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K VIESLYS Į
STOVYKLAS

Ar Jums įkyrėjo vasaros metu 
nuobodžiauti Ar norite smagiai 
praleisti laiką draugų tarpe? Ar 
norite susipažinti su kitais ben
draamžiais iš įvairių vietoviij? Ar 
patinka gamta ir grynas oraį? Jeigu 
atsakėte taip į vieną ar daugiau iš šių 
klausimų, tai šis straipsnelis yra 
skirtas Jums; o jeigu atsakėt ne, tai 
vistiek skaitykit toliau — gal kas 
nors Jus sudomins. Taip, čia yra

oficialus kvieslys į visas, ypač 
skautų, stovyklas kurių šįmet yra 
visai nemažai. Reikia tik pasirinkti, į 
kurią norite važiuoti, užsiregistruoti 
ir važiuoti (ir žinoma, pinigus 
sumokėti). V isiems yra garan- 
tuojama gerai suplantuota 
stovyklinė dienotvarkė, įskaitant 
iškylas, skautoramas, laužus ir 
šokius, ir puiki stovyklinė nuotaika. 
Kartais, bet ne visuomet, pasitaiko 
stovyklose blogas oras, bet talen
tingos ir kantrios vadovės turi 
paruošusios ir planą ,3” — ką 
daryti ir kaip užimti visus skautukus 
lietučiui lynojant. Aš atsimenu vieną

tokį laužą, kuris įvyko virtuvės 
pastogėj. Turėjo vykti viskas po 
atviru ir žvaigždėtu dangumi, bet 
užėjo baisi audra ir pradėjo labai 
smarkiai lyti. Sušlapo ne tik sesės, 
bėgdamos į pastogę, bet ir visos 
laužo malkos. Niekas nenorėjo ir 
negalėjo dar eiti miegoti, tai gudrios 
vadovės pravedė visą laužą po stogu. 
Po visų baimių ir ašarų, visos 
dainavo, juokėsi ir šypsojos. Aš dar 
šiandien su šypsena atsimenu sesių 
vadovių suvaidintą dainelę „Tur 
malūninks tris dukras”. Taigi 
matote, kad vadovai įgyvendina 
skautų įstatus ir visuomet būna 
pasiruošę. Tai labai svarbu žinoti 
važiuojant į įvairias stovyklas — yra 
didelis dalykas žinoti, kad būsite 
užimti vienokiu ar kitokiu būdu 
visose sąlygose.

Stovyklose yra visiems visko po 
truputį — jeigu tau patinka plaukti,

taryra specialiai skirtas maudymosi 
laikas; jeigu mėgsti rašyti, tai 
stovyklos laikraštėliui visuomet 
reikia talkos; jeigu nori tinklinį 
žaisti, tai yra sporto šventės: jeigu 
nebijai prieš kitus pasirodyti, tai 
reikia tik pasirodymus laužui 
paruošti; jeigu patinka dainuoti ar 
nori išmokti naujų dainų, yra 
dainavimo laikotarpis; o jeigu nori 
gauti skautiško patyrimo yra 
pionerija (vartų statymas ir 
palapinių papuošimas), įvairios

skautoramos ir, žinoma, iškylos, 
kuriose atsiras ir kelių ženklai ir 
morzės laiškai ir žingsnių 
skaičiavimai. Tai kaip matot, 
programos įvairios ir . daug 
apimančios — kiekvienas turėtų 
rasti bent po vieną dalyką kuris jam 
patiktų, prie kuriuo galėtų prisidėti. 
K artais reikia dirbti ir tokius darbus, 
kurie beveik niekam nepatinka — 
dirbti virtuvėj, išvalyti prausyklas ir 
prižiūrėti švarą rajone. Tačiau net ir 
šie nemalonumai greitai praeina, nes 
su daina ir šypsena viskas įmanoma. 
V irtuvėj daug kartų girdėjau ir pati 
dažna? dainavau „tas puodas, tas 
puodas, kai žiūri vis juodas ir šveist 
nesiduoda, oi, oi!”

Kur kitur jeigu ne stovyklose 
galite išmokti tokias dainas kaip 
,Afrikoj kur tik pažiūri” ir „Ėjo 
jaučiai į ganyklą” arba tokius šūkius
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kaip Flea ir Tango (pastebėkit kiek 
daug čia lietuviškumo) arba kaip 
vengti baisiosios šluotos ir kaip pulti 
kitas stovyklas, kad tavęs 
nepagautą

Be to, reikia važiuoti j stovyklas 
jeigu dėl nieko' kito, tai bent 
pasigailėti vadovų kurie taip sunkiai 
dirbo stpyyklą ir iškylas 
planuodami, kad jiems viskas 
nenueitų veltui.

Į stovyklas galite užsiregistruoti 
per savo tuntininkus ar vietininkus 
(juk jie viską žino) arba tiesiog 
atvažiavę į pačią stovyklą. Jeigu 
norite pamatyti, kaip laužai liepsno
ja vakaruos, tai reikia važiuoti į 
Ramiojo vandenyno stovyklas prie 
Los Angeles miesto; jeigu norite 
gauti tikrai skautiško patyrimo ir 
pasiruošti vadovavimui, reikia 
važiuoti j Ąžuolo ir Gintaro vadovų- 
ių mokyklas Califomijoj nuo liepos 
21-28 d.; jeigu įdomu pamatyti ir 
daugiau sužinoti apie Michigano 
miškus,j reikia važiuoti į Rako 
stovyklavietę, kurioj šeši tuntai 
stovyklaus kartu nuo liepos 7 -22 d. 
Jeigu Michiganas per toli, ar per 
arti, tai rugp. 18-26 d. Resolute 
Camp, Bolton, Massachussetts, 
vyksta Atlanto ■ rajono skautų 
stovykla, o jeigu stovyklauti savaitei 
yla perdaug, tai Camp Wandalee, 
Pelee Island, Ontario (Kanadoje) 
vyksta Clevelando Neringos ir 
Pilėnų tuntų savaitgalinė stovykla 
rugp. 24-26 d. Jeigu norite ne tik 
skautiško patyrimo, bet pasitobulin
ti-lietuvių kalboj, tai rupg. 18-24 d. 

vyksta LSS Lituanistinis Seminaras, 
Clevelapde, St. Joseph Christian 
Life Center. Jeigu norite pamatyti ir 
Kanados miškų bei kanadiškos 
saulės, tai broliai r sesės kanadiečiai 
mielai kviečia nuo liepos 28 — rugp. 
11 d. praleisti kelias dienas su jais 
XXI stovykloj — gražioj Romuvoj. 
Rugp. 19-26 d. Dainavos 
stovyklavietėj (Michigane) bus 
Akademikų stovykla ,,Mūsų Vytis”. 
Čia vyk(Jjkirtingų kiekvienos dienos 
temų programa, bus paskaitos ir 
pasirodymai, suvažiavimai ir 
susipažinimai, fuksų diena ir formali 
vakarienė bei sueigos ir sim
poziumai. (Čia bus labai smagu — 
aš tą žinau, nes pati padedu šią 
stovyklą ruošti).

Taigi, matot — yra iš ko 
pasirinkti ir šis sprendimas dabar 
lieka Jūsų rankose. Aš žinau kad šitą 
perskaitę, tuojau bėgsite pas 'tun

tininkus ir užsiregistruosite 
dalyvauti bent vienoj šioje stovykloj. 
Šį savo kvietimą baigsiu vienos 
dainos žodžiais:

Vis pirmyn, dainelė skamba 
Mes koja, kojon stovyklos link. 
Nors debesys ir tems saulelę, 
Bet, skaute, tu nenusimink — 
Ir bus gerai.

Lenkiasi gėlės ir skamba miškai, 
kai skautai stovykloan 
žygiuoja linksmai.

Jeigu norite šią dainelę išmokti, tai 
greitai į stovyklą kuo greičiau!

Iki pasimatymo bent vienoj iš šių 
įdomių ir įvairių stovyklų’

Vis Budžiu! 
vyr.sk.vyr.sklt.fi!. 
Rita Likanderytė
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Šv. KAZIMIERAS
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A. SKIRKA

Jie buvo labai karingi, net nuožmūs.
Sako, kad jie labai supykdė savo kaimynus.

Prof. dr. Z. Ivinskis

Ten, kur sriaunioji Šešupė teka, kur didelis, gilus is 
neramus ežeras, supamas tankių, ošiančių girių mėly
nuoja, kaip seni žmonės pasakoja, gilioje senovėje prie 
ežero, ant didelio ir aukšto kalno, stovėjo galinga pilis. 
Iš trijų pusių kalną supo banguojantis ežero vanduo, o 
iš ketvirtos — didžiulis perkasas, žiemą ir vasarą pilnas 
vandens. Garsiūr galinga buvo pilis. Jos aukšti kuorai, 
rodos, dangų laikė parėmę, o nuo jų buvo matoma 
plačiausia apylinkė, kiek tik žmogaus akys įstengė 
aprėpti. Pilį ir plačias žemes valdė kunigaikštis Šiurpas. 
Nuo kunigaikščio vardo ir pati pili* buvo vadinama — 
Šiurpilė. Sako, nepaprasta jėga galingųjų dievų biivo 
apdovanotas kunigaikštis Šiurpas. Tokia, kokios niekas 
kitas neturėjo plačiame Sūduvos krašte. Jo kardas, 
kuriuo jis priešus viena ranka kapojo, buvo toks 
sunkus, kad paprastas vyras , vos jį galėjo pakelti. 
Kovoje su priešais nuo kunigaikščio kardo smūgio 
krisdavo ne tik šarvuotas raitelis, bet kartu ir jo žirgas. 
Jei supykęs pažvelgdavo į kurį . nors žmogų savo 
juodomis'erelio akimis, tai ir drąsiam vyrui šiurpas visu 
kūnu nueidavo.

Galingas ir žiaurus buvo kunigaikštis Šiurpas. Jo 
klausė ir jam lenkėsi daug didesnių ir mažesnių pilių 

valdovų Sūduvos krašte, nes ugnis ir mirtis laukė to, 
kas išdrįso jo neklausyti. Pulti jo pilį nedrįso nei savieji 
kaimyniniai kunigaikščiai, nors pavydėjo jam garbės ir 
turtų, nei svetimieji. Vai, daug kartų teriojo mozūrus ir 
lenkus kunigaikštis Šiurpas su savo namais vyrais. 
Naikino jų šalį, atėmė turtus, o paimtus į nelaisvę 
žmones vergais vertė. Tik vieną kartą niekada čia 
nematyti, garbės ir turtų ištroškę pasalūnai kryžiuočiai 
iš Prūsų šalies bandė užpulti Šiurpilę. Bet, dar pilies 
nepasiekę, buvo žiauria sumušti. Kas nekrito kovos 
lauke ir neįstengė pabėgti, buvo pavergti ir gyvi 
sudeginti ant laužo galingųjų dievų garbei. Po šio 
pralaimėjimo daugiau joks kryžiuotis, pasalūnas, 
nebesirodė pilies apylinkėje.

le nebuvo tuo laiku garsesnio ir galingesnio valdovo 
visame Sūduvos krašte, kaip kunigaikštis Šiurpas, 
galingosios Šiurpilės valdovas.

* ♦ *

Vienais metais, pavasarį, kunigaikštis Šiurpas įsakė 
kriviui pilie kieme papiauti ožį. J jo dar šiltą kraują 
buvo pamerkta strėlė. Kruviną strėlę. ir apdegusio 
medžio gabalą akyvaizdoje krivio, vaidilų, karių ir visų 
pilies gyventojų pats kunigaikštis savo rankomis 
perdavė pasiruošusiam į žygį šarvuotam raiteliui. Šis, 
priėmęs ženklus, šuoliais išjojo iš pilies paskelbti 
valdovo valią visų jam priklausančių pilių valdytojams. 
Tai buvo ženklas, kad kunigaikštis ruošiasi į karą, ir 
visi yra šaukiami rinktis į jo kariuomenę, o kas 
neatvyks, tas bus be pasigailėjimo nubaustas mirtimi.

Praėjus vos kelioms dienoms, po kovos kvieslio 
išsiuntimo, prie pilies, netoli ežero ir miško, iš visų 
kraštų pradėjo rinktis būriais ir pulkais ginkluoti, kovai 
pasiruošę raiteliai. Kunigaikščiai ir rikiai skubėjo į pilį 
nusilenkti kunigaikščiui Šiurpui ir pranešti su kiek 
šimtinių ginkluotų karių jie atvyko. Per trumpą laiką 
susirinko' visi, kurie turėjo atvykti. Aplinkui degė 
laužai, ant kurių buvo kepami briedžiai ir stumbrai. 
Kariai linksmai dainavo ir gelsvąjį midutį gėrė.

