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v.s. M. Bamiškaitė ir v.s. I. Jo
naitienė siunčia nuoširdžius linkė
jimus iš Clevelando “... galvojome, 
kad tik broliai yra pajėgūs Skautų 
Aidą redaguoti. Dabar gi, džiau
giamės sesių atsiektais rezultatais. 
Sėkmės Skautų Aidui!”

***

Taip rašo ps. D. Balčienė Kali
fornijoje gyvenantiems:

“Viso pasaulio lietuvių skautų 
žurnalas yra Skautų Aidas.

Lai nelieka nei vieno iš Palangos 
ir Kalniškių tuntų sesių ir brolių, 
kurių nematytume mūsų Skautų 
Aide”.

***

Lituanicos tunto tuntininkas ps. 
L. Kupcikevičius Chicagoje, savo 
laiške tėvams, vasario mėnesį pa
skelbė Skautų Aido vajaus mėne
siu.

***

Draugo dienraštyje teko skaityti 
LSS VS L. Milukienės raginimą 
prenumeruoti Skautų Aidą, remti 
savąją spaudą.

***

Šv. Velykų proga seses ir brolius 
plačiajame pasaulyje sveikina ir 
skautiško džiaugsmo linki -

Skautų Aido redakcija ir 
adminis tracija

***

Perėmusi Kernavės Skaučių 
Tunto tuntininkės pareigas atkrei
piu ypatingą dėmesį į skautiškąją 
spaudą ir jos reikšmę skautiškaja
me gyvenime. “Skautų Aidas ” gi 
mūsų nuolatinis palydovas, kuris 
patraukia kiekvieno akį ir mintį, 
nuo jauniausios paukštytės iki 
vyriausios vadovės. Džiaugiuosi 
Jūsų pastangomis apjungti tokią 
plačią vienetais gausią skautiškąją 
šeimą ir suteikti galimai daugiau 
informacijos bendrais veiklos klau
simais. Gėriuosi Jūsų ir Jūsų 
bendradarbių sumanumu ir įžval
gumu!

Mes begaliniai vertiname Jūsų 
visų darbą - tai geriausias mūsų 
skautiškojo darbo veidrodis. Sėk
mės tęsti ir stiprinti. “Skautų 
Aidą”!

Budėkime!

ps. fil. Ritonė Rudaitienė 
Kernavės Tunto Tuntininkė

Perkelta į 6 pusi.

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI

GARBĖS LEIDĖJO 
PRENUMERA TOS - $25.00

L. Heiningas, Detroit, Mich.
J. Gepneris, Chicago, Rl.

GARBĖS
PRENUMERATOS - $10.00

D. Palubinskaitė, Euclid, Ohio
J. Garla, Cleveland, Ohio
Č. Kiliulis, Dorchester, Mass.
M. Šarūnas, Toronto, Canada
A. Samušis, Richmond Hill, N.Y.
L. Gudis, Chicago, Rl.
A. Rukšėnas, Mentor, Ohio
J. Maslausko vardu Anglijoje -

L. Heiningas, Detroit, Mich.

AUKOS

Kernavės tuntas, Chicago $10.00
Aušros Vartų t. vyr. sk.

Mirgos būrelis, Chicago 10.00 
ASS Adelaidės skyrius,

Australija 1.00
A. Šetikas, St. Catherines,

Canada 5.0O
R. Spalis, Anglija 2.66
R. Vabolis, Canada 1.00
B. Poška, Canada 1.00

2



NAUJU PASIRYŽIMU ANGOJE

Senuosius metus palydėjome 
praeitin ir pradėjome 1975-sius. 
Šie metai yra ypatingai svarbūs 
tuo, kad jie visame pasaulyje bus 
pažymėti deklaracijomis, šventė
mis, minėjimais, kelionėmis ir kt.

Katalikams popiežius Paulius VI 
paskelbė šiuos metus Šventaisiais 
ir praėjusių Kūčių naktį atidarė šv. 
Petro bazilikos duris, idant maldi
ninkai iš visų pasaulio kraštų at
vyktų į senąją Romą.

Jungtinės tautos ir JAV prezi
dentas G. Fordas šiuos metus ‘pa
vadino Moterų .metais.

Mums, lietuviams, šie metai yra 
vysk. M. Valančiaus ir dail. M. K. 
Čiurlionio metai, nes šiemet sueina 
100 metų nuo vyskupo mirties 
11875) ir tiek pat nuo dailininko 
gimimo.

Svarstant apie mūsų skautiškus 
pasiryžimus bei įsipareigojimus 
šiais metais, be abejo, verta pa
žvelgti į praeitį, o tada jau nusags
tyti ateities darbų gaires.

Praėjusieji metai mūsų skautiš
kame gyvenime buvo tikrai dar
bingi ir itin kūrybingi. Buvo su
ruošta daug stovyklų beveik vi
suose pasaulio kontinentuose, su
važiavimų , sąskrydžių, studijų 
dienų, sukakčių bei švenčių.

Atrodo, kad svarbiausias pra
ėjusių metų minėjimas buvo Aka
deminio Skautų Sąjūdžio, kuris at
šventė savo 50 metų gyvavimo 
sukaktį. *

LSS Tarybos Pirmijos pirminin
kas v.s. A. Saulaitis savo sveikini
me akademikams taip rašo:'

“Turime būti dėkingi visoms ir 
visiems, kurie tiek daug metų savo 
darbais, savo talentais ir, svar
biausia, savo širdimi išlaikė tą 
mūsų skautavimo rūšį gyvą ir 
naudingą”.

Nepriklausomoje Lietuvoje, kai 
kūrėsi pirmieji skautų-čių vienetai, 
tai mūsų tėvai ir daugelis moky
tojų labai abejojo, ar verta yra 
įkurti gimnazijose naują tarptau
tinę organizaciją. Tačiau vėliau jie 
visi pamatė ir įsitikino, kad skau
tiškoji auklėjimo sistema papildo 
tėvų ir mokytojų darbą.

Atsikūrus Lietuvių Skautų Są
jungai išeivijoje, daugiau buvo at
kreipta dėmesio į tautinį auklėji
mą, būtent: lietuvių k. mokėjimą, 
tėvynes pažinimą, istoriją ir t.t. 
Tačiau ši visa tautinio auklėjimo 
dalis neturėjo nustelbti pačios 
skautybės esmės, kuri yra mūsų 
pasižadėjimuose ir įstatuose. Bet 
vadovams čia yra gana sunki pa
reiga - išaiškinti skautukams, kad 
reikia mylėti savo tėvynę Lietuvą, 
nors jie ten negimę, neaugę ir visai 
nėra jos matę, o žino apie ją dau
giausia iš savo tėvelių pasakojimų.

Kartais pasitaiko, kad kai kurie 
tėvai, atveža savo vaikus į skautų 
sueigas, kad jie ten tik pažaistų. 
Tačiau reikia žinoti, kad ir tie žai
dimai auklėja skauto būdą, parei
gingumą, ryžtumą, savitvardą bei 
bendravimą su kitais. Juk kiekvie
nas skautas žino, kad rytoj jis turi 
būti geresnis, negu šiandien yra ir 
negu vakar buvo. Be to, kiekvienas 
skautas yra brolis kitam, todėl ir 
žaidimų metu turi elgtis broliškai.

Šiandien mes visi žinome, kad 
jaunimą auklėti ir jam vadovauti 
yra labai sunku, nes kažkokia 
tamsi jėga siūlo neribotų laisvių, 
kaip moralės ir kt. Juk jau nepa- 
slaptis, kad tėvai neklausia savo 
vaiko, ar jis rūko, bet klausia, ką 
jis rūko. Tad ir kyla klausimas, ar 
gali vadovai, kurie ką tik nuspaudė 
užbaigtos cigaretės nuorūką, aiš
kinti skautukams apie rūkymo 
kenksmingumą? Be to, daugelis 
kelia klausimą, ar reikia minėjimus 
bei šventes užbaigti su išgėrimais? 
Be abejo, visi žinome, kad skau- 
tai-ės turi būti blaivūs savo dar
buose ir žodžiuose. Gražus pavyz
dys mūsų jaunimui daug daugiau 
padėtų, negu jų pabarimas ar nu
baudimas. Jeigu jaunimas .kartais 
ateina į skautų eiles dėl uniformos 
ar laužų, tai skautų vadovai-ės tu
rėtų daugiau įsigilinti į pačią skau
tybės esmę.

Prof. St. Šalkauskis vienoje iš 
savo studijų rašo, kad skautavimas 
“moko jaunimą drausmingai pa
klusti įstatams ir principams, nes, 
tik tas sugeba tikrai vadovauti, kas 

sykiu sugeba pats būti klusnus...” 
(Skautai ir pasaulėžiūra, psl. 27).

Turime tik džiaugtis, kad mūsų 
skautų eilės kiekvienais metais 
pasipildo gražiu jaunimu. Tad lin
kėtina daugiau pasiryžimo bei įsi
pareigojimų, kad visi būtume 
sąmoningi lietuviai ir kad toliau 
garbingai tarnautume “Dievui, 
Tėvynei ir Artimui”.

S.G-

Dail. Mykalojus K. Čiurlionis

Vysk. Motiejus Valančius
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KELIONE I

LIETUVĄ KERNAVĖS TUNTC
Vasario 9 d., Lietuvos Nepri

klausomybės atkūrimo sukaktį 
minėdamos, Kernavės tunto skau
tės rinkosi iškilmingai sueigai. 
Pradžioje, šv. Mišių aukoje, į Visa
galį kilo maldos už Tėvynę. Vėliau 
visas šimtas susirinkusių kerna- 
viečių, drausmingai stovinčių ri
kiuotėje, sugiedojo Lietuvos him
ną, išklausė tuntininkės įsakymų ir 
pranešimų, išleido užrištom akim “į 
nežinią išėjusių” buvusių paukšty
čių būrelį, kurios, vyresniųjų sesių 
vedamos, pavinguriavo po plačiąją 
Kernavę ir pagaliau atsirado jau
kiam “Mirgos” dr-vės ratuke, kur 
jas po savo sparnu priėmė draugi
ninke vyr. sk. R. Kaveckaitė. 
Sudiev, paukštytės, jau nebeskrai- 
dysit su kitomis kartu - jūsų laukia 
rimtas darbas!

Taip jau esam įpratę, kad po 
rimtosios dalies - linksminamės: 
parodom dramas ir komedijas, dai
nuojam, leidžiam raketas, sušun- 

kam šūkius. Šį kartą buvo kitaip. 
Po oficialiosios dalies - pasileidom 
kelionėn. Ten, kur

Toli, toli
Nematyta šalis,
Vardas jos - Lietuva
Skamba man kaip daina.

Eilėraščio posmu į tą kelionę 
įvedė sesė D. Titenytė.

Kai kurios mūsų jaunosios sesės 
turėjo laimės tą šalį aplankyti, 
senuoju Vilniumi pasigėrėti, pa
matyti visa tai, ką buvo girdėjusios 
tik iš tėvelių pasakojimų. Šios sen
timentalios iškylos dalyvėms kelio 
ženklus atgal - iš sapno į realybę - 
sudėjo sesė D. Petkūnaitė.

- Po II-jo Pasaulinio karo daug 
lietuvių įsikūrė kituose kraštuose. 
Nors ir gerai jie įsikūrė svetimoje 
žemėje, bet neįleido pergiliai šak
nų. Jie prisimena Lietuvą tokią, 
kokią paliko. Nors ir toli likusi Lie

tuva jiems tebėra labai artima ir 
miela. Tai jie stengėsi perduoti ir 
savo vaikams per šeimas, mokyk
las, organizacijas. Gi jaunimui, 
Lietuvos niekad nemačiusiam, tas 
viskas yra sunkiau suprantama. 
Yra sunku suprasti ir pamilti tai, 
ko nesi matęs. Jaunimas sutinka su 
vyresniaisiais, kad Lietuva ir labai, 
graži, ir miela, bet tas jausmas 
sunkiai suvokiamas; taip, kaip 
pasaka. Teko pastebėti, kad jauni
mui, kuris turėjo progos aplankyti 
Lietuvą, tas abejingumas dingsta. 
Jie pasidaro lietuviškoje veikloje 
daug aktyvesni.

Dabar paklausykim, ką pasakoja 
šios didžiosios iškylos dalyvės.

