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PASIKEITIMAI REDAKCIJOJE
s. Birutė Vindašienė dėl pakitusių šeimos ir 

darbo sąlygų bei naujų įsipareigojimų kitose sri
tyse pasitraukė iš Sk. Aido redakcinės kolegijos. 
Dėkojame sesei Birutei uš skautišką talką.

Nuo šių metų pradžios į Sk. Aido redakciją 
įsijungė s. Sofija Jelionienė. Sesė Sofija ir anks
čiau buvo aktyvi Aido bendradarbė.

atitaisymas
Skautų Aido vasario numerio rašinyje "Lie

tuviška draugystė - lietuviška šeima", renkant 
tekstą, iškrito viena spaudos eilutė.

Sakinys 17-toje eilutėje yra šis:
"Pirmą dalį sudaro lietuviai, gyveną Lietuvos 

žemėse, pavergtoje Lietuvoje, o antrąją sudaro 
lietuviai, gyveną kitose pasaulio šalyse".

SKAUTU AIDAS YRA TOKS, KOK[ 
PATYS PADAROM

Puikiai žinau, koks mielas svečias mano šei
moje yra Skautų Aidas. Taip pat tikiu, kad toks pat 
laukiamas svečias jis yra ir visų namuose.

Šiame savame mėnesiniame žurnale randamos 

korespondencijos supažindina su kitais vienetais, 
jų užsimojimais, veikla, vadovais, suartina mus 
visus skautiškos šeimos ryšiu, o ideologiniai straips
niai padeda dažnam tobulėti skautavime. Negalima 
pamiršti ir pačių skautų-čių rašinėlių,kurie,tikiuo
si, paskatina visus brolius-seses pabandyti aprašyti 
ar iškylą, ar draugovės sueigą, ar kitą įvykį, tuo pat 
išugdydami ir naujus sumanius bendradarbius Skautų 
Aidui. Patys mažieji - vilkiukai ir paukštytės - čia 
randa ir uždavinių, ir galvosūkių, ir piešinių. Todėl 
Skautų Aidas tinka vienokio ir kitokio amžiaus bro
liui ar sesei.

Jei kartais kuris iš mūsų pastebėtų kokį trūku
mą, reikia jausti savą pareigą tam trūkumui paša
linti. Jei pasigendate daugiau korespondencijų ar 
nuotraukų apie savo vienetą - nelaukite iš kitų, 
pabandykite patys parašyti ar nuotrauką atsiųsti. 
Taip pat redakcija priims jūsų sugestijas, jei pa
geidausite, kad būtų dedama vienos ar kitos rūšies 
dalykėlių daugiau ar - mažiau.

Visi, broliai ir sesės, ne tik skaitykime, bet 
taip pat stenkimės ir praturtinti Skautų Aidą savo 
jam siunčiamais kūrinėliais, o ypač reikėtų pasi
stengti jį ir paremti, kad Skautu Aidas galėtų ir 
toliau lankyti mus, kaip lanko ligi šiol.

Budžiu
ps. B. Kidolienė, New York

2



dvie /not
PRAEITIES IR DABARTIES

Žilagalve Motina, lenkiame galvas prieš 
Tave, kuri Lietuvos laukuose auginai mūsų 
tėvelius. Tavo pavyzdys visiems mums švie
čia pasiaukojančia meile.

Tu nenuvargai savo darbuose ir išradi
muose. Tu visuomet pirmoji kėleisi ir pra
dėjai dienos darbus ir paskutinioji savo nu
vargusius sąnarius priglaudei nakties po
ilsiui. Nenuilstamai Tavo rankos audė margas 
drobes ir sėjo rūtų darželius.

Tu buvai kukli ir nereikalavai daug iš 
gyvenimo. Tu niekad nereikalavai padėkos 
ir tu norėjai gerai atlikti savo pareigas ir 
suprasti kitus, bet nebūti suprasta ir kitų 
pripažinta.

Tu buvai visuomet vaisinga ir gailes
tinga: net savo alkstančiam ir suvargusiam 
priešui tiesei užuojautos ir pagalbos ranką.

Tavo nuo sunkių darbų suaižėjusios ran
kos išaugino daug tautos milžinų, garbingų 
vyrų ir moterų.

Gerbei mokslą, nors dažnai pati nebuvai 
jo pažinusi; negailėjai didelių aukų, kad 
vaikai jį pasiektų, nors ir žinojai, kad jis 
išves juos iš tavo namų.

Išgyvenai tautos galybę Lietuvos Nepri
klausomybės laikais ir tautos tragediją, jai 
pavergtai, tačiau nepalūžai ir nepraradai 
savo didelio tikėjimo, kuris Tave stiprino 
sunkiomis valandomis. Net ir vienišoje se
natvėje, kai Tavo vaikai atsidūrė svetimose 
šalyse, Tu sėmeisi jėgų iš Dievo rankų.

Tavo meilę ir ištikimybę Lietuvai liudija 
partizanų kapai ir Sibiro kančios. Kad mes 
nors kiek galėtume būti panašūs į Tave!

JAUNOJI MOTINA

Mūsų tautos gyvybė ir ateitis tavo ranko
se, Tu esi mūsų viltis.

Tavo uždavinys yra labai sunkus svečioje 
šalyje išauginti vaikus, kurie būtų geri lietu
viai. Bet semkis jėgos, kaip tavo senelė 
sėmėsi jos, skleisk aplink save vidinę ši
lumą, gilų tikėjimą ir gyvenimo džiaugsmą.

Duok savo vaikų gyvenimui gražų pavyzdį 
ir tikrų gyvenimo vertybių; tenemato jie 
gyvenimo prasmės daiktuose ir piniguose. 
Atverk jiems gamtos grožį ir gamtos meilę.

Įkvėpk savo vaikams Lietuvos ir gimto
sios kalbos dvasią. Išlaikyk savo šeimos 
lietuviškas tradicijas. Neleisk savo vaikams 
daryt, ką jie nori, nebijok pasakyti ”ne”, 
kur reikia. Tegul tavo meilė būna sveika 
vaikui.

Visuomet turėk laiko savo vaikams, ne
atstumk jų nuo savęs, bet su širdimi pri
glausk prie savęs. Apspręsk kartu su jais 
jų problemas. Parodyk jiems, kad tu do
miesi, ir stenkis atsakyt į jų klausimus. 
Visada žinok, kur ir su kuo tavo vaikai yra. 
Teik laimę ir pati būsi laiminga!

Rasa Lašinskaitė
Birutės d-vė, Chicago
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Žmogus yra labai mažas
Ir labai didelis

Šventasis Raštas sako, kad Dievas 
Įvairiais laikais ir įvairiais būdais kalbėjo 
Į žmones. Pradžioje Jis kalbėjo per savo 
pasiuntinius - pranašus; pagaliau Jis mums 
prabilo per savo Sūnų Jėzų Kristų.

Taip pat Dievas kalba į mus per mūsų 
pačių- sąžinę ir per visą savo sukurtąją 
gamtą. Norint išgirsti ir suprasti Dievo 
balsą, reikia turėti atvirą širdį, nes, kaip 
sako Šventasis Raštas, Dievas priešinasi 
puikiesiems bei išdidžiai galvojanti, sms, bet 
duoda savo malonės supratimą nuolankie
siems.

Prieš keletą metų Atlante nuskendo ato
mine jėga varomas Amerikos povandeninis 
laivas Thrasher. To tragiškai žuvusio laivo 
vienas jūrininkas savo dienorašty taip rašė:

"Viešpatie, vandenynas yra taip didelis, 
o aš esu toks mažas ir menkas".

Jis žinojo, kad žmogus yra menkas ir 
mažas, turint prieš save visą pasaulį. 
Žmogus tampa dar mažesniu, kada jis 
žyelgia į visą visatą, dangaus skliautą, ku
riame nuo amžių spindi žvaigždės.

Visa tai mūsų žemelę, ant kurios gyve
nam ir kuri mums atrodo didinga ir milži
niška, padaro tik mažą dulkelę. Juo labiau 
žmogus turi pajusti savo mažumą ir men
kumą, žiūrėdamas į visos tos begalinės 
visatos Kūrėją - Dievą.

Tačiau žmogus yra didis ta prasme, kad 
jis yra sutvertas į paties Dievo panašumą, 
apdovanotas protu ir laisva valia. Jis žino, 
kad jis egzistuoja - gyvena, juda, kruta, tuo 
tarpu, kai visi tie begaliniai žemynai viso 
to neturi.

Čia ir yra didžioji žmogaus vertė, kaip 
dvasinės, mąstančios, protaujančios būtybės 
vertė. Visa ta medžiaginė masė, kuri žmo
gų iš visų pusių supa, kad ir būtų bei atro
dytų begalinė, išnyksta, tampa menkaverte 
prieš žmogaus dvasingumą.

s. kun. Stasys Kulbis, SJ,
Kanados Rajono Dvasios Vadovas

s. Juozas Starėnas

Lekiu ratu kažkur, sapnų sparnais pakilęs, 
Tolyn, tolyn į tamsą tuštumos gilios...
Silpnybė taip rami, jausmai pabirę 
Pasklido mylimose lopšinės fllia-lios.

Motulės rankų švelniuose pataluose
Nuskendęs sutirpau, lyg vaškas ugnyje, 
Ir pradingau, vien tylios, žaismingos čiūčia-liūlios 
Niūniuoja pasaką kažkur tai manyje.

Kai sugrįžau atgal į šaltą guolį
Iš naujo gimęs, motulės jau neberadau...
Likau aš vienas, brendantis per žemės molį, 
Tik vienišas klajūnas pasaulyje likau.

Tos mielos, pasakiškos čiūčia-liūlios
Tebeskamba man dar ausyse ir šiandie.
Neatmenu aš veidb anei akių motulės, 
Tiktai jaučiu jos švelnią ranką ant peties...
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PRIEŠ 26 METUS...

KUN.VLADAS MAŽONAS - 
VIENAS IŠ SKAUTUOS 
PIRMŪNŲ

Mielas Redaktoriau,

Kažkada prašei straipsnio 
"Skautų Aidui". Aš jo neprisi
ruošiu parašyti, nes visų laisva
laikį paskirtu ruošdamas plačios 
apimties dokumentinį veikalų 
"Kentėjų už Kristų ir Lietuvų". 
Ten bus sudėti kančios'epizodai 
vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų, ku
rie Lietuvos okupacijų metu ken
tėjo ar tebekenčia už Kristų ir 
Lietuvų, už tautos ir krikščiony
bės idealus.

