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AUKOS
“SKAUTU AIDUI

SKAUTŲ AIDUI,
1983 METŲ JUBILIEJINĖJE 

„AU ŠROS” stovykloje, Kanadoje.
šie metai yra jubiliejų metai. 

Aušrų ėjusi tik tirs metus, turėjo 
tokios didelės reikšmės anuomet 
tautinei sąmonei gaivinti ir kalbos 
reikšmei kelti, kad minint šimtmetį 
nuo jos pasirodymo, Aušrai skiriami 
1983 metai. Šiais metais suėjo ir 50 
metų nuo ano laikmečio veikėjo, 
didžiojo lietuvio, rašytojo kan. 
Tumo-V aižganto mirties. Skautų 
Aidas, atstovaująs šūkį „Dievui, 
Tėvynei ir Artimui”, pradėjo eiti40 
metų vėliau Aušros, išaugus naujai 
poaušrio kartai, kai Lietuva 
džiaugėsi laisve. Jau kelis 
dešimtmečius ir Skautų Aidas 
leidžiamas už Tėvynės ribų. Skautų 
Aidui, šalia skautiškos dalies, teks vis 
daugiau semtis Aušros bei V aižganto 
idėjų ir minčių skaitytojų tautinei 
sąmonei bei gimtosios kalbos meilei 
kelti.

60 metų sukakties proga 
sveikiname Skautų A> io esamus ir 
buvusius redaktorius,-ės bei ben
dradarbius, AM dminist raciją ir 
Skautų Aido skaitytojus. Linkime ir 

toliau nenuilstamai dirbti skautiškai- 
lietuviškai spaudai ir sulaukti šim
tmečio.

Įvertinant Jūsų visų darbą ir 
pasiaukojimą, šios sukakties proga, 
įteikiame tūkstančio dolerių šekį 
(surinktas iš Toronto lietuvių aukas) 
Skautų Aidui paremti.

Su geriausiais seseriškais ir 
broliškais linkėjimais

„SKAUTŲ AIDO” 
skiltis Toronte 

ps. V. Grybienė 
s. R. Saplienė 

s. M. Kazakevičienė 
v.s. K. Batūra 

B. Abromaitienė
O. cndrelienė 

s. V. Kalendrienė 
Aldona Dargytė Byszlier

v.s. O. Garliūnienė

ORGANIZACIJŲ
Lietuvių Namai — 150 00 dol.
„Parama” Lietuvių Kredito 

Kooperatyvas — 10000 dol.
Prisikėlimo ko-operatyvas (Parapi

jos) — 100 00 dol.
Kanados Lietuvių Fondas — 100 00<

Toronto visuomenės aukos:

po2@ dol.:

O. Indrelienė, A. P. Kaziliai, H. 
Stepaičiai

14 dol.

V. Petraitis

po 10 dol.:

V. Kalendrienė, V. Skrinskas, L. 
Kalinauskas, V. Grybienė, B. 
Abromaitienė

7 dol.

M. V. Vaitkai

po 5 dol.:

E. Aleksienė, P. Butėnas, A. 
Fizavičius, E. Namikienė, L. 
Markelis, B. Laučys, S. Šveikauskas, 
M. Račys, J. Krivas,M. Iškauskienė, 
Dr. A. Pacevičius

po 2 dol.:

K. Batura, J. Kvederys, S. 
Jokūbaitis, A. Virkutis, G. Butkienė, 
V. Jegelavičius, M. Marcienė, V. 
Kariniams

1 dol.

J.X.

Likutis einamos sąskaitos 345 00 
dol.
vienas tūkstantis ($1000 00)
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LIETUVOS JAUNIMO LAIŠKAS
PENKTAJAM PASAULIO 
LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESUI r

v MIELAS PASAULIO LIETUVIU JAUNIME,

Mes, okupuotos Lietuvos jaunimas, sveiki
name visus susirinkusius į V Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą. Sveikiname jus visi, maži ir 
dideli, tiek laisvi, tiek kaliniai iš Lietuvos ar iš-, 
tremti užjos ribų. Nors fiziškai esame toli, atskirti 
vandenynų ir spygliuotų užtvarų, bet dvasioje 
esame ir būsime kartu su jumis, nes mus visus 
jungia stiprūs kraujo ryšiai, vienija bendros 
idėjos, tikėjimas, kovos tikslai. Mes visi esame 
tos pačios lietuvės motinos vaikai, nors ir išsi
barstę po visą platųjį pasaulį. Mus riša karšta 
Lietuvos meilė ir susirūpinimas visos tėvynės 
likimu. Mes visi esame viena Tauta, viena galinga 
jėga, kuri dar sudrebins pasaulį.

Mes nuolat stebime jus, jaučiame jūsų 
mintis, žavimės jūsų žygiais ir darbais. Jūs esate 
mūsų balsas pasaulyje. Tebūnie tas balsas skam
bantis ir nesustabdomas! Tebūnie jūsų veikla ir 
darbai sėkmingi. Linkim turiningai su pakilia 
nuotaika pastovyklauti, o atstovams studijų die
nų metu apsvarstyti, iš kur mes atėjom, kas mes 
esame ir kuriuo keliu turim eiti bei padaryti 
svarbius nutarimus. Telaimina jus Dievas ir tepa
deda įprasminti savo egzistenciją vardan Lietu
vos kančios kelio sutrumpinimo.

Žvelkite Į Lietuvą, kaip mes žiūrim j jus. 
Padėkite mums dvasiniai ir fiziniai, kad mūsų 
visų vieninga'kova atneštų mūšį laisvą, nepriklau
somą Lietuvą!

Dar labiau sutelkime gretas, aktyvinkime 
veiklą, stiprinkime savo tautinę sąmonę, tobu
linkime savo lietuvišką kalbą ir skelbkime Lietu
vos vardą visame pasaulyje. Išgirskime Kudirkos 
varpo balsą: kelkitės, kelkitės, kelkitės!

Įprasminkim tėvų, senelių ir bočių pralietą 
kraujo ir ašarų auką už mylimą tėvynę.

Pirmyn į šviesią Ateitį kartu su jumis!

Okupuotos Lietuvos Jaunimas
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DRAUGAI IR 
DRAUGYSTĖ

Kątik pasibaigė Jubiliejinė 
stovykla ir kiti vasaros užsiėmimai— 
atostogos, kelionės. Jaunesnieji 
ruošiasi mokyklon, vyresniųjų 
gyvenimas sugrįžta į kasdienes vėžes. 
Mintyse — nauji vasaros draugai ir 
draugės; prieš akis — naujų mokslo 
metų ir darbų draugai.

Pažiūrėkime, kiek esame 
draugiški. Atsakyti į šiuos klausimus 
TAIP ar NE.

1. Ar pažadi ką nors — ir tada 
užmiršti pažadą? TAIP NE

2. Ar bandai atrodyti gudresnis^ 
už savo drauguš? TAIP NE

3. Ar kiti gali įsijungti į tavo 
draugų būrelį? TAIP NE

4. Ar pasakai draugams ar 
draugėms, ko jiems trūkstd? TAIP 
NE

5. Ar visada tu turi būti visų 
dėmesio žvaigždė? TAIP NE

6. Ar kitiems pasakoji, jei draugui 
paskolini pinigtį? TAIP NE

7. Ar gali išlaikyti paslaptį? TAIP 
NE

8. Ar prašai kitų atlikti 
smulkmeniškus darbeliui? TAIP NE

9. Ar skubiai padėtum draugui ar 
draugei, jei reikėttį? TAIP NE

10. Ar paprastai esi linksmas, 
linksma (8-tasis įstatas!)? TAIP NE

11. Ar lengvai randi ką nors gero 
kiekviename žmoguje, kaip Baden- 
Powellis mokėjo ir mokė? TAIP NE'

12. Ar užsuki pas žmones 
nepranešęs ir tada ilgai palieki? T AIP 
NE
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DRAUGAI ir DRAUGYSTĖ

Jeigu teisingai atsakei nuo 11-12 
klausimų — esi geras draugas, gera 
draugė ir todėl turi draugų; tarp 7 ir 
10 taškų— esi draugiškas, draugiška, 
bet kartais tavo draugams nėra 
lengva; 4-6 taškai — ieškai draugų, 
bet sunku rasti. ATSAKYMAI: 1 ne, 

2 ner3 taip, 4 ne, 5 ne, 6 ne, 7 taip, 8 
ne, 9 ne, 10 taip, 11 taip, 12 ne.

Kų draugai labiausiai vertina? 
Svarbiausi šeši dalykai yra: 
patikimas (neišduoda paslapties), 
ištikimybė, šilima, atvirumas, 
parama, linksmumas. Amžius, pan
ašus išsilavinimas, išvaizda, sėkmė 
darbe ar panaši finansinė. padėtis 
labai mažai reiškia.

VYR. SKAUTĖ IR 
PAGRINDINIAI 

JOS UŽDAVINIAI

VYR. SKAUTĖS
MALDA

Atrodo, kad per visus savo 
skautavimo metus, nuo pat 
paukštytės laikų, aš vis siekiu vieno 
dalyko — mėlyno šlipso. Mėlyn- 
šlipsės, paukštyčių ir skaučių akyse, 
turi ypatingų vertę. Mėlyn-šlipsės 
yra, jaunesniųjų akyvaizdoje, tos, 
kurios ne tik supranta savo pareigas 
pačiai, tautai, skautavimui ir 
visuomenei, bet su tvirtu pasiryžimu 
įvykdo šias pareigas.

Bendru apibrėžimu vyr. skautės 
pagrindinis uždavinys būtų išlaikyti 
tų gerų jos reputacijų jaunesniųjų 
akyse — kitaip sakant, vyr. skautė 
turi būti pavyzdys kitoms. Melsva 
spalva turi daug reikšmės vyr. skautei 
— ji atsižvelgia kiekviename jos 
uždavinyje.

Mėlynė spalva — rami, 
suprataĮmaj, graži, skaisti. Vyr. 
skautės uždavinys — pažinti savo 
sielų, asmenį: pasiekti sielos ramumų, 
grožį ir skaisti^nų. Tai nereiškia 
elgtis.pagal kitų nustatymus. Reiškia 
visose situacijose vyr. skautė 
apklausinėja kitų nuomones, ieško 
teisingo atsakymo ir tik tada 
nusprendžia. Vyr. skautė visada turi 
pareigų būti teisinga kitiems ir sekti 
Amžinų Tiesų. Žinodama, kad 
gyvenime ji tiesia sau kelių pagal savo 
geriausius nusprendimus, vyr. skautė

Dieve, visa garbė ir meilė priklauso 
Tau,

Šiandien aš ištiesiu Tau savo rankų, 
Prašydama išminties įvertinti 
Savo mėlyno šlipso reikšmę.

Aš matau mėlynų dangų
Ir prisimenu savo tėvynę Lietuvą.
Ar kada pamatysiu jos laisvų 

padangė?
Dieve, padėk man dirbti išlaisvinti
Mylimų, nematytų mano kraštų.

Aš matau mėlynas žibuokles 
Ir prisimenu gamtos grožį, 
Kurį Tu, Dieve sukūrei
Dieve, leisk man geriau suprasti Tavo 

galių
Ir savo gyvenime Tave garbinti.

Aš matau mė.ynas draugės akis
Ir prisimenu gyvenimo vertęs 
Dieve, Tu man davei amžinų 

gyvenimų
Melsvas dangus, melsvos gėlės, 
melsvos akys, mėlynas šlipsas- 
Viskas yra Tavo dovana man 
Ir tad, Tau sakau ačiū per 

amžius . . .

Rūta Stroputė

4

4



išpildo savo uždavinį būti savo sielos 
žinove. Jos gyvenimas bus skaistas, 
ramus — mėlynas.

Mėlyna — padangės spalva, 
dangaus ir erdvės laisvės spalva. V yr. 
skautės uždavinys — dirbti sugrąžin
ti laisvą padangę savo tautai. Vyr. 
skautė supranta savo tautos vergiją ir 
iš meilės turi stengtis ją išlaisvinti. 
Tuo pačiu, vyr. skautė nori išlaikyti 
lietuvybę laisvame pasaulyje. Vyr. 
skautė nori įvykdyti šį uždavinį ko 
geriausiai; ji platina Lietuvos vardą 
laisvės padangėse, ji padeda naikin
ti okupantų debesis virš Lietuvos. 
V yr. skautė turi turėt norą prisidėti 
prie tautinio darbo, ypač įvertin
dama lietuvių kalbą, nes jinai kada 
nors suvienys visus lietuvius po viena 
melsva padange.

Mėlyna spalva — įvairių 
nuospalvių, priklausanti vienai 
šeimai. Vyr. skautės uždavinys — 
įnešti į skautavimą visus savo talen
tus ir patyrimus ir su kitais dirbti 
pagerinti vieną skautų šeimą. Vyr. 
skautė turi pareigą atiduoti save 
kitiems; dalintis su kitais skautais 
savo mintis, idėjas, talentus, 
norėdama tiktai pagerinti skautų 
organizaciją ir padėti kitiems. Per 
draugystes, tėvų ugdymą ir 
visuomenės globą, įvairių 
charakterių vyr. skautės sueina kartu 
dirbti organizacijai, pasiryždamos 
būti jai naudingos. Įvairūs 
nuospalviai priklausantys vienai 
šeimai.

Mėlyna spalva — tvirtumas, 
švelnumas, drąsa, pasiryžimas. Vyr. 
skautės uždavinys — padėti savo 
visuomenei, kad ji toliau liktų tvirta 
ir drąsi. Vyr. skautė pasiryžta padėti 
visiems savo broliams ir sesėms 
pasaulyje. Vyr. skautė domisi 
teisingumu visuose dalykuose ir 
kovoja teisingumo vardu. Kovose ji 
mėgina išsireikšti švelniai, bet tvirtai. 
Politinėje veikloje vyr. skautė nori 
valdžiai gero ir stengiasi sekti naujus 
pakeitimus pasaulyje. Vyr. skautė 
taip pat turi visuomenei pareigą būti 
apsiskaičiusi, gerai informuota, išm
intinga. V yr. skautė supranta mokslo 

vertę ir žino kad išsimokslinę žmonės 
turi vertę pasaulyje. Švelniai mėlyna 
spalva dažnai pasirodo gamtoje — 
vyr. skautės rūpestis visuomene 
dažnai pasirodo jos gyvenime.