Sesė Marytė:
- Mano kelionė į Lietuvą buvo 

kaip sapnas. Tiek daug girdėjau 
apie ją, tiek paveikslų ir nuotraukų 
mačiau, tiek daug esu skaičiusi 
mokykloje. Viskas ten buvo taip, 
kaip mano buvo skaityta, kaip pa-

Sesė D. Užubalytė. Sesė V. Venclauskaitė. Sesė Kr. Likanderytė. Sesė D. Petkūnaitė. Sesė D. Radzevičiūtė.
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veiksluose matyta, ir, rodos, tik 
išimta iš knygų ir ten padėta. Per
gyvenau labai daug jaudinančių 
momentų. Ir mano širdy paliko 
brangus atminimas - kampelis, 
skirtas Lietuvai ir jos žmonėms. 
Jie ten daug lengviau patenkinami. 
Tik vieno dalyko jie trokšta, vieno 
alksta - tai laisvos Lietuvos.

Ši kelionė man įrodė, kad gyve
nime brangiausi dalykai nėra tur
tas ir žemiškos gėrybės, bet laisvė, 
meilė ir ištikimi draugai.

Sesė Danutė R.:
- Kai aplankiau Trakų pilies 

griuvėsius ir Gedimino pilies bokš
tą, laukiau ar neišgirsiu staugiant 
Geležinį Vilką. Po Vilnių vaikščio
dama, prisiminiau istorijos pamo
kas. Mačiau senutes ir senelius, 
suklupusius prie Aušros Vartų...

Ir vėl laukiu to momento, kai 
galėsiu pamatyti tą brangią tėvų 
žemę.

Sesė Vida:
- Žmonės Lietuvoje paliko man 

didžiausią įspūdį. Jie labai malonūs 
ir nori viso gero tau. Jie nuoširdūs 
ir vaišingi: vaišino mane kuo turėjo 
ir negailėjo dovanų. - gintaro, audi
nių ir knygų. Būdama Lietuvoje, aš 

jaučiausi, lyg namuose ar savo 
tėvynėje.

Sesė Kristina:
- Kam nėra tekę Lietuvoje būti, 

nesupras ir neįsivaizduos koks 
jausmų mišinys ten apima žmogų. 
Kai iš Maskvos pakilome mažu 
lėktuvėliu Lietuvos link ir kai pa
galiau išgirdau lėktuvo patarnau
toją pranešant lietuviškai: “Greitai 
nusileisime Vilniuje”, širdis šoki
nėjo iš džiaugsmo ir nekantrumo, 
nes žinojau, kad greit pamatysiu tą 
pasakų šalį, kuri nuo pat mano 
gimimo gražiausiom spalvom dai
nose ir pasakose man buvo vaiz
duojama.

Ir kai, lėktuvui nusileidus, mi
nios žmonių išskėstom rankom, 
verkdami apsupo mus, puošė gėlė
mis, sveikino ir bučiavo, pajutau, 
kad ir aš esu tos kenčiančios tautos, 
dalis, kad ši žemė po mano kojom - 
tai ir mano žemė! Man Lietuva pa
sidarė neišpasakytai graži ir my
lima.

Sesė Dovilė:
- Lietuvoje aš stebėjausi žmonių 

nuoširdumu. Atrodo, kad jie mums 
atvažiavus nieko kito neturėjo 
daryti, tik mus vežiot, vaišint ir 

globot. Mano amžiaus jaunimas 
norėjo man parodyt Vilnių ir su 
manim fotografuotis. Dabar atsi
mindama tokį jų nuoširdumą gal
voju, ar mes čia, Amerikoj, suge- 
bėtumėm būti tokie vaišingi toli
miems, nematytiems giminėms.

Dar ką pastebėjau Lietuvoje - tai 
žmonių meilė Vilniui. Jie didžiavo
si, kad ten gyvena ir mums labai 
įdomiai papasakojo Vilniaus istori
ją, taip pat apie Katedrą ir Gedi
mino pilį. Viena mano teta juokavo, 
kad jai Vilniuje net vanduo ska
nesnis. Man atrodė, kad vilniečiai 
Vilnių myli tartum gyvą žmogų.

Mačiau namą, kuriame 1918 m. 
buvo pasirašytas Lietuvos Nepri
klausomybės aktas.

Anksčiau man Lietuva atrodė 
kaip nuobodus istorijos vadovėlis. 
Dabar, Lietuvą aplankius, aš žinau, 
kad ji tikrai yra, ir kad ten gyvena 
daug nuoširdžių žmonių, kurie 
mane myli ir domisi mano gyveni
mu. Man rodos, kad geriausia 
dovana Lietuvos lietuviams būtų, 
jei mes visi juos mylėtumėm ir taip 
pat jų gyvenimu domėtumėmės.

Iš kelionės po Lietuvą sesių 
kelias atvingiavo atgal į Chicagą. 
Šią iškylą užbaigė sesė Gintarė 
Remeikytė K. Borutos eilėraščio 
eilutėmis:

Todėl teisybė: tegu ir rūsti: 
Tave mylėti tegalima iš tolo.

Visi šių kelionės įspūdžių tyliai ir 
įtemptai klausėsi: visas šimtas 
kernaviečių, jų vadovės, tėveliai. 
Visų širdyse tiesėsi nematoma 
meilės gija broliui, sesei, gyvenan
tiems gražioje, bet laisvės neteku
sioje Tėvynėje. Jautrią valandėlę 
išgyveno visi, kai beskaitanti įspū
džius sesė Kristina susijaudino įr... 
gailiai pravirko. Tą valandėlę su
drėko ir klausiusiųjų akys. Jaut
rioji širdies styga, nejučia paly
tėta... Subtiliai ir nelauktai...

Kai tunto sesės sustojo į ratą ir 
sugiedojo “Lietuva brangi”, ne
buvo abejonės, kad Tėvynę mylėti 
galima ir iš tolo...

Kernavietė
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s. G. Plačas

SKILTIS ŽYGIUOJA

Kiekviena skiltis privalo gerai 
mokėti rikiuotės pratimus, kad ji 
galėtu gražiai ir vienodai žygiuoti, 
suktis, sustoti ir lygiuoti. Gera 
rikiuotė parodo, kad skiltyj'e yra 
vieninga skautiška dvasia ir dėl to 
skautai stengiasi parodyti, kad jų 
skiltis kitiems gali būti pavyzdžiu.

Šalia pagrindinės rikiuotės yra 
įdomu, jei skiltis sugalvoja tradi
cinį savo žygiavimo būdą. Tokį žy
giavimą galima panaudoti iškil
mingose sueigose, stovyklose.

“Rudnosiukų”, “Lokių”, “Meškų” 
ir kitokių stambių gyvių vardus 
turinčios skiltys gali panaudoti tokį 
žygiavimą: kairę, dešinę, kairę, 
dešinę, kairę, dešinę, į dešinę pusę, 
į kairę pusę, ir vėl kairę, dešinę...

“Kiškių”, “žvirblių” ir pan. 
vardų skiltys gali naudoti: kairę, 
dešinę, kairę, dešinę, hop, hop, 
hop, kairę, dešinę...

Tokį skilties skirtingą žygiavimą 
naudojama tik tada, kai skiltis žy
giuoja viena, arba su draugininko 
leidimu draugovėje. Nemaišykite 
draugovės arba stovyklos rikiuotės 
be vadovų leidimo.

Taip pat galima dainuoti mūsų 
liaudies ar kitas lietuviškas žygio 
dainas, arba sugalvoti panašias į

MAŽŲJŲ PASIRYŽIMAS
Jis augo milijoniniame Amerikos 

mieste. Tai buvo mažas medelis, 
kurį pasodino tarp didelių medžių 
vienoje miesto alėjoje.

Artėjo Kalėdų šventės. Namai ir 
krautuvės pasipuošė eglutėmis, 
gėlėmis, žaislais ir vainikais.

O vieną dieną atvažiavo darbi
ninkai su sunkvežimiu ir pradėjo 
kabinėti ant medžių mažas lem
putes.

- Tai itališkos lemputės, - kalbė
josi jie tarp savęs. - Kai jos visos 
užsidegs Kalėdų naktį, tai visa 
gatvė nušvis, kaip žvaigždėtas 
dangus.

kariuomenės ar ROTO “Chants”. 
Lietuviškas panašias “dainas” 
mūsų skautai dainavo stovyklose ir 
vadovų kursuose.

Skaičiuok! Viens, du!
Skaičiuok! Trys, ket!
Viens - du - trys - ket
Viens - du
Trys - ket!

Nežinau, bet aš manau!
Taip pat buvo ir seniau!
Vakar lauže aš buvau!
Labai miego norėjau!

Skaičiuok! ...

Pasirodyme buvau!
Bekalbėdams užmigau!
Nosį aš nusvilinau!
Ir tuoj pat aš pabudau!

Skaičiuok! ...

Broliai rėkė dar garsiau!
Sesės juokės dar daugiau!
Kai aš atbuls pašokau!
Ant banano užlipau!

Skaičiuok! ...

- 0 ką darysime su šituo ma
žiuku? - paklausė vienas.

- Tegu dar palaukia! Dar per 
mažas! Kitais metais, kai paūgės, 
papuošime ir jį.

Ir nuėjo darbininkai prie dides
niu medžių.

Pradėjo temti. Staiga visa gatvė 
nušvito nuo blizgančių žvaigždžių 
medžiuose. Žmonės sustoję žiūrėjo 
ir džiaugėsi spindinčia šviesa, o jų 
akyse švitėjo artėjančių švenčių 
džiaugsmu -.

Tik marusis medelis tūnojo sau 
vienas. nebuvo tamsoje, bet 
jam buvv mbai skaudu, kad jo ša

kelės liko nepapuoštos. 0 jis irgi 
norėjo blizgėti su visais medžiais ir 
suteikti džiaugsmo praeiviams.

Tada jis pasiryžo būtinai paūgė
ti, kad kitais metais ir jo šakeles 
darbininkai papuoštų tomis lem
putėmis, kurios džiugina visus 
žvaigždelių mirgėjimu.

0 kaip mūsų mažieji vilkiukai ir 
paukštytės? Gal ir iš jų kai kurie 
buvo per maži, kad šventų Kalėdų 
proga galėtų pradžiuginti savo 
tėvelius, sesutes ir broliukus, gal 
našlaitėlį ar vienišą senelį?

Jeigu kai kurie iš jų negalėjo to 
padaryti, tai jie gali pasiryžti, kaip 
tas mažasis medelis, kad per šiuos 
metus tikrai paūgės, o tada, prisi
minę savo skautišką gerąjį darbelį, 
nors ir maža dovanėle suteiks 
džiaugsmo kitiems kūdikėlio Jė
zaus gimimo šventėje.

S.G.

Atkelta iš 2 pusi.
SKAUTŲ AIDĄ UŽSAKĖ 

KITIEMS:

BVS P. Molis - J. Alkiui, Anglija, 
J. Menkeliūnui, Venezuela

s. L. Heiningas, Detroit - A. Ger- 
džiūnui, A. Silnickui, Rev. A. 
Putcei, Rev. A. Gerybai ir V. 
Ignaičiui, Anglija

Worcester Neringos tuntas (R. 
Molienė t-kė) - J. Traškienei ir G. 
O’Brien, Anglija

Worcester Nevėžio tuntas (R. Ja
kubauskas t-kas) - M. Barzdžiū- 
tei, Argentina ir F. Ramoniui, 
Anglija

Č. Kiliulis - G. Zinkienei, Anglija 
M. Manomaitis, Boston - J. Levins- 

kui, Anglija
A. Glodas, Worcester - A. Saulai- 

čiui, Brazilija
p. Ješmantienė, Ohio - K. Dabkie- 

nei, Vokietija
S. Radzevičiūtė, Ohio - Rev. H. 

