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Skautas ir skautė yra didvyriai 
nuo pat pradžios visą gyvenimą. Jie, 
mes, Tu ir aš! Ką kita reikštų 
skautiškasis ĮŽODIS, jei ne 
pasižadėjimą būti didvyriais? . . 
,,Brangindamas savo garbę, AŠ 
PASIŽADU . . .”

Dievui! Tėvynei! Artimui! — Šie 
trys žodžiai yra viso gyvenimo 
pagrindas ir tikslas ne tik skautams, 
bet taip pat ir visiems lietuviams, 
visai žmonijai, tik neskautai prie jų 
nevisada sustoja, neskautai apie tuos 
žodžius tiek negalvoja.

DIEVAS skautams padeda pa
žinti save ir savo artimą; Dievas 

yra nesikeičianti tiesa ir meilė.
TĖVYNĖ yra neginčytinas žemės 

kampelis kiekvienai tautai 
gyventi laisvėje, saugume, 
taikoje ir gyvenimą 
gražinančioje kūryboje.

ARTIMAS — tai kiekvieno 
mūsų brolis ir bendradarbis 
bendruomenėje, tėvynėje, 
darbe ir kitose jaunimo 
organizacijose.

Šie trys žodžiai saugoja skautus 
nuo baisių klaidų, nuo asmeniškos 
mažystės. Šie trys žodžiai skautams 
išnaikina priešus, kad skautų širdys 
būtų laisvos savo aplinkos 
gražinimui.

Skautas, kuris savo gyvenime 
atkrinta nuo savo pasižadėjimo 
vykdymo, kuris didvyriškume 
neištęsi ligi galo, žinokime, jog jis 
susirgo! Visi ligoniai yra silpni, 
nesiorientuoja (aukštoje 
temperatūroje), dar gi blaškosi, 
nesąmoningai šneka, turi būti 
sveikųjų priežiūroje — ką mes 
žinome iš ligonio slaugymo ar net 
savo pačių sirgimo atvejų. Kaip gera, 
kad mamytė mus su meile apžiūri ir 
padeda mums pasveikti!

O kaip gali pasveikti susirgęs 
skautas ir skautė, jei kaip žmones jie 
yra fiziškai sveiki? — Ar Broliai ir 
Sesės norėtų pareikšti mintis 
„Skautų Aide”? . .

Sesė, ELĖ.

PADĖKA

1981 m. gavau sveikinimus su 
gražiausiais linkėjimais išLSS Atlan
to rajono „Aušros” stovyklos, 
Ramiojo Vandenyno „Rambyno” 
stovyklos ir Australijos „Didvyrių 
Žemės” stovyklos. Juos pasirašė 
rajonų vadai, stovyklų, viršininkai ir 
vadai-vadovės. LSS p-kas v.s. S. 
Miknaitis sveikino LSS vadų-vado- 
vių sąskrydžio vardu iš Dainavos.

1981 m. rugsėjo 30 d., 80 m. 
amžiaus sukakties proga, mane 
teikėsi pasveikinti Prezidentas R. 
Reaganas ir. ponia Reaganienė, 
siųsdami geriausių linkėjimų man, 

mano giminėms ir artimiesiems.
DRAUGAS nr. 240 paskelbė 

išsamų prof. Jono Kuprionio 
straipsnį „Petras Jurgėla — 
lietuviškos skautijos kūrėjas” ir dvi 
mano nuotraukas. „Skautybės 
Kelias” nr. 263 įdėjo straipsnį ir 
nuotrauką. DARBININKAS dviem 
atvejais įdėjo mano nuotrauką ir 
paminėjo svarbesnius mano darbus. 
SKAUTŲ AIDAS nr. 9 paminėjo 
mano amžiaus sukaktį ir lietuvių 
skautijos įkūrimą. MŪSŲ VYTIS 
rudens nr. įdėjo mano nuotrauką ir 
sveikinimą: „Lietuvos Skautų
Įkūrėją, Korp! VYTIS Garbės Narį, 
Pirmūną v.s. .Petrą Jurgėlą, 
švenčiantį garbingą 80 metų amžiaus 

sukaktį, širdingai sveikiname ir 
linkime geros sveikatos, ištvermės ir 
laimingo gyvenimo. Džiaugiamės jo 
darbais, gausiais raštais; didžiuo
jamės, turėdami jį savo tarpe” — 
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadi- 
ja, Korp! VYTIS, Akademikių 
Skaučių Draugovė, Filisterių S kautų 
Sąjunga, Akademinės Skautijos 
Leidykla, Vydūno Jaunimo Fondas, 
MŪSŲ VYČIO redakcija .ir ad
ministracija.

Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
šventėje Brooklyn, N.Y. mane 
sveikino šventės rengėjai ramovėnai, 
savanoriai, šauliai ir birutietės. Buvo 
perskaitytas Lietuvos gen. konsulo 
A. Simučio sveikinimas. KARYS nr.

LIETUVOS
N’ "INĖ
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10 įdėjo nuotrauką ir sveikinimą. 
Kūčių vakarienės metu New Y orkų 
tuntų vardu sveikino s. B. Kidolienė.

Pik. Jonas ir Veronika 
Andrašūnai ; laiške rašė: 
„Džiaugiamės, kad visą savo 
gyvenimą pašventėt naudingam 
mūsų Tėvynės Lietuvos darbui”.

I-jo Vilniaus tunto skautė, šio 
tunto globėjo prof. Mykolo Biržiškos 
dukra, Marilė Biržiškaitė-Žyman- 
tienė atsiuntė savo piešinį „Šv. 
Jurgio kova su slibinu” ir įrašą: 
„Sveikinu sulaukus svaraus deiman
tinio 80 metų amžiaus ir linkiu toliau 
su ta pačia jaunatviška ugnimi bei 
užsidegimu' dirbti Lietuvos, 
lietuvybės ir skautybės labui”. Šio 
tunto skautė Marija Smetonaitė- 
Raštikienė ir generolas Stanys 
Raštikis sveikino vardadienio, 80 m. 
sukakties ir Kalėdųšvenčių proga, 
reikšdami ko geriausių linkėjimų.

Saulėtų gyvenimo dienų ir 
ištvermės, dirbant skautijos labui, 
linkėjo Neries tunto vadovės Water
bury, Conn, ir Dainavos skautų-čių 
vietininkija Rochester, N.Y.

Dr. v.s. Aleksandras Mauragis 
tarp kitko rašė: „Sveikinu, mielas 
Broli, buvai pavyzdžiu Lietuvos 
jaunimui ir ypač man, kada pirmą 
kartą perskaičiau „Pirmuosius 
skauto žingsnelius”; buvau sužavėtas 
skautybės idealais, kuriais 
tebegyvenu iki šiol. Reikia stebėtis, 
kad mūsų skautybė tebėra gyva ir 
aktyvi tiek jau metų tremtyje; ji 
padeda mums išlaikyti jahnimą 
lietuvišku, patrijotišku. Ir mes 
Australijoje turime dar nemažai 
sąmoningo jaunimo skautų gretose.

Gyvenimas nestovi vietoje, į 
mūsų" vietas ateina kiti. Tačiau į Jūsų 
vietą, kaip Pirmūno, niekas kitas 
neatsistos. Malonu man šiandien Jus 
pasveikinti ir palinkėti sveikatos, 
giedrios skautiškos nuotaikos. Jūsų 
atlikti darbai Jūsų gyvenimą 
įprasmino mūsų tautos garbingos 
istorijos lapuose”.

Vydūno Jaunimo Fondo 
valdybos p-kas Vytautas P. Mikūnas 
rašė man: „Dažnai mes pagalvojame 
apie Jus ir statome pavyzdžiu

lietuviškame ir skautiškame 
gyvenime. Atrodo, kad gyvenimo 
našta Jus nespaudžia, sveikata 
niekad nešlubuoja ir visad turite 
marias laiko kilniems darbams. Šis 
gražus darbo ir pasišventimo pavyz
dys turėtų uždegti kiekvieną dirbti ir 
aukotis Dievui. Tėvynei ir Artimui. 
Širdingai sveikiname garbingos 
sukakties proga ir linkime daug 
sveikatos ir daug saulėtų dienų. Jūsų 
palikimas Akademiniam jskautų 
Sąjūdžiui yra didelis ir už jį mes 
dėkojame, bet ir linkime toliau 
sėkmingai darbuotis lietuviškos 
skautybės tobulinimui ir jos labui”.

Skautininkai Valė ir Kazys 
Palčiauskai rašė: „Mielasis mūsų 
Vyriausiasis Broli, Pirmūne Petrai! 
Garbingą 80-jį gimtadienį švenčiant, 

Turime atsiminti, kad dauguma berniukų jau 
pavargę po ilgų mokyklos valandų. Todėl 
skautiškas lavinimas turėtų būti smagus ir, kiek 
galima, lauke. B. P.

sveikinam, linkini sveikatos ir dėko
jame už didžiąją dovaną Lietuvių 
Tautai — Lietuviškąją Skautybę”.

Rokiškio tunto įkūrėjas, auklėto
jas ir vadas vyskupas Antanas 
Deksnys teikėsi atsiųsti savo 
kunigystės 50 m. sukakties proga 
darytą spalvotą savo nuotrauką su 
įrašu „Mielam Skautininkui Petrui 
Jurgėlai. suteikusiam man pirmus 
žingsnius skautybėje”. Gerb. 
vyskupas atsiuntė Šv. Tėvo 
palaiminimo diplomą, lietuviškai 
rašytą stilizuotomis raidėmis, su 
spalvota Popiežiaus nuotrauka, ir 
savo sveikinimą: „Gerbiamas ir 
mielas Skautininke Petrai, kelionėse 
praleisdamas beveik tris mėnesius, 
pražiopsojau Jūsų garbingąjį 80-jį 
gimtadienį. Priimkite mano nkoširdų 
sveikinimą su geriausiais linkėjimais 
— ypač geros sveikatos ir daug daug 
kūrybinių metų. Savo maldose 
prašysiu Viešpatį siųsti savo palaimą 
Jums ir Jūsų kilniems darbams”. 
Kitas sveikinimas: „Daugdžiaugsmo 
minint Kristaus gimimo šventes ir 
Naujųjų.Metų proga geros sveikatos 
bei kitų Dievo dovanų linku Jums,

Skautininke Petrai. Pax tecum. Vis 
budžiu. * Antanas Deksnys”.

Įpratęs rašyti apie kitų lietuvių 
didvyriškumą, buvau giliai sujaudin
tas. kai plačiam pasauly veikiančios 
Lietuvių Skautų Sąungos vadai ir 
vadovės, akademinė skautija ir 
įžymios asmenybės aukštai įvertino 
mano darbus. Širdingai dėkoju 
visiems, kurie pasveikino mane ir 
linkėjo toliau dirbti, ugdant meilę ir 
ryžtą tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Vis budžiu ir budėsiu iki 
paskutinio širdies tvinksnio!