Vyr. skautės uždaviniai yra 
sunkūs. Bet kiekvienas uždavinys 
kyla iš meilės. Ne fizinės meilės, bet 
dvasinės; noro padėti kitiems, 
organizacijai, tautai, visuomenei. Bet

KOKIA YRA
GERAI 

IŠSILAVINUSI 
VYR. SKAUTĖ?

Aš kalbėjau su savo mamyte, ką 
reiškia išsilavinusi vyresnė skautė. Ji 
parodė man , J) rauge” atspausdintą 
arabų išmintį, kuri viską apima apie 
visą žmogų:

Žmonių yra keturių rūšių; — 
kurie nieko nežino ir nežino, kad 
nežino, jie yra kvaili, — venkite jų. — 
kurie nieko nežino, bet žino, kad 
nežino, — jie yra nemokšos — 
pamokykite juos. — kurie žino, bet 
nežino kad žino, jie yra apsnūdę — 
pažadinkie juos. — kurie žino ir žino 
kad žino, — jie yra išmintingi — 
sekite juos.

Išsilavinimas yra ne vien tik 
mokslas mokykloje. Mūsų aplinka 
nuolat mums duodą įvairių žinių apie 
Dievą, žmogų, gamtą ir mus pačius. 
Mes tik turim žinoti, kur žiūrėti ir 
suprasti, ką mes randam.

Knygos, teatras, muzika augina 
gilesnį meno pajautimą. Mes 
pasidarome jautresnės grožiui ir savo 
artimui. T o viso mes visuomet turime 
siekti ir ieškoti.

mėlynas šlipsas simbolizuoja ne tik 
norą daryti gera, bet taip pat 
pasiryžimą ir darbą pasiekti idealus. 
Kiekviena pažanga mus priartina 
prie mūsų idealo. Vyr. skautės 
mėlynas šlipsas simboliuzoja subren
dusio žmogaus norą dirbti atsiekti 
idealus ir jo neužgesinimą meilės ugnį 
pasiaukoti kitiems, savo organizaci
jai, tautai, pasauliui.

Mokykla duoda mums tik 
taisykles ir parodo, kur ką galime 
rasti. Visa kita priklauso nuo mūsų.

Kuo daugiau ir kuo giliau 
ieškosime, tuo mūsų išsilavinimas 
augs. -

Vyresnė skautė yra ir lietuvaitė. 
T ai turi būti ne tik tuščias žodis. N ori 
ar nenori, mes esame lietuvaitės. 
Mūsų šaknys ir mūsų namai yra 
lietuviški. Kartais tai labai sunku, bet 
čia labai svarbus ir lietuviškas’ 
išsilavinimą^. Tai didelė dalis 
išsilavinusios vyresnės skautės.

Daug mūsų turime tikrai 
lietuviškus vardus. Amerikiečių 
aplinkoje turime mokėti paaiškinti, 
jei mūsų kas paklaus apie vardą, 
tautybę, tėvelių kraštą. Turėtume 
dalyvauti ir ruošti tautines parodas, 
pašnekesius amerikiečių tarpe. Taip 
augs mūsų lietuviškasis išsilavinimas.

Vyresnė skautė yra ir skaučių 
vadovė, kuri jau baigė patyrimo 
laipsnius, išėjo vyr. skaučių 
programą, yra bebaigiantigimnaziją.

Išsilavinusi vyresnė skautė —* 
lietuvaitė turi didelį uždavinį. Ji' 
dabar neskautauja tik'sau, tik savo 
malonumui, bet skautauja, kad ji 
galėtų padėti kitiems—jaunesniems. 
Pamokyti juos ką ji žino, ir gal gali 
duoti naujų idėjų vyresniesiems.

Aušrinė Mikutaitytė
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Amerikos skautų pirmininkas J. 
L. Tarr įteikė popiežiui Jonui Pauliui 
II skautišką Pasaulinį sidabro 
žymenį už jo ypatingą tarnybą 
pasaulio jaunimui. Žymuo buvo 
įsteigtas 1971 metais ir dovanotas67- 
iems asmenims.

Vatikano valstybės sekretorius 
kardinolas Agostino Casaroli 
skautybės 75 m. sukakties proga 
Pasaulio skautų ir skaučių katalikų 
konferencijoms kovo 26' d. pasiuntė 
ilgą sveikinimą, pradėdamas žodžiais 
„Man malonu kartu su Šventuoju 
Tėvu dalyvauti pasaulio skautų75 m. 
šventėje 1982—1983 metais. 
Skautybės švietimo užmojaus 
dinamiški ženklai yra vis didėjantis 
visų rasių, kultūrų ir pažiūrų jaunimo 
susidomėjimas skautybe, jų broliškas 
veikimas taikai ir vystymuisi, 
pasaulinio sąjūdžio santūrus 
vystymasis po visą žemę.” Kar
dinolas pažymi penkis skautybės 
dėsnius pagal Baden-Powellį: ryšys 
su savimi (sveikata ir nagingumas), 

ryšys su pasauliu (gmatamokslk). 
ryšys su kitais žmonėmis (artimo 
sąmonė), ryšys su Dievu (Dievo 
pajutimas). Skautybė gražiai 
suderina veiklą, asmeninę pažangą, 
bendruomeninę dvasią, gamtos 
pamėgimą ir pažinimą, atsakomybės 
jausmą, paprastą ir dosnų gyvenimo 
būdą, dvasingumą, ištikimybę 
įstatams ir įžodžiui. Bažnyčia 
džiaugiasi, kad skautybės sąjūdis 
ugdo tikrą vidinę žmogaus laisvę, 
kuri reikalinga žmogaus dvasiniam 
vystymuisi

Islandijos 750 skautų ir skaučių 
dalyvauja 15-koje pagalbos ko
mandų, kurios jieško paklydusių, 
gelbsti lėktuvo ar laivo nelaimės 
ištiktuosius, lavina šunes tokiems 
darbams, organizuoja kraujo vajus, 
moko žmones pirmosios pagalbos, 
įrengia skubias ligonines. Tie 
pagalbos vienetai veikia jau 50 metų.

Naujosios Zelandijos skautai 
Pietų Saloje sodino linus, kuriuose 
geltonakiai pengvinai gali pasislėpti 

ir perėti.
Airijos skautai 1983 metais 

praveda naktinių iškylų vajų, 
kuriame skiltys gauna taškus už 
naktinių iškylų (trumpų stovyklų) 
skaičių, kokybę. Taip pat įgija taškų, 
jei stovyklauja kokioje labai 
ypatingoje vietoje. Viena tokia 
skiltis, susitarusi su tuntininko 
žmona, įrengė stovyklą tuntininko 
kieme, kai šis buvo išėjęs į posėdį. 
Grįžęs nustebo, radęs skautus— ir už 
tai turėjo jiems taškų skirti.

Pakistano vyčiai viename kaime 
įrengė aštuonių kilometrų kelią ir 
tiltelį netoli savo metinės skautų 
vyčių stovyklos. 800 skautų vyčių 
dirbo keturias dienas kelią tiesdami.

Indonezijos skautai kai kurias 
savaitės dienas eina uniformuoti į 
mokyklą, kad gatvės atrodo pilnos 
skautų. Tarp jų ypatingų užsiėmimų 
yra žuvų auginimo stotys prie jūros, 
kur nėra gėlo vandens; vištų ūkiai; 
valdiškų, bet nenaudojamų žemių 
apželdinimas, o tuo pašaru augina
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ožkas ir avis. Taip ne tik pasireiškia 
skautai, bet žmon^ turi darbo tuos 
ūkius aptarnauti. Krašte, kuriame 
tūksta maisto, skautai labai pasitar
nauja.

Kaip ir kitose pasaulio srityse, 
Bangladesh valstybėje buvo skautų 
forumas, kur jaunimas pasisako 
įvairiais reikalais. Azijos ir Ramiojo 
vandenyno sričių skautai savo 
paskutiniame forume pasisakė 
raštingumo, visuomeninio vystymosi 
ir smulkios pramonės bei ūkio 
reikalais. Kiekvienoje srityje skautai 
siūlo sudaryti savanorių būrelius, 
kurie tose srityse dirbtų ir būtų 
pavyzdžiu kitiems žmonėms.

K enij os skautai 1981 —1985 
metais vykdo Bendruomenės 
vystymo projektus, kurių metu 
kiekvienas tuntas turi bent vieną, 
didesnį uždavinį: pavyzdinį ūkį, 
maistingumo kursus, sveikatos 
priežiūros stotis, saugių ir sveikų 
namų statybą. Po kiek laiko į 
projektus įsijungia ir kiti žmonės, 
taip kad skautai lieka skaičiumi 
mažuma ir visas projektas įauga į 
kaimo ar miestelio normalų 
gyvenimą. Vienas iš svarbiausių 
dalykų, kuriuos skautai ir skautės 
parodo, yra kaip sugyventi ir dirbti 
kartu bendram labui.

Danijos ir Sudano skautai nuo 
1973 metų vykdo bendrus žemės ūkio 
projektus Afrikoje, dėdami 
melioracijos vamzdžius, rengdami 
ūkius. Tie projektai vadinami 
„dvynukai”, nes kartu dirba dviejų 
sąjungų skautai. Danijos skautai 
atkeliauja savo atostogų metu.

Vengrai skautai šiais metais 
mini tarptautinės Godollo jam- 
borės 50 metų sukaktį. Dalis 
šventės vyks Jamborėje Kanadoje, 
dalis po vengrų skautų vienetus. 
Vengrai skautai veikia 14-oje 
kraštų, nors Vengrijoje uždrausti. 
1933 m. jamborėje, kurios sim
boliu buvo baltas elnias, 
stovyklavo ir Lietuvos skautų 
sąjungos vienetas.

Pietų Afrikoje viena skiltis 
atnaujino traukinio vagoną, 

kuriuo prieš 80 metų važinėdavo 
Baden-Powellis. Vagonas stovi 
Gilwell Florida vadovų lavinimo 
centre. Vagone įrengtas skautiškas 
muziejus.

Apie 25 km nuo Khartoumo, 
Sudane, Danijos skautai ir skautės 
padėjo įrengti „Skautų ir skaučių 
ūkį", kuriame auginamos vištos, 
pašaras ir daržovės. Buvo planuo
jama, dirbama ir vykdoma kartu, 
nors skautus skyrė 4500 
kilometrai. Iš Danijos skautai ir 
skautes atvyko tris kart, iš viso 170 
jaunimo virš 18 m. amžiaus, 
pasiruošę specialiuose kursuose. 
Ūkyje 160.000 kv. metrų buvo 
drėkinama, suorganizuotos 
stovyklos, pastatyti šeši pastatai. 
Tokios kraštų vystymosi 
programos vadinamos „Dvyniais".

25 jaunuoliai iš šešių Azijos ir 
Ramiojo vandenyno kraštų 
dalyvavo simpoziume apie 
vadovų lavinimą projektams, 
kurie kelia kraštų materialinę 
kultūrą. Indonezija pasižymi 
skautų projektais ūkiuose ir 
smulkiose įmonėse.

Anglijos skautai sugalvojo 
„Foto turgų” lėšoms sukelti tarp
tautinei jamborei Kanadoje. 
Skautų turgui sąjungos nariai 

Pasaulinis skaučių centras Londone

surenka senus ar nenaudojamus 
foto aparatus, didintuvus ir kitas 
priemones, kurias išvalo, pataiso. 
Visam projektui pritaria ir Angli
jos fotografavimo pramonė ir foto 
parduotuvių vedėjai, kurie pataria 
skautams apie kainas ir taisymo 
reikalus.

Tarptautinė skautų konferen
cija (atstovų pasitarimas) įvyksta 
liepos 11-22 d. Detroite, JAV. 
Tokie suvažiavimai kviečiami kas 
antrus metus.

Tarptautinis skautų centras 
neseniai įteikė tūkstantąjį vadovų 
lavinimo vadovėlio etzempliorių. 
Šios knygos nuolat papildomos 
nauja medžiaga, kurios per 10 
metų jau yra 500 psl. Anglų, 
prancūzų ar ispanų kalba 
vadovėliai naudojami suaugusių 
vadovų lavinimo vedėjų.

Indijos tautinėje stovykloje 
dalyvavo 27.000 skautų ir skaučių. 
Devintoje tokioje stovykloje buvo 
kalbama 100 įvairių kalbų ir 
tarmių. Kitų kraštų svečiai galėjo 
išmokti kaip palyginant 
nebrangiai galima tokį didelį 
renginį suruošti. Netoli stovyklos 
yra budistams brangi Buddh Gaya 
šventovė.
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ANTANAS SKIRKA

Mūsų istorikai Z. Ivinskis ir A. Šapoka sutinka, 
kad Pilėnai buvo ne Punioje. Jie įrodo, kad 14 
šimtmetyje kryžiuočiai dar nebuvo pasiekę 
Nemuno krantų aukščiau Kauno. J. Basanavičius 
tvirtino, kad toji vieta — Pelenių pilis prie Aistos 
upės Bartininkų valsč., Vilkaviškio apskr.

Prof. S. Kolupaila

(Iš mano senelio Adomo Skrinskos pasakojimų)

Labai labai senai, dar tais laikais, kai tėvai savo 
nusikaltusius vaikus prakeikti, užkeikti, paversti 
žvėrimis ar paukščiais galėdavo, kaip seniausi žmonės 
pasakoja, gilioje senovėje, gražiausioje Sūduvos šalies 
vietoje, dabartinėje Gražiškių apylinkėje, ten, kur 
srįaunūs į Graužos ir Aistos upeliai savo vandenis į 
Širvintos upę neša, o netoli Vygrelių ežerai savo 
paviršiumi mėlynuoja, ten ant pačio apylinkės 
aukščiausio kalno, kuris dabar Piliakalniu vadinamas, 
stovėjusi stipri Pelenių pilis.