Šulcui, Brazilija
J. Sniečkus - K. Kulikauskienei, 

Vokietija
A. Adomkaitis - Vasario 16 gimna

zijai, Vokietija
K. Lazdinienė, Ohio - A. Žalnieriū- 

nienei, Venezuela
V. Stankus, Ohio - N. Zavickaitei, 

Argentina
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KAIP ATSiRADO KAZIUKO
MUGĖS AMERIKOJE?

pasakoja v.s. Elena Gimbutienė

Per šv. Kazimierą Vilniuje kas
met būdavo rengiama mugė, kurią 
vilniečiai vadino “Kaziuku”. Pra
džia tos tradicijos siekia pirmąją 
XVII amžiaus pusę, kai 1636 m. šv. 
Kazimiero palaikai buvo perkelti j 
jo vardo koplyčią Vilniaus Kated
roje ir maždaug tuo pat metu įvesti 
šv. Kazimiero atlaidai, kurie su
traukdavo daug maldininkų. Ta 
proga Katedros aikštėje atsirado 
prekiautojų. Laikui bėgant Įsiga
lėjo paprotys rengti per atlaidus 
didesnį turgų. Vėliau tas turgus 
tapo perkeltas į Lukiškių aikštę, 
prie šv. Jokūbo bažnyčios. Tiksles
nių žinių apie Kaziuko mugę turi
ma tik nuo XVIII a. vidurio. Tuo
met tas turgus išaugo į. didelę 
regionalinę trijų dienų mugę, Į 
kurią ūkininkai su savo prekėmis 
suvažiuodavo ir iš tolimesnių vie
tovių - nuo Švenčionių, Breslaujos, 
Gervėčių, Smurgainių, net iš 
Kauno apylinkių. Ir ko tik ten ne
buvo! Viename aikštės gale, arčiau 
Žvėryno tilto, rikiavosi vežimai su 
medžio dirbiniais - rogutėmis, rat
lankiais, pusiau išbaigtais vežimė
liais, grėbliais, dalgiakočiais; to
liau - namų apyvokos dalykai: sta
tinės, geldos, mediniai kibirai, 
kubilaičiai, šaukštai, verpimo rate
liai, suoliukai, kėdės, staklės, moli
niai indai ir švilpynės. Kitam gale - 
audiniai, suverpti ir neverpti linai, 
vilnos, megztos pirštinės, kojinės, 
juostos, vadelės... Arčiau bažny
čios, ant šaligatvio, išdėliotos vir
tinės džiovintų grybų,, vaistažolės, 
sėklos, o verbos! Kur pažiūrėsi, 
sena kaimietė stovi su didžiuliu jų 
glėbiu; ir toks jų įvairumas ir. spal
vingumas, viena už kitą gražesnė, - 
nežinai nė kurią pasirinkti, o visų 
gi neįstengsi nusipirkti.

Žiemos karnavalas Vilniuje 190j m.

Per vidurį aikštės įsitaisydavo 
budelninkai su riestainiais, marci- 
paninėmis “Kaziuko” Širdelėmis, 
įmantriausiai papuoštomis cukri
nėmis gėlytėmis, paukštukais, 
saulutėmis, į specialias dėžutes 
įpakuotomis. Kitur didesni pramo
nės išdirbinių kioskai, knygos, 
devocionalijos, užkandinės, karu
selė, kitokie balaganai.

Kaziuko mugės proga buvo ren
giami visokie slapti ir vieši (prieš 
I-jį pasaulinį karą) įvairių draugijų 
subuvimai, vaidinimai, koncertai, 
toliau viens nuo kito gyvenančių 
giminių suvažiavimai. Pastaraisiais 
laikais, kol dar buvo galima,, uni
versiteto studentai ruošdavo tau
tosakos. motyvais maskaradines 
eisenas. Vilniaus turizmo įstaigos 
irgi neatsilikdavo - ruošdavo eks
kursijas.

Nebūtum vertas šaunaus berne
lio vardo, jei nepirktum savo mer
gelei marcipano širdelės, neuž
kabintum jai ant kaklo baronkų 
virtinės...

7

Taip viename “Moters” žurnalo 
numeryje pasakoja v.s. agronome 
Elena Gimbutienė. Šita graži, lie
tuviška tradicija skautų yra tęsia
ma ir išeivijoje. Amerikoje Kaziu
ko mugių pradžia laikytini 1955 
metai, kai v.s. E. Gimbutienė su
v.s. V. Barmiene ir v.s. A. Labuc- 
kaite nutarė, kad tokią mugę su
ruošus, pagyvėtų skautų veikla ir 
pasipildytų tunto iždas. Kaip jos 
tarė, taip padarė. Besiruošdami 
mugėms ir besimokydami įvairių 
rankdarbių meno, skautai, sesės E. 
Gimbutienės žodžiais, kūrybingai 
praleidžia savo laisvalaikio dalį ir 
daugiau sužino apie mūsų tautinį 
lobyną. Nauda - keleriopa.

Šiemet sukanka 20 metų nuo šios 
idėjos gimimo. Ta proga mielą v.s. 
Eleną Gimbutienę, gyvenančią 
Kalifornijoje, tepasiekia skambus' 
mūsų skautiškas “AČIŪ!” Tikime, 
kad jos išradingomis mintimis ne 
sykį pasinaudosime,’ o jos lakios 
vaizduotės ir darbščiųjų rankų su
kurtais puikiais rankdarbiais teks 
dar daugelį kartų gėrėtis!

Redakcija
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Illustrators vyr.sk. Dalia Petreikytė
Kernavės tuntas

- Būtume susikompromitavę.
- Ar valgysime bulves be nieko? - paklausė Anta

nina vėl, - alkanas viską valgo, bet reikėtų ką nors 
pakepti prie jų.

- Jei moki, būtų neblogai. Mes, rodos, pasiėmėme 
lašiniukų. Galima papiaustyti... 0, kaip man kaulus 
skauda. Tas Leonas mus gerokai pamankštino. Gerai, 
kad jis tavęs pagailėjo.

- Pagailėjo? - Antanina nustebusi pakėlė akis.
- Žinoma, nes pavargai vakar. Jis mums pats sakė, 

kad tau reikia pasilsėti.
Mergaitė paraudo iki ausų.
- Kodėl jūs klausote Leono? - paklausė ji po valan

dėlės. - Ar jis ne per daug išsivaizdina?
- Išsivaizdina? Tau, tur būt, čia kažkas susisuko, 

drauguži. Tik naujas žmogus gali taip klausti. Leonas 
puikiausias draugas ir vadas, nors ir pradžioje neno
rėjo sutikti su mūsų rinkimais. Ir jis namie viską dir
ba. Jo motina nelabai sveika ir negali viskuo rūpintis, 
todėl Leonas padeda jai prižiūrėti jaunesnius broliu
kus ir sesutę, ir jis tai daro neblogiau už motiną. Ir jie 
bėga paskui jį kaip maži šuneliai - tik žiūri, ką jis 
sakys ir darys.

Lašiniukai čirškėjo keptuvėje ir arbata jau burbu
liavo, kada miške nuaidėjo penketuko šūkis.

- Pietūs! - sušuko Jonas, išbėgęs laukan. - Pietūs!

Tęsinys

Mergaitė pamiršo savo pykti ir ėmėsi darbo. Ne
buvo lengva kloti “dviejų aukštų” lovas, bet pagaliau 
pasisekė jas dailiai pakloti, be raukšlelės, visas vie
nodai. Taip - bet stalas toks tuščias - reikia įmerkti 
kelis eglišakius. O kur tos bulvės - ten, krepšelyje - ir 
kokios nešvarios. - Et, jūs nepraustaburnės, negalite 
pačios nusiskusti. Dar reikia su jumis vargti.

Mergaitė nebegalvojo apie pabėgimą - ji kibo į dar
bą, plovė, skuto ir vėl plovė bulves, retkarčiais pri
eidama prie lango, kad pažiūrėtų, ar berniukai dar 
negrįžta. Ir kaip savotiškai smagu buvo dirbti vienai! 
Kaip jauku troboje ir kokios gražios eglės ir pušys 
lauke! Taip ir vilioja akį.

Bulvės pamerktos vandenyje, kad nekeistų spal
vos, lupenos sukištos į popierinį maišelį - kas dabar? 
Gal pakloti stalą? Gerai, kad indai išimti iš kuprinių. 
Taip, ir puodą su šakomis į vidurį.

- Alio, vienas, du, trys...
- Alio, vienas, du, trys, keturi, penki, - atsiliepė 

Antanina, išbėgusi pro duris.
- Na, kaip su bulvėm? - paklausė-Jonas. - Ar jau 

galima ugnį kurti?
- Jau seniai galima, - atsakė Antanina, įeidama į 

trobą.
Berniukas įbedė pašliūžas ir lazdas į sniegą ir įėjo.
- Oho, kaip čia gražu! - pagyrė jis šeimininkę, - tu 

iiiri nepaprastų gabumų.
Bet ir Jonas buvo neblogas virėjas: netrukus ugnis 

lihksmai traškėjo plytoje ir bulvės ėmė virti.
- Ar nereikėtų įdėti druskos? paklausė Antanina.
- Kad tave - visai pamiršau, - murmtelėjo Jonas.

Berniukai susižavėjo tvarka trobelėje. Ir dar šakų 
ant stalo! Tai jau per daug...

- Tu, Antani... - Mergaitė broliui ranka užčiaupė 
burną.

- Gerai, gerai, - bambtelėjo jis, - nemaniau, kad 
turiu tokį veiklų pusbrolį.

Leonas nepratarė nė žodžio, nors Antanas žiūrėjo į 
jį maldaujančiomis akimis. Visi kiti jį jau pakankamai 
gyrė. Nereikia iš pat pradžių perdėti. Drausmė rei
kalinga, reikia prie jos priprasti. Bet jis neblogas 
berniukas, nors ir ožys.
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Po pietų Leonas šakute pabarškino į lėkštę. - Klau
sykite, draugai: vakar susilaukėme šeštojo nario, 
kurio dar nepažinojome. Šiandien jau galime šį tą 
apie jį pasakyti - ypač po šių pietų. Todėl priimkime jį 
tikruoju savo penketuko nariu. Tegyvuoja Antanas, 
mūsų šeštasis brolis!

Berniukai norėjo pakelti mergaitę, bet ji vikriai 
paspruko iš jų rankų ir išbėgo.

- Kas čia dabar? - nustebo jie.
-Nueisim ir pažiūrėsim, - pasakė Algis ir išėjo pas

kui jų.

Ji stovėjo atsirėmusi į eglę ir verkė.
- Ar iš proto išėjai? - sudraudė ją brolis. - Jie tavimi 

patenkinti, o tu bliauni.
- Tas ir yra! - kūkčioja mergaitė.
Mergaičių nesuprasi, - patraukė Algis pečiais. - Le

onas jau seniai taip sako.
- Vis tas Leonas ir tas Leonas!.. Jis dievaitis, o jūs - 

niekas. Skriaudžia jis jus, o jūs dar džiaugiatės.
Taip, dabar pasidarė lengviau ant širdies. Ji kalbė

jo ne tą, ką galvojo, bet kodėl jis pasakė, kad mergai
čių nesuprasi? Ką jis išmano?

Algis nesiginčijo. Ir kam?
- Kai nustosi bliovusi, gal grįši į trobą. Šiaip ber

niukai laikys tave kvailiu, - pasakė jis.
- Tegalvoja jie ką nori, - pradėjo Antanina, bet vis 

dėlto nusišluostė ašaras.
- Valio, mūsų šeštasis, - sutiko juos draugai, - valio, 

Antanai!
- Duokite jam ramybės, - pasakė Leonas. - Jis jau 

pakankamai prisidirbo. Jūs plausite indus, o jis ilsė
sis. O paskui važiuosime visi.

Nors berniukai triukšmavo ir beldėsi, mergaitė 
tuojau užmigo. Pabudusi jautėsi labai stipri ir pailsė
jusi. Iškyloje buvo smagi ir gerai šliaužė. O gal se
kėsi, nes vadas mokėjo vadovauti pratimams?

- Šiam popiečiui turiu puikų pasiūlymą, - paskelbė 
Leonas sekmadienį.

- Kalbėk, vade, mes klausome! - pasakė Jonas iškil

mingai, pridėjęs ranką prie ausies. Visi kiti padarė tą 
patį.

- Vyksime į civilizuotąjį pasaulį ir dalyvausime jo 
pasilinksminime.

Pranešimas paveikė berniukus kaip padegamoji 
bomba: visi ėmė bėgioti po trobą, ieškoti kitų marš
kinių, kaklaryšių, nosinių ir kitko. Tik Antanas nepa
sijudino iš vietos.

- 0 tau kas? - paklausė Leonas. - Ar nesidžiaugi?
- Aš neisiu, - atsakė Antanas ramiai.
- Kodėl? Ar per daug pavargęs? Mes anksti grįši

me. Ar nemėgsti šokti?
- Palik jį, - įsikišo Algirdas, - tedaro kaip nori.
- Bet kodėl jam vienam palikti namie? Ar jis niekad 

neina į vakarėlius? - paklausė Leonas.
- Einu, bet...
- Jokio “bet”! Nenoriu tavęs čia palikti. Išgersi 

arbatos, suvalgysi pyragaitį ir pasėdėsi kompanijoje. 
0 gal dar ir šokti sugalvosi?

