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Šį svajingojo gegužės mėnesio 
numerį skiriame mūsų jaunajai 
kartai - vyr. skautėms ir ginta- 
rėms - sesėms, besiruošiančioms 
pavaduoti vyresniąsias vadoves.

Kas gali geriau tikti jaunystei, 
ilgesingoms svajonėms, didžioms 
idėjoms, jei ne žiedais pasipuošusi 
gegužė, kai galingi jaunystės spar
nai kelia aukštyn, kai įsižiebia 
kūrybos kibirkštėlės?! Štai dėl ko 
šio mėnesio SKAUTŲ AIDAS 
sužydėjęs žalia rūtele.

Vai lylia lylia žalia rūtelė
Gaivi kaip mūsų tėvų žemelė, 
Žalia rūtelė jaunų dienelių 
Jaunų dienelių, saulės kelelių.

Antanas Miškinis

Miela Sese Redaktore,

Su geriausiais skautiškais linkė
jimais siunčiam šią kuklią auką 
SKAUTŲ AIDUI paremti.

Linkime Jums sėkmės ir ištver
mės šiame begaliniame darbe.

Gero vėjo! NERIJOS TUNTO 
VADOVYBĖ

Priedas - 50.00 dol. čekis.

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
GARBĖS LEIDĖJO 
PRENUMERATA - $25.00 
Lituanicos tunto biblioteka, 
Chicago, Ill.

GARBĖS
PRENUMERATOS - $10.00
J. Kerelytė, Palos Park, Ill.
A. B. Činikienė, Los Angeles, Cal.

UŽPRENUMERAVO Į 
UŽJŪRIUS

NERIJOS jūrų skaučių
tuntas, Chicago, Ill. $50.00 

LITUANICOS tuntas,
Chicago, Ill. užsakė:

A. Saduitytei, Vak. Vokietija 5.00
V. Gedmintui, Vak. Vokietija 5.00
P. Veršeliui, Vak. Vokietija 5.00
D. Stephen, Vak. Vokietija 5.00
L. Bendoraičiui, Sao Paulo,

Brazilija 5.00
K. Jurui, Anglijoje - užsakė

D. Antanėlytė, Omaha,
Nebr. 5.00

P. Viržintui, Anglijoje - užsakė
I. Lileikienė, Omaha,
Nebr. 5.00

K. Bendoraičiui, Vak.
Vokietija - užsakė Gr.
Meiluvienė, Chicago, Ill. 5.00

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

v.s. VI. Bacevičius pardavė p. M. 
Janavičienės numargintus velyki
nius margučius Clevelando Kaziu
ko mugėje. Gautą pelną paskyrė
SKAUTŲ AIDUI - $8.00

Chicagos Skautininkių dr-vė '
(per draugininkę
v.s. A. Namikienę) 5.00

Toronto jūrų skaučių Vandenių
valtis (per gint. vyr. valt.
E. Namikienę) 5.00

G. A. Taoras, Cleveland, Ohio 5.00
V. Narušas, Euclid, Ohio 5.00
R. Kronas, Clarendon

Hills, Ill. 5.00
E. Paulauskienė, Chicago, Ill. 2.00

NUOŠIRDUS AČIŪ 
SESĖMS IR BROLIAMS!
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VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ 
SKOLA TUNTUI

Nepriklausomoje Lietuvoje ant 
Nežinomojo Kario kapo buvo iš
kaltas lotyniškas posakis - Redde 
quod debes. Nors Nežinomojo 
Kario kapas Lietuvoje sunaikintas, 
tačiau “redde quod debes” mintis 
tebegyva, o tuos žodžius vėl galime 
skaityti Chicagoję, Jaunimo Cen
tro sodelyje stovinčiame paminkle 
Lietuvos laisvės kovotojams.

“Redde quod debes” reiškia - 
grąžink, ką esi skolingas. Bet ne 
apie materialinę skolą čia kalbama. 
Yra skolų kitos rūšies. Skolų, ku
rios daug didesnės už finansines, ir 
nuo jų sugrąžinimo priklauso dva
sinė individo pusiausvyra konkre
čiai ir dvasinis atskiros bendruo
menės būvis bendrai.

SKOLA, APIE KURIĄ ČIA 
KALBĖSIU, YRA KIEKVIENOS 
VYR. SKAUTĖS GRYNAI AS
MENIŠKA SKOLA, NEĮRAŠYTA 
Į JOKIAS KNYGAS.

Neįtraukta į debito stulpelį; apie 
ją nežino joks bankas ir jokia skolų 
agentūra. Tai vyr. skautės dva
sinė, dvipusė skola: savajai ben
druomenei, kurioje ji išaugo, 
įgydama tautybės bei jos kultūros 
turtą, ir savajai organizacijai, kuri 
ją nuo mažens ugdė būti geresniu 
žmogumi. Nes tarnavimas Dievui, 
Tėvynei ir Artimui yra vienas iš 
pagrindinių veiksmų, kuris žmogų 
ne tik skiria nuo gyvulio, bet jį 
kelia į žmogiškojo tobulėjimo 
aukštumas.

Šis faktas dabartiniais laikais 
visose žmonijos bendruomenėse 
yra labiausiai pamirštamas. Fak
tas, kad žmogus yra daug daugiau 
negu gyvulys, bet tvarinys, turįs, 
be gyvulio kūno, antgamtišką sielą, 
be medžiaginio - ir dvasinį pradą, 
yra šių dienų materializmo bei 
technologijos beatodairiškai nei
giamas, nes sugyvulintas žmogus 
yra lengviau patenkinamas, palau
žiamas, valdomas ir išnaudojamas, 
negu žmogus, kuris tiki į savo ant
gamtinę prigimtį ir pagal ją elgiasi.

C^egužj dainavo ne vienas poetas, 

Ir man čia belieka nedaug kas pridėti. 
Gal dainas dainuoti, daug kartų girdėtas? 
Alyvų pauniksmėj svajot ir mylėti?

V. Mykolaitis-Putinas

Grįžtant prie vyr. skautės skolos 
antrosios pusės - perdavimo jau
nesnei sesei viso to gero, ką ji pati 
iš skautybės gavo - ir yra vienas iš 
tų giliųjų brandaus žmogiškumo 
pasireiškimų. O tuo brandžiu žmo
gumi vyr. skautei pasireikšti 
puikių progrų teikia kiekvienas 
tuntas.

Nekartą man teko girdėti v.s. J. 
Mikutaitienę sakant, kad tuntas 
turi daug veiklos langelių, kurie 
laukia būt praveriami. žodžiu, 
progų vyr. skautei veikti, dirbti ir 
padėti yra užtektinai. Tik reikia 
pareigos jausmo, noro ir šiek tiek 
direktyvų.

Pareigos jausmo vyr. skautei 
niekas dovanoti negali, jei ji pati 
neturi. Kadangi jūs visos esate 
davusios vyr. skautės įžodį, esu 
tikra, kad širdyje nešiojat tuos 
minėtus gerųjų darbų variklius 
(norą ir pareigą), nes be jų argi 
būtumėt pasiryžusios tapti vyr. 
skautėmis? Tačiau direktyvų, veik
los gairių jums parūpint visada 
noriai gali sesės skautininkės, ati
tinkamų skyrių vedėjos ar šiaip 
daug patyrimo turinčios kurios 
nors šakos veikloje. Todėl, mielos 
sesės, reikalui kilus, nebijokit ir 
nesididžiuokit į jas kreiptis.

DABAR PRAVERKIME VIE
NĄ TUNTO VEIKLOS LANGELĮ- 
DARBĄ SU JAUN. SKAUTĖMIS- 
PAUKŠTYTĖMIS.

Jūs, kurios joms vadovaujate, 
turite patį gražiausią, įdomiausią, 
daug dvasinio pasitenkinimo duo
dantį darbą. Bet, tuo pačiu, ir atsa
kingiausią.

Mergytė nuo 6-rių iki 10-ties 
metų yra tas nuostabus žmogiukas, 
kuris trokšta daryti, veikti, dirbti, 
judėti, kalbėti, žaisti ir žaisti, ir 
žaisti. Tie keturi stebuklingi metai 
labai greitai prabėga. Po jų, kaip
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žinote, eina ilgi “man nuodobu, 
niekas manęs nesupranta, pasauli - 
linksmink mane!” metai. Tad, 
paukštyčių vadovės, išnaudokit tą 
gražųjį laiką taip, kad jūsų mažoji 
sesė, nuėjusi į skaučių eiles, kuo 
ilgiau širdyje išnešiotų entuziazmą 
gyvent su žmonėmis, tarp žmonių, 
žmonėms...