Anksti rytą išjojo iš pilies kunigaikštis Šiurpas su 
savo palydovais ir pilies kariais. Visa jo laukianti 
kariuomenė buvo išsirikiavusi prie savo kunigaikščių ir 
vadų. Kaip miškas styrojo ragotinės ir kareivių raguoti 
šalmai, bil'zgėjo kunigaikščių ir rikių šarvai. Prie balnų 
kabojo kardai, kovos buožės ir kirviai. Senas, baltais 
ilgais plaukais krivis palaimino visą kariuomenę ir 
kalbėjo, kad per jį lemia dievai kariams sėkmingą žygį.. 
Kas žus'kovos lauke, tas tiesiai nukeliaus į dausas, kur 
jo laukia gražiausias gyvenimas amžinybėje. Kovoje 
žuvęs karys niekada nebus gyvųjų tarpe šioje žemėje 
pamirštas, jo žygiai ir narsumas bus apdainuojami 
dainose. Žuvusiems amžina garbė bus šioje žemėje, o 
dar didesnė dausų šalyje. Kriviui baigus kalbėti, iš 
tūkstančių krūtinių pasigirdo šauksmas:
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— Mes nebijome mirties! Mirtis priešams!
Kriviui ir vaidiloms palaiminus kariuomenę, į 

išsirikiavusių pulkų priekį ant juodo žirgo išjojo 
kunigaikštis Šiurpas. Iš po juodų, kaip tamsi naktis, 
antakių, rūsčiai perževelgė jis savo karių gretas ir 
prabilo, kaip galingas stumbras sumaurojo, tokiais 
žodžiais:

— Narsieji sūduviai! Galindų kunigaikštis Parvidis 
išniekino, mūsų dievus ir savo prabočių šventus

papročius. Jis vedė mozūrų kunigaikštytę ir priėmė 
naujų tikėjimų. Jis neatvyko saulės sugrįžimo šventėje 
su dovanomis man nusilenkti, bet pasirinko mozūrų 
globų. Mūsų įžeistų dievų vardu aš reikalauju keršto 
galindams! ‘

Visų karių rankose laikomi ginklai staiga pakilo 
aukštyn ir kaip griausmas sugriaudė atsakymas:

— Mirtis galindams! Mirtis mozūrams!
Kaip didžiausia viską naikinanti audra įsiveržė 

kunigaikštis Šiurpas su savo sūduviais į galindų žemes. 
Kas priešinosi, buvo užmuštas. Visos sodybos ir pilys 
sudegintos, turtas pagrobtas. Vai, bėgo žmonės, kurie 
galėjo, nuo kunigaikščio Šiurpo kariuomenės į kaimy
nines prūsų sritis ir giliausius, tamsiausius miškus, kaip 
nuo dievų keršto, kaip nuo baisiausios ligos. Kraujas ir 
ašaros liejosi galindų žemėje. Naktimis dangus raud~ 
navo gaisrų pašvaistėmis.

Po šio sūduvių keršto žygio ilgiems laikams galindų 
kraštas liko negyvenamas. Tik miško žvėrys ten veisėsi. 
Tik paukščiai, niekeno netrukdomi, pęr dienas čiulbė
davo. Tik srities vardas ir riogsančios ant kalnų 
sudegusios pilys bylojo, kad čia kitados ramūs galindai 
gyveno.

Keršto žygyje sunaikinęs galindus, kunigaikštis 
Šiurpas, kaip audra nelauktoji, su savo pulkais pasuko į 
mozūrų šalį. Daug d’enų ir naktų jo kelių didžiausi 
gaisrai rodė. Kraujo upeliai liejosi mozūrų žemėje. Kur 
kunigaikštis Šiumas su savo pulkais prajojo, ten ir žolė 
nebeaugb. Daug pilieų, nepasiruošusių priešų puolimui, 
jis paėmė ir suna'kino. Visa mozūrų šalis dejavo ir 
šaukėsi savo dievų pgalbos.

Linksmas ir pavargęs nuo savo pergalių, grįžo 
kunigaikšti* Šiurpas į savo pilį. Jo žygio sėkmę rodė 
minios vergų ir begalė sugrobto turto. Grįžtančios 
kariuomenės varomų vergų priekyje surakintomis 
rankomis, prie žirgų pririšti, ėjo galindų kunigaikštis 
Panddis su savo žmona, gražuole kunigaikštiene, 
garsaus mozūrų kunigaikščio Boleslovo žmona ir daug 
galindų ir mozūrų kilmingųjų.

Daug visokio turto kunigaikštis Šiurpas į savo pilį 
pargabeno. Geriausio darbo šalmų, šarvų ir ginklų 
kalnai sandėliuose blizgėjo. Auksų, sidabrų ir gintarų 
kibirais seikėjo. Vergų minios dirvas arė ir pilis ant 
kalnų statė. Vaidilos gražiausias dainas apie kovas 
sudėjo ir džiaugsmo aidas, palydimas dainų, skambėjo 
visam krašte.

Ir paskelbė valdovas, kad tų dienų, kai danguje 
pasirodys pilnatis mėnuo, visame krašte bus švenčiama 
pergalės ir džiaugsmo ^fentė: Visi tai šventei ruošėsi. 
Krovė didžiulius laužus, ritino midaus statines, piovė 
puotai gyvulius ir medžiojo žvėris tankiuose miškuose.

Vienų rytų, prieš paskelbtų pergalės šventę, pilies 
trimitas pagarsino, kad prie pilies atvyko mozūrų 
krašto pasiuntiniai. Pasiuntiniai buvo įleisti į pilį ir
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tuojau pat pašaukti pas valdovą.
Svečių priėmimo menė buvo didelė, kilimais ir 

brangiais kailiais išpuošta. Pats valdovas sėdėjo 
aukštoj, ąžuolinėje kėdėje, auksu ir sidabru išpuoštoje. 
Vario šarvai blizgėjo ant jo krūtinės, o prie šono kabėjo 
didžiulis kardas. Iš po jo spindinčio šalmo, papuošto 
tauro ragais, driekėsi ilgi žili plaukai. Už kunigaikščio 
kėdės stovėjo ginkluoti palydovai ir pilies sargybos 
rikiai. Trys mozprų pasiuntiniai žemai nusilenkė prieš 
kunigaikštį ir, pridėję rankas prie krūtinių, pasiliko 
stovėti, nuleidę galvas. Paniuręs ir rūstus sėdėjo 
kunigaikštis, nepakeldamas akių tylėjo ir niekas 
neišdrįso prakalbėti — nei savieji, nei pasiuntiniai. 
Mirtina tyla viešpatavo visoje didžioje menėje. Pagaliau 
kunigaikštis pakėlė galvą, peržvelgė nuo galvos iki kojų 
stovinčius nusigandusius mozūrus, ir kreipėsi į juos 
tokiais žodžiais:

— Jeigu jau jūs išdrįsote čia ateiti, tai sakykite 
greitai ir tiesiai — ko nori jūsų valdovas?

Kilmingiausias iš trijų pasiuntinių prabilo:
— Galingas ir narsus valdove! Mūsų šviesusis 

kunigaikštis Boleslovas lenkiasi tau, kaip vyresniam, ir 
už išleidimą į laisvę savo žmonos, o mūsų kunigaikštie
nės, siūjo tau išperkamąjį mokesnį. Už savo žmoną jis 
tavęs prašo priimti iš jo tris arklius su tiek brangiųjų 
kailių, gintaro ir sidabro, kiek jie gali panešti, ir šimtą 
eikliausių žirgų.

— Pasakykite savo valdovui, kad ne turtų man 
reikia ir ne žirgų, nes aš jų turiu tiek, kiek niekas kitas 
neturi. Bet man reikia kilmingų imtinių, kad galėčiau 
juos paaukoti dievams, kaip padėką už pergales. Ir 
niekas nesugrįš atgal, kas kardu buvo pavergtas. 
Galingieji dievai mane girdi. Tai yra mano neatmaino
mas žodis.

— Jei toks yra paskutinis ir neatmainomas tavo 
žodis, garsus valdove, tuomet mes esame įgalioti 
pasakyti tau, <kad mūsų šviesusis valdovas už savo 
žmonos mirtį, ir už visas iki šio laiko padarytas dideles 
skriaudas mūsų kraštui tau nedovanos ir skelbia tau, 
valdove, ir tavo šaliai amžiną kerštą.

Tai pasakęs pasiuntinys ramiai atsistojo ir pasirėmė 
ant kardo.

Išgirdę Suos žodžius, visi kunigaikščio palydovai ir 
rikiai išsitraukė kardus ir pradėjo murmėti, kad tokius 
pasiuntinius reikia pakarti už įžūlumą.

Bet pakėlė ranką kunigaikštis, ir visi nutilo. Tada 
tokiais piktais žodžiais jis į pasiuntinius prabilo:

— Dar kaip saulė šviečia danguje nei vienas bailys 
mozūras piktuoju nęmįndžiojo šios žemės. Pamatę 
vieną Ynano kareivį, dešimtys jūsų vyrų, kaip- kiškiai, 
slepiasi giriose! Pasakykite savo valdovui, kad aš nei jo, 
nei jo keršto nebijau. Dar negimė šioje žemėje toks, 
kurio aš išsigąsčiau. Tegul jis ramiai lindi savo 
miškuose ir taiso nudegintus pilių stogus, nes jei dar 

kartą jį pasieks mano ranka, jo neišgelbės nei jūsų 
dievai, nei žmonės. Bėkit greičiau neatsigrįždami iš 
mano šalies, kad daugiau mano akys jūsų nematytų, kol 
dar man rūstybė neužėjo ant jūsų visos prakeiktos 
giminės!

Rankos mostelėjimu liepė valdovas išvaryti pasiunti
nius ir juos šunimis užpiudyti.

Išaušo puiki pergalės šventės diena. Anksti rytą 
susirinko minios žmonių prie šventojo miško, ant aukų 
kalno dievams aukų aukoti. Kriviams ir vaidiloms 
skambinant kanklėmis ir giedant apeigines giesmes, 
karo dievaičiui Kūrkai ant didžiausiojo laužo pats 
kunigaikštis papiovė juodą ožį ir jo krauju aplaistė 
laužo malkas. Buvo atvesti kunigaikštis Parvidis, jo 
žmona ir mozūrų kunigaikštienė ir pririšti ant laužo 
prie tvirtų uosinių stulpų. Miniai giedant aukojimo 
giesmę, kunigikštis davė ženklą kriviui uždegti laužą.

Didysis aukų laužas ir visi kiti laužai greitai įsiliepsno
jo. Kai aukojamuosius palietė laužo ugnis, jų visų trijų 
veidai paliko ramūs, nors ir išblyškę. Joks šauksmas 
nepasigirdo iš jų lūpų. Tai buvo ženklas, kad galingieji 
dievai yra patenkinti savo aukomis. Net kunigaikštis, 
nustebintas jų rodoma drąsa, ramiai stovėjo, pasirėmęs 
ant kardo, savo palydovų tarpe ir gėrėjosi.

Pasibaigus apeigoms, iš kunigaikščio iždo buvo 
dalinamos atskiroms giminėms ir šeimoms gausios 
dovanos, o kai dovanos buvo išdalintos, visi šoko ir 
dainavo. Vaišių stalai nuo gausių valgių linko, vis 
naujos miedaus statinės buvo išritinamos iš pilies rūsių 
ir šventė tęsėsi keletą dienų, kol pagaliau visi, pasisotinę 
ir išvargę, išsiskirstė namo.

* * *

Rūstus ir nusiminęs, kaip sužeistas girių žvėris, 
vaikščiojo jaunas mozūrų kunigaikštis savo pilies 
menėse, nei valgyti, nei miegoti iš nusiminimo negalėda
mas, dieną ir naktį tik apie didžiausią kerštą Sūduvos 
kunigaikščiui Šiurpui begalvodamas. Karštai mylėtos ir 
priešų nukankintos žmonos vaizdas, kaip gyvas, stovėjo 
jo akyse, nei valandėlei jo neapleisdamas. Viską 
apsvarstęs ir nepasitikėdamas savo vieno jėgomis 
atkeršyti galingam ir narsiam sūduvių kunigaikščiui, jis 
siuntė pasiuntinius su brangiomis dovanomis pas 
kryžiuočių magistrą, prašydamas Ordino daraugystės ir 
pagalbos kovoje prieš sūduvius. Kitus pasiuntinius jis 
siuntė pas savo svainį, gudų kunigaikštį, prašydamas 
paramos karo žygyje.

Labai apsidžiaugė kryžiuočių magistras mozūrų 
pasiūlymu. Ir kaip nesidžiaugti, kad kaimynai net patys 
siūlosi jam padėti praplėsti valdomas sritis ir vėl 
pagonių krauju palaistyti žemę. Tad ir įsakė magistras 
ordino broliams pamažu ruoštis dideliam žygiui į 
Sūduvą.
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Visiems trims sąjungininkams besiruošiant j karą, 
p rago žiema ir išaušo lietingas pavasaris. Tik vasaros 
pradžioje stojosi gražūs orai, .ir tada, kaip buvo 
susitarę, pajudėjo dideli pulkai kr,močių, mozūrų ir 
gudų j narsiųjų sūduvių kraštą, ten, kur stovi Šiurpilės 
pilis.. Iš trijų pusių, kaip tamsūs debesys ėjo priešų 
pulkai, kerštą, vergiją ir mirtį nešdami. Užpuolikams 
prieėjus kunigaikščio Šiurpo valdas, iš jo nelaisvės 
pabėgę galindai priešo pulkus tik naktimis miškų takais 
į Šiurpilę vedė. Jiems jau buvo pažįstamas šis kraštas ir 
jų širdyse dar buvo neišblėsęs keršto jausmas už 
sunaikinta tėviškes.