Tuo pasikalbėjimas ir pasibaigė, ir kelias minutes 
po pusės penkių visi išžygiavo į miestelį.

Salėje buvo nemaža žmonių, sportininkų ir mieste
lio gyventojų. Muzika groja šokiams, buvo smagi, 
jauna nuotaika.

Algirdas, Martynas ir Leonas visą laiką šoko. 
Antanas gėrė arbatą su likusiais dviem draugais ir 
pyko. Ant ko, jis pats nežinojo. Greičiausiai ant visų: 
ant savęs, kad negalėjo būti mergaite ir šokti; ant 
brolio, kad buvo linksmas ir juokdamasis mirksėjo 
akimis, ir ant Leono, kad šoko su įvairiomis mergai
tėmis. Jei jis visuomet buvo toks drąsus, nereikėjo 
stebėtis;, kad jis girdavosi pažįstąs mergaites!

- Ar pašokti su tavim? - staiga Leonas stovėjo prieš 
ją. - Tu taip pakabinai nosį, kad net gaila žiūrėti. 
Eikš, pasuksiu tave kelis kartus!

Leonas, juokais nutvėręs Antaną už rankų, pakėlė 
jį nuo kėdės ir apkabino liemenį.

Bus daugiau
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V.S. STEPAS KAIRYS

Metams subėgant į dešimtme
čius, ir mūsų skautiškosios, ben
druomenės gyvenime vis dažniau 
tenka su liūdesiu išgyventi vieno 
kito jos nario atsiskyrimą, jam 
išėjus iš daugelio metų rikiuotės. 
Kitus tame bėgančių metų sraute 
prisimename-jau tik liūdnoms su
kaktims artėjant. Tai lyg kurtūs 
laikrodžio dūžiai, skelbiantieji 
vidurdienį - vidurnaktį, rytą ir vėl - 
Vakarą

Su širdgplajr giliu atsidūsėjimu 
prisimename prieš 5 metus mus 
taip netikėtai palikusį buvusį Bro
lijos Vyr. Skautininką, ilgametį 
“Skautų Aido” redaktorių, vieną iš 
Vyčio korporacijos atkūrėjų v.s. 
Stepą Kairį.

1970 m. kovo 25 d. keli laikrodžio 
dūžiai paskelbė šio darbštaus 
skautybės ideologo ir entuziasto 
gyvenimo vakarą. Tą valandą 
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jautri sesės kanklininkės širdis ir 
ausis, be abejonės, girdėjo dar ne
seniai savo mokytojo sustyguotas 
kankles prabylant graudžia lietu
vių liaudies melodija:

Jau saulutė leidžias, atein 
vakarėlis,

Uždengė šviesumą tamsus 
debesėlis...

Steponas Kairys - chemikas, vy
riausias Skautų Brolijos vadovas 
ir... kanklininkas? Gal ne vienas 
mūsų jaunųjų nustebs: kaip gi 
griežtojo mokslo darbuotojas, bu
vęs chemijos fakulteto dekanu 
universitete, galėjo būti ir muziku, 
kanklių žinovu?!

Čia bandysiu nupiešti v.s. Stepo 
Kairio - skauto ideologo, profesio
nalo ir kartu jautrios širdies 
menininko-muziko - portretą.

Gimė jis 1916 m. kovo 2 d. Tūlos 
mieste, Rusijoje. Kairių šeimai 
1924 m. grįžus į Lietuvą, tėvas 
vaistininkas įkurdino šeimą Mari
jampolėje, kur Stepas mokėsi 
Rygiškių Jono gimnazijoje. Vėliau 
persikėlė į Kauną ir ten baigė 
jėzuitų gimnaziją. Studijavo Vy
tauto Didž. universitete farmaciją. 
Studijas baigė 1939 m. Po to, plės
damas savo profesines žinias, dirbo 
universitete vyr. laborantu, vėliau 
buvo farmacijos katedros asisten
tu. Iškeltas į Vilniaus universitetą, 
1943 m. buvo paskirtas farmacijos 
katedros vedėju.

1944 m., pasitraukęs į Vakarus, 
studijas gilino Innsbrucko univer
sitete Austrijoje, o nuo 1946 m., iki 
išvykimo į Kanadą, Pabaltijo uni
versitete, Vokietijoje, dėstė che
miją profesoriaus titulu. 1948-49 
m.m., kaip Lady Davis stipendi
ninkas, dėstė New Brunswicko 
universitete, Kanadoj. Vėliau (ir 
iki pat mirties) dirbo tyrimų labo
ratorijoj Toronte ir vienerius 
metus Amerikoj, Ohio valstybėj. 
Aktyviai dalyvavo studentų far
macininkų ir chemikų vaistininkų 
draugijų veikloj. Yra paskelbęs 
keletą mokslinių darbų. Buvo Liet. 
Enciklopedijos bendradarbis. Tai 
toks profesinis S. Kairio gyvenimo 
kelias, kuris buvo jo pragyvenimo 
šaltiniu.

Skautybė ir muzika, reikia sa
kyti, buvo jo laisvalaikio užsiėmi
mai. Dar daugiau - tai buvo darbas, 
kuris jam buvo “prie širdies”.

Skautauti Stepas pradėjo nuo 
1925 m. ir skautybei jis atidavė 
daugiau negu savo laisvalaikį: šį 
darbą jis stropiai ir visu atsidėjimu 
dirbo iki mirties. Kiekvienas prisi
imtas pareigas jis ėjo sąžiningai; 
tai buvo atsidavimas idėjai, kuri 
sudarė jo gyvenimo pagrindą. 1948 
m. jis vadovavo Pabaltijo Jubilieji
nei stovyklai Vokietijoje. Nuo 1951

Marijampolės Rygiškių Jono 
gimnazijos mokinių orkestras. 
Stepas Kairys sėdi trečias iš de
šinės.

Trečioje eilėje antras iš dešinės 
v.s. J. Vaišnys.
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m. redagavo “Skautų Aidų”; 
1952-1959 m.m. buvo Brolijos Vy
riausiuoju Skautininku. Kiek pa
jėgdamas, dar padėjo ir vietinių 
vienetų veiklai. Skautybė jam 
buvo besąlyginio įsipareigojimo 
kelias, kuriuo ėjo, jos ideologiją 
giliai supratęs, ją gyvenime 
vykdęs ir to iš kitų reikalavęs. To 
įsipareigojimo kelias dažnai taip 
plačiai išsišakodavo, kad jau nebe
užtekdavo laiko ir savo šeimai. 
Šeima dažnai jo pasigesdavo; tuo 
tarpu brolis Stepas gausybę savo 
laisvalaikio valandų atiduodavo 
savo brolių ir sesių labui. Jo žmo
nos Irenos žodžiais, jis viską darė 
labai nuoširdžiai ir iš pagrindų, - tai 
buvo beatodairiško įsipareigojimo 
kelias. Labai galimas daiktas, kad 
toks įtemptas darbas priartino ir 
perankstyvą jo gyvenimo vakarą.

V.s. Stepas Kairys yra dalyva
vęs tarptautinėse stovyklose Suo
mijoj, Latvijoj, Vokietijoj. Daly
vavo ir daugely stovyklų, ruoštų 
Kanadoj ir JAV. Už nuopelnus ir 
ilgametę skautišką veiklą buvo ap
dovanotas Geležinio Vilko ordinu.

Savo laisvalaikio dalį jam dar 
teko skirti ir Lietuvių Bendruome
nės veiklai: 1963 m. jis buvo iš
rinktas Kanados Lietuvių Ben
druomenės Krašto valdybon ir ėjo 
vicepirmininko kultūriniams rei
kalams pareigas. Ruošdavo pa
skaitas, rašydavo straipsnius į lie
tuvišką spaudą.

Muziką brolis Stepas pamėgo 
nuo pat mažens, nes atrodo, jo pri
gimtis buvo labiau palinkusi į 
meną. Anksti, dar vaikystėje, pra
dėjo mokytis groti smuiku. Vėliau 
studijavo pas prof. Iz. Vasyliūną. 
Grojo gimnazijos orkestre, trio, 
dažnai ir solo smuikuodavo. Vėliau, 
išeivijoje, dalyvaudavo koncertuo
se drauge su kitais lietuviais 
instrumentalistais ir vokalistais. 
Kartais parašydavo melodijas dai
noms. Yra sukūręs IlI-sios ir 
IV-sios Taut, stovyklų dainoms

Tuometinės LSS Pirmijos nariai, 
susirinkę posėdžio Chicagoje. Iš 
kairės į dešinę: v.s. Br. Kliorė, v.s. 
J. Vaišnys, SJ, v.s. Vyt. Čepas, v.s. 
O. Zailskienė ir v.s. Stp. Kairys. 

melodijas, o taip pat ir visų, ypač 
akademikų, mėgiamai dainai “Die
vui, Tau, Tėvyne, ir žmonijai”.

Paskutiniaisiais metais buvo su
organizavęs skautų kanklių ir sku
dučių muzikinį vienetą, kuris po jo 
mirties buvo pavadintas Stepo 
Kairio vardu. Į šį vienetą brolis 
Stepas buvo įdėjęs nesuskaičiuo
jamų intensyvaus darbo valandų, 
darbo ir meilės. Čia susijungė jo, 
kaip organizacinio žmogaus ir mu
ziko, dvi didžiosios meilės: viena - 
broliams ir sesėms skautams, kita - 
muzikai. Derinys, patenkinęs me
nui jautrią jo širdį ir davęs daug 
naudos jauniesiems, su kuriais jis 
taip nuoširdžiai dirbo.

Daugelis gerai prisimenam, kaip 
gražiai šio vieneto skudutininkai 
skudučiavo V-joje Taut, stovykloje 
didžiojo savaitgalio laužo progra
moje. Arba - kaip švelniai toje pat 
stovykloje kanklininkių grupė 
kankliavo vidurnaktį, šv. Mišių 
metu; dangaus žiburėliai, žvakių 
šviesa ir nuostabūs užgaunamų 
stygų akordai. Jų mokytojas sto
vėjo šalia, išmokęs jaunąsias seses, 
įliejęs jų širdin meilę senajam, lie
tuviškam muzikos instrumentui. 
Vėliau jo paties smuiku atliekama 
“Avė Maria” kėlė visų širdis į gra
žiosios gamtos Kūrėją, nešė visų 
besimeldžiančiųjų mintis prie mū
sų partizanų kapų, už kuriuos tą 
naktį meldėmės. Tai buvo nepa
mirštamas vakaras.

a.a. v.s. Stepo Kairio amžino 
poilsio vieta Toronto lietuvių šv. 
Jono kapinėse.

Paminklas sukurtas dail. Tel. 
Valiaus.
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Kiek vėliau, grįžęs iš Taut, sto
vyklos, jis ėmė justi širdies šluba
vimą. “Paskutinis Stepo gyvenimo 
pusmetis buvo praleistas baimėje 
ir labai dažnai tyloje”, pasakoja jo 
žmona Irena. “Jis labai pergyveno, 
kai sužinojo, kad turįs angina 
pectoris. Gydytojas dažnai duoda
vo jam raminančių vaistų; nuo jų 
jis jausdavosi pavargęs ir dažnai 
priguldavo. Tikriausiai jo širdis 
buvo jau ilgoką laiką silpna, bet jis 
delsė eit pasitikrinti. Jo šeimoje 
daug širdies ligonių: jo mamytė, 
teta mirė širdimi”. Vos tik įpusė
tam amžiuje nutrūko ir Stepo 
Kairio gyvenimo siūlas...

***

Ir vėl girdžiu jo žmoną sakant: 
‘‘Stepas niekad nenorėjo sau 
akmeninio paminklo. Jis visada 
sakydavo, kad gražiausias žmogui 
paminklas yra gyvas paminklas, 
kas nors tęstino - kaip jo vardo 
stipendija ar pan.”

Vis dėlto, jo amžino poilsio vieta 
Toronto lietuvių šv. Jono kapinėse' 
pažymėta dideliu, menišku pa
minklu. Šiam ramiam, svetimos 
žemės kampely atsigulė poilsio 
žmogus, mūsų brolis, pilnėi pasky
ręs 45 savo gyvenimo metus Die
vui, tau, Tėvyne, ir žmonijai.

s. Sof. Jelionienė

Nuoširdi padėka p. Irenai Kai
rienei ir v.s. J. Vaišniui, SJ, sutei
kusiems apie Velionį žinių ir pa
skolinusiems nuotraukų iš jo 
gyvenimo ir veiklos.

S.J.

