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REDAKCIJOS PARAŠTĖJE

Kiekvienas iš skaitytojų gautas 
laiškas redaktorių džiugina. Net ir 
tie laiškeliai, kuriuose skaitytojai 
išreiškia savo nepasitenkinimų ar 
surašo savo pastabas, visada lau
kiami ir redaktoriui naudingi.

Taigi, sesės ir broliai, palaiky
kime gyvą tarpusavio ryšį, - neati
dėkite kitam kartui pasisakymo ar 
nuomonės apie savo žurnalą.

Štai kelios skaitytojų nuomonės, 
pasiekusios mūsų pašto dėžutę:

...Patinka, kad SKAUTŲ AIDAS 
dar gyvas ir mus visus jungia į 
vieną skautišką šeimą.

...Perdaug jame neįdomių straips
nių; nėra užtenkamai pagalbos 
jaunoms vadovėms; daugiau pa
siūlymų, praktiškų idėjų (Sesė iš 
Kanados).

VIENI SAKO..., kad SKAUTŲ 
AIDAS senstąs, nes... gyvenąs 
prisiminimais “apie senus, gerus 
laikus”...

KITI SAKO..., kad jis pradeda 
konkuruoti, su EGLUTE, nes jame 
per daug žaidimų ir galvosūkių. 
MŪSŲ VYČIO redaktoriaus žo
džiais (1975 m. gruodžio nr.), 
SKAUTŲ AIDAS - žurnalas vai
kams. Ar tikrai tik tokia jo pa
skirtis?

Labai kreipdami dėmesį į skai
tytojų kritiką, ir nusiskundimus. 

stengsimės laikytis “aukso vidu
rio”: dėsime visko po truputį, kad 
SKAUTŲ AIDAS patenkintų vi
sus, ir kiekvienas jame rastų ką 
nors įdomaus. Tik nenorime, kad 
išeitų taip, kaip tam mažam vilkiu
kui, deklamavusiam:

Aš mažas vaikelis, 
Kaip pupų pėdelis; 
Šen šoku, ten šoku 
Ir - nieko nemoku...

Svarbiausia - SKAUTŲ AIDUI 
rašyti ir jį skaityti. Rašyk, sese, 
broli - SKAUTŲ AIDAS laukia!

Visą medžiagą: veiklos aprašy
mus, nuotraukas ir kitus rašinius 
siųsti tik REDAKTORĖS ADRE
SU: SKAUTŲ AIDAS 

c/o Sofija Jelionienė 
6111 S. California Avenue 
Chicago, Ill. 60629

. d ’

...Sesei redaktorei - linkėjimai 
geriausios sėkmės prie redakcijos 
stalo. Visas Torontas sveikina 
SKAUTŲ AIDO darbštųjį kolek
tyvą ir džiaugiasi tobulėjančiais 
puslapiais. _ ,. ,r * Budime!

' v.s. Č. Senkevičius

...Negaliu girtis pajėgiąs ar norįs 
konkuruoti su SKAUTŲ AIDU, 
bet norėčiau kad ryšiai tarp abiejų 
laikraščių būtų draugiški.

Daug linkėjimų, daug sėkmės 
SKAUTŲ AIDO sunkų vežimą 
traukiant ir vairuojant!

Jūsų Liūtas Grinius

...Linkiu pasisekimo naujose 
pareigose ir prašau padėti LS 
fondo reikaluose. Norime, kad 
žmonės pradėtų apie fondą kalbėti 
ir jam aukoti. Norėtumėm, kad 
SKAUTŲ AIDAS būtų ir fondo 
tartum oficiozas.

Viso geriausio -

Kostas Nenortas

Miela Skautininke,

Turiu mažą prašymą: gal būtų 
vietos atspausdinti padėką sąjun
gos vadovams?

Mieli Sąjungos Vadovai,
LSSK Suvažiavimas pasibaigė. 

Žinome, kas yra išrinkti ir kas liko 
“už borto”, bet ir tie, kurie liko “už 
borto”, gali plaukti ir dirbti sąjun
gos vandenynuose.

Perkelta į 19 pusi.
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ŠV. KAZIMIERO MALDA
Naktis iš ilgesio ir pasakų supinta 
Besprogstančių verbų kvape.
Girdi, kaip rasos nuo lapelių krinta 
Kalbėdamos su šakele šlapia.

Eini su troškuliu alpingu,
Nemirštančia širdim ir troškuliu didžiu
Ir taip labai graudu ir ilgu -
Ir driekias miglos nuo žvaigždžių.

Namų langai - kaip akys užmiegotos,
Palydi nuotrupas dienos...
Užgesęs spindulys ant rūmų grotos - 
Tik žymės šviečia ant vartelių rankenos.

Ties Katedros aikšte aušrinė suliepsnoja, 
Virš Gedimino kalno plyšta vortinklis, 
Ir raiteliai, kaip debesėliai balzgani, išjoja 
Šaukliais į miegančias šalis.

Skaistus šešėlis tiesiasi bažnyčios šonu, 
Nušviesdamas nišas. Malda tylia
Prie durų klūpo karalaitis apsiaustu raudonu... 
Ir nejučiomis suklumpi šalia.

Kad Dievo karalystė mums ateitų...
Jo valią skelbtų kloniai ir kalnai...
Kad neužguitų debesys tėvynės vartų, 
Iš dulkių keltųsi naujieji milžinai.

Šv. Kazimieras, V. Igno raižinys

Iš ašarų vainiko perlai krenta...
Užlieja miestą rimtimi vėsos, banga.
Kazimiero karūnoj naujas rytas švinta, 
Mes einam pasitikti jo su sprogstančia verba.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Gilio ežeras prie Daugų
LIETUVOS

NA'” C?'.V 'NE
M MAŽVYDO
e: IOT KĄ

3

3



Susirėmė dvi prieštaringos galybės 
Pusiausvyroj lygios nakties ir a 

dienos.
Šviesa nugalės!
Velėnoj, kur kovas kenkėjų 
Vikšrus rinkinėja, 
Pavasario saulė daigus sukilnos.

V. Mykolaitis-Putinas “Kovas”

Bet koks svarbesnis įvykis mūsų 
sąjungoje išjudina narius, paliečia 
tėvus ir nemažą visuomenės dalį, 
kuri domisi skautų organizacija. 
Čia prisimintina didesnės šventės, 
garbingų asmenų paminėjimai, 
stovyklos, Kaziuko mugės ir kt. 
Visa tai prisideda prie prasmingo 
organizuoto jaunimo auklėjimo.

***

Vos pasibaigus smagiam sto
vyklavimo sezonui, naujiems dar
bams planai gimsta vadovų ir 
vadovių galvose. Vienas iš jų - Ka
ziuko mugės ruošos darbai. Ne
mažas rūpestis ir tikra darbymetė 
laukia visų. Juk taip trokštama, 
kad ir šį kartą, kaip ir anksčiau, 
visokeriopai pasisektų, o plačioji 
visuomenė gero žodžio nepasigai
lėtų. Todėl ruošiamasi iš anksto. 
Tuo metu ir nemenininkas savo 
vaizduotėje gali susikurti gyvą 
paveikslą, rodantį, kas vyksta 
mugei ruošiantis brolių ir sesių 
skautiškose šeimose ar būkluose 
laisvalaikio metu: vieni piešia, 
braižo, rašo, siuva, siuvinėja, mez
ga, drožinėja, kiti karpo, kala, dar 
kiti susikaupę posmus kuria - visa 
tai Kaziuko mugės garbei.
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Visiems žinoma Kaziuko mugių 
reikšmė skautiškoje veikloje. Jų 
nauda keleriopa. Čia tikrai gera 
proga kiekvienai sesei ir broliukui 
parodyti savo darbštumą, gabu
mus, taip pat savo specialybėje 
pasitobulinti ir bet kurioje meno 
srityje viešai savo sugebėjimus 
parodyti. Čia pat ir talentai ne
vieno išryškėja. Viltinga nuotaika 
su daina bedirbančius kartu dar 
paskatina prie pasisekimo. Juk iš 
patyrimo žinoma, kad energingai, 
kruopščiai, su kantrybe ir meile 
atlikti darbai darbeliai būna geri ir 
naudingi, daugelio įvertinti ir pa
girti.

***

Per tautinį meną daugiau suži
nome apie savo tautos praeitį. 
Tautinės bei dvasinės mūsų liau
dies vertybės žadina kūrybingumą 
ir skatina sukurti dar ką nors 
nauja, nematyta. Kaziuko mugėn 
atvykus, galima pamatyti daug 
stilizuotų liaudies meno įvaireny
bių. Tuoj akį patraukia namų darbo 
staltiesėlės, pagalvėlės, juostos, 
lėlės, vyčiai, kryžiai, klėtelės, 
koplytėlės, verbos, paveikslai ir 
daugybė mažesnių ar didesnių 
puošmenų bei gražių ir naudingų 
dalykų namams. Čia atsilankius, 
gera proga visa tai apžiūrėti, pasi

grožėti ar gražų daiktą pačiam įsi
gyti. Ir kiek galvų ir darbščių 
rankų šiai visumai tenka panau
doti! Dirbusiems kiekvienam ma
lonus atpildas, kad ir jis-ji čia yra 
prisidėjęs-jusi, kad jų darbai gerai 
įvertinti ir dabar kartu su kitais 
puošia šį margaspalvį prekystalį.

Kaip atrodo ir kas darosi kituose 
mugės kampuose - virtuvėse, kavi
nėse, laimėjimų ir kituose sky
riuose, taip pat gali patirti gausūs 
Kaziuko mugės lankytojai - svečiai. 
Čia pat ir programėlės su daina ir 
vaidinimais... žodžiu, Kaziuko 
mugės įdomios, linksmos ir triukš
mingos. Vadovai ir vadovės, nors 
pavargę, bet kupini pasitenkinimo, 
dėkingumo ir vilties, kad sesių- 
brolių pastangos, sutartinis dar
bas, nuoširdiems tėveliams-mamy- 
tėms prisidėjus, atneša ir materia
linės, konkrečios naudos stovykla
vimo sezonui atėjus.

***

Philadelphijos skautų-čių Kaziu
ko mugė per stotį WCA spalvotoje 
T.V. buvo parodyta 1970 m. kovo 
mėn. Buvo apibūdinta mugės kilmė 
ir paaiškinta tautinių raštų ir 
rankdarbių pritaikymas. Skautų- 
čių grupė pademonstravo mar
gučių dažymą.
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v.s. O. Rozniekienė

Washin gtono skautų-čių Kaziuko 
mugė buvo aprašyta vienam vieti
niam laikrašty 1970 m. kovo mėn. 
26 d. Autorė išsamiai paaiškina 
apie lietuviškų rankdarbių reikš
mę, kaip senos lietuviškos kultūros 
simbolius ir tradiciją. Laikraštis 
įsidėjo ir didelę mugės nuotrauką. 
Reportažas apie Kaziuko mugę 
buvo transliuotas į Lietuvą. F z

t ■"

r
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TURIME KITĄ /
AUKŠČIAUSIĄJĄ VADOVYBĘ A

LSS 1975 m. Suvažiavimas pasibaigė - balsavimai į 
LSS naujos kadencijos vadovybę praėjo, balsai su
skaičiuoti, balsavimo duomenys žinomi.

Žvelgiant į Suvažiavimo eigą, tenka aukštai ver
tinti Suvažiavimo Prezidiumo, vadovaujamo pirm, 
v.s. Antano Bobelio, darbą. Prezidiumas ir jo Komi
sijos pavestą pareigą atliko kruopščiai ir sąžiningai. 
Nenumatyta kliūtis, nutęsusį Prezidiumo darbą net 
dvejetą mėnesių, buvo Kanados valstybinio pašto 
streikas, sutrukdęs numatytu laiku atlikti balsų skai
čiavimą.