Petras JurgėSa
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VIRVINIS TILTAS
Prancūzai skautai nupiešė 

piešinėlius, kurie parodo, kaip 
statomas virvinis tiltas.

Reikalinga medžiaga: 4 stulpai 
1 5 m ilgio ir 9 skersmens; du stulpai 
1,2 m ilgio ir 8 cm skersmens; 60 cm 
ilgio straigtų su veržlėmis; pjūklas 
medžiui, pjūklas metalui; replės 
veržlėms; 20-26 cm 30 m ilgumo 
virvė; mediniai kuolai (70 cm ilgio); 
didelis mušiklis; virvių.

Darbas: lieptas išeis 15 ar 20 m 
ilgio ir 1-13 m pločio. Kadangi 
virvinis tiltas su žmogumi nusileidžia 
žemyn, turi būti bent 13 m virš 
vandens.

Statyba: tilto atramoms tiktų du 
stiprūs gretimi medžiai. Jei tokių 
medžių nėra, reikia pastatyti’ sker
sinius (žr. brėž. 1).

Skersinė atrama pastatoma iš 2 
13 stulpų ir vieno 1,2 m stulpo. Jie 
sujungiami sraigtais ir veržlėmis, 
truputį įkirtus medį ties sujungimo 
vieta (nr. 2). Rėmai įvaromi 30-40 cm 
į žemę.

Tiltas: Virvinė dalis surišama ant 
žemės (3 pieš.). Didžioji 20-26 mm 
skersmens virvė ir dvi plonesnės 16 
mm virvės ištempiamos tarp kuolų. 
Tada skersinės virvės pririšamos 
nurodytu mazgu. Pirma rišami abu 
galai, tada vidurinė virvė, o tada 
visos kitos tarpe. Trys didžiosios 
virvės pritaisomos, kiekviena trimis 
kuolais.

Ištempimas. Trijų storų’ virvių 
galai, surišami, pritaisoma virvė, kuri 
permetama į kitų krantų, prie galo 
pririšus pagalį(4 pieš.). Ji tempiama 
tarp medžių ir įtempiama tarp dviejų 
pagalių, prie medžio pririštų(5 pieš.). 
Kol vieni laiko įtemptų virvinį tiltų, 
kiti traukia galų taip, kad neįkristų į 
vandenį (6 pieš.). Trys didžiosios 
virvės pritaisomos ir įtempiamos 
mazgu, kuris parodytas pieš. 3. 
Pirma pririšamos dvi mažesnės 
virvės, tada tik didžioji. Žinoma, 
tada visi turi (sausį) pereiti kiton 
pusėn!

Prie pionerijos įdomių ir 
naudingų darbų yra kopėčios — 
grynai virvinės arba su mediniais 
„laipteliais”^Žiūrėti piešinėlius.

ZA CCM?D€ CENTRALĖ N'EST 
OĖGAEEE, QUE LORSQUE ZES 
MA/N S COURANTC& SOHTSaUDS- 
MEMT SUR LES C£UX R/vES.
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WCAS PIETAWS niUSTKVlo
ALF. D. PETRAITIS

ROMANAS KARTĄ 16. 
suarė,kad Pas ji 
ESĄS KOKS TAI KU- 
N16 AIKŠTIS, AR KUA/I- 
6AISČIO SŪNUS,KIMS 
JAM DAU6 NAUDOS 
ATNEŠAS. BET KUR J/S 
-PILYJE AR KALEJIME- 
- NIEKAS NEŽINO1’..

KASTĄ ROMANAI UZK LAVAS 
AR tikrai noriu pah^tvti 
LIETUVIŠKĄ KUNIGAIKŠTI?

l« KĄ JAM 
ATSAKEI ?

KAD NORIU. TIK''\'"'/V 
PKIB67OI „ KITI GAL. \

5.6ETTU VARGIAI W

— - J J ,,
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ARMINAS SUASRaOJO, 
TAČIAU NSgALŠJO TUSTI

/''aštikrai N£ZI-''jW 
NAU, BET 16 VEIBO 

\ATROOO LIETUVIS

0£T ARMINAS 
TUOJ PASTEBĖJO 
TĄ VUO&E605 
TYLU, POI^ALBj.

N&lyMlAI 
MOSTELĖJO 1IS 
VIENAM SAVO 
TARNU IR STATAI 
PASAKĖ...

BUS DAUGIAU
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KAKLARAIŠČIO
ŽIEDAS

Vienas mėgstamiausių Lietuvos 
paukščių yra gandras. Gandras 
kartais savo šakų lizdų susuka ant 
kamino, ant stogo, ant stulpo.

Šiam kaklaraiščio žiedui reikia 
dviejų dalių. Namo stogų galima 
pagaminti iš mažų pagaliukų (kaip 
ledų pagaliukų) arba iš vieno gabalo, 
išpjauštinėjant lentų kraštus. Viršų 
galima išdrožti daug gražiau.

Sunkiau su gandru. Paėmus 
minkšto medžio gabalų (nestorų, 
kitaip žiedas bus nepatogus), išbrėžti 
paukščio formų. Tada pjūkleliu 
išpjauti, apdailinti ir nudažyti baltai 
ir juodai. Snapas raudonas. Kojas 
gaEma pagaminti iš raudonos vielos 
arba raudono (ar oranžinio) 
pypkėms valyti krapštuko.

Lizdo vaizdų sudaro keli tikri 
pagaliukai, šakelės. Priklijuoti 
baltais klijais, kurie vėliau pasidaro 
permatomi.

Vietoj gandro galima pasidaryti 
žuvėdros žiedų. Žuvėdra tupi ant 
pajūrio rųstų, surištų „stora” virve.

patyrimus, kad už poros metų galėtų 
gauti savo mėlynų kaklaraištį.

Danutė yra labai, energinga 
mergaitė, bet kartais truputį tingi, kai 
reikia pamokas daryti ar atsikelti 
anksti rytų ir eiti į mokyklų. Jai labai 
patinka daug kalbėti ir už tai ji turi 
daug draugių ir gerai sugyvena su 
visais mokykloje. Jos 
mėgstamiausias dalykas yra biologi
ja-

Danutei labai patinka plaukti. Ji 
plaukia kasdien vasarų ir vakarais 
visų žiemų. Kiek ji plaukia, jai tikrai 
niekad nepritruks vandens. Jai irgi 
patinka čiuožti.

Danutė taip pat priklauso 
Berželio tautinių šokių grupei. Ši 
grupė šoka daug skirtingų šokių ir 
parodo kitiems, kokie gražūs lietuvių 
tautiniai šokiai. Šiais metais net 
važiavo į Čikagų, į tautinių šokių 
šventę. Visiems šokėjams ta kelionė 
labai patiko.

Kai Danutė baigs mokyklų, ji 
planuoja būti slaugė. Ji eis į slaugių 
mokyklų ir mokysis gerai, kad galėtų 
padėti ligonims ir padaryti pasaulį 
sveikesnį.

SKILTIES ŠŪKIS:

L. S. Seserijos konkursas — 
prityrusios skautės.

Kiekviena konkurse dalyvaujanti 
skiltis turėjo paruošti albumų, 
kuriame būtų aprašyti skilties 
uždaviniai. „Skautų Aidas” parinko 
ištraukas iš keturių skilčių albumų: 
skilties narės ir jų aprašymas, 
kelionės dienoraštis, valgio receptas 
ir vakarienės aprašymas, nuotykis, 
pasirodymas, susikaupimo valanda, 
skilties daina. Visi albumai gausiai 
iliustruoti nuotraukomis ir piešiniais.

MUSŲ SKILTIS

Danutė. Šis rašinėlis yra apie 
mergaitę vardu Danutė. Ji yra 14 
metų amžiaus ir gyvena East Hart
forde su savo mamyte, tėveliu ir 
dviem sesutėm. Danutė priklauso 
Hartfordo skaučių vietininkijai. 
Rūtos skilčiai. Rūtos skiltyje yra iš 
viso šešios mergaitės tarp trylikos ir 
keturiolikos metų. Danutėjau išlaikė 
prityrusių skaučių egzaminus ir gavo 
savo burokinį kaklaraištį. Dabar ji ir 
visos skautės jos skiltyje eina 11 
patyrimo laipsnio programų ir buvo 
pakeltos į paskiltininkės laipsnį. 
Danutė labai nori pereiti visus 

„Hartfordo Rūtos žaliuoja visada, 
Lietuvai dirbti mums niekad 
negana!”

(Atlanto Rajono, Hartfordo 
Šatrijos vietininkijos „Rūtos” skiltis; 
skiltininkė Danutė Raškevičiūtė, 
paskiltininkė Milda Simonaitytė, 
Rūta Virkutaitytė, Jadvyga 
Novakaitė, Vida Liaukutė, Regina 
Radikaitė).

KELIONĖ

Kelionei pasirinkom mūsų tėvų 
žemę — Lietuvų. V ėjo sūkurys nuneš 

-visų skiltį, vaivorykštė parneš — 
nieko nekainuos. Kelionėtrunka dvi 
dienas.

Kelionė prasidėjo netikėtai, 
mums besiruošiant į iškylų vienų 
šeštadienio popietę. Rasa kuprinėje 
turėjo susidėjusi maistų, Daiva
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parūpino Kompasą ir žemėlapį. 
Aušra nešėsi skilties gairelę, o man 
liko nešti palapinę. Oi, vargas! 
Planavome vykti j parką prie Mis
souri upės. Girdėjome kaukiančias 
sirenas: „Vėjo sūkurys!”, klykė Rasa 
man į ausį. M es buvom vienos ir labai 
išsigandom . . . Visos buvom vėjo 
parblokštos, daiktai išbyrėjo kažin 
kur. Kai atsipeikėjom, mes visos 
buvom vėjo sūkurio viduryje. 
Šaukiau sesėm, „Susitverkim 
rankom!” Sūkurys kėlė mus aukštyn 
ir aukštyn, nešė tolyn ir tolyn, 
sukdamas mus išsigandusias. 
Laikėmės stipriai rankomis. Staiga 
kritom j vandenį! Pliumpt!! . . .

Baltijos jūros karalaitės Jūratės 
pagalba netrukus atplaukėm į gražų 
smėlėtą krantą . . .

— Turim svečių! Lietuvaitės iš 
Amerikos!

— Aš žinau, jos nori Lietuvą 
pamatyti, — sako ilgabarzdis 
mažytis vyrukas (kaukas).

