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Antrąjį skauto ir skautės įstatą 
„Skautas ištikimas Dievui ir 
Tėvynei” amerikiečiai skautai 
išreiškia vienu žodžiu: „Skautas 
pagarbus”. Pagal pasaulinį skautų 
susitarimą, įstatų prasmė visuomet 
turi likti ta pati, kaip gramatiniai ar 
kalbiniai būtų išsireikšta. Pasaulinė 
skautų konferencija pilnais nariais 
priima tik tokias sąjungas, kurių 
įžodis ir įstatai tie patys.

Šių metų ankstyvą pavasarį 
Lietuvos skautų ir skaučių būrelis su 
latviais svečiais stovyklavo prie 
Medvėgalio piliakalnio. Ten įžodį 
iavė pirmieji nariai po pasaulinio 
caro. Ką skautai ir skautės veikė 
įtovyklaudami? — Jie tvarkė 
jiliakalnį, pašalindami visokias 
lakas ir žabus, apvalydami mažytes 
Lapinaites. Stovyklautojai išreiškė 
>agarbą Lietuvai svarbiai vietai, 
enovės palikimui, mirusiems ir 
;amtai, mūsų visų namams.

Kaip apylinkės gyventojai žiūrėjo 
keliasdešimties skautų ir skaučių 

ilę, iškylaujančią ligi piliakalnio? Iš 
olo matėsi: Lietuvos ir Latvijos 
'ėliavos, skilčių gairelės. Iš kaimo
lamų išėjo žmonės stovyklautojų 
>avaišinti pienu ir užkandžiais — jie 
lagerbė savo jaunimą, atkuriantį 
kautiją ir besiryžtantį tarnauti 
Jievui, Tėvynei ir Artimui.

Stovykloje yra VIETOS, kftrios 
radiciniai gerbiamos. Rako 
tovykloje yra Gabija ir Gojelis, 
Romuvoje — Šiluva. Kiekvienoje 
stovykloje laužavietė būna svarbaus 
>roliško ir seseriško bendravimo 
dėta. Kai kur turime koplyčią ar jos 
jastogę, lietuvišką kryžių ar 
koplytėlę. Vėliavų aikštė, Lietuvos 
iemėlapis — visos šios vietos truputį 
atokios negu sporto ar žaidimų 
likštė. Čia elgiamės pagarbiai- — 
įžlaikome švariai, ramiai pabūname. 
Jerbiamos ir palapinės, kurios yra 
en miegančiųjų asmeniški „kam
anai”.

Stovykloje yra LAIKAS, kuris 
pagal skautų papročius gerbiamas. 
Visų pirma — nakties poilsis. Svarbu 
išsimiegoti, kad galėtume smagiai ir 
saugiai užsiimti, įrankius naudoti, 
plaukioti. Poilsio metu nešūkau
jame, o jei turime posėdžiauti ar 
dirbti, stengiamės nuošaliai ir tyliai. 
Tik po trimito ar švilpuko
pradedame garsiau judėti, net ir jei 
anksti atsikeliame pusryčių virti ar 
užsiėmimų ruošti?

Kitas ramus ir pagarbos vertas
laikas yra pamaldos ar susitelkimas. 
Jeigu stovykla didesnė, kartais 
Mišios, įžodžiai ar kitos panašios 
programos vyksta tuo pačiu metu, 
kai kitų pastovyklių ar draugovių 
kitokie užsiėmimai. Tuomet 
stengiamasi ramiau stovyklauti. Pan
ašiai ir su vėliavų pakėlimu ar 
nuleidimu, jeigu jame visi nedalyvau
ja —; keli skautai rūpinasi vėliava, o 
visi kiti stovi tyliai savo 
stovyklavietėse.

Stovykloje yra .DAIKTAI, 
kuriuos dėl jų simbolinės reikšmės 

Rasa Miliauskaitė ;

J Ežero krantuose ;

' Laisvė '
J neribotuose namuose ;
J išvaduota nuo visų kūno aptvėrimų
\ siekti asmenybės galimybės '
J atrastos akimirksniui
J smėlylje išmintuose pėdose
J priešlaiką nuneštos
j vis artėjančios, kylančios *
j vienarūšės bangos *
J Krante *
' lyg nuzulintas akmenukas : <
' nepasiduodu. 1

gerbiame. Skauto kaklaraištis, kito 
žmogaus 'reikmenys ar drabužiai, 
bendros įrangos bei užsiėmimų 
priemonės. Pagarbiai elgiamės su 
kryžiumi, koplytėle, vėliava. 
Tvarkingai elgiamės su knyga, 
maistu, kurie mums visiems taip 
reikalingi.

Stovykloje būna ĮVYKIŲ, 
reikalaujančių ir iškviečiančių pagar
bos jausmą ir pagarbų elgesį — 
pamaldos, vėliavų iškilmės, įžodis, 
vadovo ar vadovės žodelis, malda 
prie stalo.

Skautuose labiausiai lavinamės 
gerbti ŽMONES: gražiai apie kitus 
atsiliepti, išklausyti nuomonės, skirti 
savo dėmesį, gerbti asmeninį 
pokalbių turinį, pagirti už gerai 
atliktą darbą viešai, o pataisyti kito 
elgesį atskirai ir asmeniškai.

Gerbdami gamtą, daiktus, laiką, 
įvykius, vietas ir žmones, skautai ir 
skautės būna ištikimi Dievui, visų 
žmonių Tėvui, ir Tėvynei, žmonių 
bendruomenei.
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JAHTU IS
LIETUVOS
SUTIKIMAS NEW
YORKE
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Pūru sKwrzs
SKAUTAI ™

; Įžanginis žodis Kad tas bandymas būtų i 
sėkmingesnis, kviečiame visus j.s. :

SENOSIOS 
TRADICIJOS 

i NAUJĄ LAPĄ
. VERČIANT

vadovus, vadoves ir skautus-tes i 
padėti, kad šis skyrelis kiek galima 1 
būtų įdomesnis ir patrauklesnis. i

Visa medžiaga, kurioje at- 1 
sispindėtų jūrų skautų-čių veikimas, i 
kaip tai aprašymai, žinios ir 
nuotraukos, bus mielai laukiama.

Skautų Aido redaktoriui sutikus, 
' bandome vėl atnaujinti senai jau 
i nematytą jūrų skautų-čių skyrelį Sk. 
i Aide.

Gero vėjo!

jvs S. Makarevičius i 
LSB Tarpmiestinės Grandies

Vadija

SVARBESNI EPIZODAI IŠ

ISTCRIVCS
I. PIRMIEJI BANDYMAI

Įžanga

Pirmieji žmonės pasirinkdami 
tinkamesnę vietą savo sodyboms, 
apsigyvendavo prie vandens, upės ar 
ežero. Vanduo jiems buvo 
reikalingas gėrimui, o taip pat ir 
maisto paruošimui, virimui. Gyven
dami arti vandens, žmonės ilgainiui 
turėjo išmokti ne tik jame plaukti, bet 
ir ant jo, panaudodami kokią nors 
neskęstančią medžiagą, išsilaikyti.

Spėjama, kad žmogus plaukti 
išmoko atsitiktinai, potvyniui jų 
gyvenvietę staiga apsėmus ar šiaip j 
vandenį įkritus. Jeigu vanduo buvo 
ramus ir krantas dar netoli, žmogus, 
savo paties pastangomis, rankomis ir 

kojomis besitaškydamas į krantą 
išplaukdavo, bet jei pasitaikydavo 
srovė kaip pavyzdžiui sraunesnėje 
upėje, tai jo ribotų plaukimo sugebė
jimų jau neužtekdavo. Tokiais atve
jais gelbėdavo netoliese praplaukian
tis medis, susipynusių šakų krūva ar 
vėjo suplaktų nendrių kupstas. Į jas 
įsitvėręs, žmogus galėjo ne tik ant 
vandens išsilaikyti, bet ir ilgesnį 
nuotolį tokiu būdu nuplaukti.

Pastebėjęs medžio kelmų, šakų ir 
nendrių ■ plūduriavimo savybes, 
žmogus pradėjo jomis naudotis, jau 
ne vien tik atsitiktinai, nuo nusken
dimo gelbėdamasis, bet jau su aiškiu 
tikslu vandenyje išsilaikyti ir po jį 
keliauti.

Tokiu būdu tų primityvių 

priemonių — medžiagų panaudo- 
jimą galima jau skaityti 
laivininkystės pradžia.

Kada tas atsitiko? Mes negalime 
tiksliau nustatyti, galima tiktai, pagal 
bendrą žmogaus kultūros vystymosi 
ir įrankių panaudojimo raidą, 
spėliodami kad jau paleolito laikais, 
tai yra maždaug prieš 12,000 metų, 
žmonės naudojo jau savo rankomis 
pagamintas vienokias ar kitokias ant 
vandens išsilaikymo priemones. Tų 
priemonių pavidalas arba jų 
pagaminimo būdas priklausydavo 
nuo vietos, kur žmonės gyvendavo ir 
nuo medžiagos, kuri toje vietoje buvo 
jiems prieinama.

1. Nuo medžio kelmo iki valties

Pirmuoju laivo prototipu buvo 
nugriuvusio medžio stuobrys, kurį 
kojomis apžergęs or rankomis 
varydamasis, paleolito laikų žmogus 
galėjo jau upę arba nedidelį ežerą 
perplaukti. Tai buvo, gan patikimas, 
nors ir nelabai patogus ant vandens 
išsilaikymo būdas, nes stuobrys dėl 
savo apvalumo, ypač ant jo 
sėdinčiam žmogui smarkiau pajudė
jus, lengvai apvirsdavo, panerdamas 
ir savo, dažnai dar kailiu ap
sivyniojusį, keleivį. Todėl, 
ieškodamas geresnio pastovump, 
žmogus pradėjo rišti du ar daugiau 
medžio gabalu į vieną plaustą. Toks 
,iš kelių medžio kamienų ar 
stambesnių medžio šakų surištas 
plaustas buvo ne tik pastovesnis, bet 
galėjo .pakelti ir 'didesnį svorį, kaip 
pavyzdžiui kelis žmones ir dar kokį 
nors krovinį (Žiūr. II . 1). Ant plausto 
sėdėdamas žmogus jį vairavo ir irėsi 
rankomis, kas didesniam plaustui 
esant, buvo gan sunku ir nepatogu, 
todėl su laiku rankas pakeitė už jas 
ilgesnės šakos, iš kurių vėliau 
išsivystė irklai.

