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IN ors ir gali būti praėję 
daug laiko ir daugybė įvy
kių pripildę gyvenimą, tau, 
tur būt, kaip ir man, įžodžio 
diena liko neužmirštama.

Nežinau, ar davei įžodį 
skilties ratelyje ar draugo
vės sueigoje, o gal iškilmin
goje salėje ar stovykloje 
miške, kaip man kad atsiti
ko.

Atsimenu: judėjau tarp 
kitų, bet jų tikrai nemačiau, 
nes tą dieną gyvenau savo 
pasaulyje.

Niekuomet laužai nebuvo 
tokie mieli, kaip laužas po 
įžodžio: sėdėjau, dabar jau 
tikras skautas, ir žiūrėjau į 
liepsną.

— Taip, brangindamas sa
vo garbę, tarnausiu Dievui, 
Tėvynei ir artimui; taip, 
kasdien vykdysiu gerą dar
belį, — kartojau širdyje.

Visai rimtai to troškau ir 
žinau, kad ir tu savo įžodžio 
dieną buvai kupinas gerų 
norų ir pasitikėjimo savimi. 
Atrodė savaime aišku ir ne 
taip jau sunku būti tie
sus, naudingas, draugiškas, 
mandagus, paklusnus, links
mas, susivaldąs, taupus...

Jautei naują pasitikėjimą 
savimi. Galvojai, kad niekur 
nepaklystam, nebijotum pa
vojų, mokėtum manytis bet 
kokiose sąlygose. Juk tapai 
tikru skautu! Su kaklaraiš
čiu, mazgeliu, ženkleliui

Tikėjai, kad visuomet mie
lai padėsi artimui, tvarstysi 
sužeistuosius, gelbėsi skęs
tančius, užjausi nuskriaus
tuosius. Įžodžio dieną gera
sis darbelis buvo tapęs sa
vaime aiškia kasdieninio 
gyvenimo ir galvojimo dali
mi.

Praėjo nemaža metų.
Žvelgdami atgal turime 

prisipažinti, kad nevisuo- 
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met buvome skautiški, nevi- 
suomet jau taip noriai šoko
me padėti, ' nevisuomet bu
vome linksmi, nenustoję ti
kėti ir tikėtis.

Bet įžodžio dienos įspūdis, 
pasiryžimas, pareikštas prie 
vėliavos ir draugų, paliko 
savo gilius pėdsakus mūsų 
gyvenime. Uždegta skautiš
koji ugnelė teberusena gi
liai širdyje.

Per jaunųjų savo brolių 
įžodį vėl matome savo iškil
mingiausią skautybės gyve
nime dieną, kada ryžomės 
vykdyti kilnų idealą — tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Ar
timui.
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KOVAS - ĮDOMIŲ 
SUKAKČIŲ MĖNUO

JLajovo mėnesį minime keletą 
liūdnų sukakčių, k.a.: 1864 m. kovo 
19 d. Vilniuje rusų valdžios pakar
tas vienas iš ’63-jų metų sukilimo 
prieš rusus vadų, Kostas Kalinaus
kas; 1919 kovo 18 d. Kaune nuo 
vokiečių kulkos žuvo Lietuvos 
kareivis, savanoris Pranas Eimutis. 
Žuvo gindamas Metropolio vieš-
būtį, kuriame buvo apsistojusi JAV 
komisija. Įvykiui atžymėti prie 
viešbučio yra įmūryta paminklinė 
lenta; 1939 m. kovo .23 d: vokiečiai 
užgrobė Klaipėdos kraštą.

Šiapus Atlanto, 1918 m. kovo 13 
d. New Yorke buvo sušauktas III- 
sis Amerikos lietuvių seimas, kuri
ame dalyvavo apie 1200 liet, organi
zacijų atstovų. Seimas nutarė 
reikalauti, kad Amerikos vyriausybė 
pripažintų Lietuvos nepriklauso
mybę, kurią Taryba buvo paskelbu
si prieš, mėnesį Vilniuje.

Mūsų skautijos istorijoje šį 
mėnesį paminėtini sek. įvykiai: 1923 
m. kovo 15 d. Šiauliuose pasirodė 
pirmas Skautų Aido numeris. Tai 
buvo 4 puslapių laikraštėlis, skirtas 
ano meto Šiaulių skautams. Tą 
pačią dieną, tik dviem metais vėliau, 
Panevėžyje Vytauto Einorio pastan
gomis buvo suorganizuotas pirmas 
skautų vyčių vienetas, pasivadinęs 
„roverių” būreliu. Būrelį sudarė 
penki skautų d-vės skiltininkai. 
Vėliau, vienetas gavo Simano Dau
kanto vardą. Daukantiečiai taip pat 
išleido ir pirmąjį Lietuvoje skautų 
vyčių šapirografuotą laikraštėlį 
„Roverį”. 1935 m. kovo 9 d. 
paskelbtas LSS Statutas.

Kovo mėnesio vardas aptinka
mas jau Mažvydo katekizme, išleis
tame 1547 metais Karaliaučiuje. 
Mėnesio pavadinimas susijęs su 
paukščio kovo vardu. Seniau Lietu
voje vartotas šio mėnesio vardas 
„morčius” yra skolinys, patekęs per 
slavus iš lotyniško Martius-Marso 
mėnuo.

Šv. Kazimieras

Kovo mėnesį minime savo pa
troną šv. Kazimierą ir daug kur šia 
proga ruošiame Kaziuko muges. O 
■ar žinote, kad Vilniuje šios mugės 
vyksta jau keletą šimtų metų! 
Manoma, kad šis prekymetis atsira
do po to, kai 1636 m. šv. Kazimiero 
palaikai buvo perkelti į katedrą ir 
čia netrukus įvesti atlaidai, kurie 
sutraukdavo daug maldininkų.

Šia proga svarbu prisiminti, kad 
kovas yra Liet. Skautybės Fondo 
mėnuo.

Mūsų bendrų tikslų siekiant, vis 
didėjančia parama prie jų įvykdymo 
prisideda ir LS Fondas, skirdamas 
pagrindinio kapitalo nuošimčius 
reikalingoms skautiško darbo sri
tims.

Kvieskime visus, kuriems rūpi 
lietuviško jaunimo auklėjimas, jung
tis į fondo rėmėjų eiles.
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Skautų idas
Mėnesinis Skautų literatūros laikraštis,

leidžiamas Šiauliuose.
Redakcijos ir administracijos adresas: ŠIAULIAI, T rgaus g-vi 12.
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b)

1981m. vasario mėn. 22d.

LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGĄ
KVIESLYS į 1981 metą LSS SUVAŽIAVIMĄ

LSS Tarybos Pirmija, vadovaudamasi 1981m. vasarioJ6d. Tarybos patvirtintais LSS Suvažia
vimo Nuostatais, kviečia Lietuviu Skautą Sąjungos Suvažiavimą. Jo tikslas yra išklausyti LSS 
vadovybės pranešimus, išrinkti LSS vadovybę, susipažinti su Suvažiavimo dalyvią pasisakymais 
bei priimti siūlymus naujai LSS vadovybei. Kartu kviečiamos Skaučią Seserijos, Skautą Brolijos. 
Akademinio Skautą Sąjūdžio ir Rajoną vadovą sueigos.