— Kaip žinai? — Vaiva nelabai 
nustebusi klausia.

— Jūratės žuvėdros man 
pranešė. Aš laukiu, kad aitvaras 
Prunkštys atvyktų. Netrukus jis bus 
čia . . .

TOLMINKIEMYJE.
Pasistiprinusios leidomės į kelionę. 
Pasiekėm Tolminkiemį. Kaukas 
Rimgaudas sakė, kad sekmadienis, 

tad rasim Donelaitį bažnyčioje 
pamokslus būrams besakantį. 
Nusileidom prie didelių medžių, 
apėjom į kitą pusę ir netrukus 
suradom bažnyčią. Rimgaudas žino
jo. kur šoninės durys. Truputėlį 
pravėrė duris, matėm pilną bažnyčią 
žmonių ir girdėjom pamokslininko 
balsą skaitantį:

..Rods yra daug žioplių, kurie 
nabagėlį būrą

Iš nelabos širdies per paiką 
drimelį laiko . . .”

— Jis skaito „Metus”, — Aušra 
šnibžda. — Atgal grįžom pas aitvarą 
už medžių . . .

VILNIUS. J Vilnių, į Vilnių . . . 
Vos galėjom sulaukti pamatyti 
Gedimino pilies bokštą ir šv. Onos 
bažnyčią, kurią Napoleonas norėjo 
perkelti į Paryžių. Kaip 
neaplankytum Aušros Vartiį? Tiek 
daug matyti ir dar reikia skubėti! - - 
skundėmės. Čia Nepriklausomybės 
aktas pasirašytas. Čia skautas Petras 
Jurgėla įkūrė, čia šv. Kazimieras 
palaidotas, čia Vilniaus universitetas 
— vos paspėjom sekti Rimgaudo 
pasakojimus. Iš kur tas Prunkštys 
tiek daug jėgų turi — kantriai mus 
nešioti. Vėl Neris, Vilnelė įteka- 
čia /. .

(JAV Vidurio rajono, Omahos 
Neries tunto, Živilės draugovės Bičių 
skiltis: skiltininkė si. Alma Šarkaitė, 

paskiltininkė psl. GailėReškevičiūtė, 
v.sl. Laima Šarkaitė, psl. Nina 
G rigaitytė.)

SKILTIES VAKARIENĖ.

Šį šeštadienį trys sesės suvažiavo 
pas sesę Rūtą pagaminti šveicariško 
maisto. Sesės Nida, Gailė ir Rūta 
smagiai praleido šeštadienio popietę, 
mėgindamos sėkmingai išpildyti 
įvairių receptų nurodymus. Nors 
mūsų pyragas truputį sudegė ir sesė 
Gailė perdaug garstyčių į salotas 
įdėjo, visos skaniai suvalgė šios 
dienos pietus ir jautėsi, lyg gyvena ten 
tolimoje Šveicarijoje tarp kalnų.

Šveicariškos salotos
1 2 svaro šveicariško sūrio, smulkiai 
supjaustyto
3 sukapoti salierų kotai
8 ridikėliai
1 mažas svogūnas
3 šaukštai alyvos
2 šaukštai acto
1 šaukščiukas krienų
1 1/2 šaukščiuko druskos
1/4 šaukščiuko pipirų
2 šaukščiukai garstyčių 
salotų
žalių pipirų 
petruškų

1. Sumaišyti sūrį, salieras, 
ridikėlius ir svogūną. Sumaišyti 
alyvą, actą, krienus, druską, pipirus
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ir garstyčias. Sudėti »<inu su sūrio 
mišiniu, maišyti. Įdėti į šaldytuvą 30 
minučių.

2. Lėkštėje sudėti salotų lapus ir 
pripildyti salotom. Pridėti žalių 
pipirų'ir petruškų.

(JAV Vidurio rajono Aušros 
Vartų tunto Čikagoje Aušrinės 
draugovės Sietyno skiltis: skiltininkė 
Gailė Eidukaitė, paskiltininkė Rūta 
Stroputė. Nida Bichnevičiūtė, Julija 
Gotceitaitė, Eglė Lesniauskaitė, 
Dalia Sabaliauskaitė. J.udita 
Sasnauskaitė. Ramona 
Steponavičiūtė).

NUOTYKIS

Kai mes stovyklavome Kalifor
nijoje, mes labai daug maudėmės, nes 
buvome prie jūros. Vieną šiltą dieną 
mes nutarėme eiti maudytis ir vėliau 
pasivaikščioti pajūryje. Saulė buvo 
aukštai danguje ir nebuvo labai daug 
debe.sų. V anduo buvo gražus, šviesiai 
mėlynos spalvos, kaip brangakmenis 
ir labai šiltas. Buvo taip malonu 
maudytis ir mes taip jsismaginom. 
kad nepastebėjom, kaip didelis 
debesys sutemdino saulę.

Staiga pasirodė žaibas ir už pora 
sekundžių griautsinis visas skautes 
išvarė kaip iš verdančio vandens. 
Lietus pylė kaip iš kibiro ir vėjas 
pūtė šaltas ir smarkus. Žaibai uždegė 
žemę kaip didelę lempą. Pažiū- 
rėdamos j dangų mes sustirom.iš 
baimės. Čia buvo nepaprasta audra. 
Gi kas ten danguje? Ten ne žaibai! 
Ten skrajojančios lėkštės šviesa!'. . 
Ką darysime? Staiga girdėjome 
balsą: „Nuvesk mus pas jūsų 
vadovę!”

Mes buvom tokios išsigandusios, 
kad nežinojome, ką atsiliepti, . . 
Mūsų vadovė atsakė: „A ... Aš esu 
vadovė ... Ko Jūs norite?” . . . 
Balsas' truputį maloniau atsakė: 
„Mes esame iš Bazygtlių planetos. 
Mes girdėjome, kad jūs esate labai 
geros skautės. M ūsų planetoje reikia 
tokių žmonių. Mes norime jus atgal 
su mumis nusivežti”.

M es buvome labai laimingos, kad 
mūsų geras vardas buvo toks geras, 
bet mes nenorėjom važiuoti kažin 
kur. Mūsų vadovė atsakė: „Mes 
esame geros skautės, bet jeigu jūs 
mus išsivežtumėte, mes nieko šitam 
pasauliui negalėtumėm padaryti, o 
čia yra labai daug dar darbo! Ačiū už 
pakvietimą, bet aš manau, kad mes 
čia pasiliksime”.

Vos jai baigus kalbėti, viskas 
pasidarė tylu ir visai tamsu. Kas čia 
darosi? Už poros minučių, vėl buvo 
šviesu. Saulė buvo aukštai danguje ir 
nebuvo daug debesų. Vanduo buvo 
gražus, šviesiai mėlynos spalvos kaip 
brangakemnis ir šiltas . . .

DAINA

(Melodija: Atgimė Tėvynė) 
Baigiasi kelionė, grįžtame namo.
Gal mes čia sugrįšim, kai bus vėl 
ruduo.
Buvo daug linksmybių, buvo ir 
skausmų:
Laikas greit prabėgo, pasiilgome 
namų.

Ei. valio! Važiuojame namo! 
Ten sugrįžę džiaugsimės tikrai. 
Tai geriausia vieta visoj žemėj, 
Ten mes visad grįšime linksmai!

(JAV Atlanto rajono Žemaitės 
draugovės Gudruolių skiltis 
Philadelphijoje: skiltininkė Regina 
Krušinskaitė. paskiltininkė Rima 
Pliuškonytė. skautės Birutė, J olan
dą. Lidija. Marija.)

SUSIMĄSTYMAS
Dieve, padėk man šią dieną. 

Leisk man pasitraukti nuo kasdienių 
problemų ir paskirti šią valandėlę 
Tavo garbei.

Dėkoju Tau už gražiąją gamtą, 
ypač kalnus, kurie primena mum? 
mūsų sielos grožį, tvirtumą ir 
ramumą.

Dėkoju Tau už visus, kuriuos 
myliu ir kurie mane myli, nes meilė 
yra Tavo tikroji šviesa. Dėkoju Tau 
už Tėvynę Lietuvą ir meldžiu, kad 
duotum man norą jai toliau dirbti ir 
tarnauti.

Padėk man. Dieve, daugiau į 
Tave kreiptis išsiaiškinti gyvenimo 
uždavinius, nes Tavo yra galybė ir 
garbė per amžius. Amen.

Tyliai prašykime Dievo, kad jis 
mums padėtų suprasti ir įdėti į mūsų 
širdis jo žodį . . .

Dieve, kaip šitie du skaitymai 
mums išreiškia, viltis ir meilė yra šio 
pasaulio stipriausios jėgos. Padėk 
man prisiminti, kad aš dirbu Tavo 
naudai ir esu pasiryžusi išpildyti savo 
skautiškus tikslus. Leisk mano šir
dyje augti gėriui, darbštumui ir 
laimei, kad. toliau alėčiau tarnauti 
mano Dievui, tėvynei ir artimui!

(Sietyno skiltis)

PASIRODYMAS

Pirma matosi mama, tėtė ir 
vaikas senovėje. Jie sėdi prie stalo ir 
kalbasi apie jų ūkį, apie piršlį, apie 
vyriausios mergaitės vestuves. Tada 
yra partizanų laikai. Sėdi prie stalo 
mama, tėtė, vaikas ir kalba apie 
vyriausią berniuką, kuris už Lietuvą 
kovoja.
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Matosi dabartinių laikų mama, 
tėtė ir vaikas, kurie sėdi prie stalo 
liūdnais veidais ir kalba apie jų 
močiutę, kuri buvo į Sibirą išvežta.

Matosi dabar ateitis. Sėdi prie 
stalo sidabriniai apsirengę mama, 
tėtė ir vaikas, kurie kalba, kaip gera 
yra. kad gali , apie bet ką kalbėti ir 
nebijoti. Jie dabar kalba, koks

KIEK

NAMIE

SAUGU?

„Naktį atsikėliau, užlipau ant ne 
vietoje numesto bato, paslydau ir 
ranką prakišau per knygų lentynos 
stiklines duris,” pasakoja vienas 
kantininkas,iš šv. Kryžiaus ligoninės 
grįžęs su 11 naujų siūlių. Kasmet 
vienas iš 50 žmonių susižeidžia — 
arba net numiršta — nelaimėje 
namuose. Pirmoji pagalba, kaip ir 
artinto meilė, svarbiausia namuose! 
O pirmosios pagalbos svarbiausia 
dalis — iš anksto apsisaugoti!

Kurios yra namų pavojingiausios 
vietoš?