Vyr. skautė, kuri mėgsta mažas 
mergaites, paprastai ir yra paukš
tyčių draugininke. Taigi, pagrin
dinį geros draugininkės bruožą ji 
jau turi. Sėkmingai paukštyčių 
draugovėje veikti, tačiau, vien to 
neužtenka. Paukštyčių dr-vės 
dr-kei yra būtina:

1. Lavinimasis lietuvių kalboje ir 
skautiškų žinių gilinimas.

2. Veiklos būdų mažametėms 
ieškojimas ir jų praktiškas pritai
kymas.

3. SUEIGŲ SUPLANAVIMAS 
IŠ ANKSTO.

4. Talka administraciniams drau
govės reikalams.

PIRMA:

Skaityk ir kalbėk lietuviškai, 
kiek tik gali. Skaitymas plečia žo
dyną ir turtina išsireiškimus. 
Stenkis dalyvauti suvažiavimuose, 
stovyklose bei kursuose. Turėk, 
skaityk ir naudok draugovėje 
skautiškus leidinius, pav., “Jau
nesniųjų Skaučių Vadovei’*, “Noriu 
būti paukštyte”, “Skautiški užsi
ėmimai”, “Skautiški žaidimai” 
ir pan.

ANTRA:

Nepatingėk kreiptis pav. į vie
tinį Montessori sistemos vaikų 
darželį, jei toks yra tavo apylin
kėje. (Jei gyveni Chicagoję, lietu
viškieji Montessori Vaikų Name
liai, 2743 W. 69th St., tau lengvai
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pasiekiami; susirišk su jų vedėja, 
ponia Juknevičiene).

Kartas nuo karto dalyvauk kitos 
dr-vės pravedamose sueigose, iš
kylose, ne kaip šalia stovinti vieš
nia, bet kaip aktyvi paukštytė.

TREČIA:

Sueigų suplanavimas iš ANKS
TO yra didžioji geros dr-kės 
stiprybė. Sklandumas, prasmė ir 
nauda yra visad tiesioginiai pro
porcingi įdėtam darbui ir pasiruo
šimui. Atsimink, kad gera sueiga 
niekada neįvyksta ekspromtu.

Paukštytė ir žaidimas - tai 
beveik sinonimai. Todėl labai svar
bu, kad tavo sueiga būtų tartum 
žaidimas, pilnas judesio ir garso. 
Jei mokai seses naują dainelę, ne- 
sėdėkit, eikit rateliu, žygiuokit ar 
linguokit į taktą. Dainuot galima 
taip pat ir piešiant, siuvant sagą, 
rišant gerąjį mazgą. Pav.: Mazgų 
dainelė:

Rišam, rišame mazgus 2 k.
Ir didžiuosius ir mažus.
Gerą mazgą greitai risk, 
Tik liežuvio neiškišk! 2 k.

Rišam mazgą piemenų -
Pažiūrėt į jį gražu! 2 k.
Ei, karvyte, mū-mū-mū -
Tau per šoną su mazgu! 2 k.

Daina yra svarbi auklėjimo 
priemonė. Dainuojantis vaikas yra 
drąsesnis, atviresnis, lengviau iš- 
sireiškiąs, o svarbiausia - linksmas 
vaikas. Tenebūna tavo sueigos 
tylios!

Apie lietuvių kalbos naudojimą 
ir svarbą sueigos metu tikrai ne
reikia daug aiškinti. TAI YRA 
ABSOLIUTI BŪTINYBĖ! Jei tavo 
dr-vėje yra kelios lietuviškai nesu
prantančios paukštytės, darbas 
bus žymiai sunkesnis, tačiau dėl jų 
visai dr-vei naudoti tik anglų kalbą,

Atiduodant vyresnės skautės 
skolą yra ir džiaugsmo - net su 
kaupu! Vyr. skautė vadovė Laura 
Daugvilaitė Kernavės tunto paukš
tyčių būryje.

Alg. Grigaičio nuotr. 

būtų didelė žala. Nesuprantan
čioms paaiškink žaidimus ar dar
bus angliškai prieš sueigą, kad jos 
galėtų įsijungti į visą eigą. Vaikai 
yra labai imlūs kalboms, žodžiai, 
surišti su veiksmu bei daina, leng
vai pasisavinami ir greitai supran
tami.

Kiekvieną sueigą, pav., baik su 
dviem ar trim lietuviškais žodžiais, 
gerai išaiškintais, kurie turi 
bendro su, paukštyčių žaidimais, 
skautavimu ar pan., bet dar joms 
nežinomi, ar retai vartojami. Tegu 
tie žodžiai joms būna uždavinys 
atsimint, žinot, ką reiškia, pavartot 
kitos sueigos metu.

Dr-vės dienoraštis yra taip pat 
gera priemonė skatint lietuvių 
kalbai. Paukštytės noriai rašo ir 
piešia. Išnaudok tą jų norą, leis
dama kiekvienai jų į dienoraštį 
parašyti kelis paprasčiausius saki- 
nukus, pav., “Mūsų draugovė išky
lavo. Man buvo smagu. Aš radau 
gražią gėlę. Jos vardas - ramunė”, 
arba pačių sugalvotą eilėraštuką, 
taip pat leisk joms ten ir papiešti.

Kiekvieną kartą, kai tavo kandi
datės duoda įžodį, leisk joms pasi
rašyti draugovės dienoraštyje, pa
žymėti įžodžio datą, išrašyti įžodį 
ir pan.

Skatink savo paukštytes, kad 
rašytų ir pieštų tunto laikraštėliui 
bei Skautų Aidui.

Parink sueigoms žaidimus, kad 
jie nebūtų tik “žaidimas dėl žai
dimo”. Verta žaisti tik tai, kas 
lavina vaiko koordinaciją ar pasta

bumą, ar mąstyseną, ar kalbą, ar jo 
gerą elgesį.

Pav.,

Koordinacijai:
Sviedinio žaidimai.
Estafetas.
Viens-du-trys, atvažiuoja trau

kinys.

Pastabumui:
Kimas: lapų, daiktų, drabužių.
Indėnų vadas.

Kalbai:
ABC su sviediniu.
Virtuvė.
Būk viešnia - būk šeimininkė.

Su daina, žaidimu ir kalba lygia
grečiai tegu tavo sueigoje eina 
rankų darbai. Mezgimas kabliuku, 
sagos įsiuvimas, siuvinėjimas py
nute, karpymas, lipdymas 7-8- 
metei tikrai įmanomas.

Šiais laikais rankų darbai yra 
pamirštas menas. Nuo pat mažens 
veikas nebeturi progos ir retai yra 
mokomas ką nors savo rankomis 
padaryti. Tai palieka didelę spragą 
žmogaus išsivystime. Nes rankų 
darbai žmogui duoda ne tik pras
mingą laiko praleidimą, bet ir pasi
tenkinimą bei dvasinę pusiau
svyrą, kurios taip dažnai šių dienų 
jaunimui ima stigti. Taigi, miela 
paukštyčių draugininke, išnaudok 
natūralųjį mergytės norą veikti - 
daryti, duodama darbo jos mažoms 
rankutėms.
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Įjunk į savo sueigą gamtą. Tene
būna “skautė - gamtos draugė” tik 
tuščias posakis. Pati žinai, kaip nu
tolęs nuo gamtos yra šių dienų 
žmogus. Tačiau vaikas instinkty
viai ilgisi gamtos. Todėl pas 
paukštytes pastebėsi tai, ką retai 
bematysi pas skautes, būtent, 
susižavėjimą gėle, dėmesį paukš
čiui ir gyvuliui, interesą gyvybei, 
augimui, tapimui. Išnaudok tą jų 
gamtos ilgesį, surengdama iškylas 
į mišką, į parką, į zoologijos sodą, į 
botanikos sodą. Tačiau žiūrėk, kad 
ta iškyla nebūtų tiktai pasibėgioji
mas ir pasiautimas gamtoje. At
kreipk paukštyčių dėmesį į auga
lus, į gyvulius, į aplinką. Tegu jos 
pamato, kuo skiriasi medis nuo 
krūmo, gėlė nuo samanos; koks 
skirtumas tarp karvės, arklio ir 
asilo; tarp anties ir žąsies. O kai 
paukštytės, pavargusios nuo įspū
džių susės prie lauželio ar prie 
pikniko stalo, atkreipk jų dėmesį į 
saulėleidį ar debesų formacijas 
danguje, arba parodyk pirmąją 
žvaigždę. Pažintis su gamta ne tik 
paukštytei, bet ir jos draugininkei 
ne pro šalį!

Tačiau, miela vadove,
SVARBIAU .UŽ VISKĄ, KAS 

ČIA BUVO PASAKYTA, YRA 
TAVO DRAUGOVĖS SESERIŠ
KUMAS.

Nes nuo čia prasideda tikrasis 
skautavimas, visa esme tos didžio
siomis raidėmis išrašytos idėjos - 
DIEVUI - TĖVYNEI - ARTIMUI. 
Ar pagalvoji, kad savo paukštytei 
tu esi mergaitės idealas? Kad ji, 
žiūrėdama į tave užvertusi gal
vutę, mąsto - kai užaugsiu, būsiu 
tokia, kaip sesė draugininke? Tu 
jai - graži, gudri, viską žinanti, 
viską mokanti. Tu jai - dainininkė 
ir šokėja ir visų žaidimų tobula žai
dėja, klausimų atsakytoja, proble
mų išsprendėja... Tu - jos ta sesė! 
Ar tikrai? Ar jauti atsakomybę? 
Ar esi seseriškumo pavyzdys? Ar 
skatini seseriškumą tarp savo 
paukštyčių?