♦ ♦ ♦
Gražiausiu vasaros laiku, kuomet ateina ilgiausia 

diena ir trumpiausia naktis, visame Sūduvos krašte 
buvo švenčiama Kupolių šventė. Šiurpilės ir plačios 
apylinkės gyventojai ruošėsi iškilmingai ir linksmai tą 
šventę atšvęsti. Jaunimas ir vyresnieji iš pat ryto krovė 
laužus, ritino smalos bosus, kuriuos kėlė į stulpus, tam 
reikalui pastatytus, ruošė valtis ir darė keltus, kad naktį 
su žibintais galėtų dainuodami po ežerą paplaukioti. 
Mergaitės pynė vainikus, nes buvo paprotys juos naktį 
su šviesomis į Šešupės ir ežero vandenį nuleisti, kad jie 
laimę ir ateitį išpranašautų. O vidurnaktį visas jaunimas 
rengėsi eiti į miškus stebuklingo paparčio žiedo ieškoti. 
Diena buvo šilta ir graži.

Vidurdienį iš pilies pasigirdo pavojų skelbianti 
trimitų garsai, ragindami visus vyrus skubėti į pilį. Ant 
aukštų pilies kuorų staiga suliepsnojo laužai, pranešda
mi plačiausiai apylinke^ kad priešas užpuolė šalį. Nuo 
girių pusės, kaip bičių spiečiai, pasirodė raiti priešų 
pulkai.

Vai, didelė ištiko kova, kokios šita šalis dar nebuvo 
mačiusi. Ežero ir Šešupės vanduo pasruvo krauju — ir 
priešų, ir savųjų. Visi, kuriuos nepasiruošusius pasiekė 
priešų ginklas, krito kovoje, nes niekas gyvas nepasida
vė. Net ir moterys kovojo kartu su vyrais ir žuvo. 
visi pilies gynėjai suspėjo į pilą'pabėgti. Daugelis žuvo 
už pilies sienų nelygioje kovoje su trimis priešais 
pasalūnais.

Išnaikinę visa kas gyva pilies apylinkėje, priešai iš 
visų pusių apstojo pilį. Čia užpuolikai pamatė, kad nors 
jų yra ir labai daug, bet bus sunku pilį paimti. Gynėjai 
narsiai gynėsi, nesigailėdami savo jėgų, nei gyvybės. 
Daug dienų priešai neįstengė prie pilies sięnų prieiti. 
Pagaliau nakties tamsoje jiems pavyko perkasą užversti 
rąstais ir užpilti žemėmis. Per tą laiką kryžiuočiai 
suspėjo pasidaryti taranus pilies sienoms griauti ir juos, 
atkakliai kovodami, privežė prie pilies. Kuomet pirmoji 
siena buvo pralaužta, kryžiuočių magistras sustabdė 
kovą ir pareikalavo gynėjus pasiduoti. Jo sąlygos buvo 
tokios: jei pilies gynėjai tuojau pat išduos puolėjams 
savo valdovą, kuris prie pilies vartų visų akyvaizdoje 

bus nubaustas mirtimi, jiems visiems bus dovanota 
gyvybė ir nelaisvė bus skiriama nepersunki, bet jei 
nepasiduos, visi bus sunaikinti be pasigailėjimo. Baisus 
pasipiktinimo riksmas nuaidėjo pilyje:

— Sūduviai niekam nuo amžių nevergavo ir 
nevergaus! Mes laisvi mirsime savo krašte!

Dar daug dienų ir naktų kovėsi Šiurpilės gynėjai. 
Kiek per dieną priešai pilies sienų išgriaudavo, tiek per 
naktį gynėjai vėl sutaisydavo.

Pagaliau pilyje pritrūko maisto ir kunigaikštis įsakė 
ruoštis paskutinei kovai. Vai, brangiai nutarė kunigai
kštis Šiurpas atiduoti savo ir narsių pilies gynėjų 
gyvybes! Prie pilies vartų ir prie kiekvieno pastato buvo 
sukrauti laužai ir apipilti smala. Išaušo graži diena. Iš 
pat ryto priešai voromis vėl pradėjo artėti prie pilies. 
Gynėjai nebesigynė. Netrukus priešų minios apstojo 
visą pilį. Tuo metu plačiai atsidarė pilies vartai. 
Drąsiausieji užpuolikai, galvodami, kad gynėjai patys 
T\ Rotos pasiduoda, pradėjo būriais veržtis į pilį. 
Netrukus drąsuoliai ir jų vadai jau buvo pilies kieme. 
Tuomet paskutinį kartą pasigirdo kunigaikščio rago 
balsas, duodamas visiems gynėjams ženklą stoti į 
paskutinį mūšį. Staiga suliepsnojo visi laužai, o pilies 
gynėjai užstojo pilies vartus, uždarė juos savo krūtinė
mis, kad kaip į pilį įsiveržę priešai, taip ir savieji, 
negalėdami iš pilies išeiti, rauge visi žūtų.

Oi, greitai suprato priešai į kokį baisų pavojų juos 
įviliojo sūduviai. Suriko nusigandę visi ir metėsi prie 
vartų. Bet čia juos sutiko pilies gynėjų kovojančių už 
garbingą ir laisvą mirtį, kardų ir kirvių smūgiai. 
Gynėjai per trumpą laiką krūvas didžiausias priguldė 
persigandusių priešų, o jų krauju pasruvo pilies kiemas. 
O už vis labiau, kaip įnirtęs tauras, mušė priešus savo 
baisiais kardo smūgiais kunigaikštis Šiurpas. Pagaliau 
griuvo į kiemą padegę aukštieji pilies kuorai ir po 
savimi palaidojo ir župuolikus ir gynėjus.

Nedaug išvargusių priešų besugrįžo į savo kraštus 
po šio baisaus mūšio. Grįžtančiųjų tarpe nebuvo nei 
mozūrų kunigaikščio, nei kryžiuočių mistro. Jie sudegė 
pilyje, kur nesuskaitoma daugybė priešų paguldė savo 
galvas. Oi, kaip brangiai jiems atsiėjo ši pergalė.

Bet ir Šiurpilės pilis jau niekada nebeatsistatė. Visas 
gražus ir derlingas kraštas tankiomis, ošiančiomis 
giriomis užaugo. Šiandien tik tamsus, neramiai banguo
jantis Šiurpilės ežeras ir prie jo aukštas, medžiais 
apaugęs kalnas primenamą vietą, kur kadaise stovėjo 
galinga pilis. Tik seniausi žmonės dar pasakoja, kad tą 
pilį valdė garsus visame Sūduvos krašte kunigaikštis 
Šiurpas.

J
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STASIO GIRĖNO 
BIOGRAFIJA

Tęsinys apie Steponą Darių, Stsį 
Girėną ir jų garbingą abidaną per 

Atlantą

Stasys gimė 1893 metais spalio 
mėnesio4 dieną, Raseinių apskrityje, 
Kaltinėnų valsčiaus Vytogalos 
kaime. Jis buvo pakrikštytas tris' 
dienas vėliau U pynos filijos katalikų 
bažnyčioje kun. V. Kaušo. Juozo ir 
Marcelės Girskių šeimoje, Stasys 
buvo šešioliktas vaikas. 1904 metais 
Stasio tėvas mirė ir keturis metus 
vėliau jisai prarado savo motiną. 
1910 metais su vyresniu brotiuPctrn, 
Stasys išvažiavo Į Ameriką 
pasiekiant Čikagą gegužės mėnesio 6 
dieną. Jis rudenį įstojo į Armour 
pradžios mokyklą, kurią jis lankė tris 
metus. 1913 metais Stasys pradėjo 
dirbti įvairiose spaustuvėse ir 
praleido net kelius mėnesius dirb
damas „Naujienose”. Šita sritis iš 
dalies buvo Stasiui pritraukti, 
kadangi jis domėjos technika. Stasys 
praleisdavo daug savo laisvo laiko 
taisant motociklus, o vėliau dirbo ant 
laivo, kurį jis buvo įsigijęs

Stasys užsiregistravo savanoriu 
tiesiai po Amerikos įstojimo į Pirmą 
pasaulinį karą, bet nebuvo priimtas 
dėl menko® sveikatos. Keletą 
mėnesių vėliau Stasys atsirado Mis
ūrį valstybėje kur antrą kartą'

VIRŠ

Skiriu veda
S.V.V.SI. Audrius Kirvelaitis 

3717 W. 82nd Place 
Chicago, Iii. 60652

užsirašė įstoti į kariuomenę- 1917 
rastais spalio mėnesio 11 dieną kitu 
vardu (Stanley Girch). Stasiui 
pasisekė šį kartą ir jis buvo paskirtas 
Love Field, Dallas Texas 136^jojc 
eskadrilėje kaipo .mechanikas. Jis 
ištarnavo3 septynioliką mėnesių ir 
dvidešimt dienų. Sugrįžęs atgal į 
Čikagą, Stasys vėl pradėjo dirbti 
spaustuvėse ir 1921 metais su kitais 
lietuviais suorganizavo HUB CAB 
CQ., kurio nariai įsigijo' apie 
penkiasdešimt taksių. Stasys buvo 
išrinktas šios bendrovės kasininku ir 
pats kartu buvo šoferis. 1929 metais 
Sta bendrovė subankrutavo ir buvo 
perorganizuota į ATLANTIC ČAB 
CO. Stasys nutarė nepriklausyti šitai 
naujai bendrovei.

Dirbdamas HUB CAB CO. 
Stasys taupė pinigus, kad galėtų 
įsigyti lėktuvą. 1924 metų pabaigoje 
Stasys susidėjo su švedu E. Larson ir 
nupirko sportinį trivietį lėktuvą. 
Abudu dar buvo mokiniai ir 1925 
metais rugsėjo mėnesio 20 dieną, 
Stasys smarkiai susižeidė lėktuvo 
avarijoje. „Chicago Tribune” 
laikraštis aprašė šitą įvykį rugsėjo 
mėnesio 21 dieną pridedant, kad 
Stasys yra arti mirties. Stasys 
daugelį kartų artimiesiems žadėjo ir 
toliau skristi. Ligoninėje išgulėjo 
devynias savaites. 1925-27 metais jis 
lankė orininkystės mokyklą (H. C. 
Keller Air Course). 1927 metų 
pavasarį Stasys išpildė savo 
pasižadėjimą nusiperkant vartotą 
JENNY lėktuvą su Larson ir kitu 
bendradarbiu. Atrodo, kad jis pirmą 
kartą savarankiškai skrido 1927 
metais kovo mėnesio 8 dieną.

Iki 1933 metų pradžios Stasys 
buvo savistoviai išskraidęs apie 
1200 valandų, laimėjęs įvairias oro 
figūrinias rugntynes, įsigijęs lėktuvo 
mechaniko bei piloto licenciją ir 
pasidarė lakūnų instrukotirus.

Tiktai lieka dar vienas mažas 
klausymas surištas su šituo lakūnu: 
Kaip Stasys Girskis arba Girčius 
(Girch) pasidarė Girėnas? Autoriaus 
Petro Jurgėlos-Jurgelevičiaus ran
dame šitokį išaiškinimą:

Pareiškiau (Jurgėla), kad 
būsimiems lietuvių tautos did
vyriams geriau tiktų skambios 
lietuviškos pavardės, ir pagalvojęs 
(manydamas, kad ši pavardė 
sudaryta iš žodžio giria), pasiūliau 
sulietuvinti Girskio pavardę: 
Girėnas. Darius susimąstęs tarė: 
„Girėnas . . . Girėnas . . . Darius ir 
Girėnas. Gerai!” Kitą dieną 
pasiūlėm Girskiui sulietuvinti 
pavardę: jis nedvejodamas išsyk 
sutiko ir tapo Girėnu (1932 m. 
birželio pradžioje).

SKRIDIMO IDĖJA

1919-39 metų laikotarpis 
Amerikos aviacijos istorijoje yra 
vadinamas „Atlanto karštlige”. Per
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šituos dvidešimt metų Edward 
Jablonskis, autorius Atlantic Fever, 
dokumentuoja virš 120 žymesnių 
bandytų transatlantinių skridimų. 
Šitų skridimų skaičius yapč labai 
pakilo po Charles Lindbergh 
nusileidimą Paryžiuje. Kiekvienas 
skridimas būdavo gana plačiai 
aprašytas Amerikos spaudoje (pvz. 
„New York Times” laikraštyje; ir 
sėkmingi lakūnai buvo garbinami ir 
laikomi kai po herojai.