VIRTUVĖ. Čia po kriaukle 
dažnai sudėti visokie chemikalai 
grindims bei indams valyti. J ie ir taip 
stiprūs skysčiai, o kartais juos 
sumaišius —j pasidaro pavojingesni 
nuodai. Įstatymai reikalauja užrašyti 
pavojus, bet šie lapeliai kartais 
nusidėvi — ir apie juos užmirštame. 
Vaikai turi išmokti, kad šie 
chemikalai nėra žaislai. Geriausia 
juos padėti ten, kur mažiukai butelių 
pasiekti negali.

N ors mažai kas verda prie laužo 
ar krosnies malkų ungies, kiekvieno

skirtumas yra tarp gyvenimo 
Amerikoje ir Lietuvoje. Kaip gera ir 
smagu grįžti į laisvą Lietuvą!

Prieš kiekvieną sceną, viena sesė 
išeina su užrašu, kuris pasako, 
kokiame laikotarpyje veikalas 
vyksta.

(Gudruolių skiltis) 

je virtuvėje yra kokia nors ugnis — 
dujų, elektros ar pn. Kai kepame 
kotlietus ar bulves, taukai kartais 
užsidega. Gera prie plytos turėti 
didelį dangtį, kuriuo ugnį galima tuoj 
pat užtroškinti. Kai vaikai grįžta iš 
mokyklos, motina ar tėvas ruošia 
vakarienę, visi erzlūs ir alkani — tada 
pavojinga virtuvėje. Geriau verdantį 
vandenį ar sriubą laikyti toliau, kad 
mažieji iš smalsumo nepasiektų.

Virtuvėje yra elektros įrangų, 
ypač grūzdintuvas, į kurį kišdamas 
metalinę šakutę ar peilį žmogus gali 
sunkiai susižeisti. Geriau pavartojus 
išjungti, arba valant ir krapštant 
patikrinti, kad būtų išjungta. Jei ant 
grindų išsipila skysčiai, nukrenta 
maisto gabalėliai — turime švariai 
nuvalyti, nes lengva paslysti ir 
susitrenkti.

VONIA IR PRASUYKLA. 
Daug žmonių paslysta, kai vonios ar 
maudyklos grindys šlapios. Ar yra 
plastikos kilimėlis ar užlipinta juosta, 
kuri padeda tvirtai stovėti? Ar 
kilimėliai vonios kambaryje slysta? 
Niekad nepalikti mažo, vaikučio 
vieno vonioje maudytis!

NAMŲ VAISTINĖLĖ. Ger
iausia vieta — vonios kambarys, bet 
kad mažieji šeimos vaikai 
nepasiektų. Ar yra senų, nebenaudo
jamų ar sugedusių vaistui? Juos reikia 
tuoj išmesti. Jeigu vaistinėlėje 
laikomi kosmetikos skysčiai, — 
užsimiegojęs ar pavargęs šeimos P 
narys gali ne vaistus, o juos išgerti — 
ir susirgti. Geriau prie lovos vaistų 
nelaikyti, o vis toj pačioj namų 
vaistinėlėje.

LAIPTAI IR TAKAI. Jeigu 
šeimoje yra mažų vaikų, žaislai 
paliekami visur ir betkur. Naktį 
eidami ar skubėdami koridoriumi 
šeimos nariai gali susižeisti. O jei 
žaislų yra ant virtuvės grindtį?

GAISRAS NAMUOSE. Svarbu 
kuo greičiausiai iš namų išeiti. Visus 
šeimos narius pažadinti ar surasti, ir 
kuo greičiau išvesti lauk. Todėl 
šeimos iš anksto peržiūri namus ir 
susitaria, kaip greičiausia išeiti — 
kaip daroma mokyklose. Ar nebūtų 
gera pirmos pagalbos repeticija naktį 
tamsoje kuo greičiau visiems išeiti?

Jei, neduok Dieve, namuose 
gaisras:

— Neatidaryti durų, jei rankena 
karšta. Geriau šauktis pagalbos arba 
eiti prie lango.

— Jei langas aukštai, užlipti ant 
baldo. Langą išmušti kėde ar kitu 
baldu ir- antklodę ant palangės 
uždėti, kad stiklas nesupjaustytų 
kūno.

— Nuėjus miegoti, neužrakinti 
durų!

— Dūmai bei nuodingos dujos 
(kurios nevisada turi kvapą) renkasi 
prie lubų ir prie grindų. Geriausia 
keturiomis eiti, galvą laikant 80-100 
cm nuo grindų.

— Antrame ar kituose aukštuose 
turi būti kitas išėjimas — laiptai ar 
gaisro atveju sudedamos ar virvinės 
kopėčios.

— Šeima susitaria, kur susitiks 
lauke. Tada iš kaimynų namų 
paskambinti ugniagesiams. Svar
biausia — kuo greičiau visiems iš 
namų išeiti!
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3717 W. 82nd Place 
Chicago. III. 60652ORO SKAUTŲ SKYRELIS

VILKAI KAZIUKO
MUGĖJE

Čikagos Dariaus ir Girėno oro 
skautų draugovė Kaziuko mugėje, po 
daug idėjų ir diskusijų, nutarė be visų 
kitų užsiėmimų, .pravest stalo teniso 
varžybas vilkiukams.

Varžybose dalyvavo daugumas 
vilkų, na. keletas net ir vilkiukų, 
kurie randami Čikagos Lituanicos 
tunto sąrašuose. Registruotis 
dalyviai pradėjo vos tik mugės 
oficialiam atidarymui pasibaigus.

Chicago

Momentas iš varžybų. Varžybų laimėtojai. Iš k.: Gintaras 
Brakauskas, Tadas Gilavinskas, 

Romas Mockaitis, Jonas Mačiulis su 
tuntininku s. Romu Rupinsku..
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TAU
VIRVINIAI ŽAIDIMAI

PERDUODAMA KILPA. Skiltis (ar būrelis) turi 
vieną 2 m virvę. Pasakoma, kokį mazgą rišti (pvz., 
audėjų, gelbėjimo, gerąjį). Pirmasis skautas suriša mazgą, 
pats pralenda pro vivės kilpą, atriša mazgą ir paduoda 
virvę antrajam, kol visa skiltis baigia. Jei visi gerai suriša, 
100 taškų. Už kiekvieną klaidą atimti 20 taškų.

LAZDA. Skiltys žąsele. Už kelių metrų lazda tarp 
dviejų stulpelių ar medžių (ar iš bėdos, kas nors laiko). 
Pirmasis pribėga ir pririša piemenų mazgą, atriša, bėga 
atgal, virvę paduoda antrajam ir 1.1. Taškai kaip pirmame 
žaidime. Jei žaidžia tik skiltis, pasidalinti pusiau.

MEDINĖ PALAPINĖ. Prie medžio pririštas vienas 
virvės galas (galima medį aprišti viena virve, o žaidimo 
virvę galu prie šios pritaisyti). Davus ženklą, skautas 
paima nepririštą virvės galą ir apie žemėje įkaltą 
palapinės kuoliuką užriša palapinės kilpą(slankiojančių) 
ir įtempia virvę. Gerai surišęs, atriša. Atbėga antrasis 
žaidėjas.

GELBĖJIMO KILPA. Kiekvienas žaidėjas turi 2 m 
virvę. Kiek toliau skiltininkas „skęsta”. Skautai savo 
virves suriša nurodytu mazgu, numeta galą skiltininkui, 
kuris užsiriša gelbėjimo kilpą. Skiltis „ištraukia skęs
tantį”.

MILŽINŲ PIEMENŲ MAZGAS. 15 m virvė; medis, 
apie kurį 6 m skersmens ratas (skautai negali į ratą įlipti). 
Uždavinys: užrišti piemenų mazgą ant medžio.

TIKRASIS MAZGAS. Du žaidėjai paima po galą 15-20 
metrų storos virvės. Turi surišti tikrąjį mazgą, 
nepaleisdami galo.

VIENRANKIAI. Žaidėjai poromis, viena ranka 
as. du žaidėjai paima po galą 15- 20 metrų storos virvės. 
Turi surišti tikrąjį mazgą, nepaleisdami galo.

i
VIENRANKIAI. Žaidėjai poromis, viena ranka 

kišenėje. Turi surišti mazgą.

N E MA TO MA S MA ZGAS. Teisėjas,, suriša ’’mazgą 
— rodo judesius mazgui ar kilpai surišti, bet be virvės. 
Skautai atspėja, koks mazgas ar kilpa.

VIRVIŲ NAKTIS. Krūva virvių. Užgęsinamos 
šviesos. Kuri skiltis per nurodytą laiką suriš ilgiausią 
virvių virtinę kuo įvairiausiais mazgais.

MAZGŲ BEISBOLAS. Žaidėjas turi virvę. Metėjas 
iššaukia mazgą ir savo virvę meta bet kuriam savo pusės 
žaidėjui. Jei bėgantis žaidėjas spėja teisingai mazgą surišti 
ir pasiekia pirmąją stotį, ten lieka. Jei lauke esančios 
rinktinės žaidėjas spėja surišti mazgą ir ši virvė pirma 
pasiekia pirmą stotį, žaidėjas ,,išmuštas ”. Labai 
sudėtinga, sugalvokite patys kaip toliau.

MILŽINO ŽINGSNIAI. Visi prie sienos, turi po 
virvę. Vadovas iššaukia mazgą. Kas gerai suriša, žengia 
vieną žingsnį pirmyn. Tada iššaukia kitokį mazgą ir 1.1. 
Pirmasis skautas, pasiekęs priešingą sieną, laimi. Prieš 
žaidimą ir po jo reikėtų pakartoti visus mazgus.

Pasaulis tebelaukia
Kristaus meilės ir šviesos...

Ar Tu nenorėtum uždegti savo 
gyvenimą Kristaus meilės 
liepsna, kuri šviestų kitiems?

Jei norėtumėt gauti daugiau žinių apie Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Seseris, prašome kreiptis šiuo 
adresu: Sesuo M. Margarita, Immaculate Conception 
Convent, Putnam,' CT.* 06260. USA.
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■Brolis V. Balzaras aiškina prityrusiom skautėm apie 
medžio darbus. V. Bacevičiaus nuotr.

KIMAS: KVAPAI IR SKONIAI

Kimo žaidimai lavina pastabumą, atmintį — ir 
suteikia nuotykių!

SUNEŠTINIS KIMAS. Kiekvienas į sueigą atneša 
vieną prieskonį popieriniame puoduke, kuris uždengtas 
popierėliu (servietėle). Visi vaikštinėja, pauosto at
sineštus „kvapus”. Po kelių minučių, kiekvienas surašo, 
kas kokį skonį atnešė. Pasitaikys, kad keli bus tie patys!