Tinkamesnių medžio gabalų savo 
plaustui ieškodamas, žmogus galėjo 
užtikti perkūno nuverstą, iš vidaus 
išdegintą medžio kamieną, kuris 
nuleistas į vandenį netiktai leido 
patogiau jame atsisėsti, bet buvo 
galima jį lengviau valdyti ir greičiau
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negu žalią stuobrį irtis. Pagal tą 
pirmąjį gamtos parengtą pavyzdį, 
žmogus pats išmoko, reikalingo 
dydžio medžio gabalą iš vidaus 
išdeginti ir tokiu būdu kažką pan
ašaus į valtelę pasigaminti.

Atsiradus pirmiesiems įrankiams, 
tokį išdegusį kamieną Žmogus jau 
galėjo iš vidaus išlyginti, išskaptuoti 
ir iš lauko apkapoti. Toks, evoliuci
jos keliu išsivystęs ir patobulintas 
skaptuotų valčių (Dugout canoe) 
gaminimo būdas .buvo naudojamas 
Šiaurės ir Pietų Amerikos indėnų dar 
iki mūsų laikų (Žiūr. II. 2). Ten, kur 
didelių medžių buvo mažiau arba jie 
augo per toli nuo kranto, laivelių 
statybai buvo naudojamos tose 
vietose augančios nendrės iš kurių, 
surišant po kelis jų kūgius, buvo 
formuojami plaustai, o vėliau, nen
drių pynimo bei rišimo technikai 
tobulėjant, buvo išmokta atskirus 
nendrių pundelius surišti taip, kad 
buvo pagaminami šonai ir dugnas. 
Tokios statybos laiveliai buvo 
būdingi Mezopotamijai (dabar 
Irakas) Tigro ir Eufrato žemupyje ir 
Egipte.

Toks, prieš kelis tūkstančius metų 
išsivystęs nendrinių laivelių (Žiūr. II 
3) statybos būdas nepasikeitė iki 
mūsų amžiaus pradžios ir tokius, 
tiems pirmiesiems labai panašius, 
laivelius dar buvo naudojama 
Titicaca ežere, kuris randasi Pietų 
Amerikoje, tarp Peru ir Bolivijos.

Kitas ankstyvesnių laivelių, 
statybos būdas buvo išvystytas pan
audojant nugenėtas medžių šakas iš 
kurių buvo surišami laivelio formos 
rėmai, ant kurių buvo užtemptos 
žvėrių odos. Būdingiausiu, iki mūsų 
laikų užsilikusiu, tokios konstrukci
jos pavyzdžiu yra Aliaskos eskimų 
naudojamas „kayak” (Žiūr. II. 4), 
kurie savo pirmykštėje formoje dar ir 
dabar yra naudojami. Mūsų moder
niškos baidarės, nors iš skirtingų 
medžiagų gaminamos yra į juos labai 
panašios.

Kitu, rėmų ir aptemptos odos 
laivelio pavyzdžiu, tik atviru viršum,

1
Iš šaknų pagaminto plausto modelis. 
Senovėje naudojamas Babilonijos 
upėse.

2
Amerikos indėnai gaminasi iš vidaus 
išdeginamą laiveli (canoe).

3
Iš nendrių pągamintos valties ’pavyzdys.
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4
Aliaskos eskimų oda aptrauktas 
"kayak". XVI-to amžiaus piešinyje.

buvo taip vadinamas „Welsh cor
acle”, kurio liekanos buvo rastos 
Anglijoje, Valijos_provincijoje (Žiūr. 
II. 5).

Tie pirmieji dar labai primityvūs 
plaustai ir laiveliai daug padėjo 
priešistorinio žmogaus būklės ir 
gyvenimo sąlygų palengvinimui. Jų 
pagelba jis jau galėjo ne tik per upę ar 
ežerą persikelti, bet jais 
naudodamasis galėjo savo 
medžioklės ir žuvavimo teritoriją 
praplėsti. Tos pirmosios plaukiojimo 

priemonės padėjo naujų gyvenviečių 
suradimui, ryšio tarp kaimyninių 
genčių palaikymui ir mainų prekybai 
išsivysčius, prekių pervežimui, nes 
išskyrus upes ir jų intakus, kitų kelių 
tais laikais nebuvo. Tad nors maži ir 
trapūs tie ankstyvieji laivų 
prototipai, įgalino žmogų atsistoti 
aukštesnėje civilizacijos ii kultūros 
pakopoje.

(tęsinys seka)

jvs S. Makarevičius

5
Pintų rėmų, oda aptrauktu dugnu 
laivelių pavyzdžiai Talijos (D. 
Britanijos) upių pakrantėje rastų 
liekanų rekonstrukcija.

KRISTOFORO NAŠTA

— Sakyk, kodėl Tu toks sunkus, Vaikeli?
Lyg visą žemę neščiau ant pečių. . .
Atsistebėti Milžinas negali
Mažuoju stebuklingu Vaikučiu.

— Aš Tas, Kurio ieškojai, Kristoforai, 
Nes tu Pasaulio Viešpatį neši. . .
Taip išsipildė Dievo tarno norai, 
O amžiams liko legenda graži.

Per upės srovę Milžinas vis brenda, 
O mes — per žemės vargo verpetus.
Kas daro gera — patį Dievą randa, 
Nes mylim Jį, mylėdami kitus.

Visus visus mylėsiu iš širdies!
Gal Kristoforo laimė palydės? . ..

1972.07.26
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TAIKOS SAVAITĖ 
skautybės įkūrėjo gimtadienio 
savaitė vasario mėn. — sėkmingai 
pravesta visame pasaulyje. Švedijos 
170.000 skautų ir skaučių išsiuntė 
„taikos sveikinimus” ketvirtadaliui 
milijonų asmenų su užrašu 
„dirbkime taikai”. Vokietijoje 
skautai ir skautės vykdė panašų 
projektų. Ugandoje pravedė rašinių 

konkursą, pokalbius su valdžios 
atstovais. Kenijoje buvo jaunimo 
sąskrydis ir apeigos prie Lady ir 
Lordo Baden-Powellio kapų. Togo 
valstybėje vyko taikos paroda. Zam
bijos ministras pirmininkas šia tema 
kalbėjo skautams. Nuo pat skautijos 
pradžios 1907 m. visada buvo 
vykdomas auklėjimas taikai.

EUROPOS srities skautų 
konferencijos Kipre balandžio 2-3 d. 
tema buvo „Statome ateitį”. Kalbėta, 
kaip skautija gali prisidėti prie 
„Europa 1992” planų.

KANADOS skautai liepos mėn. 
susirenka savo 7-tai tautinei 
stovyklai Princo Edwardo salėje. 
Dalyvaus 10.000.

LUKSEMBURGO skautai 
švenčia 75 m. tema „Čia mūsų 
tėvynė”. Stovykloje dalyvaus 1.200 
berniukų ir mergaičių. Tarp 
užsiėmimų — kelionės balionais.

OLANDIJOS jūrų skautai liepos 
gale ir rugpjūčio pradžioje suvažiuo
ja jūrų skautų tautinei stovyklai.

DANIJOS tautinėje stovykloje 
prie Hostrup ežero bus 15 užsiėmimų 
centrų 16.000 dalyvių skautų ir 
skaučių — apie oro ir jūros 
skautavimą, rankdarbius, iškylavimą 
ir kt.

Amerikiečiai skautai nuo 1982 m. 
veda 5-11 m. vaikams programą, kai 
šie lieka vieni namuose, kol tėvai (ar 
šeimos galva) dirba. Knygutė „Esu 
šiai dienai pasiruošęs” pamoko kaip 
pasigaminti valgio, namuose 
saugumo, pažinti aplinką, rūpintis 
mažais vaikučiais. Kanados skautai 
turi panašų vajų mažiems vaikams, 
skautams ir neskautarris, padėti.

I’M PREPARED 
FOR TODAY

Sausio mėn. 6-tojoje Pan- 
amerikos stovykloje dalyvavo 13.000 
skautų, skaučių ir vadovų netoli 
Čilės sostinės Santiago. Džiamborės 
tefna buvo „Amerika — taikai”. 
Programoje — plaukymas Villarica 
ežere, kalnalipystė ugniakalnio 
pašlaitėse, sportiniai žaidimai;.
kūrybos užsiėmimai, meninė 
programa, meditacija:

Lėktuvui Škotijoje nukritus, 
skautai ir skautės puolė padėti. 
Prityrusieji skautai padėjo- rinkti 
PanAm lėktuvo dalis.Skautų būkle 
buvo pirmosios pagalbos stotis ir 
vėliau vaikų darželis, kol jų tėvai 
dirbo prie nelaimės. Skautai nešiojo 
pranešimus, nešė žinias, padėjo 
palaikyti ryšius.

ŠVEDIJOJE trijose atostogų 
stovyklose dalyvavo apie 6.000 švedų 
ir kitų tautų skautų. Panašioje „Tik 
vienas pasaulis” stovykloje V. 
Vokietijoje buvo 7.000 dalyvių. 600 
skautų iš 16 šalių stovyklavo Blair 
pilies sodyboje Škotijoje.

3
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ITALIJOS katalikų skaučių ir 
skautų sąjunga Ugandos skautų 
sąjungai paaukojo 17 motociklų 
sveikatingumo programai vystyti, 
nes tolimi kaimai kitaip 
nepasiekiami.

SKAUTYBĖ VISIEMS — 
Pasaulinis skautų biuras išleido 
knygutę „Galime” (”we can”) apie 
sakutavimą su luošais vaikais, nes 
10% žemės gyventojų kokiu nors 
būdu yra luoši, akli, paralyžiuoti. 
Programa pamoko kaip padėti, 
ugdyti pasitikėjimą savimi, mankštin
ti, įruošti Stovyklavietes, tinkamas 
visiems.

Australijos Viktorijos valstijoje 
veikia du oro skautų centrai, kur 
skautai vyčiai ir prityrusieji skautai 
per 18 ar 24 mėn. išmoksta skraidyti. 
1988 m. 1-.600 skautų ir skaučių 
skrido šiuose centruose, o dešimt 
skautų tapo lakūnais. Camden 
vietovės centre skraidė apie 4.500 
skautų ir stengiamasi puoselėti 
sklandymo sportą. Skautų lėšomis 
buvo pastatytas lėktuvų angaras.