Kad priešai negalėtų pilies paimti, ją saugojo 
aplinkui išmūryta aukšta, akmeninė siena ir stačiai 
nukasti kalno šlaitai. Pačiame pilies viduryje, stovėjo 
labai aukštas ir niūrus bokštas. -Nuo jo viršaus buvo 
matyti plačiausios apylinkės su ten buvusiomis pilimis, 
net toli, rytuose, prie Šešupės krantų stovėjusios 
Senapilės pilies kuorai. Bokšto viršuje nuolat budėję 
žvalgai, sekdami apylinkę, kad netikėtas priešas 
neužpultų, o bokšto požemiuose,į kuriuos joks saulės 
spindulys neprasiverždavo, buvo laikomi dideli 
nusikaltėliai ir karuose paimti priešai — belaisviai. 
Geresnei apsaugai viduje pilies nuolat budėjo kovon 
pasiruošę kariai. Aplinkui pilies kalnas buvo supamas 
tamsių, sunkiai praeinamų girių, kuriose veisėsi ir 
gyveno nesuskaitomos daugybės plėšrių žvėrių ir 
įvairiausių paukščių. Pilį ir plačias apylinkes valdė 
kunigaikštis Gražys.

Kunigaikštis Gražys labai mylėjo savo tėvynę ir savo 
krašto dievus, kuriems gausiai kas metai aukodavo. 
Bet kai vienais metais sunkiai apsirgo kunigaikščio 
žmona, susirūpinęs kunigaikštis dar daugiau nešė 
brangių aukų dievams. Sukviesti vaidilos rūpestingai 
gydė ir burtais vaikė piktas dvasias nuoligonėsguolio, 
visaip stengdamiesi jai pagelbėti dideliuose 
skausmuose, bet niekas nepadėjo. Po kiek laiko ligonė 
mirė. Kunigaikštis Gražys labai mylėjo savo žmoną ir 
jos mirtį giliai pergyveno. Su didelėmis iškilmėmis ir 
raudomis palaidojo ją netoli žinyčios, kuri stovėjo 
Javonio ir Znylos upelių santakoje. Tuojau pat po 
laidotuvių, akyvaizdoje krivių, vaidilų ir girdint 
visiems susirinkusiems, savo mirusios žmonos vardan 
iškilmingai pasižadėjo daugiau nevesti, o vienturtę 
dukrelę Porūtę, kai sueis devyniolika metų, aukoti 
dievų tarnybai — vaidilute.

Giliai liūdėdamas savo mirusios žmonos, 
kunigaikštis Gražys iš sielvarto paseno, pražilo, 
pasidarė nešnekus ir rūstus su namiškiais ir visais
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pavaldiniais. Daugiausia gyveno tik savo pilies menė
je, niekur išjos neišeidamas ir mažai kątepriimdamas. 
Kartu su valdovu pasikeitė ir visas anksčiau buvęs 
linksmas ir judrus pilies gyvenimas. Tylūs ir nuliūdę 
buvo pilies ir jos apylinkių žmonės. Neskambėjo 
linksmos dainos, kaip anksčiau. Bet girių žvėrys lyg 
piktesni tapo ir puldavo kiekvieną pasirodžiusį už 
pilies sienų ir giriose. Tik vienos kunigaikštytės, kai ji 
senosios auklės Astos lydima išeidavo į girią 
pasivaikščioti, joks žvėris neliesdavo. O sutiktieji, kad 
ir plėšriausi, leisdavosi jos glostomi ir rodydavo savo 
nuolankumą. Ir stebėjosi žmonės, kad dievai suteikė 
kunigaikštytei nuostabią malonę.

Pasikeitęs ir nuliūdęs valdovas daugiau 
neruošdavo karo žygių j tolimas šalis ir labai retai kas j 
pilį, apsuptą didelių neįžengiamų girių, teužklysdavo. 
Tik maistui pilyje mažėjant, suruošdavo medžiokles 
aplinkinėse giriose, ir vėl ilgam laikui viskas nutildavo. 
Visą savo dėmesį kunigaikštis skyrė tik savo vienturtės 
dukrelės Porutės auklėjimui. Ją mylėjo ir saugojo kaip 
savo akį, niekur toliau neišleisdamas, kad 
nereikėlingos akys jos nepamatytų ir nesugundytų jos 
jaunos širdelės gyvenimo džiaugsmo troškimais. 
Nuolatos besirūpindamas jos auklėjimu, kartu nekan
triai ir su baime laukė to laiko, kuomet ji bus pašvęsta 
ir perduota dievų tarnybai.

Kunigaikštytė buvo nuostabiai graži, maloni ir 
nepaprastai panaši į savo mirusią motiną, tik dar 
gražesnė. Jai augant ir bręstant, kalbos- apie jos 
nuostabų grožį sklido toli už pilies sienų po plačias 
apylinkes. Jos grožis viliojo ir artimus ir tolimus 
jaunikaičius, garsių kunigaikščių sūnus. Vėl buvo 
trypiami žirgų kanopų į pilį vedantieji keliai ir takai, 
bebaigę jau žole ir krūmais užaugti, nuo gausių piršlių 
ir jų palydovų lankymosi, prašant kunigaikščio dukters 
rankos. Tačiau visiems garsiems jaunikaičiams buvo 
atsakyta, kad kunigaikštytė, kaip paskirta dievų 
tarnybai, tekėti negalinti. Visų garsių kunigaikščių 
sūnūs, nuliūdę ir be vilties, išvykdavo iš niūrios pilies, 
negalėdami priešintis galingųjų dievų ir tėvo — 
kunigaikščio valiai.

Pilies įgulos viršininkas buvo jaunas, gražus ir 
narsus karys Rimantas. Jis labai ištikimai tarnavo 
valdovui ir turėjo didelį kunigaikščio pasitikėjimą. 
Visais šalies valdymo ir karo reikalais valdovas mielai 
išklausydavo Rimanto patarimų ir su juo nepasitaręs 
jokių svarbesnių nutarimų nedarydavo. O paskutiniu 
laiku, nusiminęs irpalūžęssavogyvenimonelaimėjeir 
iš viso vengdamas viešo gyvenimo, visą valdžią, 
liečiančią pilies reikalus, buvo atidavęs į ištikimo 
Rimanto rankas.

Jaunasis Rimantas gerai žinojo savo valdovo 
dukters nepermaldaujamą likimą. Bet paslapčia, kai 
niekas pašalinis nematydavo, susitikdavo gražiosios 
kunigaikštytės ir Rimanto akys. Vai, kiek švelnaus

palankumo ir slepiamos meilės buvo tuose 
žvilgsniuose, kuomet jaunos širdys ilgisi męilės ir apie 
bendrą gyvenimo laimę svajbja. Ir laimingiausia 
Rimantui būdavo ta diena, kai jis galėdavo bent ištolo 
pamatyti, pasigėrėti ir akių žvilgsniais susitikti valdovo 
dukterį. Toji diena buvo gražesnė ir saulė šviesesnė ir 
visi žmonės tą dieną atrodė linksmesni ir geresni. Po 
tokių dienų jis ilgai svajodavo, naktimis 
neužmigdamas, sapnuose vėl savo mylimąją 
matydamas. Blaiviai galvodamas suprato savo ir savo 
mylimosios padėtį. Puikiai žinojo, kad jo išsvajota ir 
sapnuos išsapnuota, nors yra čia pat, bet kartu ir taip 
toli, nepasiekiama, atskirta nuo jo nematoma ir 
neperžengiama siena. Pagaliau su žmonėmis dėl 
mylimosios būtų galima kovoti. Ir jis jaunas, narsus, 
įstengtų tai kovai ryžtis, nors kaip ji sunki bebūtų. Bet 
kaip kovoti prieš tėvo — valdovo if galingųjų dievų 
valią? Ir didelis skausmas, sunkus kaip akmuo, ir dieną 
ir naktį jam slėgdavo jauną krūtinę.

Tą patį jautė ir gražioji Porūtė. Ji gerai žinojo savo 
sunkų ir negailestingą likimą, prieš kurį ji negali 
priešintis nei pakeisti savo tėvo ir dievų valios. Bet 
širdis visomis jaunystės svajonėmis ir godomis veržėsi 
prie mylimojo. Vai, daug naktų jaunoji gražuolė 
nemiegojo, liūdėdama ir svajodama, o jos mėlynomis 
akimis sruveno ašaros. Bet tą žinojo tik vienintelis 
žmogus, — tai jos senoji auklė Asta, nuo kurios nieko 
neslėpdavo, ir jai tik vienai visais savo gyvenimo 
sielvartais pasiguosdavo. Rūpestingoji — senoji Asta 
buvo jos auklė, o po motinos mirties ir — motina.

O laikas nesulaikomai greitai bėgo. Jau beliko tik
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septyni mėnesiai iki kunigaikštytei sueis devyniolika 
metų. Tuomet ji turės būti iškilmingai pašvęsta ir 
perduota dievų tarnybai. Buvo labai gražus pavasario 
laikas. Porūtei pageidaujant, senosios auklės 
pastangomis buvo sutarta naktį slaptai susitikti su 
Rimantu už pilies sienų. Kai sumigo pilyje žmonės ir 
jos tėvas — kunigaikštis, ji, lydima auklės, slaptu 
požeminiu taku, kurio buvimo paįšjaptj tik jos tėvas, 
auklė ir ji žinojo, tiesiai iš pilies menės išėjo į miško 
aikštę, apaugusią tankiais krunQis ir medžiais. Čia jų 
nekantriai laukė Rimantas. Auklė prigrasinusi, kad 
ilgai neužtruktų ir nesusilauktų sunkios bausmės, vėl 
slaptu taku grįžo į pilį.

Nelengva suprasti jaunų širdžių jausmus, kai širdys 
ilgėdamosios meilės ir laimės, veržiasi viena prie kitos, 
negalėdamos viena be antros gyventi . . . Drauge 
esant visi pavojai ir grasinantis bausmės nujautimas 
išblanksta, išnyksta ir viskas pavirsta tik į džiaugsmą ir 
laimę, nors kartu mylimoji yra ir nepaliečiamas, 
šventas asmuo. Ilgai paslapčia kalbėjosi laimingi 
jaunieji. Tyliais žodžiais išsakydami ilgai ir giliai slėptas 
savo svajones, vienas kitu besigėrėdami akių gelmėse, 
dievų žadėtos — trokštamos laimės ieškodami ir 
sutarė:

Nieko nepaisant, Rimantas vieną tamsią naktį, kai 
mėnulis pradingsta nuo dangaus skliauto, paruoš 
žirgus ir viską, kas ilgai kelionei reikalinga. Tuomet 
slaptai, niekam nieko nepasakę, tik dviese pabėgs iš 
pilies savo laimės ieškoti. Tik vienam Rimantui 
žinomais keliais ir takais jie nujos iki didžiojo 
Nemuno. O toliau, per jį persikėlę, gyvens laisvai 
kurio nors Lietuvos kunig<0<ščio globoje. Ten 
nepasieks jos tėvo — kunigaikščio ranka ir jiedu bus 
laimingiausi šioje žemėje. O vėliau, užrūstintus 
dievus atsiprašys gausiomis aukomis.

Taip jiems besikalbant ir apie ateities laimę 
svajojant, nepastebimai išblanko žvaigždės ir baigėsi 
trumpa naktis. Staiga suliepsnojo rytai tekančios 
saulės spinduliais ir viskas atgijo po nakties miego. 
Staiga sučiulbo paukščiai medžiuose ir visoje girioje 
pasigirdo žvėrelių iržvėrių balsai. Laimingi Rimantasir 
Porūta dar vis tebesėdėjo girioje ant gražliojs kalvelės 
po plačiašake lapota liepa. Jie puikiai žinojo, kad 
negali dienos metu niekeno nepastebėti grįžti į pilį.

Greitai kunigaikštis ir pilies žmonės pastebėjo, kad 
pilyje nėra kunigaikštytės ir pilies įgulos viršininko 
Rimanto. Nusigandęs ir piktas kunigaikštis tuojau 
davė įsakymą pilies tarnams ir kariams, raitiems ir 
pėsčiomis, ieškoti pabėgėlių. Pats sėdo ant paruošto 
žirgo ir išjojo drauge su visais. Neilgai trukus Porūtę ir 
Rimantą tarnai surado po liepa ir trimitais davė ženklą 
visiems ieškantiems. Jaunasis Rimantas sėdėjo at
sirėmęs į liepą, laikydamas ant kelių miegančią 
gražuolę kunigaikštytę, nei nemanydamas bėgti ar 

priešintis. Netrukus, išgirdęs trimito garsą, atjojo ir 
tėvas — kunigaikštis. Labai užsirūstino jo veidas, 
pamačius savo dukterį su Rimantu drauge. Jo veidas 
net pamėlynavo iš pykčio, savo žilus plaukus nuo 
galvos rovė ir šaukėsi dievų pasigailėti jo, nelaimingo 
ir suniekinto tėvo ir visos jo garbingos giminės. Vėliau, 
apsiraminęs ir dar kartą piktai akimis peržvelgęs prieš 
jį stovinčius savo dukrą ir Rimantą, visiems 
susirinkusiems girdint, taip rūsčiu balsu prabilo:

— Už tai, kad savo pasielgimu galinguosius dievus 
ir mane užrūstinai, prakeikiu tave, dukrele, visur 
esančių dievų vardu septyneriems metams. Per 
septyneris metus tu neturėsi laisvės, nesusitiksi ir 
negirdėsi jokio žmogaus balso. Tik po septynerių 
metų būsi laisva nuo mano prakeikimo. Temato ir 
tegirdi mane galingieji dievai. Pasakęs šiuos žodžius 
atsigręžė į Rimantą:

— O tave už mano dukros suviliojimą visam laikui 
išvarau iš savo šalies. Greitai išeik, ir daugiau 
nebegrįžk. Kad mano akys tavęs daugiau nematytų ir 
mano ausys apie tave nieko negirdėtų. Jeigu kada 
mėginsi sugrįžti, žūsi nuo mano rankos arba galingųjų 
dievų keršto. Taip rūsčiai pasakęs, liepė tarnams, be 
žirgo ir ginklų, išvesti Rimantą iš savo šalies, kad pikti 
žmonės galėtų beginklį nužudyti, arba girių žvėrys 
sudraskyti.