LSS Tarybos Pirmija patvirtino Suvažiavimo Prezidiumą, registr. mokestį ir darbotvarkę;
a) LSS Suvažiavimo Prezidiumas:

s.fil.Liųda Rugienienė - pirmininkė, 30717 Lund Drive, Warren, MI 1:8093 (313-573-9UU8) 
ps.fil. Danguolė Jurgutienė - pirmininkės pavaduotoja, 
v.s. Leopoldas Heiningas 
s.fii. Irena Sventickaitė
ps. Juozas Urentas s
Suvaž. dalyvią registr. mokestis yra h.00 dol. 
Suvažiavimo darbotvarkė: 
Pirmijos Kvieslys Suvažiavimui .pradėti .................. vasario 22d, 
Prezidiumui sąrašus (pagal 12-A strs.) pristato: Pirmija, Seserijos, Brolijos 
ir ASS vadijos; Rajoną vadijos; tunt-kai^bei viet-kai ir ASS skyrią pirm-kai 
Dalyvią registracija; Prezidiumas išsiunčia registracijos lapus ...... 
Kandidatą siūlymas (nuomonią.pareiškimas) ................. 
Kandidatu sarašą paskelbimas 
Balsavimo lapą išsiuntimas ........................ 
Balsavimo lapą grąžinimas ................................................................ .......
Balsavimo duomeną paskelbimas .............. ......... 
Posėdžiai: Tarybos Pirmininkui; Garbės T. ir Kontrolės Kom. pirm.'išrinkti.

- Mandatą Komisijos pirmininkas,
- Nutarimu Komisijos pirmininkė,
- Balsą Skaičiavimo Komisijos pirmininkas

' ’ ',, siunčiamas Suvaž. Prezid. su registracija.

..kovo 15d. 
bal,. 30d. 
birž.1J>d.
liep.15d. 
rugs.15d. 
spal.l5d.

lapkr.30d. 
gruodž.l5d.

LSS Suvažiavimo dalyviais gali būti įžodį davę Sąjungos nariai:^
a) ne jaunesni^ kaip fK metą amžiaus registravimosi metu ir išbūvą LSS nariais bent 2 metus;
b) susimokėję LSS Tarybos nustatytus nario mokesčius už visus šios kadencijos metus;
c) susimokėję LSS Tgrybos Pirmijos nustatytą Suvažiavimo registracijos h.00 dol. mokesty. 

LSS Suvažiavimo dalyviai nario mokestį (už 1979-8O-81m.) sumoka:'
a) atskirą šaką pareigūnai ir nariai,-per savo šakos vadijos atstovus ar per savo vienetus;
b) Sąjungos vadovybės nariai gali sumokėti ir per LSS Tarybos Pirmija;

. c) Negalėję sumokėti nario-mokesčio nustatytu laiku, ji gali sumokėti Suvaž. Prezidiumui. 
Metinis LSS nario mokestis yra toks: a) skautai,-ės: $2.00: b) sk.vyčiai, vyr.skautės ir 

vyr. amžiaus sk.:,$3.00; c) skautininkai,-ės: $5.00; d) akademikai skautai:.$10.00 ar 
$6.00 (dirbantieji ar studentai). Nuo mokesčių, gali atleisti Pirmija pagal 9 ir 10 str.

Kandidatais į renkamuosius LSS vadovybės narius gali būti siūlomi: a) šio Suvažiavimo dalyviai 
\,LSS nariai); b) bent 21 metą amžiaus ir c) turį bent paskautininkio,-ės laipsnį.

Vadovaujantis praėjusią LSS Suvažiavimą.patirtimi ir.Sąjungos vadovu pageidavimais, šio 
Suvažiavimo mandatai suteikia teisę Brolijos, Seserijos ir ASS dalyviams Balsuoti už. Vyriausią 
Skantininkę ar Vyriausį Skautininką ir ASS Vadijos Pirmininką^bei už atitinkamus pavaduotojus 
ir tu šaką garbės gynėjus, pagal nuostatą 11 a - II straipsnį.

1931m. LSS Suvažiavimo nuostatai, Tarybos patvirtinti 1981m. vasario 16d., yra vienintelės 
Taisyklės Prezidiumui ir visiems, dalyviams. LSS vadovai įpareigojami apie Suvažiavimą pranešti 
savo vienetą vadovams, kitiems LSS nariams ir raginti jame dalyvauti.

■ Suvažiavime dalyvauti-kviečiame visus brolius ir seses, nes Sąjungos gyvumui išlaikyti 
.reikia mūsą visą bendravimo;-reikia, kiekvieno asmeniško dalyvavimo. Nors esame skiriami tolimą 
atstumą, bet LSS Suvažiavime vėl visi suartėjame, pareiškiame nuomones rūpimais reikalais ir 
išrenkame vadovybę. Tuo būdu išreiškiame ištikimybę didžiajai idėjai, LS Sąjungai ir jungiamės 
lietuviškų - skautišką pažadu atnaujinimui.

. 5 Budėkime!
LSS Tarybos Pirmija
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(Iš mano senelio 

pasakojimų)

Antanas Skirka

T■ aigi. vaikeli, nebetie laikai kaip seniau buvo. Jau 
nei sveikatos nė už kapeiką nebeliko. Kojose sutarimo 
visai nėra, — neklauso. Eidamas jau daugiau lazda 
pasitikiu. Akys iš toliau jau taip ir neskiria kur stulpas, 
kur žmogus. Dantys, su kuriais seniau lažybų sukirtęs 
balanas galėjau skaldyti, — kaip beržai išlūžo. Tik 
vienas šitas priešakinis kaplys, kaip ant juoko paliko. 
Žemelė šventoji pas save mane šaukia, va kas yra. 
Poilsiu kviečia, pailsėti po gyvenimo kelionės ir vargų. 
Nebesinori jau ir gyventi, tik vietą žmogus bereikalingai
užimi ir maišaisi kitiems po kojų. O rodos, taip nesenai 
buvo toki gražūs laikai. Saulė tuomet buvo daug 
šviesesnė, o dienos tokios trumpos ir gražios. Tik 
pasirodys saulelė ir vėl nebėra, O šaunus buvau vyras 
jaunas būdamas. Kai vakaruškose pasirodydavau, visos 
mergos taip ir žiūrėdavo j mane, akių nenuleisdamos. 
Visokių atsitikimų per savo ilgą gyvenimą esu matęs, tai 
nepatikėtum vaikeli, kai pradėčiau pasakoti. Dieną ir 
naktį tau neišpasakočiau. J didžiausias knygas nesuraš

ytum. Nelabieji seniau iš pelkių ir raistų, pasivertę 
vokietukais, gražiai anstrengę ; vakaruškas ateidavo, 
mergas šokindavo ir su vyrais muštis kabinėdavosi. J 
vakaruškas nuėjus, taip ir reikdavo gerai žiūrėti, kad 
galėtum pažinti kuris mūsiškis vyras, o kuris nelabasis. 
Geriausia būdavo pažinti iš nosies. Jėj tik ndsis ne su 
dviem, bet su viena skylute, — reiškia nelabasis. O jeigu 
kurii mergelę toks pašokindavo, tai toji višą gyvenimą
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atsimindavo. Ne tik tai ką nualsindavo vargšelę, bet kur 
suimdavo šokdamas rankomis, ten taip ir likdavo 
juodos dėmės kaip smala. Nei tu žmogus nuplausi, nei 
išskusi. Tik gaidžiams užgiedojus, nelabieji iš-vakaruškų 
pranykdavo ir vėl grįždavo į raistus ir pelkes.