“Purienos žiedas tarsi saulytė, 
Smagu stovykloj būti paukštyte!”

VADOVEI
K. Izokaičio nuotr.

PAUKŠTYČIU ŠVENTĖS
PARUOŠIMAS IR 

PRAVEDIMAS

Surinkau Jums, Mielos Vadovės, 
visą pluoštą patarimų, kuriuos 
šventę pravedanti vadovė gali 
savaip perdirbti, suprastinti ar pa
pildyti. Ilgiau su draugovėmis dir
busioms vadovėms daug punktų 
gali būti savaime suprantami ir 
paminėjimo nereikalingi, bet nau
jai ir jaunai draugininkei, kuri dar 
nebuvo su šventės ruoša susidū
rusi, tikiu, šie mano patarimai bus 
naudingi.

1. Savo dokumentų knygose 
kiekviena draugininke turi turėti 
iškilmingos sueigos oficialiosios 
dalies pravedimo tvarką, kurią 
prieš šventę gerai išstudijuoja, iš
moksta ir susirašo ant atskiro la
pelio, iš kurio šventės metu gali 
pasitikrinti.

2. Pasiskirti iš eilės, kuri paukš
tyčių draugininke kuriais metais 
praveda šventę. Visos drauginin- 
kės turėtų iš eilės pereiti šį patyri
mą. Pravedanti šventę sesė rūpi
nasi visais bendrais su švente susi

jusiais reikalais: pakvietimais, 
pranešimais, tunto vėliava, foto
grafu, korespondente ir pan.

3. Gražu, kai paukštyčių šventė 
pradedama šv. Mišiomis, kurių 
metu tunto kapelionas pasako 
trumpą, paukštytėms pritaikintą 
pamokslą. Visos tunto paukštyčių 
draugovės prisideda atitinkama 
pinigų suma Mišių aukai.

4. Bažnyčioje iš anksto reikia 
rezervuoti suolus, kad visos 
paukštytės galėtų sėdėti priekyje.

5. Iš anksto užsakyti salę paukš
tyčių šventei.

6. Šventės proga suruošti sesių- 
darbelių parodėlę. Jau anksčiau 
esu rašiusi, kad metų bėgyje pada
rytus paukštyčių darbelius neišda
linti sesėms, bet surinkti ir palai
kyti. Po šventės galima juos išda
linti, paliekant įdomesnius ir ge
resnius draugovės knygai. Paro
dėlėje galima išdėstyti įvairias 
draugovės knygas, paruošti sieninį 
laikraštėlį, sudaryki nuotrauką
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rinkinius, išdėstyti rašinėlius, pie
šinius, net ir egzaminų klausimus 
su atsakymais.

7. Patariu draugovės vardu da
lyvauti vietovių ruošiamose paro
dose, konkursuose ar kūrybos die
nose. Paskiri paukštyčių darbeliai 
gali prapulti visumoje, bet surinkti 
į vieną vietą, gražiai sugrupuoti 
ant didesnio popierio, patrauks akį, 
gali gauti atžymėjimą, ar net ir 
premiją laimėti.

8. Pakvietimai į šventę yra pačių 
padaromi, ne pirktiniai. Peržiūrėti, 
kad lietuvių kalba būtų taisyklin
ga. Išsiunčiami anksčiau nei savai
tė prieš šventę. Kviečiant ypatin- 
gesnius svečius ir norint, kad jie 
šventės metu pasakytų žodelį, pa
žymėkite tai pakvietime.

9. Į šventę kviečiami: tuntininkė 
ir vadija, tunto kapelionas, tunto 
globėja, Jaun. skaučių skyriaus 
vedėja, korespondentė, kuri pa
prašoma šventę aprašyti ir nu
siųsti į spaudą.

Galima pakviesti ir kitus vietoje 
ar toliau gyvenančius skautų va
dovus, kurie, negalėdami į šventę 
atvykti, atsiunčia sveikinimus. 
Juos, šventę pravedanti vadovė, 
sudeda į savo draugovės knygą.

10. Galima pakviesti ir kitų 
tuntų jaun. skautų, skaučių būrelį, 
jūrų skautų, skaučių valtį ir pan. 
Svečiams leisti, pagal jų norą ar 
pageidavimus, pasirodyti, padai- 
nubti.

11. Pasirūpinti tunto vėliava įžo
džiui. Vėliavą neša vyresnė: gel- 
tonšlipsė ar mėlynšlipsė, palydo
vės - paukštytės. Visos tvarkingo
mis uniformomis ir baltomis piršti
nėmis.

12. Patikrinti draugovės būrelių 
gaireles, kad viršūnės nebūtų nu- 
lūžusios, dažai nenutrupėję, būre
lių spalvų kaspinėliai tvarkingi, 
kad nekąbėtų palaidi siūlai.

13. Pasiųsti į spaudą pranešimus 
apie šventę, o pranešimuose tėve
liams pabrėžti, kad paukštyčių 
uniformos būtų tvarkingos.

14. Bent 2 savaites prieš šventę 
pristatyti tuntininkei įžodį duo
siančių sąrašą, kad ji laiku galėtų 
parašyti tunto įsakymą.

15. Kiekviena draugininke pasi
rūpina savo, draugovei kaklaraiš

čius, Kregždutes ir, pagal susitari
mą, dovanėles.

16. Ję anksto numatyti, ką kvie
site užrišti kaklaraiščius, įsegti 
ženklelius, užrišti mazgelius.

17. Išmokite taisyklingai per
skaityti įsakymus, vadovių laips
nius, skaučių pavardes. Nepasira
šykite nieko sutrumpintai, nes 
tada dažnai paskaitoma klaidingai. 
Įsakymai skaitomi rimtai, ramiai, 
gražiai stovint, nejuokaujant.

18. Numatyti kur kuri draugovė 
stovės, kur bus statomi kitų tuntų 
būreliai ar laivai.

19. Paskirti vieną draugininkę su 
viena ar dviem paukštytėm, kurios 
priimtų svečius ir tėvelius, nuro
dytų kur sėsti.

20. Kiekviena draugovė į salę 
įžygiuoja su daina, kurią kartoja iki 
sustojimo skirtose vietose.

21. Šventę pravedanti vadovė 
praneša, kuri draugovė įeina į salę, 
kuri vadovė ją veda. Galima sugal
voti po linksmą, dailų, neužgau- 
nantį ketureilį, apibūdinant kiek
vieną draugove ir jos vadovę.

Bendrame rately tampame Bostono Baltijos tunto paukštytėmis.

Būtų visiškai nesunku pagerinti 
pasaulį, jei mes nors kiek pagerin
tume patys save.

22. Gražu, kai šventės metu tun
tininkė supažindina kviestuosius 
svečius su draugovėmis, visi ap
lanko draugoves, kurios sušunka 
savo šūkius.

23. Kiekviena draugovė paruošia 
po vieną pasirodymą šventės lau
žui, kurį pravesti pakviečiama kuri 
kita draugininke. Pasistengti, kad 
pasirodymai nebūtų per ilgi, vengti 
netikusių juokų ar pigių vertimų. 
Naudoti lietuviškas dainas, pasa
kas, mįsles.

Laužo punktai turi greitai, 
vienas po kito sekti, kad nesusida
rytų spragų, pauzų. Stebėti, jei 
oficiali dalis ilgiau užsitęstų, suma
žinti dainų ar pasakojimų skaičių, 
bet pasirodymus palikti.

Leisti paukštytėms daugiau pa
sireikšti, kviesti jas pravesti dai
nas, paskaityti pasakėlę, pristatyti 
savo draugovės pasirodymą.

Sugalvoti naujų šūkių.

v.s. Janina Mikutaitienė 
LSS Jaunesniųjų 

skaučių skyrius

Tas, kuris nesupranta to, ką 
skaito, nei kiek nesiskiria nuo to, 
kuris visiškai neskaito.
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Atplasnojo, atšlamėjo sausio 19 
ir 26 d.d. Jaunimo Centro scenon 
dvylika juodų juodžiausių juodvar-
nių. Ne paukščiai lakūnai tai buvo, 
oi ne! Tai sesės ir broliai skautai, 
pristatė visuomenei v.s. Sof. Ky
mantaitės - Čiurlionienės insceni
zuotą 4 veiksmų pasaką.

Šį sceninį pastatymą mes, lietu
viai skautai, galime su pasididžia
vimu vadinti pilnutiniai skautišku, 
nes veikalo autorė - skautė, an
samblis - skautų įkurtas, režisierė 
ir vaidintojai - taip pat skautai, 
pastatymo talkininkai - visi skau
tai. (Teisybę sakant, vien sesės 
skautės).

Pasaka visada yra užburianti, o
neretai ir pamokanti, kaip atskirti 
gėrį nuo blogio. Šios pasakos turi- 
nys visiems gerai žinomas. Reikia 
stebėtis rašytojos teksto stiliumi,
personažų pokalbių šmaikštumu, 
liaudies išmintim. Viskas čia taip 
gražiai susipina, kad, rodos, ir 
kebliose situacijose atsiradę per
sonažai ilgai jose nesikapsto - 
viskas sklandžiai, lyg pametėtas 
siūlų kamuoliukas, rieda. Kokie 
dėkingi turėtume būti rašytojai - 
mūsų sesei - Sof. Čiurlionienei, lei
dusiai šiai paprastų kaimo žmonių 
sukurtai pasakai scenoje taip pa
traukliai sublizgėti.

Pastatymas esamomis sąlygomis 
ir per palyginti nepaprastai 
trumpą laiką (repetuoti pradėta tik 
lapkričio pradžioje) buvo labai 

vykęs. Gal del to, kad vieningu tal
kos būdu dirbant įdedama daugiau 
širdies ir energijos. Viską patys 
ansamblio dalyviai, vadovaujant 
režisierei, gaminosi: ir rūbus sau 
projektavo, ir dekoracijas piešė, 
karpė, lipdė; net skelbimai ir pro
gramos - pačių darbo. Vos keli 
kostiumai ar jų dalys buvo nuomo
jami. Beje, pati režisierė, sesė 
Živilė Numgaudaitė, buvusi ker- 
navietė, buvo viso to darbo “kom
piuteris” - jos rankomis buvo su
kama šio vaidinimo mašina.

Vaidintojų kalba sklandi, tari
mas (su mažomis išimtimis) labai
geras. Scenoj jie jautėsi laisvai, 
gan natūraliai ir, svarbiausia, savo 
roles “pyškino” be jokio užsikirti
mo: sufleriui, matyt, neteko vargti. 
Mūsų jauniesiems sesėms ir bro
liams buvo tai gera ir didžiai nau-

Vaizdai iš Chicagos skautų-čių 
ansamblio, š.m. sausio 19 ir 26 d.d. 
suvaidinusio Sof. Kymantaitės- 
Giurlionienės pasaką “Dvylika 
brolių juodvarniais laksčiusių”.

Foto montažas 
vyr.sk. Ramunės Mortytės
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dingą sceninė patirtis. Vaidino: D. 
-Petkūnaitė, A. Rusenąs, S. Ger
manas, V. ir N. Šerelytės, R. Lin- 
takaitė, A. Viktorą, Gilė, Tauras ir 
Linas LiubinskaipR. Likanderytė, 
S. Drungaitė, R. Žygaitė, G. Re- 
meikytė, L. Lauciūtė, D. Titenytė 
ir A. Vaitkevičius.

Nuoširdus savų rolių atlikimas ir 
pastangos žiūrovams kai kada net 
akis drėkino. Šio pastatymo ap
švietimą sumaniai tvarkė sesės R. 
Martytė ir I. Toliušytė. Savo darbu 
daug talkininkavo ir ansamblio 
valdyba, kurią išimtinai sudaro 
sesės skautininkės; prisidėjo ir 
vaidintojų tėveliai. Tai tiek apie 
tai, kas džiugino akį ir širdį.

Tačiau ir šia proga neišsiversime 
be trupučio istorijos. Ji trumpa: šis 
Chicagos lietuvių skautų-skaučių 
ansamblis įkurtas 1972 m. JAV 
Rajono vado v.s. P. Nedo- pastan
gomis. Taigi gyvuoja jau trečius 
metus. Šio ansamblio veiklos pa
skirtis - kasmet pastatyti po vieną 
scenos veikalą, galimai skauto 
autoriaus sukurtą.