Koks turi būti tas seseriškumas? 
Kaip ir visi, dideli bei svarbūs daly
kai, jis susideda iš mažyčių artimo 
meilės detalių kasdienybėje: paukš
tytės viena kitai užsega sagas, 

padeda užsimaut batus; skolina 
spalvas, sviedinį, žirkles; padeda 
atsikelti parkritusiai, kartu pasėdi 
su ta, kuri negali dalyvauti žai
dime; pašnekina verkiančią, ap
lanko sergančią, žaidiman įtraukia 
nedrąsiąją ir pan., ir pan... Tie visi 
trumpi žingsneliai, tie visi maži 
draugiškumo gestai, kultyvuojami 
iš mažens, vėliau išauga į pagarbą 
ir meilę žmogui, tą kertinį mūsų 
egzistencijos akmenį, be kurio 
chaotiškai ir šiurpulingai griūva 
šeimos, bendruomenės, tautos ir 
valstybės.

Viso to, kas čia buvo minėta, 
neįvykdysi nei per vieną, nei per 
šimtą sueigų. Nenusimink! Čia tik 
gairės, kurias, vadovaudama 
paukštytėm, turi sekti, kad tavo 
darbas būtų prasmingas. Kiek
viena tavo išmokyta dainelė ar žai
dimas, kiekviena sueiga, kurioje tu 
buvai tikra sese savo paukštytėm 
ir iš jų išgavai seseriškumą, lyg 
tyrą garsą iš pamirštos stygos, yra 
tavo grąžinama skola bendruo
menei, kurioje išaugai ir žmonėms, 
kurie visa tai davė tau, parody
dami, kaip būtina, verta ir gražu 
būti žmogumi.

Baigiant, štai paukštyčių sueigos 
elementai:

1. Kalba Dainos 
Vaidinimai
■Dr-vės dienoraštis

2. Žaidimai
3. Rankų darbai
4. Gamta

A 
P 
J 
U 
N 
G 
I 
Ą
S

S 
E 
S 
E 
R 
I 
š
K 
U 
M 
A 
S

KELI ŽODŽIAI APIE PA
GALBĄ ADMINISTRACINIAMS 
TAVO DR-VĖS REIKALAMS

Ne visos vyr. skautės nori ar gali 
vadovauti. Tai nereiškia, kad jos 
automatiškai išsijungia iš tunto 
veiklos ir tampa nereikalingos. 
Tokios sesės, kaip tik gali daug 
padėti draugininkėms. Jaunes
niųjų skaučių dr-kė, kaip ir kiek- 

vienh kita, turi savo administraci
nes problemėles, kurios dr-kei gali 
atimti daug laiko nuo tiesioginio 
darbo su paukštytėmis. Tai, pav., 
sueigų, iškylų, švenčių pranešimai 
tėvams, “Skautų Aido” prenume
rata ir jos atskaitomybė, dr-vės 
knygų vedimas (būtina priemonė 
tvarkingai registruoti paukštyčių 
pažangą skautiškoje programoje; 
sueigų planams, asmens žinioms 
ir t.t.), Kaziuko Mugės darbai, da
lyvavimas tunto šventėse bei dar
buose; pasiruošimas stovyklai 
ir pan. Šitais darbais draugininke 
būtinai turėtų pasidalinti ne tik su 
adjutante, bet dar su viena sese, 
kuri galėtų vadintis draugininkės 
padėjėja. Dr-kės padėjėja, nesuge
bėdama ar negalėdama tiesioginiai 
dr-vei vadovauti, vis dėl to labai 
svariai prisidėtų prie tunto veiklos, 
talkininkaudama dr-kei virš minė
tuose reikaluose. Tad, mielos 
draugininkės, pasirūpinkit talka, 
kad turėtumėt daugiau galimybių 
dirbti su paukštytėmis, tuo pačiu į 
aktyvią veiklą įtraukdamos ir tas 
seses, kurios nėra “vadovės tipai”, 
bet gali daug gero padaryti, kaip 
talkininkės.

Miela draugininke, kada tik 
žvelgsi į savo mažųjų paukštyčių 
būrį, prisimink - REDDE QUOD 
DEBES. Tebūna’ši gili mintis tavo 
skautiško gyvenimo variklis!

Sesė Nijolė Užubalienė

MINTYS APIE LAIMĘ

Žmogaus valia yra jo laimė.
Fr. Schilleris

***

Kad netaptum labai nelaimingas, 
nesistenk siekti didelės laimės.

Schopenhaueris

***

Jeigu mes neturime ydų, turė
tume nesidžiaugti, pamate kitų 
ydas.

Rochefoucauld
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NAUJOSIOS LSS VADOVYBĖS - 
KETURIŲ DIDŽIŲJŲ - 

ŽODŽIAI, PAREIGAS PRADEDANT

Sveikinu visą lietuviškąją skau- 
tiją ir jos rėmėjus bei geradarius. 
Linkiu, kad skautiškieji idealai 
įdiegtų mumyse neblėstančią meilę 
Tėvynei Lietuvai, ir kad mūsų pa
stangos būtų paskatinimu visietns, 
su kuriais mes dirbame.

Istorijos laikrodis tiksi ir laukia 
iš mūsų pasiaukojimo bei darbų. 
Tik bendrai, ranka rankon, dirb
dami, mes pasieksime savo aukš
čiausius tikslus.

Dirbkime taip, kad, pabaigtuvių 
vainiką iškėlę, galėtume tarti šiuos 
poeto žodžius:

Užsiverčia amžiaus vartai, 
Ką spėjom, viską padarėm. 
Nesvarstėm: verta ar neverta, - 
“Reikia” tarėm...

Ir sykį, ledonešį lydint
Krantu, horizontui nugrimzdus, 
Istorija mums atsilygins - 
Jinai su savim pasiims mus.

v.s. Lilė Milukienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

***
Baden-Powellis skautybę įkūrė 

ne trumpam vaikų užėmimui, bet 
kaip priemonę žmogiškam tobulu
mui ugdyti. Per lietuvišką skau- 
iybę mes siekiame pagrindinio 
tikslo: visapusiškai vertingos as
menybės formavimo.

Mano tikslas ir dėmesys - 
vadovė: jaunos vadovės lavinimas 
praktiškam skautavime ir parei
gingume; vyresnės vadovės lavini
mas; dėmesys jos dvasiai, jos 
talentams, sugebėjimams; tų su
gebėjimų panaudojimas skauta- 
vime ir visuomenėje.

Tvirtas užsiangažavimas mūsų 
šūkiui - DIEVUI, TĖVYNEI IR 
ARTIMUI - padės mums išugdyti 
mergaites, susipratusias tėvynės 
dukras.

Idealai yra kaip žvaigždės 
tamsią naktį, kurių niekada negali 

1
ranka pasiekti.Bet.jkaip jūrininkas, 
tu jais vadovaujies, kad matytum 
savo kelią, kuris tave veda prie tų 
idealų įgyvendinimo.

Tebūna tad mūsų bendravimas - 
bendradarbiavimas; mūsų planai ir 
užsimojimai - talka; mūsų mintys ir 
troškimai - seseriški; mūsų skau- 
tavimas - lietuviškas, o mūsų 
Seserija - viena graži ir nuoširdi 
sutartinė.

v.s. Irena Kerelienė 
LSS vyriausia Skautininke

***

Esu įsitikinęs, kad LSB Vyriau
sio Skautininko pareigų perėmimo 
laikotarpyje administraciniai rei
kalai nesutrukdys skautiškos veik
los vietovėse. Vyr. Skautininko 
pasikeitimas tiesioginiai nepaliečia 
tuntų ar kitų vienetų veiklos, kuri 
privalo būti tęsiama be jokių truk
dymų.

Naujai Brolijos Vadijai atsiveria 
darbų barai įvairiose srityse, ir 
todėl visiems reikės pasitempti. 
Vadovų darbo našumas ir pasise
kimas vienetuose yra ypač svarbus 
berniukų auklėjime.

Raginu visus vadovus stropiai 
ruoštis vasaros stovykloms, jose 
dalyvauti vadovaujant skautams 
ar pagelbstint vadovams.

Kviečiu visus Brolijos vadovus ir 
bendradarbius nepailstamai dirbti 
lietuviškai skautybei: ją išlaikyti, 
tobulinti ir plėsti savose vietovėse 
ir mums visiems brangioje Brolijos 
šeimoje.

Skautams linkiu augti lietuviška 
dvasia, paskatinti daugiau savo 
draugų DIEVO, TĖVYNĖS IR 
ARTIMO tarnybon ir bręsti pasi
ryžusiais lietuviais bei pirmaeiliais 
gyvenamo krašto piliečiais.

s. Sigitas Miknaitis 
LSB Vyriausias Skautininkas

Akademinėje bendruomenėje 
pirmininkas nėra autokratiškas 
viršininkas, o tik darbo, veiklos 
organizatorius, koordinuotojas. 
Per ateinančius trejus metus taip 
ir žiūrėsiu į savo pareigas 
ASSąjūdyje.