Atsimenu, ir mane vieną kartą girios raistuose 
nelabieji apgavo. O buvo taip. Jau buvau paaugęs 
vaikėzas ir ganiau dvaro avis. Vieną dieną, nusivariau 
avis netoli miško ir g: au. Vasaros diena graži, saulutė 
kaitina, avys ramiai tdinėja žolę. Aš sau linksmas 
sėdžiu pavėsiukyje po medžiu ir švilpauju pasidaręs 
švilpynę. Tik žiūrau, nežinia iš kur atsiradęs, tarp avių 
maišosi gražus, juodas arkliukas. Pakėlęs galvą nusiž
vengia, tai priešakine koja pakapsto žemę ir vis eina 
artyn manęs. A, gražus arkliukas, juodas net žvilga,, 
sprandas įriestas. Aš ranką ištiesęs, — kuziukas, 
kuziukas vis šaukiu ir artinuosi priėjo. Žiūrau, nebijo ir 
nebėga. Stovi vietoje ir kapsto koja žemę. Aš priėjęs 
paglosčiau kaklą, pakasiau, kaip tik man jodinėti. Aš 
prisitaikiau ir užšokau ant to arkliuko. O jam atrodo, 
to tik ir reikėjo. Tik nusižvengė skardžiai, kad net 
balsas per visą mišką nuaidėjo, tuojau pasuko į mišką ir 
tik neša mane kiek įkabindamas, net vėjas švilpia. Bet 
man joti smagu. Gera sėdėti, kaip kokiam minkštam 
suole. Nei nepasijutau, kaip bejodamas užmigau. 
Nedyvai. Kiek varge piemenukas gaųria pamiegoti 
vasaros laiku? Kaip tik, rodos, spėji užmigti, tuojau ir 
vėl kelia gyvulių ganyti. O miego jaunas būdamas labai 
norėdavau.

Gi nubundu, vyreli tu mano, žiūrau besėdįs tarp 
dviejų šakų pačioje, beržo viršūnėje, o aplinkui 
didžiausiais raiškas. ?/u galvoju sau, kaip į aš qia ir 
atsiradau? Patnažu išlipau iš befžo, netrukus susiradau 
keliuką ir einu. Kiek paėjus žiūriu, gi netoli kelio^stoyi 
dideli — gražūs rūmai, tik blizga viskas prieš1 saulę, net 
akis reikia prisimerk/ti. Aišku, dvaro rumai ir ne bet 
kokio. Prie vartų sto/vi toks ponas juodai apsirengęs ir 
man priėjus sako:

— Užeik, girdi, į vidų, mes turime tau daug darbo. 
Šiąnakt šia bus didelės vestuvės. Gausi pavalgyti ir 
išgerti, o už darbą /gerai apmokėsime.

Nieko nepadarysi, einu. Paskui šį poną, įeinu į 
rūmus. O gražumas viduje, langai dideli, grindys 
vaškuotos, tik blizga viskas ir tiek.

■— Čia salėje, /Sako tas ponas, — šoksime. O šitoje 
salėje — valgysite ir gersime. Tu dabar, neški indus ir 
taures ant stalų ir gražiai išdėstyk eilėmis. Tai tavo 
darbas.

Aš vis nešu tuos indus ir taures, o jų gražumas — 
negaliu atsigėrėti, Vis tik sidabriniai ir auksiniai, tik 
žėri, .vyreli, man'O'. Man juos benešiojant taip ir paėmė 
pagunda; Ėmiau ir įsidėjau niekam nematant į kišenę 
auksinę taurę, galvoju sau, b lįs už mano darbą.

Neužilgo, pradėjo ir svečiai rinktis į vestuves. Tik 
eina ir eina per paradines duris ponai ir vis juodai nuo 

galvos iki kojų apsirengę. Aš žiūrėdamas ir galvoju, kas 
čia daar bus per vestuvės, kad jokių ponių nei panelių 
nėra? Vis tik vieni vyrai renkasi.

Pagaliau trenkė dideliu triuškmu būgnai, pradėjo 
triūbos groti maršą, visi svečiai išsirikiavo dviem eilėmis 
sutikimui ir per paradines duris į salę įėjo jaunieji. 
Jaunasis labai linksmas, tik linkčioja į visas puses 
svečiams, tik sveikinasi. Ant galvos užsidėjęs katilioką, 
o frako skvernai net žemę siekia ir po ranka, meiliai 
vedasi nuotaiką. Aš žiūrau į jaunąją ir, vyreli, tu mano, 
jau savo akimis netikiu. Gi jaunoji esanti mūsų dvaro 
kambarinė. Apsirengusi ilga balto šilko suknia, bet 
labai nuliūdusi, veidas pamėlęs, ašaros tik rieda iš akių.

Kaip tik jaunieji įėjo į salę, tuojau mūzika užgrojo 
polką ir taip trankiai, net -žemė kilnojasi. Jaunieji 
tuojau ėmė šokti. Pašokęs jaunasis, nedavęs nuotakai 
nei pailsėti, perdavė pirmam iš eilės svečiui, o tas gerai 
pašokęs .— sekančiam ir taip iš eilės. Nuotaka jau 
visiškai atrodė išvargusi, jau vos tik gali šokti, bet 
svečiai, rodos to visai nemato. Vis tik pasikeičia ir šoka, 
net man galva pradėjo suktis bežiūrint.

Kuomet visi iš eilės atsišoko, tuomet susėdo už stalų 
ir pradėjo gerti ir valgyti. Visi tik valgo, o pats 
šeimininkas jaunasis visus tik ragina, taip pat ir mane. 
Pavalgęs ir sakau jam: Jau pavargau ir norėčiau 
pailsėti. Tuojau šeimininkas, mandagiausiai mane 
nuvedė į gražų kambarį, paguldė į minkštą lovą, šiltai 
apklojo ir paliko miegoti.

Ant rytojaus pabundu, visur šviesu. Saulutė jau 
gerokai pakilusi, o aš vyreli tu mano, gi guliu raiste ant 
samanų kupsto apklotas seno arklio oda. Greitai 
atsikėliau ir, nusispiovęs, einu namo. Gerai, kad netoli 
raisto buvo keliukas. Einu keliu ir jaučiu, kad sopa 
šoną, vos galiu paeiti. Atsiminiau,: kad buvau į kišenę 
įsidėjęs taurelę, o mano kaip tik ant to šono gulėta. 
Greitai išsiimu ir žiūrau. Ak jūs nelabieji! Gi esama 
visai ne auksinės taurės, bet seno arklio kanopos. O, 
kad juos visus šėkas sudraskytų — nusikeikiau, dar iš 
piktumo nusispioviaų ir atgalia ranka pametėjau 
kanopą. į raistą. Matai vaikeli, jeigu nori, kad burtai 
išnyktų, visada reikia atgal nusispjauti ir ką nors mesti 
atgalia ranka. Tuomet visoki monai ir burtai nustoja 
savo galios. Man metant kanopą atgalia ranka, vidur 
raisto išgirdau kaip kažkas sušvilpė ir piktai nusikvato
jo tokiu balsu, kad net man šiurpas pakinkiais nuėjo. 
Bet greitai parėjau, o nuo skerdžiaus gavau smarkiai 
barti ir ausį užsuko iki kraujo.

— Aš tau, sako, kaip išpersiu kailj botagu, tai tu 
žinosi kaip po miškus trankytis. Geriau, sako, būtum 
vakar nuėjęs į šermenis, pasimelsti už nelaimingą dvaro 
kambarinės dūšelę.' Vargšė, nelaimingai įsimylėjo dvaro 
ponaitį ir vakar nusinuodijo. Tai nelabieji, matyt, dabar 
kankina vargšės dūšelę.

Per pietus, nutaikęs progą, išslinkau ir aš smalsumo 
vedamas pažiūrėti, ten kur buvo paguldyta nelaiminga
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mirusi kambarinė. Nu gi žiūrau, aprengta ta pačia šilko 
suknia, veidas iš skausmo iškreiptas ir pamėlęs, lygiai 
taip kaip vakar naktį miške matytos vestuvių nuptakos. 
Tik dabar prisiminiau, kad vakar, vestuvėse matyti visi 
ponai, jaunavedys, buvo vis tik su viena skylute nosyse. 
Matai, džiaugėsi nelabieji ir vestuves kėlė, nelaimingą 
kambarinės dūšelę pasigavę.