UGANDOJE 2-oji visos Afrikos 
džiamborė švęs 75 m. skautavimo 
tame žemyne. Pirmąją dviejų 
savaičių stovyklautojai bus 
pasidalinę po penkias sritis, 
vykdydami projektus bendruomenės 
vystyti.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
skautai nerengia vienos stovyklos, o 
penkias tuo pačiu metu po tūkstantį 
kiekvienoje stovyklavietėje.

ITALIJOJE, Veneto mieste, vyks 
tarptautinė tautinių šokių, pasakų, 
teatro, kino ir muzikos skautiška 
stovykla su 2.500 dalyvių.

SKAUTIŠKOS KNYGOS 
buvo rodomos Ženevos Pasaulinėje 
knygų parodoje balandžio mėn. 
Šveicarijoje. Skautijos garbės 
svečias buvo prancūzas dailininkas 
MiTacq, skautiškomis temomis išl
eidęs 28 karikatūrų knygas. Mugėje 
būna apie 100.000 lankytojų. (Il
iustracijoje „bebrų skilties” veikėjai 
iliustratoriaus karikatūrose).

DRAMBLIO KAULO 
KRAŠTO ir Šveicarijos skautai 
drauge rūpinasi nuošalioje gyven
vietėje įrengti ambulatoriją.

BANGLADEŠO skautų 
programoje yra 76 specialybės, kurių 
40 rišasi su krašto ir visuomenės 
vystymusi.

JUNGTINĖS TAUTOS ir 
pasaulinis skautų centras paskelbė 
konkursą bet kur pasaulyje žmonių 
pastogės — gyvenamų sąlygų pro
jektui, kuris bus sėkmingiausias, 
išradingiausias. Premija bus įteikta 
1990 spalio 1, „Pastogės” pasaulinę 
dieną. Skautai padeda sugalvoti 
pigius statybos būdus, veiksmingus 
būdus namus apšildyti, po nelaimės 
pastoges parūpinti ir pn.

BRUNĖJAUS skautai renkas 
savo 2-ajai tautinei stovyklai su 2.500 
skautų ir skaučių iš Azijos bei 
Ramiojo vandenyno sričių.

SUOMIJOS Raudonasis Kryžius 
pagerbė Suomijos skautiją už 40 m. 
veikiantį planą kraujo davimą 
skatinti ir vykdyti.

HONG KONGO televizijos stotis 
vaikų programoje rodys trijų 
veikalėlių seriją apie oro, jūrų 
skautus, vilkiukus ir skautybę.

EUROPOS srities skautų 
konferencijos Kipre balandžio 2-3 d. 
tema buvo „Statome ateitį”. Kalbėta, 
kaip skautija gali prisidėti prie „Eu
ropa 1992” planų.

MADAGASKARO skautai ir 
skautės dalyvauja rinkiminėse 
komisijose, kurios stebi valstybinių 
rinkimų teisingumą.

9
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
1IIIIIIIIIIHIIII lllllllllllflllilllllllllllllll 

KAS NAUJO SKILTYSE 
uniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

Mažeikiuose yra susikūrusi 
Kęstučio draugovė* kuri suside
da iš keturių skilčių. Tai Vilkų, 
Lapinų, Vanago skiltys ir nedi
delė sesučių Stirnų skiltis. Mū
sų veikla įvairi — platiname 
Sąjūdžio spaudą, susipažįstame 
su rajono, Lietuvos vietovėmis. 
Lavinamės, ugdome savyje pa
stabumą, tvirtumą, miklumą. 
Per savanorišką veiklą kiekvie
nas būsimas skautas, ar jau 
esantis skautų gretose, tvirtina 
savo charakterį, aštrina protą, 
tobulėja.

Dabar trumpai apie vienos 
skilties išvyką. Birželio 22-ąją 
išvykome į Maigų kaimą, kuris 
„randasi“ tap Viekšnių ir Kra
kių. Auksodės kolūkio laukuose, 
ten kur seniau buvo kaimas, 
stūkso kelios fermos ir dar ne- 
užakęs ežerėlis. Iškylos tikslas 
— pažinti ■ vietovę ir sutvarkyti 
senas apleistas kapinaites.

Atvykę į vietą, kaip tikri 
skautai • išžvalgėme vietovę, 
radome-- ežere. įmerktą brakonie
rių tinklą, kurį sudeginome lau
že. Apžiūrėjome kapinaites. 
Darbo daug, bet tikslas turi bū
ti pasiektas. Priruošę malkų 
nakčiai, ėmėmės darbo. Vargais 
negalais atkėlėme du ' šimtakilo- 
graminlus paminklus. Užrašai 
bylojo, kad paskutinis —. Vin
cas Keršis — čia palaidotas 
1944 m. lapkričio 24 dieną. Po 
darbo Lapinų skiltis tylos mi
nute pagerbė mirusių atminimą 
ir išvyko prie palapinių. Diena 
ėjo vakarop. Prieš miegą, skirs
tant sargybą, visi susirinkome 
prie laužo, aptarėme praėjusios 
dienos įvykius ir ką gero pa
darėme. Prie Lapinų skilties 
buvo prisijungę keletas vaikinu
kų, kurie ateityje gali būti mū
sų broliais.

Birželio 12 — 18 dienomis 
Mažeikių rajone, Leckavos pu
šyne, buvo . susirinkę visos Že
maitijos skautai. Mūsų- buvo ne
daug, nes Žemaitijos krašte šis 
jaunimo judėjimas nėra gerai 

suprastas, o gal tam trukdo že
maitiškas būdas... Daugelis at-, 
vyko į stovyklą iš Mažosios 
Lietuvos, kur birželio 7 — 11 
dienomis skautai stovyklavo 
Svenselėje.

Mūsų stovyklą rengti pradėjo 
Žvalgų būrys. Čia darbavosi 
šiauliškių Volungės ir Apuokų 
skiltys ir stovyklos šeimininkai. 
Stovyklos ruošimas — pats sun
kiausias ir atsakingiausias dar
bas, nes nuo jo priklauso, kokia 
dvasia gyvens kiekviename skau
tuke visą savaitę.

Pirmą kartą po Antrojo 
pasaulinio karo Lietuvoje buvo 
iškastas skautiškas stalas. Sa
lia plevėsuojančios vėliavos ir 
ąžuolo lapais papuošto kryžiaus 
sulipdytas aukuras.

Birželio 14-ąją dalis- stovyk
lautojų vyko į Mažeikius pa

Vaizdelis iš Lietuvos Skautų sąjungos atkūrimo suvažiavimo, balandžio 29-30
Vilniuje,1 Nuotr. Leono Vasausko

Balandžio 29-30 d. Vilniuje, 
Respublikos Profsąjungų kul
tūros rūmuose įvyko Lietuvos 
Skautų sąjungos atkūrimo su
važiavimas, dalyvaujant dau
giau negu 100 delegatų ir 
daugiau 200 svečių iš visos 
Lietuvos. Į Suvažiavimą buvo 

gerbti tremtinių atminimo. Nuo 
banko pastato lydėjo garbės 
sargyboje angelaičių pulkelį. 
Minėjimo metu sutikome iš JAV 
į Mažeikius atvykusią sesę Al
mą Matvekaitę, kuri nuo sekan
čios dienos stovyklavo kartu su 
mumis.

Vakarais dallndavomės įspū
džiais, sesė iš Amerikos išmokė 
skautiškų dainų, žaidimų.

Birželio 17 diena. Tai prieš
paskutinė stovyklos diena, ku
rią vainikavo mitingas prie 
Naftos perdirbimo įmonės ad
ministracinio pastato. Vakare- 
kartu su Mažeikių etnografiniu 
ansambliu linksminomės Lecka
vos pušyne.

Skirstydamiesi iš stovyklos, 
linkėjome vieni kitiems geros 
kelionės, sakėm „Budėki“.

Skautininkas MEŠKA

kviesta ir išeivijos lietuvių 
skautų vadovybė, kuriai ten 
atstovavo LSS Tarybos Pirmi
ninko pavaduotoja v.s. Irena 
Kerelienė, Seserijos Vyr. 
Skautininke v.s. Stefa Ged
gaudienė ir v.s. kun. Antanas 
Saulaitis, S. J.
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JAUNIMO
ORGANIZACIJOS

LIETUVOJE

jPer paskutiniuosius metus at
sikūrė ateitininkai, aušrininkai, 
jaunalietuviai ir skautai; įsisteigė 
gediminaičiai, kudirkiečiai, 
maironiečiai, „Lituanica”, Vilnija ir 
kitos draugijos. Ligi šiol sovietinė 
valdžia tik pripažino komjaunimą ir 
pionierius, komunizmo pagrindais 
įkvėptas organizacijas. Naujai 
susibūrusieji vienetai siekia juridinio 
pripažinimo ir galimybių savo tikslų 
siekti.

AUŠRININKAI leidžia 
„Aušrinę”, puoselėja Vydūno ir 
Šalkauskio dvasią, ugdo tautinių 
formų pažinimą, tradicijas, tautinę 
sąmonę, pripažįsta ben- 
dražmogiškumą, skatina 
dvasingumą ir dorovę, rūpinasi 
kultūra, ekologija ir pasaulėžiūra.

GEDIMINAIČIAI auklėja 
jaunimą per konkretų darbą, 
ugdydami šventumo bei pagarbos 
jausmą žmonėms ir vietoms, padeda 
nuskriaustiesiems, supažindina su 
dvasios ir kultūros lobiais, moko apie 
istoriją, papročius ir <neną, budina 
dvasią ir padeda kultūrai klestėti, 
domisi Lietuvos, o ypatingai Vilniaus 
istorija. Jų šūkis: „Tauta — mūsų 
namai”.

JAUNOJI LIETUVA telkia 
jaunimą į tautinę ir valstybinę 
sąmonę demokratiniu 
lygiateisiškumu, politiniai 
pluralistinėje visuomenėje. Jie 
pasisako prieš didžiavalstybinį 
šovinizmą, prieš lietuvių jaunimo 
dalyvavimą kariuomenėje už 
Lietuvos. Dėvi žalią uniformą.

KUDIRKIEČIAI rūpinasi švaria 
lietuvių kalba, istorija, etnografija. 
Jų vėliavoje trys saulės (geltona, žalia 
ir raudona), įžodį duoda prie Vinco 
Kudirkos kapo ar jo paveikslo. 
Natūrali organizacijos tąsa — var
pininkai.

LITUANICA yra Lietuvos 
jaunimo bendrija, kuri ugdo kon
taktus, kultūrinį, mokslinį ir sportinį 
bendravimą. Kasmet apie liepos 15 
(Dariaus ir Girėno skrydžio, Žalgirio 
mūšio data) rengia Pasaulio Lietuvių 
jaunimo dienas (šiemet liepos 14-23).