PRIESKONIAI. Gera, šeimininkė turi daug 
prieskonių. Staiga namuose užgęso šviesos, bet ji nori 
priesvo'nius paruošti. Prieskoniai indeliuose, iš kurių gali 
eiti kvapas, bet nematoma, kas viduj. Galima surūšiuoti 
rūgščius ir karčius, saldžius ir kvapius( garstyčios, pipirai, 
actas, petruškos . . . arba cinamonai, gvazdikai, 
šokoladas, vaniiija . . .)

GRŪDAI. Į maišelius įdėti po kelis ar net saują grūdų. 
Skautės įkiša ranką ir pagal formą bando atpažinti, koks 
tai grūdas. Reikėtų iš eilės atsiminti (ryžiai, kukurūzai, 
pupos, žirniai (sausi!), kviečiai, kokios kruopos. Dėl 
juoko galima viename įdėti mažų makaronėlių ar pipirų).

PADAŽAI. Skautės turi išrinkti, prie kokio maisto 
tinka kuris padažas. Visa bėda, kad padažo negalima 
matyti ir negalima užuosti — galima tik paragauti. 
Lengviausia, jei akys kaklaraiščiu užrištos, o skautė kiša 
pirštą į indelį. Pavyzdžiui, rūgšti grietinė, pomidorų 
padažas, garstyčios, majonezas, actas, alyva, riešutinis 
sviestas... .

ASMENINIAI 
UŽSIĖMIMAI 
STOVYKLOJE

Vyresni stovyklautojai, o 
kartais ir jaunesni, turi turėti laiko 
stovykloje vystyti savo pomėgius, 
laisvalaikio užsiėmimus; Stovykloje 
yra laisvesnių valandėlių, kurias 
nelabai skautiška užpildyti 
gulinėjimu ant lovelių ar buvimu 
palapinėse. Kartais net keletą 
dienų lyja. Tokias valandėles 
užima neretai pasikalbėjimai tarp 
stovyklautojų, savi rankdarbiai ar 
kiti užsiėmimai.

Stovyklautojams talkinti 
vadovai stengiasi išnaudoti 
stovykloje esančius ar , specialiai 
tam pakviestus asmenis, apie 
kuriuos buriasi keli stovyklautojai 
be ypatingų programoje nustatytų

DARŽOVIŲ AIDAI. Visi užrištom akim arba žiūri 
tolyn. Už nugaros žaidimo vedėjas valgo kelias daržoves 
iš eilės, o žaidėjai bando atspėti, kokią daržovę valgo 
(ridikėlį, morką (žalią!), salieras (tai triukšmingiausia 
daržovė), svogūną, kopūsto šerdį. . .) Gal ir vaisiai 
„turi” garsus?
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valandų. Jei kuri vyresnė sesė 
moka austi, ramiai sau po pietų 
audžia. Atsiras, kas domisi. 
Panašiai su drožinėjimu, karpymų, 
išsiuvinėjimu, paišyba, menu, 
modelių gamyba, danavimu.

Stovyklos vadovams tinka 
užtikrinti, kad būtų pakankamai 
reikmenų, įrankių, pavyzdžiui: - 
pieštukų, popieriaus, degintuvėlių, 
adatų, siūlų, . klijų ir kt. 
„Atsivežkime rankdarbių" būtų 

geras šūkis.
.Prie asmeninių užsiėmimų 

priklauso rašinėliai stovyklos 
laikraštėliui, dienoraštis, poezija, 
galvosūkiai (yra lietuviškų 
galvosūkių knygelių), skaityba.

įskaičiuodama ' asmeninius 
užsiėmimus į stovyklos gyvenimą, 
vadovybė labiau atsiliepia į 
kiekvieno stovyklautojo gabumus 
ir poreikius.

DĖMESIO LAUŽAVIETEI!

' Kai namuose rengiame gimtadienį, patalpoje šokius 
ar šventę, viską gražiai išpuošiame. Kai susirenkame 
laužui kartais atrodo, kad per klaidą ten patekome.

Žinoma, jaukiam lauželiui ramioje vietoje nereikia 
didelių puošmenų. Didesniam, ypatingesniam laužui 
visada tinka turėti tinkamą aplinką. Ir kiekvienas laužas, 
visados pradedamas ir baigiamas kokiomis nors 
apeigomis, turėtų turėti kokį nors daiktą, simbolį, ženklą, 
vaizdinę priemonę.

Kasdieniems laužams gali pakakti, sakykim, 
skautiškos lelijėlės ar rūtelės, dar namie iškirptos iš 
kartono, gal apdengtos blizgančiu popierių, kad gražiai 
atsispindėtų. Panašiai su Vytimi, kryželiu, Gedimino 
stulpais, Lasivės varpu, pačios stovyklos ženkleliu, 
skaičiumi „10”( skauto įstatai) ir kt. Kartais simbolis gali 
būti degantis pagalys, žvakė, : trispalvės žvakės 
stikliniuose indeliuose, žibintas, žvakė skardinėje! kurioje 
prakirstos vinimi skylutės).

Laužo gerai aplinkai reikalinga kokių nors suoliukų 
— rąstų. Kad rąstai neriedėtų, užkišami akmenys ar 
įkalami kuoliukai. Tvarkinga aplinka padeda laužo 
dalyviams sėdėti vietoje, negulinėti, kreipti dėmesį į tai, 
kas lauže vyksta.

Aplinkai reikalingas apšvietimas! Kai laužavedė ar 
vaidintojai ar dainų būrelis stovi tarp laužo ir dalyvių, jie 
stovi šešėlyje. Todėl turėtų stovėti už laužo, šalia laužo ar 
tarp dviejų laužų. Labai dideliame lauže. Tautinėje 
stovykloje, prijungiami ir prožektoriai.

Rūpestingi skautai laužavietę gali aptverti tvorele, ant 
stulpų uždėdami skautiškus ar lietuviškus simbolius arba 
žibintus (skardinės). „Scenos” vietoje, už vietos, kurioje 
būna laužavedys, vaidintojai, gali būti „fonas”, užscenis. 
Kartais tai tik paprasti rėmai, prie kurių kasdien 
pririšamas koks papuošimas, kuris tai dienai tinka. Jei 
ten stovi medis, galima ir prie jo pririšti. Gali būti ir 

„nieko ypatingo” įrengimas — dvi gražios akmenų ar 
rąstų krūvos, bokštelis, trikojai. Tai padeda vaizdžiai 
palaikyti skautų ir skaučių dėmesį.

Pats takelis į laužavietę jau nuteikia dalyvius. Kraštai 
išdėti akmenimis'ar rąstais, ar kaladėmis, nebūtinai 
tiesiausias kelias tarp keliuko ir laužavietės — smagu 
pusračiu apsukti laužavietę, prieš j ją įeinant. Arbr 
keliuką gali nurodyti tarp medžių ar stulpelių ištiesta 
virvutė. Tada ir skautams nereikia žibintų, ramiau prie 
laužo ir nepaklysta miškelyje.

Pats laužas, pati ugnis — nesumetama ant žemės. 
Laužą sukrauti ant pakeltos vietos— akmenų „aukuro”, 
rąstų pagrindo(apdengto žemėmis). Kasdien keisti laužo 
stilių, statymo būdą, kad neatrodytų kaip „laužas” (tai 
reiškia, šiukšlynas, sumesti nereikalingi daiktai).

Laužai įspūdinga skautavimo dalis. Daugiau Jiems 
dėmesio!
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nors varžybos prasidėjo tik po kelių 
valandų. Taigi vieni dalyviai ėjo 
apžiūrėti kitų mugės „navynų”, 
išbandyti laimės loterijoje, o kiti liko 
praktikuotis.

Po vidudienio prasidėjo 
varžybos, kurios vyko dviejose 
grupėse! jaunesnių vilkiukų ir vilkų). 
pagal amžių. Kietai kovai pasibaigus 
atsirado trys vilkų laimėtojai (I-mą 
— Tadas Glavinskas. Il-ą — Gin-

ŽVILGSNIS Į ORO 
SKAUTUS LIETUVOJE

Po Pirmo Pasaulinio Karo oro 
skautai tebuvo įsisteigę tik Ameriko
je. Vengrijoje. Austrijoje ir Lietuvoje. 
Oro skautavimas susikūrė Lietuvoje, 
kai skautų eilėse atsirado nemažas 
skaičius aviacijos mėgėjų. Jie 
susibūrę sudarė paskirą skautų 
organizacijos šaką, panašiai, kaip 
tuo laiku jau veikė jūros skautai. 
Todėl oro skautų principai ir 
ideologija yra tokia pat, kaip kitų 
skautų šakų, tik kad dar pridėta 
noras išmokti apie aviaciją.

Lietuvos oro skautų veikla 
prasidėjo 1939 metais Kaune, Aušros 
tunte, kai įsikūrė aviacijos mėgėjų 
būrelis. Po dviejų metų Kauno 
Šančių tunto Basanavičiaus 
draugovėje buvo įsteigta dvi oro 
skautų skiltys. 1939 metų pradžioje 
šios skiltys atsiskyrė nuo 
Basanavičiaus draugovės ir sudarė 
atskirą Dariaus ir Girėno oro skautų 
draugovę, kuriai vadovavo . si. 
Vytautas Bičiūnas. Tuo pačiu laiku 
Panevėžio Kęstučio draugovėje 
išaugo oro skautų skiltis, kuri 
rudeniui ateinant pasidarė A. 
Gustaičio draugovė. 1939 pavasarį 
Kaune įvyko besidominčių aviacija 
skautų sąskrydis. Jo tikslas buvo 
supažindinti su aviacija iš visos 
Lietuvos suvažiavusius skaufus, kad 
jie galėtų vadovauti besisteigiantiems 
oro skautų vienetams. Suskrydį 

taras Brakauskas, IlI-čią — Vincas 
Rimkūnas) ir du vilkiukų (I-mą — 
Romas Mockaitis, Il-ą — Jonas 
Mačiulis). Laimėtojams tuntininkas 
s. RomasRupinskas įteikė draugovės 
paruostus medalius. Dėl įvairių 
priežasčių nepakliuvusieji į laimėtojų 
ratą žaidėjai buvo rengėjų ap
dovanoti ledais.

Brolis P. Jot.

pravedė ps. J. Jonaitis. Tuojau po šio 
sąskrydžio oro skautų vienetai 
pradėjo plisti po visą Lietuvą, kaip 
ugnis sausos žolės pievoje. 1939 metų 
sklandymo sezono pradžioje 
(gegužės mėnesį). Kauno oro skautai 
gavo iš Lietuvos Aero Klubo svarbią 
paramą: keletą mokomųjų sklan
dytuvų ..MO-l” ir maža sklandytuvą 
„Nykštuką”, pritaikytą jaunesniojo 
amžiaus sklandytojams.