Visiems sugrįžus vėl į pilį, kunigaikštis įsakė pilies 
bokšte uždaryti jo vienturtę dukrelę, užmūrinti duris 
ir palikti nelaimingą gražuolę vienut-vieną sep
tyneriems metams. Tik vieną kartą per dieną per mažą 
langelį bokšto viršuje paskirtas tarnas pakeldavo virve 
maistą ir vandenį ir vėl būdavo tylu.

Visi pilies gyventojai labai gailėjosi, netekę gero, 
teisingo ir rūpestingo Rimanto, o dar daugiau gailėjosi 
savo taip nuostabiai gražios ir malonios kunigaikštytės 
ir jos nelaimingo likimo. Bet niekas iš esančių pilyje jai 
negalėjo padėti, bijodami užrūstintų dievų keršto ir 
valdovo — tėvo valios.

Metai iš metų kankinosi bokšte nelaiminga Porūtė. 
Tik kartais, tyliomis naktimis, kai viskas aplinkui 
nurimoavo ir sumigdavo pilies gyventojai, iš bokšto 
pasigirsdavo tylus verksmas ir graudūs aimanos 
žodžiai. Nelaimingoji kalinė skundėsi maldos žodžiais 
dievams, apverkdama savo likimą. Tai vėl šaukėsi 
mylimojo pagalbos. Bet viskas buvo veltui. Niekas 
negalėjo kunigaikštytei padėti nei pakeisti kietos kaip 
akmuo tėvo širdies ir užrūstintos jo valios.

Jaunasis Rimantas, išėjęs iš gimtosios srities, vis 
eidamas tiesiai per girias, netrukus pasiekė Senapilės 
pilį ir buvo mielai priimtas karo tarnybai pas didį 
Sūduvos kunigaikštį Rimgaudą, garsaus kunigaikščio 
Algimanto sūnų. Po keleto metų ištikimos ir 
sąžiningos tarnybos, pasižymėjęs savo drąsa ir 
sumanumu keliuose karo žygiuose į rusinu ir lenkų 
žemes, Eimantas buvo patikėtas visos kunigaikščio
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kariuomenės vadu. Daug kartų jis su būriais karių 
jodamas ir grįždamas iš karo žygių j tolimas žemes, 
prajodavo netoli gimtosios pilies. Tuomet jis 
sustodavo ir ilgai žiūrėdavo į pilies bokštą, 
mąstydamas apie ten kalinamą nelaimingą mylimąją. 
Didelis skausmas suspausdavo jam krūtinę. Tuomet 
nuleisdavo šalmą ant veido, kad aplink esantieji kariai 
nepastebėtų jo ašarų ir nesužinotų jo paslapties, jis 
kantriai, metai iš metų, laukdavo progos, kuomet 
galės išvaduoti ir susitikti su mylimąją.

Praėjus daugiau nei šešeriems metams, skverb
damiesi vis tolyn ir gilyn j Sūduvos žemes, pirmą kartą 
kunigaikščio sritį puolė žiaurūs, geležimi apsikaustę 
kryžiuočiai iš vakarų šalies. Dideli būriai riterių ir 
daugybė jų palydovų ir tarnų, viską pakeliui naikin
dami ir degindami, prisiartino prie Pelenių pilies. 
Didelė ištiko kova, kokios anksčiau dar niekuomet ši 
sritis ir pilis nebuvo mačiusi. Nors ir labai narsiai gynėsi 
sūduviai, vadovaujami savo narsaus ir rūstaus 
kunigaikščio Gražio, bet priešų buvo daug daugiau ir 
geriau ginkluotų. Po ilgai trukusios nuožmios kovos 
buvo sunkiai sužeistas kunigaikštis ir saulei leidžiantis 
tik mažam būreliui dar išlikusių gyvų gynėjų pavyko 
užsidaryti pilyje. Rytojaus dienai tik išaušus, vėl priešai 
lipdami per lavonus puolė pilį, griaudami sienas 
atsivežtais taranais. Praėjus pusdieniui nuo pilies 
apgulimo, viena siena buvo pralaužta. Ir pačiu 
kritiškiausiu momentu, kai negausiems' <\ pilies 
gynėjams nebuvo jau jokios vilties išsigelbėti, o priešų 
trimitai jau skelbė pergalę, staiga pasirodė netikėta 
pagalba. Iš girios į kovos aikštę išjojo gerai ginkluota, 
raita kariuomenė, vadovaujama nežinomo vado, kuris 
iš visų savo karių skyrėsi paauksuotu šalmu ir narsiai 
puolė jau išvargusius priešus. Kryžiuočių vadas, 
pamatęs, kad jau nėra vilties spirtis, davė įsakymą 
paskubomistrauktisį miškus. Bet priešui išsigelbėti jau 
buvo neįmanoma. Iš visų pusių, buvo naujai atvykusių 
apsupti. įvyko trumpa, bet nuožmi ir priešą naikinanti 
kova. Iš visų pusių pasigirdo garsas — „valio”, 
mirštančiųjų šauksmai ir netrukus priešų lavonai 
krūvomis apie pilį styrojo, o keletas likusių gyvų 
pasidavė nelaisvėn. Kryžiuočių ordinas nesulaukė 
savo nugalėtojų riterių sugrįžtant. Labai didelis karo 
grobis ginklais, apkaustytais geležimi vežimais, dideli 
gurguolės ištekliai maistu, rūbais ir palapinėmis, viskas 
atiteko sūduviams.

Netrukus išgelbėtojai su vadu priekyje pradėjo 
rinktis į pilį atšvęsti pergalės. Išgelbėti pilies gynėjai 
nepaprastai džiaugėsi ir jų sutikti pilyje, nors ir labai 
silpnas nuo kovos žaizdų, neštuvuose buvo išneštas ir 
pats kunigaikštis Gražys. Jis pakėlė galvą nuo savo 
guolio ir siipnubalsu tarė, kreipdamasis į išvaduotoją:

— Dėkoju tau,nežinomas narsuoli, už suteiktą taip 
reikalingą pagalbą savo paties ir visų mano žmonių 
vardu. Tavo dėka mano šalis vėl bus laisva kaip buvusi.

Garbė amžiniems dievams ir didelė padėka tavo 
narsiems kariams.

— Aš esu Didžio Sūduvos kunigaikščio Rimgaudo 
kariuomenės vadas. Ar prisimeni mane valdove? — 
atsakydamas kunigaikščiui išvaduotojas pakėlė šalmą 
nuo veido.

Kunigaikštis tuojau atpažino savo buvusį pilies 
įgulos viršininką Rimantą ir labai susijaudinęs silpnu 
balsu ištarė:

— Atleisk man ir mylėk tautą ir tėvynę. Pasakęs 
tuos žodžius išbalo, per burną išsiliejo kraujas ir čia pat 
ant išvaduotojo rankų mirė.

Perdavęs mirusiu kunigaikščiu rūpintis pilies 
gyventojams, nepaprastai susijaudinęs, nekreipdamas 
daugiau į nieką dėmesio, su keletu savo karių pasikėlė 
į pilies bokštą. Netrukus jie išgriovė kunigaikštytės 
kalėjimo duris ir nepaprastai laimingas puolė apkabin
ti savo mylimąją. Bet buvusi nuostabaus grožio 
kunigaikštytė, po tiek metų bokšte buvo sunkiai 
atpažįstama. Drabužiai nuo jos kūno buvo nupuvę. Ją 
slėpė ir dengė tik labai ilgi geltoni kaip auksas plaukai, 
kuriais ji dabar dangstė nuo mylimojo akių savo kūną. 
Sumenkusi ir išbalusi kaip drobė, tiek metų išgyvenusi 
be saulės šviesos ir.negirdėjusi žmogaus balso. Tik jos 
mėlynos, didelės akys degė nepaprastu džiaugsmu ir 
meile. Ji be žodžių puolė j glėbį savo mylimąjam ir, 
prisispaudus prie jo šarvais apdengtos krūtinės, 
pravirko džiaugsmo ašaromis. Tiek daug abu svajoję 
apie šį susitikimo džiaugsmą, kad jam dabar įvykus abu 
žado neteko iš didelės laimės, kad pagaliau susitiko ir 
šiuo kartu be baimės, kad kas nors galėtų juos išskirti. 
Bet po šio pirmo susitikimo įspūdžio, kuris tarsi buvo 
atpildas abiems už tiek metų ilgesio, dvasines irfizines 
kančias, kunigaikštytė staiga nusiminė ir ašarotomis 
akimis žiūrėdama į mylimojo veidą, drebančiu nuo 
verksmo ir baimės balsu tarė:

— Mano, mielas bernužėli! Dabar mudu abu 
esame pasmerkti amžinai pražūčiai. Tu atėjai į šį 
užkeiktą bokštą, kai man buvo likę kalėti tik septyni 
mėnesiai. Ir vėl graudžiai ji apsiverkė. Ji dar stipriau 
apkabino savo mylimąjį irtuo laikuįvykostebuklas,ko 
niekas nesitikėjo ir nelaukė.

Nors buvo gražiausia diena, dangus staiga ap
siniaukė, ir pasidarė tamsu kaip naktį. Sublykčiojo 
žaibai, trenkė perkūnas ir susiūbavęs pilies bokštas 
krito j atsivėrusią ant kalno bedugnę, drauge su meilės 
kankiniais. O kai dangus vėl išsiblaivė, ant pilies kalno 
bokšto jau nebuvo. Jo vietoje buvo atsivėrusi didelė, 
gili duobė.

Vėliau aplinkiniai žmonės, labai apgailėdami savo 
išgelbėtoją Rimantą ir prisimindami neužmirštamo 
grožio kunigaikštytę Porūtę, nešė saujomis žemes ir 
toje vietoje, kur žemė savyje paslėpė dvi karštai 
mylinčias širdis, užlygino duobę ir supylė kapą —
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kalvą, kad ji visiems laikams bylotų apie nekaltos 
meilės aukas.

O toje vietoje, girioje ant kalvos, kur kunigaikštis 
surado Ir prakeikė savo dukrą ir Rimantą, ir dabar 
tebėra didžiulė liepa. Aplinkiniai žmonės nežino, kiek 
jau metų praėjo, kai ji žaliuoja. Tik laikui bėgant medis 
perskilo per pusę ir šiuo laiku atrodo, kad vienoje 
vietoje auga du didžiuliai medžiai. Tai yra tarsi 
simbolinis įrodymas kartų kartoms, kad nelaimingųjų 
jaunuolių meilė buvo didelė, bet nekalta. Iki šių laikų 
didžiulė liepa yra neliečiama žmonių, nes, pažeidus 
liepos šaką, ar prapjovus medžio odą, iš pažeistos 
vietos sunkiasi kraujas, ir visi aplinkiniai žmonės 
vengia vis dar tebežaliuojantį medį paliesti, panaudo
jant namų apyvokos reikalams arba kurui.

Nenaudojamas pilies kalnas ilgainiui apaugo > 
medžiais Ir krūmais, buvo visiškai užmirštas ir 
apleistas. Bet aplinkiniai žmonės vengia kalno, o ypač 
nakties laiku, stengdamiesi pro jį užuolanka bei 
tolimesniais keliais ir takais apeiti, nes sako, kad naktį 
ant jo vaidenas. Tik kai užeina didelė audra, 
lankstydama ir laužydama aplinkui medžius, kuomet 
žaibai blykčioja ir trankosi perkūnas, tuomet kalno 
gelmėse pasigirsta balsas, tarsi skardus varpo 
skambesys: „Mylėkit tautą ir tėvynę. Mylėkit. .

SKAUTĖ, SPORTAS IR
KŪNO KULTŪRA

Skautybė jaunimui atveria ir 
veiksmais paverčia visą, kas yra 
tikrai gera, kilnu ir sveika. Skautybė 
mums parodo gyvenimo 
paprastumą, gamtos Ir tėvynės 
meilę. Skautė rūpinasi ne tik savo 
dvasios Ir proto sveikata, bet ir 
kūno sveikata. Mankšta ir sportas 
yra labai svarbu, kad išlaikytum 
sveiką kūną. Mankšta yra sveikatos 
šaltinis. Ji stiprina širdį, plaučius, 
išvalo kraują, lavina kūno 
raumenis, kad kraujas lengviau į 
juos patektų ir jie sustiprėtų.

Prieš daugelį metų žmonių 
normalus gyvenimas atlikdavo 
kūno mankštą. Žmonės pėsti 
eidavo į darbus ir mokyklas, o 
dabar mes vis važiuojame. Kartais, 
nors ir netoli reikia nueiti, tingime 
ir sėdame j mašiną. Toks paprastas 
kūno lavinimas kai laiptų lipimas 

dabar labai mažai naudojamas. Kur 
tik nueiname į aukštesnius 
pastatus, visur yra keltai arba 
judantys laiptai, paprastais laiptais 
lipti nebereikia. Mūsų močiutės ir 
promočiutės gaudavo labai gerą 
mankštą plaudamos upėse rūbus, 
ir šluodamos grindis. Dabar visą tai 
atlieka mašinos.

Sportas ir skautų organizacija 
kartu bendrauja jau daugelį metų. 
Skautų organizacija Lietuvoje buvo 
viena iš pirmųjų organizacijų 
įjungusi grupinę mankštą ir 
atletinius žaidimus. Vilniaus tunte 
1918 metais buvo įvesti fiziniai 
lavinimai. Skautų ir skaučių 
sueigose buvo atliekama grupinė 
mankšta, piramidėls ir žaidimai. 
Kai Kaune 1926 metais įvyko l-ji 
Lietuvos sporto šventė, skautai 
dalyvavo kaip sporto nariai.