Mūsų (ASS narių) santykiai su 
Brolija ir Seserija turi būti artimi 
ir galimai platesnių pagrindų. Šios 
abi šakos yra gausiausias ir natū
ralus mūsų narių prieauglio šal
tinis. ASS, antra vertus, privalo 
sudaryti toms dviems šakoms nuo
latinį, pastovų ir patikimą aukšto 
intelektualinio ir skautiško lygio 
vadovų rezervuarą. Tokia, mano 
akimis, yra faktinė padėtis ir 
realūs visų šių trijų šakų interesai.

Esame lietuvių tautos dalis, o tai 
mus įpareigoja gyventi ir sielotis 
ne savo smulkiomis ambicijomis, o 
tuo, kuo šiuo metu gyvena ir sielo
jasi mūsų tautos kamienas, ypač 
jaunimas. Vienokiais ar kitokiais 
keliais mus vis pasiekia šauksmas: 
“LAISVĖS LIETUVAI!” Manau, 
kad tas šauksmas mums turi būti 
kelrodžiu visai mūsų veiklai, vi
siems mūsų darbams.

Iš Sąjūdžio galėsime semtis sau 
tik tada, kai visi į jį ko nors įdė
sime: savo kūrybos, organizacinio 
ar administracinio darbo, skaidrios 
nuotaikos, broliško-seseriško jaus
mo ir širdies; ir kai būsime vieni 
kitiems atlaidūs.

fil. v.s. Vytenis Statkus 
ASS Pirmininkas

Niekados niekas nesiskundė, kad 
buvo per daug mylimas.

L. Tolstojus
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Artėjanti liepsna praris.
Bet ir pro pelenus:

’ Vienintelis.

Artėjanti tyla apsems.
Pro tylą tylinčią: 

Vienintelis.

Artėjanti naktis apgaubs.
Bet ir pro sutemas: 

Vienintelis.

Artėjanti smiltis priglaus.
Pro skambesį varpų:

Vienintelis...

ROMO KALANTOS SAVAITE
Gegužės 14 dieną sueina bet

veri metai, kai jaunuolis RO
MAS KALANTA Lietuvoje, 
Kaune, skęsdamas ugnyje, rei
kalavo Lietuvai laisvės ir dėl 
jos mirė.
Gegužės 18 -19 d. d., laidojant 

didvyriškai mirusį, dešimtys 
tūkstančių jaunuolių Kaune, 
nešdami tautines vėliavas, kar
tojo ir kartojo velionio mestą 
šūkį “Laisvės, laisvės Lietuvai I”

Demonstrantai sovietinio sau

gumo pareigūnų buvo žiauriai 
mušami, areštuojami ir teisia
mi. Po to, Kalantos pavyzdžiu, 
deginosi dar 10 žmonių, šiems 
didvyriškiems žygiams prisimin
ti ir aukoms pagerbti 1976 ge
gužės 9-15 SKELBIAMA RO
MO KALANTOS SAVAITE.

Visuomenė, ypač jaunimas, 
kviečiama viešai prasmingai pa
minėti šiuos įvykius.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo

Komitetas

VIETOJ SVEIKINIMO
Paspausti kairę naujajai “Skautų 

Aido” redaktorei sesei Sofijai 
Jelionienei, be abejo, yra reika
linga, gražu ir širdinga. Prie visų 
tų, kurie tai padarė, jungiuosi ir aš 
su linkėjimais, kad įtempto darbo 
rūpesčiai virstų džiaugsmu. Taip - 
kad jie virstų džiaugsmu! Kaip tai 
padaryti? Čia jau ne vienos redak
torės reikia. Čia reikia mūsų visų. 
Ryški problema vystosi lietuviškos 
spaudos laukuose ir ji yra ta, kad 
siaurėja skaitytojų ratas. Ir nesu
maišykime prenumeratorių su 
skaitytojais. Pirmųjų dar iš parei
gos ar lietuviško pasiaukojimo už
tenka suvesti finansiniams galams 
(gal būt?), bet kaip yra su antrai
siais? Kaip įbrukti savąjį laikraštį 
vaikui, jaunuoliui, kad jie norėtų 
skaityti. Ar nereikia čia didesnių 
pastangų šeimose, draugovėse? 
Tikiu, kad pripratinti galima prie 
visko. Gal apsimokėtų pabandyti, 
jei kas to dar nebandė. Užklius 
vienas, kitas - ir tai jau gerai. Gi 
gal ir dirbame su šimtais, kad gau
tume kelis? Tikiu ir tuo. Tai misija, 
uždavinys visiems mums be savojo 
krašto ir tautos.

Tikiu, kad redaktorės rūpesčiai 
virs džiaugsmu, jei mes visi, visos 
stengsimės vienas kitą veikti taip, 
kad imtų noras skaityti, rašyti - 
būti dalele, kuri judina visą sun
kiąją mūsų spaudos gyvastį.

Budžiu! v.s. Č. Senkevičius

II
I
1

Sėdžiu aš parke visai viena.
Vaikai pravažiuoja dviračiais, kiti prabėga, 
Bet aš 7 viena; ir - kuprinė...

Aš norėčiau turėti namus.
Kur galėčiau pasišildyti, kai šalta ar nesaugu.
Norėčiau turėti šeimą (pasigendu motiniškos globos), 
Bet tai ne man, nes aš - keliautoja.

Atsikeliu nuo suolo. Nueinu.
Kur? Nežinau. Ir nežinosiu, kol nueisiu.
Nes aš esu keliautoja,
Ir mano namai - visi laukai.

Danutė Karužai!ė 
Aušros Vartų tunto 
Žemaitės dr-vė
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tIEWS
DAINELE Į JŪSŲ ŠIRDIS 

PASIBELSIM

1972 m. lapkričio 26 d. Chicagoje, 
LSS Vid. Rajono vadijos suruoš
toje kultūrinėje popietėje, pasi
rodė Aušrinės draugovės sesių 
sekstetas. Metams praėjus, jų dai
nos vis tebeskambėjo v.s. J. Miku- 
taitienės atmintyje; ji ir pasiūlė 
Aušros Vartų tunto ribose turėti 
nuolatinį dainuojančių skaučių 
vienetą. Kreipėsi į mane, prašy
dama suorganizuoti grupelę sesių 
ir padainuoti keletą dainelių artė
jančiam Aušros Vartų tunto pobū- 

’ vyje. Tai ir buvo “žiežirbų” pirma
sis pasirodymas.

Pirmame Aušrinės dr-vės seks
tete sesių amžius ir dėl jo balsai 
labai skyrėsi. Šį kartą aš nutariau 
kreiptis į Gabijos vyr. skaučių 
draugovę, ieškodama savanorių

sesių padainuoti dviem balsais. 
Atsirado penkios sesės; jų tarpe ir 
viena, skambinanti gitara. Pradžiai 
mes išmokom tik dvi dainas. 
Publika mus labai šiltai priėmė, o 
kai nenustojo ploti, turėjome pa
kartoti ką tik padainuotą dainelę. 
Po to buvome pakviestos padai
nuoti Kaziuko mugėje, skaučių

AUŠROS VARTŲ tunto Chi
cagoje sesės, sudarančios "Žie
žirbų” sekstetą. I eilėje iš k. į deš.: 
Rita Zubrickaitė ir vieneto vadovė 
Nijolė Sparkytė. II eilėje stovi: 
Vita Šerelytė, Vilija Vakarytė, 
Judita Fabijonaitė ir Sigutė Miku- 
taitytė.

D. Vakarės nuotr.

Sigutė Mikutaitytė
Judita Fabijonaitė

Kodėl dainuojate?

Kiek begaliu atsiminti, nuo pat 
mažens, dainuoti man visada labai 
patiko. Dainuodavau prie laužo, 
pasirodymuose, dainavau lituanis
tinės ir amerikiečių mokyklos cho
ruose. Kai dainuoju, man taip 
smagu, kad. net širdį kutena! Vis
kas gražiau atrodo: gyvenimas ne 
toks sunkus ir nuobodus, pakyla 
ūpas ir nuotaika. Man nuostabu, 
kad žmogui duota tokia galia - 
dainuoti; kad dainuojant balsas 
taip skiriasi nuo įprasto, nuolati
nio, kai kalbi ar rėki.

Kai išgirdau, kad sesė Nijolė 
ragina susiburti į dainuojančių 
sesių grupę, tuoj užsirašiau, nes 
nenorėjau praleisti nei vienos 
progos padainuoti.

vyr.sk. Sigutė Mikutaitytė

Kodėl pasirinkote “žiežirbų” 
vardą?

žiežirba - tai šviesos spindulėlis, 
kuris, nors ir mažas, atneša laimę, 
šypseną ar net džiaugsmo ašarą. 
Tas spindulėlis parodo kelią į pra
eitį, į svajonių šalį, - gal net ir į 
ateitį. Keliaudami su tuo šviesos 
spindulėliu, mes prisimename jau
nystės džiaugsmus, pirmąją meilę, 
pasižadėjimus ir nerimą. 0 tiems, 
kurie tais keliais dar nekeliavo, 
mes sukuriame sapną, kurį jie 
patys išgyvena.