Šiandien minutei pertraukiu 
darbų, nes knygos rankraštyje su
stojau ties Sibire bolševikų nu
žudyto marijono kun. Vlado Ma~ 
žono biografija. Jis gimė 1891 m. 
Telšiuose, taigi lygiai prieš 80 
metų, mirė 1945 m. sausio mėn. 
Sibire. Taigi pernai sukako 25 
metai nuo to kankinio mirties. 
"Skautų Aidų" perverčiu, kaikų 
ir paskaitau, ypač džiaugdamasis 
tuo, kad Jūs jaunimui pristatot ir 
didžiuosius Lietuvos vyrus ir net 
šių dienų rašytojus. Kun. Vlado 
Mažono paminėjimo iki šiol ne
pastebėjau. O jį verta prisiminti, 
nes jo gyvenimas neatskiriamai 
buvo surištas su lietuviška skau- 
tija.

1911 m. jis buvo paskirtas 
Petrapilio šv. Kazimiero parapi
jos klebonu, kur ėmė organizuoti 
lietuvius skautus ir šiaip dirbo 
jaunimo tarpe. (Žr. LietuviųEnci- 
klopedija XVIII t., 38 psl.). 1921 
m. grįžo į Lietuvų ir čia buvo 
Paskirtas gimnazijos kapelionu, 

ia ypač pasireiškė jo skautiška 
veikla. 1929-30 m. jiems redagavo 
laikraštėlį "Budėk", 1924 m. su
kūrė stovyklinę skautų maldų, 1930 
m. išspausdino Lietuvių Skautų 
Brolijos statutų ir už nuopelnus 
buvo atžymėtas skautų padėkos 
ordinu.

Išvykęs ilgesniam laikui mi
sijų darbui į Angliju, Mandžiū- 
rijų bei Japonijų, ten jungęs lie
tuvius ir jaunimų į vienų sujungę, 
Lietuvon grįžo 1938 m. Bet čia 
nebeilgai jam teko darbuotis, nes 
tuojau atėjo bolševikai ir 1941 m.

didžiųjų birželio trėmimų metu 
tų retų skautijos ir jaunimo bi
čiulį ištrėmė į Sibiro vergų sto
vyklas, kur jis, kaip ir tūkstan
čiai lietuvių tremtinių, per tris 
su puse metų buvo visiškai ga
lutinai sunaikintas.

Tegu skautai Vėliniu vakaro 
maldose ar net kurioje iškilmin
goje sueigoje prisimena savo vy
resnįjį brolį, savo metu ištiki
mai tarnavusį skautijos idealams. 
Kankinio kun. V. Mažono biogra
fijos platesnius epizodus galėtų 
jums atskleisti jo buvę jaunes
nieji broliai marijonai - kun. J. 
Vaišnora, ar kun. Pr. Garšva.

Su pagarba 
Matas Raišupis

Kovo 25 d. Clevelande mirė skautininkas A. Jo
naitis, daug nusipelnęs Lietuvos skautijai. Skautai 
vyčiai prie velionies karsto garbės sargyboje, atsi
sveikinimo godį taria A. Mikoliūnas.

V. Bacevičiaus nuotr.

EUROPA PUOŠIASI

; 1970-ieji Europoje buvo pa
il skelbti gamtos apsaugos metais. 
■; Į šių miškų ir laukų gražinimo 
; bei apsaugos veiklų aktyviai įsi- 

o jungė ir visos Europos skautų 
t sųjungos. Skautų žurnalai plačiai 
;> Šia tema rašė, o patys skautai-ės 
;; visur prisidėjo praktišku būdu.

Prancūzijos sesės ir broliai 
| įruošė daug piknikų aikštelių su 
i; suolais ir pastogėmis, Belgijos 
SS skautija visame krašte pravedė 
<> platų ornitologijos tyrinėjimų ir 
| suvedė Belgijos žuvėdrų statistikų, 
J; danų skautai vyčiai tyrė savo 
o krašto vandens švaros problemų. 
| Pastarieji kartu su vyr. skautėmis 
ž net išleido brošiūrų, liečiančių 
i; vandenų teršimų bei apsaugų, 
i! Norvegų skautai kruopščiai tai-
;> kino mokslo įstaigoms, rinkdami 
;; samaniį bei primityviųjų augalų 
Z pavyzdžius, o ispanų skautiškasis 
<> jaunimas buvo įsijungęs į infor- 
| macijos tarnybų, ieškodamas bei 
<; nurodydamas kampelius, kurie ga
ji lėtų būti pagerinti, išvalyti, ap- 

saugoti nuo pramonės teršimo ir 
" pan.
o Bene įdomiausia žinutė atėjo 
<> iš Italijos, kur skautai pernai buvo 
? įsijungę į platų medžių ir krūmų 
S; sodinimu. Florencijos skautai su- 
| ruošė iškylų į vienų miškingų 
I apylinkę, kuri buvo irgi apsodinta 
| skautų prieš... 50 metų! Ar ne 
į įdomus gerasis darbelis?
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GYVENO KAIP VYDŪNAS:

Antanas Krausas
Rašo v.s. Bronius Žalys

Penktojoje Tautinėje Stovykloje (1958 m.) dar 
stovyklavome drauge su v.s. Antanu Krausu. Tai 
buvo paskutinė bendroji mūsų stovykla. O tų sto
vyklų LSS Australijos rajone 1950-70 m. laikotarpiu 
buvo daug. Su juo drauge stovyklavo šimtai jaunųjų 
lietuviukų - lietuvaičių, kuriems jis jau tada buvo 
legenda - vienas "trijų didžiųjų" - rajono steigėjų.

Prisimenant v.s. A. Krausa, man tuojau grįžta 
ir kažkada girdėtos poemos žodžiai:

Skautininkas A. Krausas (5-tas iš kair.) 
Augustdorfo, Vokietijoje, vadovų tarpe 1948 m.

"Vinis daryti iš tokių žmonių,
Nebūtų pasauly geresnių vinių..."

Tai buvo žmogus labai švelnios sielos, bet kie
tas, kaip geležis savo pasiryžimu, neišsemiama 
energija, atsidavimu lietuviškajam ir skautiškajam 
reikalui.

Gimus 1905 m. gegužės 10 d..Sedoje, Mažeikių 
apskr. 1925 m. baigė Telšių Vysk. M. Valančiaus 
vardo gimnazijų. Būdamas gimnazijoje, su savo 
draugu R. Serapinu įsteigė Sielos Kultūros Ratelį 
ir 1923-24 m. leido bei redagavo neperiodinį laikraštį 
"Šaltinį", priklausė dr. V. Kudirkos literatūros 
būreliui, buvo veiklus vegetarų draugijos narys ir 
redagavo jos laikraštį "Širdies Liepsna". Savo 
tėviškėje, Sedoje 1923 m. įsteigė viešą biblioteką.

Į Telšių gimnaziją buvo atvykus su paskaitom 
dr. Vydūnas, kuris savo idėjom patraukė ir suža
vėjo daug jaunuomenės. Antaną dr. Vydūnas pa
veikė labai giliai, ir per visą gyvenimą jis liko 
ištikimu Vydūno sekėju, o vėliau - ir globėju. Jo 
idėjomis jis ne tik kad gyveno, bet buvo pasi
rinkąs ir Vydūno gyvenimo formą - buvo vegeta
ras, asketas, blaivininkas, laikydamas jį savo mo
kytoju iki žemiškos kelionės pabaigos. Vydūno 100 m. 
gimimo sukakties proga su paskaitomis apie šį 
šviesųjį asmenį pervažiavo ne tik visą Australiją, 
bet ir Ameriką.

1930 m. jis baigė humanitarinius mokslus Vytauto 
Didžiojo Universitete Kaune. Studentavimo metu 
priklausė Humanitarų, Simano Daukanto ir Filosofų 
draugijoms bei aktyviai reiškėsi abstinentų sąjūdyje.

Baigus universitetą, pradėjo pedagoginį darbą, 
mokytojaudamas 1930-33 m. Šiaulių berniukų gimna
zijoje, vėliau - 1933-37 m. šios mokyklos vice
direktorius, 1939-40 m. ėjo Skuodo valstybinės 
gimnazijos direktoriaus ir Rokiškio valstybinės 
Kan. Vaižganto vardo gimnazijos inspektoriaus pa
reigas, 1940-41 mokytojavo Kelmės vidurinėje mo
kykloje.

Lietuvoje reiškėsi visuomeniniame ir spaudos 
darbe. Bendradarbiavo Sargyvoje, Santūroje,Mokslo 
Dienose, Lietuvoje, Ateityje, Židinyje, Lietuvos Aide, 
Jaunojoje Kartoje, Jaunojoje Lietuvoje ir Tautos 
Kelyje. Rašė daugiausia jaunimą liečiančiais klau
simais - švietime, auklėjimo, skautybės ir blaivybės. 

Šiauliuose priklausė Gyvulių Globos Draugijai ir buvo 
jos sekretoriumi. Gimnazijoje įsteigė pirmąjį Lietu
voje moksleivių gyvulių globotojų ratelį ir išleido 
gyvulių globos antologiją "Mūsų Bičiuliai". Rokišky 
buvo moksleivių šaulių būrio vadu. Skuode 1937 m. 
įsteigė skautų vietininkiją. Priklausė Dr. J. Basa
navičiaus mokytojų ir Lietuvių Tautininkų są
jungoms.

Bemokytojaudamas užmezgąs ryšį su skautais, 
nuoširdžiai visą gyvenimą dirbo jų eilėse. Dalyvavo 
tarptautinėse skautų džiamborėse: Švedijoje 
(1935 m.), Olandijoje (1937), Prancūzijoje (1947). 
Čia jis organizavo lietuviškas parodėles, propaguo
damas Lietuvą ir lietuvius.

ANTROJI ŽEMIŠKOSIOS KELIONĖS DALIS - 
IŠEIVIJOJE

Vokietijoje 1945-48 m. buvo mokytoju ir vice
direktoriumi Detmoldo, Graveno ir Augustdorfo 
lietuvių gimnazijose ir ėjo LSB spaudos skyriaus 
vedėjo pareigas, kartu redaguodamas Skautų Aidą ir 
Skautybą. Bendradarbiavo spaudoje: Lietuvių Žodyje, 
Mūsų Vytyje, Mūsų Kelyje, Dirvoje ir Tautos Mo
kykloje, išleido Vydūno knygas: Tauresnio Žmo
niškumo Užtekėjimas, Bhagavad Gitą, Kalėjimas - 
Laisvėjimas ir savo paties redaguotą vadovėlį jau
nesniesiems skautų ■ vadovams - Tau, Skiltininke!, 
Gyvulių Draugas (I ir II dalys) ir 10 kitų leidinių, 
daugumoje skautiškų.