Vėliau, žmonės begyvendami darėsi vis išradingesni, 
gudresni ir pasidarė dabar piktesni už pačius nelabuosi

us. Pelkes ir raistus nusausino, miškus iškirto, kad nere 
kur padoriai net kiškiui pasislėpti, o vilką, tai tik į kelis 
metus pamatai. Bet ir tai varšgas bėga uodegą pabrukęs 
nuo kiekvieno sutikto šunelio.. Vis rečiau ir rečiau, man 
į. senatvę pasirodydavo ir nelabieji. Nes išnykus 
miškams ir raistams ir jie neturi kur prisiglausti, O po 
didžiojo karo, matyt, labai išsigandę patrankų griaus
mo, bombų sprogimų ir lėktuvų ūžimo (ko tik dabar tie 
žmonės neišsigalvoja) ir visai jau nepasirodo.

Vieno dalyko žmogus tikrai 
pats negali pasirinkti — savo tė
vų! Esi laukiamas ir atsirandi 
vienokioje ar kitokioje šeimoje ir 
to negali pakeisti, už tai neatsa
kai. (Gal šie sakiniai skamba la
bai juokingai, bet jie svarbūs at
minti, kad geriau suprastume 
žmogaus gyvenimą ir nedarytu
me kitam žmogui neapgalvotų 
arba-net skaudžių išvadų ar net 
priekaištų).

Tėvai mus globoja ir prižiūri ir 
stengiasi mums duoti, kas jiems 
atrodo svarbiausia ir brangiau
sia: tikėjimą, meilę tėvynei ir pa
garbą kitam žmogui. Nė nepajun- 
tame, kaip persiimame ta dvasia 
ir tais papročiais, kurie viešpa
tauja mūsų tėvų namuose.

Pamažu, augdami ir mokyda
miesi, pradedame patys galvoti, 
svarstyti, rinktis. Bet grįžkime 
prie skautų.

Įstojome j skautus, gal, kadan

gi tėveliai mus įrašė arba ragino. 
Gal mums ir šiaip patiko skau
tiškoji uniforma, vasaros stovyk
los, draugai. Lankėme sueigas ir 
įsitraukėme, kol vieną dieną 
draugams girdint pasižadėjome 
tarnauti DIEVUI, TĖVYNEI ir AR
TIMUI.

Už pasiaukojimą artimui teikiamas 
Gyvybės Gelbėjimo Kryžius.

Norėjome būti naudingi ir jau
tėme, kad tai smagu ir gražu. Bet 
atminkite, kad dar daug smages
nis ir gražesnis . yra faktas, kad 
esame reikalingi, — taip reika
lingi ir Dievui ir Tėvynei ir Arti
mui. Niekuomet nebuvome tokie 
reikalingi kaip šiais laikais.

Už žymius darbus lietuvių tautiniam 
reikalui teikiamas Tėvynės Sūnaus 
ir Tėvynės Dukters garbės ženklas.

DIEVAS trokšta, kad laisva va
lia vadovautumeis Jo įstatymais 
ir skleistumei Jo meilės dvasią; 
TĖVYNĖ — kad būtumei jos gar
bingas vaikas; ARTIMAS — kad 
palengvintumei ir praturtintumei 
jo gyvenimą.

Prašau atkreipti dėmesį į žo
džius LAISVA VALIA, nes jie la
bai svarbūs. Kas duoda įžodžiui 
gilią prasmę, kas verčia dalyvius 
jaudintis ir šluostytis akis yra, 
kad skautas įžodžiu laisva valia 
pareiškia, ką jis pasiryžo daryti 
ir kam jis pasiryžo tarnauti.

Jei Dievas mūsų Viešpats ir 
mes Jam laisva valia tarnauja
me, mielai prisiimame Jo įsaky
mus ir vadovaujamės jais, taip 
pat ieškome Jo pagalbos įr pata
rimo.

Šiais laikais, kada taip daug 
žmonių nieko nežino arba nenori 
žinoti apie Dievą, arba net atvirai 
kovoja prieš Jį, itin svarbu, kad 
būtume ištikimi ir nuoširdūs Die
vo skautai.
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Atsakymai 14-ame puslapyje
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Lapkričio mėn. SKAUTŲ AIDE buvo žaidimas su 
mergaičių vardais. Kad berniukai nesijaustų nuskriaus
ti, štai žaidimas su berniukų vardais. Kiekvienai raidei 
yra po langelį.

10 langelių 
Algimantas 
Butigeidis 
Gudigirdas 
Manigirdas

10

9 langelių 
Arimantas 
Auksuolis 
Birmantas 
Kantautas 
Rimkantas 
Svilkenis

8 langeliai 
Algaudas 
Auksutis 
Darvydas 
Diemedis 
Dovainis 
Eitautas 
Ginvilas 
Gilvydas 
Girvydas 
Gluosnis 
Gražulis 
Jaunutis 
Jazbutas 
Kastytis 
Lizdeika 
Margiris 
Raivedis 
Rungaila 
Tautenis 
Tolminas 
Vaigėdas 
Vilantas 
Visvydas 
Gražutis

7 langeliai 
Alvydas 
Andagis 
Aurimas 
Ąžuolas 
Bijūnas 
Dailius 
Dainius 
Dobilas 
Ginutis 
Girutis 
Jovaras 
Putinas 
Skaldąs 
Vytenis
6 langeliai 
Aušrys 
Beržas 
Dalius 
Gilius 
Tautas

5 langeliai 
Aimas 
Aldis 
Alkis 
Augąs 
Linas 
Gytis 
Uosis
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ŽVILGSNIS RYTOJUN |

Lietuvių skautų veikla ateityje silpnės. Esu 
girdėjęs vieno skautininko nuomonę, kad dabar 
yra pusė tiek skautų kiek buvo prieš penkis 
metus.

Didžiausia problema yra lietuvių kalbos 
susilpnėjimas. Jauni skautai prastai kalba lietu- 
viškai.Ateityje kalba pasidarys dar silpnesnė. O 
jų vaikai... gal visai nebemokės lietuvių kalbos. 
Jau dabar yra tokių jaunesniųjų skautų, kurie 
nemoka lietuviškai kalbėti.

Kitas reikalas yra lietuvių gyvenviečių pasi
rinkimas. Lietuviai pradeda kraustytis toliau nuo 
senų lietuvių centrų. Kuo priemiesčiai tolesni, 
tuo sunkiau atvažiuoti savaitgaliais į tuos centrus 
ir dalyvauti sueigose. Tėvai gal nebenorės vežti 
vaikus į sueigas. Tie vaikai neužaugs dalyvauda
mi skautiškoje veikloje. O jų vaikai tikrai netaps 
skautais.

Gal Sąjunga turės pakeisti tikslus. Ateityje 
gali pasidaryti vyresnio jaunimo draugystės 
organizacija. Gal visai nekreips dėmesio į 
skautiškus tikslus. O lietuvių kalba neegzistuos 
toje organizacijoje.

Kiekvienos tautos svarbiausias turtas yra 
kalba. Kai kalba išnyksta, tauta išnyksta. Tačiau 
ir organizacijos išnyksta. Man nebūtų nuostabu 
jei mano gyvenimo laikotarpyje išnyktų lietuvių 
skautybė.

Sąjunga turėtų atnaujinti savo pasiryžimą 
sustiprinti skautų lietuvių kalbos naudojimą. Šis 
gali būti atliekamas konkursuose kur būtų 
rašomos įvairios temos. Skautai irgi gali aprašyti 
sueigas, iškylas ir stovyklas. Rašymas gali būti 
atliktas kai kuriose sueigose. Aprašymai galėtų 
būti atspausdinti lietuvių periodikoje. Kai skau
tai matys savo žodžius ir mintis laikraščiuose ir 
žurnaluose, gal susidomės šituo darbu. Šitokiu 
būdu gali gimti rytojaus jauni vadovai, kurie 
toliau galės mokinti lietuvių kalbązsavo skau
tams.

Šitas straipsnelis yra gana pesimistiškas. Bet 
jis tiktai atspindi lietuvių išeivijos organizacinės 
ir kultūrinės veiklos silpnėjimą.