Būdama “žiežirba”, aš noriu ir 
jaučiu pareigą atnešti ramybę, 
šviesą ir užsimiršimą, žiežirba 
atneša norą gyventi. Ji negreit 
gęsta - kaip ir mes...

vyr.sk. Judita Fabijonaitė

Rita Zubrickaitė - gitaristė

Nijolė Sparkytė - vadovė

Kokios dainos jums labiausiai 
“prie širdies”? ________

Mūsų nuomone, dainavimas yra 
žmogaus buities aukščiausias išsi
laisvinimas. Dainuodamas žmogus 
turi galimybę išreikšti savo 
jausmus.

Ypač lietuvių dainos yra pilnos 
jausmo ir labai melodingos. Tiesiog 
pamilome daugybę dainų. Kadangi 
kai kurios, ypač liaudies dainos, 
yra daugelį kartų girdėtos ir 
dažnai tebekartojamos, mes ban-
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sueigose, lietuvių televizijoje ir net 
Chicagos Civic Centre. 0 dabar - 
vos spėjam dalyvauti įvairių orga
nizacijų, lietuviškų mokyklų, tele
vizijos ir kitose kultūrinėse pro
gramose. Jau esame dainavusios 
Detroite ir Clevelande..

Savo repertuare turime apie 40 
dainų; kai kurias dainas jau dai
nuojame trim balsais.

Man asmeniškai labai malonu ir 
įdomu dirbti su “žiežirbom”, nes 
mano mokslo sritis universitete 
yra muzika. Įgyju daug patyrimo, 
aranžuodama dainas mergaičių 
balsams ir gitarai. Taip pat geriau 
pažinau lietuviškas dainas; ateity 
tikiuos dar giliau susipažinti su 
lietuvių muzika. Bandau net ir savo 
melodijas kurti. Labiausiai įver
tinu tai, kad visos sesės turi tiek 
daug noro pakelti mūsų dainos 
vieneto lygį. O jei kartais dar gau
name ir atlyginimą už mūsų pasi
rodymus, tada būna tikrai džiugu!

vyr.sk. vyr.sl. Nijolė Sparkytė 
“Žiežirbų” vadovė

dome jas “atšviežinti”, įvairiais 
aranžavimais ir harmonizacijomis, 
kad klausytojai galėtų iš naujo 
jomis grožėtis.

vyr.sk. Nijolė Sparkytė

***

Dainos, kurias mes labiausiai 
mėgstam dainuoti, yra lėtesnio 
tempo liaudies dainos. Mūsų jau
nos širdys sutinka su dainomis ir jų 
temomis.

Klausytojai, kurie mūsų daina
vimą maloniai priima, mus labai 
pradžiugina. Mums smagu dainuoti 
žmonėms žinant, kad jie mūsų dai
navimo su noru klausosi.

vyr.sk. Rita Zubrickaitė

Vilija Vakarytė Vita Šerelytė

savaitę. Susiėjusios padainuojame 
senas dainas, išmokstame naujų ir 
bandome surasti naujų būdų 
lavinti balsus. Kiekvieną dieną 
visos privalome bent po 5 min. 
namuose lavinti balsą. Bet lavinti 
balsą nėra pats svarbiausias daly
kas. Mes turime tiesiai stovėti ir 
dainuojant aiškiai tarti žodžius. 
Kai repetuojame, visi šie dalykai 
mus jungia.

Dažnai, artėjant pasirodymui, 
repeticijos darosi vis ilgesnės ir 
dažnesnės. Atsiranda ir bėdų: 
vienai mašina sugedo, antrai reikia 
dirbti, trečia turi labai daug pa
mokų, ketvirta susirgo. Kai paga
liau visos sueiname, mums pačioms 
darosi linksma ir dainuojame, dai
nuojame...

vyr.sk. Judita Fabijonaitė

***

Jaunystė - laisva, blaivi, galinga.
“Žiežirbų” dainos išreiškia mūsų 

jaunystės, širdies jausmus, tėvy
nės ilgesį, draugystę. Dainuoda
mos mes išgyvename kiekvieną 
dainos žodelį ir bandome perduoti 
jį lietuviškam jaunimui bei visai 
lietuviškajai visuomenei.

Lietuviška daina jungia visus 
lietuvius; savo mintimi ir melodija 
paguodžia kiekvieną jautrią širdį.

Air patinka viešai dainuoti?

Prašom, prašom paklausyti 
Ką mes norim pasakyti, 
Ar dainelę padainuoti, 
Miško grožį atvaizduoti?

Mes su tikru džiaugsmu viešai 
pasirodom ir nuoširdžiai priimam 
kvietimus dainuoti įvairiomis pro
gomis. “Žiežirbų” repeticijos vyks
ta beveik kasdien. Mes daug 
dirbam, ilgai repetuodamos, besi- 
ruošdamos renginių programoms. 
Mums negaila atsisakyti savo lais
valaikio - mielai lankom dainavimo 
repeticijas. Bedirbdamos supra
tom, kad išlavinti savo balsą nėra 
toks paprastas dalykas. Tokiam 
menui, kaip mūsų, dainininkė turi 
būti nusistačiusi ir apsisprendusi 
sunkiai dirbti tol, kol pasieks savo 
tikslą.

Šis darbas griežtai reikalauja 
daug noro, pasišventimo ir vilties. 
Mes pačios pasijuntam daug pasie
kusios, kai gerai atliekam progra
mą, kai publika šiltai atsiliepia ir 
mus priima. Viešai pasirodyti 
“žiežirboms” yra tikra garbė. Mes 
norim visur pasirodyti ir dalyvauti, 
kur tik yra lietuvių arba lietuviškų 
dainų mylėtojų. Mes norim įnešti į 
kiekvieną lietuvišką širdį jaunys
tės, meilės ir šilumos. Mes mylim 
dainas ir, kai dainuojam, bandome 
kiekvienam besiklausančiam per
duoti visa tai, kas dega mūsų šir
dyse kaip “meilės gabija”. To siek
damos, mes tikimės ir toliau dai
nuoti, norėdamos tik vieno dalyko: 
kad kiekvienas iš mūsų klausytojų 
pasisemtų tos meilės dainai, pasi
imtų ją su savimi ir parsineštų į 
savo namus.

Padainuosiu tau dainelę
Devynbalsę, devynbalsę;
Dainele į tavo širdį
Pasibelsiu, pasibelsiu...

vyr.sk. Vita Šerelytė

Kaip dirbate, sugyvenate?

Mūsų šūkis - dažnai repetuoti. 
Mes, net ir neturėdamos pasiro
dyti, susieiname bent vieną kartą į 

Žiežirbos visa širdim dainuos 
tol, kol tėvynės laužas degs; 
Tol, kol šilta meilės liepsna 
Žėrės lietuvio širdyje.

vyr.sk. Vilija Vakarytė

Už talką, supažindinant su “žie
žirbų” sekstetu, padėka priklauso: 
v.s. JANINAI MIKUTAITIENEI, 
pasikalbėjimą pravedusiai ir vyr. 
sk. vyr.sl. DANUTEI VAKAREI, 
“žiežirbas” nuotraukose įamži
nusiai. Red.
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Jj.untininkė - tai viso tunto pla

kanti širdis. Mano ketverių metų 
draugovės vadovavimo laikotarpiu 
teko praleisti tris tuntininkių 
kadencijas, ir, kaip židinys, kiek
viena tuntininkė skleidžia kitokią 
ir skirtingą šviesą ir šilumą - viena 
aiškiai žiba, lyg sėdėtumei arti 
židinio; o kita - lyg mažiau, tartum 
sėdėtumei kur nors tamsoje, per 
toli nuo to židinio. Reiškia, kiek
viena tuntininkė kitaip perduoda 
draugininkei dėmesį bei susidomė
jimą draugovės veikla.

TUNTININKĖ YRA VISŲ 
TUNTO DRAUGOVIŲ 

VALDYTOJA, 0 
DRAUGININKĖ - VISŲ SAVO 

SKILČIŲ VADĖ

Tuntininkės svarbus uždavinys 
yra skatinti draugininkės inicia
tyvą, kad draugininke, savo keliu, 
galėtų skatinti savo draugovės 

RYŠIAI TARP TUNTININKĖS
IR DRAUGININKĖS

skilčių iniciatyvą. Nelabai susido
mėjusi ar apatiška tuntininkė gali 
tik stabdyti visą draugovių veiklą. 
Draugovių pažangumą žadinti yra 
tuntininkės prievolė, pvz., įsigy
jant specialybes bei patyrimo 
laipsnius. Yra tokių draugininkių, 
kurios per visus metus nieko kon
kretaus neatliks - tik ves žaidimus 
ir pramogas, o draugovė patyrimu 
nepažengs. Yra ir tokių drauginin- 
-kių, kurios nuolat laukia nurodymų 
iš tuntininkės, pačios neparodyda
mos savos iniciatyvos. Tuntininkė 
draugovių veiklos niekad nepalei
džia iš akių, kartkartėmis daly
vauja draugovės sueigose, išky
lose, išvykose, pratybose ir 1.1.