Visą gyvenimą paskyrąs jaunimo švietimui ir 
auklėjimui, šios savo misijos nepamiršo ir Austra
lijoje. Vos tik pasistatęs namus Melburno prie
miestyje, Maribyrnong'e, 1951 m. juose įsteigė 
lituanistinę mokyklą ir 8 metus mokytojavo. Ir čia 
jis su skautais: Melburne įsteigė Senųjų Skautų 
Židinį (1950 m.), 1953-1960 m. ėjo LSS Austra
lijos rajono vado pareigas, suredagavo ir išleido 
pirmąjį skautų vyčių vadovėlį Vyčio Taku. Jis ir 
tuntininkas ir skautiškų stovyklų vadovas bei dalyvis, 
parodėlių organizatorius ir t.t. 1959 m. dalyvavo 
pasaulinėje džiamborėje Filipinuose ir Tarptauti
nėje Skautų Konferencijoje Indijoje. Už nuopelnus 
lietuviškajai skautybei pakeltas į vyr. skautininko 
laipsnį, 1958 m. apdovanotas LSS Geležinio Vilko 
Ordinu.
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Brolis Antanas buvo įsijungęs į vietos liet, 
spaudą., suredagavo Liet. Kultūros Fondo metraštį 
Atolą ir kt. leidinius, o paskutiniu metu ėmėsi 
rašyti dr. Vydūno biografiją ir tvarkyti išleisti jo 
raštus. Šalia mokytojo darbo, skautiškos veiklos 
ir žurnalistikos, dirbo LKF Australijos valdyboje, 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Draugijoje, ALB Mel
burno Apylinkės valdyboje, ėjo ALB Krašto 
Valdybos švietimo reikalų vedėjo (netoli 20 metų) 
ir ALB Krašto Valdybos bibliotekos bibliotekininko 
(nuo 1964 m.) pareigas. Buvo ir modernus lietu
viškas knygnešys - savo namuose įsteigė liet, 
plokštelių ir knygų skleidimo centrą - Tėvynės 
Garsus.

BROLĮ ANTANĄ, KAIP ASMENĮ, GERAI JĮ 
PAŽINĘ., APIBŪDINA RAŠYTOJAS R. SPALIS 

IR Č. LIUTIKAS

R. Spalis rašo:
"Detmolde tarp kitų žymių žmonių būta ir Vy

dūno. Mes, gerbdami jį, kėlėm aukštai kepurę, su
sitikdami jaudindavomės iki ašarų, klausydami jo 
paskaitų, karštai plodavome už jas, bet išėję už 
durų, pamiršdavome mūsų filosofą, besirūpindami 
savo reikalais. Tuo tarpu jis buvo vienišas, senas, 
tikriausiai juto mūsų hipokritiškumą, ir gyvenimas 
tarp mūsų būtų jam nelengvas, jei ne Krausas, 
kuris, būdamas jautresnės sielos, suprato, kad 
senas žmogus reikalingas ir tam tikros šeimyninės 
šilumos. Tad ne tik sušelpdavo jį viena kita maisto 
dėžute, ne tik ponia Krausienė išplaudavo baltinius, 
bet savo poilsio laiką skirdavo Vydūnui, vesdamas 
jį į parką ar kurią kitą gražesnę vietą, kur abu 
vaikščiodavo šnekučiuodamiesi.

Detmolde buvo atgaivintas Skautų Aidas, ir re
daktoriaus darbas teko Krausui. Redaktoriavimas 
niekad nebuvo lengvas, bet tais laikais dar sunkes
nis: pati spaustuvė - tik kitame mieste, ir tai gan 
toli, o susisiekimas sunkiai įmanomas, nes apar
dytas bombų. Be to, toje pačioje vietoje net trys 
lietuviški žurnalai buvo spausdinami, ir spaustu
vininkas, apsižiūrėjęs, kad aplink nėra tinkamo 
varžovo, tyčiomis užgaišdavo darbą,reikalaudamas 
kyšio riebalų ir kitų produktų pavidalu.

Australijos vadovų tarpe 1958 m.: (iš kair.) 
v.s. B. Dainutis, v.s. V. Neverauskas, neatpažintas 
asmuo ir v.s. A. Krausas.

1958 m. Ketvirtoje Taut. Stovykloje Victorijoje, 
Austr, brolis Antanas apdovanotas Geležinio Vilko 
Ordinu.

Krausas, būdamas labai pareigingas,norėdamas 
laiku išleisti Skautų Aidą, dažnai nuskriausdavo ir 
savo šeimą, maisto dėžutes atiduodamas vokiečiui. 
Bet jo tikras charakteris išryškėjo vokiškos markės 
reformos metu, kada pinigas pasidarė didžiai bran
gus ir todėl retas svečias lietuvio kišenėje. Pra
sidėjusi emigracija dar labiau sunkino padėtį, o 
tuo tarpu spaustuvėje buvo įsiskolinta. Mažiau są
žiningas žmogus būtų numojęs ranka ir pabėgęs į 
užjūrius, palikdamas kitiems tvarkytis, bet Krausas 
liko vietoje iki išlygino skolas ir tik tada pajudėjo 
į pietų kontinentą.

Gyvendamas jau Anglijoje gavau liūdną žinią 
iš Australijos, kad Krausas neteko akies. Maniau, 
kad tai palauš jo energiją, pasirodo sunkiai įvei
kiamą. Netrukus jis jau skrido į tarptautinę skautų 
stovyklą ir iš viso, pasiraitęs rankoves, kibo į 
darbą."

Kitas jo gimnazijos laikų bičiulis, Č. Liutikas, 
šiuo metu gyvenąs N. Zelandijoje, apie a.a. Antaną 
sako: "... tik tada sėkmingas darbas, kada mokama 
prieiti prie žmonių, juos pasirinkti bendradarbiais. 
Šitą charakterio bruožą Antanas turėjo, mokėjo 
prieiti ir susikalbėti su kiekvienu ir pats dirbda
mas įstengė ir kitą įtraukti į darbą."

A.a. Antanas Krausas mirė po sunkios ir var
ginančios ligos 1970 m. gegužės 3 d., palikdamas 
žmoną Anelę, sūnų ir dvi dukras. Jis mirė, bet jo 
darbai, jo sviesus pavyzdys bus ilgai, ilgai mi
nimas lietuvių skautų-čių - jų pašnekesiuose prie 
liepsnojančių laužų, prie kurių daug kartų velionis 
pats jiems kalbėjo apie nemirštamą tėvynes meilę, 
apie didįjį žmoniškumą, kuris mus visus turi jungti!

V.s. B. Žalys
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SU PEILIUKU

5.

Mano peiliukas yra nedidelis, 
aštrus, kurio ašmenys vadinasi 
"pen blade". Jis yra plonas ir 
gerai pritaikytas mažesniems dro
žinėjimams. Vėliau, kai įprastu 
drožinėti, tikiuosi įsigyti daugiau 
peiliukų. Jų ašmenų pavadinimai 
piešinyje yra: A - "pen blade"; 
B - "cut-of pen"; aštrus kampas 
ir tiesūs ašmenys tinka kampams 
užbaigti. C - "B-Clip"; smailus, 
ilgas galas tinka ten, kur sunku 
su kitokiu peiliu prieiti. D - 
"spear"; stiprus ir patogus stam
besniam drožinėjimui.

mokėti, kaip su peiliuReikia
elgtis. Negalima jo smeigti į že
mų, plauti popierio ar vielos, 
drožti pieštuko ar žaisti 
"mumblety-peg" !!! Geras dro
žinėjimo peiliukas yra tik 
medžiui drožinėti. Jį reikia lai
kyti sausą, ištepti alyva ir jis 
visada turi būti aštrus. Įsipjau
name su neaštriu peiliu, nes rei
kia spausti ten, kur nereikia.

Lengviausiai drožinėjamas 
medis yra liepa (basswood), bal
toji pušis (white northern pine), 
raudonmedis (redwood) ir dar 
keletas kitų.

Vienas įdomiųjų drožinėjimo 
rankdarbių yra medinis "lenciū-

gėlis". Jam padaryti reikia gero, 
plono 
inčų 
džio

peiliuko, 1 1/2x1 1/2 x 11 
ilgio sauso, minkšto me- 

gabalo ir daug kantrybės.

Per daug įsismaginę nepada
rykime taip, kaip šis ''gamtos 
draugas"!

^dzaeies šonus padalinti į tris 
dalis, kaip brėž. 1. Per lazdelės 
galus ir išilgai nubrėžti linijas - 
brėž. 2. Tamsiai pažymėtas vie
tas reikia išpiauti - nudrožti, kad 
iš lazdelės galo žiūrint, liktų tik 
kryžius. Tada lazdelę sužymėti 
dviejų, incų tarpais, kaip brėž. 3 
ir pradėti drožti pusiau apskriti
mus iš visų pusių (4-tas brėž.), 
kol kiekvieną apskritimą bus ga
lima galutinai užbaigti, kaip pa
rodyta 5 ir 6 brėž. Pagrindinė 
taisyklė - neskubėk!
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SESEI VADOVEI:
PAUKŠTYČIU ŠVENTĖ

Didesniuose vienetuose, be 
įprastinių tunto sueigų, patartina 
turėti atskirą iškilmingą sueigą - 
šventą, skirtą tik paukštytėms.

Kaip skautės turi Susimąstymo 
Dieną, 'taip ir paukštytės gali tu
rėti savo šventą, kurios metu jos 
būna pilnos šeimininkės. Tada gal 
ir įsakymų ilgumas taip jų ne
nuvargins, nes jos pačios bus čia 
minimos: kiek ženklų išlaikė, kurį 
patyrimą gavo, kurią specialybą 
užsitarnavo.

Į šventą atsilankiusius svečius 
taip pat paukštytė gali priimti, 
nurodyti vietas. Jos palydove skir
ti didesną sesą,kuri pažintų kvies
tuosius svečius, bet palikti pačiai 
paukštytei juos priimti.

Šventės metu suruošti darbelių 
parodėlą su nuotraukų albumais, 
ankstesnių darbelių knygomis, 
dr-vės dienoraščiu ir kitais 
dr-vą liečiančiais dalykais. Me
tų bėgyje sesių padarytus darbe
lius neatiduoti joms parsinešti na
mo, nes kai bus reikalas darbe
lius surinkti parodėlei, vargu ar 
surinksite atgal. Draugininkė tu
rėtų pasidėti juos pas save ir tik 
po šventės grąžinti sesėms. Jei 
dr-vėje yra vedama darbelių kny
ga, pirmiau atrenkami darbeliai 
į knygą.