R. Vitas

KAIP JŪS ĮSIVAIZDUOJATE
SKAUTIŠKĄ VEIKLĄ ATEITYJE

Klausimas apie skautų ateities veiklą yra 
ypatingai svarbus šiandien. Jei dabar nenumaty- 
sim sunkumų, tai tos veiklos gali visai nebebūti. 
Reikia ruoštis ateičiai ir atydžiai apgalvoti 
ateities planus. Aš esu pastebėjus, kad skautų 
veikla silpnėja.Man atrodo, kad tai vyksta dėl 
kelių priežasčių:

1. Vyresni vaikai (nuo 12 metų) jau pradeda 
ieškoti sau poros. Iš pradžių jie būna patenkinti 
Jaunimo Centre susitikti brolius arba seses. 
Stovyklose vyksta žaidimai -r puolimai. Tačiau, 
pasiekus 16 metų ar daugiau, pasidaro įdomiau 
važiuoti į vietoves, kur berniukai ir mergaitės 
bendrai draugauja, kur visi dalyvauja visose 
programose, o ne tik susitinka pripuolamai per 
paskirtą “lankymo valandą“ ar naktinius puoli
mus. Taip gali geriau susipažinti, taip geriau 
išryškėja asmens charakterio bruožai, taip gali 
išvystyti draugystę ir rasti bendrų interesų. 
Jaunuoliams jau nebėra svarbu išgirsti Baden- 
Powell gyvenimo istoriją, arba toliau mokytis 
raišioti gelbėjimo * mazgų. Jaunimas mėgsta 
bendrus susirinkimus (kaip pas ateitininkus), kur 
kiekvieną kartą yra naujos diskusijų temos, 
kurias patys nariai išsirinko. Taip pat, sueigos 
kiekvieną sekmadienį yra per dažnos. Užtektų 
susirinkti kartą arba du kartus per mėnesį.

2. Kai skautai pasiekia 16-18 metų amžiaus, 
jiems pradeda pritrūkti programos, veiklos, 
nebent jie pasidaro vadovais. Gal reikėtų 
atkreipti dėmesį į tai, kad laikai keičiasi, vyksta 
visuomeninis ir technologinis progresas. Ar 
neturėtų ir skautų organizacija prisitaikyti prie 
naujų laikų ir idėjų? Nereikia drastiško pasikeiti
mo, tik įvesti modernesnes temas. Vaikai keičiasi 
iš vienos generacijos į kitą, ir veiklos forma 
turėtų atitinkamai keistis ir prisitaikyti, kad

(perkelta į 14 pusi.)

SKAUTIŠKOS ŠIENLIGĖS klausimais prašau rašyti 
v.sl. Gintai Remeikytei 
1820 Chicago Ave.

z 3013 Allison 
Evanston. Ill. 60201
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 Mikalojus Kastantas Čiurlionis, geniališkas lietuvių dailininkas taip pat rašė 

muzikos kompozicijas. Kai kurias kompozicijas pailiustravo piešiniais.
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Darbas berniukams
Krėslas.

Jei norite, kad jūsų sesers lėlė galėtų 
patogiai sėdėti, atsilošti ir rankas atremti, 
tai padarykite jai tokį krėslą, koks nu
pieštas paveikslėlyj. •

Nupieškite permatomam popieryj pieš. 
A, iškirpkite ir prilipinkite ant kartono ar 
medinės 'ehtelės. Pažymėkite iškarpos 
kontūras, kokio didumo norite, ir iškirpki
te dvi vienodas iškarpas. Tai bus abi 
šoninės krėslo dalys.

Tokiu pat būdu iškirpkite krėslo atra
mą, pieš. B., ir krėslo sėdynę, pieš. D. Kai 
visas dalis sukalsite vinimis ar sulipinsite 
klijumi.'tai krėslas bus padarytas. Dar rei
kia iškirpti dvi iškarpas, rankų atramas, 
pieš. C., ir prikalti prie krėslo šonų.

ATKELTA iš 11 pusi.

organizacija neišmirtų. Atrodo, kad nuo Antrojo 
pasaulinio karo skautų veikla dar vis tokia pati. 
Gal seniau buvo' svarbu išmokti austi. Dabar tai 
darome tik įsigyti patyrimo laipsnį ir įvertinti 
liaudies meną. Ar nebūtų galima pridėti ir 
pamokymus apie praktiškus, šiandieninius daly
kus? Kas dabar naudoja ir naudos tuos visus 
mazgus, išskyrus stovykloj? Gal reikėtų pakalbė
ti apie elektroniką, kompiuterius, gamtos teršimą 
ar gal net apie “microwave“ krosnis? Sužinokime 
apie praeities Lietuvą, bet praleiskime daugiau 
laiko sužinodami kas vyko Nepriklausomoj 
Lietuvoj ir kas gero ar blogo dabar ten vyksta.

Yra kilęs klausimas apie lietuvių kalbos 
naudojimą per sueigas. Man atrodo, kad yra labai 
svarbu, kad sueigose vadovai ir skautai kalbėtų 
tik lietuviškai, nes be lietuvių kalbos visai 
prapuls lietuvių skautų organizacija.

Visi mano pasiūlymai yra daug kartų disku
tuoti, bet atrodo, kad vadovai jų negirdi. Gal 
vadovai tik nurašo tokius pasiūlymus kaip 
“durnystes“ ar atsako, kad “mes Lietuvoj taip 
nedarydavom“ Aš esu skautė ir žinau, kaip 
jaunimas galvoja. Jei nebus pasikeitimų, nebus ir 
skautų liks tik seni vadovai, kurie neturės kam 
vadovauti.

TN

Belieka krėslas nudažyti ar aplipinti 
spalvotu popierių. Taip pat galima pasiūti 
pagalvėlius sėdynei ir atramoms. Tuomet 
krėslas bus la'bai minkštas ir patogus.

B.

Uždavinio sprendimas iš 10 pusi.
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LIETUVIŠKOJI KNYGA

Išrikiuotos, lyg kareiviai, jūs lentynoj rymot;
Eilės jūsų tankios, šaltos ir nebylios.
Tiktai kai kada dvi baltos, grakščios rankos 
Jus nudulkina švelniai, aptvarko . . .

Ir vėliai
Jūs sargybą tylią nešat,
Užburtus lobius slėpdamos savy . . .

Tylios, rimtos ir nebylios esat;
Bet tegu tik žvilgsnis jūsų puslapiuos užkliūva — 
Atveriate tuoj mums savo sielą
Ir iš jūs lapų išmintis, legendos, nuotykiai pasrūva — 
Lyg kalnų upeliai vasarą pakalnėn teka, 
Vaivorykštinę pasaką jos seka, 
Jei tik kvietimą tylų jų girdi . . .

O miela, lietuviškoji knyga,
Pabudinus tautą iš vergijos miego,
Pavasario gaiviom naktim, per gilų žiemos sniegą 
Ant knygnešio pečių iš Prūsų keliavai, — 
Ir ūžė versmės Nemune,
Ir tirpo ledas nuo tautos širdies . . .

Aikštėse prefektų įsakymais lyg ragana tu deginta, 
Iš pelenų pakyli — lyg feniksas pažadintas. 
Nors daug tautos sūnų po Sibiro paltybes 
Išbarstė savo kalus, bet tu likai gyva!
Skaityta prie balanos, palėpėse slaptyta
Šiandien niūrioj tremty mums saule vėl švieti!