Be įvairių paruošiamųjų darbų ir pačių rinkimų 
vedimo, Suvažiavimo Prezidiumas išleido kruopščiai 
paruoštas keturias biuletenio laidas, kuriose išsamiai 
išaiškinti suvažiavime dalyvavimo ir balsavimo rei
kalavimai, praėjusios kadencijos LSS vadovybės 
organų pranešimai ir atskaitomybės, Suvažiavimo 
narių įvairiais klausimais pasisakymai, kandidatuo
jančių sąrašai. Paskutiniajame numeryje jau duo
dama balsavimų statistika, išrinktųjų sąrašai ir kita 
aktuali informacija. Gaila tik, kad dėl labai smulkaus 
šrifto biuleteniai, ypač silpniau matantiems, buvo 
sunkiai įskaitomi.

Suvestinė balsavimo lapų apyskaita parodo, kad 
balsavime dalyvavo 86.3% rinkimuose dalyvauti 
teisę turėjusių. Tai apgailėtinas reiškinys. Šią trum
pą apžvalgą darančiai, pasiteiravus pas dalį Chicago- 
je turinčių teisę balsuoti, bet šios pareigos neatliku- 
sius-sias, ryškėja šios priežastys:

1. Dalis pačių jauniausių balsuotojų neįsiregistravo 
dėl $2, - registracijos mokesčio.

2. Dalis vyresnių balsuotojų neįsiregistravo dėl: 
a) apsileidimo ar užmiršimo laiku pasiųsti registra
cijos lapus ir b) trejetą metų nemokėję Sąjungai 
nario mokesčio, vienetams nepriklausą skautinin- 
kai-kės tiesiogiai iš Prezidiumo negavo registracijos 
lapų ir, nesekdami skautiškos spaudos, apie Suvažia
vimą ir registraciją sužinojo, kai jau “šaukštai po 
pietų”.

Dalis įsiregistravusiųjų nebalsavo:
a) Balsavimo terminas buvo atspaustas biulete

nyje, bet liko daugelio, o ypač jaunųjų, kuriems 
sunku skaityti dėl nelabai jiems suprantamos termi
nologijos, nepastebėtas, b) dėl kai kuriose vietovėse 
sukelto rinkiminės propagandos nesklandumo.

Iš to siūlytųsi išvada, kad būsimuose rinkimuose, 
siekiant visų turinčių teisę dalyvauti, balsavimo ter
minas turėtų būti atspaustas ant pačių balsavimo 
lapų, kurių terminologija turėtų būti labai nesudė
tinga ir lengvai suprantama vis didėjančiam jaunųjų 
dalyvių skaičiuj.

IR TRUPUTIS KORESPONDENCINIO 
SUVAŽIAVIMO KOMENTARŲ

Tuntai, skautininkų-kių Ramovės ir draugovės 
turėtų paraginti visus teisę dalyvauti turinčius na
rius tai atlikti, o mokesčio apsimokėti negalintiems 
jauniesiems šiame reikale padėti.

Siekiant išvengti neteisingo balsavimo, dėl kurio 
šiame Suvažiavime buvo atmesta per 50 balsų, ne
komplikuoti pačios procedūros. Balsavimas už kandi
datus neturėtų būti maišomas su balsavimais už įvai
rius pasiūlymus. Šiuos du reikalus reikėtų vykdyti 
atskirai.

Džiugu, kad šiuose rinkimuose turėta apsčiai kan
didatuojančių į visus postus, o kad jie visi buvo 
aukštų kvalifikacijų - įrodo gan proporcingas pasi
skirstymas balsais. Ypač tai ryšku Seserijoje. Patei
kiame LSS 1975 m. Suvažiavimo Prezidiumo pa
skelbtą išrinktųjų sąrašą:

Į LSS TARYBĄ IŠRINKTI:
BENDRUOJU SĄRAŠU: v.s. Malvina Jonikienė, 

v.s. Lilė Milukienė, v.s. Antanas Saulaitis, v.s. Česlo
vas Senkevičius, v.s. Vladas Vijeikis, v.s. Eugenijus 
Vilkas. Kandidatai: v.s. Liūtas Grinius, v.s. Fioren
tina Kurgonienė, v.s. Alfonsas Samušis.

SESERIJOS SĄRAŠU: s. Laima Kiliulienė, v.s. 
Regina Kučienė, s. Gilanda Matonienė, v.s. Irena Vil
kienė. Kandidatės: s. Danutė Eidukienė, j.s. Irena 
Regienė, s. Giedrė Stankūnienė.

BROLIJOS SĄRAŠU: v.s. Kazys Cijūnėlis, v.s. 
Česlovas Kiliulis, s. Juozas Liubinskas, s. Gintaras 
Plačas. Kandidatai: s. Romas Fabijonas, v.s. Pranas 
Karalius, s. Viktoras Kučas.

ASS SĄRAŠU: ps. fil. Ramutė Bartuškienė, ps. fil. 
Rimantas Dirvonis, t.n. s. Danutė Korzonienė, ps. fil. 
Tomas Remeikis. Kandidatai: v.s. fil. Raminta Mo
lienė, ps. fil. Jonas Tamulaitis.

Į LSS GARBĖS TEISMĄ IŠRINKTI: v.s. Jonas 
Kuprionis, v.s. Mykolas Naujokaitis, v.s. Halina 
Plaušinaitienė. Kandidatai: ps. Aldona Činikienė, ps. 
Antanas Mažeika.

Į LSS KONTROLĖS KOMISIJĄ IŠRINKTI: v.s. 
Vincas Kizlaitis, v.s. Marija Ročkuvienė, v.s. Vaclo
vas Tallat-Kelpša. Kandidatas: s. Gediminas Sur- 
dorins

NAUJAI IŠRINKTI RAJONŲ VADAI: Australi
jos - v.s. Aleksandras Mauragis, JAV Atlanto - ps. 
Rimas Zinas, JAV Ramiojo vandenyno - s. Vytautas 
Vidugiris, JAV Vidurio - v.s. Zigmas Jaunius, Kana
dos - v.s. Kazys Batūra.

Pareigas tęsia šie vadovai: LSS Anglijos rajono 
vadas s. Jonas Alkis, LSS Vak. Vokietijos rajono 
vadas s. Antanas Veršelis, LSS R. Katalikų dvasios 
vadas T. Augustinas Simanavičius, OFM, LSS Evan
gelikų dvasios vadas kun. Ansas Trakis.

Į LSS Tarybą statutiniais nuostatais taip pat įeina 1 
naujai išrinktieji: v.s. Irena Kerelienė - Liet. Skaučių
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Seserijos Vyriausia Skautininke, s. fil. Sigitas Mik- 
naitis - Liet. Skautų Brolijos Vyriausias Skautininkas 
ir fil. v.s. Vytenis Statkus - Akademinio Skautų Sąjū
džio Vadi jos Pirmininkas.

Šiam SKAUTŲ AIDO numeriui esant spaustuvėje, 
patyrėme, kad Taryba išsirinko naująją Pirmininkę - 
v.s. Lilę Milukienę.

Baigiant tenka labai-padėkoti LSS 1975 m. Suva
žiavimo Prezidiumui už iki smulkmenų gerai atliktą 
darbą, o naujai išrinktiesiems pareigūnams palinkėti 
“Gero vėjo!”, budint prie Lietuviškosios Skautybės 
vairo, kad, svečiose bangose buriuojant, mūsų jau
nimo akys ir mintys kryptų Tėviškės uosto link.

j.s. Irena Regienė

1975 m. LSS Korespondencinio Suvažiavimo 
Prezidiumas.

Iš k. įdeš. antroj eilėj stovi: v.s. Antanas Gudaitis, 
s. Danutė Siemaškienė, s.v.v.sl. Vytautas Alksninis, 
s. Rima Bružienė, s. Juozas Bružas ir s. Birutė Kido- 
lienė; pirmoj eilėj sėdi ps. Irena Vilgalienė, v.s. 
Antanas Bobelis, S. Irena Jankauskienė ir ps. Rima 
Gudaitienė.

DAR APIE LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDĄ

Lietuvių Skautų Sąjungos taryba praeitais metais 
įsteigė fondą skautiško jaunimo ugdymui remti. Pa
grindinis fondo kapitalas nebus naudojamas. Darbų 
finansavimas bus vykdomas iš fondo palūkanų ir 
kitokių pajamų, bet ne iš aukų kapitalo.

LSFondo palūkanų pinigai bus naudojami skautiš
kai veiklai stiprinti ir kitiems reikalams, fondo val
dybai pasiūlius ir LSS Pirmijai patvirtinus. Fondo 
būstinė yra Bostone. Valdybos narių pavardės buvo 
paskelbtos praeitame SKAUTŲ AIDO numeryje.

Iki šiol LSFondui jau yra aukoję šie mieli rėmėjai: 
(pagal eilės numerį):

1. Laima ir Česlovas Kiliuliai $500.00
2. Raminta ir Petras Moliai 100.00
3. Power Engineering Co., Inc. 100.00
4. Kazys Šimėnas 25.00
5. Atlanto Rajono Seserija 100.00
6. Juozas Maslauskas 10.00
7. Atlanto Rajono Brolija 100.00
8. Ona ir Antanas Saulaičiai 150.00

Į LS Fondą įrašyti mirusieji 
(aukojo jų artimieji):

9. Vaclovas Plioplys 100.00
10. Antanas Bričkus 135.00
11. Zofija Kiliulienė 1,000.00

Visi įnašai fondan gali būti nurašomi nuo federali- 
nių mokesčių. Čekiai rašomi: Lithuanian Scout? 
Association, Inc. - LS Fondas ir siunčiami šiuo 
adresu: K. Nenortas, 44 Alban St., Boston, Mass. 
02124.

Kviečiame visus brolius ir seses įstoti į Lietuviško
sios Skautybės fondą. Mums jokia auka nėra per 
maža.

v.s. Kostas Nenortas 
LS FONDO iždininkas

RUOŠKIMĖS VI-JAI TAUTINEI 
STOVYKLAI AUSTRALIJOJE

VLji Tautinė Stovykla ruošiama Australijoje 
1977 m. gruodžio pabaigoje - 1978 m. sausio pradžio
je. Ji sutaps su 60-ties metų jubiliejumi nuo LSS įkū
rimo Lietuvoje. Tai bus pati pirmoji ir didžioji 
Australijoje jaunimo - skautų šventė ženklinanti, kad 
mes esame gyva tautos dalis, nors ir po svetimu dan
gumi. Mes, skautai, mokomės ir ryžtamės aktyviai 
jungtis į darbus, kurie būtini ir reikalingi lietuvių 
tautos ir valstybės nepriklausomybei atgauti.

Mintis tą stovyklą ruošti kilo Melbourno skauti
ninkams 1973 m. pabaigoje. LSS Tarybos nariai, 
1974 m. spalio mėn. susirinkę Toronte, Kanadoje, jai 
pritarė.

Jau yra sudarytas Tautinės Stovyklos rengimo 
komitetas, kurio pirmininku yra ps. Henrikas Anta
naitis.

Šioje stovykloje kviečiami dalyvauti sesės ir broliai 
iš Amerikos, Kanados, Europos ir P. Amerikos. Pra
šome visus, labiausiai vadoves-us, numatytą stovyk
los laiką iš anksto atsižymėti ir pradėti planuoti šią 
įspūdingąją kelionę.

Mes gi su Dievo pagalba, su Australijos lietuvių 
parama ir skautišku pasiryžimu tikimės atlikti mums 
patikėtą didįjį darbą - Vl-sios Tautinės Stovyklos 
ruošą ir jos pravedimą.