Skautė gamtos draugė. Sportas 
ir gamta eina drauge. Nors dabar
tinėje sueigų sistemoje sportą arba 
mankštą įvesti nelabai galima, 

iškylos ir stovyklos turėtų būti 
planuojamos daugiau su mankšta ir 
sportu omenyje. 1956 metais buvo 
padarytas įvertinimas tarp 
Amerikos ir Europos jaunimo kūno 
pajėgumo, iš duotų pratimų 58 
procentai Amerikos jaunimo 
neišlaikė vieną ar daugiau pratimų, 
o Europos jaunimo tik 9 procentai 
neišlaikė.

Dabartinės skautės,;augdamos 
Amerikoje, turėtų atkreipti 
daugiau dėmesio j kūno kultūrą ir 
sportą. Skaučių iškylos turėtų būti 
sujungtos su sportu; pav. žiemą 
galima daryti slidinėjimo ir 
čiuožimo iškylas, b vasarą 
plaukimo ir dviračio važinėjimo. 
Stovyklose turėtų būti ne tik 
pagrindinė sporto šventė, bet ir 
sporto rungtynės kiekvieną dieną 
tarp palapinių Ir t.t. Sportas yra ne 
tik kūno lavinimas, bet ir malonus 
laiko praleidimas.

vyr.sk. Judita Sasnauskaitė
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VADOVAUTI 
VILKIUKAMS -

NELENGVA
Psichologai sako, kad vaiko 

protas toks, kaip lenta, kurioje vis 
kas nors įrašoma. Bet skiriasi nuo 
lentos, nes nieko negalima nutrinti! 
Įspūdžiai, įrėžę ką nors toje „lentelė
je”, gali būti užmiršti, bet jie visada 
lieka žmogaus asmenybės dalimi.

Todėl vilkiuko vadovo 
nepaprasta atsakomybė užtikrinti, 
kad, kiek nuo vadovo ar vadovės 
priklauso, tik geri įspūdžiai pasiekti 
jauną širdį. Todėl vadovai ruošiasi ir 
savo pareigas rūpestingai apgalvoja.

Žinoma, nėra būdingo ar 
„vidutinio” berniuko, kaip ir nėra 
vidutinio ar bendro žmogaus. Visi jie 
skirtinti. Todėl mūsų uždavinys yra 
suprasti kiekvieną individą, kiek
vieną asmenį, ir savo mokymą 
kiekvienam pritaikyti.

Vienas berniukas nedrąsus, kitas 
—- pagirų puodas, trečias lėtesnis ir 
pastovesnis, ketvirtas miklus ir 
guvus. Todėl vilkiukų būreliai 
nebūna dideli, kad vadovas ar 
vadovė sugebėtų pažinti kiekvieną ir 
vilkiukų įstatus bei įžodį jam 
pritaikyti, pristatyti.

Taip, jie visi skirtingi. Bet taip pat 
yra panašumų, kurie vilkiukų 
vadovui padeda „susidoroti”:

VILKIUKAS LENGVAI IŠM
OKSTA. Jo akys ir ausys atviros 
visam pasauliui. Jis pamėgdžioja tai, 
ką mato. Jam patinka nauji 
užsiėmimai, ypač jeigu jie atrodo 
priklausantys suaugusiųjų pasauliui. 
Jis labai greitai ir lengvai išmoksta 

tai, kas suaugusiu! atrodo 
neįmanoma (pavyzdžiui, kom
piuterius) .

VILKIUKAS UŽSIDEGĘS. 
Jam viskas pasaulyje įdomu, smagu. 
Pilnai save įjungia į įvairius 
užsiėmimus, visa jėga ir užsidegimu. 
Nesunku juos įtraukti, sudominti.

VILKIUKAS PASITIKI. Ką 
suaugęs daro ar sako: visa tai jam 
teisybė. Ar tėvai, ar vadovas, ar 
mokytoja, ar kitas suaugęs.

Šios bendros ypatybės 
palengvina darbą ir išryškina at
sakomybę.

Jei vilkiukas lengvai išmoksta, jis 
taip pat greitai gali išmokti negerų 
dalykų. V adovu pasitiki, todėl gerbia 
ir pamėgdžioja elgesį, nuotaikas. 
T odėl vadovas stengiasi būti taurus, 
vilkiukų dalykuose išsilavihęs, 
mokantis uždegimą išlaikyti.

Todėl vilkiukų programa 
numatoma paskirtam amžiaus ir 
metų skaičiui, kad jie būtų pasiruošę 

pereiti į skautus kandidatus, ne 
perlėtai, ne pergreitai.

V ilkiukų vadovui reikia kan
trybės, kad vilkiukai tokie judrūs ir 
užsidegę trumpam laikui. Kartais 
jiems reikia pabėgioti, palakstyti, 
išsivėdinti — o tokio elgesio suaugę 
jau nebesupranta. Nors ir nesupran
ta, nesijuokia ir nepeikia, o stengiasi 
vaikiškai galvoti, kad tie dalykai 
vaikams yra svarbūs jų augimo metu.

Ir vilkiukų vadovas turi būti 
sąžiningas. Dievas tikriausia 
atleidžia žmogui, kuris suvedžiojo ar 
suklaidino kitus žmones, ir vėliau 
gailisi; varge ar atleistų žmogui, kuris 
suklaidino vaikus.

Ir kiek džiaugsmo vadovui, kuris 
po daug metų mato savo vilkiukus, 
tapusius žmonėmis, asmenybėmis, 
sveikų pažiūrų vyrus. Tikrai gali save 
laikyti kunigaikščiu, nes padėjai 
vienam iš mažųjų šios žemės vaikų.

(Pagal J. W. Cockburn,.
„World Scouting”)
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VADOVO MALDA
BRONIUS ŽALYS

Ryto tylą perplėšia trimitas:
— Draugovė, vėliavos pakėlimui rikiuoti
Ir žvalios skiltys vėsų rytą 
aikštėj keturkampiu lygiuoja.
— Malda! — Rami komanda skamba
Ir broliai kalba ryto maldą:

O bus
dar daugel mano tautos brolių, 
kurie ir vardą savo, 
ir garbę tėvų žemės, 
ir sielą savąją parduos
už trisdešimtį sidabrinių grašių...

— Gražios gamtos ir viso pasaulio Kūrėjau, Dieve...

Prie iškeltos trispalvės Čia, svetimame miške, mes tariam,
kaip tardavom anuomet Nemuno krantuos:
Palaimink, Tėve, mūsų širdis, 

mūsų protus, 
mūsų valią!

Apsaugok, Viešpatie, mane,
kad aš nebūčiau rišamas prie gėdos stulpo, 
kada tauta manęs paklaus:
— Kuriuo keliu nuėjo tavo broliai?

O aš čia, Viešpatie, minty suklupęs, 
meldžiu Tave širdim, siela ir lūpom: 
Draugovė kad mana keliu žengtų tiesiuoju — 
patark, 

pamokyk, vesk 
mane ir mano brolius!

Tegu, kaip tąsyk, vėjuose laisvuos, 
jaunieji mano broliai uždainuos 
skambias dainas gimtosios tėvų žemės. 
Tegu didžiuojasi lietuviais gimę--------
Ir Baltijos pakrantės gintarinės, 
žaliųjų lygumų, kalvelėmis sagstytų, 
berželio gelsvo rudens rytą, 
rugių laukų pavasariais smaragdu kylančių 
ir sentėvių kapų galulaukėse rymančių 
teneparduos už dubenį lęšienės...

Apšviesk man protą, Viešpatie, 
ir širdį man skaidria liepsna uždeki, 
kad aš vadovu tinkamu jiems būčiau, 
kad jų krūtinėse jaunose aš įžiebčiau 
kurios likimo audros neužpūstų, 
kad pėda jų neslystų į bedugnę 
siauruos takuos gyvenimo, vargais kalnuoto, 
kad jų širdyse, sielose ir prote 
ugniniais žodžiais šūkis mūs’ įsirašytų:

\ — Dievui, Tėvynei ir Artimui! — kito -7 
niexo daugiau, o Tėve, aš nenoriu!

\ 
ugnį, .
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VAIZDINIAI 
PAŠNEKESIAI

TOBULESNI
Skautuose vaizdinės priemonės 

naudojamos nuo pat pradžios. Gal 
seniau tos priemonės nebuvo iš 
anksto ruošiamos, bet viskas buvo 
vaizdžiai vykdoma — panaudojamas 
kirvis, kai skautai mokosi jį naudoti. 
V is vaizdas, kuris įsminga į skauto ar 
skautės atmintį.

Prie vaizdų priklauso ir pasako
jimas, kuris būdavo užmirštas 
menas, o šiandien sugrįžta ne tik pas 
skautus, bet ir visur. (Atmintina, kad 
pirmieji skautų laužai Brownsea 
saloje 1907 m. buvo daugiausia 
šūkiai irBaden-Powellio įspūdingi ir 
nuotaikingi pasakojimai). J eigų 
galima supinti pasakėlę su kokiu nors 
užsiėmimu, skautas niekad neužmirš. 
Pavyzdžiui, kaip žmogus buvo 
paklydęs ir dumblėtoje baltoje 
pamatė netoli stovinčio medžio 
viršūnę, kuri jam padėjo nustatyti 
kelio kryptį. Mat, dumblėtame 
vandenyje medžio atspindys padeda 
matuoti medžio aukštį.

Kiekvienas, kuris praveda pašn
ekesį, rūpi sudominti dalyvius ir jų 

dėmesį išlaikyti. Tai tinka ir vaikams 
ir suaugusiems, kurie lavinasi. Todėl 
tenka gerai išnaudoti kiekvienų 
valandėlę.

Filmai ir skaidrės tinka, bet tai 
jau lavinimų įveda vidun į kambarį ar 
salę. Todėl geriau lavintis lauke, 
panaudojant plakatus, lapus ir kitas 
priemones. Jei mokomės užkurti 
skautiškų ugnį — geriausia užkurti 
tikrų! Kai visi mato, geriau ir greičiau 
išmoksta.

Įvairias lenteles galima pirkti 
skautų ar kitoje krautuvėje, galima ir 
patiems pasigaminti — lapų, mazgų, 
kirvio naudojimo ir kt. lentelės, kaip 
ir „Skautų aide” spausdinami il
iustruoti puslapiai. Piešiniai, 
brėžiniai padeda suprasti visiems, net 
ir tiems, kuriems sunkiau girdėti, 
kurie ne taip greitai susigaudo, ir 
tiems, kurie kalbos nemoka ar 
nesupranta gerai.

Vienu žodžiu, mažiau kalbų ir 
daugiau vaizdžių priemonių!

Vaizdingumas dar pagyvėja, kai 
pašnekesio ar užsiėmimo vedėjas yra 
šioks toks aktorius, mokus pan
audoti savo balsų ir kūno judėsius. 
Todėl vadovų lavinimo žinovai siūlo 
savo pašnekesį išbandyti kelių 
suaugusių ar kitų vadovų tarpe, 
išgirsti jų pastabas. Gal pavedėja 

nuolat sako „a, a” ar „e, e”, nuolat 
šukuoja ranka plaukus ar peša savo 
barzdų ar kitaip užsiėmimo dalyvius 
erzina. Dar keli patarimai vadovams, 
vadovėms, instruktoriams, prayedė-

jams:
1. V aiedžiai medžiagų pristatyti 

reikia aiškiai ■ žinoti užsiėmimo 
tikslus — kas norima atsiekti.

2. Svarbu žinoti, kų dalyviai nori 
išmokti — ir kų jau apie dalykų žino 
ir moka.

3. Surišti šį užsiėmimų su kitais ar 
su visa skautavimo programa, 
stovykla, iškyla, lituanistine mintimi.

4. Dažnai įpinti pavyzdžių, 
palyginimų, ko nors iš skautų ar 
skaučių patirties. „Atsimenate, kai 
plaukėte laiveliu ir . . .”

5. Kalbėti tiesiai, neskaityti. Jei 
reikia, turėti užrašų, bet kalbėti 
galvojant (jei skaitai, neturi laiko 
galvoti). Gal tai nebus literatūrinis 
pokalbis, bet bus daug sklandžiau ir 
maloniau.

6. Klausimai padeda išryškinti 
kai kurias dalis, kai pereinama prie 
naujo klausimo ar dalyko.

7. Jei ilgiau kalbama, bent kas 15- 
20 min. pertraukti žodinį pristatymų 
kitu užsiėmimu: darbeliu, piešiniu, 
skaidrėmis, daina, žaidimu.

8. Klausimų laikotarpis taip pat 
turi būti išplanuotas. Neužtenka 
sakyti, „Ar būtų klausimiį?” Geriau 
sakyti, „Kokie pagrindiniai dalykai, 
kuriuos mes atlikome šiame 
užsiėmime?”, „Kas išryškėjo iš šio 
pokalbio?” Y patingų dėmesį kreipti į 
dalyvius, kurie neatsako ar sunkiai 
tsako.

9. Palikti ramaus laiko, kad 
dalyviai galėtų savo* mintis ir 
klausimus surinkti — nekalbėti 
ištisai kaip iš kulkosvydžio! Kai 
kalbėtojas ar pravedėja žiūri į 
dalyvius, visi jaučiasi jaukiau ir 
mieliau atsakinėja, klausia, dirba.

10. Įvertinti savo darbų — 
pasiklausti kitų, kaip išėjo, kas tiko, 
kas nepavyko.