* * *

Kai melancholija gili mane lyg upė semia, 
Pasilgus lygumų žalių gimtosios žemės, 
Jumyse atrandu, bičiulės, mano mielos, 
Kampelį Lietuvos — kalvas, pilis ir pievas ... 
Čia Daukanto žemaičiai ir kalnėnai grumias 
Tamsiųjų girių glūdumoj už savo būvį, 
Čia Pietario Algimanto šaunuolis žirgas kelią trempia, 
Ir Krėvės Dainavos berneliai kilpinius vėl tempia. 
Piktų vilyčių spiečius siųsdami kryžiuočiams . . . 
Čia Kristijono Donelaičio būrus vėl į lažą varo 
(O vargo, vargo — Dieve, plačios marios! . .) 
Pragiedrulių vaizdais man Vaižgantas prabyla. 
Tai vėl girdžiu atgijusio anykščių šilo bylą, 
Maironis man pavasario balsais dainuoja 
ir skrieja dainos jo aukštaičių ir žemaičių kloniais . . .

Pailę broliai sakalais narsiausiais. 
Laisvę vėliai savo kauju laistė. 
Štai Basanavičiaus, Vydūno ir Maironio pranašauta 
Skaisti aušra nudažė dangaus skliautą.
Ir rašė tautos genijus vėl knygą plunksna aukso:
— Čia mūsų žemė, mūs tauta, čia augsimc, čia tarpsim! 
Ir metų eilę rašėm ją, dabinom.
Kol šalna pakando žiedą jos auksinį . . .

* * *

Kukli, brangi knygute, ir vėl tu rankoj mano 
Kibirkštėle tremties nakty žėruoji!
Klesteki, auki tu
Laisva ar pogrindy tebūtum,
Užgauki mūs širdžių .jautriausią stygą.
Kad šventas žodis mūs tautos nežūtų.
Nes kol gyva tu būsi —
Ir mes tavaisiais syvais būsime gyvi!

Br. Žalys
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PASIKALBĖJIMAI APIE 
PAŠTO ŽENKLUS
PIRMIEJI PAŠTO 

ŽENKLAI
Jau nuo 1961 metų Skautų Aide 

retkarčiais spausdinome pasikalbėji
mus apie pašto ženklus. Šie „pasi
kalbėjimai” būdavo tematiniai, tai 
yra, t kiekvienas jų tam tikra pasi
rinkta; tema.

Šio pasikalbėjimo tema truputį 
kitokia: pasidalinsime mintimis, 
žiniomis apie patį „pašto ženklų”.

Pašto vežiojimas jau buvo žino
mas senais laikais. Paprastai už 
laiško nugabenimų pasiuntinys ar 
pašto išvežiotojas mokestį paimda
vo iš siuntos gavėjo. Tik vėliau 
buvo nustatyta mokestį imti iš 
siuntėjo: šis sumoka nustatytų 
sumų, o laiškininkas jų pažymi ant 
voko ir dar antspauduoja vietovės 
antspaudu.

Nuo 1837 m. tarnavęs Didžiosi
os Britanijos pašto žinyboje Sir 
Rowland Hill (1795-1879) sugalvojo 
naujų laiškų persiuntimo būdų: jis 
siūlė, kad ant laiško būtų klijuoja
mas tam tikras spausdintas lapelis 
su pažymėjimų ant jo, kiek už 
laiško persiuntimų sumokėta. Jo 
idėja buvo įgyvendinta 1840 m. 
gegužės 6 d’., kai Anglijos paštas 
pirmasis išleido spausdintus pašto 
ženklus. Kad pašto ženklai turėtų 
oficialų pobūdį, ant jų buvo išs
pausdintas tuometinės Didž. Brita
nijos karalienės Viktorijos atvaiz
das. Pašto ženklai buvo 1 peno 
(juodi) ir dviejų penų (mėlyni) 
vertės, spausdinti ant popieriaus su 
vandens ženklais (karūna), neperfo- 
rūoti, su klijais antroje pusėje, kad 
naudotojas galėtų priklijuoti. Perfo
racija įvesta keliais metais vėliau.

Pašto ženklai taip prigijo visame 
pasaulyje, kad dabar nerasi krašto, 
kuris jų neturėtų. O pats Rowland 
Hillv anuometinis generalinis pašto 
sekretorius, I860 m. buvo pakeltas į 
„Sir” titulų.

KAS TIE AKADEMIKAI?
Tautinėje stovykloje, prieš keleris 

metus girdėjau šitokį pasikalbėjimų:
Viena skautė, pamačiusi kelias 

mergaites mėlynais sijonais, balto
mis bliuskutėmis, dryžuotais šlipsais 
ir juostelėmis klausė draugės: „Ko
kios tautybės skautės jos yra?”

Draugė atsakė: „O jos lietuvai
tės skautės, tu žinai, ateitininkės.”

Šitoks įvykis pademonstruoja 
kaip mes vienas kitų net savoje 
organizacijoje nepažįstame. Juk tos 
mergaitės buvo akademikės skautės. 
Akademinis Skautų Sųjūdis tai yra 
trečia LSS šaka šalia Seserijos ir 
Brolijos. Tai organizacija į kurių 
skautai gali įstoti pradėję lankyti 
universitetų. Šį mėnesį susipažin
kime su tais akademikais.

* * *

Patys pirmieji Nepriklausomos 
Lietuvos pašto ženklai atspausdinti 
Vilniuje 1918 gruodžio 25 pirmojo 
Lietuvos Pašto viršininko Benedik
to Tamoševičiaus įsakymu. Juos 
paskubomis rankomis surinko ir 
atspausdino Jonas Strazdas. Savo

Akademikai, parašykite kodėl 
jūs įstojote į.organizacijų. Kokie yra 
buvę jūsų išgyvenimai pas akademi
kus? Iš tikrųjų kokių vietų jūsų 
gyvenime užima akademikai? Ar 
patartumėte kitiems jaunesniems 
įstoti?

Kandidatai į akademikus, paraš
ykite savo pirmuosius įspūdžius 
organizacijoje. Ar norite pasilikti?

Jei esate universiteto amžiaus 
studentai, bet ne akademikai, paraš
ykite kodėl. (Ar nežinojote apie 
akademikus, ar kas nepatiko, ar 
buvo per sunkūs- reikalavimai, ar 
yra kokia kita priežastis?).

Pagaliau, visi kiti parašykite 
kaip įsivaizduojate akademikus, 
kokį įspūdį jie jums yra sudarę. Ar 
jūs iš vis juos pastebite, ar žinote 
kas jie yra? Jei esate jaunesni,- ar 
manote, kad norėtumėte vėliau irgi 
tapti akademikais?

Ginta

kuklumu pirmieji mūsų ženklai 
padarė didelį įspūdį kitų kraštų 
filatelistams.

Pirmiesiems spalvotiems Lietu
vos pašto ženklams projektus pada
rė T. Daugirdas ir K. Šimonis.

A. Bernotas
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DIDŽIOJI SCUD. I
ĄŽUOLO-GINTARO 

STOVYKLA
AUSTRALIJOJE

Praėjusio sausio 2-11 dienomis 
Woodhouse stovyklavietėje netoli 
Adelaidės miesto įvyko ypatingas 
sąskrydis — pirmoji Australijos 
rajone Ąžuolo-Gintaro vadovų mo
kyklos stovykla. Pravesti tokią 
mokyklą-stovyklą Australijoje pla
nuota jau prieš dvejus metus, kai 
keli Australijos vadovai, dalyvavę 
Šeštoje Taut, stovykloje Amerikoje, 
susipažino su vadovų mokyklų 
programomis. Australiškių vadovų 
(ypač ps. R. Šarkio, ps.fil. E. 
Žižytės ir rajono vado v.s. B. Žalio) 
pagalba ilgai planuoti kursai virto 

‘ tikrove šiais metais: jie pravesti 
septintosios Australijos rajoninės 
stovyklos „Didvyrių žemė” metu.