Laužo metu leisti kuo daugiau 
sesių pasirodyti. Geriausia sugal
voti tokius pasirodymus, kuriuose 
galėtų dalyvauti visa dr-vė. Tada 
nei viena sesė nesijaus nuskriaus
ta ir visos stengsis šauniausiai 
pasirodyti. Jei reikia išskirti vie
ną ar kelias seses, stengtis ne
skirti vis tų pačių mergaičių, ku
rios ir mokykloje ir lituanistinėje 
klasėje vaidina, deklamuoja, yra 
gabesnės, drąsesnės. Kartais rei
kia pastūmėti ir nedrąsias mer
gaites, kurios ne tokios gabios, 
prasčiau kalba lietuviškai, bet yra 
jautrios ir gerai mato kitų sesių 
pirmavimą.

Taip elgdamasi, vadovė kar
tais gali atrasti nepramatytų ga
bumų sesą. Ir tėveliai, matydami 
savo dukras noriai dalyvaujant pa
sirodymuose, dainose,, smagiau 
pasijaus.

Pav., pasirodyme "Saulutė 
tekėjo", galima įjungti visą, net 
ir didelą dr-vą: saulutė su de
besėliais - jau 3 sesės; lapeliai -
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beveik visa dr-vė; du broliai; 
žirgelis - dvi sesės; akmenėlis - 
galima su parašu, kad aiškiau 
būtų, kas čia per daiktas; dvi 
ugnelės, kurios perbėga iš vieno 
šono į kitą, kada tas punktelis 
dainuojamas. Kiekviena sesė pati 
pasidaro (namie ar sueigos metu) 
sau reikiamas priemones: saulutą, 
kelis debesėlius, lapelius, kurie 
per pasirodymą turi labai mirgėti, 
akmenėlį, ugnelę (raudono popie
riaus ar medžiagos juosteles).

Inscenizuojant trikampą kepu-

oJ

rą, sustatyti visą dr-vą trikam
piu, mažiausias į priekį, ir 1.1. 
Visos turi užsidėjusios trikampes 
popierines kepures, kurios gali 
būti labai įmantriai išmargintos 
ar tik paprasto laikraščio. Ir 
visos dainuoja šią populiarią dai
nelę, su atitinkamais nutylėjimais, 
o pabaigoje visą dainelę tik ju
desiais teparodo. Šiuo būdu gali
ma beveik kiekvieną liaudies ar 
skautišką dainelę inscenizuoti.

s. Janina Mikutaitienė

Lauželis paukštyčių šventėje, 
Toronte.
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NAUJI \\
LEIDINIAI V \

JUODKRANTĖS UOGAS, 1971 
kovas, Chicago.

Dvylika puslapių loge - Juod
krantės vietininkijos laikraštėlyje 
savo nuotykius pasakoja mažosios 
ūdrytės ir jūrų skautės apie gy
vulius, išvykas Į muziejus bei 
kursus, apie brolių stovyklos puo
limą ir pan.

Laikraštėlį suredagavo A. Dap
kutė ir D. Mikšytė, apipavidalini
mas sesių V. Kupcikevičiūtės ir 
R. Karaliūnaitės, Mūsų Kūrybos 
skyrelį veda sesė V. Malašaus- 
kaitė.

PUPOS PASAKA, 
liaudies pasaka.

Redakciją yra pasiekusi nese
niai Augių seimos išleista dail. 
Pauliaus Augiaus mirties de
šimtmečiui paminėti jo iliustruota 
"Pupos pasaka". Spaudė salezie
čių spaustuvė Romoje. Tai ir ma
žiesiems ir vyresniesiems labai 
gerai žinoma liaudies pasaka, pa
puošta puikiomis,kaimo buitį vaiz
duojančiomis spalvotomis ilius

tracijomis, kurios ir sudaro di
džiąją knygos dalį. Dailininko ran
ka rašytas tekstas.

Ši puikių, išraiškių iliustracijų 
ir "lengvai įkandamo" mūsų ma
žiesiems turinio knyga - labai 
tinkama dovana jiems savo pir
muosius skaitinius pradedant.

Kaina - 4 dol. Gaunama pas 
D. Augiene, 6508 S. Talman Avė., 
Chicago, Ill. 60629.

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

SESE SKAUTE, Los Angeles 
Palangos tunto sesių laikraštukas. 
Vasario numeryje tuntininkės N. 
Grinienės mintys Nepr. Atstatymo 
proga, sesė draugininkė rašo apie 
Palangą - Birutės tėviškų, spaus
dinama Palangos tunto jubiliejinių 
metų informacija. Jaunosios sesės 
Ritutė Čekanauskaitė, AngėlytėSo- 
deikaite ir Laima Pažemėnaitė pa
įvairina leidinėlį savo piešiniais.

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®i

RAMBYNAS, Nr. 2 (4). Ramby- 
no d-vės Chicagoje laikraštėlis. 
Penketukas rambyniečiams, kurie 
pasirodo jau su kelintu puikiu Ram- 
byno numeriu. Neseniai rašų apie 
Turkijoje prisiglaudusius Bra
žinskus, šiame numeryje AVM pri
mena mums (Vienybėje mūsų jėga) 
Simo ir Simokaičių tragedija, bei 
iš jos išplaukusias pasaulio lie
tuvių pastangas ir ryžtą jiems 
padėti. Puikus brolio Papirosdū- 
mio raportažėlis iš Lituanicos Ka
ziuko mugės ruošos v.s. Vijeikio 
dirbtuvėje, visas puslapis skiria

mas geltonšlipsio apdūmojimams 
apie skautus vyčius.

Leidinėlis paįvairintas nuo
traukomis ir piešiniais, kuriuos 
taikliai pagavo ir nupiešė brolio 
"Uogos" ranka. Pagyrimo vertos 
ir išradingosios jo karikatūros.

AUUU, AUUU, AUUU. Lituanicos 
tunto Chicagoje vilkiukų neperiodi
nis leidinėlis, data nepažymėta. 
Keturiuose puslapiuose arti 30 
jaun. skautų pasirodo su savo pa
čių kūryba: laiškai, sueigų apra
šymai, iškylos, nuotykiai su gy
vuliais, mįslės. Dešimtmetis Ma
rius Kriaučiūnas parašė net dvie
jų veiksmų vaidinimėlį Jono 
Barzda.
i®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<

NEMUNO GURGULIAI,Austra
lijos ketvirtosios rajoninės sto
vyklos, įvykusios sausio 2 - 13 
d.d., laikraštis, Nr. 1-5. Per
vertus penktus Gurgulių numerius 
atrodo, kad Nemuno stovykloje prie 
tolimosios Yarra upės buvo su
kurta tikrai smagi lietuviška - 
skautiška nuotaika. Vilkiukai gaudė 
driežus, iškylavo, dainavo prie 
laužų, statė vartus ir... nepasiilgo 
tėčių nei mamų. Visais šiais įspū
džiais jie pasidalina Gurguliųpus
lapiuose.

Skautai prisistatė keisčiausių 
įrangų, teta Barbora vedė patari
mų ir vienišųjų širdžių skyrelį, 
o visas būrys sesių ir brolių 
talkino savo rašiniais, humoristika 
ir piešiniais.

Nemuno Gurgulius redagavo ps. 
P. Dauknys ir vyr. sk. U. Kazo- 
kaitė.
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iuose lapuose dedami paskutiniai drabužių piešiniai.

jūsų draugams sesėms Linai ir Rimai, broliams Linui
ir Rimui. Viename lape yra stovykloje reikalingi drabu
žėliai, o kitame - drabužiai pasirodymams prie laužo.

Skautų Aidas ir šių piešinių kūrėja sesė Gražina 
Maleckaitė linki jums linksmų ir gražių sueigų, iškylų 
ir stovyklų. O jei mokate parašyti daugiau, negu viena, 
raidę, parašykite mums, kaip šie drabužėliai patiko. 
Mes labai lauksime!
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laimę nesanti

GEGUŽĖ
Spalvingais pavasario žiedais 

pražydusios ir nesuskaitomais 
kvapais pakvipusios pievos ir so
dai traukte traukia kiekvieną pa
sidžiaugti tuo, kas Kūrėjo mums 
taip dosniai teikiama. O ką be
kalbėti apie skautą, kuris ilgus 
žiemos mėnesius praleido ankš
tame būkle?! Gegužė - geriausias 
laikas iškyloms, pasiruošti artė
jančioms stovykloms.

Šio mėnesio pavadinimas sie
jamas su gegute, Lietuvoje gerai 
pažįstamu paukščiu. Jo dviskieme
niai balsai - kukavimas - toli 
girdimi. Ne tik ^senovėje, bet ir 
dabar žmonių tikima, kad gegutė 
savo kukavimu išpranašaujanti lai
mų ar nelaimų. Yra ir daugiau su 
jos kukavimu susietų prietarų: 
pvz., tik tada tapsi turtingu, jei 
pirmą karta išgirdąs gegutę ku
kuojant, turėsi kišenėje pinigų ir 
jais, lyg atsakydamas, sužvan
ginsi.

Kita solistė didžiajam paukščių 
giesmininkųv būry - devynbalsė 
lakštingala. Sis pilkas, kuklios iš
vaizdos paukštelis savo suokimu 
(čiulbėjimu) džiugina žmones nuo 
gegužės pradžios iki rugpiūčio pir
mosios pusės. Tada lakštingalos 
Lietuvą palieka. Lietuvoje liaudies 
įsitikinimu lakštingala - laimų 
nešantis paukštis; norint laimų 
pasiekti, reikia tyliai nuo medžio 
kuriame ji gieda, nusiskinti nors 
vieną lapą. Lakštingala yra daž
nai minima mūsų liaudies dainose 
ir pasakose. Amerikoje deja, nei 
gegučių nei lakštingalų neužtinka
me.

Gegužės mėnesį švenčiame ir 
dvi išskirtinai gražias šventes: 
Motinos dieną ir Sekmines, nors 
šios šventės data priklausomai 
kinta atsižvelgiant į tai, kada tais 
metais buvo švenčiamos Velykos.

Motinos diena švenčiama Lie
tuvoje pirmąjį gegužės sekmadie
nį, kai pražysdavo ievos, o kiemai 
ir darželiai sumėlynuodavo alyvų 
žiedais. Lietuvoje ši šventė pra
dėta švęsti 1929 m. Tą dieną 
vaikai prisimena savo motinas, 
jas pagerbia, apdovanoja, parodo 
joms savo gerumą ir meilų. Ame
rikoje Motinos diena švenčiama 
antrąjį gegužės sekmadienį. Šios 
šventės įvedimo iniciatore buvo 
amerikietė A. Jarvis.