Steponas Darius jau turėjo 
įdiegimą skristi per Atlantą į Lietuvą 
1928 metais. Kai jis bandė įkalbinti 
savo sesers vyrą Našlėną skristi 
kartu su juo. Jis sutiko, bet vėliau 
turėjo atsisakyti dėl įvairių 
priežasčių. 1929 metais Darius vėl 
įtikino vieną lakūną, Amerikos 
atsargos karininką T. Turskį, bet 
negalėjo išpildyti planą kadangi jie 
neturėjo tinkamo lėktuvo. Pagaliau, 
1931 metų gale Stasys Girėnas, 
Dariaus draugas nuo 1928 metų, 
sutiko skristi su juo į Lietuvą.

VYTENIS KIRVELAITIS

Lietuvos 4-ta eskadrilė. 1926 m. Peseckas, Pyragius, Damijonaitis. 
Sėdi iš kairės Kuncaitis, Darius, Stovi: Tiškus, Kaveckas

KNYGOS IR 
ŽINIOS

* Gautomis žiftidftiis iš Kanados, 
kovo 27 d., Toronte, mirė žymus 
lietuvių skautę vadovas, v.s. Leonar
das Kalinauskas, buv. Kanados 
rajono vadeivą, ilgametis Toronto 
skautų tunto tuntininkas.

Tebūnie tau Jengva svetimoje 
žemė, broli Leonardai!

Inf.

Kent State universitetas Ohio 
valstijoje skelbia Lituanistikos 
programos stipendijas. Platesnės 
žinios kitoje spaudoje. RašytiDr. H. 
Hochhauser, Lithuanian Program, 
Director, Ethnic Heritage Program, 
309 Satterfield Hall, Kent State 
.UNIVERSITY, Kent, Ohio 44242, 
U.S .A.

♦ * *

GYVYBINIŲ VILNIAUS 
SIENŲ NUGRIOVIMAS, Leonid 
Žytkowicz, vertė Marijus Blynas, 
išleido Kęstučio Jeronimo Butkaus 
Fondas, 1984 m. 56 psl. gražiai 
iliustruotas leidinys.

LITHUANIA. The European 
Adam, Juozas Eretas, antroji laida, 
1983 m., išleido Kęstučio Jeronimo 
Butkaus Fondas. D r. AlgioMickūno 
iš vokiečių kalbos išverstame leidiny
je yra ir D r. Ereto straipsnis 
„Užmirštieji baltai”. 51 psl., $350.

VĖTRUNGĖ, nr. 28 — 1984 
birželis. LSS Jūrų skaučių skyriaus 
aplinkraštis su ilgesniu straipsniu 
apie birželio įvykius.

♦ * *

1983 m. rugsėjo 6 d. Brazilijoje, 
netoli Sao Paulo miesto, mirė 77 m. 
amžiaus sktn. Eduardas Pažėra, 
buvęs mokytoju Lietuvoje ir nuo 
1933 m. Brazilijos lietuvių 
mokyklose. 1933 XII 4 įsteigė 
pirmąją lietuvių skautų skiltį Sao 
Paule, ilgai skautams vadovavo. Per 
II Pasaulinį karą lietuvių skautų 
vienetas išnyko, nes buvo uždraustos 
kitataučių ^organizacijos bei veikla. 
1947 m. su kitais vėl skautus atkūrė, 
kol sąlygos nebeleido būreliui rinktis. 
(1974 m. „Palangos” vietininkiją 
įsteigė kun. Hermanas Šulcas, SDB, 
o dabar vadovauja ps. Eugenija 
Bacevičienė).
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SPALVŲ ŠŪKIS 
PRIE LAUŽO

Laužavedė pasako pirmuosius du 
žodžius (pvz. „mėlyna spalva”), 
laužo dalyviai pakartoja tuos pačius 
žodžius ir tada du kart suploja 
(ženklas x x), laužavedė užbaigia 
sakinį. Antrą kartą, kitą vakarą, 
stovyklautojai jau atsimins, kokia 
spalva kas nudažyta, ir galės kartu 
pasakyti paskutinį kiekvieno sakinio 
žodį. J eigų geriau i. fiina, galima vėl 
du kart suploti kiėkvieno sakinio 
(eilutės) pabaigoje.
Mėlyna spalva x x Dievas nudažė 

padangę,
juoda spalva x x Dievas nudažė 

naktis,
auksine spalva x x Dievas nudažė 

saulutę,
pilka spalva x x Dievas nudažė 

debesis.

Ruda spalva x x Dievas nudažė žemę, 
raudona spalva x x Dievas nudažė

liepsnas,
marga spalva x x Dievas nudažė 

paukščius,
žalsva spalva x x Dievas nudažė 

marias.

Balta spalva x x Dievas nudažė 
vaikelį,

Dievo spalva x x Dievas nudažė 
draugystę.

VADOVŲ
VALANDĖLEI

MŪSŲ PRINCIPAI. Kadangi 
pasaulyje vertybės ir visuomenės 
gyvenimas keičiasi ir tampa sudėtin
gesnis, labai svarbu skautininkams 
tuo labiau pabrėžti paprastus ir 
aiškius skautybės dėsnius: iššūkis, 
pažangumas, sveikatingas domėsys 
gamtoje, mandagumas, gerasis dar
belis ir tikybos vieta kasdieniniame 
berniuko ir mergaitės gyvenime. 
Galima prisitaikyti prie kintančių 
sąlygų, bet šių principų neturime 
atsisakyti.

UNIFORMA. Diskusijoms apie 
skautų uniformą skirta daug laiko. 
Kartais suplanuojamos tokios, kuri
os brangesnės ir sudėtingesnės. Ir 
nežiūrint visų kalbų, uniformos 
nebūna vienodos. Tegul mūsų uni
formos būna paprastos — vaikai jas 
greitai išauga. Ar yra uniformos 
dalių, kurias patys skautai ir pačios 
skautės gali pasigaminti, jei kas juos 
padrąsintų?

ŽMONĖS. Yra žmonių, kurie 
kaip karutis — tik stumiami ką nors 
atlieka. Kiti kaip baidarės, kurias 
reikia irti. Kiti — kaip aitvarai, 
kurie nepririšti nulekia. Dar kiti — 
kaip katinėliai, kuriuos reikia nuo
lat glostyti. Panašūs į kamuolį tie, 

kurių sekančio žingsnio negalima 
atspėti. Balionai — pilni oro ir 
pasiruošę betkada sprogti. Prieka
bos, kurias reikia nuolat traukti. 
Dar kiti — kaip reklamos, kurios 
užsidega ir užgęsta. Ir yra panašių į 
gerą laikrodį — atviru veidu, 
auksiniai, tyliai užsiėmę ir pilni gerų 
dalių.

PAGALBA KITIEMS. Ar 
mūsų vienetas atsimena pasirūpinti 
kitais? Užsakyti „Skautų aidą’”? 
Pasiųsti skautiškų knygų? Parašyti 
sveikinimą susimąstymo — steigėjo 
dieną? Pasirūpinti uniformomis 
naujiems nariams ar kitiems, ku
riems uniforma būtų didelė šeimos 
išlaidą?

SUNKUMAI. Sunku atsiprašy
ti, iš naujo pradėti, prisipažinti 
suklydus, priimti patarimą, nuolat 
sgengtis, prieš veikiant pagalvoti, iš 
klaidų išmokti, duoti ir vėliau apie 
dovaną užmiršti, prisiimti sau kaltę 
— bet visada apsimoka!

SKAUTYBĖ VAIKAMS. Kar
tais skautų sąjūdis smarkiai kriti
kuojamas ir nuvertinamas kaip 
pasenusių Baden-Powellio raštų' 
reikalas. Dauguma šitokių pastabų 
kyla iš suaugusių, kurie nepastebi, 
kad esminiai skautybės bruožai ir 
šiandieną tinka. Kiek kartų nusk- 
riaudžiami vaikai dėl suaugusių 
administracinių keblumų? Kiek 
domimės prestižu?. Kiek planavime 
žvelgiame į veiklos svarbą ir reik
šmę berniukams ir mergaitėms? 
Kaip sakoma, butelis siauriausias, 
viršūnėje. Geriausias, paminklas 
skautybės įkūrėjui yra skautybė 
mergaitėms ir berniukams.

GERASIS DARBELIS. Laik
raščiuose, sakoma, daug dėmesio 
skiriama blogoms naujienoms — 
nelaimių, smurto. Skautiškoje spau-

13



doje dažnai matome žinučių apie 
gerus darbelius — tarnybą artimui, 
pagalbą kitiems, šalpos vajus. Visa
da yra tų, kurie iš gražių pastangų 
juokiasi, bet gerasis darbelis yra 
vienas svarbiųjų skautybčs požy
mių.

VADOVŲ LAVINIMAS. Buvo 
laikų, kada vadovė galėjo vienoje 
rankoje laikyti‘„Skautybę mergai
tėms”, o kita ranka vesti savo 
vienetą. Kai dabar yra tiek užsiėmi
mų ir įsipareigojimų, skautavime 
reikalinga išsilavinusių vadovų, 
paruoštų programų, jei nenorime, 
kad nariai nubyrėtų ir nepritrauk
tume tų vaikų bei jaunuolių, ku
riems skautybė gali gyvenimą pra
turtinti.

AUTORITETAI. Mūsų sąjūdis 
išugdo skautininkus, kartais ir 
aukštas pareigas einančius, kurie 
įsitikinę savo, neklaidingumu. Tai 
labai pavojinga. Pasaulyje nedaug 
žmonių,' o skautavime — gal nė 
vienas, kurie iš patirties ar iš kitų 
žmonių negalėtų ko nors naujo 
išmokti. Visi vadovai ir vadovės 
stengiasi ugdyti pajėgumą kitus 
išklausyti ir kartais pripažinti, kad 
kito nuomonė gali būti teisinga.

LAUŽAI. Stovyklų vakarai — 
ypatingai jautrus ir švelnus jauno 
žmogaus gyvenimo ritmo momen
tas. Visi esame iškentėję nevykusių 
laužų, todėl svarbu prisiminti skau
tiškų laužų pagrindus. Rūpestinga 
ruoša ir sveikas protas yra pagrindi
nės gero laužo gairės. Nevykęs 
laužas gali jauno žmogaus gyvenime 
uždėti juodą dėmę. Gražus laužas 
gali būti skauto ir skautės gyvenime 
šviesos spindulys.

ĮNAŠAS. Baden-Powellis mums 
ir visam davė didžiulę dovaną. Ką 
kiekvienas mūsų yra davęs sąjū
džiui? Ką tikrai vertingo esame 
dovanoję? Kiek mūsų asmenybės 
gerų bruožų paveikė skautavimo 
sąjūdį? .

Pasaulis, pasaulis pasiekė moks
lo aukštumas be išminties, galybę be 
sąžinės. Mūsų pasaulis yra bran
duolinių milžinų ir dorinių kūdikių 

žemė. Daugiau žinome apie karą 
negu veikiame taikai, daugiau mo
kame užmušti, negu gyventi (gen. 
Omar Bradley).

SUAUGUSIEJI. Labai svarbu 
suaugusiam savęs skautybės scenoje 
taip neišstatyti, kad žiūrovai mažai 
tematytų pačių ska.utų ir skaučių. 
Suaugusiam lengva savo vaidmenį 
taip išpūsti, kad vaikai jam tampa 
tik scenos puošmens ir įrengimai. 
Jei suaugęs lieka už scenos ar 
šonuose, scenos šviesos labiau 
apšviečia skautus ir skautes.

VADOVŲ STOKA. Skautybė 
skirta berniukams ir mergaitėms.

PASTABUMO 
ŽAIDIMAI

PIRŠTO NUOSPAUDOS. 
Rasta viena vagies piršto nuospauda. 
Kiekviena skiltis ar žaidėjų pora 
gauna po pavyzdį (kopiją). 
Kiekviena skiltis taip pat gauna dar 
šešias kitas gan panašias 
nuospaudas. Reikia surasti, kas buvo 
vagis, kurios nuospaudos sutampa. 
Panaudoti antspaudų rašalą.

GYVULIŲ GABALAI. Tiek 
žvėrių paveikslų, kiek žaidėjų skilčių 
ar būrelių. Gyvuliai panašūs, pvz. 
šuo, vilkas, meška arba lapė, voverė, 
kiškis. Suklijuoti iškarpas ant 
kietesnio popieriaus, tada paveikslus 
sukarpyti ir dalis išdėstyti būkle ar 
sueigos vietoje. Skiltis gauna žvėries 
vardą ir turi surasti visus žvėries 
gabaliukus. Skautai gali išmainyti 
rastus piešinio gabalus.

DALELIŲ KIMAS. Kiekviena 
skiltis.ar žaidėjų būrelis gauna šešis 
ar daugiau daiktų, kuriuos to 
amžiaus vaikai ar jaunuoliai pažįsta, 
dažnai mato. Nukirpti tik dalį (pvz. 
mėgstamo valgio ar gėrimo etiketės 
dalį, karikatūros- gabaliuką, 
gabaliuką nuotraukos ar atviruko iš 
miesto vaizdų), paduoti skiltims. 