Taip pat padeda draugininkei 
surasti naujų vietovių iškyloms. 
Tuntininkei gali būti pažįstamas 
tunte asmuo, pvz., dirbąs telefono 
kompanijoje, kuris galėtų tarpi
ninkauti skautėms atvykti ir susi
pažinti su telefono kompanijos 
struktūra ir vąįkimu - tai gera 
proga iškylai ir mūsų naujos pro

gramos telefonistės specialybei. 
Arba, gali būti pažįstamas asmuo, 
turįs žemės miškuose, kuris galėtų 
skautėms leisti suruošti iškylą 
ir kt.

Tuntininkė turėtų būti lengvai 
pasiekiama ir pasiruošusi padėti 
išspręsti problemas, kurias drau
gininke bandė pati išspręsti, bet 
negalėjo, pvz., gal kyla neaiškumų 
organizuojant draugovės tėvų 
komitetą. Arba, kilo skaučių 
drausmės klausimas, ir drauginin
ke jau kalbėjo su skautėmis ir su 
tėvais. Tuntininkė turėtų padėti 
baigti išspręsti. Taip pat, kai drau
gininke turi sunkumų su susisie
kimo priemonėmis, tuntininkė 
visada turi daugiau ryšių su kitais 
žmonėmis.

Trečia, tuntininkė turėtų iš 
anksto draugininkėms pranešti 
būsimą metų datų planą, apimantį 
visas tunto sueigas, vądijos pasita
rimus, stovyklą ir t.t. Tada drau
govė gali sudaryti ir savo metinį 

planą be jokių susitrukdymų ar 
baimės, kad tunto ir draugovės 
įvykiai nesutaptų tą pačią dieną.

DRAUGININKĖS RYŠIAMS SU 
TUNTININKĖ YRA LABAI 
SVARBŪS NUOLATINIAI 

REGULIARŪS INFORMACINIAI 
PRANEŠIMAI RAŠTU

Pavyzdžiui, jai įteikti draugovės 
veiklos metinį planą, specialybių 
bei patyrimo laipsnių įsigijimo 
sąrašus, draugovės įsakymus, 
draugovėje vykstančius konkursų 
duomenis. Raštu yra prašoma tun
tininkės leisti skautėms duoti įžodį, 
taip pat pateikiami siūlymai 
pakelti į vyresniškumo laipsnius ar 
apdovanoti žymenimis. Raštu pra
nešama apie skilčių veiklą, drau
govės planus, draugovės iškylas 
bei pageidavimus ar sunkumus. 
Skautiškų darbo metų pabaigoje 
draugininke raštu pateikia drau
govės darbo ir pažangos metinę 
apyskaitą.

Niekas nedaroma be tuntininkės 
žinios, sakykim, kad ir sueiga bei 
iškyla su kitomis draugovėmis ar 
su skautų tuntų vienetais.

Draugininke atitinkamomis pro
gomis turėtų pakviesti tuntininkę į 
sueigas arba iškylas.

Apskritai, draugininke arba 
tuntininkė niekuomet neturėtų 
būti užkrauta viena kitos darbais, 
pvz., netiktų, kad tuntininkė su
galvotų smulkų minutė į minutę 
sueigos planą nestipriai drauginin
kei; tuo pačiu - tuntininkė neturėtų 
užkrauti savo darbų vienai labai 
gerai sugebančiai draugininkei, 
pvz., kiekvieną kartą paruošti pro
gramą bei vesti visus tunto rengi
nius: sueigas, iškylas, minėjimus, 
konkursus ir t.t.

Naujos, nepasirengusios, drau
gininkės nereikia tuojau kaltinti, 
kad menkai sugeba, bet reikia jai 
suteikti informacijų bei žinių spe
cialiuose kursuose ar bent draugi
ninkių posėdžiuose. Tuo pačiu, 
nauja draugininke turi greitai 
imtis savo iniciatyvos ir nelaukti, 
kol kiti ateis jai į pagalbą. Pati turi

v.si. t.n. Nora Sugintaitė, 
Chicagos Aušros Vartų tunto 
Jūratės dr-vės draugininke.
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teirautis dėl standartinių proce
dūrų, klausti kitas vyresnes drau- 
gininkes ir tuntininkę įvairiais su
sidariusiais neaiškumais.

GRĮŽTA PAMIRŠTA JAUNYSTĖ

DRAUGININKĖMS IR 
TUNTININKĖMS TUNTO 

VADUOS POSĖDŽIAI TURI 
DIDELĖS REIKŠMĖS

Per tokį vadijos posėdį draugi
ninke praneša tuntininkei, ką jos 
draugovė yra padariusi, koks 
patyrimo laipsnių ir specialybių 
lygis, kaip vyksta sueigų lankymas 
ir t.t. Draugininkės, o ypač naujai 
pradedančios, gauna idėjų savo 
draugovių veiklai. Tam tikrais 
tunto draugovių posėdžiais drau
gininkės gali būti lavinamos vesti 
sueigas (jos toliau lavins savo skil- 
tininkes kaip vesti skilties su
eigas). Čia draugininkės gali kelti 
klausimų ir susilaukti reikalingų 
bei naudingų atsakymų iš tunti- 
ninkės ir vadijos narių. Jei šiuo 
metu tuntuose vyksta nedaug 
tokių posėdžių ar visai nėra, būti
nai reikia juos įvesti. Tuo būdu 
draugininkės bus pilniau pasiruo
šusios draugovės darbui. Šitie 
draugiliinkių posėdžiai galėtų ruoš
ti ir “brainstorm” sesijas, kuriose 
būtų nagrinėjamos specifinės veik
los detalės: ko trūksta, kas gera, 
kas negera. Taip pat nauji suma
nymai ir veikimo idėjos draugovei 
bei visam tuntui.

Norėčiau priminti, kad draugi
ninke neturėtų įkyriai kreiptis į 
tuntininkę, tuo pačiu slėpdama 
savo pačios neveiklumą. Tunti- 
ninkė gali daug padėti, bet ji turi ir 
kitas draugoves globoti; negali 
pasidaryti kokios neveiklios drau
gininkės nuolatinis ramstis.

Draugininke turi būti savaran
kiška; nepriklausomai, be nuolati
nės pagalbos, vesti savo draugovę.

vyr.sk. v.sl. Nora Sugintaitė

Didelė žmonėse klaida 
noreli visa tvarkyli, 

lik ne-save.
Bossuel

Kai dabar bandau parašyti kelis 
žodžius apie 1949 metais besiku
riančią “Vaivos” vyr. skaučių 
draugovę Montrealyje, graudumas 
užlieja širdį. Ir tai ne dėl to, kad 
jau apie 26 metai prabėgo nuo 
mano aprašomų įvykių; graudu, 
kad daug įdomių ir brangių detalių, 
o taip pat ir poros sesių vardų - 
neatsimenu.

Anomis dienomis atrodė, kad 
niekados neišnyks tos šviesios 
sueigų valandos, minėjimai ir iš
vykos, besikuriant vienišoms sve
timoje Kanadoje; atrodė, kad 
visuomet liksim tokios pat viena 
kitai sesės; kartu linksmos, kartu 
liūdinčios, kartu apie geresnį 
rytojų svajojančios. Ak, ta ne
kantri, naivi jaunystė - neužrašyta, 
neišryškinta jokiame sąsiuvinyje 
ir - užmiršta!

Kai atvykau į šaltą snieguotą 
Montreal}, jau turėjau sesės Irenos 
adresą ir žinojau, kad ji telkė, 
registravo ir morališkai stiprino 
naujai Kanadon atvykusias seses. 
Taigi, sesės Irenos pastangomis, 
susibūrėme į pirmąją Montrealyje 
vyr. skaučių draugovę, pavadi
nome ją “Vaivos” vardu ir jau 1949 
metais pradėjome gana stiprią 
veiklą. Rinkdavomės YMCA’os 
patalpose ir vėliau sesės Irenos iš
rūpintame sesių prancūzių skaučių 
būkle. Lyg per miglą atsimenu, 
kaip su maloniu jausmu širdy sku- 
bėdavom į sueigas ketvirtadie
niais, mūsų laisvų popiečių die

nomis. Prisimenu kalėdines suei- 
; gas ir apsikeitimą dovanomis 

(kartą net Kalėdų Seneliu reikėjo 
būti), prisimenu mūsų ruošiamus 
vakarus ir minėjimus.

SVEČIUOSE PAS PRANCŪZES

Bet labiausiai prisimenu mūši: 
savaitgalio išvyką į Laurentiar. 
kalnuose esančią sesių prancūzių 
skaučių stovyklavietę. Ji įvyko 
1949 m. rugpiūčio mėnesį. Tuo 
metu kelios mūsų draugovės sesės 
jau buvo baigusios savo darbo 
sutartį, bet dauguma dar vis buvo
me sutartyje, ir tokiai savaitgalio 
išvykai rasti laiko ir galimybių ne-

ANUOMETSU
’’VAIVOMIS"

buvo lengva. Bet vis tik susirinkom 
net keturiolika uniformuotų, lai
mingų ir šiek tiek nekantrių 
“vaivų”. Ir, užpildžiusios nemažą 
autobuso galą, rodos, vos sulau
kėme jo, išvežančio mus iš didžiojo, 
tvankaus miesto.