VILNIJA yra vienos mokyklos 
organizacija, kuri narius rągina būti 
dorais, globoti senelius ir kapus, 
parūpina knygas ir keliauja tarp 
Baltarusijos lietuvių.

11

ATEITININKAI birželio gale 
rengia šventkelionę nuo Vilniaus ligi 
Žemaičių Kalvarijos kryžius statyti ir 
atnaujinti. Ugdo dvasingumą ir 
religingumą, globoja ' kapus bei 
istorinius paminklus, lanko ligonius 
ir našlaičius.

ŽALIEJI yra surišta su Žaliųjų 
sąjūdžiu, nusistačiusi ir dirba prieš 
ekologinį tautos genocidą, ugdo 
blaivybę ir sveikatingumą, švarią ir 
laisvą sielą.
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LIETUVOS
SKAUTUOS 

VADOVYBĖ
Balandžio 29-30 d, Vilniuje buvo 

išrinkta Lietuvos Skautų Sąjungos 
vadovybė — taryba ir pirtnija. 
Pagrindiniai skautininkų adresai:

Tarybos pirmininkas:

Feliksas Šakalys
Rūtų 2
233 005 Kaunas

Tarybos vicepirmininkas:

Ričardas Malkevičius
Gvardiečių 65-43
233 043 Kaunas

Vyriausias skautininkas:

Rimantas Ulevičius
Taikos pr. 123-17
235 815 Klaipėda

Brolijos VS pavaduotojas:

Laimonas Daujotas
Architektų 67-41
232 049 Vilnius

Vyriausioji skautininke:

Alina Dvoreckienė
K. Markso 17-19
232 004 Vilnius

Seserijos VS pavaduotoja:

Monika Girčytė
D. Poškos 57-3
232 004 Vilnius

Pirmijos narys:

Žilvinas Skaitys
Taikos 229-2
232 035 Vilnius

Telefonu susisiekti galima: 
Kaune F. Šakalys — 73-1879, R. 
Malkevičius — 72-9650; Vilniuje L. 
Daujotas — 44-5544, M. Girčytė — 
73-0815, Ž. Skaitys — 424084.

s. kun. Antanas Saulaitis dalinasi mintimis su Lietuvos skautais Vilniuje.
- ------ JNuotr. Leono Vasausko

Atsikūrusios Lietuvos skautų Brolijos Vyriausias skautininkas ps. Riman
tas Ulevičius ir jo pavaduotojas ps. Laimonas Daujotas.

Atsikūrusios Lietuvos Skaučių Seserijos Vyriausia skautininke s. Aliną 
Dvoreckienė ir jos pavaduotoja ps. Monika Girčytė.
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BRUKNĖS:

Bruknės — raudonos uogytės,
O mes — „Tankumyno” 

paukštytės!

Bruknės — viržinių augalų 
šeimos. Auga nuo 10-40 cm., mažai 
šakotos, amžinai žaliuoją krūmeliai. 
Uogienei vertingos uogos, prinoksta 
rudenį. Lietuvos miškuose auga 
daug bruknių ir nemaža jų uogų yra 
išvežama į užsienį.

ČIOBRELIAI:

Nors neaugam Lietuvoj, 
Čiobreliai žydi stovykloj!

Čiobreliai, lūpažiedžių šeimos 
žoliniai ir mediniai augalai. Smėlėtose 
vietose, amžinai žaliuojąs, pažeme 
padrikęs-puskrūmis. Žiedai — pur
puriniai raudoni, maloniai kvepia.

KIKILIAI:

Kikiliai skrenda į dangų aukštyn,
Paukštytės stovykloj žengia pir

myn!

Kikilis — smulkus paukštis, 
stipriu snapeliu. Mėgiamas dėl savo 
mielos dainelės pavasarį.

Paukštyčių pastovyklės palapinių 
šūkiai, sugalvoti vyr. skaučių, kurios 
globojo pavestas palapines.

PAPARTĖLIAI:

Papartėliai „Tankumyne”,
Augam Dievui ir Tėvynei!

Paparčiai randami miškuose 
visame pasaulyje. Yra įvairių formų ir 
visokių dydžių.

PENKETUKAS: — palapinių 
vadovės:

Penketukas — jaunosios 
vadovės,

Nors apkandžiotos vabalų
Ir nuvytusios nuo karštų dienų,
Penketukas išliks gražiausias iš 

visų!

GILIUKAI:

Iš giliuko — ąžuolas gražus;.
Iš paukštytės sesė skautė bus!

PURIENOS:
Žydi purienos, lyg sesės prie 

tako,
Mūsų džiaugsmas sodyboj žalioj!
SAMANĖLĖS (bitutės):

Mes samanės, mes bitutės,
Geros, mažos mes skautukės!

BZ, BZ, BZ. . .

KAČIUKAI.

Mes kačiukai, mes mažiukai, 
Patys pirmi pumpuriukai!

PAPARTĖLIAI:

Mūsų sesės papartėliai,
Maži miško augalėliai!

Parenkant palapinių vardus, 
reikia vengti paprastų, kasdieniškų, 
nuolat girdimų vardų. Pravartu 
sugalvoti mažai girdėtų, mažai 
žinomų pavadinimų. Net ir pačioms 
vadovėms tada yra gera proga 
paieškoti enciklopedijoje ar žodyne 
tų žodžių paaiškinimo. Tuo būdu 
padidinsime sesių lietuvių kalbos 
žinojimą, susipažinsime su Lietuvoje 
randamais retesniais augalėliais ir 
paukšteliais.

Suvažiavime dalyvavę Miško Ženklo 
kursų dalis dalyvių. Vakaronės 
programoje $pildė pasirodymų, iš k. 
į d. v s. Lairiaa Kiliulienė, s. Juozas 
Orentas j. s, Birutė Vindašienė, vs. 
fil. Eugėnijus Vilkas, us. fil. Meilė 
Mickienė, vs.Jil. Antanas Paužuolis, 
vsj tn. -Stena Gedgaudienė, vs. 
Vanda Aleknienė ir s. Irena 
Lileikienė. Foto: Juozo Tamulaičio.
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AUŠROS VARTŲ tuntas

A. Namikienė

SKAUČIŲ
DRAUGOVĖS 
SUEIGA
„ĮSTATAI”

Skiltys rikiuojasi. Skiltininkių rapor
tas adjutantei........ ■...............3 min.
Adjutantės raportas draugininkei. D- 
kė: Sesės, budėkit! Vis budžiu!3 min.

1 Draugininkės pašnekesys apie 
įstatus. Į pašnekesį įtraukti ir 
skautes.

„Skautė lavina savo protą, dirba 
rankų darbus, rūpinasi savo ir 
kitų žmonių sveikata ir mokosi 
tarnauti kitiems. Lavinti protą 
mes einame į mokyklą, daug 
skaitome, imame iš bibliotekos 
knygas, paruošiame pamokas. 
Dirbame rankų darbus, kai 
tvarkomės namie — valome

kambarius, padedam virti, sut 
varkom savo drabužius. Taip pat 
darome rankdarbius, kurie kartu 
murris ir protą lavina — piešiame, 
darome liaudies rankdarbius 
(kokius?). Kaip rūpinamės savo 
sveikata? (Alkoholis, „drugs”, 
drabužiai). Tarnauti kitiems tai 
nebūti vergu, bet tikru draugu, 
padėjėju, mokėti pasiaukoti — 
kaip tėvai vaikams, ar geri 
vadovai — sesėms. Skautės įžodį 
davusi skautė žino skautės 
įstatus, bet reikia juos vykdyti ir 
pagal juos gyventi. Ir todėl ne visi 
gali būti skautais, nes reikia būti 
gerais žmonėmis.”........ 5 min.

2 Žaidimas „SUMAIŠYTI 
ĮSTATAI”

Ant lapo parašytus tris ar 
keturis įstatus sukarpytiatskirais 
žodžiais ir sudėti į voką. Po tokį 
voką paruošti kiekvienai skilčiai. 
Davus ženklą, skiltys iš atskirų 
žodžių sudeda įstatus. .. 5 min.

. 3 Daina. Praveda viena skiltis.

4 Skilčių pasirodymai. Per 5 min. 
kiekviena skiltis pasirenka vieną 
įstatą ir sugalvoja kaip jį parodys 
— inscenizuos. Jei pasirodymai 

be žodžių, tai kitos skiltys spėja, 
kokį įstatą skiltis norėjo parodyti!

5 Žaidimas „GAMTOS 
STEBĖTOJOS”

Stovint ratu, skautėms ant 
nugarų prisegti gyvulių, 
paukščių, medžių lapų ar gėlių 
paveikslėlius. Davus ženklą, 
kiekviena skautė stengiasi 
pamatyti ir užrašyti daugiausia 
paveikslėlių per paskirtą laiką. (3- 
6 min.) Po žaidimo paklausti kurį 
įstatą skautėms primena šis 

žaidimas

6 Daina. Praveda kita skiltis.

7 Darbelis. Kiekviena skautė 
padaro vieno įstato „poster”. 
Parašo gražiai įstatą ir nupiešia 
aplink simbolius ką jis reiškia ar 
šiaip padabina. (Padarykit, kad 
būtų visi įstatai. Surinkti ir paskui 
bus gerai draugovei pasirodyti ir 
dalyvauti kūrybos dienoje, kurią 
numato balandžio mėn.)

8 Draugininkės žodis. Bendram 
rate daina ar tunto vakarinė 
daina.

9 Sesės budėkit! Vis budžiu!

2
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PAUKŠTYČIŲ 
VADOVĖS 
PASIRUOŠIMAS 

STOVYKLAI

TĘSINYS

reikalinga pagalba, o tu tuo tarpu 
didelių darbų neturi, niekeno 
neraginama eik ir padėk! Nesvarbu, 
kad popier j ne tu numetei — pasilenk 
ir pakelk. Nesvarbu, kad ne tavo 
palapinės sesė pametė batą — 
eikime visos ieškoti. Paslaugumas 
sustiprins draugiškumą, o tuo pačiu, 
stovykla bus miela;

LIETUVIŲ KALBA. Negalime 
ignoruoti faktą, kad jaunimo lietuvių 
kalba silpnėja, žodynas mažėja, ir jau 
kai kurios vietovės norėtų net 
sueigas pravesti anglų kalba. Esąme 
Lietuvių Skautų Sąjunga, tėveliai 
paveda mums savo dukras, neap
vilkime jų. Ir todėl noriu' labai griežtai 
pabrėžti, kad tiek tarp savęs, tiek su 
paukštytėmis stovykloje būtų 
kalbama tik lietuviškai. Viršininkė 
neturėtų jums, vadovėms, priminti, 
kad, „kalbėkite lietuviškai”. Jau jūs 
dabar esate ne tik už paukštytę 
atsakingos, bet dar svarbiau — už 
save. Gerai žinote, kad pavyzdys 
daug daugiau pasako, negu 
priminimai ar pabarimai. Jau dabar 
jūs turite pajusti tą atsakomybę, 
kurią iki šiol nešė vyresnioji vadovė. 
Gal kai kurioms paukštytėms 
stovykla ir bus vienintelė vieta, kur 
jos gali gerai lietuviškai pakalbėti. 
Suteikime joms tą progą.