Bet pasaulyje yra keli milijonai 
suaugusių, einančių įvairias pareigas 
ar skautų sąjūdį remiančiųjų. Ir tai 
sakome, kad trūksta vadovų. Kaip 
apie vadovų veiksmingumą? Ar yra 
tokių, kurie eina daug pareigų, 
nespėja nė vienos gerai atlikti, ir 
neturi, kas jų pėdomis sektų? Todėl 
reikia suderinti vadovą su pareigo
mis; vienos pareigos vienam asme
niui; bient du padėjėjus kiekvienam 
vadovui, kad ramia sąžine savo 
pareigas perduotų. Kai vadovai 
gerai suorganizuoti ir išlavinti, 
dėmesys kreipiamas į berniukus ir 
mergaites!

NUOSPAUDŲ KARTOTEKA. 
Visi draugovės nariai nuspaudžia 
savo pirštų nuospaudas, kiekvienas 
atskirame lapelyje. Vadovai lapus 
padeda, sužymėję tik jiems žinoma 
tvarka. Už kelių mėnesių paprašyti 
skautų savo nuospaudas atpažinti.

KIMO KAITA. Apie20 daiktelių 
padėti ir uždengti. Visi stebi vieną 
minutę. Vietoj surašyti, kas buvo 
padėta, žaidimo vedėjas pakeičia 
vieną ar du daiktus kitais (išima 
vienus, įdeda kitus). Kas pirmas 
pamato skirtumą, gauna tašką. Tada 
galima pakeisti daiktų vietą — kaip 
jie sudėti (vienas ar kelį). Vėl 
pastebėti, kas skirtinga. Visada 
pasakyti, kokio skirtumo turi jieškoti 
— ar daugiau daiktų, ar kitur padėtų, 
ar apmainytų. Žaidimo pabaigai 
skiltys ar žaidėjai surašo visus 
daiktus, kurie iš pradžių buvo sudėti.

UŽSIENIETIŠKAS VOKAS. 
Viduryje kambario ar aikštelės kėdė, 
ant kurios padėtas vokas. Davus 
ženklą, visi žaidėjai(skiltys) stengiasi 
arti prieiti ir pastebėti, koks pašto 
ženklas, kam laiškas rašytas, kieno 
išsiųstas ir pan. Skiltys stengiasi 
neleisti kitoms prieiti prie laiško. Nei 
kėdės nei laiško negalima paliesti, 
’t ado va i paklausia kiekvienos 
skilties apie antspaudą, datą,
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adresus . . . Antrą kartą taip pat. 
Grįžus j ratą, klausti šį kartą ne apie 
voką iš užsienio, bet apie kėdę. Gera 
proga papasakoti ką nors apie tą 
kraštą, kokį nuotykį ar apie patį 
laišką.

TYČIA KLYSTA. Sueigos 
pradžioje draugininkė pasako, kad 
šioje sueigoje bus keturios (ar šešios 
ar dešimt) klaidos. Prieš pat 
išsiskirstydamos, skiltininkės surašo 
savo skilties pastebėtas klaidas. 
Klaidos turėtų būti skautiškos — 
netiksli data, ne to mėnesio kalen
dorius, netvarkinga uniforma . . .

ŽMONIŲ TINKLAS. Parinkti 1 
km ilgio ir 0,5 km pločio vietą tarp 
aiškiai pastebimų ribų (tarp kelių ir 
upelio ar tvorų). Keli žaidėjai iš 
anksto pasiruošia, persirengia, 
pasislepia. Visi kiti sugalvoja, kaip 
gerai pereiti visą plotą ir „žuvis” 
pagauti. Pagauta žuvis tampa žaidė
ju, gaudytojų. „Žuvys” gali atrodyti 
kaip apylinkės gyventojai, dar
bininkai, praeiviai.

Lengva yra pasakyti, bet sunku 
padaryti.

llllllllllllllllimillllllllllHIIMIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIllllllW

15



16



international Youtn Year 
Ano International de la Juventud 

Annėe Internationale de la Jeunesse f
įįįįįĮ

Pasaulio skautų ir skaučių 
telkiniai ruošiasi 1985 metams, 
kuriuos Jungtinės Tautos paskelbė 
„Jaunimo metais”. Metų šūkis yra 
.Dalyvavimas, vystymas ir taika”.

©©

JAV TAUTINĖ STOVYKLA 
įvyks netoli Fredericksburg, 
Virginia, 1985 m. liepos 24-30 d. su 
28,000 dalyvių. Stovykla švęs 
Amerikos skautavimo 75 metų 
sukaktį.

©©

ŠVENTASIS TĖVAS buvo 67-
tasis asmuo, kuriam JAV skautų 
sąjunga įteikė savo aukščiausią 
žymenį tarptautinėje jaunimo tar
nyboje.

TAILANDU A pagamino du 
metalinius pinigėlius skautybės75 m. 
sukakčiai paminėti. Pinigėliai verti 5 
ir 10 batų (taip vadinasi jų centai) ir 
nukalti Prancūzijoje.
©©

KALIFORNIJOJE skautai 
priklijavo 2,265 mėlynus blizgučius 
gatvėse ir keliuose prie ugniagesių 
hidrantų, kad naktį ugniagesiai 
šoferiai greičiau galėtų juos surasti ir 
skubiau pradėti gaisrus gesinti.

©©
FLORIDOS SKAUTAS, 

įsigydamas pasaulio piliečio 
specialybę, norėjo surinkti 25/MX) 
vartotų pašto ženklų, kurių pelnas 
eitų badaujantiems maitinti 
Bangalešo šalyje. Kadangi jo 
miestelio laikraštis paskelbė žinutę, 
skautui žmonės sudėjo ketvirtadalį 
milijono ženklų.

AUSTRALUOS SKAUTAI su 
gero lakūno, ugniagesių ir greitosios 
pagalbos įstaigos talka pravedė 
lėktuvo „nelaimę” — vaidino, kad 
lėktuvas nukrito ant automobilių. 
„Sužeistieji” buvo nuvežti j ligoninę, 
teikta visa reikalinga pirmoji 
pagalba, gesintas ,,gaisras”.

©©
AUKŠTO LYGIO skautų 

pasitarimą sukvietė Zimbabwės 
skautų sąjunga. Vadovų posėdžiai 
vyko 4.600 metrų aukštyje.

©©
EGIPTO SKAUTŲ lavinimo 

centras atrodo kaip paprasta 
stovykla, bet joje skautai išmoksta 
įvairių darbų, reikalingų kaimuose: 
staliaus, elektrotechnikų, 
statybininkų, kanalizacijos 
specialistų. Jau 5.000 skautų šios 
kursus užbaigė. Jie išmoksta sodinti 
medžius, auginti daigus, statyti 
krosnis ar laužus, kurie taupo 
malkas, nes malkų toje šalyje nedaug.

©©
ITALIJOJE, Torino mieste 

pastatytas paminklas skautybės 75 
m. ir Baden-Powellio-gimimo 125 m. 
atžymėti.
©©

MALAZUOS skautai, niekad 
nematę JAV ar .Kanados vakarų, iš 
knygų ir leidinių išmokę, suruošė 
vakarų šventę su kaubojais, indėnais, 
aprangom, indėnų palapinėm.

1985

sąjungos pirmą kartą sukvietė skilčių 
stovyklą, įvykusią, Anglijoje.

©©

HONDŪRU skautai gelbsti jūros 
vėžlius, surinkdami 10 DOO kiaušinių 
ir juos sudėdami saugesniame pa
jūryje.

©©

FUI SALOSE susitiko devynių 
skautų sąjungų vadovai aptarti ben
drų tikslų ir reikalų. Jų skautai — 
Ramiojo vandenyno salynuose.

©©
KETURI SUOMIAI 

skautininkai planuoja slidėmis 
kelionę į Šiaurės Ašigalį. Tai būto 
pirma suomių tokia kelionė. 
Ruošdamiesi jie perkeliavo 500 km 
ledu savo krašte.
©©

FILIPINAI skautai prie Apo 
kalno pasodino 10.000 medelių, nes 
miško gaisras neseniai apylinkę 
nusiaubė.

HONG KONGO skautai veda 
skautiškas programas tarp viet
namiečių tremtinių, o kai šie išvyksta 
į kitą kraštą kaip imigrantai, duoda 
jiems skautišką rekomendaciją, kad 
greičiau galėtų su skautais naujame 
krašte susisiekti.
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didžioji seimą
AUSTRALIJOS 
RAJONE

ŠV. KAZIMIERO
MINĖJIMAS
GEELONG’E

Geelongb' Skautų židinio in
iciatyva, prisidedant visoms 
organizacijoms, kovo 18 d. 
iškilmingai paminėta .šv.Kazimiero 
500 metų mirties sukaktis. Minėjime- 
dalyvavo ir dalis Melburno skautų.

Minėjimas pradėtas pamaldomis, 
šv. Mišių aukų atnašavo iš Melburno 
atvykęs kun. P. Vaseris, pasakęs 
šventei pritaikytų turiningų 
pamokslų. Pamaldose dalyvavo 
organizacijos su vėliavom, jų tarpe ir 
LSS Australijos Rajono vėliava. 
Pamaldų,metu giedojo Melburno 
parpijos choras, specialiai atvykęs į 
minėjimų.

Po pamaldų, Lietuvių namuose 
įvyko minėjimo aktas. Invokacijų 
skaitė Australijos Lietuvių Katalikų 
Federacijos pirm. Valentinas 
Cižauskas. Paskaitų skaitė rajono 
vadas, s. Alb. Pocius. Minėjimo 
meninėje dalyje pasirodė Melburno 
parapijos ' choras, vadovaujamas 
Petro M rkūno, išpildęs eilę dainų ir 
giesmių. •

Minėjimas užbaigtas v.s. A. 
Karpavičiaus padėkos žodžiu ir 
Tautos Himnu. Po oficialios dalies 
sekė bendros visų dalyvių vaišės. 
Minėjime dalyvavo labai daug 

Geelongo lietuvių ir svečių iš Melbur
no.

s. Alb. Pocius

„VILNIAUS” 
TUNTE

* Praeitų m. gruodžio mėn. 
sušauktame posėdyje, tunto vadija 
tarėsi skautiškos veiklos reikalais, o 
paskutinį sekmadienį prieš Kalėdas 
suruošta kalėdinė tunto skautų-čių 
sueiga, kurioje, pakviestas, dalyvavo 
ir kun. Alb. Spurgis, MIC, taręs 
skautams žodį moraline tema.

Tų dienų skautės ir jų mamytės 
gamino pietus Lietuvių Namuose ir 
skautų reikalams pelnė$90. Kadangi 
mūsų kalėdinėse sueigose dalyvauja 
ir tėvai (žinoma, ne visi . . .), tai 
sueigos metu ypatingai padėka 
išreikšta p.p. Birutei Jablonskienei, 
Elenai Baltutienei ir Lidijai Pocienei 
už metų bėgyje skautėms ir 
skautiškiems reikalams teikiamų 
dėmesį ir pagalbų; ypač be p.. 
Jablonskienės pagalbos neapsieina 
skaučių pietų gamyba.

S kautės Anita B altutyė ir D anielė 
Pociūtė, už skautiškų uolumų metų 
bėgyje, pakeltos į paskiltininkės 
laipsnį.
* Kovo 4 d., šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukaktuvių šventėje, 
„Vilniaus”’tuntas sušaukė iškilmingų 
sueigų, kurios metu visos jaun. 
skautės. — Daina Pociūtė, Rasa 
Pociūtė, Dana Kalibataitė, Genutė 
Starinskaitė, Rachelė ir Samanta 
Malljotytės, Loreta Jablonskytė ir 
kand. skautė Lina Jablonskytė davė 
skautės įžodį. Gerojo darbelio 
mazgelį, tuntininkės pakviestas, 
užrišo brolis Donatas, o Tėvynės 

meilės — akademikė, sesė Janina. 
Sesė Janina ir tuntininkė pasveikino 
naujųsias seses, linkėdamos sekti 
tauraus lietuvio, šv. Kazimiero, 
pavyzdžiu. Sesė Laisve visus brolius, 
seses pavaišino braškų tortu ir kava.

Tų dienų skaučių mamytės 
pagamino trijų patiekalų pietus 
parapijiečiams, iš ko skautų 
reikalams gauta $100, o kiti $20 
surinkta aukomis.