Pats pirmasis šio ansamblio pa
statymas buvo inscenizuota lietu
vių liaudies pasaka “Pupa”. Ją re
žisavo ps. I. Šerelienė ir v.s. J. Mi- 
kutaitienė. Šiemet “Dvylika brolių 
juodvarnių” scenoj parodžius, ki
tais metais tikimasi pradžiuginti 
rašytojo R. Spalio-Giedraičio (taip 
pat skautininko) “Gatvės berniuko 
nuotykiais”. Tie nuotykiai, reikia 
tikėtis, bus įdomūs, ypač, kad juos 
vaidins mūsų Miško broliai!

Ansamblio valdybą sudaro ps. 
Aid. Martienė, s. Alb. Ramanaus
kienė, ps. I. Šerelienė ir v.s. J. Mi- 
kutaitienė. Ant jų pečių guli visas 
administracinis darbas.

***

Pradžiugino mus sesės ir broliai, 
leidę pagyventi keletą valandėlių 
fantastiškoj pasakų šaly, . kur 
mylinti sesuo Meilutė žūt būt pasi
ryžta juodvarniais paverstus bro
lius surasti. Tokia nuotaika begy
venant, iš šalies išeinant, lydėjo P. 
Jurkaus vieno eilėraščio žodžiai, 
įdėti į gerosios Meilutės lūpas:

Stiprink mano ryžtą,
Lūpas surakinki, 
Į namus tegrįžta 
Juodvarniai laimingi!

Cleveland"]

PRASMINGA SKAUTININKIŲSUEIGA

Šių metų sausio 9 dieną įvyko 
Clevelando skautininkių Kalėdinė 
sueiga. Sueigoje dalyvavo gražus 
būrys skautininkų ir svečias iš 
Brazilijos kun. J. Kidykas, S.J.

Draugovės vadovybė, kurią šiais 
metais sudaro: s. Mirga Kižienė - 
pirmininkė, Dr. ps. Giedrė Ma- 
tienė - pavaduotoja, v.s. Marytė 
Puškorienė - sekretorė ir v.s. Biru
tė Juodikienė - iždininkė, sėkmin
gai planuoja ir vykdo draugovės 
užsibrėžtus darbus. Šiai sueigai 
Naujos parapijos mažąją salę gra
žiai ir skoningai papuošė lietu
viams būdingu kalėdiniu puošnu
mu. Buvo net ir eglutė su nuosta
biai gražiais šiaudinukais.

Sueigą pravedė v.s. Izabelė Jo
naitienė, kuri pradėta su giesme:' 
“Tyliąją naktį” ir sudainuota “Die
vui, tau Tėvyne ir žmonijai”. Pa
skutinės sueigos protokolą per
skaitė v.s. M. Puškorienė ir meti
nės sueigos protokolą perskaitė 
v.s. R. Nasvytienė, Metinės 
sueigos protokolas buvo labai 
kruopščiai paruoštas ir jame atsi
spindėjo visa sėkminga draugovės

Po vaidinimo premjeros Chica
gos skautininkių draugovė pakvie
tė vaidintojus, ansamblio vado
vybę ir tėvelius Jaunimo Centro 
kavinėn,.kur visi už gražų darbą 
buvo nuoširdžiai sveikinami ir vai
šinami. įžygiavo ramunėm pa
puošti vaidintojai ir jų labai pamil
ta režisierė sesė Živilė. Jais pasi-- 
džiaugė skautininkių draugovės 
pirmininkė v.s. R. Kučięnė, sveiki 
no Rajono vadas v.s. P. Nedas; » 
Sof. Jelionienė papasakojo apie 
rašytoją - v.s. Sof. Kymantaitę- 
Čiurlionienę ir žemaitiškai paskai
tė ištrauką iš jos liaudiškų “pasi
pasakojimų”.

Praskrido dvylika brolių pro 
Chicagą pačiam viduržiemy. 0 
buvo jie lietuviai. Ir gražiai lietu
viškai kalbėjo!..

Lauksime Jūsų sugrįžtant!
Sesė Liepa

veikla.
Apsvarstę einamuosius draugo

vės reikalus, išklausėme s. Liudos 
Brizgienės pašnekesį: Skautinin
kės vaidmuo Seserijoj. Po pašne
kesio buvo seseriškai diskutuoja
ma pašnekesyje iškeltos mintys.

Toliau išklausėme Kun. J. Kidy
ko paskaitą: Ir Žodis Tapo Kūnu. 
Paskaita buvo paruošta su giliu 
filosofiniu apmąstymu, pristatant 
pasaulio įkūrimą, kaip Dievo mei
lės išdavą žmonijai. Prelegentas 
savo mintis papildė Švento Rašto 
ištraukomis, kurių prasmę svars
tant buvo iškelta Dievo garbinimo 
būtinumas. Kiekvieną prelegento 
pasakytą sakinį taip ir norėjosi 
ilgiau apmąstyti, įsigilinti ir išgy
venti. Tai buvo retai girdima ir 
taip neapsakomai gražiai paruošta 
ir perduota paskaita. Tai buvo 
dvasinio susikaupimo šventė, tin
kanti Kalėdų laikotarpiui.

Sugiedoję vakaro maldą ir pasi
vaišinę valdybos paruoštais ska
numynais, su pakilia nuotaika 
skirstėmės namoliai.

Dalyvė
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CLEVELAND

PILĖNU VĖLIAVA
BROLIUI ROMUI

Š.m. sausio 26 d. Clevelando 
Pilėnų tunto tuntininkas ps. V. 
Staškus perdavė tunto vėliavą 
jaunam vadovui, skautui vyčiui fil. 
Romui Vasiui.

Ps. Staškus vadovavo Pilėnų 
tuntui virš septynių metų. Jo di
džiausias nuopelnas - pasišventi
mas jaunesniam broliui. Per ilgus 
metus gerai vadovaudamas išugdė 
skautų vyčių draugovę, kurios 
broliai dabar yra tunto vadovai. 
Iškilmingoje sueigoje dalyvavo 
sesių Neringos tuntas. Buvusį tun- 
tininką atsisveikino tėvų komiteto 
pirmininkas J. Gudėnas, v.s. P. 
Karalius, skautų vyčių vardu ps. R. 
Švarcas, Neringos tuntininkė v.s. 
N. Kersnauskaitė ir Garbės Skau
tininkas v.s. V. Šenbergas.

Nelengvas darbas laukia mūsų 
brolio Romo, bet jis žino, kad 
Pilėnų tunte nėra vienas.

“Teklė”

RUOŠI AMĖS MUGEI
Skautininkas V. Bacevičius jau 

nuomoja Naujos parapijos buvusį 
klebonijos namelį. Čia nori įrengti 
būklą ir skautams dirbtuvėlę. Jau 
vyksta įvairūs darbai - ruoša Ka
ziuko mugei. Ps. J. Pažemis ir sk. 
vytis R. Belzinskas su padėjėjais 
gamina įvairiausias žvakes, o vil
kiukai darbuojasi vadovaujami sk. 
vyčio A. Nagevičiaus.

Buvusį Pilėnų tuntininką ps. V. Fil- Romas Vasys perima Pilėnu 
Staškų skautu vyčiu vardu atsi- tunto tuntininko pareigas, 
sveikina ps. R. Švarcas. v. Bacevičiaus nuotr.

Anksti pradėję, daug muginukų 
paruošime Pilėnu tuntui. Antras iš 
k. - sk. vytis R. Belzinskas, kuris 
yra ir Skautu Aido bendradarbis.

Pilėnų t. skautai R. Urbaitis ir 
A. Miškinis ruošiasi apšviesti 
Clevelandą savomis žvakėmis.

V. Bacevičiaus nuotr.

16

16



| PHILADELPHIA

KOČIOS

Philadelphijoje lietuviškas Kū
čias kas metai ruošia S. Čiurlionie
nės vyr. skaučių būrelis - Židinys. 
Kūčios rengiamos skautams ir 
visuomenei ir jau tapo tradiciniu 
parengimu šv. Andriejaus parapi

p. R. Kisielius Kūčių progra
moje.

G. Surdėno nuotr.

joje, nes šiemet Kūčios buvo su
rengtos septinti metai iš eilės. Šį 
kartą Kūčios buvo surengtos sek
madienį, gruodžio 22 dieną, ir su
laukta daugiau svečių negu kitais 
metais.

Skautai-skautės visuomet turi 
rezervuotą stalą, kad galėtų kartu 
sėdėti, o svečiai sėdo prie eglių ša
kutėmis ir žvakėmis papuoštų 
stalų. Salę dabino ant scenos pa
statyta šiaudinukais papuošta eglė.

Programą vedė Židinio vadovė 
vyr. sk. Dalia Jakienė. Prigesinus 
šviesas, scenoje pasirodė skautės 
su žvakėmis. Kiekviena pasakė po 
trumpą, tautinį, kalėdinių minčių 
eilėraštį ir uždegė po vieną iš šešių 
žvakių scenoje. Po to į salę suėjo 
skautai ir skautės su degančiomis 
žvakutėmis ir susėdo prie savo 
stalo. Visiems giedant “Tyliąją 
Naktį” skautės uždegė žvakes ant 
stalų. Kun. J. Degutis, parapijos

Rytdiena mums duota t'Jm, kad 
pataisytumėm šios dienos klaidas 
ir tobulintumėmės ateinančiai 
dienai.

Philadelphijos skautiškoji šeima.

R. Kisieliaus nuotr.

klebonas, pašventino stalus, o kun. 
K. Sakalauskas perskaitė tai dienai 
skirtą šv. Rašto dalį. Dabar prasi
dėjo paplotėlių laužymas. Skautai 
ir skautės, vilkiukai ir paukštytės 
skubėjo pas tėvus ir senelius su 
paplotėliais, o taip pat linkėjo lai
mės ir sveikatos vieni kitiems.

Kūčioms maistas paruoštas Ži
dinio sesių pagal lietuvišką papro
tį. Įvairiai paruošta žuvis ir silkės, 
aguonų pyragas, spanguolių kisie
lius, sližikai su aguonų pienu - viso 
dvylika valgių. Šiemet kavą pilstė 
geltonšlipsės- sesės, kasmet dau
giau prisidėdamos prie Kūčių ren
gimo. Jos taip pat padėjo stalus
padengti ir apsitvarkyti po Kūčių.

Baigus valgyti programos dalį 
atliko poetas Romas Kisielius pa
skalydamas savo eilėraščių, kurių 
pagrindinė mintis buvo kalėdinė ar 
patriotinė, ypač tinkanti šiai pro
gai. Taip pat paskaitė vieną ilgesnį 
kūrinį jaunimui “Kalėdų Dovana”. 
Skautai ir svečiai nuoširdžiai plojo, 
o po to ir patys įsijungė į programą 
giedodami kalėdines giesmes. Gie
dojimui skautus paruošė Židinio 
sesės 0. Pliuškonienė ir D. Surdė- 
nienė. Akordeonu palydėjo A. 
Danta. Šiemet be tradicinių gies
mių skautai ir skautės buvo išmokę 
tris visai naujas giesmes, prie 
kurių ir svečiai prisidėjo giedodami 
iš dainų lapų.

Svečiams skirstantis sulaukta 
linkėjimų ir toliau tęsti šią tradiciją 
duodant progos skautams-skau- 
tėms susipažinti ir priprasti prie 
Kūčių vakarienės ir lietuviškų 
kalėdinių giesmių giedojimo.

Ar žinai ilgesnį lietuvišką žodį 
už šį?

Nebepasikiškiakopūstėliaudi- 
nėdavome.

M
R
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Šlapias konkursas Australijos 
rajono Trakų stovykloje.

! AUSTRALIJA

TRAKAI KITOJE 
PASAULIO PUSĖJE

Nespėjo nutilti Australijos lie
tuvių Meno Dienų garsai, kai 1975 
m. sausio 3-13 dienomis suvažiavo 
Sydnejaus, Melburno, Geelongo 
bei Adelaidės. skautai ir skautės į 
Penktąją Australijos rajono sto
vyklą “TRAKUS”, Houghtone ne
toli Adelaidės.

Stovyklos rengimo komitetą, 
savo darbą pradėjusį beveik prieš 
metus laiko, sudarė Adelaides' 
Vilniaus tunto vadovai: fil. ps. V. 
Ilgūnas, tuntininkas ir rengime 
komiteto pirmininkąs, nariai - ps. 
D. Dunda, t.n. si. A. Stankevičiūtė, 
senj. psl. J. Mockūnas, s.v. psl, L. 
Liutkus.

Stovyklavietė, kuri priklauso 
ukrainiečiams skautams, yra gra
žiame slėnyje prie Little Para 
upelio, apsupta iš visų pusių aukš
tomis kalvomis, gerai įrengta su 
dideliu pastatu virtuvei ir valgyk
lai, bei maudymosi baseinu.