Vl-sios Tautinės Stovyklos
Rengimo Komitetas 

Australijoje
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ŽINIOS IŠ BROLIJOS 
PADANGĖS

Vasario 16 d. proga šie LSB 
vadovai apdovanoti garbės ženk
lais:

UŽ NUOPELNUS ORDINU:
s. Vytautas Vidugiris - Los 

Angeles
ps. Algimantas Antanėlis - Omaha 
ps. Stasys Radžiūnas - Omaha

VĖLIAVOS ŽYMENIU:
s.v. ps. Aleksas Pridotkas - 

Worcesteryje
s.v. si. Bronius Naras - Worces

teryje

PAŽANGUMO ŽYMENIU: 
psl. Ričardas Kuprėnas - Chicagoje

v.s, Petras Molis 
LSB Vyr. Skautininkas

MIRĖ LIETUVIŠKOSIOS
SKAUTUOS RĖMĖJAS

MUZIKAS BRONIUS JONUŠAS

Š.m. vasario 12 d. Omahoje, 
Nebraskoje, mirė žymus lietuvis ir 
skautų rėmėjas muzikas Bronius 
Jonušas. Lietuviams skautams jis 
yra pasitarnavęs savo muzikine 
kūryba. Tur būt, nėra nė vieno 
skauto, nemokančio Il-sios Tauti
nės Stovyklos dainos “Atgimė 
tėvynė” (žodžiai s. V. Bražėno). Jos 
melodija sukurta Br. Jonušo 
1938 m. Lietuvoje. Ir čia, išeivijoje, 
velionis yra parašęs muziką keletui 
skautiškų dainų, k.a.: “Iškelsim 
vėliavas į dangų” - Lituanicos tunto 
stovyklos dainai (v.s. VI. VijeiKio 
žodžiai), V-sios Taut. Stovyklos 
Seserijos dainai “Aukso jubiliejus” 
(žodžiai ps. Ir. Šerelienės).

Paskutinė velionio dovana skau
tams buvo jo parašyta daina, skirta 
Omahos skautijos 25-rių metų 
veiklos sukakčiai paminėti. Ją dai
navo Omahos skautai šia proga su
ruoštoj stovykloj. Ji, be abejo, 
tinka dainuoti ir pagal ją žygiuoti 
bet kurioj kitoj stovykloj. Čia de
dame jo sukurtą šios dainos melo
diją. Žodžius jai parašė ps. St. 
Radžiūnas.

Kaip kompozitorius, Bronius 
Jonušas lietuviams geriausiai yra 
žinomas savo maršų kūryba. Kiek
vienoje didesnėje stovykloje mes, 
skautai, paraduojame, lydimi jo 
maršų melodijų, sukurtų lietuviškų 
dainų temomis.

Muzikas Bronius Jonušas mūsų 
prisiminimuose gyvens tol, kol

Bronius Jonušas

mes, lietuviai skautai, gyvuosime. 
Jo nemirštantis muzikinis paliki
mas - dovana ateities kartoms. 
Omahos skautai ir skautės į amži
nąją poilsio vietą Bronių Jonušą 
palydėjome, atitinkamai jį pagerb
dami už nuopelnus lietuviškajai 
skautijai.

Liūdėdami kartu su Velionio 
šeima ir artimaisiais guodžiame 
juos mintimi ir užtemimu, kad 
lietuviai skautai ir skautės dar ilgai 
žygiuos paraduose, stovyklose ir 
iškilminguose minėjimuose jo 
skambių maršų taktan.

ps. Jonas š.
. ..................... ~ .......................................... '

Mirus mylimai motinai a.a. GINTARUI KALVAIČIUI

EUGENIJAI JAKULIENEI,

paskautininkiui Eugenijui Jakuliui ir 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia

Australijoje mirus, nuoširdžiausią užuojautą 
reiškiame jo šeimai: motinai - Bostono skautininkų 

ramovės pirmininkei v.s. PAULINAI KALVAITiENEI ir 
jo broliui ps. RAMŪNUI KALVAIČIUI

CLEVELAND© SKAUTIJA BOSTONO SKAUTININKAI

Mus pasiekė dar viena skaudi žinia, kad Austra
lijoje, New Cheltenham kapinėse, amžinam poilsiui 
atgulė brolis ALGIS TALAČKA, gim$s 1924 m. 
Pasvalyje. Priklausė skautams, buvo korpl Vytis

senjoras. Liko žmona ir dukrelė.

Visi jie nuėjo namo ° Viešpaties ramybėn...
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OMAHOS SKAUTUOS JUBILIEJINĖSZodž. Ps.St.Radžiūno . Maršo temoas STOVYKLOS DAINA Br.Jonus as
-r1—J su -skri-dom, ža - roj ra - sa Ket - vir-tis am -Siaus11 Sto-vyk-lon2. Auš-ro3 lau - žai lieps- si - dab - ru srove nu - te -

*L.no - ja žyd - ram dan-gu - je, tri-spal-vė vė-lia-va,2. tvis-ka, vėl die - na, jau-nys - te jė - gų ku-pi -na,3. kė - jo, pre - ri - joj bu - jo - ja ru - ta, Le-li - ja,
M

4 jam ką Jo1. tfir- ba -me, žai-džiam ir dai -nas dai- nuo2. Die - vui,tė - vy - nei *ir ar - ti -mui vis3. dar vis pir-myn skau-ti - ja spar-nais vė

Frūssų gre-tos tvir- tos sve - ti - muos kraš-tuos, mes
Tais - vės žy - gį dar tik-tai pra-dė - jom, už-baig-sim
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KĄ DARAI - DARYK GERAI!

(Pasirodymas Kaziuko mugei)

Vaidintojos: Pasakotoja 
DaŲa 
Ramunę 
Vida

PIRMAS VEIKSMAS

Viename scenos kampe stovi 
stalas; ant jo - širdelių kepimui rei
kalingi produktai - dubuo, medinis 
šaukštas, kočėlas ir seikėjimui 
puodukas (measuring cup). Kitame 
scenos kampe - stalelis, ant jo tele
fonas.

PASAKOTOJA: Viskas gyveni
me turi pradžią ir pabaigą. Kiek
vieno įvykio pabaiga priklauso nuo 
jo pradžios. Gera pradžia lemia 
laimingą pabaigą arba priešingai. 
Čia mes jums pavaizduosime, kaip 
bloga pradžia gali turėti tragišką 
pabaigą.

(Įeina Dalia, nešina sesės J. 
Daužvardienės knyga “Popular 
Lithuanian Recipes”).
. DALIA: (Atsiversdama knygą): 
Aš čia įsidėjau iš kito tunto slapta 
nusirašytą receptą, pagal kurį iš
kepsiu saldžiausias širdeles Ka
ziuko mugei. (Išsiima popierėlį ir 
skaito). Aha, jau aišku! Pirmiausiai 
reikia puoduko miltų (atseikėja 
miltus). Puoduką cukraus (seikėja 
cukrų). Šaukštą cinamonų (įdeda). 
Šaukštą pipirų (įdeda juos)...

Telefonas: Brrrrrr, brrrrr, 
brrrrr...

DALIA: Kas gi dabar mane 
trukdo? (Pakelia ragelį) Alio!

VIDA: Labas, Dalia, gal nori eiti 
su manim į biblioteką?

DALIA: Dabar negaliu! Šian
dien aš kepu širdeles Kaziuko 
mugei!

VIDA: Na, tai sėkmės! Tik žiū
rėk, kad būtų saldžios. Sudiev!

DALIA: Sudiev! (Sugrįžta prie 
darbo). Tai ką gi aš čia sudėjau? 
(Žiūri į popierėlį). Aha, miltai - yra! 
Cukrus - yra. Cinamonai - yra. 
Kažin ar įdėjau pipirų? Tur būt, ne. 
Taigi - šaukštas pipirų! (Įdeda 
šaukštą pipirų.-)

Telefonas: Brr, brrr, brrrr...
DALIA: Ir vėl tas telefonas... 

Alio! 0, labas!..
PASAKOTOJA: Taip mūsų 

Dalia, besiruošdama kepti, net tris 
kartus bėgo prie telefono ir kiek
vieną kartą, grįžusi prie darbo, iš 
naujo dėjo prieskonius... Taigi - 
pradžia buvo bloga. Dabar maty
sime, kokia buvo pabaiga.

ANTRAS VEIKSMAS

Dalia ir Vida sėdi ir skaito. Įbėga 
šokinėdama ir linksmai niūniuo
dama Ramunė, prispaudusi prie 
krūtinės kažką, suvyniotą į po
pierių.

RAMUNĖ: Mergaitės, jūs neži
note, kokia aš laiminga! 0 kokia aš 
laiminga!.. (Apsisuka keletą kartų 
valso žingsniu.)

DALIA: Kas atsitiko?
VIDA: Papasakok!
RAMUNĖ: Ar jūs įsivaizduo

jate?! Jis man dovanojo savo šir
delę!..

DALIA ir VIDA: Ką?
RAMUNĖ: Savo širdelę man 

dovanojo! 0, kokia aš laiminga!!
VIDA: Kas?!
DALIA: Nesuprantu! Kas ir ką 

tau dovanojo?
RAMUNĖ: Širdelę! Pats gra

žiausias, pats draugiškiausias ir 
maloniausias skautas vytis, būrelio 
vado pavaduotojas, dovanojo man 
savo širdelę!..

DALIA: Brolis skautas vytis tau 
savo širdį dovanojo? Kaip jo 
vardas?

RAMUNĖ: Nesvarbu jo vardas! 
Svarbu, kad širdelę dovanojo!

VIDA: Ramune, ar jis pasakė, 

MĮSLĖS Už balto beržynėlio šuva loja.
(Dantys ir liežuvis)

Striuku buku vokietukas, kaulų kailiniukai.
(Riešutas)

Vidury dvaro blynas karo.
(Mėnulis)

kad tave myli?
RAMUNE: Ne, jis nieko nesakė; 

tur būt, neturėjo drąsos. Bet tas 
nesvarbu! Juk jis man atidavė savo 
širdį ir tas pasako viską! Štai aš 
jums parodysiu! (Išvynioja iš po
pieriaus nulūžusiu kampu Kaziuko 
mugės širdį). Matote? Jis nusipir
kęs, atsikando gabalėlį, pažiūrėjo į 
mane alpstančiomis akimis, ištiesė 
man širdelę ir greitai išbėgo iš 
salės. Tas juk viską pasako! Ak, aš 
tokia laiminga!..

VIDA: Aš maniau, kad jis pa
sakė, kad tave myli! 0 jis tik 
atidavė Kaziuko mugės širdį...

RAMUNĖ: Jam nei sakyti ne
reikėjo! Štai čia užrašyta “MYLIU” 
(atsuka širdį į publiką ir rodo.)

DALIA: Tai nieko nereiškia. Jis, 
tur būt, atidavė todėl, kad pats 
valgyti negalėjo... Žinau aš tuos 
brolius vyčius... 0 irtą širdį aš pati 
iškepiau.

RAMUNĖ: Jūs taip kalbate tik 
todėl, kad pavydite!

VIDA: Paragauk!
RAMUNĖ: Kodėl jūs taip gal

vojate? Aš manau, kad tai pati sal
džiausia širdelė visoje Kaziuko 
mugėje! (Atsikanda, numeta širdį 
ir išbėga.)

PASAKOTOJA: Sudužo dova
notoji Kaziuko širdelė, sudužo 
sesės džiaugsmas ir viltys, sudužo 
gražioji svajonė... Ir vien dėl to, 
kad Dalia, kepdama širdeles, vietoj 
vieno šaukšto pipirų, įdėjo tris... 
Taigi matote, kokią tragišką pa
baigą lėmė bloga pradžia.

IŠVADA: Jei ką rimtai dirbi, 
nekalbėk telefonū.