Vasaros metu „Dariaus ir 
Girėno" draugovė surengė pirmąją 
oro skautų stovyklą kalvotose 
Zarasų apylinkėse, nes vokiečiams 
atplėšus Klaipėdos kraštą nuo 
Lietuvos, jie irgi pagrobė puikiai 
įrengtą sklandymo mokyklą Nidoje. 
Šioje keturių savaičių stovykloje oro 
skautai padidino ne vien tik savo 
skautiškąjį patyrimą, bet ir pagilino 

Lietuvos karo aviacijos ženklai

praktiškas aviacijos žinias. Čia jie 
turėjo progos susipažinti su aero-mo- 
deliais ir mokytis bei toliau lavintis 
sklandyti. Stovykloje dalyvavo 
penkiolika oro skautų vadovaujant 
sk. V. Čepui. Stovyklos sklandymo 
instruktorius buvo inž. V. 
Mačiulaitis.

Oro skautų vienetų nariai buvo 
labai veiklūs ir judrūs. Juos 
aplankydavo lakūnai ir kiti aviacijos 
žinovai, kurie davė paskaitas apie 
įvairius aviacijos atsiekirnus. Skautai 
lankė aerodromus, Lietuvos aero 
klubo sklandymo mokyklą, muziejus 
ir teatrą. Beveik visi buvo stiprus 
modelistai. trys buvo sklandytojai, o 
vienas civilinis lakūnas. Jie ruošė 
aviomodelių varžybas ir parodas. 
1940 metais bolševikams okupavus 
Lietuvą ir uždarius skautų sąjungą, 
oro skautų gražiai pradėtas darbas 
pasibaigė. „Dariaus ir Girėno” 
draugovės draugininkas si. Vytautas 
Bičiūnas kartu su kitais oro skautais 
buvo ištremtas į Sibirą.

Lietuvoje oro skautai tegyvenę 
tik virš vienerių metų išsiblaškė per 
visą tėvų šalį, o vėliau jų pradėtas 
darbas atgaivintas išeivijoje. Praeitų 
ir dabartinių oro skautų dvasia yra 
geriausia išreikšta Kauno „Dariaus ir 
Girėno” draugovės šūkyje: „Nuo 
modeliuko prie sklandytuvo, nuo 
sklandytuvo prie lėktuvo”.
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LIETUVIŠKOSIOS
SKAUTYBĖS
FONDUI 
AUKOJO:

5. Alysa & Kazimieras Šimėnai, 
Dorchester, MA $ 50 ($75)

7. Jean & Juozas Maslauskai, 
Anglija $5 ($36)

9. a.a. Onos Saulaitienės at
minimui, Waterbury, CT $572

52. Veronika Braziulevičienė, 
Cleveland, OH $10 ($45)

65. Anelė & Gerardas Juškėnai, 
Cleveland, OH $25 ($85)

69. E. & A. Steponavičiai, 
Cleveland, OH $5 ($15)

94. Amanda & Algirdas M ulioliai, 
Euclid, OH $10 ($30)

96. Vytautas Civinskas, Cleveland, 
OH $15 ($35)

108. Viktoras Stankus, Dr., 
Cleveland, OH $50 ($85)

117. Ona & Vytautas Jokūbaičiai, 
Cleveland, OH $10 ($35)

144. Marija & Jonas Dambarai, 
Toronto, Ont. c$40 (C$100)

202. Vytautas Marcinkevičius, 
Toronto, Ont. <$10 (c$20)

205. Juozas Varanavičius, Toronto, 
Ont. c$5 (c$10)

215. Irena & Albertas Kereliai, 
Palos Park, IL $100 )$250)

313. a.a. Povilo Šepečio Atminimui, 
Dearborn Hgts, MI $449

353. Gerda & Pranas AKaraliai, St. 
Croix $5 ($118)

354. Zenonas Dučmanas, Wickliffe, 
OH $10 ($17)

357. Waterburio Skaučių Židinys, 
CT $50 ($80)

380. Ingrida & Kęstutis Civinskai, 
Cleveland, OH $10 ($15)

421. Vladas Bacevičius, Cleveland, 
OH $10 ($120)

427. B. & J., Chicago, IL $40 ($93)
436. Eglė & Romas Vašiai, 

Muskegon, Ml $4 ($6)
463. Apolonija & Voldemaras 

Šenbergai, Clev., OH $25 ($40)
482. a.a. Ign&Končiaus Atminimui, 

Boston, MA $188 ($203)-
498. Julija Leščinskienė, 

Dorchester, MA $10 ($20)
508. Stasys Griežė-Jurgelevičius, 

Dorchester, MA $10 ($20)
517. Emilija & Antanas Paužuoliai, 

Chicago, IL $5 ($10)
551. Marija Ročkuvienė, Chicago, 

IL $50)
547. Pušyno Skaučių Draugovė 

Washington, DC $145.10
548. Aniceta ir Antanas 
Januškos, Milton, MA $10

549. Kun. Paulius Baltakis, 
OFM, Kennebunkport, ME 
$50

552. a.a. Eduardo Mickūno At
minimui, Centerville, MA$100

553. Povilas Šlapelis, Centerville,
MA $10

554. Audronė Gaižiūnxa,’eoąkdoes, 
’ii $5

555. Sniečkai, Irena & Vytautas, S. 
Euclid, OH $25

556. Gytis Žiaugra, Roslindale, M A 
$30

557. Juzė Gudukienė, Centerville, 
MA $2

558. Stasys Klinga, S. Boston, MA 
$25

559. Dana Gajauskas, Simsbury, CT 
$5

560. P ranas& Eugenija Račkauskai, 
Dorchester, MA $10

561. Anelė & J uozas J anuškevičiai, 
Milton, MA $7

562. P. Barbatavičius, Toronto, 
Ont. <$20

563. T. Stanulis, Toronto, Ont. c$10
564. Br. Urbelis, Toronto, Ont. <$5
565. A. Baltrušaitis, Toronto, Ont.

c$10
566. Augėnas. Toronto, Ont. <$50
567. a.a. Stepo Kairio Atminimui, 

Toronto, Ont. $100
568. a.a. Prano Čeponio Amtinimui, 

Toronto, Ont. $25
569. a.a. Vlado Šarūno Atminimui, 

Toronto, Ont. $25
570. a.a. Zigmo Paulionio At

minimui, Toronto, Ont. <$25
571. a.a. Vlado Rušo Atminimui, 

Toronto, Ont. $25
572. a.a. Juozo Mačiulio At

minimui, Toronto, Ont. <$150
573. a.a. Antano Alonderio At

minimui, Toronto, Ont. <$10
574. Vaclovas Martinkus, kun., 

Providence, RI $10
575. a.a. Baden Powell Atminimui, 

Boston, MA $25
576. Danutė Venclauskaitė, 

Wolcott, CT $25
577. a.a. Jono-Jonkos Venclausko 

Atminimui, Wolcott, CT $50
578. Rimas J. Melsbakas, Cleveland 

Hts., OH $25

1. Kiliuliai, Laima ir Česlovas, 
Lexington, MA'$50 ($800)

5. Šimėnai, Alysa ir Kazimieras, 
Dorchester, MA $25 ($100)

7. Maslauskai, Jean if Juozas, 
England $2 ($48)

52. Braziulevičienė, Veronika, 
Cleveland, OH $10 ($65)

75. Kijauskas, kun. Gediminas, 
Cleveland, OH $1 ($3)

89. Bulotienė, Eugenija, Detroit, 
Ml $15 ($35)

104. a.a. Tumavičienės, Jadvygos 
atmin., Jamaica PI., MA $20 
($300)

117. Jokūbaitis, Ona ir Vytautas, 
Euclid, OH $10 ($45)

172. Šurkus,Stepas,Worcester,MA 
$19 ($66)

237. Manomaitis, Mykolas, S. 
Boston, MA $35 ($1.85)

357. Waterburio Skaučių Židinys, 
CT$100 ($280)

362. Piragis, Vincas, S. Boston, MA 
$15 ($45)

393. Baltrūnas, Alfonsas, Australia 
$5 ($15)

397. Vaišekauskas, Pranas, 
Australia $10 ($20)

398. Gailius, Juozas, Newtown, 
Australia $5 ($ 15)

401. Dauknys, kun. Pranas, 
Kesington, Australia $10 ($31)

402. Karpavičius, Algirdas, 
Geelong, Australia $25 ($55)

407. Geelong Lietuvių Sąjunga, 
Australia $20 ($70)

410. Medelis, Juozas, Geelong, 
Australia $10 ($20)

412. Mačiulis, Vytautas, Geelong, 
Australia $20 ($40)

421. Bacevičius, Vladas, Cleveland, 
OH $15 ($135)

426. Vileišis, dr. Petras, Waterbury, 
CT $25 ($55)

463. Šenbergai, Apolonija ir 
Voldemaras, Clev., OH $25 
($65)

466. K ukanauskai, M arie ir Aleksas, 
England $22 ($24)

481. Katarskis, kun. Vaclovas, 
Dayton, OH $10 ($30)

491. Dailidienė, Ona, Cleveland, 
OH $5 ($15)

492. Šilėnai, OKNA IR Victor, Erie, 
PA $20 ($55)

501. Jurėnai, Marija ir Jurgis, S. 
Boston, MA $20 ($55)

501. Jurėnai, Marija ir Jurgis, S. 
Boston, MA $10 ($30)

512. Banaičiai, Birutė ir Bronius, 
Abington, MA $5 ($15)

513. Aleksoniai, Ceslava ir Tadas, 
Braintree, MA $10 ($30)

525. Mikščiai, Elena ir Povilas, Juno 
Beach, FA $8 ($18)

553. Šlapeliai, Stasė ir Povilas, 
Centerville, MA $10 ($20)

600. „Širvintos” Skaučių Tuntas, 
Hamilton, Ont. c$30 (c$80)

668. Povilaičiai, Milda ir Romas, 
Lemont^ IL $40 ($80)

697. PetUKauskai, Albina ir Vladas, 
Cleveland, OH $25 ($35)

708. a.a. Tuinilos, Jono atmin., S. 
Boston, MA $100 ($136)

711. a.a. Mošinskienės, Celinos at
min., Florida $125 ($182)