Atsimenu, kaip pro autobuso 
langą stebėjome gražius vasaros 
žalumoj paskendusius laukus; kaip

Dainuojančių, šokančiu ir vaidi
nančių “Vaivų" montažas, statytas 
Montrealyje 1949 m.
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'nedrąsiai skleidėme po tuos laukus 
lietuvišką dainą, skaitėme ne
įprastus vietovių pavadinimus ir 
juokėmės - taip smagu buvo nors 
trumpam savaitgaliui ištrūkti iš 
triukšmingo didmiesčio ir, savam 
būry, atsidurti gamtos prieglobs
tyje.

Sesės prancūzės savo vasarvie
tėje turi įvairiausių pastatų - jos 
palapinėse nemiega. 0 mums - 
kokia stovykla be palapinių! Tuoj 
puolame jų statyti ir, rodos, žaibo 
greitumu jos išsitiesia mūsų pasi
rinktoje stovyklavietėje. 0 tarpe 
jų taip pat svarbus ir kiekvienai 
stovyklai reikalingas - sauso balto 
berželio kryžius.

ŠIURPI NAKTIS

Trys “Vaivos” pasiruošusios 
duoti vyr. skaučių įžodį, tad po 
laužo visos išsiskirstom po platų 
mišką, krūmus, paežerę. Žinau, 
kad tą naktį buvau... mėnulis: sto
vėjau miško tankumyne ir kišenine 
lempute signalizavau manęs ieš
kančiom sesėm.

Atsimenu, kad buvo labai smagu 
ir kad nejaučiau jokios baimės ar 
nekantrumo. (0 kai aną dieną su 
sese Sofija prisiminėm tą naktį, abi 
šiurpas nukratė: juk kažkur galė
jom nuklysti: į pelkynus, nepra
einamus krūmus tame nepažįsta
mam tankiam miške... Aišku, tai 
dabartinio “brandaus” amžiaus 
logika - prieš 26 metus tai visai 
nebuvo atėję į galvą). .

BAIMĖ SUTIKUS VYSKUPĄ

Įžodis, laužas, iškilminga nuo
taika po mirgančiomis žvaigždė
mis - rodos, norėtųsi, kad tos 
valandos taip ir liktų su mumis, 
kad jos niekad nepraeitų, nesi
keistų. 0 rytą taip anksti vadovės 
švilpukas - taip dar būtų gera bent 
valandėlei nepraskleisti palapinės 
durų. Bet pagal darbotvarkę - 
mankšta ir maudymasis ežere. 
Narsiai pašokam - reikia pasirodyti 
drausmingom ir ištvermingom 
skautėm šios trumpos išvykos 
metu - ir, įlindusios į maudymosi 
kostiumus, “žąsele” pasileidžiame 
ežero link.

Kelias veda pro mūsų šeiminin
kių didelį namą su plačia veranda, 
ir, bene paskutinė rikiuotėj, paste
biu, kad, ją priėjus, kažkodėl nu
tyla mūsų priekinių sesių narsi 
daina. Pakeliu galvą ir - mano 
daina kažkaip sustingsta: veran
doje gal su brevijorium, o gal

Linksmos "Vaivos" 1949 m. 
Laurentian kalnuose, Kanadoje.

maldaknyge, didelėj šiaudinėj 
kėdėj sėdi mūsų šeimininkių dva
sios vadovas - vyskupas, žinau, 
kad visas mus, “vaivas”, nusmelkia 
šaltesnė už šį rasotą rytą mintis: 
štai išblaškėm maldą, šukelėm 
triukšmą ir netinkamu apsiren
gimu tikriausiai visai sugadinom 
savo reputaciją. Lyg bandom 
dangstytis rankšluosčiais, sukti 
kur į šoną, bet, pagalvojusios, kad 
jau per vėlu, paspartiname žingsnį 
ir neramiom širdim pasileidžiame 
žemyn į paežerę.

Vakarop, prieš išvykdamos na
mo, sužinom, kaip maloniai savo 
spartietišku žygiu nuteikėme šį 
dvasios vadą. Jis išsireiškęs, kad 
tos lietuvaitės tai tikrai sportiškos, 
užgrūdintos skautės... Ir daini
ninkės.

VIRĖJOS SPECIALYBĖS IR 
PRANCŪZŲ KALBOS 
MOKSLO PRADŽIA

Diena graži, saulėta. Būtų visai 
be priekaištų, jeigu nebūčiau 
gavusi virėjos pareigų. Bandau 
teisintis, kad, niekad jokioj sto
vykloj nevirus, nemokėsiu. 0 sesė 
vadovė tikina, kad bevirdama ir iš-

“Vaivos” su tėvu K. Žalaliu, ra
šytoja M. Aukštaite ir prancūzių 
skaučių vadove 1950 m. Montrea- 
lyje.

T. Kl. Žalalio, OFMnuotr.
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moksiu - kaip gi kitaip! Geriausia 
proga pasipraktikuoti. Taigi, kū
riau ugnį, viriau košę, o sesės, grį
žusios iš iškylos, nesiskundė. 
Atrodo, kad tą dieną išmokau 
“virėjauti”.

Po pietų su sesėm prancūzėm 
kūrėm bendrą lauželį. Kai kurios iš 
mūsų susikalbam, kitoms - sun
kiau. Bet geriausiai išeina bendra 
daina: mūsų “rai-rai-rai” visai gerai 
skamba prancūziškai, o mes iš- 
mokstam “En passant par la 
Lorraine”... Dar ir dabar porą pos
melių prisimenu.

Diena baigiasi, ir tenka atsisvei
kinti. Namo grįžtame sustiprėju- 
sios skautybėje, pradžiugintos mus 
priėmusių sesių prancūzių nuošir
dumu, praturtintos gražiais gam
tos vaizdais. Ir kai šiandien'prisi
menu'tą išvyką, galvoju, kad tai 
buvo vienas iš malonesnių mano

PASIKALBĖJIMAI APIE 
PAŠTO ŽENKLUS

.MENAS

Pašto ženklų, vaizduojančių 
meną, yra nepaprastai daug. 
Ženkluose vaizduojami didieji dai
lininkai, architektai, skulptoriai ir 
jų kūriniai. Kai kuriose šalyse yra 
ruošiami metiniai meno festivaliai 
ir tai progai pažymėti išleidžiami 
pašto ženklai.

Prancūzija kasmet išleidžia po 
kelis pašto ženklus, kur parodyti 
jos didieji menininkai, kaip Monet, 
Ingres, Gauguin, Renoir ir kt. 
Austrija 1946 m. išleido 10-ties p. 
ženklų seriją, kurioje parodyta šv. 
Stepono katedra su jos visomis 
detalėmis Vienoje. Kitais metais 
vėl išleido 10 primokamų pašto 
ženklų seriją, kurioje parodyti 
didieji austrų menininkai: archi
tektai, skulptoriai ir dailininkai. 
1948 m. išėjo 8 p. ženklų serija su 
Salzburgo katedra ir jos puošme
nomis. 1969 m. išėjo specialus 
suvenyrinis lapas 100 metų operos 
sukakčiai paminėti, kur parodytos 
sppnns i S nnerų ir baleto. 

skautavimo epizodų. Ir tikiu, kad ir 
kitos vaivos, kur jos bebūtų ir ką 
beveiktų, prisimena šią mūsų iš
vyką su maloniu jausmu širdyje.

Sesė Danutė

REDAKCIJOS PRIERAŠAS.
Apie kadaise žengtus “Vaivų” 

skautiškus žingsnius Montrealyje 
rašoma ir leidinyje “Aušros Vartų 
Parapija 1950-1975”. (Žemiau de
dama ištrauka imta iš MŪSŲ 
VYČIO 3-4 nr. tilpusios recenzijos 
apie šį, Montrealyje išleistą, lei
dinį.)

“Iš istorijos sužinome, kad vy
resniųjų skaučių “Vaivos” drau
govė, įkurta 1948 m. pavasarį, 
buvo pirmas lietuvaičių skaučių 
vienetas Š. Amerikos žemyne, iš 
kurio jau 1951 m. Montrealyje išsi
vystė “Neringos” tuntas”.

Anglija keliais atvejais išleido 
pašto ženklų serijas su savų ir 
svetimų kūrėjų vaizdais: Turner, 
Sir Thomas Lawrence, Stephen 
Lowry ir kt. Olandija kartkartėmis 
leidžia pašto ženklus su savo di
džiaisiais menininkais, kaip Rem- 

L Viešpaties amžinuosius sodus iškeliavus 
mylimam Tėvui ir Seneliui

a.a. KAZIMIERUI VILKUI,

jo sūnų v.s. EUGENIJlj VILKĄ 'r šeimą bei 
artimuosius nuoširdžiai broliškai-seseriškai 

užjaučia

LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGA

brahdtu (1956 m.), jos žymių daili
ninkų vaikų paveikslais ir 1.1. *

Ypač daug puikių pašto ženklų 
serijų yra išleidusi Belgija, kuriuo
se parodyti jos žymieji dailininkai 
(Duereris, van Dyck ir kt.), jos 
garsieji vienuolynai, bažnyčios, 
miestai. Persija beveik kasmet 
suruošia meno festivalius ir jiems 
išleidžia pašto ženklus. Tokiomis 
pat progomis pašto ženklus išlei
džia Egiptas, Brazilija, Japonija ir 
kitos valstybės.