DRABUŽIAI. Mūsų drabužiai 
turi būti tokie, kokie yra reikalaujami 
stovyklos vadovybės. Tamsiai 
mėlyna spalva yra priimta stovyklos 
uniformai. Vadovėms yra būtina to 
laikytis ir jokių spalvotų ar languotų 
drabužių į stovyklą nevežti. Ir čia 
vadovė yra pavyzdžiu kitoms 

sesėms. Jei vadovė pradės nešioti 
įvairiaspalves kelnes it megztinius, 
kodėl mažoji sesė turės jos klausyti? 
Jei yra nuspręsta nešioti stovyklines 
kepuraites, visos nešiokime, nesvar
bu, ar jos mums tinka, ar ne.

MANDAGUMAS. Man
dagumas yra mokėjimas atsižvelgti į 
kitas, mokėjimas suprasti ir atjausti 
kitą. Stovykloje tai yra gyvybinis 
reikalas, nes be mandagumo kitai 
sesei, stovyklavimas pasidarytų 
nepakeliamas. Mandagumas apima 
visus šio straipsnelio skyrius, bet čia 
atskirai paminėsiu pasisveikinimą. 
Nepagailėkime savo vadovėms, savo 
bendraamžėms ir paukštytėms

linksmo „Labo ryto”, ar „Labas, 
sese”. Nenuleiskime galvos ir 
negalvokime, kad gal . tnanęs 
nepastebės, gal praslinksiu 
nepasisveikinus. Tą turime ir 
paukštytėms pabrėžti. Geriau vienu 
„Labu rytu” daugiau, negu per 
mažai.

PAREIGINGUMAS. Labai 
svarbu, kad vyresnioji vadovė galėtų 
jumis pasitikėti. Jei yra užduota koks 
darbelis ar uždavinys, padarykite. 
Vieno ar kito uždavinio reikalingumą 
ar svarbą galite išdiskutuoti' posėdy
je, bet jei yra nutarta ir vadovė 
pavedė kuriai tą atlikti, atlikite. Jei 
kas neaišku, visuomet kreipkitės į 
vadovę, kuri mielai jums padės, bet 
neužmeskite į šalį, nespręskite pači
os, ar reikia, ar svarbu. Nevenkite 
pasikviesti pagalbon drauges ar kitas 
vadoves. Kai kurioms stovykloj 

darbas su paukštytėmis ir bus pirmas 
vadovavimo krikštas. Vienos pajus, 
kad jos ir ateityje norės pasirinkti 
vadovės darbą, kitos pamatys, kad 
tam neturi patraukimo. Vienaip ar 
kitaip, svarbu, kad tuo metu, kada 
vyks tas darbas, vadovė galėtų į jus 
atsiremti, kad jūs noriai jai 
padėtumėt, kad nereikėtų jūsų 
traukti iš palapinių, kad, „sesės, štai,' 
jau užsiėmimai, o paukštytės dar 
laksto po mišką”, jauskite tą pareigą 
savo širdyse, o tada' ir labai sunkūs 
darbai bus atlikti, ir jūs savo širdyse 
pajusite nepaprastą pasitenkinimą, 
kuris yra jaučiamas tik gerai atlikus 
nelengvą darbą.

Gerai žinau, kad čia visos iškeltos 
mintys jums nėra naujos. Gal tik kiek 
primirštos, gal negalvojate, kad 
svarbios. Bet jei norime, kad 
stovykloje mums kiekviena diena 
būtų smagi ir linksma, turime ne tik 
visa tai gerai žinoti, bet ir stengtis 
įgyvendinti. Kas iš to, jei mes žin
osime, kad reikia būti mandagiai, 
reikia atlikti uždėtas pareigas, bet 
nesistengsime darbu tai įvykdyti? 
Visuomet yra daug lengviau 
pamokslauti, kalbėti ir vyresnei 
vadovei atsakyti, „Aš žinau”, bet jau 
visai kitas dalykas kiekvieną dieną po 
truputį tai vykdyti. Nėra lengva, bet 
turime mėginti. Visos savo noru 
važiuojame dirbti su mažosiomis, 
todėl gerai viską pergalvokime ir 
pasiryžkime, kad ši stovykla būtų 
vieųa iš smagiausių tiek jums, mielos 
vadovės, tiek ir paukštytėms.

v. s. Janina Mikutaitienė
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PAMINĖTA 
GARBINGA

SUKAKTIS
Jau nesugrąžinamai praeityje 

paliko 70-ties metu laiko tarpas, 
kuomet 1918 metais, kunigaikščių 
mieste Vilniuje, pradėjo reikštis ir 
Lietuviškosios Skautybės sąjūdis. Jo 
praeitis ilga, įvairi ir gili lietuvių 
tautos gyvenime, todėl ši sukaktis 
prisimenama visame laisvame 
pasaulyje, kur tik randasi nors keletą 
Lietuviškosios Skautybės 
puoselėtojų. Ji buvo prisiminta ir 
Geelong lietuvių kolonijoje. Pačią 
prisiminimo šventę, su Rajono Vadi- 
jbs ir Šatrija skautų tunto pagalba, 
suruošė Geelong Skautų Židinys 
praeitų metų lapkričio mėnesio 6-tą 
dieną, pradedant 9.30 valandą ryto, 
St. John bažnyčioje pamaldomis. 
Prie altoriaus išsirikiavo Lietuvos 
trispalvė, Melbourne Džiugo ir 
Geelong Šatrijos skautų tuntų 
vėliavos. Šv. Mišių auką atnašavo ir 
šventei prasmingų minčių pritaikintą 
pamokslą pasakė Australijos Rajono 
Dvasios Vadovas v. s. Dr. kun. 
Pranas Dauknys. Skaitymus skaitė 
židiniečiai skautininkai, Židinio 
Kancleris v. s. Algirdas Karpavičius 
ir Šatrijos tunto tuntininkas s. 
Vytautas Mačiulis, gi Šv. Mišių 
aukas atnešė svečiai: Australijos 
Rajono Seserijos Vadeivė s. Rasa 
Statkuvienė ir Australijos Rajono 
Brolijos Vadeiva s. Narcizas 
Ramanauskas. Pamaldų metu 
gražiai giedojo visi maldininkai, 
kurių ta dieną dalyvavo gausingesnis 
skaičius. Jų tarpe matėsi bemaž visa 
Rajono vadovybė. Pamaldos baigtos 
gražiąja Dievo Motinos garbei 
giesme — Marija, Marija.

Tuojau po pamaldų, Lietuyių 
Namuose buvo pravesta tolimesnė 
šventės eigos dalis. Vos tik į juos 
įėjus, teko pasigrožėti didžiule ir 
eksponatais turtinga parodėle iš 
lietuvių skautų gyvenimo vaizduose, 
apimant tėvynėje, išblaškimo dienose 

bei dabartinėje emigracijoje laikotar
pius. Parodėlę tvarkė j. s. Algiman
tas Žilinskas ir s. Vytautas Mačiulis.

Tolimesnę šventės eigą pravedė 
v. s. Algirdas Karpavičius. Pagerbus 
įnešamas vėliavas ir sukalbėjus in- 
vokaciją, susikaupimo minute 
prisiminti tie skautai didvyriai, kurie 
savo kančias, laisvės kovas ir net savo 
gyvenimo gražiausius žiedus — 
savasias gyvybes paaukojo ant 
Tėvynės Laisvės Aukuro. Paskaitą 
skaitė L.S.S. Australijos Rajono 
Vadas j.v.s. fil. Vitalius Vaitkus. Jis 
savo paskaitos vaizdingumu, nuvedė 
dalyvius nors mintimis prie liepsno
jančių laužų Panemunės pušyne, 
Pažaislyje, Palangoje, vėliau jau 
Alpėse, Amerikoje, Canadoje, 
Australijoje ir į kitus kontinentus, 
kur tik randasi lietuvis skautas.

Po paskaitos šventės ruošėjus 
žodžiu sveikino bei išreiškė linkė
jimus Australijos Rajono Vadas j.v.s. 
Vitalius Vaitkus, A.L.B. Geelong 
Apylinkės Valdybos Pirmininkas 
Oto Schrederis, Geelong Lietuvių 
Sąjungos Klubo Valdybos Pir
mininkas Juozas Gailius, Melbourne 
Lietuvių Skautininkų Ramovės Pir
mininkė v.s. Jonė Žitkevičienė, Ra
jono Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Vadeiva j.s. fil. Algimantas Žilinskas, 
Rajono Seserijos Vadeivė s. Rasa 
Statkuvienė, Melbourne Džiugo 
Tunto Tuntininkas ps. Algimantas 
Šimkus. Negalėdami kartu šventėje 
dalyvauti, sveikinimo laiškus 
prisiuntė Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos nariai v.s. fil. Balys Barkus 
ir v.s. Jonas Zinkus, Sydney Skautų 
Židinio Kanclerė ps. Tamara 
Vingilienė, Adelaide Lietuvių 
Skautininkų Ramovės Pirmininkas 
š. Albinas Pocius, kuriuos perskaitė 
s. Vytautas Mačiulis. Ši šventės dalis 
baigta Tautos Himnu.

Sekė pietūs, kur prie skoningai 
papuoštų stalų, kur visi dalyviai 
galėjo iki soties pasivaišinti židiniečių 
Liudo Bungardos ir Prano 
Vaičekausko paruoštais karštais 
kepsniais bei darbščiųjų židiniečių 
šeimininkių aptarnaujami įvairių 

daržovių mišraine, kavute ir skaniais 
pyragais.