717. Giedraitis, Kastytis, Ypsilanti, 
Ml $5

718. a.a. Kaminkso, Fabijono at
mini, Cleveland, OH $5

719. a.a. Kubiliūnų, Angelės ir 
Juozo atmin., OH $250

720. Antanaitis, Algirdas T., 
Chicago, IL $5

721. Zabuliai, Birutė ir Steponas, E. 
Hartford, CT $50

722. Zdaniai, Adona ir Vytautas, 
Wethersfield, CT $50

723. Lietuvių Bendruomenės 
Omahos APylinkė, NA $20 .

724. Prišmantas, Kazys, Los 
Angeles, CA $20

725. Laurušienė, Irena, Detroit, Ml 
$10

726. Šmidtas, Algis, Dorchester, 
MA $25

727. a.a. Raudonienės, Idenos at
min., Chicago, IL $150

728. a.a. Siliūno, Alekso atmin., 
Darien, IL $345

729. Siliūnienė, Ona, Chicago, IL 
$100

730. Tumienė, Veronika, Norwood, 
MA $10

731. Plikaitis, Joseph J. MD, 
Chicago, IL $15

732. Kazlauskai, Emilija ir Stasys, 
.Arlingotn, MA $10

733. a.a. Kavalienės, Birutės atmin., 
Cleveland, OH $50

734. a.a. Turūtos, Prano atmin., 
Grand Rapids, MI $20

735. Statkus, kun. Edvardas, Gand 
Rapids, MI $10

736. Parviai, Verutė ir Jonas, Grand 
Rapids, MI $10

737. Balys, Stasys K., Grand 
Rapids, Ml $5

738. Astras, Stasys, Grand Rapids, 
MI $2

739. Lukoševičius, Vincas, Grand 
Rapids, MI $2

740. Strolis, V., Grand Rapids, MI 
$2

741. Baniukaitis, Vytautas, Grand 
Rapids, MI $5

742. Kušlitis, Grand Rapids, MI $2
743. Jonaitis, Vytautas, Grand 

Rapids, MI $5
744. Lukoševičiūtė, Anelė, Grand 

Rapids, MI $2
745. Lukas, Juozas, Grand Rapids, 

MI $2
746. Ugianskis, Juozas, Grand 

Rapids, MI $5
747. Jonušas, J., Grand Rapids, MI 

$5
748. Turūtaitė, Eglė D., Grand 

Rapids, MI $5
749. Jonaitis, J., Grand Rapids, MI 

$20
750. Normantas, Jonas, Geelong, 

Australia $ 100
751. Sedliorius, Jurgis, Geelong, 

Australia $25
751. Sedliorius, Jurgis, Geelong, 

Australia $25*752. Povilaitis, 
Vacys, Geelong, Australia $10

753. Geelong Lietuvių Choras, 
Australia $10*754. „Pilėnų” 
Skautų Tuntas, Cleveland, OH 
$25

755. Čikagos Lietuvių Skautams 
Remti Draugija, IL $600

Aukos LSF siunčiamos šiuo 
adresu:

Kostas Nenortas
44 Alban St.
Dorchester, MA 02124
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didžioji semi

Iškilmingasis Clevelando Kaziuko mugės atidarymas.

CLEVELAND AS

Praeitą sekmadienį, kovo 28 d. 
įvyko ilgai laukta Clevelando skauti- 
jos Kaziuko mugė. Skautės ir skautai 
organizuotai dalyvavo pamaldose 
Dievo Motinos šventovėje, kur 
pamokslo metu kun. Kijauskas 
priminė mugės tradicijas ir skatino 
visus ją aplankyti.

Maršo garsams grojant į salę 
įžygiavo skautų ir skaučių vienetai, 
kuriems tėveliai ir svečiai nepagailėjo 
plojimų. Mugę atidaryti buvo 
pakviesti Bronė Mainelienė ir Stasys 
Iganatavičius. Tai du didieji Pilėnų ir 
Neringos tuntų talkininkai, ilgus 
metus dirbę, nepaprastai daug širdies 
jiems atidavę.

Išstatyti darbai traukė akį ir 
daugelis netikėjo, kad juos pagamino 
patys skautės ir skautai. Svetainėje 
ilgos svečių eilės laukiančios skanių 
patiekalų liudijo apie mamyčių didelį 
darbą ir svetingumą.

Programa buvo užbaigta P. 
Kalvaitienės vaidinimu „Grybų 
karas”. Vaidintojai gražiai vaidino, o 
akį stebino mamyčių puikiai sukurti 
jų drabužiai.

Mugėje dalyvavo ir svečiai iš 
Chicagos — Aušros Vartų ir 
Lituanicos tuntų atstovai. Mugės 
pelnas užtikrins skautijos kelionę į 
stovyklą.

v.s. VI. Bacevičius

Clevelando Kaziuko mugę atidaro talkininkai Bronė Mainelienė ir
ilgamečiai Clevelando skautijos Stasys Ignatavičius. Nuotraukos VI.

Bacevičiaus.

Grybų 
karas" — 

s. Paulinos 
Kalvaitienės 
vaidinimėlis.
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per Kaziuko mugę Cleveląnde.

16

Jaunesniųjų skautų globėjos D. 
Šiupinienė ir D. Biliūnienė prie 
draugovės pagamintų muginukų.
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Vyr. sk. Vilija Nasvytytė ir ps 
Gintaras Taoras riša knygą 
„ Velykinis stalas

Sktn. Adelė Izokaitienė iš Chicagos 
ir p. Šilėnas iš Erie, Pa. Clevelando 
skautijos mugėje kovo 28 d. Nuotr. 
Vlado Bacevičiaus.

Clevelando vyresniosios skautės riša 
savo knygą ,, Velykinis stalas".

18

DETROITAS
PO RADIJO BANGAS

PASISUKINĖJUS

Sekmadienio rytas, š.m. kovo 
mėn. 28 d. Po gražaus signalo 
girdžiu: „Labas rytas! Čia Radijo 
Valandėlė — Lietuviškas Balsas . . . 
Programą išlaiko ir organizuoja 
Amerikos Lietuvių Balso Radijo 
Klubas Detroite. Kalba programos 
redaktorius ir pranešėjas K azys 
Gogelis” . . .

. . . „Šiandien Detroite 
tradicinės Kaziuko Mugės ir Skautų 
Diena. Visi šia Diena 
pasidžiaukime” . . . Seka gražus 
Kaziuko Mugės kvieslys. Ir dar 
vėliau programoje! . . .

„Žodis Lietuviams Skautams ir 
jų Vadamas, kurį paruošė šios 
programos redaktorius Jonas 
Kriščiūnas. Dabar ne laikas išmė- 
‘ tinėti — meilė pasibaigė, — sako 
Antano Šabaniausko dainuojama 
lietuviška daina, todėl šiandien apie 
meilę ir nekalbėsiu, nes noriu kalbėti 
apie kitą mums lietuviams labai 
svarbų reikalą — tai apie. Amerikoje

Nuotr. VI. Bacevičiaus.
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ir beveik viso pasaulio lietuviškoje 
išeivijoje gražiai ir prasmingai 
veikiančią Lietuvių skautų 
organizaciją, su tūkstančiais jaunų 
lietuvių berniukų ir mergaičių, stu
dentų ir moksleivių, kurių širdyse, 
mintyse ir veiksmuose žydi patys 
gražiausi ir aukščiausi žmonijos- 
principai — tarnauti Dievui, Tėvynei 
ir Artimui.

Mes vyresnieji, kurie savo 
jaunystės dienose neturėjome progos 
šiai organizacijai priklausyti, gal 
nevisai suprantame jos reikšmę 
žmogaus, o ypač lietuvio išeivio 
gyvenime, todėl ir neatkreipiame 
reikiamo dėmesio j jos veikimą ir 
egzistavimą mūsų gyvenimo aplinko
je. Lietuvių skautų organizacija į 
savo narių eiles priima ankstyvo 
mokyklinio amžiaus berniukus ir 
mergaites į taip vadinamas vilkiukų 
ir paukštyčių grupes, skautiškai 
vadinamas skiltis ir veda juos per 
metų metus, per įvairius skautų 
organizacijos vienetus — skiltis, 
draugoves ir tuntus, auklėdama juos 
būti tikrais žmonėmis su Dievo 
meile, su Tėvynės meile ir su Artimo 
meile savo jaunose širdyse. Per 
žaidimus, per sueigas per skautų 
saviveiklą, per metines stovyklas 
gamtoje, per jų rengiamus tautinių 
švenčių ir istorinių įvykių paminė
jimus skautai gauna gražiai balan
suotą išauklėjimą ir, būdami skautais 
per visą gyvenimą, tampa gerais

SUSIPAŽINKIME!

NAUJASIS RAJONO 
VADAS

Nuo kovo mėn. pabaigos prie 
LSS Australijos Rajono vairo stoja 
naujas asmuo — tai energingas 
melburniškis skautininkas, 
visuomenininkas, s. Albinas Pocius, 
išrinktas LSS Rajono Vadovų 
Sueigos sekančių trijų — 1982-84 — 
metų kadencijai. 

žmonėmis, besilaikančiais ir Dievo 
įsakymų ir žmonių nustatytų 
įstatymų.

Turiu pagirti lietuviškos skaūtijos 
vadus, aukojančius savo kilnų darbą 
lietuviškos išeivijos labui visame 
pasaulyje, kurie veda mūsų jaunimą 
Dievo, Tėvynės ir Artimo meilės 
keliu. Su ypatinga pagarba noriu 
šiandien paminėti mūsų Detroito 
skautų vadus, kurie per 30 su viršum 
metų yra atidavę savo jaunystę ir 
jėgas ugdant mūsų jaunąją kartą 
nereikalaudami jokio pagyrimo ar 
pagarbos, kurie nebuvo niekuomet 
pagerbti nei spaudoje, nei tautinių 
švenčių paminėjimuose. Vesdami 
mūsų jaunimą į šviesią ir gražią ateitį, 
ruošdami jį Laisvai ir 
Nepriklausomai Tėvynei Lietuvai, 
jūs esate visai arti savanorių ir 
partizanų vertinimo lygio ir garbė ir 
įvertinimas priklauso Jums, lygiai 
kaip ir jiems. Kviečiu visus tėvus 
vertinti skautų vadų vykdomus 
darbus ir pltikėti jiems atiduodant 
savo vaikus jų globai ir auklėjimui. 
Dabar, Baltijos ir Gabijos tuntų 
skautams, skautėms ir jų vadams, 
Amerikos Lietuvių Balso Radijo 
Klubo vardu linkėdamas sėkmingos 
veiklos šiuo metu ir ateityje, groju 
skautišką dainelę — Vis pirmyn.”

Po „Vis pirmyn” klausau 
programą toliau.

J. Gutis

Gimęs 1918 gruodžio 13 d. šiaurės 
Žemaitijoje, bet dalį savo jaunystės 
praleidęs Mažojoje Lietuvoje — 
Klaipėdoje.