Sekminių procesija Mažeikiuo 
se, Lietuvoje 1936 m.

aeKminės - graži ir įspūdinga 
šventė, kvepianti tik ką sužaliavu
siais berželiais, kuriais papuošia
mi Sekminių altoriai, apipinamos 
namų durys, apkaišomas vidus. 
Sekminių papročiuose vyrauja ti
kėjimas žaliosios šakelės jėga, 
tad beržo šakelė pakabinama tro
bos palubėje, kad balandžio pavi
dalu atlėkusi šv. Dvasia turėtų 
kur nutūpti. Daug reikšmės ski
riama vandeniui: švųstu vandeniu 
šeimininkai šlakstydavo laukus 
(kad javai gerai derėtų), tvartus 
(kad gyvuliai būtų apsaugoti nuo 
žaibo ir perkūnijos), o tvenkinius 
šventindavo tam, kad juose tais 
metais niekas nenuskustu.

Sekminės - piemenų šventė: 
tą dieną šeimininkė juos gardžiai 
valgydina, rytą jiems leidžiama 
ilgiau pamiegoti. Piemenėliai daug 
dainuoja, šoka, groja dūdelėmis, 
vadinamomis Sekminių rageliais. 
Kitos Sekminių pramogos - su
pimasis sūpuoklėse, "rugelių lan
kymas" , kai nuėjus į paruges buvo 
vaišinamasi, šokama, dainuojama.

Visi šie papročiai rodo,kad se-

Piemenėlis, išginus bandą 
Sekminių rytą. Piešinys R. Je- 
lionytės "Kernavės" tuntas.

novėje tuo pačiu metu būdavo šven
čiama pavasario šventė, kai, 
džiaugiantis gamta, buvo tikimasi 
iš gamtos dievybės palaimos ir 
gero derliaus.

Amerikoje gegužės 30 d. yra 
švenčiama Kapų puošimo diena. 
Ši šventė yra valstybinė; tą dieną 
šeimos nariai lanko savo artimų
jų kapus, juos puošia gėlėmis ir 
meldžiasi už mirusiuosius (paly
gink Vėlines, švenčiamas Lietu
voje lapkričio 2 d.).

Lietuvos valstybės gyvenime 
vienu iš svarbesnių įvykių buvo 
1920 m. gegužės mėn. 15 d. Lie
tuvos Steigiamojo Seimo susirin
kimas, o 1929 m. gegužės mė-

Amerikos lietuviai įteikė 
JAV prezidentui vieną milijoną 
parašų, prašydami pripažinti Lie
tuvą de jure. Taigi nuo to įvykio 
šiemet sukanka 50 metų.
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Pakėliau savo baltą galvą, ap
sižvalgiau ir grakščiai pakilau į 
orą. Saitas vėjas pabaigė mane 
budinti. Pastebėjau, kad į 
"Sovietskaja Litva" pradėjo krau
ti įvairias dėžes ir statines. Pri
artėjau arčiau, kad geriau pama
tyčiau. Išgirdau du jūreivius kal
bant, jie paminėjo kelis kartus 
Ameriką. Ir tada man paaiškėjo: 
jie plauks į Ameriką! Net tada, 
kai dar buvau labai jauna, aš 
norėdavau pamatyti Ameriką, ir 
dabar buvo man gera proga.

Jau jūroje esame viena savaitė. 
Niekas manęs nepastebėjo, tiktai 
vienas labai malonus jūreivis vis 
mane užkalbindavo, duodavo savo 
maisto liekanučių. Jis su manim 
vis kalba. ”0, paukšteli, kaip aš 
norėčiau turėti laisvės sparnus. 
Bet greit būsiu laisvas, nors ir 
sparnų neturiu". Net man šiltą 
guolį tarp skudurų ir virvių jis 
sutaisė. Jis tikrai buvo mano drau
gas.

Pamačiau Amerikos krantus! 
Aš girdėjau, kad tenai yra laisvas 
kraštas ir žmonės gali daryti, ką 
nori. Po kiek laiko Amerikos pa
krančių sargybos laivas priartėjo. 
Man labai įdomu, kokie yra tie 
amerikiečiai?

Staiga žmogus, tas pats žmo

gus,, kuris man buvo tOKs geras, 
bėgo ir šoko į amerikiečių laivą. 
.Aš sušukau: "Palauk ir manęs, 
drauge su tavim ir aš noriu į 
laisvę!" Rusai pradėjo triukš
mingai jį vytis. Susitiko su 
amerikiečiais ir kalbėjo ilgas va
landas, aš jiį nesupratau.

Buvau užmigusi ir buvau pa
žadinta mirties riksmo, o... aš 
jų daug esu girdėjusi. Greit nu
skridau į šauksmo pusę.

Netikėjau, ką mačiau! Mano 
draugą mušė! Aš pradėjau šaukti: 
"Gelbėkite jį! Ar nematote, kad 
jį užmuš!" Niekas nepajudėjo, o 
į mano draugo marškinius daugiau 
ir daugiau kraujo sunkėsi. Neži
nodama, ką daryti, bandžiau su 
savo sparnais užstoti draugo vei
dą, bet veltui - jie mane nustūmė. 
Tada savo snapu įsikibau į kaž
kieno ausį ir sugnybau. Tas mane 
čiupo ir smarkai numetė ant že
mės. Jis man sparną sulaužė, 
nebegalėjau skristi, bet visdėlto 
pagriebiau kažkieno kulnį.

Iš sužeisto sparno pradėjo 
kraujas bėgt, bet nepastebėjau, 
nes akys žiūrėjo į mano draugą, 
gal mirštantį dėl laisvės.

Gintė Pečiūraitė, 
Ann Arbor, Mich.

imu®

KAS ATSITIKO PERU
Žemės drebėjimas, neseniai 

nusiaubus Peru valstybę, buvo di
džiausia gamtos nelaimė, bet kada 
ištikusi šią kalnuotą pietų Ameri
kos valstybę. Suvirpėję Andų kal
nai paliko 50 tūkstančių žmonių 
be pastoges; virš 70 tūkst. asme
nų žuvo šioje baisioje gamtos ka
tastrofoje.

Vieni iš pirmųjų, įsijungę į 
gyventojų gelbėjimo darbą, buvo 
Peru skautai. Daugeliu atvejų jie 
ne tik suteikė nukentėjusiems pir
mąją pagalbą, bet taip pat vado
vavo bei koordinavo gelbėjimo 
veiksmus, kol atvyko kariuomenė

z ir Raudonasis Kryžius. Nelaimės 
;! nepaliestus savo buklus ir kitas 
j skautiškas būstines jie tuoj pa- 
| vertė našlaičių surinkimo cen- 
<; trais, rūpinosi maistu, apranga ir 
<> kt. Sostinėje Limoje skautai tuoj 
I suorganizavo drabužių ir maisto 
!; rinkliavas.
<! Tarp kitų, kurie ištiesė pe- 
| ruiečiams pagalbos ranką, buvo 
J; tolimosios Tasmanijos skautai bei 
5; vilkiukai, įsijungę į daiktų rink
it liavas. Aukomis prisidėjo ir 
| Kanados skautai.

į PROFESINIAI SKAUTAI 
*
J; Nors skautybė yra savanoriš- 
I; kas sąjūdis, 12 milijonų jaunimo 
<! pasauliniame būryje darbuojasi 
| nemažas skaičius profesinių skau- 
!; tininkų, kurie talkina administra

cijoje, informacijoje, instruktavi- 
I me ir kitose skautiškose srityse. 
| Tarptautinio Skautų Biuro duo- 
z menimis, šalia savanorių vadovų,
* skautų gretose darbuojasi apie 
| 5500 profesinių skautininkų. Dau-

giausiai šių profesionalų yra Ame- 
z rikoje - puspenkto tūkstančio 
<! asmenų. Likusioji tūkstantinė dir- 
I ba plačiame pasaulyje, išsiskirstę
* 100 valstybių bei teritorijų.
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STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGE
MENT AND CIRCULATION (Act of October 
23, 1962; Section 4369, Title 39, United 
States Code)

1. Date of Filing - Dec. 7, 1970
2. Title of publication: Skautu Aidas
3. Frequency of issue: monthly, except 

July and August.
4. Location of known office of publica

tion: 4346 So. Western Ave., Chicago, 
Illinois, 60609.

5. Location of the headquarters or 
general business offices of the publishing: 
6840 S. Campbell Ave., Chicago, Illinois, 
60629.

6. Names and addresses of publisher, 
editor, and managing editor:
PUBLISHER: The Lithuanian Scouts Asso
ciation, not for profit Illinois Corporation, 
6840 So. Campbell Ave., Chicago, Illinois, 
60629.
EDITOR: Juozas Toliušis, 7418 So. Clare
mont Ave., Chicago, Illinois 60636.

7. OWNER: The Lithuanian Scouts Asso
ciation.

8. Known bondholders, mortgagees, and 
other security holders owning or holding 1 
percent or more of total amount of bonds, 
mortgages or other securities: None.

9. The purpose, function, and nonprofit 
status of this organization and the exempt 
status for Federal income tax purposes 
have not changed during preceding 12 
months.

10. No advertising.
A. Total No. copies printed (Net Press 

Run) - 1,000.
B. Paid Circulation.
1. Sales through dealers and carriers, 

street vendors and counter sales - None.
2. Mail subscriptions - 800.
C. Total paid circulation - 800.
D. Free distribution (Includingsamples) 

by mail, carrier or other means - 50.
E. Total distribution (Sum of CandD)- 

850.
F. Office use,' left-over, unaccounted, 

spoiled after printing - 150.
G. Total (Sum of E and F - should 

equal net press run shown in A) - 1,000.
I certify that the statements made by 

me above are correct and complete.
(Signature of editor, publisher, business 

manager or owner).
Juozas Toliušis, Editor

Surinkime gėlių puokštę savo 
mamytei. | langelius reikia įrašyti 
gėlių vardus. Jei vardų nežinote, 
juos rasite Jaunesniųjų skaučių 
knygutėje. Ka> sužinosite vardus, 
gėles nuspalv°kite.
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didžioji šernui
MARGAS KAZIUKAS NEW YORKE

Tradicinė Neringos ir Tauro 
tuntų Kaziuko mugė jau devintoji 
New Yorke įvyko kovo 7 d. Viešp. 
Atsimainymo parapijos salėje 
Maspeth, N.Y.

Tuntų, broliai ir sesės orga
nizuotai dalyvavo šv. mišiose, ku
rias atnašavo ir progai pritaikintų 
pamokslų pasakė v.s. kun. J. Pa
kalniškis. Po pamaldų skautai, tė
veliai ir svečiai rinkosi į salų, 
kur netrukus prasidėjo mugė.