Kadangi dalis Lietuvių Namų 
buvo paversta tikra skautiška 
stovykla, kur tarp australiškos 
augmenijos šakų ir šakelių, stiebėsi 
žalios palapinės, papuoštos 
skautiškais ženklais, gairelėmis ir 
didžiule piramide skautų vyčių lazdų, 
kad net sukėlė abejonę, ar visos šios 
lazdos turi savus savininkus — 
skautus vyčius? Kaip jau įprasta 
stovyklose, taip ir šioje neapsieita be 
lauželio. Gaila, kad be dūmelių, o tik 
prie elektros liepsnelės. Koks jis 
bebuvo, tačiau pravestas su 
skautiškomis dainomis ir šūkiais. Ir 
tai vykusiai atliko sesė Seserijos 
Vadeivė s. Rasa Statkuvienė, 
įjungdama į laužo eigą ir visus 
šventės dalyvius.

Ir skambėjo lietuviška daina, 
viena po kitos, šaukdama sugrįžti 
atgalios prie Baltijos balto smėlio 
.kranto, prie Vilniaus kalvų, kur liko 
tėviškės sodybos, laukai ir šilojai, kur 
sodai gegužy pabalę, ten. mūsų 
tėvynė, brangi Lietuva. . .

Sesei laužavedei su pora dainelių 
talkino ir židiniečiai dainoriai, o pats 
vadovas Liudas Bungarda nuotaiką 
paskaidrino jumoristiniu eilėraščiu. 
Taigi, ir dainos ir šūkiai taip darniai 
ir galingai skambėjo, kad jei jų ir 
nesigirdėjo Sydney ar Adelaidėje, tai 
Melbourne — tikrai!

Laužas, o taip pat ir visa ši šventė, 
užbaigta visiems giedant „Lietuva 
brangi” ir skautų tradicine „Ateina 
Naktis”.

Tenka paminėti, kad ši 
Lietuviškosios Skautybės įsikūrimo 
sukakties prisiminimo šventė 
Geelonge buvo pravesta 
iškilmingumo ženkle ir sėkmingai, 
kurios metu buvo renkamos aukos 
Baltic News paremti; Pagarba ir 
padėka priklauso šios šventės ruošė
jams ir jų talkininkams o ypač 
Rajono Vadijos nariams.

v.s. Alg. Karpavičius
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Tarp girių, pelkių, prie sraunių 
upių, gyveno garbinga tauta, tau
ta, kuri kartų ką nors pasiryžusi, 
visados tęsėdavo.

Tai buvo lietuviai.
— Ak, kad kokiu nors būdu pa

vyktų su jais susigiminiuoti, — 
galvojo sau ne kartų lenkų kara
lius Vladislavas Uolektėlė (Lokie- 
tek) — kad jie mums būtų drau
gai, bet ne priešai! Padaryčiau ta
da galų kryžiuočiams, nors iš vie
nos pusės nesibijočiau priešų puo
limo.

Taip galvojo karalius Uolektė
lė.

O Lietuvų valdė tada galingas 
kunigaikštis Gediminas. Turėjo 
jis mylimų dukterį, kuri buvo 
nuostabiai graži, kaip tikras pava
sario žiedas. Vardas josios buvo 
Aldona. Vadindavo jų ir paukš
teliu ir Saulyte, nes Aldona spin
dėjo tėvo rūmuose, kaip tikra 
saulė.

Visų Lietuvos mergelių papro
čiu dėvėdavo baltai, o galvų pasi
puošdavo žalių rūtų vainikėliu.

Bet ne dėl grožio, ne dėl bal
tų drabužių praminė jų Saulyte, 
tik dėl jos šviesių, visuomet links
mų akių, dėl šypsenos, dėl šir
dies, kuri pykio nežinojo.

Nuo ryto ligi vakaro Aldona 
sau dainuodavo, o tėvai sakyda
vo:

—- Girdi, kaip paukštelis mums 
gieda?

Apie tų kunigaikštytę sužino
jo Uolektėlė, tad kilo jo galvo
je mintis.

— Jau žinau, kuriuo būdu susi
bičiuliausiu su lietuviais, — pats 
sau tarė.

Uolektėlė turėjo sūnų Kazimie
rų. Jis nusprendė tų sūnų apves
dinti su Aldona.

Netrukus jis nusiuntė pas Ge
diminų savo pasiutinius.

— Tų bei tų jam pasakykite, 
— įsakinėjo karalius.

Kaip ten pasiuntiniai Uolektė- 
lės norus dėstė, to niekas neži
no, bet, matyti, gerai išdėstė, nes 
Gediminas prašymo neatmetė.

Aldona, tad turėjo tapti Kazi
miero žmona, tik iš pradžių rei

jį turėjo sužino

klausė pasakoji- 
meilės ir gerumo

kėjo jų krikščionių tikybos išmo
kyti. Mat, Lietuva tada buvo pa
goniška, garbino ųžuolus ir žal
čius, bet apie tikrųjį Dievų dar 
nežinojo. Dabar tik kunigaikšty
tė Aldona apie 
ti.

Kunigaikštytė 
mų apie Dievų, 
kupinų, apie Motinų Švenčiausių, 
apie Jėzaus kančias, klausė atsi
dėjus. Daug jai pasakojo taip pat 
apie tų kraštų, kurį vėliau turė
jo valdyti, apie priešų puolimus, 
apie lietuvių imamus belaisvius ir 
sudegintus kaimus.

Atėjo pagaliau valanda, kada 
reikėjo palikti senų Gedimino 
pilį. Kartų Aldona puolė prie tė
vo kojų ir patyliukais prabilo: _

— Noriu tavęs kai ko paklaus
iu paprašyti, tėveli.

— Klausk, ko nori, Saulyte.
Tada mergaitė ėmė nedrųsiai 

kalbėti.
— Kokį man duosi kraitį, tėve

lį?
Nustebino Gediminų bent kiek; 

tie žodžiai, bet jis atsakė:
— Duosiu tau turtingų kraitį, 

dukrele brangioji, duosiu tau kai

ti

lių pilnas skrynias, gintarų ir 
brangių drabužių.

— Ne to aš noriu, tėveli, ne to,
— nutraukė Aldona, purtydama 
savo aukso galvelę.

— Tai ko gi tu nori, dukra? 
Sakyk drųsiai!

Tada Aldona ėmė tėvui pasa
koti apie tai, kų pati buvo gir
dėjusi, kad lenkų žemėje žmo
nės labai liūdni, nes lietuviai daug 
belaisvių iš jų yra išvedę.

— Verkia dabar motinos savo 
sūnų, seserys brolių, vaikai tėvų,
— sakė. — O jie, tėvai ir broliai, 
mūsų žemėje kalėjimo rūsy gy
vena, budėdami ir vargdami... Jie 
niekad nesišypso! Girdi, tėveli 
brangiausias, aš noriu tas ašaras 
nušluostyti, toms lūpoms šypse
nų grųžinti! Noriu vargšams be
laisviams būti tikra Saulutė. Leisk 
man tai, tėveli. Duok laisvę ne
laimingiesiems! Leisk, kad jie su
manim į savo kraštų sugrįžtų!

Kunigaikštis Gediminas paten
kino savo mylimos dukters pra
šymų: lietuvių kalėjimo vartai bu 
vo atidaryti, grandiniai nukrito...

Važiavo kunigaikštytė Aldona, 
paskui jų sekė gausus būrys žmo
nių, o prieš jų, kaip baltas balan
dėlis, skrido džiaugsminga žinia:

—Belaisviai grįžta! Belaisviai 
grįžta!

Tarp šypsenų, tarp džiaugsmo 
šūkavimų linksmai važiavo Aldo
na, pati, kaip aušra, džiaugsmu 
spindėdama.

Lietuva per tas Gedimino duk
ters ir karaliaus Uolektėlės sū
naus Kazimiero sutuoktuves gru
zino daugiau kaip 20,000 belais
vių.

Iš V. Daiigirdaitė«-Sruogienės 
“Lietuvos istorijos vaidų ir raš
tų”.
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I T H (J TI n Ė S J U BILIE J l K Ė S 
LIETUVOS SKHUČIU STOVYKLOS 
LHIKRHŽTIS N r. 1

STOVYKLOS

AITVARAS
Sveikos, sesės, nuskribusios j 

Pažaislio mišką. Nuo pat pirmųjų 
stovyklos kūrimosi dienų stebiu jus 
visas, jūsų pasiryžimą ir gerą 
nuotaiką, kad ir lietutis kantrybę 
bando. J šitą stovyklą susirinkome ne 
tik džiūgauti, dainuoti, bet ir savo 
jėgų išbandyti. Ką skautė gali, kaip ji 
dirba ir kas ji yra savo esmėje — čia
pasirodo. Jūsų kūrybinių jėgų 
pasireiškimas stovykloj matyt 
kiekviename žingsnyje. Tai be abejo 
įvertins mūsų bičiuliai ir pasidžiaugs 
artimieji ir svetimieji. Man gi teko 
pamatyti tai, ko kiti lankytojai neturė
jo progos stebėti — jūsų tikrai 
lietuviškas širdis. Tiek turime viešnių 
iš tolimųjų kraštų, jūs turite priimti 
jas, priimti seseriškai — mūsiškai. Ir 
tai jūs supratot: išėjot prie vartų su 
šypsenomis, gėlėmis ir daina, kaip 
tikros savo krašto dukros, ir viešnių 
širdys jums priklauso.

Man tai nepaprastai didelis 
džiaugsmas, ir sveikindama jus 
stovykloje, sveikinu visų pirma tą 
jūsų jausmų grožį. Dėkoju už viską, 
ką padarėt, ypač Centro ir Rajonu 
pareigūnėms, kurios parodė 
didžiausį visuomenišką subrendimą

ir pareigų. įsisąmoninimą, 
nugalėdamos visas kliūtis. Šiandien 
atidarymo dieną jūsų didžiausias 
vargas jau pakeltas, dabar teks jau 
lengvesnių, linksmesnių valandų 
paragauti, ir jums bus lengviau 
dainuoti ir skautiškai džiūgauti. O tas 
džiaugsmas lai stiprina jūsų jėgas 
šiandien ir visados.

Vyr. Sktn. Sofija Čiurlionienė. Pirmosios Vilniaus skautės 
1918 m. Marija Krygerytė 
(Skardžiuvienė) ir Sofija 
Sinevičiūtė (Petrulienė).ooooooo ooooooo

Lietuvos jūs beržai balt marškiniai.
Eglės, eglės, pusny pasinėrusios! 
Ką jūs šnekat tai žemei gimtinei? 
Kuo viršūnią vainikai jūs gėrisi?