Kursantai buvo iš įvairių Aus
tralijos vietovių. Sesių Eglių skiltį 
sudarė: Laura Baltutytė ir Loreta 
Cižauskaitė iš Melbourne, Gina 
Viliūnaitė iš Sydnėjaus, Regina 
Rupinskaitė ir Elena Bulienė iš 
Adelaidės, Birutė Jaumontaitė iš 
Geelongo. Brolių palčių skiltyje 
dalyvavo: Viktoras Gaidžionis iš 
Sydnėjaus,. Petras Volodka ir Kęs
tutis Jaumontas iš Geelongo, Siety
nas Kubilius iš Adelaidės. Įsidėmėti
na, kad sesė Bulienė yra Adelaidės 
Vilniaus tunto tuntininkė, o brolis 
Gaidžionis — draugininkas Sydnė
jaus Aušros tunte bei rajono vadijos 
narys. Abu kiek Vyresnio amžiaus, 
negu šioms mokykloms įprasta, jie 
atvyko, ieškodami daugiau skautiš
ko patyrimo ir žinių.

Mokyklos vadovybė buvo mišri. 
Mokyklų viršininkai buvo: v.s. 
įkanda Aleknienė ir v.s. Romas 

Fabijonas; komendanto pareigas ėjo 
ASS vadijos p-kas s.fil. Raimundas 
Strikas, o vienas iš instruktorių — 
v.s.fil. Vytautas Vidugiris — LSB 
vyr. skautininkas; visi specialiai 
šiam tikslui atvykę iš JAV. Kiti 
vadijos nariai — instruktoriai buvo 
vietiniai: ps. Birutė Prašmuntaitė, 
p&. Rasa Statkuvienė (abi iš Mel
bourne). Skautai vyčiai Ignas ir 
Linas Vaičiulaičiai iš Hoberto, v.s. 
B. Žalys iš Sydnėjaus. Religinį 
seminarą pravedė s. kun. Pranas 
Dauknys. Dėl nepalankių darbo 
sąlygų negalėjo dalyvauti pagrindi
niai šios stovyklos planuotojai sesė 
Žižytė ir brolis Šarkis.

Programa buvo dviejų dalių: 
praktinių pratybų (įskaitant skau- 
tamokslį, pioneriją, skautoramų 
ruošimą, Australijos gamtą ir tt.) ir 
pašnekesių-užsiėmimų, kuriais api
būdinta vadovų bei vadovavimo 
ypatybės, žmonių charakteristika, 
veiklos planavimas, laužavedyba, 
LSS sudėtis, jos uždaviniai.

Kursų dalyviai pradžioje buvo 
nusivylę laisvalaikio stoka, bet, po 
kelių dienų įsitraukę į kursų eigą, 
nebesiskundė. Smagiausi prisimini
mai liko iš laužų. Ilgai atsiminsiu 
vadijos pasirodymą, atliekant temą 
„Mūsų praeitis” — su vystyklais ir 
vaikiškais eilėraštukais. Po laužų 
susirinkę naktipiečiams, dainavome 
dažnai iki vidurnakčio; o paskutini
ąją naktį beveik niekas nemiegojo.

Sekant mokyklos tvarką, kur
santai gamino maistą sau ir vado
vams. Brolis Žalys turėjo abejonių 
apie šitokią mitybą, bet teko girdėti, 
kad gražus namo jam teko įsigyti 
naujas svarstykles.

Stovyklai baigiantis įvyko išky
la. Broliai Ignas ir Linas davė

Gintaro ir Ąžuolo mokyklų virėjai 
Ginta Viliūnaitė ir Petras Volodka.

Nuo th R. Striko

uždavinį: gavę žemėlapį, kursantai 
turėjo nužygiuoti iš stovyklos į 
žemėlapyje nurodytą viitą. Aišku, 
tuoj pat paklydome. Šią iškylą 
prisiminsiu kaip „posėdžių iškylą”. 
Atrodė, kad kas 20 minučių ir, 
žinoma, prie kiekvienos kryžkelės 
sustoję, „posėdžiavome”, svarstėme, 
kur dabar žygiuoti. Lipom į kalną, 
drąsiai aplenkėme užrakintus vartus, 
ir pagaliau 9 vai. vakare radom 
poilsio vietą. Vieni valgė, kiti 
miegojo. Bet neilgai, nes 3 vai. ryto 
pradėjo lyti ir vėl-— į žygį! Pakelyje 
sutikome aušrą ir žvelgdami nuo 
kalno gėrėjomės nuostabiu Adelai
dės miesto ir apylinkių vaizdu. Po 
keleto „posėdžių”, diskusijų ir 
ilgesnio žygiavimo atsiradome sto
vykloje.

Gaila, bet ir ši stovykla artėjo 
prie pabaigos. Sausio 10 d. naktį 
įvyko uždarymo apeigos: pradėjome 

' dainų pynę, kuri nusitęsė iki pa- 
! ryčių. Kaip sunku skirtis su naujais, 

.gerais draugais . . . Rytą dalis mūsų 
išvyko, kiti paskutinį kartą nuleido 
gaires ir trispalvę.

Brolis Romas Fabijonas ir sesė
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Vanda Aleknienė, jau eilei stovyklą 
vadovavę, teigia, kad šioji „Ginta
ro” ir „Ąžuolo” mokykla turbūt bus 
viena iš geriausiai pavykusių. .

.Kažkodėl buvo susidariusi nuo
monė, kad Australijos ’lietuviai 
skautai yra atsilikę nuo savo brolių-

STOVYKLA 
„RŪPINTOJĖLIS”
Chicagos Aušros Vartų skaučių 

tunto stovyklos viršininkė s, Aureli
ja Vaiįčiųlienė su savo vadija 1980 
m. stovyklai Rakė parinko vardų 
„Rūpintojėlis”. Ne tik stovyklos 
lietuviška koplytėlė, bet ir stovyklos 
ženkliukas prie uniformos buvo 
papuoštas lietuviškos Kristaus 
skulptūros atvaizdu: Dievo Sūnus 
susimąstęs sėdi ir kartu su žmonė
mis rūpinasi apie gyvenimą ir visus 
žmones.

Rankdarbiai, kelionės laiveliais, 
žaidimai ir dainos, linksmavakariai, 
laužai, patyrimo laipsnių uždaviniai 
ir pasiruošimas jžodžiams užėmė 
stovyklos dienas ir vakarus. Paukš
tytės saVo stovyklavietėje dnt kalvos 
susėda ratu pasiklausyti pasakos, už 
jų kandidatės j vyresniąsias skautes 
įsirengia stovyklavietę ir ruošiasi 
svarbiam gyvęnimo žingsniui. Dar 
toliau skautės ir arityrusios skautės 
su vadija netoli gojelio — stovyklos 
ramaus sodelio, kur vyko skaučių 
paruoštas susimąstymo vakaras. 
Įdomus buvo naujai ištiestas gamtos 
takelis su medžiais ir gamtos reiški
niais. Šeimininkės nepagailėjo viso
kių lietuviškų valgių — kuldūnų ir 
cepelinų, taip pat pizzos, tortilių ir 
kitų skanėstų, kad skautės galėtų 
smagiai ir naudingai gamtoje skau- 
tauti.

Aušros Vartų stovykloje dalyva
vo skautė iš Georgia valstijos, dvi iš 
Vokietijos ir viešėjo brolis iš Brazili
jos. Skautė iš Georgia yra gyvenusi 
vakarų Azijoje ir gimusi Betliejuje, 
kaip ir Rūpintojėlis. - 

sesių JAV ir Kanadoje. Pabuvoję su 
jais, turime pripažinti, kad savo 
dvasia, mandagumu ir lietuviškumu 
jie yra pavyzdys, iš kurio visi 
galėtume pasimokyti.

fil. R.S.

Nadia Račkauskaitė duoda 
skautės įžodį stovykloje

Jono Tamulaičio nuotr.

LAIŠKAS IŠ ATOMINIO 
LĖKTUVNEŠIO

Praėjusią vasarą, kai skautiška
sis jaunimas .stovyklavo ir vykdė 
vadovų kruopščiai paruoštą progra
mą, vienas Los Angeles Kalniškių 
tunto brolis atliko karinę tarnybą 
Amerikos Laivyne. Brolio Povilo 
Kiškio „stovykla” anuo metu buvo 
USS Dwight D. Eisenhower atomi
nis lėktuvnešis Indijos Vandenyne, 
nepertoli nuo Irano krantų.