Skautams išsirikiavus ir nuai
dėjus Tautos Himnui, naujasis 
Tauro tuntininkas s.v. psl. K. Ne- 
mickas trumpu žodžiu pasveikino 
susirinkusius. Tėvų komiteto var
du sveikino J. Vilgalys. Jis taip 
pat įteikė buvusiam tuntininkui s. 
V. Kidoliui tėvų komiteto dovanų - 
medžio drožinį už įdėtų darbų, 
pustrečių metų vadovaujant Tau
ro tuntui. V.s. kun. J. Pakalniškis 
perkirpo kaspinų, atidarydamas 
mugu.

New Yorko visuomenė dar kar
tų įsitikino skautišku nagingumu ir 
darbštumu. Ji mielai pirko skau- 
tų-čių gaminius, tuo skautus pa
remdama bei paskatindama ir to

New Yorko paukštytės Pušelės
rikiuojasi mugės atidarymui. Kisieliaus nuotr.

liau gražiai dirbti, kaip ligšiol.
Mugės stalai, kupini visokių 

gėrybių, laukė pirkėjų. Štai skau
čių Birutės d-vės paviljonas 
jame apstu rankdarbių, tautiniais 
drabužiais lėlių, puošnių pagalvė
lių, įvairiausių žaislų ir kitokių 
prašmatnybių. Lankytojai sustoja 
prie šio paviljono, pažiūri, pasi
gėri ir... nusiperka.

Salia - vyr. skaučių Židinio 
paviljonas. Prie šio sunkoka ir 
prieiti, nes čia tikra tautodailės 
paroda. Akį traukia margi lietu
viški audiniai, juostos, raštuotos 
pagalvėlės, išdėtas gintaras, įvai
riausi meniški medžio dirbiniai - 
kryžiai, koplytėlės, degintos lėkš
tės ir smulkesni dalykėliai na
mams papuošti. Zidinietės ir 
loterijų suruošusios.

Židinietės - tikros darbo bite
lės: ne tik suruošia šaunų pavil
jonų, bet savo pagamintais fantais 
praturtina ir draugovių stalus. 
Šiais metais židinio paviljonu rū
pinosi ps. I. Vilgalienė.

Netoliese prisiglaudusios pa
čios mažiausios - Pušelės d-vės 
paukštytės. Jų prekystaliai ap

krauti margaspalviais žaislais, 
paveikslėliais, bet daugiausiai vi
liojus mažuosius mugės lankytojus 
tai ''Laimės šulinys". Mažosios 
sesės vos spėja jį aptarnauti.

Tauro tunto brolių paviljonas 
taip pat,apgultas pirkėjų. Čia 
daugumoje "vyriškas menas" 
įvairiausi medžio dirbiniai. 
Kruopščiai padaryti, todėl ir pir
kėjų nestinga. Pas brolius randasi 
ir lietuviškos knygos bei plokšte
lės. Perkūno d-vės vyčiai, prie 
atskiro stalo surengę loterijų. Jie 
leidžia laimėjimui pintinę gėrybių, 
ir beveik kiekvienas bando jų 
laimėti.

Tėvų komitetas skuba tarp vir
tuvės ir bufeto. Kaip ir kasmet, 
valgiai puikiai pagaminti, ir kva
pas net antroje pusėje durų jau
čiamas.

Pasistiprinęs dažnas sustoja 
prie vyr. skaučių Aušros d-vės 
kavinės pasmaguriauti,kur vikrios 
vyr. skautės skuba visus aptarnauti 
skaniais pyragais, riestainiais ir 
kava.

Netruko, nors ir per trumpa 
laikų paviljonai ištuštėti. Mugės 
lankytojai su įsigytomis gėrybė
mis pradėjo skirstytis, dėkingu 
žvilgsniu išlydimi sesių ir bro
lių, kurie napamiršo visus pa
kviesti ir kitiems metams - de- 
šimtojon Kaziuko mugėn.

B.K.

s.v. ps. A. Kėželis Lituanicost. 
stovykloje pasistiepęs žiūri, kų 
veikia sesės Aušros Vartuose. Nu
žiūrėjęs , kad viskas tvarkoje, įtei
kė joms $50.00. Ir taip Aušros 
Vartų tuntas tapo Skautų Aido me
cenatu.
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Kovo 14 d. Lietuvių Salėje po 
šv. mišių įvyko iškilminga 
Elizabetho, N.J. skautų-čių su
eiga. Gausių svečių tarpe daly
vavo ir Seserijos VS s. L. Mi- 
lukienė su s. R. Česnavičiene. 
VS sueigos metu prisegė p. Mil
dai Kvedarienei, ilgametei skau
čių rėmėjai ir talkininkei, ordiną 
UŽ NUOPELNUS su rėm. kaspinu.

Palangos vietininkijoje įvyko 
pakėlimų bei pasikeitimų. Vyr. 
skautė Aldona Meilutė pakelta į 
vyr. si. laipsnį, vyr. skautė kand. 
Audrė Karašaitė į si. laipsnį, ir 
skautė Dana Kiaušaitė į pi. 
laipsnį. Paukštyčių draugovės pa
sitraukusios draugininkės A. Mei
lutės pareigas perėmė skautė Vita 
Kvedaraitė. Sesė Meilutė šįrudenį 
išvyks studijuoti, bet tuo tarpu 
vadovaus vyr. skautėms kandida
tėms. Sesė Rūta Eitmanaitė pasi
puošė raudonu kaklaryšiu.

Nuo kovo 14 d. vilkiukų dr-vė 
pasivadino DLK Šarūno vardu. 
Brolis Remigijus Plioplys išlai
kąs III pat. laipsnio egzaminus 
davė vilkiuko įžodį. Daugelis drau
govės narių pasipuošė naujai įgy
tais patyrimo laipsniais bei įsigy
tomis specialybėmis. Vilkiukų II 
patyrimo laipsnį įsigijo: Algis 
Alinskas, Vytas Rubonis, Linas 
Eitmanas, Petras Audėnas ir Jo
nas Didžbalis. Vilkiukų specialy
bes įsigijo šie broliai: L. Eitma
nas - fotografo, A. Alinskas - fo
tografo, R. Plioplys - dviratininko, 
P. Audėnas - virėjo, kelrodžio, 
geografo, fotografo ir modelisto. 
į draugove vilk, kandidatu įstojo

Seserijos 
VS 
atidaro 
Kaziuko

Vilkiukų 
prekystalis 
Elizabetho 
Kaziuko 
mugėje

A. Matonis ir skautu kandidatu 
Ant. Johnson.

Po iškilmingosios dalies VS 
s. Milukienė perkirpo tradicinį 
kaspiną ir atidarė mugą. Kaip ir 
visuomet, draugovių stalai lūžte 
lūžo nuo įvairiausių gėrybių. Vyr. 
skaučių stalą puošė meniškos juos
tos, medžio ir plastikos dirbiniai, 
pagalvėlės ir t.t. Skaučių stalas 
pasižymėjo džiovintų lapų ir žie
dų sulipdytais paveikslais, kimš
tais žaislais, margintais dirbt, 
kiaušiniais ir kitom mandrybėmis. 
Paukštyčių žaislai, dekoruoti bu
teliai, gėlės bei žaidimai traukė 
mažesnius mugės lankytojus. 
Darbštūs vilkiukai prigamino mar
gintų inkilėlių, bankų su termo
metrais ir kalendoriais, lėkščių, 
koplytėlių ir t.t. Jie taip pat par
davinėjo skautiškus albumus .ir 
sk. dainų plokšteles.

Trečią valandą salės šviesos 
prigeso, ir prasivėrė mažųauksa- 
žuvycių lydima uždanga: prasidėjo 
visų laukta skautu ir skaučių vai
dinta "Eglė, Žalčių Karalienė". 
Šį veikalą pritaikė, režisavo, pa
ruošė dekoracijas ir daugiausiai 
sielos įdėjo Palangos vietininkė 
ps. Audronė Bartytė. Vaidinime 
pasirodė 29 sesės ir broliai.

Vaidinimui pasibaigus, svečiai 
dar kiek paviešėję, pradėjo skirs
tytis. Beliko tik vadovai ir šei
mininkės tvarkyti salę.

Džiaugiamės dar viena puikia 
muge, kuri labai pasisekė dau
gelio skautų-čiij tėvelių bei rė
mėjų pagalbos dėka.

RAGANŲ MOKSLAI

Metų pabaigoje sekančios Ša
trijos Raganos (Australijoje) vyr. 
skaučių būrelio sesės baigė gimna
zijas: J. Bogušaitė (įstojo į medi
cinos fakultetą), E. Zižytė (įstojo 
į humanitar. m. fakultetą), R. 
Zinkutė, D. Šliogerytė (gail. se
serų mokyklą), U. Kazokaitė (į 
mokyt, seminariją). Sesė L. Api- 
nytė ketvirtus metus lanko 
humunit, mokslų fakultetą,D. Ado- 
mėnaitė - mokytojų seminariją. 
G. Zigaitytė baigė mokytojos 
mokslus ir pradėjo mokytojauti 
Bankstowne.

(Š.R.)
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Jūrininkystės kursus baigusieji 
su instruktoriais j.v.s. Br. Juo
deliu (antras iš kair.) ir v.v. 
J. Anysu (šeštas iš kair.).

14 NAUJŲ JŪR.
INSTRUKTORIŲ

Po keturių su puse mėnesio 
įtempto darbo jūrininkystės 
instruktorių kursuose Chicagoje, 
balandžio 15 d. 9 jūrų skautės ir 
5 j. skautai bei budžiai pabaigtu
vių šventėje gavo diplomus. Bro
lis L. Kupcikevičius baigė pir
muoju.

LAIŠKAS IŠKELIAVUSIAI 
SESEI

Sese Maryte,

Vakar, kovo 9-tos vakarą, ži
dinį etės vėl buvome pas Tave, 
bet Tavęs jau neradome. Tu 
išėjai, Dievulio pašaukta, 
užvakar - pirmadienio vakarą, 
mums palikdama darbščiai pa
ruoštą Kaziuko mugės darbą: su
kirptus rankinukus, tešlsį grybų 
sausainiams ir beveik užbaigtas 
tautines lėles...

Tu, sese Maryte, rūpinaisi 
mūsų skauteliais, kaip savo vai
kais, kad tik jie mokėtu daugiau 
lietuviškų dainų, eilėraščių. Tu 
ruošei minėjimų montažėlius su 
melodeklamacijomis, muzikos

Kartu atitinkamai išlaikius bu
riavimo teorijos egzaminą, šiems 
kursantams buvo pripažintas LSS 
trečios klasės jachtos vado teori
nės dalies baigimas: K. Baumi- 
laitei (išlaikė pirmąja), L. Kupci- 
kevičiui, R. Kunstmanui . ir A. 
Regiui. Išlaikius buriavimo prakti
kos egzaminus Jiems bus suteiktas 
šios klasės jachtos vado liudiji
mas.