Kazys Inčiūra.
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Būdamas gimnazijoje buvau 
skautų eilėse. Tuo laiku buvau įgyjęs 
ir pirmuosius skautavimo patyrimo 
laipsnius. Nekurį laikų buvau net 
senas vilkas ir vadovavau Utenos 
vilkiukams. Kai baigiau gimnazijų 
pasibaigė .ir mano skautavimas. 
Dabar nekartų ir pasigailiu, kad nuo 
to laiko apleidau skautų eiles, bet tai 
ir lieka to tik gailėtis. . .

Tai buvo 1933 metais. Mes 
skautai iš anksto žinojome, kad 
vasaros metu Baltijos kraštus lankys 
skautybės įkūrėjas Robertas Baden- 
Powellis. Su juo turėjo atvykti ir apie 
650 anglų skautų vadų ir skaučių 
vadovių. Šiems visiems svečiams., 
sutikti Palangoje buvo rengiamas 
Lietuvos skautų ir skaučių sųskrydis. 
Kiekvieno skauto didžiausias noras 
buvo tame sųskrydyje dalyvauti.

Pavasarį baigiau gimnazijų. 
Rudenį turėsiu stoti į Karo Mokyklų 
atlikt karinę prievolę. Prasidėjo 
vasaros atostogos. Po egzaminų lyg 
turėčiau pasilsėti, bet vis rūpėjo tas 
sųskrydis. Norėjau kokiu nors būdu 
užsidirbti' kiek pinigų būsimoms 
išlaidoms padengti. Mano mamytė 
visai netikėtai surado man darbų. Jos 
pažįstama p. Vasilijeviėnė iš Ribnikų 
kaimo ieškojo korepetitorių jos 
sūnelį paruošti į antrųjų gimnazijos 
klasę. Ribnikai ’tai po 1863 metų 
sukilimo rusų kolonistų kaimas gal 
tik porų kilometrų nuo mūsų, 
Sutikau. Juk dviračiu man tai tik 
vieni niekai. Mano mokinys Aleksius 
pasirodė pakankamai gabus ir pavyz
dingas. Pradėjom darbų. Sekėsi 
neblogai, laikas bėgo ir labai greitai 

artėjo rugpiūčio vidurys —(sųskrydis- 
Man rūpėjo poros savaičių 
išvažiavimas. Sugalvojau pakalbinti 
p. Vasilijevienę leisti Aleksių kartu su 
manim vykti į tų skautųjsųskrydį 
Žadėjau stovyklavimo metu 
pasitaikiusiose pertraukose su 
Aleksiu padirbėti ir pamokas. 
Pasisekė.- Abu buvome į sųskrydį 
išleisti.. Išvykome prieš rugpiūčio 
vidurį. 'Sųskrydis turėjo įvykti 
VIII.14-18 dienomis. Vykome 
traukiniu. Iš Utenos važiavo nemažai 
skautų. Pats važiavimas taip pat 
mums teikė nemažai smagumų.

I Sųskrydįje dalyvauti suvažiavo 
598 skautės ir 1134 skautai — viso 
1732. Atvykę Palangos pušyne ap
sigyvenome palapinėse. Mažieji 
skautukai — vilkiukai- buvo 
patalpinti atskirai. Jų palapinės 
vyresnysis buvo paskirtas iš kito 
tunto. Aš su mano draugu Miku 
Labucku buvome paskirti į gretimai 
esančių jau suaugusių palapinę'. 
Apsitvarkę po kelių dienų ir 
sutikome atvykusįjį skautybės 
įkūrėjų Robertų Baden-Powellį ir 
skaučių globėjų Olave Baden-Powell.

Grupė skautų Palangoje

Susitikimas buvo didingas ir mes visi 
skautai buvome dideliame 
džiaugsme. Garbingieji svečiai ap
silankė ir pačioje stovykloje. Taip pat 
skautus kartu su. svečiais aplankė ir 
mūsų prezidentas Antanas Smetona. 
Vakare buvo skautų laužas. Skautų 
laužai būdavo kiekvienų vakarų. Jų 
svečiais buvo Palangos vasarotojai. 
Laužų' 'metu' buvo piatiekiama 
įvairiausia ir įdomi programa. 
Daugelį programų išpildydavo a p jų 
daliai vadovaudavo manoj draugus ir 
prietelius skautas Mikas LabuČkas. 
Jis pravesdavo dainas,- 
deklamuodavo eilėraščius, 
išpildydavo monologus ir leisdavo 
„rakietas” bei sprogdindavo „bom
bas” (aš • manau, kad kiekvienas, 
skautas žino kas tai yra „rakieta”.ar 
„bomba”). Laužai užtrukdavo iki 11 
ar’ 12 vai. nakties. Mikas turėjo 
artistiškus .gabumus' ir sugebėjimus. 
Jo pasirodymas.laužų metu ir skautų 
ir publikos buvo labai mėgiamas. 
Kaikuriąis kartais aš jam padėdavau.

Po kelių dienų sųskrydis baigėsi. 
Visi išsiskirstėme į savus namus.

Jurgis Stankūnas
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Lady Olave
Baden-Powell

Vasario 22 d. buvo skautybės 
įkūrėjo žmonos Lady Olave Baden- 
Powell šimtasis gimtadienis. Su 
Robertu susipažino 1912 m. ir tais 
pačiais metais vedė. Lady Baden- 
Powell 1916 m. pradėjo organizuoti 
skautes ir 1930 m. buvo paskirta 
pasaulio skaučių šefė. Po Lordo 
Roberto Baden-Powellio mirties 1941 
m. ji veikė skatindama skautybę ligi 
1970 m., kada dėl. sveikatos 
nebegalėjo keliauti. Mirė 1977 
birželio 25 ir palaidota prie savo vyro

ISTORINIAI
ĮVYKIAI 
vwrvrvwwvrwY

RUGPIŪTIS
10-t.o 1874 m. gimė ANTANAS SMETO
NA, Pirmasis Lietuvos Prezidentas.

17-to 1933 m. Skautų stovyklų Palan
goje aplankė Pasaulio Skautų Šefas lor
das Baden-Powell su 650 anglu skautų- 
čių.

23-čio 1939 m. Stalinas su Hitleriu, 
slapta sutartimi, pasidalino Lietuvą.

Kenijoje. Savo autobiografijoje ’Win
dow on My HEART“ LADY Olave 
pasakoja apie kelionę po Pabaltijo 
valstybes ir Lietuvą, o visoms 
skautėms primena: „Kasdien turėk 
planą nors ir kukliu būdu kam nors 
padėti, nes tapsi laiminga pati, 
padėdama kitiems”. Šiandien 
pasaulyje yra 8 milijonai skaučių.

25-to 1865 m. Vilniaus general-guber- 
natoriaus Kaufmano įsakymu buvo už
drausta lietuvių kalbai vartoti lotynų 
raides. Tas draudimas lietuviams buvo 
išplėšęs rašytą žodį keturiasdešimčiai 
metų.

26-to 1920 m. Lietuvos kariuomenė 
užėmė Vilnių, besitraukiančių bolševi
kų paliktą.

30-to 1387 m. įvyko Lietuvos krikštas, 
vadovaujant Jogailai, nors tikrumoje 
Lietuva jau buvo pakrikštyta Mindau
gui 1251 m. tapus Lietuvos karaliumi.

SADUTĖ

E. Šlekienė, Biržų gimnazijos 
kūno kultūros mokyt, sukūrė lietuvių 
liaudies tautinį šokį tariamą baletą 
„Sadutę”, gražiausią mergaičių šokį. 
„Sadutė” buvo sukurta 1938-39 
mokslo metų varžyboms. Viena 
senutė ūkininkė norėjo pašokti 
senovišką šokį, bet -neprisiminė nė 
vieno judesio, nė dainos žodžių. Bet ji 
prisiminė dainos melodiją ir prie
dainį — „Saduta-tuta”. Iš to 
priedainio ir duotas šokiui „Sadutės” 
/ardas. Ta dainos melodija buvo 
gyvu žodžiu padainuota gimnazijos 
muzikos mokytojui Linkevičiui, 
kuris užrašęs suharmonizavo šokiui 
muziką. Pagal tą muziką mokyt. 
Šlekienė sukūrė stilizuodama šokį. Ji 
panaudojo įvairius nusilenkimus, 
ratelius, pynimą, audimą, 
prasilenkimus, žvaigždutes ir t. t. 
Idėją tam šokiui davė — pavasario 
pasveikinimą, džiaugsmo, gamtos 
atbudimo. Šį šokį turėjo šokti 
mergaitės tautiniais drabužiais ir su 
gėlėmis rankose. 1938 m. varžybose 
„Sadutė” laimėjo pirmą, vietą.

1939 m. vasarą Biržų gimnazijos 
mokinės buvo pakviestos į Kauną 
Kūno Kultūros rūmų, kad su 
„Sadutės” šokiu pasveikintų visus 
suvažiavusius ir tuo atidarytų tarp
tautines krepšinio varžybas. Dabar
tinė „Sadutė” yra nuo pirmojo 
stilizavimo nutolusi, perkrauta an
traeiliais epizodais, bet vis tiek visur 
ta pati mokyt. Linkevičiaus har
monizuota muzika ir tie patys 
pagrindiniai mokyt.' E. Šlekienės 
sukurti judesiai.

Elena Kraftaitė-Šlekienė gimė 
1893 m. Didžpanemunės dvare, 
Panevėžio apskr.
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WOSt! DIDŽIOJI seiovi
Šv. Jurgio šventė

Šių metų Šv. Jurgio šventė buvo 
minima bal. 23 d. Bažnyčioje buvo 
rezervuota daug vietos skautėms ir 
skautams bei skautininkėms, bei 
židinietėms. Deja, vietos buvo 
apytuštės ir tik kelios skiltys 
tepasirodė suoluose. Kyla klausimas? 
Ir kam save vačiinti tuntais bei 
draugovėmis? vKada vienetai 
tesudaro vos skiltis. Ant sąrašų dar jų 
yra. o praktiškai nėra.