Viename laiške buvusiems. sto
vyklos draugams Povilas rašė, kas jį

Povilas Kiškis, FTM3, JA V Laivy
nas 

paskatino stoti j karinę tarnybą:
„Prieš 4 ar 5 metus L.A. skautų 

stovykloje, per tradicinį partizanų 
vakarą, kada mes visi pagerbiame 
už Lietuvos laisvę žuvusius vyrus, 
mane labai sujaudino skautų vyčių 
kandidatų paruošta programa. 
Grįžęs iš stovyklos pradėjau skaityti 
apie Lietuvos laisvės netekimą ir jos 
drąsius partizanus. Sovietų Rusija 
užėmė Lietuvą ir išplėšė jos širdį, 
sužlugdė garbingą tautą.

Daugumas amerikiečių mano, 
kad jie yra saugūs nuo panašaus 
pavojaus. Bet tai netiesa. Amerika 
importuoja alyvą ir daug svarbių jos 
ekonomijai prekių. Jei Sovietų 
Rusija valdys vandenynus, ji ir mus 
gali staigiai pasmaugti, kaip tą 
padarė Lietuvoje. Todėl tik stiprus 
Amerikos laivynas ir kitos karinės 
jėgos mus išlaikys laisvus.

Visi laisvės nori, bet nedaug kas 
nori už ją aukotis. Jei visi laisvės 
gynimo darbą nustums kitam, 
neturėsime jokių karinių jėgų. Vieną 
dieną aš paklausiau savęs: kodėl 
turiu tikėtis, kad kiti man laisvę 
garantuos? Kodėl ne aš pats?”

B. P.
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IDEOLOGINĖS 
SVARSTYBOS TORONTE

LSS tarybos ideologijos komisi
jos organizuota sueiga vasario 1 d. 
LV Namuosp buvo gausi dalyviais 
— per 30 Toronto skautų-čių 
vadovų-vių — abiejų tuntų pareigū
nų ir skautininkų-kių ramovės 
narių. Sueigų pasveikino ir maldų 
perskaitė komisijos pirm. v.s. Č. 
Senkevičius. Po to seselė s. Igne 
Marijošiūtė, talkinama ps. dr. A. 
Dailydės, vadovavo sueigos progra
mai, kurių sudarė asmeniniai atsa

kymai į paruoštus klausimus, gru
pių diskusijos ir jų pranešimai, 
bendros diskusijos, ir paaiškinimai, 
B.-P. citatos. Per abi pertraukas 
buvo tiekiama kava ir užkandžiai. 
Popietė užtruko 4 vai. ir buvo 
baigta komisijos pirmininko padėka 
bei vakarine skautų malda.

Tai buvo pirmoji tokio pobū
džio sueiga Toronte. Vadovai-vės 
turėjo progos pasigilinti pagrindi
niuose ideologijos klausimuose ir 
pareikšti savo nuomones. Visa tai 
buvo naudinga ideologijos komisi
jos studijai.

Mūsų trispalvę kelia John Booth 
(mūsų apdovanotas Ordinu už nuo
pelnus).

TRISPALVĖ ANGLŲ 
STOVYKLOJE

Mūsų brolis Anglijoje, v.s. B. 
Zinkus, laiške redakcijai, tarp kitko, 
rašo:

— Praėjusių vasarų dalyvavau 
anglų skautų stovykloje, man teko 
darbuotis prie Tarptautinio štabo. 
Turėjau progos sueiti su užsienio 
vaodvais, taip pat buvau priskirtas 
prie Skautų Šefo sargybiniu — 
bodyguard; taip pas anglus priimta. 
Pasitaikius progai, įteikiau jam 
knygų „Lithuanian Scouting”. Ži
noma, anglas gražiai pakalba, ir tai 
viskas.

Mūsų trispalvė plėvesavo tarp 
30 kitų tautų vėliavų. Beje, įdomu ir 
tai, kad stovyklos viršininkas buvo 
mūsų bičiulis, yra apdovanotas LSS 
žymeniu. Tautodailės parodėlė vykusi spalio 6-16 Hamilton 

miesto rotušėje. Paruošimo darbus sutvarkė
s. Beg. Bagdonienė, padedama ps. Elenos Kontenienės
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SUSIMĄSTYMO DIENOS SUEIGA 
C LEVE LANDE vasario 23 d.

Sesės D. Dundurienė 
ir B. Vedegienė 
duoda skautininkiu 
įžodžius

Susimąsčiusios Neringos tunto sesės

Dalis Pilėną 
tunto brolių
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Akimirka i& 
s kauto r amo 
dainuojame 
apie Lietuvą

ASS ŽIEMOS STOVYKLA
Seną akad. skautų tradiciją — 

žiemos stovyklą, paskutinius dvejus 
metus neįvykusią, nutarė vėl atgai
vinti Chicagos ASS skyrius.

Nutarta — padaryta: tokia 
stovykla nuo 1980 sausio 30 iki 
1981 sausio 4 vyko prie Crystal 
Mountain,- šiaurės Mįchigane. Iš 
Clevelando Detroito ir Chicagos 
suskrido 40 stovyklautojų, kurie ten 
slidinėjo, smagiai vakarojo ir sulau
kė net dvejus Naujuosius Metus, — 
Michigano ir Chicagos laiku!

Naujųjų Metų dieną sniego 
platumų iškilmėse junj. Linas Mei
lus pakeltas j senjorus ir gavo korp!

■Vytis spalvas.
Stovyklos vadovybę sudarė G. 

Liubinskaitė, V. Butikas ir Alg. 
Strikas.

Iš dalyvių girdėta, kad mūsų 
akad. stovyklautojai savo draugiš
kumu nuotaika ir pravedimu vieto
ves šeimininkams palikę nepaprastą 
įspūdį: tokio grupės šeimyniškumo 
šeimininkai dar niekad nebuvo 
matę!

Sveikiname!

senį- A- iš Detroito ir t n p 
Bobinaitė laukia 12-tos valandos'
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DAR KELETAS VAIZDU IŠ C LEVE LANDO
SKAUTUOS JUBILIEJAUS

Vidury du 
kaimynai 
tuntininkai 
Detroito 
skautų tarpe 
s. J. Jurgutis-
Detroit 
ps. R. Belzinskas-
Cleveland

Clevelando Skautijos 30 metų minėjimo svečiai

v.s. V. Bacevičius surengė skautiškos literatūros ir virš 
300 įvairių nuotraukų parodėlę
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Cleveland© vadovai 
atnešė šv. Mišių 
aukas su vyr. sktn. 
I. Kereliene. šali
mais j.valt. M. Juo- 
dišius ir ps. R. Bel- 
zinskas.
Aukas priima 
ps. kun. J. Kijauskas

V. Bacevičiaus 
nuotraukos

Skubame į bažnyčią, v.s. S. Gedgaudienė, vyr. sktn. I. Kerelienė, ir s. R. Nasvytienė

Vyr. skautės Kristina ir Regina Butkūnaitėš 
iš Detroito išpildo dalį programos.

Cleveland© Skautijos dvasios vadas 
ps. kun. G. Kijauskas, S.J.
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Tai grynas oras ir geros stovyklos maistas.

tarpo brolis Jonas, užsimovęs 52 inf, pl—> 
kelnes, nusigando, manydamas, jog Per naktj aiai. 
sulyso. Kitoje palapinėje kažkas šaukė:

Man batai nebetinka!
Pilnai praplėšęs akis, brolis pamatė, kad abu buvo 

vienos kojos. Pagaliau visi įsitikino, kad tai buvusių 
naktinių žaidimų išdava!
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