11. Stebėti, kaip kiti vadovai, 
kalbėtojai, net aktoriai elgiasi, kalba, 
rodo, įtraukia dalyvius.

12. Ištirti, kaip pats vadovas ar 
pati vadovė praveda užsiėmimus 
mažame būrelyje ir didesnėje grupė
je: kas skiriasi, kaip jaučiasi,, kaip 
kalba.
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NUO ŠAKNŲ IKI LAPŲ

Svarbiausia skautybės medžio 
dalis yra berniukas ir mergaitė. 
Šaknų, kamieno ir šakų uždavinys
— nešti medžio sulą iki lapelio. 
Šaknys — skautybės mintis, tradici
jos, metodas, pagrindai. Kamienas
— tarptautinė skautijos šeima. 
Šakos — įvairių kraštų ir tautų 
skautų sąjūdžiai, kiekvienas skir
tingas, nes šakos skirtingos — 
didesnės, mažesnės, šakelės — 
sąjungos šakos, rajonai, tuntai, 
draugovės. Mažiausia šakelė — 
skiltis, su skauto ir skautės lapeliu.

Kai tarp šaknų ir lapelių medis 
sveikas, sula — gyvybė pasiekia visą 
medį ir kiekvieną lapelį. Kai šaka 
nulūžusi, apdžiūvusi — lapeliui 
trūksta gyvybės. Kaip su ryšiais 
skautijos šeimoje?

RYŠIAI SKILTYJE

Mažiausio skautijos būrelio 
ryšiai labai svarbūs, nors dažnai 
galvojame tik apie ryšius tarp 
rajonų, vadijų. Skautybė ir 
„vietinis" įvykis — ten, kur vaikai ir 
jaunimas skautauja.

Kiekvienas skiltyje turi savo 
pareigas. Skilties sekretorė 
paruošia visų narių sąrašėlį, kurį 
kiekviena pasikabina prie 
telefono. Korespondentė praneša 
žinutes sieniniame laikraštėlyje, 
susirinkimo vietoje, būkle ar kur 
kitur. Sąraše taip pat draugininke, 
patyrimo laipsnių ar specialybių 
instruktoriai, tėvų bei rėmėjų 
komitėto pirmininkas. Sužymėta, 
kas kam skiltyje paskambina, kai 
skubiai reikia žinią pranešti.

Šių ryšių sistema per skiltį 
pereina, pavyzdžiui, įdomi knyga; 
stovyklai reikmenų sąrašas, 
platesnės žinios apie stovyklą, 
suvažiavimą, patyrimo laipsnių, 
poezijos ar kita knygelė, Lietuvos 
vaizdų albumas, rankdarbių planai. 
Sekretorė ar ryšininkė seka sąrašą, 
kad visos žinias gautų.

RYŠIAI VIENETE

Draugovės ar laivo ar kito 
vieneto sekretorius ar adjutante 
turi panašius sąrašus, kaip skilties 
— visos vadijos narių adresus, 
telefonus, tunto, kapelionų ir kitų 
vienetui svarbių asmenų žinias. 
Vadijos posėdžiuose perduota 
medžiaga laikoma vienoje vietoje, 
būkle, jei įmanoma. Iš čia 
koresponedntas paima medžiagos 
informacijai spaudai, sueigoms.

RYŠIAI TUNTE

Kiekvienas tuntas ar vietininkija 
savaip susitvarko, bet vadijoje 
vienas asmuo rūpinasi ryšiais. Čia 
vėl reikia pareigūnų ir kitų svarbių 
asmenų tvarkingo sąrašėlio, kurį 
visi prie telefono namuose 
pakabina. Tiktų įrašyti 
skautininkus, tėvus ir kitus 
asmenis, kurie v i eti n i n k i ja i 
padeda. Vieno miesto ar kitos 
vietovės informacijos centras gali 
būti motina ar tėvas, kurie būna ar 
dirba namuose. Ten gali įsirengti 
lentą, užkabinti visas žinias, kad iš 
karto galėtų kitiems pranešti, turėti 
renginių, sueigų ir kitus planus, 
lenteles.

Vietovės ryšininkė žino pašte 
taisykles, moka išsiųsti laiškus, 
pranešimus, žino, kur dauginti 
aplinkraščius, gali paruošti žinutę 
lietuviškai radijo programai ar 
laikraščiui. Kartais kitas asmuo 
redaguoja vietovės laikraštėlį, kar
tais ta pati ryšininkė.

Informacijos vedėjas renka 
žinutes apie skautus, skautišką 
veiklą, įdomybes iš pasaulio skautų 
gyvenimo, gerus straipsnius 
įvairiomis kalbomis, iliustracijas 
biuleteniams.

RYŠIAI RAJONE

Rajono ryšininkas susisiekia su 
vietovių ar vienetų sekretoriais ar 
adjutantėmis. jo uždavinys yra 
užtikrinti, kad visi vienetai turėtų 

tokį ryšininką ar informacijos 
žmogų ir kad visos žinios tuos 
asmenis pasiektų. Rajonas rūpinasi 
platesne skautų informacija savo 
tarpe, spaudai ir visuomenei. Kaip 
ir kitur, svarbu, kad informacijos 
atsakomybė aiški — vienas asmuo 
tvarko visą ryšių tvarką ir turinį 
tame rajone (kaip ir draugovėje ar 
skiltyje).

Rajono ryšininkas taip per
siunčia žinias vienetams, kad būtų 
lengva jas siųsti toliau — kad 
nesustotų kieno nors stalčiuje ar 
po kieno nors lova. Rajono (kaip ir 
tolimesnių centrų) pareigūnas 
galėtų ir lankyti ryšininkų ar infor
macijos vadovų bendrinius kursus 
universitete ar suaugusiems kur
suose.

RYŠIAI SĄJUNGOJE

Kaip ir kitur, čia yra sąrašai visų 
asmenų, su kuriais ryšiai palaikomi, 
žinios persiunčiamos. Kiek ilgai 
trunka, kol Pirmijos ar Brolijos 
nutarimas pasiekia skautą ar 
skautę? Šiuo metu — keli 
mėnesiai! O kai skelbiami konkur
sai, vajai, renkami mokesčiai, 
„Skautų aido” prenumeratos, 
rašoma apie jubiliejinę stovyklą — 
labai svarbu skubiai to medžio 
lapelius pasiekti!

Kiek reikia darbo, kol suran
dame skautus ar skautes nešti 
vėliavą, skaityti pamaldose, 
Jalyvauti ypatingoje iškyloje, 
šeimų gegužinėje? Kaip eina infor
macijos apie Kaziuko mugę, 
Kalėdų eglutę, kokį nors netikėtą 
ar skubų reikalą?

Todėl pas skautus yra tvarkingi 
sąrašai, informacija kiekvienos 
„šakelės” vieno asmens rankose, 
geras ryšių planas, įdomi per
duodama informacija.
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fflasra didžioji sckd.i
LSS JUBILIEJINIAI 
METAI AUŠROS

VARTUOSE

Šešiasdešimt penkiuose Lietuvių 
Skautų Sąjungos metuose trisdešimt 
keturis gyvuoja Chicagos skaučių 
Aušros Vartų tuntas. Taigi tunto 

narės turėjo laimę dalyvauti trijose 
Tautinėse ir trijose Jubiliejinėse 
stovyklose. Tunto archyvų puošia 
didžiųjų stovyklų gairės, albumai, o 
prisiminimų skrynelė . . . kiekvienai 
kartai savais atminimų raštais 
marginta.

53-jų Jubiliejinėn prie Niagaros 
išvyko tuntininkė s. E. Strikienė su 
didžiausiu vyr. skaučių būriu. Švietė 
baltos bliuskutės, mėlyni platūs 
sijonai. Sesės gyveno dryžjuotoj 
„cirko” palapinėj, aktyviai dalyvavo 
stovyklos darbuose. Iš to30-ties sesių 
būrio šiais 1983 Jubiliejiniais metais 
yra apie 15 skautininkių, kelios iš jų 
dar aktyvios tunto veikloje, o Jubilie
jinės stovyklos „Aušra” dainą 
parašyta vienos iš jų — s. Ritos 
D abulevičiūtės-F abij onienės.

1958-tais m. j Tautinę prie 
Detroito75-kias skautes nusivežė ps.

Aušros Vartų tunto vadija 1982 m. 
Pirmoje eilėje: A. Avižienytė, T. 
Kybartienė, tuntininkė ps. A. Izokai- 
tienė, A. Ramanauskienė, J. 
Avižienytė, R Kaminskaitė. 
Antroje-trečioje eilėje: L Laučienė, 
R Norkienė, A Parakininkienė, F: 
Bobinaitė, L Ramanauskas, D. 
Račiūnaitė, A. Vaičiulienė, L 
Lauciutė, A Saulaitis, L Valaitienė, 
R Sasnauskienė.

Nuotr. I. Tamulaičio 

R. Kučienė. Jos pasiekė Tautinės 
stovyklos kalveles vienos iš pirmųjų 
ir tuoj pradėjo ruoštis rajonų ir lauko 
virtuvę. (Tuntas turėjo pats lauke 
virti valgį. Kas dabar galim tuo 
betikėtP!) V.s. R. Kučienė prisimena, 
kaip buvo malonu, kai s. J. Kaunas, 
dar anksčiau atvykęs, visas pakvietė į 
Lituanicos tunto rajonėlį užkandžiui. 
T oje T autinėje stovykloje stovyklavo 
ir vienintelės Seserijoje Aušros V artų 
tunto oro skautės su įsteigėja ps. Zita 
Čameckaite.

Į 1963 m. Jubiliejinę stovyklų 
Cape Cod, Mass, išvyko tuntininkė s. 
J. Bobinienė ir 46 skautės. Tais 
metais Aušros V artų tunto, „Birutės” 
d-vės „Skruzdžių” skiltis Skaučių 
Seserijos konkurse laimėjo pirmų 
vietų ir veltui stovyklavo Jubiliejinė
je. Išleidžiant skautes į stovyklų, prie 
autobuso sesė A. visas „sužymėjo” 
kaklaraiščio žiedais (odoj kalta 
„rūtelė”). Stovykloj pasigirdo 
kaikurių sesių balsai, kad skautės 
kaklaraiščių žiedų nenaudoja — tai 
tik brolių mada . . . Bet sykį uždėjus, 
negi nuimliosi. Po tos stovyklos nė 
nepajutom, kai Seserijos ir jaunų ir

13

1982 m. Kaziuko mugėje Aušros 
Vartų ir Lituanicos tuntų tun- 
tininkai: ps. Adelė Izokaitienė ir s.
Romas Rupinskas.

Nuotr. A. Namikienės

vyriausių kaklaraiščius puošia 
visokiausi žiedai ... Iš Jubiliejinės 
sesės parvežė tuntui kraičio — 
Skautų Aido konkurse laimėtų gairę.

LSS Auksinės Sukakties Tautinė 
stovykla vyko Rake, Mich. s. D.
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Eidukienės vadovaujamas Aušros 
Vartų tuntas priėmė Skaučių Seserijų 
— 750 viešnių savo stovyklavietėje. 
Prieš stovyklą nuo ankstyvo 
pavasario Aušros Vartų tunto tėvų 
komitetai ir vadovės rengė naujus 
rajonus. bei įrengimus. Visoms tunto 
narėms buvo pagaminti tunto ženklai 
ant kepuraitės (J. Eidukaitės pro
jektas) ir tunto vardas virš kišenės. 
155 tunto sesės stovyklavo Vidurio r. 
„Suvalkijoje” ir paukštyčių „Mažo
joj Lietuvoj”. Trijų tunto draugovių 
skiltys padidino tunto kraitį 
laimėtais konkursais, vyresnės 
skautės visai stovyklai pravedė 
žaidimą „Lietuva”, o tunto sveikin- 
nirnas Auksinei Sukakčiai s. Irenos 
Šerelienės žodžiais buvo:

„Tautine Stovykla, 
Sveikinam Tave! 
Tegul žydi čia, 
Mūs Suvalkija!”

1973 m. Jubiliejinė stovykla 
Beaumont, Ohio sulaukė 64 Aušros 
Vartų tunto skautes ir vadoves. 
Dideliam plote visų Seserijos vienetų 
narės buvo išskirstytos į paukštyčių, 
skaučių, vyr. skaučių, skautininkių 
rajonus. Tunto gairė kabėjo bendroj 
aikštėj, trylika tunto sesių turėjo 
pareigas stovyklos darbuose. Visos 
kartu tunto sesės galėjo susitikti tik 
vieną kartą — šeštadienio parade. 
Jame, išsitiesus ilgai rikiuotei, 
vieningai ir linksmai suskambo daina 
„aš noriu būti toj rikiuotėj . . .” 
tuųtininkei sesei Alei palikusi vieną iš 
brangiųjų prisiminimų.

1978 m. į dvi Tautines Stovyklas 
išvyko Aušros Vartų tunto atstovės. 
Veždamos tunto dovanas, aštuonios 
sesės išskrido į Australiją, o vėliau57 
sesės su tuntininke ps. D. Gotceitiene 
išvyko į Paxton, Mass. Ten irgi 
Seserija nestovyklavo vienetais, bet 
šauniai skambėjo Seserijai parinkta 
Aušros Vartų tunto 1975 m. 
stovyklos „Sutartinės” daina.

1983 m. LSS J ubiliejinė Stovykla 
„AUŠRA” yra jau septintoji didžioji 
stovykla, kuriai ruošiasi Aušros 
Vartų tuntas, vadovaujamas ps. 
Adelės Izokaitienės. Tuntą sudaro

„Birutės”, „Neringos”, „Žemaitės”, 
„Šatrijos”, „Žbiučių”, „Saulučių”, 
„Aušrinės”, ir „Gabijos” draugovės 
ir 7 vyr. skaučių-židiniečių būreliai. 
Draugovėms vadovauja: Albina 
Ramanauskienė, Ramona 
Steponavičiūtė, Dana Karužaitė, 
Jolanta Mockaitienė, Jūra 
Avižienytė, Teresė Kybartienė, Rasa 
Kaminskaitė ir Rima Šilėnaitė.