Jau sueigai prasidėjus, o kavinėje 
dar daug kas iš vyresniųjų gar
džiavosi kavute ir savaitės įvykius 
nagrinėjo. ..Pasidaro taip, kaip to 
žydo bitės išbėgiojo. . . O pasikvietus 
dar svečių — nors lisk j žemę. Klaiku. 
Dar Pilėnų tuntas šiaip taip pravedė 
tą sueigos šventę. O kur kiti vienetai 
ar pavieniai buvo? Šventės proga 
kun. G. Kijauskas, s. j. buvo pakeltas 
į skautininko laipsnį. Paįvairinti 
šventę iš Rochesterio, N. Y. buvo 
pakviestas Paulius Klimas, kuris 
turėjo parodyti video filmą ir 
papasakoti jo Laisvės Žygį 500-ties 
'mylių į Washingtoną. Pauliui 
nepagailėta katučių po pranešimo. 
Pilėnų tunto tuntininkas s. R. 
Belzinskas Pauliui Klimui įteikė 7- 
tos Tautinės stovyklos ženklelį. O 
T. V. 8-to kanalo korespondentė 
turėjo pasikalbėjimą su Paulium ir 
buvo parodytas vakarinėse nau
jienose. Kaip ir kas vesta — Pilėnai 
padarė gražias vaišes ir buvo 
pasidžiaugta ta šv. Jurgio švente. 
Sesės, ir broliai, man peršasi liūdnos 
perspektyvos ateičiai. Ar ne bus jau 
ta šventė paskutinė? Tas priklauso 
nuo jūsų.

j0gUĮ ¥yrfesnis brolis Vladas B.

Pilėnų tunto tuntininkas s. R. 
Belzinskas prisega 7-ios Tautinės 
Stovyklos ženklelį Pauliui Klimui. 
Cleveland, bal. 23-1989. *T

Paulių Klimą is Rochester, N. Y. 
apklausinėja 8-to Kanalo korespon
dentė apie jo Laisvės Žygį 500 milių. 
Paulius Clevelande parodė savo 

5v. Jurgio šventėje dalyvavę svečiai 
stebi skautų sueigą. Cleveland, bal. 
23-1989.

Laisvės Žygio susuktą video filmą 
Šv. Jurgio šventėje. Cleveland, bal. 
23 d. 1989.Nuotr. Vlado Bacevičiaus.
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SUMANIOS SESĖS RANDĄ IŠEITĮ

LSS „Gintaro” vadovių mo
kyklon šią vasarą pasiryžušios 
vykti šešios „Nerijos” jūrų 
skaučių tunto gintarės. 
Mokykla-stovykla vyks toli nuo 
Chicagos — Californijos skautų 
stovyklavietėje „Rambynas”, 
Šv. Gabrieliaus kalnuose. 
Kelionė išlaidi, ypač keliose sto
vyklose prieš tai stovyklausian
čioms sesėms. Bet ir įstatuose 
sakoma, kad: ,,... skautė 
sumani”. Taigi tik reikia kiek 
„pasukti galvą” ir išeitis atsi
ras. Atrado ją ir „Nerijos” sesės 
— nutarė ruošti „bikethon’ą” — 
iškylą dviračiais, prieš tai ran
dant rėmėjus, sutinkančius 
tam tikrą pinigų sumą aukoti 
už kiekvieną nuvažiuotą mylią. 
Pradėtas uolus sponsorių ieško
jimas. Vienoms sesėms šis 
uždavinys sekėsi lengviau, 
kitoms sunkiau. Gavusios tun- 
tininkės leidimą, 10 sesių: Aly
tė Gražytė, Dailė Grigaitytė, In
ga Balzaraitė, Linda Miku- 
čiauskaitė, Lidija Jurcytė, Gab
riela Arminaitė, Taiyda 
Rudaitytė, Laima Pauliūtė,

Julytė Narbutytė ir Milda 
Rudaitytė birželio 19 d., 10 vai. 
ryto iš tuntininkės, jps Violetos 
Paulienės namų Elgin, IL,

BRAZILIJA 

Sao Paulo vyr skaučių oktetas

išvyko. Buvo . numatyta 30 
mylių kelionė Fox upės pakran
tėmis. „Gintaro” vadovių 
mokykla yra kartu ir ištvermin
gumo mokykla, tad, atrodė, pats 
Dievas norėjo išbandyti, ar šios 
sesės yra užtenkamai patvarios, 
ne tik šiai dviračių kelionei, bet 
ir jų laukiančiai stovyklai. 
Pakely užklupo audra — lijo, 
kaip iš kibiro, tačiau jūrų 
skautės vandens nebijo. Kelionė 
buvo tęsiama geroje nuotaikoje. 
Savo uždavinį pasiekusios 3:30 
vai. p.p. patenkintos sugrįžo 
tuntininkės sodybon Elgine. Čia 
buvo maloniai sutiktos ir pavai
šintos. Pasilsėjusios skirstėsi į 
namus labai patenkintos, kad 
užsibrėžtas tikslas pavyko — 
surinkta pusė kelionei reika
lingų pinigų. Visos dalyvės 
dėkingos šį jų sumanymą parė- 
musiems tautiečiams.

Milda
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PSTKOIT Nuotraukos Ginos Baukienės

Broliai ruošiasi vėliavos nuleidimuiVz.rĄc išsirikiavusios iškyloje

Sk. vytis Manvydas Šepetys aiškina, kaip naudoti kompasąPaukštytės kandidatės žaidžia
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Sk. Vytis Simas Baranauskas moko rišti mazgus

26



SV. JURGIO 
IŠKYLA

Š. ftt. balandžio 30 d. Kalifor
nijos San Gabriel kalnuose, Charlton 
Flats įvyko Ramiojo Vandenyno 
Rajono metinė Šv. Jurgio Šventė. 
Šiais metais iškyla buvo ypatingai 
įspūdinga, kadangi savo tarpe turė
jome keletą mums brangių svečių. 
Los Angelėj tuo metu lankėsi Vyr. 
Skaut. Gediminas Deveikis su 
žmona. Taip pat su mumis dalyvavo 
ir svečias iš Lietuvos, Balys Ga
jauskas ir jo dukrelė Gražinutė.

Po Sumos Šv. Kazimiero 
bažnyčioje, skautai, tėvai ir svečiai 
skubėjome į Charlton Flats, kur 
visiems susirinkus prasidėjo 
iškilminga Šv. Jurgio iškylos 
programa. Po komendanto v. sk. 
Vaclovo Svidersko švilpuko 
susirikiavo skautų ir skaučių gretos. 
Tolimesnį pravedimą perėmė ps. 
Laima Žemaitytė. Trumpą žodį tarė 
besilankąs Vyr. Sk-ninkas G. 
Deveikis ir svečias iš Lietuvos Balys 
Gajauskas, kuris trumpai papasako- 
j o apie skautų veiklą 
nepriklausomybės, vokiečių ir rusų 
okupacijos laikais Lietuvoje ir apie 
dabartinį skautų atsikūrimą Lietuvo
je.

Kalniškių Tunto tunt-kas ps 
Albinas Sekas pasveikino Vyr. 
Skautininką ir įteikė jam atminimui 
knygą Ramiojo vandenyno skautų 
vardu. Jis priminė, kad šis rajonas 
apima ne tik Kaliforniją, bet kelias 
vakarų valstybes.

Džiaugėmės per šią (šventę 
turėdami keletą įžodžių. Skaučių 
įžodį davė sesės Adrija Karaliūtė ir 
Vilija Sekaitė. J ūrų skautų įžodį davė 
broliai Paulius ir Tomas Kašelioniai.

Šioje Šventėje brolis Albinas 
baigė tuntįninko pareigas, 
pasilikdamas Rajono Vadeiva. Po 
atsisveikinimo žodžio jis perdavė 
tunto vėliavą ir tuntininko pareigas 
ps. Tadui Dabšiui. Palangos Tunto

L. A. Šv. Jurgio Iškyloje skaučių vėliavos ir Adrija Karaliūtė. Toliau
įžodį duoda Vilija Sekaitė (prie jų draugininkė sk. G. TompaUsklenė.

L. A. Šv. Jurgio Iškyloje dienos 
komendante psl. Laima Žemaitytė ir 
svečias Vyr. Sk-ninkas G. Deveikis.

sesės atsisveikino su broliu Albinu ir 
pasveikino naują tuntininką, brolį 
Tadą, su skautiškais šūkiais ir 
gėlėmis.

Po iškilmingos sueigos sekė 

Mūsų skautų organizacija yra ge
riausia pagalbininkė mūsų mokykloms. 
Mokyklose moko ir auklėja vien mo
kytojai, o skautų vadais eina visokių 
inteligentijos sluoksnių žmonės.

A. Smetona.

užkandžiai ir malonūs pokalbiai 
gražioje gamtoje. Pasistiprinę 
susėdome prie , .laužo” ’ nors dar 
nebuvo sutemę ir linksmai 
padainavome, prisimindami, kad jau 
artėja stovyklų laužai. Po tradicinės 
„Ateina Naktis” skirstėmės namo, o 
daugumas skautų išskubėjo į tautinių 
šokių repetičiją.
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Jis labai juokiasi kai aš skaitau 
juokus apie paštininkus

IRRKM.

Esu stovyklos budintis. Atėjau 
patikrinti jūsų stovyklavietę

— Mano drauge, leisk man pasaky
ti, jog tu esi asilas! — ■

— Nesuprantu! —
— Ko čia, atleiskite, nesuprasti?..—
— Nesuprantu, ar todėl esu tavo 

draugas, kad esu asilas, ar todėl 
asilas, kad esu tavo draugas.

Senojo Eigipto skautininkas

PRO PALAPINĖS 
PLYŠĮ

Sunki kova
—Kodėl taip vėlai visada kelies?
—Mat. kiekvieną rytą praside

da smarki kova tarp mano' geros 
valios ir tinginystės, ir aš žiūriu, 
kas laimės, net nepajudėdamas, 
kad nė vienai kariaujančiai pusei 
nepadėčiau.

Tik dviejų dalykų jis nevalgo
Bobutė klausia Simutį:
—Ar tu visada geras berniukas, 

Simuti, ar visada viską valgai?
Simutis:
—Visada, bobut, ir viską. Tik 

prieš pusryčius aš nevalgau dvie- 
5 jų dalykų:

—O ko gi tu nevalgai?
—Pietų ir vakarienės.

SXAuiU AWA3
4613 W. 106 PI. 
Oak Lawn, IL 60453

Turime svečių, broli Vytai!
Trisdešimt du daugiau pietums

Rašinys
Mokytojas: —Mikai, tavo raši

nys “Mano motina” . žd3iš į žodį 
toks pat, kaip tavo brolio. Katras 
nusirašėt nuo katro?

Mikas": —Bet juk mūsų abiejų 
ta pati motina...
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