Sesė Gabija
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Užgavėnių kaukės
UŽGAVĖNĖS - LINKSMA JAUNIMO ŠVENTĖ

ŠIEK TIEK APIE ŠIOS ŠVENTĖS PAPROČIUS

Užgavėnės - tai diena pries Pelenų dieną. Po Užga
vėnių prasideda gavėnia - susikaupimo ir rimties 
laikotarpis jaukiant Kristaus Prisikėlimo šventės - 
Velykų.

Užgavėnės - diena, kai valgomi riebūs blynai arba 
sklindžiai ir spurgos (tai vieninteliai Užgavėnių pa
tiekalai, valgomi šiais laikais, tačiau jie yra nelietu
viškos kilmės). Seniau Užgavėnėms buvo verdamas 
tradicinis šiupinys, žirnių ir kruopų košė su kiaulės 
galva ar uodega, kepamas kugelis, lašiniuočiai, vė
darai ir kt.

Įdomiausias Užgavėnių paprotys ir linksmiausia 
jaunimo pramoga buvo persirengimas įvairiomis bai
dyklėmis' einant iš namų į namus ir krečiant visokias 
išdaigas. Tokiose karnavalinėse eitynėse galėjai 
matyti įvairių gyvulių, giltinių, velnių, čigonų, šmėk
lų. Juos vaizduodavo išsisuodindami veidus, apsivilk- 
dami įšvirkščius kailinius. Kiti pasidarydavo meškos, 
arklio, gervės, ožio ar giltinės kaukes, Žemaitijoj 
lėčynomis vadinamas. Tos medžio, kailio ar buroko 
kaukės būdavo padaromos labai išraiškingai ir didelio 
meninio skonio. Jaunimo būreliai, persirengę tomis 
baidyklėmis, buvo vadinami kaukininkais arba Užga
vėnių žydais.

Į kaukininkų “draugiją” įeidavo ir čigonas su savo 
arkliu, vengras-gydytojas, siūląs vaistų nuo visų 
pasaulyje esamų ir nesamų ligų (net ir nuo nelai
mingos meilės!).

Tokioms persirengėlių eitynėms pasukus į kurį 
nors kiemą, mažesnieji vaikai sprukdavo į vidų ir, 
įsispraudę užstalėn, pilnomis baimės akutėmis žvilg
čiodavo į duris, ar tik neįvirs tos pamėklės į vidų, ar

Šis Užgavėnių paprotys labiausiai buvo įleidęs 
šaknis Žemaitijoje. Rašytoja Julija Žymantienė- 
Žemaitė, kurios 55 metų mirties sukaktį šiemet

giltinė savo ilgais pirštais jų nepačiupinės... švenčiame, savo raštuose taip pamini kaukininkus:
“Lig iš anksto ima taisyti lėčynas, ožius, arklius, o 

kartais parėdo ir Morę... Moteriškos, apsirėdžiusios 
skarmalais, terbomis apsikabinėjusios, eina ubagais. 
Na, jeigu kur užklumpa vaikiukus, nudrasko terbas, 
pavolioja po sniegą... Vyrai, pasirėdę žydais, su bai
siomis lėčynomis, šiaudiniais botagais užsivertę, eina, 
pirkdami ligi Užgavėnių neištekėjusias merginas... 
Vienas yra vadovas, kurs rokuojasi su gaspadoriumi: 
kad kur susigrūdo į trobą, pasportus rodo ir skaito; 
pinigai visi prie jo, ir tuos rodo, skambina, kolytą kiš
damas į akis, o iš jos pelenai dulka saujomis...”

*♦*
Tokių pokštų prasimanydavo kaimo ir miesto jau

nimas tada, kai niekas dar nežinojo apie televiziją, kai 
nebuvo patefonų, plokštelių, kai apie stereo aparatus 
niekas nė sapnuote nesapnavo... Ir vis dėlto links
mumo anuomet daug būta...

Sesė Liepa
Užgavėnių kaukininkai Lietuvoje
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-X v.!

Lietuvių liaudies meisterių darbo rankšluostinės

, VIEN -

V s lo-. Končiaus darbo drožinėtais 
papuošimais rankšluostinė

(v.s. B. Kviklio nuosavybė)

Skaptuota rankšluostinė, pagaminta 
A. Jelionio.

(Jelionių šeimos nuosavybė)
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SKAUTŲ AIDO RĖMĖJAI

GARBĖS PRENUMERATOS - $10.00

B. Simonaitis, Port Colborne, Kanada
A. Jakštas, Eastwood, Australija
J. Bružas, Far Rockaway, N.Y.
V. Jokūbaitis, Cleveland, Ohio
A. Muliolis, Euclid, Ohio (už 1977 m.)

UŽPRENUMERAVO Į UŽJŪRIUS

Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje -
Birutė Motiejūnaitė, Los Angeles, Gal. 3.00 

Vasario 16 Gimnazijai Vokietijoje -
s. E. Nainienė, Cleveland, O. 5.00

V. Kaseliūnui, Medellin^Kolumbija -
Neringos tuntas, Cleveland, O. 5.00

A. N. Zavickaitei, Buenos Aires, Argentina -
Neringos tuntas, Cleveland, Ohio 5.00

UŽPRENUMERAVO Į ANGLIJĄ

J. Alkiui, Kent - užsakė v.s. Č. Kiliulis, Dorchester, 
Mass.

J. Traškienei, Bradford - užsakė Worcesterio 
NERINGOS tuntas; tuntininkė v.s. R. Molienė

G. Zinkienei, Derby - užsakė v.s. P. Molis
S. Kasparui, London - užsakė v.s. P. Molis
A. Jakimavičiui, Manchester - užsakė Worcesterio 

NERINGOS tuntas, tuntininkė v.s. R. Molienė
D. Damauskui, Whalley Range - užsakė Worcesterio 

NEVĖŽIO tuntas, tuntininkas s. R. Jakubauskas
D. Jelinskui, Chertham - užsakė v.s. P. Molis

J. Maslauskui, Derbyshire - užsakė s. Algis Glodas
V. Ignaičiui, Bradford - užsakė Bostono ŽALGIRIO 

tuntas, tuntininkas ps. V. Šnipas
J. Levinskui, Derby - užsakė Bostono Senųjų Lapinų 

Skautų Vyčių Būrelis (būrelio vadas v.s. Č. Kiliulis)
F. Ramoniui, Derby - užsakė j.v.s. Myk. Manomaitis
G. O'Brein, London - užsakė Worcesterio NEVĖŽIO 

tuntas, tuntininkas s. R. Jakubauskas
A. Gerdžiūnui, Huddersfield - užsakė j.v.s. Myk. 

Manomaitis
A. Silnickui, Leeds - užsakė Maironio Parkas, 

pirmininkas - K. Adomavičius
Kun. A. Gerybai, Headley Park - užsakė Maironio 

Parkas
Kun. A. Putcei, Manchester - užsakė Maironio Parkas

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

v.s. Antanui Krausui, SKAUTŲ AIDO redaktoriui 
(1946-1948) atminti, auką skiria jo žmona p. Anelė 
Krausienė Australijoje. Ją perdavė v.s. A. Krauso 
sesuo
p. Marija Bulakienė, Chicagoje $20.00

V. Kenter, Danbury, Conn. 3.00
O. Barškėtytė, Chicago, Ill. 1.00
V. Abromaitis, Putnam, Conn. 2.00
M. Gverzdienė, St. Catharines, Kanada 5.00
A. B. Simonaitis, Port Colborne, Kanada 3.00
P. Dainora, Newton Square, Pa. 10.00
S. Kligys, Catonsville, Md. 2.00
P. Majauskas, Schaumburg, Ill. 5.00
L. Gudis, Chicago, Ill. 5.00
D. Gasnerytė, Chicago, Ill. 5.00

UŽ PARAMĄ IR PRISIMINIMĄ - 
LABAI DĖKOJAME!

Vadovė turėtų atkreipti dėmesį, 
kad į visus darbelius būtų įvesti 
tautiniai ir gamtos motyvai. Tai 
paukštytėms būtų lyg ir įvadas į 
mūsų pagalvėlių ir takelių kaišy- 
mą, juostų audimą, tautinių raštų 
pažinimą. Štai keli tokių rankdar
bių pavyzdžiai.

KAIŠYMAS ANT RETOS ME
DŽIAGOS. Imame retos užuolai
dos didelį gabalą (galima naudoti 
“burlap” - maišinę, retą medžiagą 
arba kanvą); sukarpome jį nedide
liais kvadratais. Stora adata ir 
spalvotais storesniais siūlais pri- 
pildome 4 eiles, o paskiau - 4 eiles 
atvirkščiai: kur buvo pilni, ten siu
vame tuščius - ir vėl iš pradžios. 
Gaunasi lyg ir paprastas audimas, 
tik daug stambesnis. Vyresnės 

paukštytės gali tokiu būdu varstyti 
labai paprastus raštelius.

KNYGINUKAI (bookmarks). Iš 
spalvoto felco ar storesnio popie
riaus kiekviena sesė iškerpa po du 
vienodus ornamentus, pvz., tulpę 
ir kotelį, kuris užklijuojamas ant 
vieno ornamento, o ant kotelio vir
šaus užklijuojamas ir antrasis. 
Palaikyti, kol klijai gerai sudžiūsta.

KATINĖLIAI. Ant apskritai iš
kirpto felco prisiuvamos dvi vie
nodo dydžio sagos - katino akys; 
priklijuojame po 3 juodus siūlus iš 
abiejų pusių - katino ūsai. Dar 1 
siūlas - katino snukutis; du atskiri 
felco gabaliukai - katino ausys. 
Felcą dar galima paprastu dygsniu 
apmėtyti (apsiūti).

v.s. J. Mikutaitienė
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Toronto “Mindaugo" dr-vės žie
mos iškyloje draugininkas ps'. L. 
Saplys skaito įsakymus.

Nuotr. T. Senkevičiaus

KOKĮ SKAUTĄ VADINAME 
GERU SKAUTU?

(Trijų skautų nuomonės)

Yra dešimt įstatų, kurie padeda 
būti geru skautu. Geras skautas, 
kiek galėdamas, padeda kitiems, 
nelaukdamas atlyginimo. Jis žino, 
kaip elgtis namie, mokykloj ir savo 
vienete. Tėvai, mokytojai ir vado
vai juo rūpinasi, todėl jis juos 
gerbia, jų klauso.

Geras skautas nepasiduoda pyk
čiui, bet stengiasi susivaldyti.

Gintas Sendžikas

Geras skautas myli gamtą, gy
vulius ir žvėris. Eidamas į mišką, 
jis turi pagalvoti apie visus tuos 
žvėrelius, kurie nukentėtų, jeigu 
jis uždegtų mišką ar ką kita negera 
padarytų.

Jis žino visus skautiškus ženk
lus, dainas, žaidimus. Į sueigas jis 
ateina tvarkinga uniforma.

Aš manau, kad geras skautas 
yra ir labai geras žmogus.

Paulius Bubelis

Geras skautas visas užduotas 
pareigas sąžiningai atlieka. Jis 
visomis jėgomis mėgina pasaulį 
padalyti geresnį.

Skautas mandagus. Jis ypač 
turėt b būti mandagus moterims ir 
vaikams, nes jis jiems turi būti 
pavyzdžiu.

Geri skautai yra taupūs. Jie 
taupo pinigus banke ir be reikalo jų 
neišleidžia.

Štai jūs matote, kad nelengva 
būti geru skautu, bet geras skau
tas bando tapti dar geresniu.

V. Šimkus

Visi šie skautai priklauso Min
daugo dr-vei Toronte.