Visos draugovės ir būreliai savaip 
ruošiasi ir išgyvena šiuos Jubilie
jinius metus. „Neringos” d-vės 
skautės gerai pasiruošė prityrusios 
skautės įžodžiui., vyr. sk. kandidačių 
„Aušrinės” d-vė ruošiasi tapti 
mėlynšlipsėmis, prieš dešimtį metų 
Lemonte įsteigta mišri skaučių- 
paukštyčių „Šatrijos” draugovė 
išaugo į dvi — „Šatrijos” ir 
„Saulučių”. Prityrusių skaučių 
„Birutės” d-vė Jubiliejinius metus 
paminėjo stipriu skautiškumo 
konkursu. Viena savaitė Jubiliejinės 
stovyklos bus apmokėta pirmą vietą 
laimėjusiai skilčiai, taip pat savaitę 
veltui stovyklaus kitų skilčių po vieną 
sesę, kuri surinks daugiausia taškų. 
,^irutės” d-vės konkurso mecenatai 
yra: v.s. L ir A. Kereliai, A. ir A. 
Kėželiai, tunto vyr. skaučių 

Mirgos”, „Gražinos”, „Partizanės 

Naujos ,, Aušros Vartų’’ tunto 
prityrusios skautės — iš k. į d.: Daiva 
Viktoraitė, Tina Antanaitytė, Lina 
Šliažaitė, Vida Brazaitytė, Daiva 
Parakininkaitė, Andrea 
Kaminskaitė, Ramona Behringer ir 
Renata Raudytė.

Nuotr. Jono Tamulaičio.

Vaidilutės”, „s. J. Daužvardienės”, 
„Čiurlionienės” būreliai, 
draugininkė s. A. Ramanauskienė, s. 
I. Laučienė ir kt.

Nuo pirmosios 1951 m. tunto 
stovyklos .Aušros V artai dar nėra 
praleidę nė vienos vasaros nesuruošę 
stovyklos. Ir šiais metais Rako 
stovyklavietėje tunto rajone 
stovyklaus paukštytės, ūdrytės, 
vilkiukai, bebriukai. Sesėms 
vadovaus Aušros Vartų vyresnės 
skautės. Pastovyklės virš. — D. 
Sutkutė, globėja — tuntininke ps. A. 
Izokaitienė.

Didžiosios stovyklos reikalauja 
ypatingų išlaidų. Tą naštą jau 
dvidešimt metų kelia tunto vyr. 
skaučių būreliai, tėvai ir atskiri 
rėmėjai. Viskam užsidirbama 
savomis jėgomis, be jokių 
visuomeninių vajų ir pagalbų.
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Sesė Zita Kuliešytė su šypsena. Jai 
pažangumo žymenį sega Aušros 
Vartų tunto tuntininkėspavaduoto

ja sesė Tida Parakininkienė.
Foto Jono Tamulaičio.

Kaziuko mugės darbų pagrindinė 
dirbtuvė buvo s. L ir H.- Laucių 
namuose, T arptautinio festivalio 
pelningam prekystaliui, vyr. skaučių 
būrelių padedama, vadovavo ps. A. 
Parakininkienė, Jaunimo Centre ps. 
L Valaitienės vadovaujamas „s. J. 
Daužvardienės” vyr. skaučių būrelis 
suruošė Casino vakarų. (Buvo visai 
kaip Las Vegas, o kelionė tik iki 
Jaunimo Centro!) Pasaulio Lietuvių 
Dienų proga, birželio 25 d., Lietuvių 
mugėje tuntas taip pat turės savo 
prekystalį — tunto darbininkai 
Kaziuko mugės darbus šiems metams 
gerokai pratęsė.

Tuntininkė ps. A. Izokaitienė šį 
pavasarį buvo nuvažiavusi į Canadą 
pažiūrėti stovyklavietės, jau pasiūtos 
Jubiliejinės gairės, užsakytas 
palapinėms vežti sunkvežimis, tuntas 
pasiruošęs žygiuoti su daina LSS 
didžiojoj šventėj.

Visoms laimingo ir gražaus 
stovyklavimo!

v.s. Ale Namikienė

evaiklacta* ir aluafcla®© Jblrtflaglaualua 1 lakė J laua lė LSfcJ Suropoa Itajeao

1918—1983

LSS EUROPOS RAJONO 
SKAUTŲ IR JAUNIMO 

STOVYKLA
Lietuvių Sodyba, Headley Park, Nr.
Bordon, Hampshire, England, UK 

Mielų v.s. kun. A. Saulaitį, „Skautų 
Aido” Redaktorių, Redakcijų ir 
Administracijų, skaitytojus 
sveikiname ir siunčiame 
širdingiausius linkėjimus iš LSS 
Europos Rajono skautų ir jaunimo 
vasaros stovyklos.
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CLEVELANDE

Tuntininkas ps. R, Belzinskas 
prisega Tėvynės sūnaus žy
menį skautui.vyčiui Pauliui 
Nasvyčiui

Nuotr. V. Bacevičiaus

Prieš 25 metus buvusiam 
vietininkui ps. R. Bajoraičiui 
ps. R. Belzinskas įteikia 
dovanėlę.

Clevelando Pilėnų tunto 
prityrę skautai

M. Stungis ir Biliūnas po 
įžodžio
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AUSTRALIJOS 
RAJONE

GAISRAI 
PALIETĖ 
SKAUTUS

Baltijos tunto ansamblis "Audėjėlė”

Šių metų vasario mėnesį Australi
joje buvo dideli gaisrai, sunaikinę 
2500 namų. Australijos skautai 
prarado septynias dideles 
stovyklavietes ir vadovų lavinimo 
centrus. Temperatūra buvo 43 C, o 
vėjas — apie 50 km per valandą 
stiprumo. Apie 700 Australijos 
skautų vyčių ištisas dienas dirbo, 
talkindami ugniagesiams, virdami, 
atsakydami telefonus. Vienas iš 
talkos centrų buvo Gilwellio parkas 
netoli Melbourne, kur vyko mūsų 
šeštoji Tautinė stovykla 1978 m. 
sausio mėn.

J.v.s.fil. V. Vaitkus gaisre , 
prarado savo namus. Jis „Skautų 
aidui” aprašo savo pergyvenimus.

1983 vasario 16 d. buvo karšta — 
43 C iki vėlaus vakaro. Pūtė stiprus 
šiaurės vėjas. Kilo keliolika miško 
gaisrų. Kai kur padegta tyčia, kitur 
nuo elektroslaidųartraktorių.Mūsų 
apylinkėje gaisras kilo nuo elektros 
laidų susilietimo apie 3 vai. po pietų. 
Tuo metu vėjas ugnį pūtė tolyn nuo 
mūsų į pajūrio pusę. Bet vakare vėjas 
atsisuko ir ugnį užnešė ant mūsų taip 
greit ir staigiai, kad nebuvo laiko net 
galvoti gelbėti kokių daiktų. Bet ką 
galėtum gelbėti? Kur nešti, kur 
krauti? Taip sudegė 480 namų 
Macedon ir Mt. Macedon 
miesteliuose su visu turtu. Neteko 
girdėti, kad kas nors būtų kokių 
vertingesnių daiktų išgelbėjęs, 

išskyrus dokumentus ir savo 
gyvybes. Eukaliptų medžių ugnies 
sukeltas karštis buvo toks, kad namai 
nedegė, bet išsprogo ir virto į dulkes 
per 5-10 minučių. Stiklų neliko nei 
žymės. Sidabro daiktai pavirto į 
baltus miltus (oksidą). Iš visų baldų, 
knygų, indų, paveikslų liko tik 
dulkės, kaip matosi iš foto sekančią 
dieną po gaisro. Mūsų namas buvo 
naujas, gerai statytas ir medžiai 
aplink nuvalyti apsisaugojimui nuo 
miško gaisro. Bet tą naktį vėjas 
ugnies kamuolius z tnešė iš toliau ir 
10.45 vai. vakaro Birutė pareikalavo 
palikti namus ir bėgti, nes turėjome 
gelbėti ir jos tėvą Praną Šarkį 76 m. 
amžiaus, kuriam jau sukoka sparčiai 
naktį judėti. Gerai, kad ir 
išvažiavom, nes ant rytojaus radome 
aplink namą viską didelio karščio 
paliestą ir audros išlaužytus medžius, 
kas matosi iš pridedamų fotografijų. 
Išbėgę naktį nuvyko pas mūsų 
draugus Fridą ir Albiną Savickus 
(Frida buvo mūsų Tautinės stovyklos 
sekretorė, o Albinas vežė maistą).

Žinoma, nors ir nenorėjome 
prisipažinti, tas išgyvenimas supurtė 
mus taip, kad negalėjome prisiversti 
pranešti ir parašyti apie mūsų 
nelaimę giminėms ar prieteliams.

Po kurio laiko mūsų „sočiai

Tiek liko iš baldų, knygų ir kito turto 
po gaisro 1983 vasario 16 d.
Vytauto ir Birutės Vatikų name.
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workers” išaiškino, kad tai normalus 
reiškinys ir pasėkos stipraus 
moralinio sukrėtimo.

Pagalba drabužiais ir pinigais 
atsirado iš Raudonojo Kryžaius ir 
Salvation Army tą pačią naktį, dar 
gaisrui besiaučiant. Mes, ant ryto
jaus, jau buvom gale eilės gaunančių 
pagalbą. Tiek daug drabužių 
nesitikėjome matyti, per tokį trumpą 
laiką surinktų į Salvation Army 
sandėlius. Vietinė Viktorijos Valsti
jos valdžia irgi išmokėjo po $1200 
tuojau pat, o kiek vėliau surinkę iš 
žmonių pinigų išmokėjo dar po 
$10 $00. Australijos lietuviai irgi 
parėmė pinigais atstatyti prarastus 
lietuviško meno daiktus. Net ir iš 
USA esu gavęs paramos išClevelan- 
do pensininkų klubo per v.s. Vladą 
Bacevičių ir iš sesės Sofijos $20 

banknotą. Už tai esame visiems 
dėkingi.

Macedone visiškai sudegėm mes 
ir adv. Juozas Žukauskas, buvęs 
„Trimito” ir „Mūsų Pastogės” 
redaktorius.

Ant kalno M t. Macedon sudegė 
sodo medžiai pas p. Malakūną ir jo 
sūnų, bet namai stebuklingai išliko.

Gavę finansinę paramą ir 
draudimo įstaigos išmokėjimą, jau 
baigiame atstatyti namus. Kur tik 
pažiūri, visur tik taukši plaktukai ir 
mtuji stogai jau vėl matosi.

Žinoma, daug gėrybių, kaip pav. 
lietuvių klasikinių rašytojų raštų, 
liaudies meno knygų, asmeniškų 
fotografijų iš Lietuvos ir Europos 
karo laiko nebebus galima 
atstatyti ... Taigi, gal į pensiją išėjus 
ir nereikia tiek turto.

S. Vacys Ilgūnas, Lietuviškosios 
Skautybės fondo atstovas Adelai
dėje, įteikia Povilui Stimburiui
T. ST loterijos premiją $400.

SYDNEJUS

Sydnejaus „Aušros” Tunto 
vadovė v.sl.fil. Laima Barkutė 
neseniai pakelta į paskautininkės 
laipsnį.

Židiniečiai — s. Marina Cox 
Lapkričio 1 d. proga apdovanota 
Lelijos ordinu, v.s. Bronius Žalys — 
Geležinio Vilko ordinu.

Aušrietei Lindai Bieliūnaitei, 
geriausiai baigus N.S.W. 
lituanistiniuose kursuose lietuvių 
kalbą, Vasario 16 d. minėjimo metu 
įteiktos ALB Krašto Valdybos ir 
Tautos Fondo piniginės premijos.

* „Aušros” Tunto Vasario 16 d. 
skirtoje sueigoje, 1983.2.14 
Bankstowno Liet. Namuose 
dalyvavo Jaun. Skaučių-tų 
„Šešupės”, Skaučių „Živilės”, 
Skautų „Gedimino” d-vės, vyr. 
skaučių ir sk. vyčių būreliai. Prieš 
sueigą vyko vienetų užsiėmimai.

Pertvarkyta vyr. skaučių vieneto 
veikla, būrelį perorganizuojant į 
Vyr. Skaučių Šatrijos Raganos 
Draugovę, kuriai vadovaus v.sk. 
Rita Barkutė. Draugovę sudaro 2 
vyr. skaučių iri kandidačių būrelis.

Tunto sueigos metu jaun. sk. 
įžodį davė Markus Venclovas.

BUVO GERA GEGUŽINĖ . ..

Per šiemetines Velykas PLJS-gos 
Canberros skyrius suruošė 
Jaunimo Dienas Canberroje. Ta 
proga jaunimo vadovai prašė 
skautų, kad tuntas prisidėtų prie jų 
parengimų ir atkeltų skautų 
tradicinę Atvelykio, gegužinę į 
Velykų sekmadienį. Skautai sutiko.

Velykų rytas prašvito 
debesuotas, paniuręs. Dieną prieš 
tai lynojo, ir Velykų sekmadienis, 
atrodo, nieko gero nežadėjo. Bet 
laikui bėgant oras taisėsi ir apie 2-rą 
vai. popiet pasirodė saulutė ir 
atšilo. Netoli Mt. Stromlo kalno, 
pušyno aikštelėje, pradėjo rinktis 
skautai-tės, jaunimo sąjungos 
nariai, tėveliai ir seneliai — net 
nepastebėjome, kai miško 
aikštelėje atsirado apie 40-50 
žmonių.

Girdisi šnektos, vaikų 
šūkavimas, prasideda žaidimai. 
Inžinierius Romas ištiesė tinkliniui 
tinklą, atsiraso margučių ritenimo 
loveliai. Tik skautukai, su lazdomis 
rankose, kažko nerimaudami 
sukinėjasi apie vyčius ir kitus 
vyresniuosius. Paaiškėjo, kad jie 
nori iššaukti ,,senius”, 

parungtyniauti su jais „čižiko” 
žaidime.

„Ką padarysi, reikia vaikus 
pamokinti!!! — nutarė „seniai”. 
„Senių” specas, brolis Mopsis, tuoj 
paruošė aikštę ir „čižikas” jau 
skrenda . . . Bet seniams greitai 
paaiškėjo, kad žaidimas nevyksta 
pagal planą, tad pakeista taktika: 
„Kad vaikai neužsigautų, reikia 
leisti jiems laimėti! . . .” Taip ir 
buvo, tik neatrodė, kad 
jaunuoliams reikėjo „senių” 
pagalbos!