Tuntininkės nuoširdi padėka 
visiems, kurie brangina organizuoto, 
šiuo atveju — skautiško, jaunimo 
pastangas.
* Kovo 18 d., bendruomenės 
susirinkime, tarp kitų organizacijų 
pranešimų, buvo duotas ir Skautiškos 
veiklos pranešimas, kurio metu 
tuntininkė pateikė kai kurių 
pasiūlymų bendruomenei jaunimo 
organizavimo reikalais.
* Adelaidės „Talka” skautus 
parėmė $ 100, Katalikių Moterų D-ja 
— $50, ir apie 20' asmenų tarp $5 ir 
$10. Tai džiugina jaunuosius, nes jie 
yra susirūpinę naujų palapinių 
pirkimu. Skautiškas ačiū!
* Gegužės 11-14 d.d. iš Už 
Geležinės Uždangos esančių kraštų 
skautai organizuoja stovyklų. 
„Vilniaus!’ tuntas, dėl esančių 
nuotaikų Adelaidėje, joje 
nedalyvaus.

ps. Elena Bulienė

ŽINIOS IŠ 
CANBERROS

Kaziuko mugė. Kovo 4 d. 
Canberroje įvyko šv. Kazimiero 500 
m. mirties jubiliejaus inėjimas. Šv. 
Mišias atlaikė kun. P. Martuzas. 
Pamaldose organizuotai, su savo 
vėliava, dalyvavo „Baltijos” tunto 
broliai-sesės. Po Mišių sekė 
Canberros Lietuvių Klubo 
susirinkimas, o po jo — skautų 
suorganizuota Kaziuko mugė.

Mugėje didelis skaičius tautiečių 
skaniai valgė skautų motinų 
pagamintus vyniotinius, sk. vyčių 
keptų kugelį, geltonšlipsių virtas 
dešreles, užgerdami klubo parūpin-
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tais „efikrirai^* . .. Vienas stalas 
buvo padengtas sesių skaučių keptais 
pyragais. Gi jaunesnieji broliai ir 
sesės pravedė įvairius žaidimus. 
Veikė loterijos, pyragų ir kugelio 
varžytinės.

„Baltijoj tuntas įdėjo daug 
darbo į mugės paruošima, bet 
tautiečiai jų darbų įvertino tikrai 
duosniai — pelno padaryta apie 
$400. T antininkas, ps. M. M auragis, 
žiūrėdamas j rezultatus, pareiškė: 
„Man yra tikrai nuostabu ir džiugu;“ 
kad tokia maža lietuvių bdfc- 
druOTnenė, kaip Canberra, sugeba 
taip duosniai paremti skautus. M ūsų 
įdėtas darbas į skautiškų veiklų 
atrodo tikrai prasmingas, kai matosi 
tokia puiki visuomenės parama. Aš 
tikiuos, kad ir ateity „Baltijos” tuntas 
ras tokį pat pritarimų Canberros 
visuomenėje. Visiems Canberros 
lietuviams už paramų ir visiems 
skautams ir jų motinoms už įdėtų 
darbų aš reiškiu labai didelę padėkų! ”

R. D.
C anberros F estivatfa. M elbumas 

turi Moombų, Sydnejus — Sydne- 
jaus Festivalį, o Canberra — 
Canberros festivalį, kuris susideda iš 
teatrinių, sportinių ir meno 
programų ir įvairiausių parodų, 
pramogų ir pasirodymų. Festivalio 
svarbiausias parengimas yra procesi
ja per miesto centrą; joje pasirodo 
įvairios Canberros įmonės, 
organizacijos ir kurią stebi 
tūkstančiai žiūrovų. Šiemet procesi
joje dalyvavo ir „Baltijos” tuntas.

Skautai pasirodė su išdekoruotu 
sunkvežimiu, kurį paskolino p. Neris 
Pilka (ir už ką „Baltijos” tuntas jam 
labai dėkoja!). Ant • sunkvežimio 
buvo pastatyta skautiška stovykla: 
lapinė, laužas ir skautiškas, medžio 
rąstų bokštas, su vėliava ant viršaus. 
Procesijos metu ant sunkvežimio 
sėdėjo didelis būrys vaikų, pasipuošę 
skautiškom uniformom arba 
tautiniais rūbais. Jų vidury sėdėjo ant 
kelmo tuntininkas ir grojo 
akordeonu lietuviškas dainų meiiodi- 
jas. Parado metu prieš sunkvežimį 
žygiavo du australų skautai, ežiui 
didelį plakatų, su užrašu „Lithuanians

Scouts”. Toks pat užrašas puošė 
sunkvežimio šonus ir buvo skelbiama 
per garsiakalbius artėjant 
sunkvežimiui. Šis „Baltijos” skautų 
pasirodymas buvo su susidomėjimu 
priimtas tūkstantinės Canberros 
minios.

Kitas iš Pagrindinių Festivalio 
parengimų yra „Wine and Food 
Frolicf, kuris šiais mėtais pritraukė 
(pagal laikraščių apskaičiavimą) virš 
100,000 žmonių. Vietoj, kad 
pasimesti minioje, „Baltijos” tuntas 
suruošė savo atskirą „gastronomia?’ 
spektaklį, kuriame dalyvavo skautai, 
tėvai ir jų svečiai prie Ginninderra 
ežero.

Ponų Adruškų atsivežta dujinė 
kepykla („barbecue’’) labai 
palengvino darbą, ir ant jos buvo 
kepama įvairiausios dešros, 
marinuoti sparneliai, viščiukų ir 
vėžiukų šašlikai ir kitoiki gar
dumynai. Puikus oras, skanus 
maistas ir lietuviška draugija išlaikė 
gerų nuotaikų iki vėlyvos nakties.

R. D.
Dovana skautaim. Ponas Zigmas 

Sipavičius, stambios Canberros fir
mos — „Z y g Bookbinding Workrf’ 
steigėjas ir savininkas, padovanojo 
skautams palapinę.

Ponas Sipavičius yra soras 
skautų draugas, o jo sūnus ir anūkės 
aktyviai stajrtauja.

„Baltijos” tuntas reiškia 
nuoširdų, skautiškų ačiū p. 
Sipavičiui.

R. D.

„BALTIJOS”
TUNTAS 

IŠKYLAVO
Paskutinį kovo savaitgalį, „Balti

jos”^ Tuntas suruošė iškylą j 
Snieguotuosius Kalnus. Iškyloje 
dalyvavo 13 skautų-čių iš Canberros 
ir 6 svečiai iš Sydnejaus — penki 
broliai ir viena sesė.

Ankstų šeštadienio rytų 
susitikom viename Canberros 
priemiesčių ir mašinų vilkstinė 
patraukė Snieguotųjų Kalnų pusėn. 
Pravažiavus Coomų ir Jindabynę, 
pasiekėm motorizuotos kelionės 
tikslų — Guthega jėgainę, kur buvo 
paliktos mašinos ir prasidėjo tikroji 
kelionė.

Diena pasitaikė puiki — šilta 
saulutė ir vėsus vėjelis, bet kalnuose 
Šuo met naktys jau šaltos ir oras 
rudens metu gali labai, greitai 
pasikeisti. Prieš pora dienų buvo 
smarkios audros ir ant kalnų viršūnių 
matėsi iškritęs sniegas. Buvo 
numatyta pernakvoti kainuose, tad 
tam reikalui teko neštis ant kuipos 
visus reikmenis: palapines, maistų, 
miegmaišius, šitas rūbus ...
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Užsidėję kuprinės pradėjome 
kopti į kalnus. Pradžioje buvo geras 
takas, bet kalnas status ir su 
sunkiomis kuprinėmis ėjimas buvo 
lėtas. Nors vėsino šaltokas vėjas, 
prakaitas smarkiai liejos. Už 
valandėlės kelias pasidarė lygesnis ir 
dar po kitos valandos pasiekėm 
Horse Camp Hut, kur buvo nutatyta 
įsirengti stovyklavietę.

H orse Camp Hut yra primityvi, iš 
skardos pastatyta ’ trobelė. Tokios 
trobelės senais laikais buvo 
pastatytos piemenų, čia ganiusių 
savo bandas. Dabar Kosciuškos 
Tautiniame Parke . nebeleidžiama 
ganyti gyvulių, bet šios trobelės 
laijomis iškylautojams, ypatingai 
pašliūžininkams, pasislėpti nuo 
audrų. Triobelėj apsistojo keturi iš 
mūsų, kiti nutarė nakvoti palapinėse.

Pasistatę, palapines, pavalgę ir 
trupučiuką pailsėję, nutarėm kopti 
aukštyn į kalnūs. Dabar jokio tako 
nebebuvo ir keliavom per tankų 
mišką, žemėlapio ir kompaso 
padedami. Krūmai labai tankūs, nu<? 
1 iki 1-1/2 . metro aukštumo. 
Vienintelis būdas pro juos skverbtis 
— jėga! Taip keliavom apie valandą. 
Aukščiau pakilus krūmai pradėjo po 
truputį mažėti, bet iš jų neišlindom, o 
snieguotos kalnų viršūnės buvo dar 
gana toli. Saulė pradėjo artėti prie jų 
viršūnių. Turėjom sukti atgal, kad 
tamsa neužkluptų mūsų miške.

Nusileidus saulei, stovyklavietėje 
užkūrėm laužą, išsivirėm vakarienę, 
vėjas* nurimo, sužibo milijonai 
žvaigždžių — tokio jų skaičiaus, ir 
tokių šviesių nematėme nei 
Canberroje, nei Sydnęjuje. Oras 
atšalo, bet mes, prisiartinę prie laužo, 
jaukiai šnekučiavomės ir tik — galų 
gale — nuovargis nuvarė į palapines.

Sekančią dieną, pakilus saulei it 
išsisklaidžius rūkui, pradėjom kopti j 
kalnų viršūnes. Praeita dieną lipdami 
jų link nusižiūrėjom kur geriau 
keliauti, tad šiandien pasukom į kitą 
šlaitą, bet ir jis buvo labai statute, 
apaugęs" krūmais, kurie vargino 
keliauninkus. _

' Staiga vienas iš Sydnejaus vyčių 
krito, kaip užmuštas ant žemės: 

išbalęs, akys išverstos — guli apalpęs 
ant žemės! Iš pradžių skautukai 
pradėjo juokauti: „Na, vytis iš 
Sydnejaus, nepratęs išktlauti, negali į 
kalną palipti! . . .” Bet greitai juokai 
virto į rūpestį — pradėjom galvoti, 
kaip galėsim jį nunešti į pakalnę. 
Taip mums besirūpinant, brolis 
sujudėjo, atsisėdo ir nusijuokė: 
„Balandžio šposaę!” Tik tada at- 
siminėm, kad buvo balandžio 1 - 
moji! . . .

Galų gale miškas ir krūmai 
baigėsi, prasidėjo kalnų pievos. 
Reikėjo dar gana aukštai kopti, bet 
ėjimas, nors kai kur status, buvo 
lengvas. Vietomis gulįs sniegas tuoj 
patraukė skautukų dėmesį ir 
muštynės sniego gniūžtėmis išvaikė 
nuovargį.

Pasiekę kalno viršūnę ant 
aukščiausios uolos pastatėm vėliavą 
ir „pasisavinonf kalną lietuvių 
ksautų vardu. Aštrus vėjas negadino 
nuotaikos. Pasislėpę už uolų, 
valgydami pietus, gėrėjėmės^aiž- 
dais: vienoje pusėje matėsi 
Kosciuškos viršūnė, kitoj tiesėsi 
V iktorijos Alpės, trečioje — Coomos 
linkui plėtėsi lygumos . . .

Kelionė atgal buvo daug 
lengvesnė, bet susikrovus palapines ir 
visus daiktus, kurpinės atrodė dar 
sunkesnės negu praeitą dieną; 
kuprinių diržai skaudžiai veržė 
pavargusius pečius. Šiaip be i taip 

pasiekėm savo mašinas ir pradėjom 
kelionę atgal — į Canberrą, į Sydne- 
jų •

Kelionė upe.Vasario25 d. „Balti
jos” tuntas suruošė kelionę upe ir 
gegužinę. Kelionė vyko Murrum- 
bidgee upe, nuo Casuarina Sands iki 
Uriarra Crossing — maždaug 10 km. 
distancija. Kelionėje dalyvavo tunto 
skautų-čių skiltys, vadovaujamos M. 
Mauragio ir R. Kabailos. Kelionės 
metodas — plaukimas ant oru 
pripūstu „matracų”, iriantis 
rankomis. Tik vienas vadovas turėjo 
baidarę.
Upė, po lietingos vasaros, buvo 

gana aukštai pakilus ir vietomis 
putoją kriokliai smarkiai nešė 
keliauninkus. Per krioklius plaukti 
buvo įdomu, bet ir pavojinga, nes 
nuvirtus nuo „matraco” buvo galima 
apsidaužyti į akmenis šonus.

Rytas, bent pradžioje, pasitaikė 
vėsus, bet vėliau pasirodė saulutė. 
Kiek pailsėjus kelionė tęsėsi toliau— 
tykiai plūduriuojant ramesnėse upės 
vietose, ar baimingai iriantis 
sriauniais kriokliais. Po kokių 4 
valandų buvo pasiekta susitikimo 
vieta, kur laukė tėvai ir raudonšlip- 
siai broliai ir sesės.

Truputį pailsėjus ir pasitikrinus 
gautas mėlynes kautynėse su upės 
uolom, žaista toliau.