Brolis Albinas į skautus įstojo 
1930 m., būdamas pirmoje gim
nazijos klasėje ir čia išbuvo iki pat 
išeinant į kariuomenę. Po karo, 
Vokietijos tremtinių stovyklose at
sikūrus skautų vienetams, jis vėl 
įsijungė į skautiškąją veiklą — 
Doerverdeno (britų zonoje) trem
tinių stovkkloje stojo kandidatu į 
skautų vyčių būrelį ir davė sk. vyčio 

įžodį. Leido tremtiniams skirtą 
dvisavaitinį žurnaliuką ,,Aušros 
belaukiant” ir priedą skautams, 
pavadintą „Budėk!”. Seedorfe buvo 
sk. vyčių būrelio vadu ir dirbo vietos 
tunto štabe spaudos ir kultūros 
reikalų skyriuje. Seedorfo stovyklą 
sulikvidavus ir dalį jos perkėlus į 
Rotenburgą( 1948), čia suorganizavo 
vietininkiją ir jai vadovavo. Per
sikėlus į Falingbostelio stovyklą 
sudarė naują vietininkiją, kur iš 
pradžių ėjo vietininko pavaduotojo, 
o vėliau vietininko pareigas.

Atvykęs į Australiją įsijungė į 
skautiškąjį darbą: 1949 m. rajono 
vadijoje kurį laiką ? dirbo spaudos 
skyriaus vedėju, vėliau su vyčiais ir 
apie 15 metų vadovavo Melburno 
skautininkų ramovei.

LSS vadovybė 1948 m. pakėlė į 
paskautininko o 1974 — į 
skautininko laipsnį. 1978 ap
dovanotas LSS ordinu Už 
Nuopelnus.

Brolio Albino darbas nesiribojo 
vien skautybe — jis buvo ir yra 
aktyviai įsijungęs į eilę lietuviškų, 
etninių ir kt. organizacijų bei 
kultūrinę veiklą: dirbo Melboumo 
ramovėnų vadlyboje, pirmininkavo 
Mažosios Lietuvos Bičiulių draugi
jai. kaip Liet, žurnalistų s-gos narys 
savo straipsniais bendradarbiavo 
..M. Pastogėje”, „T. Aiduose”, 
Amerikos lietuvių ir australų 
spaudoje. Paskutines keturias kaden- 
cijas buvo ALB Melbourno 
Apylinkės pirmininkas( išrinktas šios 
apylinkės garbės nariu), o 1981 m. 
išrinktas Australijos Liet. Ben
druomenės Krašto Valdybos Pir
mininku. Be šių pareigų, jis dar 
priklauso eilei kitų organizacijų, kaip 
jų narys ar vadovas, 3 metus ėjo 
lietuvių radio valandėlės koor
dinatoriaus pareigas.

Šia proga linkime broliui Albinui 
sėkmės nelengvose rajono vyr. 
vadovo pareigose!

v.s. B. Žalys
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Kovo 20 d. Chicagoje apie šimtas 
asmenų dalyvavo Seserijos pareigų 
perleidimo šventėje. Iš k. v.s. Jonas 
Damauskas, v.s. Vaclovas Tallat- 
Kelpša, Lietuvos garbės generalinė 
konsule s. Juzė Daužvardienė, 
Seserijos dvasios vadas kun. V.S. 
Juozas Vaišnys, S J, pereitos kaden
cijos vadovės v.s. I. Kerelienėirv.s. J. 
Mikutaitienė. J. Tamulaičio nuotr.

Sąjungos pareigų perdavimo 
apeigose Chicagoje kovo 20 d. kalba 
LSS Tarybos pirmininkas v.s. Sigitas 
Miknaitis. Iš k. „ Skautų aido ” 
administratorė v.s. Malvina 
Jonikienė, Seserijos VSpavaduotoja 
s. Janina Mikutaitienė, Dvasios 
vadas kun. Juozas Vaišnys, SJ, 
Lietuvos generalinė konsule 
Chicagoje s. Juzė Daužvardienė, 
baigianti savo kadneciją v.s. Irena 
Kerelienė, naujoji Vyriausioji 
skautininke v.s. Danutė Eidukienė ir 
evangelikų dvasios vadas kun. P. 
Dylys. Nuotr. Jono Tamulaičio.

Seserijos 1978-82 vadija, užbaigianti 
paskutinę savo sueigą pareigų per

davimo šventėje. Nuotr. J.
Tamulaičio.

Seserijos Vyriausioji skautininke v.s, 
Irena Kerelienė sega garbės ženklą s. 
Daliai Bylaitienei ir kitoms sesėms, 
redagavusioms naują vadovėli,, Sese, 
budėk!”. Nuotr. Jono Tamulaičio.
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LS Fondo Chicago s sk. valdybos suruoštoje vakarienėje 
VAIVOSmuz. ansamblis pastatė "Faustą lietuviška 
versija Nuotraukoje skautai — Laura Lauciūtė ir 
Vytas Plioplys — dainuoja duetą.

J. Tamulaičio nuotr.

Margaritos ir Fausto gyvenimiškas duetas "Sensime mudu abudu... ” 
Komiškasis "Fausto "operos pastatymas sulaukė puikaus pasisekimo. 
Autorės — sesės D. Skarulienė ir A. Karazijienė iš tolimos Australijos.

21

Lietuviškosios Skautybės Fondo 
Chicagos sk. valdyba
Sėdi iš k. įdeš.:fik ąi Ukanderienė, 
s. Ir. Šerelienė ir v.s. Sof. Jelionienė. 
Stovi: v.s. A. Karaliūnas ir v.s.
Pr. Nedas
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NEW YORK kaziuko mugė new yorke Algio Jankausko nuotraukos

Mugę atidarant, iš k.: p. J. Simu
tienė, kaspiną kerpą Lietuvos 
generalinis konsulas New Yorke 
Anicetas Simutis, tuntininkas sk. 

vytis vyr.sl. E Liogys, tuntininkė s. 
B. Kidolienė. (už p. Simutienės 
matosi R Gvildy tė j

Dailininkas — rašytojas Paulius 
Jurkus puošia altorių su jo paties 
kūryba — Šv. Kazimiero paveikslu.

Vilkiukai patikrina savo stalą ar 
nieko nepamiršo su sk. vyčio vyr. si. 
V. Matusaičio pagelba; iš k. T. 
liogys, sk. J. Jankauskas, A. Bartys, 
V. Marijošius, sk. V. Liogys, D. 
Marijošius ir T. Matusaitis.

Laukiame kad sviedinuką kas įmestų 
į juokdario burną, iš k. skautai V. 
Liogys ir J. Jankauskas.

uiniiHiiiiiiiiiiiimiiiiiiniiiimiummmiiHiuuHi  

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiuiiiiinrnruiiiiiiiii
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Mindaugas Jankauskas prie savo Mindaugo Jankausko kuriniai,
kūrinių su žmona s. L Jankauskienę.

Jaunesniosios skautės G. 
Jankauskaitė, I. Bilerytė ir R 
Naronytė su draugininkę vyr.sk. 
vyr.sl. Vida Jankauskienę baigia 
pasiruošimus prie Šulinio.

,, Aušros ” vyr. skautės ir „ Vaivos ” 
prityrusios skautės laukia svečių 
atsilankant į kavinę iš k.: A. 
Katinaitė, L Šatinskaitė, L. 
Kidolytė, D. Penikaitė, draugininke 

Jaun. sk. „ Pušelės” d-vės dalis prie 
savo paruoštų rankdarbių stalo: iš k.: 
G. Jankauskaitė, K Senken, M. 
Bilerytė, N. Stankūnaitė, R. 
Naronytė, I. Bilerytė, R Adams;

v. s. R Česriavičienė, R. Alksninytė, 
A. Česnavičiūtė, V. Katinaitė, K 
Česnavičiūtė, A. Jankauskaitė. 

antroj eilėj iš k. draug. padėjėjos 
prityr. skautės G. Katinaitė ir N. 
Jankauskaitė, tunt. pav. s. G. 
Stankūnienė ir draug. vyr. sk. vyr. si. 
V. Jankauskienė.

Vyresniųjų skaučių židinio „ Vilija " 
narės prie prekystalio: ps. L 
Vilgalienė, vyr. sk. N. Naronienė, 
vyr. sk. L Alksninienė, pirmininkė 
v.s. L Milukienė, vyr.sk. I. Ganmkš- 
tienė, ps. G. Kulpienė, vyr. sk. 
Jankauskienė, s. R Kidolienė.
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SXA3JTSI A3DAS
6346 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, HI. 60629

ALp(LKA)3083
1982, Nr.6

S STATOS
22^5 BURR OAK AVE

H Si VESS b D£ - j •;

Paukštytės išėjo į pušyną 
grybauti, bet parsinešė tik keletą 
didelių grybų.

— Šiandien dygo tik seni grybai.
— paaiškino.

* * *
Būrelis skautų ir skaučių iškylau

ta. Pakelėje pamatė uogų krūmus
— Einam uogų skinti — kviečia 
.as.
— Neapsimoka, jos dar žalios — 

atsako kita.
— Ne žalios, o baltos, — 

paaiškina.

* * *

— Aldute, kodėl verki?
— Mama, nenupirkai man -tos 

nosinaitės, kurios prašiau.
— Bet tu niekad neverki, kam ji 

tau reikalinga?
— Bet dabar verkiu, mama.

* * *

Tėvelis išvyko savaitgaliui į 
Dainavą, į skautų vadovų 
suvažiavimą. Vakare paskambina 
namo.

— Mama, ką tėvelis sakė?
— Sako, kad namo grjš pirma

dienį rytą.
— Tai darykim ryt pirmadienį.

* * *

— Šį vakarą senelio draugai 
rengia jam šventę. Senelis išeis į 
pensiją.

— O kada senelis pareiš?

* * *

Grįždami automobiliu iš gydyto
jo kabineto, kalbasi:

— Mama, tas gydytojas negeras.
— Kodėl, dukrele?
— Jis badosi.

* * *

Savaitgalį stovyklon prigūžėjo 
svečių. Iš tolo skautai matosi, kaip du 
vyrai kalbasi. Vienas plačiai ir daug 
mosikavo rankomis.

— Tas ponas tuoj pradės skristi, 
— prasitarė skautukas.

* *

Šeimininkės stovykloje nutarė 
valgančius nustebinti namų gamybos 
jogurtu, į kurį įmaišys vaisių. Šil
dydamos pieną, turi neleisti perkaisti 
virš 50 laipsnių C., todėl įįeda 
termometrą.

— Ar pienas su'sirgo? — klausia 
šeimininkės dukrelė, dar perjauna 
būti paukštyte.

* * *

50 . 7 4 i J 7 6
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