ŽAIDIMAS, SKIRTAS SKAUTŲ AIDUI

Sesės pasidaro plakatus su žo
džiais: “KAS NESKAITO SKAU
TŲ AIDO, PAMATYSI TUOJ IŠ 
VEIDO”. Žodžius taip padalinti, 
kad kiekviena sesė gautų po pla
katą. Jei draugovė didelė, žodžius 
padalinti skiemenimis. Ant stores
nio popieriaus stambiai užrašomi 
žodžiai, ir plakatai prikalami ant 
lazdelių. Sustatomos visos sesės iš 
eilės; kiekviena gauna po plakatą. 
Vadovė turi būgną ar tamburiną, 
dvi sesės turi didelius spalvoto 
popieriaus juostelių kamuolius. 
Dainuodamos paukštyčių dainelę, 
pakeičia II-rą ir prideda IlI-čią 
punktelį:

Paukštytės linksmai žygiuoja,
Vėliavėlės plevėsuoja,
Kairę, kairę, viens-du-trys. (2 k.) 

Nuotrauka iš praeitu metu Montrealio Skautu stovyklavietės xBaltijojeK. 
Iš kairės: vadovas Romas Otto, Gintaras BrikisĮRimas Pieėditis, Gin
taras Nagys ir Albertas Skučas. .

Kas neskaito SKAUTŲ AIDO, 
PAMATYSI TUOJ IŠ VEIDO, 
Kairę, kairę, viens-du-trys. (2k.)

Kiek jums kartų reik sakyti, 
SKAUTŲ AIDĄ imk skaityti, 
Kairę, kairę, viens-du-trys. (2k.)

Visa virtinė žygiuoja aplink prie 
laužo sėdinčias seses, apie salėje 
susibūrusius tėvelius. Vadovė 
muša būgną į taktą, juostelių po
pieriniai kamuoliai smarkiai pur
tomi, plakatai aukštai iškelti, visos 
garsiai dainuoja. Apėjusios salę, 
visos sustoja taip, kad svečiai aiš
kiai matytų plakatų žodžius. Visos 
sušunka: "KAS NESKAITO
SKAUTŲ AIDO, PAMATYSI 
TUOJ IŠ VEIDO!”

Tvarkingai grįžtama į savo 
vietas.

J.M.
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NA UJOS LIETUVIŠKOS Daug

Susimąstymo Dienos išvakarėse- 
vasario 21 d. - Chicagoje susituokė 
ps. Rūta Nainytė ir Kęstutis 
Susins kas.

Rūta - kemavietė nuo pat 
paukštytės dieną, energinga drau
gininke, linksma laužavedė.

Jos vyras Kęstutis - clevelandie- 
tis.

.4**+**4**44***44^**4444444444444444444444444444444444444444444444444444

BŪKIME SU SKAUTU AIDU ’
SKAUTŲ AIDAS nuo 1923 m. 

eina su lietuviškąja skautybe, jos 
gyvenimą pavaizduodamas raši
niais, fotografijomis ir piešiniais.

Jis skatina kurti - rašyti, piešti, 
braižyti.

Jis taip pat teikia daug naudingų 
patarimų kiekvienam broliui-sesei, 
kaip GERIAU SKAUTAUTI ir 
kaip tinkamiau reikštis LIETU- 
VIU-LIETUVAITE.

Laikas suvesti balansą, kokie 
SKAUTŲ AIDUI buvo 1975 ir 
kokie bus 1976 metai. Skaitydami 
SKAUTŲ AIDO administracijos 
(s. A. Orento) pranešimą, tuoj pa
tiriame, kokios MŪSŲ pareigos 
savo žurnalui. - PATS LAIKAS 
SKAUTŲ AIDĄ UŽSISAKYTI 
1976 METAMS!

Mūsų SKAUTŲ AIDAS yra 
įdomus, gražus ir naudingas. Jis 
mus, išsklidusius plačiame pasau

Bendro gyvenimo keliu pradeda 
žengti dar viena skautiška pora -

vyr.sk. vyr.sl. fil. Rita Daugvi- 
laitė ir jūrą budys Vytautas Čeka- 
navičius.

Rita - veikli Kernavės tunto 
vadovė. Vytautas - vienas jūrą 
skautą vadovą Lituanicos tunte.

Ją sutuoktuvės įvyko 19J5 m. 
spalio 18 d. Chicagoje.

lyje, jungia ir vienija. Jis yra tikras 
draugas ir ryšių brolis. Per jį 
matome kitus, ir kiti mato mus.

Iš kitos pusės - žinome, kad 
SKAUTŲ AIDUI visada reikia ir 
MŪSŲ TALKOS. Pirmiausia, jam 
reikia lėšų; žinome, kad SKAUTŲ 
AIDAS išsilaiko iš PRENUME
RATŲ ir jo rėmėjų AUKŲ.

Tai tikras būdas savo SKAUTŲ 
AIDĄ PALAIKYTI:

- JĮ UŽSISAKYTI 1976 ME
TAMS ir

- kas ir kaip gali, PAREMTI 
(savo ar ir vieneto ar kokio rėmėjo 
vardu) AUKA, kad mūsų žurnalas 
galėtų būti dar tobulesnis.

LSS Taryba 1974 m. pabaigoje 
nutarė, kad SKAUTŲ AIDĄ 
GAUTŲ KIEKVIENA SKAUTIŠ
KOJI ŠEIMA (kurioje yra bent 
vienas-a skautas-skautė) ir, kad 
SKAUTŲ AIDO PRENUMERA-

Naujas lietuviškas šeimos židi
nys, kuriame lietuvią kalba bus 
šeimos kalba.

Taip nutarė sesė Verutė Si- 
dabraitė ir ps. Jonas Sadauskas 
savo jungtuvią dieną - sausio 2j-ją - 
Melbourne, Australijoje. Abu jau
nieji - energingi skautą vadovai, 
tautinią šokią grupės šokėjai.

44444444444444444-

TA BŪTŲ taip pat RENKAMA SU 
LSS NARIO MOKESČIU. Dalykas 
aiškus, paprastas ir nesunkiai 
įvykdomas. 0 kaip yra ištikrųjų?!..

Jei dar neužsisakėte SKAUTŲ 
AIDO šiuo budu, tai tuoj kreipki
tės į SKAUTŲ AIDO platintoją 
savo vietovėje arba tiesiog į SA 
administracija:

a) siųskite $5.00 prenumeratos 
mokesčio už 976 metus ir

b) parašykite adresą, kuriuo turi 
būti siuntinėjamas žurnalas.

O vienetų VADOVAI-VADO- 
VĖS labai gerai padarytų, jei tuoj 
surašytų visus-visas, kuriems rei
kia SKAUTŲ AIDO 1976 metams, 
ir tą sąrašą su SA prenumeratos 
mokesčiu padubtu administra
toriui.

Tai būtų greitas, naudingas ir 
skautiškas darbas!

Sėkmės visiems ir visoms!
LSS'? ARYBO ' PIRMU A 

1976.1.21.
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LIETUVOS KATALIKŲ BAŽ
NYČIOS KRONIKA 1-mas ir 2-ras 
tomas.’Pirmąjį tomą (336 psl.) 
finansavo prelatas Juozas Kara
lius, viršelis ir iliustracijos Pau
liaus Jurkaus. Antrąjį tomą 
(414 psl.) išleido Religinės Šalpos 
Rėmėjai, viršelis ir iliustracijos 
seselės Marcedės. Spaudė M. Mor
kūno spaustuvė, Chicago. Tiražas 
abieju tomų po 5.000 egz. Kaina 
$3.50 minkštais viršeliais, $5.00 - 
kietais viršeliais.

Tai svarbus istorinis dokumen
tas 1972 metais iš pogrindžio pra
siveržęs į laisvąjį pasaulį. Jis 
parodo, kaip žiauriai kenčia lietu
viai tėvynėje nuo persekiojimų dėl 
religinių įsitikinimų. Nors Tarybų 
Sąjungos Konstitucija užtikrina 
visiems piliečiams sąžinės laisvę, 
tačiau gyvenimas rodo ką kita. 
Religinės ir kitokios lietuviškos 
spaudos konfiskavimai, kratos kle
bonijose ir privačiuose butuose, 
mokinių tardymai ir bauginimai, 
mokytojų iš darbo pašalinimai, 
areštai, kalėjimas ir t.t. ir t.t. Ta
čiau visa tai nei kiek nesustabdo 
tikinčiųjų nuo pasipriešinimo, ne
bijant nei gąsdinimų, nei bausmių. 
Kova dėl tikėjimo Lietuvoje eina 
kartu su kova prieš tautinės sąmo
nės slopinimą.

Šiose knygose surašyti tikri 
faktai liudija mums ir visam 
pasauliui sunkią lietuvių būklę. Čia 
pasirodo ir jų nepaprastas ryžtas ir 
pasiaukojimas ginti savo teises 
prieš neteisėtus valdžios atstovų 
potvarkius ir veiksmus. Drąsūs 
tėvų pareiškimai, jaunimo prasi
veržimai demonstracijose, eity
nėse, Vasario šešioliktosios ir 
kitomis progomis iškeltos tautinės 
vėliavos parodo pavergtos Lietu
vos gyventojų nuotaikas, jų pa
triotizmą ir ištikimybę savo bran
giems idealams.

Gal nevienas šią knygą perskai
tęs turės giliai susimąstyti ir pa
galvoti apie save. Mes, būdami 
laisvi ir niekieno nevaržomi, ar 
visada įstengiame ryžtingai kovoti 
su pasitaikančiais sunkumais, ar 
turime užtektinai gerų norų ir 
ryžto kilniems darbams aukotis su 
pasitenkinimu ir džiaugsmu savo 
širdyse?!

O.R.

ASS JUBILIEJAUS 
PUSLAPIUOSE

Praėjusį gruodį skaitytojus pa
siekė akademikų skautų leidžiamo 
MŪSŲ VYČIO sukaktuvinis 50-čio 
numeris, žurnalo viršelyje pažy
mėtas 1924-1974 data. Truputį 
sukliuvęs laiko vieškelyje, bet 
vėlavimasis mūsuose jau yra tapęs 
nelemta tradicija, nes dabar vėluo
jasi beveik visų junginių sukaktu
viniai leidiniai. Kituose darbuose 
dar vis suspėjame, bet spaudos įsi
pareigojimuose (pridėkim ranką 
prie širdies!) vis apsileidžiame: 
pažadame - neištęsime, apgauname 
redaktorius, kuriems - vargše
liams - paprastai tenka visa skai
tytojų pyla.

75-uose žurnalo puslapiuose 
margas sukaktuvinių metų, pra
eities nostalgijos, humoro, rimties, 
statistikos kaleidoskopas ir, re
daktoriaus žodžiais tariant, jubi
liejinių metų pagrindinių įvykių bei 
svarbiausių temų atspindys. Reko
mendacija: šį sukaktuvinį leidinį 
turėtų perversti kiekvienas skau
tas, o atidžiai perskaityti kiekvie
nas ASS narys. Pesimistams 
numeris suteiks šviesesnių minčių, 
optimistams - naujų užmojų bei 
paskatų.

Prie pesimistų priskirčiau nu
merio bendradarbį, kuris savo 
rašinyje guodžiasi, jog ASS šiuo 
metu panašus į laivą, plaukiantį be 
aiškaus visiems jame esantiems 
žinomo kurso. Argi tai tiesa?

Versdamas sukaktuvinio nume
rio puslapius, regiu, kad ASS navi- 
guoja judriais vandenimis. Praėju
siais kadencijos metais organizaci
niai nesklandumai neturėtų mūsų 
gąsdinti nei mažinti ūpo bei nu

veiktų darbų aplamai. Neaišku, 
kodėl viename rašinyje pabrėžta, 
jog jau esąs atėjęs laikas ASSąjū- 
džiui apsispręsti, nusistatyti ir for
muluoti savo, kaip akademinės ir 
visuomeninės organizacijos, pa
saulėžiūrą ir visuomeninės veiklos 
programą? Juk šiais dalykais 
mirga-dega visas jubiliejinis nu
meris. Geresnio formulavimo tur 
būt, dar nėra davęs joks kitas 
akademikų skautų leidinys. Siūly
čiau, kad kiekvienas sąjūdžio narys 
įsirėmintų šį numerį savo darbo 
kambaryje ir laikytų kaip pras
mingą sąjūdžio dabarties atvaizdą.