Kursų baigimo diplomus bai
gusiems įteikė Jūrų Skautų Sky
riaus įgaliotinis j.v.s. B.Juode
lis, buvęs oficialiuoju kursų ve
dėju. Kursantai savo padėką iš
reiškė puikiomis dovanėlėmis 
lektoriams v.v. dr. J. Anysui ir 
broliui Juodeliui.

instrumentais, kad tik jie per 
dainą ir eiles pamiltų Lietuvą. 
Aš irgi iš Tavęs išmokau tų dai
nų. Ne tik dainą Tu mėgai: tau
tiniai šokiai buvo mokomi Tavo 
sueigose, rankdarbiai, tautodailė. 
Lietuvos istoriją skiepinai se
sėms, kad jos būtų vis turtinges
nės. Tavo auklėtinės niekad ne
užmirš, vis su meile Tave minės.

Tu nemokėjai skųstis, nors 
širdis Tavo dažnai skųsdavo 
skausmo ašarose. Nemokėjai pa
ilsėti, savo atostogas, laisvalai
kius aukodama skautėms, nes vis 
manei, kad per mažai atiduodavai. 
Tu rūpinaisi kiekviena sese, kuri 
neateidavo į sueigas, nors dėl 
sveikatos ir šeimos rūpesčių pa
ti jau buvai toliau nuo draugoves. 
Man daug sykių kartojai: nežinau, 
ką reikės daryti, kad ta ar kita 
sesė nelanko sueigų?

Paskutinį šeštadienį Tavo bute 
mudvi per 4 valandas skubėdamos 
apibėgome savo židinio darbelius: 
čia pataisydamos, čia pagražin- 
damos, sukirpdamos - paruošėme 
darbus židinio narėms, nes antra
dienį vėl bus židinio sueiga pas 
Tave. Tu rūpinaisi manim, tepei 
sumuštinius, kad tik valgyčiau, 
nesusirgčiau, o pati skaudančia 
nugara nesiskundei, nors aną die
ną ėjai pas daktarą...

Tu man skambinai sekmadienį 
ir dėkojai už atneštas tautodailės 
knygas. Sakei, kad daug išmokai 
jas pavarčius, kai ką net nusi- 
piešei, nusirašei. Mudvi šnekė
jomės ir užvakar - pirmadienį. 
Tau rūpėjo, ar parvežiau iš 
Waterburio užsakytą medžiagą 
rankdarbiams. Siūleisi parvežti 
antradienį po darbo. Dėkojau, nes 
buvau mieste ir viską parsive
žiau.

Tavo paskutiniai žodžiai, 
Maryte buvo:

- Jeigu nepaskambinsiu šį 
vakarą, rytoj susitiksime pas ma
ne sueigoje. Išviriau grybų sau
sainiams tešlą, tegu atšala per 
naktį. O dabar klausyk' manęs - 
eik anksti gulti, ilsėkis, nes tu 
atrodai išbalus ir pavargus..."

Ji rūpinosi, gyveno kitiems li
gi paskutinės gyvenimo valandos.

Tą vakarą Marytė mirė.

Juzė Šatkauskienė

Prieš ketverius metus, tunti- 
ninkėms besikeičiant: (iš kairės) 
naujoji tunt. ps. A. Paliulienė, 
vadovės S. Petruškevičienė ir 
ps. Marytė Žukienė, dovaną priima 
išeinanti tunt. ps. L. Jasiulevi- 
čienė.

J. Šatkauskienės nuotr.

(Redakcijos prierašas: a.a. ps. 
Marytė Zukienė žuvo gaisro metu 
kovo 8 d. Waterburyje, Conn
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PO LITUANICOS SPARNU
Lituanicos tuntas - pats^ di

džiausias visoje sąjungoje. Siam 
Chicagos brolių vienetui priklau
so virš 350 brolių: vilkiukų, bebrų, 
jūrų - oro ir sausumos skautų, 
vyčių, budžių, skautininkų, susi
būrusių į 17-ka draugovių bei lai
vų. Tuntui šiuo metu vadovauja 
s. Zigmas Jaunius, adjutantas - 
s.v.v. si. Vyt. Balzaras. Lituani
cos tėvų komitetui vadovauja p. 
Raim. Kinderis.

***
Kaziuko mugės pelnas, vėl pa

pildęs ištuštėjusią tunto kasą, šiais 
metais paskirtas Rako stovykla
vietei praplėsti bei įsigyti naujam 
inventoriui. Lituanicos stovykla
vietės Rakė administraciniais rei
kalais rūpinasi p. St. Matutis, o 
tunto turtas bei priemonės yra 
s. Ant. Paužuolio žinioje.

***
Algimanto laivo šventė įvyko 

kovo 14 d. Jaunimo Centre. Suei
goje dalyvavo 46 j. skautai, 13 
bebrų ir 8 j. budžiai bei būrys 
LSB vadovybės ir svečių tėvelių. 
Skauto įžodį davė 23 jūrų jau
niai. Kaklaryšius užrišo laivo va
das j.v.s. Br. Juodelis, o jūr. 
skautų ženklelius prisegė Tary
bos narys v.s. E. Korzonas, pats 
prieš 46 metus Lietuvoje buvus 
algimantėnu.

Po sueigos įvyko trumpa "ke
lionė" ekrano drobėje Lietuvos 
vandenimis, Nemunu, Nerimi, 
Kauno Mariomis ir Trakų eže
rais.

Buvęs tunt-kas ps. M. Jakaitis 
(dabar ^vadijos narys) išrinktas 
Lemento, III., Liet. B-nės vald. 
pirmininku, o tunto vadovas j.b. 
R. Burba minėtoje valdyboje eina 
iždininko pareigas. Ps. Vac. 
Plioplys, ilgametis tunto draugi
ninkas, yra Marquette Parko 
LB-nės vald. narys.

Ps. kun. A. Kezys, SJ, mūsų 
iškilusis fotografijos menininkas 
ir Lituanicos dvasios vadovas,ko
vo 21 d. Jaunimo Centre buvo 
suruošus savo darbų parodą, iš- 
statydamas virš 80 foto nuotraukų.

Sktn. K. Cijūnėlis, buvęs tunti- 
ninkas (jo pastangomis Rakė iš
dygo valgyklos pastatas), jau ke- 
leri metai talkina Lietuvių Operai 
kaip apšvietėjas. Jo įdomiu švie
sos efektų išradingumu gėrėjomės 
ir gegužės mėn. pradžioje įvyku
sioje Traviatos operoje.

Prie mugės prekystalių: broliai 
J. Paronis ir S. Miknaitis.

E. Vitkaus nuotrj

Lituanicos tunto vadija su sve
čiais - skautininkais A. Saulaičių, 
P. Moliu, VI. Vijeikiu, A. Kara
liūnu, P. Nedu ir tunto vadijos 
garbės nariu V. Tallat-Kelpša. 
4------------------------------------

Tunto stovykla šiais metais 
įvyksta liepos 10 - 24 d.d. Rako 
ąžuolyne, vadovaus s. Juozas 
Balčiūnas. Stovykla vadinsis Miško 
Broliu Stovykla. Brolis Šalčiūnas 
praneša, kad visa stovyklos eiga - 
žaidimai, pratybos, valgymas, ri
kiuotės ir kt. - vyks skilčių siste
mos pagrindais.

Tunto pavasarinėje * sueigoje 
(bal. 18 d.) dalyvavo ir du sve
čiai iš Atlanto pakraščio: Tary
bos P-kas v.s. A. Saulaitis ir 
Brolijos VS v.s. P. Molis. Brolis 
Molis prisegė apdovanotiems bro
liams žymenis; trims vadovams, 
atlikusiems praktinę ir teorinę 
dalį, įteikti Ąžuolo Mokyklos pa
žymėjimai. Sueigos metu taip pat 
įvyko brolio S. Miknaičio skau
tininko įžodis.

VS apsilankymo proga įvyko 
ir tunto vadijos posėdis: pasiin- 
formuota, tartasi veiklos reika
lais. ***

Vidurio Rajono laužų pasirody
mų konkurse (dalyvavo 4 tuntai), 
Rambyno draugovės broliai "iš
nešė" tuntui pirmą vietą. Ramby- 
niečiai atliko puikiai paruoštą 
miklių brolių skilties iškylos 
vaizdelį. Vertinimo komisijos na
rių teigimu, toks pasirodymas ga
lėtų konkuruotis su daugeliu tele
vizijoje matomų humoro ir 
veiksmo gabalėlių.

Tunt. Koresp.

Tuntininkas Z. Jaunius sveikina 
naujuosius raudonšlipsius.

E. Vitkaus nuotr.

21

21



Juodkrantės laivo ūdrytės Kaziuko mugėje prie 
savo prekystalių.

B. Juodelio nuotr.

JAU METAI JUODKRANTĖS LAIVUI
1970 m. gegužės 24 d. Nerijos vietininkijoje, 

Chicagoje, įsisteigė mišrus ūdryčių ir jūrų skaučių 
laivas, vardu Juodkrantė. Laivo vade paskirta vair. 
g. G. Leonaitė, laivūne - V. Miecevičiūtė, ūdryčių 
vadove - vair. j. sk. V. Viščiūtė ir jos padėjėja - 
vair. j. sk. M. Kupcikevičiūtė, globėja - valt. g. 
V. Račiūnienė. Laivui priklausė 23 jūrų skautės ir 
ūdrytės. Šio laivo pirma sueiga įvyko 1970 m. 
rugsėjo 20 d.

Nuo šios datos Juodkrantė tųsė sueigas kiek
vienų sekmadienį, veikdama valtimis. Sueigose ruo
šiamės specialybėms ir patyrimams,mokomės naujų 
dainelių, pačios kuriame pasirodymus, ir kartu ne
pamirštame pažaisti su ūdrytėmis. Turėta pora iš
kylų: ūdrytės važiavo į akvariumų, kuriame matė 
daug įvairių žuvyčių ir kitų vandens gyvių; jūrų 
skautės su Lituanicos oro skautais iškylavo sesės 
M. Kupcikevičiūtės namuose, žaidimai vyko 
Marquette parke. Iškylų globojo g. V. Račiūnienė ir 
s. J. Balčiūnas.

Nepraėjus nei metams, Juodkrantės laivas išaugo 
iki 46 jūr. skaučių ir ūdryčių būrio. Susidarius 
tokiam gausiam sesių skaičiui, nuo š.m. balandžio 
4 d. Juodkrantė perskirta į du laivus. Juodkrantės 
laive pasiliko ūdrytės ir jaunesnio amžiaus jūrų 
skautės. Nauja laivo vadė - g. kand. R. Kazėnaitė, 
laivūne liko sesė V. Miecevičiūtė, ūdryčių vadovė - 
valt. M. Kupcikevičiūtė ir,padėjėja - vair. R. Jo- 
varauskaitė. Globėja liko sesė V. Račiūnienė.