Diena užbaigta iešmine ir laužu.
R. D.
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PAS SYDNEJAUS 
SKAUTUS

Sydnejuje veikia trys lietuvių 
skautų vienetai. T ai Mišrus „Aušros” 
Tuntas, ASS Sydnejaus Skyrius ir 
Sydnejaus Skautų Židinys. Jų 
kiekvieno veikla yra savita ir gana 
gyva. Paskutinius metu ypač atgijo 
„Aušros” tuntas, baigiąs persit
varkyti po neseno vadovų 
pasikeitimo.
* „AUŠROS” TUNTĄ, vasario 19 
d., atsistatydinus iš pareigų tun- 
tininkui, ps. V. Gaidžioniui, perėmė 
s. Marina Coz; jai talkina 
pavaduotoja — v.s.v.sl. Rasa Blans- 
jaar. Tuntą sudaro 5 skautų-čių 
vienetai: Jaun. Skautų-čių „Šešupės” 
(draugininkė — v.s.v.sl. Kristina 
Coxaitė), Skaučių „Živilės” (d-kė — 
v.sk.t.n. K ristina V irgeningaitė, V yr. 
SkaučiųŠatrijosRaganos(vadovė— 
v.s.v.sl. Rita Barkutė), D.L.K. 
Gedimino Skautų (d-kas — s.v.v.si. 
Algis Kapočius) draugovės ir Skautų 
Vyčių Geležinio Vilko Būrelis, 
vadovaujamas s.v.v.si. A. 
Kapočiaus.

Laike trijų pirmųjų tunto vadijos 
posėdžių išdirbtas tunto 1984 m. 
veiklos planas, baigiama sudaryti 
ryšių schema, vyksta reguliarios 
draugovių sueigos.
* Atvelykio sekmadienį tuntas 
suruošė „Aušros” stovyklavietėje, 
Ingleburn, N.S.W. margučių 
popietę-gegužinę, kurioje be skautų- 
čių dalyvavo gražus būrys skautų-čių 
tėvų bei bičiulių. Vyko margučių 
dažymas, premijavimas, velykiniai 
žaidimai. Atsilankiusius maistu 
vaišino skautų virtuvė.
* _ AKADEMINIO SKAUTŲ SĄ
JŪDŽIO SYDNEJAUS SKYRIUS 
savo sueigoje, vasario 8 d. at
sisveikino su ilgamečiu skyriaus 
primininku, fil. Izidorium J onaičiu ir 
išsirinko naują — fil. BalįBarkų, o jo 
pavaduotoja — fil. Tamara 
Vingilienę. Žinant abiejų vadovų 
energiją, reikia tikėtis, kad 
akademikai neužsnūs ant „praeities 
laurų” ir toliau vystys gražią veiklą.

Skyrių šiifo metu sudaro 
Akademikių Skaučių Draugovės ir 
Filisterių Skautų padaliniai.
* SYDNEJAUS SKAUTŲ 
ŽIDINĮ sudaro vyresnioji skautų 
karta, kurio pora narių šiemet jau 
pasiekė 75 m. amžiaus. Bet 
paskutiniu metu į Židinį įstojo keli 
jaunesniosios kartos atstovai ir, 
tikimasi, kad jų įstos daugiau. Į šį 
vienetą yra susispietę įvairių šakų 
skautai-tės, aktyviai nepriklausą 
skautų tuntui ar dėl įvairių priežasčių 
negalį aktyviai skautauti: skautai-tės, 
sk. vyčiai — vyr. skautės, skautai 
akademikai-kės^ skautininkai- 
kės . . . nuo eidlinio brolio-sesės iki 
aukščiausių laipsnių skautininkų.
* Balandžio? d. židiniečiai suruošė 
XII-ją ekskursiją į Hunted s Valley. 
Oras pasitaikė gražus, tai ir nuotaika 
pas visus buvo labai gera. Vyko 49 
asmenys, vadovaujami v.s. J. 
Zinkaus. Aplankytos Wyndham ir 
Hermitage vyno gamyklos, 
susipažinta su vyno pramone.
* Gegužio 12 d. Židinys ruošia 
Kauno Konrado kavinės stiliaus 
vakarą Lietuvių Klube. Pelnas eis 
Klubo naudai. Būsianti įdomi 
programa.

B.Ž.

* Sekanti LSS Australijos Rajono 
Stovykla pavesta suruošti Canberros 
„Baltijos” tuntui, 1985 m.sausio2-12 
d.d. Rajoninės Stovyklos Rengimo 
komitetas jau patvirtintas rajono 
vadijos. Jį sudaro: pirm. — ps. M. 
Mauragis, nariai — A. Stepanienė, 
R. Daukus, R. Sipavičius, A. 
Miniotas ir R. Mauragienė.

Stovykla vyks prie Murrum- 
bidgee upės, apie 20 km. nuo 
Canberros!
* ' LSS Australijos Rajono Vadijos 
posėdis sušauktas kovo 18 d., 
Geelong’e. Tartasi Rajoninės 
Stovyklos ir kt. reikalais.
* LSS Australijos Rajono dvasios 
vadovas, s.fil. dr. Pranas Dauknys 
š.m. vasario3 d. apgynė Romoje savo 
disertaciją, gaudamas teologijos 
daktaro laipsnį. Disertacijos tema:

faktais ir dokumentais pristatyta 
lietuvių tautos kova dėl žmogaus 
teisių ir tikėjimo laisvės. Disertacija 
išleista atskira knyga, anglų kalba, 
Romoje: “The Resistance of the 
Catholic Church in Lithuania 
Against Religious Persecution” (183 
psi.).

Doktorato gavimo proga LSS 
Australijos Rajono skautai-tės 
broliui Pranui siunčia 
nuoširdžiausius sveikinimus.

Inf.

NAUJOS
, AUŠROS”

TUNTO
VADOVĖS

Metų pradžioje • Sydnejaus 
„Aušros” Tunto vadovybę perėmė 
dvi naujos vadovės. Tai sesės Marina 
Cox —- naujoji „Aušroj tunto 
tuntininkė, ir jos pavaduotoja — 
v.s.v.sl. Rasa Blansjaar. Abi sesės ne 
naujokės vadovavimo darbe, tad 
tuntas yra gerose rankose.

Šia proga šiek tiek žinių apie 
naująją tuntininkę ir jos 
pavaduotoją. Susipažinkime! . . .

Skautininkė MARINA 
OSINAITĖ-COX yra gimusi 
Lietuvoje. Sydnejaus Universitete 
1959 m. baigė farmaciją ir su vyru — 
irgi farmaceutu — dirba savo 
vaistinėje Pendle Hills priemiestyje.

Sesė Marina yra keturių dukrų 
motina. Visos dukros, kaip ir mama, 
yra skautės: dvi iš jų — Kristina ir 
Virginija — vyra vyr. skautės, 
Marina — prityrusi skautė, o pati 
jauniausioji — Regina — neseniai 
gavo geltoną šlipsą.

Sese Marina į skautes įstojo 
Muenchene, 1948 m. Skautės įžodį 
davė-1949 m. Vasario 16 d. Čia ėjo 
paskiltininkės, vėliau skiltininkės 
pareigas. Australijoje, 1952 m. įstojo 
į Sydnejaus Skautų Vietininkiją. Iš 
pradžių ėjo skRtininkės pareigas 
Skaučių Šatrijos Raganos 
Draugovėje, o vėliau — 1953 m. — 
paskirta šios draugovės draugininke.
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Draugovę faktihai teko 
perorganizuoti iš naujo. T o pasėkoje 
ji buvo pavadinta „Živilės? vardu, ir 
kaip tokia tebeveikia iki šiol; 
draugininkės pareigose sesė M arina 
išbuvo iki 1958 m., kai buvo paskirta 
,Aušros” Tunto Skaučių Skyriaus 
vedėja; šias pareigas ji ėjo 1958-63 ir 
1979-84 m. 1961-66 m. ji buvo 
paskirta LSS Australijos Rajono 
Seserijos vadeive.

Pakelta-į paskautininkės laipsnį 
1958 m., į skautininkės — 1962 m. 
Apdovanota. LSS Už Nuopelnus 
ordinu.

Stovyklavo visoje eilėje stovyklų, 
jose eidama aukštas pareigas.

Sesė Marina yra nuostabios 
energijos, nesibaidanti visuomeninio 
darbo moteris — jos visur buvo ir yra 
pilna — dirbo ALB Apylinkės 
valdomuosiuose organuose, Sydne- 
jaus Lietuvių Dienų Rengimo 
Komitete, mokytojavo savaitgalio 
mokyklėjfc, kurį laiką vaidino 
,Atžalos” Teatre, dainavo „Dainos”

, Chore (dabar dainuoja Moterų. 
Entografmiame ■ ..Sutartinės” An
samblyje, dirbo australų pradžios 
mokyklos bibliotekoje, priklauso 
SKYDNEJAUS Skautų Židiniui ir

. dar kelioms organizacijoms.
Po skautų, jos „antroji meilė” yra 

tautiniai šokiai — būdama 
gimnazijoje-universitete pati šoko 
tautinių šokių grupėje, vėliau 
vadovavo jei ne vienai, tai. kitai 
tautinių šokių, grupei (daar, kelis 
metus iš eilės vadovauja Tautinių 
Šokių Grupei „Sūkurys?), yra 
pravedusi taut, šokių kursus.

Sesės . Marinos pavaduotoja, 
v.s.v.sl. RASA ŽIŽYTĖ4BLANS- 
J AAR sydnejiškiams gal kiek mažiau 
pažįstama, nes tik prieš pora metų 
pastoviai (antru kartu) apsigyveno 
Sydnejuje.

Rasa gimė Kaune. Iš Lietuvos 
išvažiavo vystykuose ir pabėgėlių 
varguose Vokietiją! .vos nenumirė 
badu. Australiją, drauge su šeima, 
pasiekė 1949 m. pabaigoje. Pirmas 
apsistojimas, Sale miestas, Vic. Čia 
baigė pradžios mokyklą. Šeimai 
persikėlus į Melburną, mokėsi gim-

Perkelta į 21 pusi.

ANGLIJA

Šv. Kazimiero 500 metų mirties 
sukakties minėjimas Anglijoj, Not- 
tinghame 1984 m. gegužės mėn. 20 
d.

Po iSkilmingų šv. Mišių, šv. 
Barnabo katedroje Nottinghame 
gavę sutvirtinimo Sakramentą 
skautai Algiukas ir Romutė Gas- 
perai su j. E. s. dv. vysk. A. 
Deksniu.

Ir skautininkai negali atsisakyti 
nuo kruopštaus sesių stovyklos 
patikrinimo.

Iš, dešinės J kairę: sk. L. 
Lenkevičiūtė, s. S. B. Vaitkevičius

(stov. viršininkas), s. A. 
J akimavičius, ps. R. V alteris, vyr.sk. 
Kr. Veršelytė ir j. s. R. Gasperaitė.

Foto: sk. v. T. Philpott

Kairėje matosi Rf. Rev. Msgr. . 
Canon Martin Cummins, BA, labai 
gražiai per pamokslą apibūdinęs 
Lietuvos karalaičio Šv. Kazimiero 
gyvenimą.

Buvo malonu, kai anglas 
pradėjo pamokslą lietuviškai ir 
užbaigoje irgi lietuviškai 
„Telaimina Dievasjus visus".

Foto: s. S. B. Vaitkevičius
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DR. ST. BUDRĮ 
PRISIMINUS

Ir vėl Čikagos jūrų skautija 
neteko nuoširdaus savo rėmėjo. Jūrų 
skautijos Čikagoje veikla plėtėsi ir 
stiprėjo. Įsisteigė jaunių vienetas, 
jūrų skautai turi jau savo tuntų ir 
pajudėjo jūrų budžių vieneto 
steigimo reikalas.

Gauta taip pat graži Rako 
stovyklavietė Čikagos skautėms ir 
skautams.

Nuvykę pirmų kartų į 
stovyklavietę, radome aukštų žolę, 
sugriuvusius ir nulaužtus audrų 
medžius ir daug įvairių sudžiuvusių 
krūmų.

Čia pat jūrų skautų 35 metų 
jubiliejinė stovykla. Kų daryti, nuo 
kuo pradėti. Organizuojama darbo 
talka, įsijungia visi, kas tik gali, bet 
tuomet dar nevisi turėjo savo auto 
mašinų, bet tie, kurie turėjo, sutiko 

darbo savanorius nuvežti ir atvežti 
namo.

Dr. St. Budrys tuo laiku priklausė 
prie Rako stovyklavietės V aldytojų 
štabo ir jis buvo vienas iš pionierių, 
kuris vykdavo į stovyklavietę ir valė 
jų nuo supuvusių medžių, rovė 
krūmus ir piautuvu pjovė aukštų 
žolę. Nelengvas buvo darbas juo 
labiau, kad neturėjome užtektinai 
įrankių, reikėjo skolintis ir prašyti 
kitų.

Bet stovyklavietė po kiekvieno 
šeštadienio ir sekmadienio ap
silankymo atrodė gražesnė ir 
jaukesnė. Didžioji vėliavų aikštė 
buvo jūrų ‘•kautų ir pasišventėlių 
kaip dr. St. Budrys išvalyta nuo 
krūmų, išlyginta ir paruošta jūrų 
skautų 35 metų Jub. STOVYKLAI.