Dabartinis ASS veidas nėra jau 
toks liūdnas, kaip kai kuriems 
bendraminčiams atrodo. Nereikia 
nei ieškoti pasigendamų formula
vimų, - anie suformuluoti ir vyk
domi jau ilgus metus. Tai byloja 
aštuoni puslapiai sveikinimų, ku
riuose būrys akademiškų korpora
cijų, konsulų, lietuviškų veiksnių ir 
pavienių asmenų didžiuojasi ASS 
nueitu keliu, dabarties darbais, 
sveikina ir linki nesustoti, nepa
vargti pasirinktuose lietuvybės 
dirvonuose.

Dirvonai purenami, - net nuste
bau jų gausumu. Iš puslapių suži
nome, jog Vydūno Jaunimo Fondas 
judriai kaupia ir skirsto lėšas, 
Akad. Knygų Leidykla pasirodo 
vis su naujomis knygomis, įsteigta 
muz. J. Būtėno vardo stipendija, 
Clevelande veikia dr. D. Kesiūnai- 
tės vardo fondas, įkurta metinė 
premija iškiliausiam jaunuoliui ir 
kt. Ar tai nėra kursas, vedąs į 
akademikų skautų reguliaminuose 
(ir aplamai visų lietuviškų junginių 
pagrindiniuose įstatuose) užsimotą 
tikslą, - Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymą?

Numanu, jog numeryje minimi 
fondai, leidykla ir kiti šiuo metu 
sąjūdžio vykdomi lietuviškosios 
srities darbai apjungia mažą 
akademikų būrelį. Nedidelis nei 
organizacinis aparatas. Kyla klau
simas: į kokius kultūrinius vande
nis galima būtų išplukdyti likusią 
daugumą? Spėju: didelio potencia
lo dauguma, nes žurnale skaitome, 
kad sąjūdyje esama 400 narių, iš 
kurių - pustrečio šimto filisterių.

Šioje vietoje ir norisi paskatinti
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seses-brolius akademikus į darbo 
barą, kuris buvo nutartas jubilieji
niame suvažiavime, o sukaktuvi
niame MŪSŲ VYČIO numeryje vėl 
primintas ir iškeltas. Tai lituanis
tikos studijų skatinimas, - sritis, 
kurion sąjūdis turėtų kibti tuo pat 
skautišku kruopštumu ir' akade
mišku priėjimu. Nutarimais įsipa
reigota skleisti lietuvių kultūros 
apraiškas kitataučių tarpe, išlai
kyti visapusiškos lietuvybės aspi
racijas ir t.t. Nesileisiu į smulkme
nas - prelegentas “ASS PER
SPEKTYVOJE” (geriausias nu
merio rašinys; gaila, kad neat
spausdintas ištisai) išryškina ir 
tikslus, ir darbus, - net šiųjų deta
lizuotus variantus. Laukas platus, 
beveik bekraštis, tad kiekvienas 
sąjūdžio narys, skyrius ar šaka ras 
savo profesijai, pomėgiui ar rūpes
čiui atitinkamą sritį. Neabejoju, 
kad šiuos užsimojimus galės tinka
mame akademiniame lygyje iš
tempti. Į darbą!

Regėti ateitį - vėl kitas įdomių 
svarstymų skyrelis, kuriame ryš
kėja jaunosios kartos lūkesčiai ir 
būkštavimai. ASD sesės prielaida, 
kad akademikai gyvuosią tol, kol 
skautybė gyvuos, stipriai patvir
tina kitoje žurnalo vietoje tarti są
jūdžio veterano žodžiai, kurie ASS 
ligšiolinį gyvastingumą remia 
dviem svarbiausiais praeities fak

VISI ŽINOME, KAD SĖKMIN
GAM VADOVUI BŪTINA:

A. Tvirtai įsisąmoninti lietuviš
kosios skautybės ideologiją.

B. Rimtai įgyti pagrindines 
skautamokslio (programines) ži
nias.

C. Gerai mokėti naudoti skauty
bės metodus.

I NA" CMA' IN£
I M I'.'ŽVYDO
I E. lOTiZKA 

tais: į sąjūdį atėjo jaunimas, jau 
anksčiau skautavęs aukštesnėse 
njokyklose ir, antra, sąjūdžio 
tamprus ryšys su skautišku .jau
nimu (talka skautų vienetams)..

Šie du teigimai turėtų būti įra
šyti didelėmis raidėmis AS.S 
ateities knygos pirmame pusla
pyje, jei norima, kad ASS širdis 
nenustotų plakus.

Siekiant ir toliau akademinę 
skautiją kokybiškai ir kiekybiškai 
pusiausvyroje išlaikyti, atkreipti
nas dėmesys į chicagiškio senjoro 
rūpesčius, kurie tikriausiai tinka ir 
kitoms vietovėms. Ryškiausi jų 
būtų šie: lietuvių kalbos silpnėji
mas skautuose, anglų kalbos nau
dojimas studentų ir filisterių po- 
oficialiniuose švenčių, sueigų ir 
kituose pokalbiuose; prielaida, jog 
vyresniesiems pasitraukus, silpnės 
sąjūdžio ideologinis ir tęstinumo 
pagrindas; tarp eilučių įskaitoma, 
jog naujų narių verbavimas turėtų 
vykti tinkamesnėmis formomis, 
pasigendama artimesnio bendra
vimo tarp skirtingo amžiaus gru
pių, laukiama patrauklesnių, įdo
mesnių programų, daug bendrų 
ASD-Vyčio įvykių. Brolis duoda ir 
konkrečių receptų dalykams ge
rinti: gal čia kur nors įtilptų vie
noks ar kitoks lituanistinių studijų 
variantas?

J.T.

D. Tą viską sėkmingai pritaikyti 
savo pareigų darbe.

Tai ir išsilavinimo dalykai.
Gi SKAUTIŠKASIS VADOVO 

LAVINIMASIS (ar ugdymasis) 
eina šiais etapais:

1. SKAUTO LAVINIMAS;
2. JAUNESNIOJO VADOVO 

LAVINIMAS; (skiltininkai ir kiti 
jaun. draugovės vadovai)

3. PAGRINDINIS VADOVO 
LAVINIMAS; (draugininkai, tuntų 
vadijų nariai)

4. 'AUKŠTESNYSIS VADOVO 
LAVINIMAS; (tuntininkai, vadijų 
nariai)

5. AUKŠČIAUSIAS VADOVO 
LAVINIMAS; (čia įeina ir Miško 
Ženklo ar Gilwellio sistemos).

LAISVĖS LIETUVIAMS 

KATALIKAMS!

Nors nei Lietuvos valstybės, nei 
lietuvių tautos visuma' niekados 
nebuvo krikščioniška, tikėjimas 
daugeliui buvo ir tebėra pagrindi
nis laisvės ir kūrybos šaltinis. 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika” atskleidžia gilaus tarpasme- 
nio ryšio sukurtos tikinčiųjų 
bendruomenės atsparumą ir kvie
čia net netikinčius saugoti ir ginti 
pagrindines žmogaus teises.

Krikščioniškosios Lietuvos isto
rija, prasidėjusi, kai buvo pakrikš
tytas pirmasis lietuvis, šiais metais 
žymi dvi reikšmingas sukaktis. 
Prieš 725 metus krikštą priėmė 
Lietuvos karalius Mindaugas. Jo 
siekimas ne tik iškelti Lietuvą 
pasaulio tautų šeimoje vienybe ir 
ginklu, bet ir apsaugoti lietuvio 
dvasią nuo svetimų įtakų, steigiant 
nuo kitų tautų nepriklausomą lie
tuvių vyskupiją, buvo prieš 50 
metų galutinai vainikuotas sava
rankiškos Lietuvos Katalikų Baž
nytinės Provincijos sudarymu.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė 
skelbia šiuos metus Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Metais. Mes jun
giamės, kviesdami juos paminėti 
visą lietuviškąjį jaunimą: asmeniš
kai, susirinkimuose, suvažiavi
muose studijuojant Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios padėtį; persekio
jimo faktų skleidimu kovojant už 
brolių ir sesių tikėjimo ir religinės 
išraiškos laisvę; atnaujinant ir 
stiprinant tikinčiųjų lietuvių ben
druomenes laisvajame pasaulyje.

Tėvynėje Laisvės, laisvėje Tė
vynės!

Jaunimo Žygis už 
Tikėjimo Laisvę
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X WAWlmMUK* it aeasq didžioji schd i
. SESĖ ELENA JUCIŪTĖ 

VĖL SKAUTIŠKAME BŪRYJE

Prieš daugelį metu sesė E. Ju- 
ciūtė, būdama Sibiro tremtyje, gal 
būt, nė nesapnavo apie tokį susi
tikimą su savais idėjos broliais ir 
sesėmis. ASD spalvos, kurias ji 
gavo dar būdama studente skaute, 
liko kažkuriam vingiuoto jos gyve
nimo kelio etape.

Gruodžio 15-ji buvo jai labai reali 
diena ta prasme, kad sesių ir brolių 
ratelyje ji stovėjo, vėl pasipuošusi 
juosta ir ženkleliu - viskas taip, 
kaip kadaise, prieš daugelį metų. Ir 
vis dėlto - kitose aplinkybėse, kito 
krašto žemę po savo kojomis jau
čiant.

Šis susitikimas - susipažinimas 
buvo pilnas išgyvenimų visiems šio 
vakaro dalyviams.

Fil. v.s. V. Statkui pristačius iš 
Bostono čia atvykusią sesę Eleną, 
fil. D. Eidukaitė uždėjo jai spalvas 
ir įteikė ženklelį. Šį jautrų momen
tą sekė ps. fil. R. Dirvonio sveiki
nimas ir dovana - glėbis knygų, iš
leistų AS Leidyklos. Ps. fil. Vyt.

PUSĖ ŠIMTO METU SKAUTIŠKU KELIL

Praeitų metų gruodžio 6-10 d.d 
Chicagoje lankėsi v.s. Antanas 
Saulaitis, LSS Tarybos Pirminin
kas. Jam, švenčiančiam 50 m. 
skautiško darbo sukaktį Vid. 
Rajono vadija suruošė kuklų pa
gerbimą - šios sukakties paminė
jimą.

Pačioje šios vakaronės pradžioje 
skautininkas kun. A. Trakis, anks
čiau apdovanotas aukščiausiu są
jungos atžymėjimu - Geležinio 
Vilko ordinu, buvo iškviestas tą 
Ardiną priimti. V.s. A. Saulaičio 
žodžiais, “jam jis suteiktas už su
gebėjimą eiti tiesiu taikos, parei

Mikėnas sveikino sesę E. Juciūtę 
Vydūno Jaunimo Fondo vardu, 
įteikdamas jai marmuro lentelę su 
Chicagos vaizdu. Fil. L. Grybaus
kaitę paskaitė.ištrauką iš E. Juciū- 
tės knygos “Pėdos mirties zonoje”.

Po to prabilo pati viešnia. Ra
miai kalbėjo sesė, iškentusi Sibiro 
šalčius, sunkų fizinį darbą, paže
minimą, o svarbiausia i - ilgesį 
Tėvynės, paliktos kančių agonijoje. 
Jos knygą “Pėdos mirties zonoje” 
būtina perskaityti kiekvienam: net 
ir jaunesniesiems mūsų sesėms ir 
broliams.