Tuo tarpu kiti pradėjo mėtyti 
tinklinio kamuolį, kai mažiausieji 
speitėsi prie margučių ritenimo, 
aikštės pakraštyje sėdint 
vyresniesiems, stebint jaunuosius, 
šnekučiuojant ir vaišinantis.

Vaizdas puikus! Graži pušyno 
aikštelė, šūkauja bežaidžią vaikai 
ir jaunuoliai . . . Tikrai, jei nebūtų 
šalia aikštė pristatytų automobilių, 
scena glėjo būti iš pirmųjų Pietario 
„Algimanto" puslapių.

Staiga subruzdėjo, sukruto 
jaunieji — ateina Velykų 
Bobutė! . . .Su skarele ant galvos ir 
dideliu krepšiu rankoje pamažu 
artinasi bobutė — p.
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Valiukevičienė. Jos malonus veidas 
šypsosi, o vaikų akys žiba: 
kiekvienam vaikui po margutį, o jie 
bobutei — dainelę . . .

J vieną aikštės kampelį renkasi 
žmonės — ten išstatyta margučių 
parodėlė. Jų daug ir kokie jie 
gražūs! . . . Teisėjais paskirti 
jaunimo svečiai iš Melburno — 
Birutė ir Saulius. -Jų darbas — 
atrinkti gražiausius iš gražių — 
nepavydėtinas.

Jau pavakarys, kuone laikas 
užkąsti, bet kas tai sušuko 
„kiaušinių nemėtėm!” Ir štai jau 
stovi dvi eilės, viena prieš kitą. 
Pradeda „skraidyti” kiaušiniai ir 
eilė nuo eilės vis tolsta. Kaip 
visuomet — pradėta su virtais, 
užbaigta su žaliais kiaušiniais. 
Visiems patiko — buvo daug šposų 
ir juoko.

ĖJO SKAUTAS IŠKYLAUTI! . . .
Kovo 11-12 d.d. Baltijos tunto 

skaučių Žuvėdrų ir Skautų Lokių 
skiltys, drauge su vyčiais Jonu, 
Mindaugu ir Rika išvyko pasidairyti 
po Budawang kalnus. En
tuziastingai nusiteikę, susitikom 
Lietuvių klube, ir iš ten, mašinom, 
patraukėm pajūrio link. Nusileidę 
nuo „Clyde” kalno, pasukom 
vieškeliais šiaurėn, prie Karvelidės 
(Pigeon House) kalno ir mūsų 
žygio pradžios. Pastatę mašinas 
žalioj aikštelėj, šalia lėtai tekančio 
upelio; šę kojas į jo vandenį,

pavalgėm pietus, pasikrovėm 
kuprines ir pradėjom žygį į mūsų 
tikslą — „Pilies” kalną (The Castle), 
kurio viršukalnėj tikėjomės per
nakvoti, o sekančią dieną grįžti 
atgal.

Kalno pavadinimas atitiko jo 
išvaizdai — jis ir atrodė kaip pilis. 
Kad pasiekt jo viršukalnę, reikia 
keliaųt į jį vedančiu taku apie4 km, 
kol prieini pakriaušę; per tą laiką 
pakyli apie 500 metrų. Po to eini 
pagal uolas dar kokį 1,5 km, kol 
prieini statų šlaitą —tai vienintelė 
vieta, kuria gali į šią „pilaitę”įkopti 
be virvių. Užlipus šlaitą atsirandi 
ant šiokios tokios lygumos ir iš ten, 
uolomis, karstais! dar kokius 200 
metrų iki viršūnės. Deja, šis planas 
nepavyko dėl kelių priežasčių.

Diena buvo karšta. Kylant į 
kalną, nešant didžiules kuprines 
buvo sunkus ir troškinantis darbas. 
Priėjus pirmą pakriaušę sustojom 
ilgtj' laikui — pailsėti ir 
pasigrožėti puikiais vaizdais. Čia 
sustoję nutarėm pasitikrinti kiek 
liko vandens. Pasirodo, kad per 1.5 
valandos sunaudojom ketvirtį 
nešamo vandens (skautai-tės 
nešėsi po 4 litrus, vyčiai — po 6). 
Pasitarę, grįžom atgal, nes pabijo
jome, kad gali mums pritrūkti 
vandens, nes diena buvo labai 
karšta, o esant sausros metui visi 
kalnų upeliai ir šaltiniai jau buvo 
išdžiūvę. Dar kiek pasivaikščioję, 
grįžom atgal prie mašinų.

Tą vakarą įsirengėme stovyklą, 
pavakarieniavę susėdom aplink 

■ žvakutę (laužo nekūrėm dėl* 
didelio gaisro pavojaus) ir 
pasidalinom dienos įspūdžiais. 
Naktis nepraslinko be nuotykių. 
V i d u r n a ktį mus prikėlė 
nežmoniškas brolio Rikos balsas. 
Žiūrim, Rika veja iš savo palapinės 
įsidrąsinusį oposumą. Atrodo, kad 
tam gyvuliukui buvo šalta ir jis 

u tarė prie jo prisiglausti ir 
pasišildyti ...

Sekantį rytą, pabudę drauge su 
' kabarom, susipakavom ir ap
sišarvavę vandeniu nutarėm dar 
Kartą aplankyti „pilaitės” papėdę.

Šį kartą iš antros pusės. Šiandieninė 
kelionė buvo daug lengvesnė ir 
įdomesnė, nes neteko su savim 
tempti sunkių kuprinių, tik 
vandenį ir virves. Skautai-tės gavo 
daug progų palaipioti po uolas ir 
palandžioti po vėjo išpūstus urvus.

Praleidę ten pusdienį, 
nusileidom prie Clyde upės ir radę 
nors ir neperdaugiausiai vandens, 
pasimaudėme. Nuotykių atsirado 
ir čia — į smėlį įklimpo brolio Jono 
mašina, ir teko gerokai visiems 
pasitampyti, kol ją išstūmėm ant 
kieto grunto.

BALTIJOS TUNTE

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

Canberros Baltijos Tuntas, 
pakviestas vietos ALB Apylinkės, 
gegužės 1 d. suruošė Motinos 
Dienos minėjimą. Minėjimas 
pradėtas mišiom, kurias atlaikė 
kun. P. Martūzas. Po to Canberros 
tautiečiai gausiai susirinko į 
Lietuvių Klubą, kur paukštytės ir 
vilkiukai visoms motinoms įteikė 
po gėlelę.

Atidarydamas minėjimą, tun- 
tininkas Ridas Daukus pakvietė 
susirinkusius pagerbti tylos minute 
mirusias motinas. Paskui iškvietė 
seniausią motiną — p. 
Miecevičienę — ir naujausią — p. 
Miniotienę, kaip Canberros
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motinų atstoves ir jas apdovanojo 
gėlėmis.

Minėjimui pritaikytą paskaitą 
skaitė Dr. Kazys Kemežys, kuris 
iškėlė, kad motina nėra fizinė 
būtybė, bet santykis tarp moters ir 
jos išauginto vaiko. Australijoje, 
svetimos ar maišytos prigimties 
vaikas atsiranda svetimoje ar 
maišytoje kultūroje, dėl to, kad 
šiame motinos santykyje moteris 
turi būti ypatingai jautri 
neužgniaužti vaiko palinkimų, 
nors jie jai ir atrodytų svetimi. Žodį 
motinoms pasakė taip pat skautė 
Daina Mauragytė ir skautas 
Dovydas Pember. Jaunieji kalbėto
jai, savais žodžiais, išreiškė motinų 
reikšmę vaikams ir vaikų meilę 
motinoms.

Meninėje programoje pasirodė 
visa eilė jaunųjų: pianinu skam
bino Rasa Daukutė, Lara ir Julytė 
Sipavičiūtės, su dūdeliųduetu išėjo 
Aldona Martišiūtė ir Belinda 
Howe, o eilėraščius motinoms 
padeklamavo Arūnas Kovalskis, 
Antuanetė Martišiūtė, Skaistė 
Mauragytė, Alina Katauskaitė, 
Petras Šilinis, Brett Gružas ir Kazys 
Stepanas. Programa užbaigta 
tautiniais šokiais — tunto tautinių 
šokių grupė „Jaunoji Audėjėlė” 
pašoko keturis šokius: grupės
jauniai pašoko Pas močiutę augau, 
mergaitės — Kepurinę, berniukai 
— Oželį ir visa grupė bendrai — 
Vėdarą.

Programai užsibaigus motinos 
buvo pakviestos į klubo valgyklą, 
kur tunto skautės jas vaišino 
pyragais ir kava; pyragai buvo 
pačių skaųtų-čių kepti.

Viena palikta Canberros vyrija 
graudžiai skundėsi, kad jiems 
niekas nedavė pyragų, bet 
neužilgo Šventaragio būrelio 
skautai vyčiai iškepė kotlietų ir 
dešrelių ir išalkusius pamaitino. 
Atsirado ir pyragų, nes skautukai 
buvo jų tiek prikepę, kad visiems 
užteko.

R. D.

STOVYKLA .. . BEVEIK! ...

Kas Canberrą pažįsta, žino, kad 
čia geriausias oras būna rudenį: 
šiltos, saulėtos dienos, vėsios 
naktys, mažai vėjo — puikus laikas 
stovyklauti. Tad ir šiemet Anzac'ų 
Dienai išpuolus pirmadienį, 
susidarė trijų dienų savaitgalis, 
tinkamas stovyklos suruošimui.

Taip ir padaryta. Tuntas nutarė 
suruošti stovyklą prie Biingonia 
Gorge, kuris randasi apie 140 km 
nuo Canberros, netoli 
Goulburn’o. Tarpeklis yra labai 
įdomi vieta. Čia mažas upelis yra 
išraižęs labai gilią prarają tarp
kalkinių uolų. Stovyklos metu 
buvo numatyta nulipti į prarają, tai 
iškylai skiriant visą sekmadienį.

Stovyklavietei esant tolokai nuo 
Canberros, buvo numatyta ruošti 
šeimyninę stovyklą, kas paleng
vintų transporto problemas. 
Norinčių stovyklauti atsirado virš 
30. 7.

Penktadienio vakare viskas '■> 
buvo paruošta. Brolis Jūras, ap
siėmęs virėjo pareigoms, prisipirko 
visokiausių skanumynų. Palapinės, 
indai, puodai ir t.t. pakrauti į 
priekabą. Skautai-tės susipakavo 
asmeninius daiktus, pasiruošę 
šeštadienį susitikti prie Lietuvių 
klubo kelionei.

Šeštadienio rytą pila lietus — j1 
lyja taip, kaip Canberroj nėra liję i 
laike 5 metų. Tuntininko telefonas' 

skamba neperstodamas: „Lieti fs 
lyja. Ką darysim? ...” Nutarėm 
važiuot, juk Australijoje dabar 
sausra, trupučiuką paltis ir nustos.

Pasiekėm Goulburn’ą. Lietus 
lyg tai aprimo. Pasukom iš vieškelio 
į šunkelius ir per purvynus tęsėm 
kelionę toliau, o lietus vėl pila kaip 
iš kibiro. . . Jau netoli tikslo 
pastebėjom, kad priekabos 
padanga nuleista. Sustojom jos 
pakeisti. Matom, kad ir kitos 
mašinos padanga nuleista, dar 
blogiau, jos atsarginė padanga be 
oro, o priekabai atsarginės 
padangos visai neturėjom. 
Braidydami po purvą nuėmėm 
padangas. Vienai mašinai teko 
važiuoti virš 40 km atgal į 
Goulburn’ą jų taisyti . . .

Galų gale pasiekėm 
stovyklavietę. Nors lietus tuo laiku 
buvo aprimęs, bet atrodė, kad tai 
tik laikinas reiškinys, ' o pati 
stovyklavietė — vienas purvynas. 
Pasivaikščiojom trupučiuką, 
pasitarėm, ir . . . nutarėm grįžti 
atgal.

Taigi stovykla beveik įvyko! 
Vistik nutarėm, kad vieta labai 
įdomi ir kada nors čia vėl atvyksim 
stovyklauti.

R. D.
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Skiltininkų kursai

atimto

S* *

Didžiojo Brooklyno BotaniKOS 
sodo šiltadaržiuose New Yorko 
skautės Rita Jakaitė ir Sigita 
Alksninytė prie jiį pačių lie
tuviškais šiaudinukais papuoš
tos eglutės. Puošima suorga
nizavo v.s. Ramutė Cesnavi- 
čienė.
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BRAZILIJA
Skautas vytis Markus Lipas iš 

Sao Paulo dalyvavo Jaunimo 
kongrese, Jubiliejinėje stovykloje ir 
išvyko į Vasario 16 gimnaziją 
Vokietijoje. Markus vadovauja 
falangos” vilkiukams. Jaunimo 
kongreso studijų savaitėje buvo ir s.v. 
Flavijus Bacevičius.

Skautai vyčiai Markus Lipas ir 
Flavijus Bacevičius.

Flavijus ir Markus per Šv. Kazimiero 
Šventę.

Jonas Butkus ir Marcija Pavilionytė 
Lituanikoje — Sao Paulo.

Eug. Bacevičienės nuotr.

Klarice Bacevičiūtė, Andreia 
Lipskytė, Adriane Ramoškaitė, 
Regina Karsokaitė.
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Piešiniai A. Jakšto

- Baly, kam tu tuos ratukus prie batų prisirišai?
- Kengūra per maža.
- Kengūra, tai nemaža, bet atrodo, kad tavo kojos 
per ilgos...

Stovyklos viršininkas: 
- Na, vilkiuk, kas tau 
atsitiko?
Vilkiukas: - Skiltinin- 
kas man sakė, kad po 
ilsio laikas yra man 
ir visai stovyklai tuo 
pačiu metu.
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