Daug svečių suvažiavo atidarymo

Viduryje Dr. St. Budris, dešinėj Dr. 
K Aglinskas, kairėje j.v. s. L Knopf- 
mileris.

dienų į stovyklų, ir kaip maloniai visi 
buvo nustebinti, kai pamatė didžioje 
aikštėje gražiai pastatytų laivo denį 
su stiebu, o kalne trys stiebai 
vėliavoms.

Garbės svečių tarpe mes matome 
dr. St. Budrį, kuris ne tik rėmė rūrų 
skautų veiklų, bet ir pats dirbo ir 
džiaugėsi kartu, kad puikiai pasisekė 
35 metų jūrų skautų Jub. stovykla.

G ak gražių dienų mes pamatysime 
Rako stovyklavietėje garbingų 
pionierių lentų, kurioje bus atžymėti 
skautijos rėmėjai kurie ne tik valdė 
stovyklavietę, bet kartu joje dirbo. 
Tarp tokių tylių stovyklos dar
buotojų buvo irDr. St. Budrys. Visi 
jie dirbo, kad stovyklavietė būtų 
graži, jauki ir naudinga mūsų 
stovyklautojams.

Ypatingai jūrų skautai su didele 
garbe prisimina Dr. St. Budrį, nes 
pačioje pradžioje kiekviena parama 
mums visiems buvo labai reikalinga 
ir įvertinama.

O, Tau, brangus Dr. Budry, gal 
galima užpilti truputį smėlio iš Rako 
stovyklavietės ant karsto, nes ir Tu 
ten tuo smėliu esi vaikščiojęs.

j.v.s. L. Knopfmileris

1955 Budžių įžodis 1957 35 m, jub. stovyklos svečiai ir vadovai
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Živilės Vidmantienės
piešinys

Šv, KAZIMIERO
MINĖJIMAS
ROCHESTERYJE

Šių metų kovo 4 d. Rochesteryje 
lietuvių šv. Jurgio parapijoje įvyko 
šv. Kazimiero^ minėjimas. Minė
jimas pradėtas programa 
šeštadienio vakare, kurioje 
dalyvavo pakviestas Toronto 
Volungių choras su pagarsėjusia 
savo profesionališku ir labai dailiu 
dirigavimu ps'. Dalia Viskantienė. 
Pertraukos metu perskaitytas 
šventajam pritaikintas eilėraštis, 
kurį skaitė Nerimą Narutė. Minė
jimu rūpinosi klebonas Justinas 
Vaškys ir specialus komitetas. Prie 
šio minėjimo daug prisidėjo 
Rochesterio lietuviai skautai 
papuošdami salę skautiškais 
ženklais bei menininkės Živilės 
Vidmantienės šventojo paveikslu.

Mylėdami jaunimo globėją šv. 
Kazimierą Rochesterio lietuviai 
skautai tiek mažieji su savo 
vadovais ses#s ir broliai sumaniai 
dalyvavo visuose šventės rengimo 
reikaluose. Vyrj/ K MMnieni

Mūsų skautai patarnauja šv. mišioms

Parapijos klebonas tėvas J. Vaškys 
dėkoja programos dalyviams.

Viskontienei ir poetei vyr.sl. 
Kazimierai Miškinienei Nerimą

Volungės choro vadovei ps. Daliai Narutė

Busimieji skudutininkai

24



Skautai-tės mokosi marginti 
kiaušinius. Angelė Dziakonienė

rodo kaip skutinėti margučius

Ps. Nijolė Draugelienė moko kaip 
su vašku marginti. N. Draugelienė,

OOOOOOOOOGČOOooo
ATKELTA iš 18 pusi.

nazijoje, kurią baigė 1963 m., 
laimėdama stipendiją studijuoti un
iversitete ir tų metų valstijoje 
aukščiausią pažymį iš tapybos. 1963- 
67 m. Melburno universitete studi
javo architektūrą. 1968 m. ištekėjo už 
olandų kilmės Australijos karo 
laivyno karininko Joe Blansjaar, ir 
kaip ir daugelis jūrininkų žmonų 
išgyveno nemažą odisėją: teko gyven
ti Perth’e, Melbourne, Sydnejuj, 
Naujojoj Gvinėjoj, tris metus Angli
joj, Nowroj ir dabar vėl Sydnejuje, 
kur tikisi pagyventi pastoviau ilgesnį 
laiką. Augina tris šeimos atžalas: 

pr.sk. Aušra Lėlytė, Lina Alvarado 
ir si. Rūta Kiršteinaitė

Petrą, Elytę ir Rasą, Visi trys Rasos 
vaikai yra skautai.

Sesė Rasa Melbourne lankė 
lietuvišką savaitgalio mokyklą, o 
vėliau — lituanistinius kursus, 
kuriuos baigė aukštais pažymiais. 
Dažnai pasirodydavo
deklamuodama ir vaidindama 
įvairiuose lietuviškuose 
parengimuose. Eilę metų šoko 
tautinius šokius. Būdama univer
sitete, kelis kartus buvo išrinkta į 
Australijos Lietuvių Studentų Są
jungos komitetą. Kaip studentų 
atstovė dalyvavo 1964 m. Lietuvių 
Dienų rengimo komitete. Vėliau, 
persikėlus į Sydnejų, mokytojavo

Broliai Dainius ir Nerijus Vidman
tai bando marginti

lietuvių savaitgalio mokykloje ir 
dirbo tuomet veikusioje jaunimo 
teatro grupėje.

Sesės Rasos skautiškas 
gyvenimas prasidėjo šeiriai atsikėlus 
įMelburną. 1956 m. skautų stovyklo
je M ornington’e davė skautės įžodį ir 
nuo to laiko aktyviai dalyvavo 
skautiškoje veikloje. 1962 davė vyr. 
skautės įžodį. Yra buvusi vilkiukų 
vadovė ir kelis kartus vadovavo vyr. 
skaučių būreliui Melburne ir Sydne
juje (1973-75). Ir vėliau, su šeima 
bevažinėdama ir Anglijoj gyven
dama, Rasa visuomet užmegsdavo 
ryšį su vietos skautais, kad ir ne 
lietuviais, įeidama į skautų globėjų ar 
tėvų būrelius ir juose nevengdama 
pareigų.

Tiek apie naująsias vadoves. O 
dabar palinkėkime joms sėkmės jų 
darbe su „Aušros” tuntu!

B.Ž.
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1984 m. Hartfordo Kaziuko mugėje 
kaspiną kerpa LS.S. Tarybos pir
mininkas v.s. Sigitas. Mknaitis ir šv. 
Trejybės parapijos klebonas kun. 
Juozas -Matutis. Stebi skaučių 
„ Šatrijos ” vietininkijos vietininkė s. 
Danguolė Banevičienė, broliai 
Tomas ir Petras Nenortai ir Ednpm- 
das Jelinskas.

Hartfordo Kaziuko mugėje LSS. 
Tarybos pirmininkas v.s. Sigitas 
Miknaitis, seselė s. Igne Marijošiūtė, 
s. Danguolė Banevičienė, ps. Sigita 
Banevičiūtė-Krakauskienė, vyr. sk. 
akademikės Titą Dresliūtė, Idalija 
Mantautaitė ir Milda Simonaitytė.

iiiEiiii uimimso

ŠV. JURGIO 
ŠVENTĖ

CLEVELANDE
T radiciniai rengiama Clevelando 

Pilėnų skautų tunto Š v. J urgio šventė 
įvyko geg. 6 d.

Šventėn buvo kviečiamos ir kitos 
šakos bei vienetai. Deja, nepavyko 
jiems pilnai susiorganizuoti.

Pilėnų skautų užprašytos -šv. 
Mišios, jas atnašavę kun. ps. G. 
kijauskas, SJ. Pamokslininkas 
pabrėžė šv. Jurgio reikšmę skautams 
ir jaunimui.

Po pamaldų visi skubėjome į 
Lietuvių namus priešpiečiams ir 
iškilmingai sueigai.

Ten jau mus laukė šilti 

priešpiečiai ir skautiška nuotaika. 
Pilėnai nors jau gerokai sumažėję — 
nepasiduoda. Tėveliai, artimieji ir 
rėmėjai užpildė salę ir stiprinosi 
skaniais priešpiečiais.

Prasidėjus iškilmingai tunto 
sueigai, Pilėnų tunto tuntininkas s. 
R. Belzinskas tarė sveikinimo žodį. 
Įsakymus ir komandų vedė R. 
Biliūnas. Skautai kandidatai A. 
Dundura ir V. Apanavičius davė 
skautų įžodžius ir pasipuošė naujais 
kaklaraiščiais

Už nuolatinę vilkiukams pagalbų 
p. B •. T araškienei R. Belzinskas įteikė 
pačių skautų pagamintų 
rankšluostinę. Tunto dvasios vadas 
kun. ps. G. Kijauskas, SJ. buvo 
apdovanotas medaliu Už Nuopelnus 
ir s. M. Puškorienei taipogi ap
dovanot Už Nuopelnus su rėmėjų 
kaspinu.

Visų džiaugsmui — jaunas D. L. 
K. Kęstučio dr-vės dr-kas sk. vytis A. 
Spirikaitis buvo pakeltas į 
paskautininko laipsnį ir pasipuošė 
žaliu kaklaraiščiu. Kaklaraštį padėjo 
užritši v.s. V. Šenbergas U ž nuolatinį 
tunti pagalbų v.s. V. Bacevičiui buvo 
teikta Suvenyrinė Baden-Powellio 
atvaizdo lėkštė, kuri atkeliavo net iš 
Danijos.

Skautas P. Tallat-Kelpša gražiai 
paskaitė rašinį apie Šv. Jurgį. Ratu 
sustojus ir sugiedojus ateina naktis ir 
taip su pakylia nuotaika skirstėmės 
namo. Pažvelgus į veidus ir mintimis 
nukeliavus į netolimų praeitį, ir 
norėtųsi paklausti: o kur Jūs sesės ir 
broliai šiuo metd? Mes per šv. Jurgį 
atsinaujiniome ir toliau žengiame į 
gražesnį rytojų.

v.s. V. BaceviCius
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’. Tallat-Kelpša skaito rašinėlį apie 
v. Jurgį.

s.. R. Belzinskas įteikia 
dovaną B. Taraškienei

Apdovanuoti ir pakeiti. . .
Kun. ps. . G. Kijauskas, S. J. Už 
Nuopelnus. A. Spirikaiiis pakeltas į 
paskautininko laips. ir s. M.. 
Puškorienė Už Nuopelnus su rėmėjo 
kaspinu.

A. Dunduras ir V. Apanavičius duoda įžodžius

v.s. V. Bacevičiui 
įteikiama dovana 
v.s. V. Šenbergas ir 

s. R. Belzinskas

AAŠpirikaitis duoda skautininko įžodį

Visos nuotraukos Vlado Bacevičiaus.

23

27



WORLD

5<52© S CLW^OUT $V£ 
GH8©a@Oe SL $©636

SXAJ
6346 S.
Chicago, Ill. 60629

ALp(LKA)3083
1984, Nr.6

0000000000000000000000000

—-Ar tau patiko ledai šiandien 
per laisvalaikį?

— Tikrai nežinau, nes greitai 
suvalgiau. Reikės eiti dar antrų kartų.

— Štai tavo nauji naktiniai 
marškinėliai, dukryte. Žiūrėk, kiek 
pripiešta visokių varlyčių, — sako 
mama.

— Gerai, kad langai uždaryti ir 
gandrai negali įskristi į kambarį, — 
atsako dukrelė.

Netoli stovyklos gražus vaisių 
sodas. Gavę savininko sutikimų, 
skautai eina pasižiūrėti, kaip auga 
obuoliai, kriaušės, slyvos.

— Ponas ūkininke, turbūt Jūsų 
darbas labai įdomus. Jūs galite visų 
dienų vaisius valgyti.

oo
Vyresnioji sesuo moko 

jaunesniųjų uogienę karštame 
vandenyje išmaišyti ir pasigaminti 
uogų arbatos.

, — Milda, žiūrėk, braškės šoka!
— sako jaunesnioji, maišydama 
šaukštu.

M aža mergytė vis žiūri ir dairosi-.
— Ko j ieškai? — klausia tėveliai.
—- Laukiu Kalėdų senelio, nebent 

jis ištirpo, kai pavasaris atėjo. .

Prie palapinės — daug žolės.
V ėsų rytų .paukštytė basa išeina ir 
sako vadovei:

— Sese, žolė prausiaisi.OO
— Broli Vytai, koks tavo 

mėgstamiausias valgis?
— Labiausiai mėgstu mėsų.
— O antroje vietoje — kas?
— Kumpis.

- Kur televizija?

-a

DAZ

jftgKif;

- Išstojau į jūrų skautus, nes laivas atrodė 
toks švarus. Dabar sužinojau kodėl.

74 U 5 6
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