Naujas laivas Minija pavadintas pagal ūpų, įte
kančių į Kuršių Marias. Minijos laivui priklauso 
nuo 12 iki 15 metų jūrų skautės. Jam vadovauja 
vair. g. kand. K. Baumilaitė, globėja - vyr. valt. g. 
kand. R. Dičienė. Laivui tik įsisteigus, jaunoji 
vadija dar nesudaryta.

Artėjančiai vasaros stovyklai ruošiantis, linkiu 
daug sėkmės naujam Minijpsjaivui ir senam Juod
krantės laivui.

Gero vėjo!
Rasa Jovarauskaitė

SESĖ UGNELĖ PRISIMENA MUGĘ

Kovo dvidešimtų dienų, šeštadienį, buvo šalta 
ir atrodė, kad žiema dar nepasibaigė, nes didžiulės 
snaigės lakiojo ore ir greitu laiku padengė storu 
baltu sluoksniu gatves ir medžius.

Bet neringiečių tai negųsdino: mes žinojom, kad 
didžioji šventė - Kaziuko mugė - šiandien visvien 
įvyks! Mugei mes rengėmės visų žiemų. Dirbom 
įvairius darbelius iš siūlų, medžio, gėlių, siuvinė- 
jom peteliškes, gaminom ženklelius ir t.t. Vis galvo
jom, kad eksponatų neužteks, nes tikėjomės daug 
svečių. Neapsirikom: prisirinko pilna naujos parapi
jos salė!

Neringos tuntininkė sesė N. Kersnauskaitė visus 
gražiu žodžiu pasveikino ir pakvietė p. J. Sadauskų 
atidaryti mugę. Žinomas Clevelando veikėjas J. Sa
dauskas labai jautriu žodžiu kreipėsi į seses, brolius 
skautus ir džiaugėsi puikiai suruošta švente.

Perkirpus kaspinų, mugė buvo atidaryta, ir visi 
sugužėjo prie gražiai puoštų stalų, ant kurių buvo 
išdėstyti visi mūsų darbeliai. Ir ko ten nebuvo? 
Gražių liet, lėlių, medžio ^dirbinių, juostų, gėlių 
ir net velykinių margučių! Žmonės pirko ir stebė
josi mūsų kūryba, energija ir skautiška iniciatyva. 
Mes svečiams maloniai patarnavom ir su šypsena 
kiekvienų palydėjom.

Apatinėje salėje mūsų mamytės paruošė atsi
lankiusiems įvairių skanėstų. Mes valgykloje prisi
dėjome prie tvarkos palaikymo. Jaunimui Veikė ka
vinė. Gražiai dekoruotoj aplinkoj jaunimas galėjo 
atsigerti ir pasikalbėti.

Turėjom ir lėlių teatrų, kuriam vadovavo židi— 
nietės, o režisavo p. Petskus. Teatras visiems 
patiko, o ypač mažiesiems lankytojams. Mugu už
baigom linksma skautiška programa: dainavom, 
juokąvom ir vaidinom.

Tačiau atėjo laikas gražiųjų šventų užbaigti. 
Buvo graudu, nes jos taip laukėm ir tiek daug 
dirbom. Vistiek nenusimenam: dirbsime dar stro
piau ir lauksime ateinančios mugės.

Ugnelė Stasaitė

Clevelando Skautininkų Ramovės posėdyje: s. G. 
Juškėnas, v.'š. V. Šenbergas, svečias ir Montrealio 
s. kun. S. Kulbis ir v.s. V. Kizlaitis.

V. Bacevičiaus nuotr.
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Ko ten sesė Gvildienė ieško? Gal savęs tarp 
žymiųjų lietuvių moterų? O juk užsitarnavol

S. Dapkaus nuotr.

NAUJA ŠATRIJOS TUNTININKĖ

Toronto Šatrijos tunto sueiga įvyko kovo 20 d. 
Prisikėlimo parodų salėje. Po įsakymų, kuriuos 
perskaitė adjutante valt. R. Puniškaitė, sueigą ve
dusi s. D. Keršienė tarė atsisveikinimo žodį tunto 
vėliavą perduodančiai ilgametei tuntininkei s. L. 
Gvildienei. Vėliavą perėmė nauja tuntininkė ps. 
P. Saplįenė. Sesei Gvildienei įteikta dr. Anyso 
knyga "Žymios lietuvės moterys" su išausta juos
tele. Draugovės abiem tuntininkėms įteikė po 8 
rožių puokštę (8 draugovės - 8 rožės).

Sueigos metu įvyko . ir įžodis. Skaučių įžodį 
davė: E. ir V. Gačionytės, R. Jankaitytė, J. Melni- 
kaitė, D. ir R. Sokolovaitės, V. Janulaitytė, V. 
Stulginskaitė, A. Vaitkutė ir R. Valiukaitytė; paukš
tytės įžodį - R. Jonikaitytė.

Po įžodžio apeigų sveikino nauj. tuntininkė ps. 
P. Saplienė, tunto dvasios vadovas kun. P. Ažubalis 
ir Kanados Rajono vadas s. K. Batūra. Jautriai su 
tuntu atsisveikino s. L. Gvildienė, dėkodama vado
vėms už gražų bendradarbiavimą, ypač ps. M. Sta- 
tionienei, kuri daug metų vadovavo jaun. skautėms.

Po oficialiosios dalies pasivaišinta skautininkių 
ramovės ir vyr. skaučių suneštais pyragaičiais ir 
kavute.

D.K.

Po rože4 iš kiekvienos draugovės naujajai tunti
ninkei sesei P. Saplienei.

S. Dapkaus nuotr.

TULPĖS - RŪTOS ŠVENTĖ

Vasario 7 d. Toronto jaun. skaučių Tulpės ir 
Rūtos draugovės surengė šventę - sueigą su vai
šėmis. Iškilmingos sueigos dalyje įžodį davė šios 
jaun. skautės: A. Bartininkaitė, V. Gataveckaitė, 
A. Kasperavičiūtė, L. Keršytė, A. Kojelytė, L. Mor- 
kūnaitė, S. Šernaitė, A. ir L. Sinkevičiūtės, L. To- 
toraitytė ir L. Žilinskaitė.

Davusias įžodį seses sveikino Šatrijos tunt. pa
vaduotoją s. D. Keršienė, tėvynės mazgelius - kun, 
ps. A. Žilinskas ir ps. T. Augustinas, OFM, gerojo 
darbelio - tėveliai.

Po iškilmės sekė laužas, kuriam vadovavo sesė 
Mažeikaitė, ir vaišės pyragaičiais, sūriais ir 
atsigėrimais.

Tulpės ir Rūtos draugovėms vadovauja sesės 
si. B. Abromaitienė ir si. R. Mažeikaitė.

D.K.

Naujos paukštytės apdovanotos tėvų k-to dovanė
lėmis.

S. Dapkaus nuotr.

LSB evangelikų dvasios vadovas kun. ps. A. Ži
linskas užriša mazgelį savo dukrai Loretai, davu
siai paukštytės įžodį.

S. Dapkaus nuotr.
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SKAUTU AIDAS
6840 So. Campbell
Chicago, ILL. 60629

S. Statkus 
2245 BurrOOals 
North Rivers i

ALp(LKA)3083
1971, Nr.5

- Sumanumas ir drąsumas daž
nai išgelbsti skautą nuo visokių 
pavojų, - kalba skiltininkas.

- O, taip, neretai ir nuo už
sitarnautos bausmės, - pusbalsiu 
atsako simuliantas skautas Kriu
kelis.

***

Stovykloje kalbasi du skautai. 
Vienas paklausia, kuris brolis jam 
geriausias stovykloje.

- Tik mūsų virėjas! - atrėžia 
antrasis.

®®®®®®®5EGKI32EE

MICHIGANO PAEŽERĖS 

SKAUTOSAKA
Žino skautų įstatus, kaip sktn. 

Paronis, brolių prikeltas antrą 
vai. nakties.

Kas bus, kas nebus, o Račiū
nas Rakė bus!

Informuoja, kaip "Skautybės 
Kelias" ir "Mūsų Skautija" apie 
žemės ir oro skautus.

Tvarkinga, kaip jaunųjų vado
vių palapinė stovykloje.

Du bėga, du veja, dešimt tėvų 
šaukia. (Vilkiukų iškyla į čiuo
žyklą).

Švelni, kaip tėvas Kezys su 
akordeonu per šokius.

Entuziastingi, kaip vilkiukai po 
brolio Plačo "laidotuvių".

Darbščios, kaip vadovės, pri- 
valgiusios kugelio (stovykla 1970).

Laikosi Geležinio įstato, kaip 
jūreivės pliažo (- paplūdymio).

Vienas centas, antras centas - 
Ir yra Jaunimo Centras! (šūkis 
tėvui Borevičiui).

- Klausyk, Juozai, jei tu man 
nesugrąžinsi tųdviejų dolerių,ku
riuos anąsyk is manąs pasiskoli
nai, tai aš pasiskųsiu skiltinin- 
kui.

- Žinai, Petrai, neverta skųs
tis, nes skiltininkas tau jų ne
sugrąžins.

***

Dvasios vadovas aiškina apie 
religijos svarbą ir reikšme gyve
nime, pridurdamas, kad ne viena 
duona žmogus gyvas.

- Na, skaute Mike,pasakyk dar 
kuo?

- Dar mėsa, sriuba, koše, - 
atsako užklaustasis.

***

Petrelis sako atvykusiai į sto
vyklą jo aplankyti tetai:

- Tetulyte, ar negalėtum va
landėlei pasikelti? Jūs sėdite ant 
mano varlės ir ant mano sumuš
tinio...

*** 

AUSTRALIJOS RAJ. STOVYKLOS 
ĮSAKYMAI

Įsakymas Nr. 14: Kam kitam 
nuimti maudymosi kelnes upėje 
yra griežtai draudžiama.

Įsakymas Nr. 15: a) šiandien 
visi įmetimai į ūpą griežtai drau
džiami. b) Valgyti einame tik su 
indais. Lovas atsinešti prie stalo 
draudžiama.

Įsakymas Nr. 17: Sesėms Rū
toms vakar buvo patikėta nakties 
sargyba. Už šios atsakomybės 
piktnaudojimą - maišatą skautų 
pastovyklėje ir štabo palapinėje 
jų sargybos metu - skaut'ai vyčiai 
jas jau atitinkamai nubaudė. Kitu 
atveju reikščiau papeikimą.

''Miko SKAUTAS moka pagaminti valgį 
iš RASTO KAISTO?.-.

£0.7 41. 6
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