Vėliau visi su viešnia fotografa
vosi, dainavo, vaišinosi. Prasmin
gai skambėjo visų giedamas 
“Gaudeamus”. Iš tiesų prasminga 
šiuo susitikimu džiaugtis!.

Sesė Juciūtė Chicagon buvo at
vykusi atsiimti premijos už minėtą 
knygą.

Jaukios vakaronės rengėjai 
Jaunimo Centro kavinėje - ASS 
Chicagos skyrius.

gos ir pasiaukojimo kelinį”. Ordiną 
uždėjo LSS Tarybos vicepirminin
kė v.s. F. Kurgonienė. Apdovano
tasis kun. A. Trakis subtiliai prisi
minė savo vaikystės dienas, atve
dusias jį skautišku keliu iki šios 
štai dienos. Kun. A. Trakis daugelį 
metų rūpinasi mūsų sąjungos 
evangelikų narių dvasios reikalais.

Po šios lyg ir įžangos Vid. Ra
jono vadas v.s. Pr. Nedas visos 
vadijos vardu sveikino v.s. A. Sau- 
laitį. Sveikinimus lydėjo graži, 
prasmingos minties dovana: trys 
juoštos - takai, kuriuos apjungia 
lietuviškosios skautybės padangtė. 

Šiuo ypatingu ordinu apdovanotas 
(jo prisegti sukaktuvininkui, deja, 
nebuvo įmanoma) mūsų svečias 
perskaitė šį įdegintą įrašą: “Mūsų 
visų keliai susibėga po lietuviško
sios skautybės stogu”. Šio “ordino” 
mintis .ir atlikimas - v.s. A. Nami- 
kienės.

Už lango - snaigių sūkuriai, o čia, 
Jaunimo Centro kavinėje, tulpių 
žvakidėje plazda liepsnelės, girdėti 
v.s. Br. Kliorės gražiai dėstomos 
mintys, ramūs, nuoširdūs žodžiai 
apie mūsų Brolį, kuris yra “griež
tesnės skautybės šalininkas, kurio 
visas gyvenimas buvo pašvęstas 
lietuviškajai skautybei”. Ir tai - 
tikrąja to žodžio prasme, nes šis 
penkių dešimčių metų darbas ne
buvo atsitiktinis. Tai, sakytume, 
pagrindinė šio žmogaus “profe
sija”. Per tą laiką nebuvo nuovar
gio, (nors jis gal ir neretai fiziniai 
prislėgdavo), nebuvo paimtų ato
stogų, “nusiėmimo”. Tokia ir visa 
jo šeima - nepavargstą skautybės 
entuziastai.

Lituanicos tunto sveikinimus 
perdavė tuntininkas j.s. L. Kupci- 
kevičius, įteikdamas menišką, 
trišakę medžio žvakidę. Ką kita 
reikštų šis trišakumas, jei . ne 
DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTI
MUI? Aušros Vartų tuntininkė ps. 
fil I. Žukauskienė sveikino, priseg
dama geltono, drumsto Baltijos 
gintaro segę. Nuoširdžiai sveikino 
ir v.s. O. Zailskienė, ilgiausiai 
vadovavusi Skaučių Seserijai (išti
sus 10 metų). Savo žodyje ji pri
minė, kad šiandien lygia dalimi 
sveikinimai skiriami ir skautininko 
Saulaičio gyvenimo draugei ir di
džiajai jo darbų talkininkei - v.s. O. 
Saulaitienei.

“Ilgiausių, skautiškų, laimingų 
metų” dainavome mūsų auksinio 
jubiliejaus Skautui!

Argi galėtų jis neatsakyti į tai, 
ką jam sakė kiti šį vakarą? Savo 
ilgo skautiško darbo metų suves-
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v.s. Antanas Saulaitis jam su
ruoštame pagerbime Chicagoje 
klausosi žodžių apie savąjį skautiš
ką gyvenimo kelią.

Kairėje - kun. A. Trakis ir v.s. I. 
Kerelienė; dešinėje - v.s. Fl. Kur- 
gonienė.

ps. A. Paužuolio nuotr.

v.s. Antanas Saulaitis Chicagoje 
buvo apdovanotas šiuo ordinu.

ps. Algio Paužuolio nuotr. 

tinę apibūdino mūsų Vyriausias 
Brolis kukliais žodžiais: “Ačiū 
visiems už įvertinimą mano šiokio 
tokio darbo skautybei. Bet tai nėra 
koks ypatingas mano nuopelnas, 
nes tuo 50 metų laikotarpiu pats 
jaučiau didelę laimę, bedirbdamas 
tą skautišką darbą. Mano idealas 
buvo matyti šviesią lietuvaitę, 
gražiai lietuviškai kalbančią arba 
bent tvirtai besijaučiančia , lietu
vaite; matyti taurų lietuviuką, 
einantį lietuviškuoju keliu”.

Toliau jis pabrėžė, kad apie 
skautų sąjūdį sukasi bemaž 10,000 
žmonių: tėvų, rėmėjų, skautybei 
prijaučiančiųjų.

“Skautybė pati savyje yra ir 
mokslas, ir menas”, kalbėjo v.s. A. 
Saulaitis “Aš buvau tik mažas ra
tukas tame dideliame skautiškame 
mechanizme”.

Turime pripažinti, kad “mažas 
ratukas” tvarkingai ir gražiai lie
tuviškosios skautybės labui sukosi 
visą pusšimtį metų.

Ilgų ir vertingų metų linkėjome 
sukaktuvininkui, o vėliau visi bu
vome dalyviai vaišių, suruoštų 
Vidurio Rajono vadijos narių 
rūpesčiu ir talka.

Vėliau spaudoje buvo aprašyta ir 
daugiau mūsų skautų veteranui - 
v.s. A. Saulaičiui - pagerbti ruoštų 
renginių. Vienas jų, ruoštas 
Worcesteryje, buvo labai gražiai 
pravestas ir gausus dalyviais.

Atkelta iš 2 pusi.

Mano padėka priklauso tiems, 
kurie balsavo už mano kandidą- 
tūrą.

Mieli jūrų skautų vadovai, iš
rinktųjų tarpe yra jūrų skautu 
nuoširdžių rėmėjų, kuriems jūrų 
skautų reikalai yra prie širdies. 
Mūsų visų pareiga padėti jiems. 
Kokia prasme? Suaktyvinti jūrų 
skautų veiklą, kad ji vėl būtų 
sąjungos pažiba ir pasididžiavimas.

Ir taip su geru vėju į aktyvią 
veiklą sąjungos garbei ir gerovei!

j. v.s. L. Knopfmileris

j.v.s. L. Knopfmileris su žmona 
savo kieme Floridoje prie iškeltų 
vėliavų sausio 15 d. prisimena 
Klaipėdos atvadavimą.

Maloniu laiškeliu ir linkėjimais 
mus pradžiugino skautininke Elena 
Abelkienė iš Chicagos.

Visiems redakcijos narių vardu 
skautiškai dėkoju!

Sesė Sofija
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SESE DAIVA KEZIENĖ -
VEIKLI JAUNESNĖS KARTOS

LIETUVAITĖ
Jos energija, sumanumas ir 

atkaklus darbas Lietuvos laisvi
nimo reikaluose, ypač ryžtingai 
judinus (ir laimėjus) Simo Kudir
kos bylą, atnešė jai orų - 1975 m. 
labiausiai pasižymėjusios jaunes
nės kartos lietuvės - titulą.

Sesė Daiva - ASS narė, buvusio 
“Americans for Simas” komiteto 
pirmininkė, JAV LB Visuomeninių 
Reikalų Tarybos narė, “Laisvės 
Žiburio” radijo programos angliš
kosios dalies vedėja, “Amnesty 
International” organizacijos komi
teto narė, šeštadieninės lituanisti
nės mokyklos mokytoja. Ir dar 
vienas “nežymus” priedas: ji - 
penkių sūnelių mama ir labai 
veiklaus visuomenininko (taipgi 
skauto) Romo Kezio žmona.

Sakysite, ne viską gyvenime 
galime atlikti, nors ir turime gerų 
norų. Ne taip galvoja sesė Daiva. 
Šalia jau turimų pareigų jai nepri
stigo energijos Simo Kudirkos 
byloje gelbėjimo ratą sukti ir - 
laimėti!

Ji kas savaitę paruošia anglų 
kalba informaciją lietuvius ir pa-' 
baltiečius liečiančiais reikalais 
“Laisvės žiburio” radijo progra
mai. Visą medžiagą ji pati renka ir 
rašo. Vėliau tie jos vedamieji yra 
siuntinėjami Amerikos visuomenės 
ir valdžios atstovams. Minėtoje 
radijo programoje ji praveda po
kalbius (interviews) su senatoriais, 
kongreso atstovais, universitetų 
profesoriais ir pan. Dalyvauja įvai
riose LB delegacijose Washing
tone. Ji palaiko ryšį su Jungtinė
mis Tautomis, kongreso, spaudos 
Atstovais, valdžios pareigūnais.

Be to, New Yorko Maironio 
lituanistinėje mokykloje ji dėsto

visuomeninius mokslus vyresniajai 
klasei.

Ši veikli sesė ASS Chicagos sky
riaus surengtame Vasario 16-sios 
minėjime buvo pagerbta ir apdo
vanota Vydūno Jaunimo Fondo 
atžymėjimu ir simboline pinigine 
premija. Ją priėmus, D. Kezienė į 
minėjimo dalyvius prabilo svarbiu 
ir rūpimu klausimu: “Kokiu kon
krečiu būdu galime Lietuvai pa
dėti?” Jos žodis, įdomiais pavyz
džiais pailiustruotas, klausytojus 
nustebino ir vertė susimąstyti.

Pagerbta, įvertinta ir labai šiltai 
visų priimta, sesė Daiva Kezienė 
dar tą patį vakarą išskrido atgal į 
New Yorką - pas šeimos narius ir 
prie jos laukiančio plataus visuo
meninio darbo.

Verta pastebėti, kad sesei Dai
vai ši premija šiemet labai pras
mingai paskirta: juk tik ką baigėsi 
1975-ji - Moterų - metai. Mestas 
šūkis ataidi gražiais ir reikšmin
gais darbais.

[HAMILTON

LANKĖMĖS MENO 
GALERIJOJ

Mes, Birutės dr-vės skautės, 
važiavom į Hamiltono Meno gale
riją. Ten matėm daug paveikslų ir 
skulptūrų; daug sužinojom apie 
meną. Vieni paveikslai mums labai 
patiko, kiti mažiau. Geriausias 
kambarys buvo tas, kur yra visi 
moderniško meno paveikslai. Be
žiūrėdamos į tuos paveikslus, 
kiekviena skautė matėm skirtingą 
dalyką. Kitos net galvojo, kad ir 
jos taip pat gali piešti ir juokdamo- 
sios sakė, kad vieną dieną savo 
darbus atneš ir čia pakabins.

Mums ta iškyla labai patiko ir 
buvom patenkintos, kad galėjom 
čia apsilankyti.

Lisa Pietrantonio
Birutės dr-vė, 

Hamiltonas, Canada

Hamiltono sesės Meno galerijoje

AR JAU PARAŠEI KĄ NORS SKAUTU AIDUI? 
AR ATNAUJINAI JO PRENUMERATĄ??

Du dalykai žmogų 
išryškina: jo žvilgsnis ir 

jo širdis.
P. Willoi
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CHICAGO DEŠIMTMETIS PARTIZANĖS VAIDILUTĖS 
VYR. SKAUČIŲ BŪRELIUI

Šio būrelio sesės, susibūrusios 
savame ratelyje, sausio 17 d. at
šventė dešimties metų gyvavimo 
sukaktį. Šioje šventėje dalyvavo ir 
Vid. Rajono vadeivė buvusi “Auš
ros Vartų” skaučių tunto tunti- 
ninkė s. D. Eidukienė; dabartinė 
tuntininkė ps. fil. I. Žukauskienė 
tunto vardu atsiuntė gražių gėlių 
puokštę. Tuntininkei atstovavo ps.
L. Rupinskienė ir s. A. Ramanaus
kienė. Negalėjusios kartu daly
vauti, v.s. A. Namikienė, v.s. R. 
Kučienė ir pirmoji būrelio vadovė 
sesė R. Petrauskienė atsiuntė šil
tus seseriškus sveikinimus.