Stovyklos vadovybė: viršininkas 
ps. V. Ilgūnas, pavaduotojai s. A. 

Karpavičius Šatrijos ir s.v.v. si. N. 
Ramanauskas Džiugo tunto tunti- 
ninkai, Rajono Vado įgaliotinis fil. 
s. B. Barkus, Aušros tuntininkas. 
Stovyklos globėjas - s. J. Vanagas, 
adjutantas - senj. psl. J. Mockūnas, 
Dvasios vadas - s. kun. P. Dauk
nys. Skautų rajono viršininkas - ps. 
J. Sadauskas, jo pavaduotojas - s.v. 
kand. J. Zubrickas. Skaučių rajono 
viršininkė - vyr.sk. psl. A. Juškai
tė, jos pavaduotoja psl. J. Mielda- 
žytė. Skautų vyčių rajono viršinin
kas - s.v.si. A. Zduoba, vyr. skaučių 
rajono - ps. R. Milvydaitė-Statku- 
vienė. Laužavedė - vyr.sk. psl. R. 
Šidlauskaitė ir įvairiuose stovyklos 
vadovavimo darbuose - ps. D. 
Dunda, s.v. psl. L. Liutkus, v.si. A. 
Stankevičiūtė, v.si. E. Karpavi-

Sausio mėnuo. Amerikoje mūsų 
sesės ir broliai lanko mokyklą, o 
mes Australijoje - stovyklaujame 
Trakų stovykloje.

čius, si. D. Gečiauskas, s.v. J. Sa
kalauskas, j.b.v.v. A. Gružauskas, 
j.s.v. P. Kružas, si. T. Gurskis, p. J. 
Šerelienė.

Pirmieji į stovyklą sausio 2 d. 
pavakarėje atvyko Vilniaus tunto 
pionieriai ir Sydnejaus Aušros 
tunto skautai vyčiai. Užvirė įkūri
mo darbai. Jau tą patį vakarą iš
dygo keliolika palapinių. Sekančią 
dieną iš pat ryto į Trakų stovyklą 
pradėjo rinktis sesės ir broliai. 
Skaitlingiausiai buvo atstovauja
mas Melburno Džiugo tuntas, to
liau sekė Sydnejaus Aušra, Ade
laidės Vilnius, Geelongo Šatrija.

Suvažiavęs jaunimas šoko į dar

bą statyti palapines, puošti bei 
tvarkyti stovyklavietę. Po pietų 
įvyko stovyklos atidarymo apei
gos. Visus pasveikino stovyklos 
viršininkas, sekė pirmieji įsaky
mai, rajono Vado v.s. A. Jakšto 
sveikinimą perskaitė fil. s. B. Bar
kus. Giedant tautos himną, kylan
čios vėliavos atidarė V-tąją rajo
ninę stovyklą. Vakare buvo pir
masis stovyklos susipažinimo lau
žas. Gaila, kad dėl visuotino atviros 
ugnies kūrenimo uždraudimo, 
liepsnojantį, laužą turėjo pakeisti 
elektros lempa.

Stovyklos metu įvyko rajono 
vadovų suvažiavimas, kuriame 
buvo diskutuojama ateinanti šeš
toji Tautinė stovykla 1977 m. gale.

Nors oras vienu metu buvo šal
tas ir lietingas, tačiau skautų ūpas 
buvo geras. Visiems užsiėmimams, 
varžyboms, žaidimams vadovavo 
energingos Melburno vyresnės 
skautės ir Sydnejaus skautai vy
čiai. Du lietingus vakarus buvo 
rodomi filmai ir skaidrės iš praėju
sių rajono stovyklų ir ps. R. Milvy- 
daitės-Sutkuvienės 1973 m. LSS 
Jubiliejinės stovyklos filmas.

Stovykloje 6 sesės pasipuošė 
vyresnės skautės ir 2 broliai - 
skauto vyčio kaklaraiščiais. Sto
vyklos geriausių vadovų dovanas 
laimėjo vyr.sk. psl. R. Šidlauskaitė 
(Džiugo t.) ir s.v. si. A. Zduoba 
(Aušros t.). Geriausi skiltininkai - 
A. Stasiliūnaitė (Džiugas) ir j.sk. 
vair. T. Baltutis (Džiugas). Lietu- 
viškiausio skauto dovanos atiteko

Pagavome sesę ir nepaleisime!

B. Bar kaus nuotr.
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M. Jačiunskaitei (Vilnius) ir J. 
Zubrickui (Aušra).

Stovyklą aplankė daug svečių - 
v.s. V. Neverauskas, s. S. Pacevi- 
čienė, p. B. Mikužienė, s. kun. P. 
Dauknys, v.sl. R. Nainytė iš 
Chicagos, būrelis ukrainiečių skau
tų ir stovyklaujančių tėveliai.

Baigiant stovyklą, vėliavų aikš
tėje ps. fil. V. Ilgūnas atsisveikino 
visus iki sekančios stovyklos ir pa
dėkojo visiems gražiai ir sutartinai 
dirbusiems. Aušros tuntas perdavė 
Australijos rajono vėliavą Džiugo 
tuntui - jiems teks sekančios rajono 
stovyklos rengimas. Vakare prie

BOSTON
BALTIJOS IR ŽALGIRIO 

TUNTU ŠVENTĖ

Bostone skautai pradėjo kurtis 
1949 metų rudenį. Jau prabėgo 25 
metai nuo ano rudens, ir gruodžio 
mėn. 14 d. šimtas penki (105) Bos
tono skautai ir skautės iškilmin
goje sueigoje atšventė savo 25 
metų jubiliejų. Nuotaika buvo 
pakili ir salėje buvo gausus būrys 
svečių ir tėvelių.

Šiuo metu Baltijos tunto tunti- 
ninkė yra ps. fil. Dalia Sodeikienė 
ir Žalgirio tunto tuntininkas yra 
s.v. vyr.skl. Vincas Šnipas. Savo 
atskiruose įsakymuose abu tunti- 
ninkai pasveikino skautes ir skau
tus sidabrinio jubiliejaus proga, 
linkėdami ir toliau tęsti darbą 
vadovaujantis skautišku idealu: 
Dievui, Tėvynei ir Artimui. Ypa
tingai pabrėžė, kad šiuos jubilieji
nius metus reikia pažymėti sustip
rėjimu ir tobulėjimu skautiškoje 

laužo, tamsiame dangaus skliaute 
mirgant tūkstančiams žvaigždžių, 
stovyklautojai sustojo paskutiniam 
ratui. Aušros tunto tuntininkas 
uždegė žvakutę, kuri pereitais 
metais buvo uždegta minint 25-tąjį 
jubiliejų Ingleburge. Nuo jos su
žibo žvakutės kitų tuntininkų ran
kose ir paplito visame rate. 
“Ateina naktis...”, stiprus rankų 
paspaudimas ir širdingi linkėjimai 
užbaigė šią Australijos rajono 
Trakų stovyklą Adelaidėje.

s. B. Barkus

dvasioje. Baigdami padėkojo tėve
liams ir rėmėjams už jų įdėtą darbą 
ir aukas.

Čia keletas svarbesnių įvykių 
jubiliejinės sueigos metu: nuošir
džiai sveikiname ir džiaugiamės su 
jumis visais, pakeltais į aukštes
nius laipsnius ir apdovanotais žy
menimis.

Sesių tunte: vyr.sk. vyr.sl. D. 
Lizdenienė pakelta į paskautinin- 
kės laipsnį; vyr.sk. vyr.sl. V. Če
pienė apdovanota Tėvynės Duk
ters medaliu. Sekančios paukšty
tės davė jaun. skautės įžodį - R. 
Dambrauskaitė, K. Hodges, D. 
Ivaškaitė, R. Karosaitė, V. Petro- 
nytė, V. Špakevičiūtė ir A. Vidu
giry tė.

Brolių tunte: s.v. vyr.sl. Antanas 
Kulbis pakeltas į paskautininkio 
laipsnį; j.ps. Gintaras Čepas apdo

vanotas Tėvynės Sūnaus žymeniu; 
s.v. L. Bacevičius apdovanotas Gy
vybės Gelbėjimo Kryžiumi; v.s. Č. 
Kiliuliui buvo įteiktas Padėkos 
ordinas; R. Leveckis davė jaun. 
skauto įžodį ir skautai E. Auštra ir 
A. Skabeikis gavo Vėliavos žy
menis.

Skautus jubiliejaus proga žodžiu 
sveikino kun. Ant. Baltrašiūnas, 
tuo pačiu tarė ačiū už skautų įdėtą 
darbą parapijos mugėje. Taip pat 
sveikino ir J. Gimbutas, Ant. Gus
taitis, Ant. Matjoška ir Č. Kiliulis, 
Brolijos vardu. Raštu sveikino v.s. 
V. Barmienė ir v.s. E. Gimbutienė 
iš Los Angeles ir v.s. L. Milukienė 
ir s. I. Jankauskienė iš New Yorko. 
Iškilminga sueiga pasibaigė - sekė 
laužas, kuriam vadovavo ps. A. 
Dabrilaitė su skautėm R. Čereš- 
kaite ir L. Šimkute. Patį laužą už
degė skautai ir skautės, įnešdami 
25 degančias žvakes, kurias sudėjo 
ant laužo. Tarp dainų ir šūkių 
įterpti pasirodymai buvo labai rū
pestingai paruošti ir įdomūs. Mūsų 
paukštytės parodė, kas darosi iš
lepintoje šeimynoje pietų metu, kai 
visko yra, bet kepto kirmino nori. 
Vilkiukai, pastatę gyvą autobusą, 
vežė skautus iškylauti. Pirma 
motoras sustojo, vėliau porą pa
dangų nuleido, dar po kelių nuoty- 
kių visi išlipo ir nuėjo pėsčiom, nu
tarė, kad taip bus greičiau. Skautai 
paruošė labai įdomų cirką, o skau
tės “kaip prieš.25 metus” pravedė 
savo sueigą. Vyr. skautės parodė 
mums, kokios bus skautės dar po 
25 metų: joms įsakymus duoda 
kompiuteris, jos pačios energiją

Bostono sesės ir broliai šventė 
dvidešimt penkis!
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Birutės draugovės Sraigių skil- Vadovės - skautininkės kakta- D. Sodeikienė, Baltijos tunto tun- 
ties pasirodymas. raištis D. Lizdenienei. Riša ps. fit., tininkė.

O mes padainuosime!
gauna iš baterijų, esančių metali
niame kūne - du jų svarbūs šūkiai: 
1. pasikrauk bateriją, 2. nepamiršk 
patepti siūles alyva.

Laužas baigėsi. Abu tuntininkai 
užpūtė 25 žvakes, degančias ant 
sukaktuvinio pyrago, kuriuo buvo 
pavaišinti visi skautai, o svečiai su 
tėveliais buvo pakviesti prie pyra
gaičių su kava.

Dvidešimt penkios Bostono sesių 
ir brolių sukaktuvinės žvakutės ir 
abu tuntininkai.

Visiems, net patiems vilkiukams 
patinka jų vaidinimai.

Detroit” „ „
-------- — LINKSMAS ŠEŠTADIENIS

Šeštadienį būna smagu, nes man 
patinka sueigos. Pavyzdžiui, šį 
šeštadienį darėme Kaziuko mugei 
darbelius. Mes mokėmės, kaip iš
varstyti pagalves lietuviškais raš
tais. Po to sesė Paulita mums pa
rodė, kaip reikia padaryti “Its”. 
“Its” yra plaukuoti sviedinukai, ant 
kurių uždedami veidai. Sueigai 
pasibaigus, mes nuėjome į kepyklą 
ir nusipirkome ką tik iškeptų py
ragaičių. Šalia kepyklos buvo žuvų 
krautuvė, mes nutarėm jų pasižiū
rėti. Buvo visokiausių žuvų: ne
gražių, permatomų, didelių ir t.t. 
Buvo viena balta pelytė. Kai savi
ninkas nežiūrėjo, viena sesė įmetė 
pyragaitį. Pelytė pasiėmė su dviem 
kojytėm ir iš lėto graužė. Pasižiū
rėję į laikrodį nutarėme eiti atgal į 

mokyklos pastatą. Mes anksčiau 
jau buvome susitarę, kad šį šešta
dienį važiuosime čiuožti. Sesės 
Paulitos tėtė atvažiavo mus į čiuo
žyklą nuvežti. Susimokėjome po 25 
centus ir tris valandas čiuožėme. 
Kiekvieną valandą beveik 15 mi
nučių čiuožyklos ledą plovė, o mes 
tuo tarpu valgėme. Aš kakava lie
žuvį nusideginau. Sesė Linda ge
riausiai iš mūsų visų čiuožia. Ji tris 
metus mokėsi ir moka daryti gra
žias figūras. Mes visos jai pavydė- 
jome, ji tik vieną sykį parvirto. 
Nors ir valgėme visokių gerumy- 
nų, norėjome vakarienės. Nuva
žiavę pas Paulitą gavome dešrelių. 
Vėliau važiavome namo labai pa
vargę.

Sesė Daiva Rugieniūtė

20

20



TORONTO

ŽIEMA ROMUVOJE

Romuvos tylumoje skautai vy
čiai L. Saplys ir G. Kalinauskas 
ruošiasi kelionei - vaškuoja slides.

A. Šeškaus nuotr.

Vieną saulėtą rytą į sniego kalną 
užlipau, žemyn pažiūrėjęs - pėsčias 
atgal grįžau...

Iš k. L. Saplys, G. Kalinauskas, 
R. Kalinauskas ir R. Saplys.

Ar esate kada nors aplankę savo 
stovyklavietes žiemos metu?

Mes, penki drąsūs skautai vy
čiai, vieną šaltą žiemos dieną išvy
kom į mūsų Romuvos stovyklą. 
Nebijodami šaltų vėjų, sniego pūgų 
nei laukinių žvėrių, patraukėm į 
Kanados šiaurę. Iki stovyklos 
vartų negalėjom privažiuoti, nes 
keliai buvo užpustyti. Tad pririšę 
daiktus prie rogių, į stovyklavietę 
atšliuožėm “cross-country” pašliū
žom. Įsikūrėm Klaipėdos barake, o 
maistą gaminomės valgyklos vir
tuvėje. Nors naudojomės šios sto
vyklavietės patogumais, bet van
denį susirasti turėjom patys. Jį 
sėmėmės, kaip pirmoje Romuvos 
stovykloje, iš upelio.

Po pietų, išvaškavę savo slides, 
apžiūrėjom stovyklą. Čia viskas: 
medžiai, kalnai, aikštės, ežeras ir 
nameliai snaudė apdengti švelniu 
baltu sniegu. Stebėdami žiemos 
pataluose paskendusią Romuvą, 
ėjome per aikštę ir mišką. Nebuvo 
čia dabar akmenėlių, kuriuos 
vasarą spardėm, nei čirpiančių 
žiogų, nei ramunių, kurias rinkda
vom, nei įkyriųjų uodų. Pastovyk- 
lėse nesimatė palapinių, papuoši
mų, vartų; tik pilki sustingę me
džiai ir žalios, apsnigtos eglės 
aplink. Ežere neplūduriavo baida
rės, paežery nebudėjo vandens 
sargas. Laužavietėje tylu - ne

skambėjo čia dainos ir šūkiai. Ne- 
užsiliko nei kibirkštėlės iš tratan
čių vasaros laužų. Vėliavų aikštėje 
neplevėsavo iškeltos vėliavos, o 
sporto aikštėje - nei ženklo buvusių 
kovingų žaidimų. Buvo taip laisva 
ir neįprastai vieniša: nei vilkiukų 
šauksmų, nei vadovų, kurių vasarą 
kartais ir privengdavom.

Stovykloje šiandien buvo balta, 
tylu ir ramu.

ps. Gediminas Kalinauskas 
Torontas

***

Būnant LSS Tarybos suvažia
vime, Toronte, teko susipažinti 
skautiškąją Kalinauskų šeimą. 
Jaunosios kartos atstovą s.v. ps. 
Gediminą Kalinauską pažinau jau 
anksčiau iš Skautų Aidui siunčia
mų Mindaugo draugovės rašinėlių. 
Gi Tarybos posėdžių pertraukėlės 
metu skubėjau gyvu žodžiu pasi-. 
kalbėti.

Mūsų pokalbį prisiminiau dabar, 
dėliojant Skautų Aido medžiagą. 
Šiame numeryje minime v.s. Stepą 
Kairį. Kas tęs toliau jo gražų dar
bą? Kas seks jo pavyzdžiu? - Jo 
broliai, skautai. Vienas iš jų yra ps. 
G.. Kalinauskas. Skautuku būda
mas pamėgo šį kelią ir dabar vado
vauja birbynėms ir skudučiams - 

yra Stepo Kairio muzikinio vieneto 
vadovas. Sesė Snaigė Valiūnaitė 
vadovauja kanklininkėms.

Mindaugo draugovės drauginin
ko pareigas perdavęs s.v. L'. Sap- 
liui, brolis Gediminas, šalia mokslo 
Toronto universitete, dar yra 
Rambyno tunto tuntininko pava
duotojas ir suranda laiko kartu su 
broliais vyčiais žiemos metu net 
Romuvą aplankyti.

AN

Brolis Ramūnas kepa pirštines.
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CLEVELAND

PILĖNU ŽIEMOS
STOVYKLA

Šiais metais žiemos stovykla 
buvo labai įdomi ir smagi. Atvy
kome maždaug 8 v.v. į B.S.A. 
Beaumont stovyklavietę. Tą naktį 
mes turėjome trumpą iškylą, buvo 
pasnigę - tad galėjome pamatyti 
įvairių gyvulių pėdsakus. Sugrįžę į 
kabiną sužinojome, kad mūsų virė
jai: Gediminas Puškorius ir Jonas 
Navickas, mums iškepė “pizza”. 
Tikrai skaniai pavalgėme tą naktį.

Šeštadienį po pusryčių vyčiai 
pravedė keletą skautiškų pratybų 
stočių. Išmokome kaip išmatuoti 
upės plotį, medžio aukštį, kaip pir
mąją pagalbą suteikti, kelio ženk
lus sekti, kaip kompasą vartoti... 
Šios stotys mus paruošė iškylai, 

kuri užtruko visą popietį. Susi
skirstę į tris grupes, mes nuėjome 
nustatytą kelią, atlikdami specia
liai užduotus uždavinius. Turėjome 
nepastebėti pereiti per tiltą, suži
noti Grand upės plotį, pastatyti 
septynių pėdų aukščio sniego senį, 
užkurti ugnį, užsivirti vandenį ir 
pasigaminti valgyti. Už kiekvieną 
gerai atliktą dalyką gavome taškų; 
ta skiltis, kuri daugiausia taškų 
surinks - laimi. Po vakarienės suži
nojome, kad Algio Mainelio skiltis 
laimėjo pirmąją vietą. Vakare mes 
išklausėm šv. Mišias, kurias atna
šavo kun. R. Šakalys, O.F.M. Po 
Mišių draugininkai pasikalbėjo su 
savo draugovėmis. Tą vakarą mes 
žaidėme naktinius žaidimus.

Sekmadienį visi nuėjo pažiūrėti 
sniego namo (“igloo”), kurį šešta
dienį pastatėme. Ten ant Grand 
upės kranto mes išmokome, kaip 
padaryti neštuvus. Vėliau grįžome 
į kabiną. Išvalę kabiną, išvykome 
namo.

Šioje stovykloje dalyvavo nema
žas skaičius skautų ir vyčių. Josios 
programa buvo smagi ir naudinga 
visiems dalyvavusiems.

sk. vytis kand. Paulius Nasvytis

1 ■ Įpūsime ugnį - bus karštos arba
tos.

2 Tokioje virtuvėje pati skaniausia 
vakarienė.

3 Su naujuoju tuntininku s.v. ps. 
R. Vašiu mokomės apie pirmą pa
galbą.

R. Belzinsko nuotr.

4 Ant upės kranto pasistatėm 
“igloo

E. Jakulio nuotr.
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Simą Kudirką Omahoje lydi vyr. 
skautė Teresė Gaidelytė, Skautą 
Aido bendradarbė.

VYR. SKAUČIŲ, SKAUTU
VYČIU, GINTARIUIR

JŪRŲ BUDŽIU 
SĄSKRYDIS

ĮVYKSTA Kapų puošimo dienos 
(Memorial Day) savaitgalį, gegu
žės 24-26 d.d. Camp Burnie, Fort 
Murray, New Jersey.

Sąskrydžio paruošimo darbus 
atlieka šie Atlanto rajono sesės ir
broliai: R. Aleksandravičiūtė, M. 
Matulaitytė, L. Surdėnaitė, B. 
Račkauskaitė ir M. Žiaugra. Jiems 
vadovauja Atlanto rajono vyr. 
skaučių skyriaus vedėja vyr. sk. A. 
Budreekienė ir skautų vyčių sky
riaus vedėjas sk. vyt. A. Valan
čiui! as.

Sąskrydžio vadovybę sudaro: 
sesių yadovė vyr. sk. A. Budrec- 
kienė, brolių vadovas sk. vyt. A. 
Valančiūnas, dvasios vadas Tėv. 
ps. P. Baltakis ir laužavedė vyr. sk. 
R. Lukoševičiūtė.

Mokestis - 25 dol. asmeniui 
(maistas ir nakvynė).

***
Tuo pačiu metu yra šaukiamas 

visų Seserijos jaun. skaučių vado
vių suvažiavimas. Programoje yra 
numatyta speciali dalis, skirta 
paukštyčių vadovei. Turėsime 
puikią progą padiskutuoti savo 
darbo metodus, pasikeisti minti
mis, idėjomis.

1. Iškyloje ir užkandis daug gar
desnis - sesės Rita Dapkutė, Kris
tina Bukaveckaitė, sesė Mirga, Alė 
Junušaitė ir Daina Titenytė ruošia 
iškylos vakarienę.

CHICAGO Į

Pereitų metų spalio mėn. 20 d. 
septyniolika “Žemynos” draugovės 
sesių išvyko į “Circle H” ūkį ark
liais pajodinėti.

Išvykos rytą švysteldavo sau
lutė, bet buvo šalta ir viena kita 
snaigė paliesdavo žemę. Išvažia
vome trimis mašinomis, kurių šo- 
ferės buvo sesės Audronė, Rima ir 
Kristina.

Nuvažiavusios į Circle H ūkį pa
matėme gražius arklius. Užsiko- 
rėm ir jojom pro gražų, rudeninį 
mišką. Tos, kurios pirmą kartą 
jodinėjome, išsigandome kai arkliai 
pradėjo bėgti. Vienas arklys pra
dėjo bėgti risčia ir atsiskyrė nuo

2. Sesės Auksė ir Aušra globoja 
arkliukus jodinėjimo iškyloje.

3. Sesės Alė Jonušaitė, Daina 
Titenytė, Rasa Rasutytė ir Ginta 
Remeikytė džiaugiasi rudenine 
gamta.

"ŽEMYNOS” DRAUGOVĖS IŠKYLA
kitu!

Po valandos jodinėjimo nuvažia
vome į laukus pavalgyti. Užkūrė- 
me ugnį, kad būtų šilčiau ir greitai 
pavalgėme.

Važiuojant namo, sustojome dar 
McDonald’s restorane išgerti karš
tos kakavos ir užvalgyti. Kai pa
valgėme, sesės mus parvežė į 
namus.

Taip baigėsi įskyla. Buvome pa
vargusios ir skaudėjo kojas, bet 
buvome laimingos.

Sesė Ginta 
“Žemynos” Draugovė 

Kernavės Tuntas
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Už lango pavasaris žalias, 
Už lango - pirmieji žiedai; 
Iš miego pabudę jau kelias 
Ir pievos, ir slėniai, miškai.

*55SS5>a

i Per parką štai skautai žygiuoja
’ Ir sviedinį nešas linksmi,
Kol ženklas jiems kelią pastoja: 

Pavojus! Skubėkit visi.

Jie eina atsargiai - iš lėto, 
Čia krūmai, bala... ajerai... 
Va - ženklas vėl kitas padėtas - 
Brolyčiai, čia viskas gerai!

S y "'■'su

Už parko - maža krautuvėlė, 
Čia “coke” ir guma ir ledai! 
Bet... ženklas sulaiko juos vėlei:

“Priešo vylius” jiems sako 
jisai.

Maža bažnytėlė - medinė;
Nedrąsiai įeina drauge.
Ramybė, tyla Velykinė
Ir ženklas: Manęs laukit čia!

,'«jW

Balta drobė... žiedai baltutėliai, 
Ir baltuoja uola nuo gėlių... 
Jis su pirma aušra prisikėlė - 
Velykų laimingų, linksmų!

o0 7 4 1,2 4 i
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