1966 m. sausio 19 d. į Aušros 
Vartų tunto gretas įsijungė tre
čiasis iš eilės Partizanės Vaidilutės 
vyr. skaučių būrelis. Tuometinės 
tuntininkės R. Kučienės paskatin
tos, 5 vyr. skautės: N. Balzarienė,
M. Burbienė, A. Grinienė, A. Jo- 
varauskienė ir R. Petrauskienė 
susibūrė į vyr. skaučių ratelį, pa
vadinusios jį Partizanės Vaidilutės- 
J. Daumanto knygoje “Partizanai 
už geležinės uždangos” aprašomos 
karžygės - vardu. Tuntininkė
būrelį supažindino su tunto veikla 
bei vyr. skaučių būrelių tikslu 
tunto ribose.

Pirmąja vadove būrelis išsirinko 
R. Petrauskienę; ją pakeitė A. 
Grinienė. Trejus metus būreliui 
vadovavo N. Balzarienė; vėlesnės 
būrelio vadovės - M. Burbienė, R. 
Žilionienė ir D. Vakarė. Partizanės 
Vaidilutės sesės ugdo ir puoselėja 
skautiškąją ideologiją skaučių 
tarpe, tobulina save kultūrine, lie
tuviška ir skautiška dvasia, palaiko 
glaudų ryšį su tunto vadija, ištiesia 
tuntui pagalbos ranką.

Vaidilutė pavojingo

Kad priešai kapo neatrastų - 
Po ievom laidojo slapčia 
Gynėją savo tėvų krašto 
Sesulė, gailiai verkdama.

Ar tu žinai, ko verkia ievos 
Tyliai gegužės vakarais, 
Ko tėviškės laukai ir pievos 
Tirštais apsigaubia rūkais?

Ten ievos verkia partizano, 
Kurs žuvo nelygioj kovoj, 
Nuo.priešų gindamas tėviškėlę 
Šaltoj rugsėjo darganoj.

Kai sūnaus-partizano kapą 
Motulė lanko vakarais, 
Ievos jos didį skausmą slepia 
Ir pievos dangstosi rūkais.

Partizanė 
žygio metu.

vyr.sk. vyr.sl. D. Peįreikytės

Per dešimtį metų šio būrelio 
seses buvo galima matyti tunto 
vadijos narių tarpe dirbančias 
įvairius darbus ir prisidedančias 
prie vasaros stovyklų organiza
vimo. Dalis jų aktyviai stovyklau
davo.

Kaziuko mugių lentynas puošia 
jų dailūs muginukai: lietuviškos 
lėlės, tautiniais raštais varstytos 
pagalvėlės, takeliai, keramikos 
dirbiniai, liaudies motyvais piaus- 
tyti, deginti bei spalvingai dažyti 
įvairūs medžio dirbiniai. Šiems

PARTIZANĖS VAIDILUTĖS 
būrelio vyr. skaučių daina, kurią 
parašė sesė Ir. Regienė.

Gaida - dainos “Toli už girių”.

KO VERKIA IEVOS

Ieva, ievuže, saugok kapą 
Ir puoški žiedlapiais baltais; 
Kai auš Tėvynei laisvės rytas, 
Tu savo paslaptį atskleisk.

darbams jos pašvęsdavo ne vien 
tik sueigų laiką; daugumą šių 
rankdarbių jos padarydavo savo 
laisvalaikiu - namuose. Reikalui 
esant, mūsų sesės ir valgykloje 
triūsdavo.

Joks darbas joms nebuvo sun
kus, žinant, kad jis dirbamas jau
nosios kartos labui, nes tik su 
vyresniųjų sesių ir tėvų pagalba 
galės stiprėti mūsų skautiškosios 
atžalos.

Partizanės Vaidilutės vyr. skau
čių būrelis prie Aušros Vartų 
skaučių tunto Kaziuko Mugės pa
viljono 1975 metais. Iš k. į d.: si. V. 
Kasiulienė, ps. Z. Pocienė, tunti
ninkė ps. fil. I. Žukauskienė, vyr.sl. 
D. Vakarė, paviljono vadovė ps. N. 
Balzarienė ir si. M. Sedaitienė. 
Nuotraukoje trūksta: ps. A. Gri
nienės, ps. M. Burbienės, si. I. Ka- 
siulienės ir vyr.sl. R. Žilionienės.

Nuotr. G. Vakario

2 1

21



Partizanės Vaidilutės būrelio 
sesės nepafniršta ir gerųjų dar
belių. Nuo pat įsikūrimo dienos jos 
paruošia ir siunčia siuntinius 
našlaičiams, paremia LSS Socialinį 
Skyrių, “Skautų Aidą” ir savo 
tuntą.

BRAZILIJA ~Į
"MŪSŲ RŪTELĖ"

Šių patriotiškų, skautiškų ir 
artimo meilės ryšių jungiamos, per 
visą dešimtmetį stengėmės padėti 
ir palaikyti Aušros Vartų skaučių 
tunto gerbūvį. Narėmis pagausėjęs 
būrelis su daina žengia į antrąjį 
dešimtmetį.

Aušrinė

DŽIAUGIAMĖS IR
DIDŽIUOJAMĖS

DARBŠČIAISIAIS MŪSŲ 
ŠEIMOS NARIAIS

Už didelį, nors ir tylų, “nema
tomą” darbą LSS aukščiausios 
vadovybės nuosprendžiu apdova
noti šie SKAUTŲ AIDO redakcijos 
nariai:

v.s. Ona Saulaitienė - GELEŽI
NIO VILKO ordinu

s. Balys Vosylius - LELIJOS 
ordinu

s. Augustinas Orentas - ordinu 
UŽ NUOPELNUS

Skautiškai sveikiname, spau
džiame kairiąją ir linkime dar ilgai 
mūsų skautiškame skruzdėlyne 
darbuotis!

Red.

Lelijos ordinu apdovanojamas s. 
B. Vosylius, Skautu Aido redakto
riaus pavaduotojas. Ordiną jam. 
sega v.s. F. Kurgonienė.

Jau kelinti metai Sao Paulo miš
rus skautų vienetas “Palanga” sto
vyklauja vasarą ir žiemą, priimda
mas ir kitus to paties amžiaus sto
vyklautojus. Šio vieneto vadovai - 
ps. kun. Hermanas Šulcas ir Euge
nija Bacevičienė. Šiemet šioje 
stovykloje, pavadintoje “Mūsų 
Rūtelė”, sausio 18-25 d.d. stovyk
lavo 50 vaikų, pasiprašę vietos 
Prano Kondroto šeimos ūkyje, apie 
120 km nuo Sao Paulo, Itu vals
čiuje. Mažesnieji stovyklavo jiems 
skirtame name, vyresnieji - palapi
nėse, sustatytose pusračiu apie 
vėliavas ir stovyklinį kryžių.

Nors teko kone visą savaitę 
laukti ryto be rūko, kad būtų gali
ma pusę penkių atsikėlus stebėti 
tekančią saulę, tačiau užsiėmimų 
čia netrūko. Tėvynės dieną kiek-

Stovyklautojai prie stovyklos 
vartų su kaspinais ant kaktų, nes 
ką tik grįžo iš havajietiškų pietų - 
luau.

vienas iš spalvoto popieriaus ir 
kitų priemonių nulipdė lietuvišką 
sodybą, o vakare suvaidino ką nors 
iš praeities, k.a.: Dariaus ir Girėno 
skrydį, Gedimino sapną, vaizdelį iš 

savanorių kovų. Susikaupimo die
ną kiekvienas iš penkių būrelių 
paruošė po įscenizuotą Evangelijos 
ištrauką pamaldoms ir surašė 
klausimus diskusijoms bei pokal-
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Mišios pajūrio medžių pavėsyje 
su stovyklos vadovu ir skautų-čių 
vieneto vadovu ps. kun. H. Šulcu.

A. Saulaičio nuotr.

biams. Stovyklautojai taip pat 
pamėgo bendruomenines susitai
kinimo - atgailos apeigas.

Sporto dieną vyko lenktynės, 
varžytinės baseine, sudėtingi skau
tų lauko žaidimai, lenktynės su 
bulvių maišu, šaukštu. Karnavalo 
pietūs - havajietiški, o vakare buvo 
skiriamos premijos už geriausias 
kaukes. Draugystės dieną kiekvie
nas stovyklautojas padarė kokį 
nors rankdarbį: apyrankę, karo
lius, kryželį ar kitokį darbelį ir 
padovanojo kitam stovyklautojui, 
su kuriuo laužo metu turėjo kartu 
pasirodyti.

Ūkio savininkai prp. Kondrotai 
mielai leido pajodinėti arkliais, o 
laisvalaikio metu stovyklautojai 
apžiūrinėdavo ūkio gyvenimą. Po 
skautų įžodžio, paskutinę dieną 
(ižodj davė 8 skautai ir 3 skautės) 
šeimininkas tėvams ir vaikams 
paruošė kepsninėje braziliška 
“••hurrasco” - kepta veršį. Pasku
tinysis laužas, daugelio nuomone, 
buvo pats geriausias iš visų iki šiol 
buvusių stovyklų: jame netrūko 
nei vaidybos, nei dainų, šūkių nei 
žaidimų.

A.S.

Brolis Rikardas Bendoraitis 
skauto įžodžio metu.'

. .A. Saulaičio nuotr.

Mišrus Sao Paulo skaučių ir 
skautų vienetas “Palanga". Vado
vai - ps. kun. PI. Šulcas ir Eug. Ba
cevičienė.

V. Bacevičiaus nuotr.
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Besiruošiant religinės programos egzaminams, 
kapelionas ilgai aiškino paukštytėms apie maldą, 
nuodėmę ir atleidimą. Pabaigoj jis paklausė vieną 
sesytę:

- Ką mes privalome daryti, prašydami Dievo at
leidimo?

- Pirmiausia privalome padaryti nuodėmę.

Buk paslaugus!

- Aliuk, juk stalčiuj gulėjo du obuoliai, o liko tik 
vienas. Kaip tai atsitiko?

- Buvo taip tamsu, kad antro nepastebėjau.

***
Susitikusios Vl-je Jubiliejinėje stovykloje, dvi 

sesės pasakoja apie savo gyvenamųjų kraštų klimatą:
Sesė iš šiaurinės Kanados:
- Pas mus žiemos būna tokios šaltos, kad mes turi

me pastatyti krosneles, kad galėtume pamelžti 
karves.

Sesė iš Australijos:
- Tai niekis! Pas mus vasarą taip karšta, jog mes 

lesiname vištas ledais, kad jos nepadėtų išvirtų kiau
šinių!

***
Skautas:
- Ar yra geras ženklas būti katės sekamam?
Draugininkas:
- Priklauso nuo to, ar esi žmogus ar pelė.

JEI BATAI SPAUDŽIA, NEBŪTINA

MAŽINTI KOJAS!

Aušrelė, parėjusi iš mokyklos, rodo ką tik gautą 
savo pažymėjimą ir sako mamytei:

- Mano pažymėjimas geriausias iš visų mūsų kla
sėje! Matai, čia visi penketukai ir vienas šešetukas.

- šešetukas? - nustebusi klausia mama.
Pasirodo, tą trimestrą Aušrelė buvo praleidusi 

šešias pamokas.
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