Daug gražių pašto ženklų su 
menininkais ir jų kūriniais yra iš
leidusi Lenkija, Rumunija, Čeko
slovakija (Pragos katedra ir mu
ziejai), Sovietų Sąjunga (Ermita
žas Leningrade ir Tretjakovo 
galerija Maskvoje). Dabar išleido 
pašto ženklą mūsų dailininkui 
Čiurlioniui paminėti.

Ant. Bernotas

Čia keli p. ženk
lai, vaizduoją meną: Egiptas (1350 
m. pr. Kr.), Indija (Viduramžiai), 
Graikija (senovės menas), Sov. 
Sąjunga (Leonardo da Vinci 
Madona).
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pilnu žvilgsniu 
sekame dailiais tautinių raštų dra
bužiais pasipuošusius šokėjus, be
sisukančius “Aštuonyčio” melodi
jos taktam Paklausykim pagal šio 
šokio ritmą, dainuojamos dainos 
žodžių:

Ausk, sesule, plonas drobes, 
Negailėki triūso,
Be drobelių, be baltų
Martele nebūsi...

Nėra abejonės - taip savo jau
nesniajai seserėlei pataria jau ište
kėjusi, nuometuota jos sesutė, 
žinodama, kaip sunku rasti bernelį, 
jei tavo kraičio skrynios tuščios, jei 
jose nėra, kas jo akį patrauktų.

Čia pasitvirtina sena gyvenimo 
išmintis: darbštumu ir ištverme 
gyvenime daug kas pasiekiama; 
yra kuo pačiam pasidžiaugti ir 
kitiems parodyti. Nejučiomis at
skamba ir kitos liaudies dainos 
žodžiai:

Darbščios mergelės - standžios 
drobelės,

O tinginėlės - kaip pakulinės.

Tokios mintys lydėjo, kai pravė
riau “variu kaustytą kraičio skry
nią” mūsų sesės gintarės vyr. yalt. 
Aldonos Mažeikaitės-Veselkienės 
namuose. Beje, ta žalioji skrynia - 
tai ne šiaip koks “kuparėlis”: ji - 
Aldonos svainio dail. A. Tamošai
čio kūrinys. Išdabinta ji paukšte
liais, tulpėm, saulutėm. Bet kokie 
turtai tos skrynios viduj! Baltos 
drobės, užaustos dvinytais žičkais - 
palaidinėms; plonyčiai vilnos audi
niai, išpuošti ištįsusiais rombais, o 
jų tarpuose - žvaigždutės, grėbliu- 
kai, nageliai - tai elegantiškų spal
vų derinio medžiaga sijonams; 
galvos papuošimas - karūna, kuri ir 
Eglei, žalčių karalienei, tiktų. O 
štai ir juostos: kaišytinės, austinės, 
rinktinės. Puošniuose prijuosčių 
raštuose grakščios stilizuotos tul
pės, dobiliukų ir slenkstelių va
riantai. Tas visas lobis, netelpąs 
šioje kraičio skrynioje, nukelia 
mintis į senąjį Lietuvos sodžių, kur 
seklyčioje, į stakles įsisėdus, lietu
vaitė margus drobių raštus rinko, į

Vandeniu valties sesės Vokieti
joje 1946 m.

Pirmoji iš dešinės - sesė A. Ma- 
žeikaitė-Veselkienė.

juos savo svajones, meilę ir ilgesį 
įausdama.

Pakilnoji tuos audinius, paglos
tai nuostabius mūsų tautinius raš
tus, ir negali atitraukti akių nuo to 
meno - lietuvių tautos meno, turin
čio šimtmečių istoriją.

- Nuostabus grožis! - pratariu.
- Tik vienintelė lietuvių tauta turi 
tokius nepakartojamus raštus!

- Keista, bet raštų panašumo 
galima užtikti ir visai kitame 
pasaulio krašte, - pastebi audėja- 
menininkė.

***

Į klausimą, kur ir kada prasidėjo 
sesės Aldonos audimo meno studi
jos, ji šypsodamasi atsako:

- Pas mamą staklėse, kai, maža 
būdama, supdavausi ant mestuvų. 
Iš gausios šeimos (5 broliai ir 3 
seserys) keturi moka austi. Brolis - 
tekstilės inžinierius.

Vėliau Vokietijoje, Salzburge, 
vienerius metus ji mokėsi audimo 
meno. Emigravusi į Kanadą, 
Montrealį, ir vėl sėda į stakles 
YMCAos mokykloje, kur mokyto
javo abu dailininkai Tamošaičiai 
(Aldonos sesuo ir svainis).

1949 m. sesė Aldona, tada dar 
Mažeikaitė, su savo darbais daly
vavo Toronto Canadian National 
Exhibition. Vėliau jau teko daly-

Sesė A. Veselkienė audžia kai
šytinę prijuostę.

vyr.sk. R. Jelionytės nuotr.
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vauti daugelyje audinių parodų 
Kanadoj ir Amerikoj. 1962 m. per
sikėlė gyventi Amerikon. Kai 
Ottawoj, Kanadoj, vyko sėkmin
gasis Montrealio lietuvaičių skau
čių “Vaivorykštės” projektas, jame 
ji taip pat dalyvavo su trimis savo 
eksponatais.

Dailūs sesės Aldonos renkami 
raštai tautiniams drabužiams, jos 
pačios žodžiais, tiek netraukia šir
dies, kiek kilimų audimas. Iš tiesų, 
beveik kiekvienam kambary ant 
sienų kabo kruopščiai išausti kili
mai: didesni, mažesni, su žmonių 
figūromis juose ir abstraktiniai. 
Tai čia tikroji kūryba, kai staklės 
audžia paveikslą. Ar vienos stak
lės? 0 ne! Reikia, kad jas liestų 
darbšti ranka, kad audėjos širdis 
būtų jautri spalvų varsoms, kad... 
staklėse sėdėtų menininkė.

Norėdama pasitobulinti, Aldona 
pusmetį mokėsi Chicagos Meno 
Institute, “fiber art” srityje. 
1974-75 m. Jaunimo Centre vyku
siuose meno kursuose pravedė 
kiliminį audimą. Vėliau tą patį 
kursą pravedė ir Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje. Turėjo progos 
juostų audimą demonstruoti Chi
cagos konsulų žmonų klubo 
narėms.

Dvi jos juostos - kaišytinė ir 
rinktinė - yra išstatytos Ottawos 
(Kanadoje) muziejuje, kaip nuola
tiniai eksponatai.

- Kokios svajonės kyla dienomis 
prie staklių besėdint? - paklausiu.

- Svajonių daug. Viena jų - kada 
nors turėti savo studiją, kur ne
trukdoma galėčiau dirbti.

Sesė Aldona užsiaugino ir jau
nąją audėjėlę - dukra Rasa taip pat 
yra išaudus juostelių, staltiesėlių, 
kilimėlių, kurie, atlikti mamai 
būdingu kruopštumu, kabo šalia 
mamos darbų.

Šeimoje meno temomis pokalbių 
netrūksta: vyras Kazys taip pat 
dirba meno srityje, yra nemažai 
daręs piešinių skautiškoms vėlia
voms, stovyklinių ir kitų skautiškų 
ženklelių projektų.

- Jūsų talentas, sese, gali būti 
didelė paskata ir jaunosioms (o gal 
ir nebandžiusioms austi vado
vėms?) pasimokyti šio lietuviškojo 
“menų meno”. Ar esat mokiusi 
seses audimo?

- Baltijos ir Nendrių įgulų seses 
mokiau juostelių audimo. Praėjusią 
vasarą Palangos stovykloje mokiau 
austi juosteles labai senoviniu 
būdu. Taip pat rodžiau ir kiliminį 
audimą ant rėmelių.

***

Sesė Aldona Mažeikaitė-Vesel- 
kienė gimusi žemaičių šeimoje, 
Klaipėdos krašte. Skautauti pra
dėjo 1946 m. Vokietijoje, Nuertin- 
gene, jūrų skaučių Vandenių val
tyje. Įdomu, kad anuomet penkios 
Vandenės pastatė burinio laivo 
modelį - visiškai be vyrų pagalbos. 
Vandenių valtis buvo pirmasis jūrų 

ls' margos kraičio skrynios iš
nyra nuostabaus grožio audiniai, 
sesės Aldonos staklėse austi.

vyr.sk. R. Jelionytės nuotr.

skaučių išeivijoje vienetas, davęs 
pradžią vėliau gausėjančioms jūrų 
skaučių gretoms.

Po 27 m. pertraukos Aldona vėl 
pradėjo skautauti Nerijos jūrų 
skaučių tunte. Šiuo metu ji vado
vauja Juodkrantės laivui.

Savo talentu ji prisideda prie 
Kaziuko mugės darbų, audinį ar 
tautiniais drabužiais papuoštą lėlę 
padovanodama.

***

Kai pavartai dailiai išaustą 
audinį, neįspėsi, kiek kantrybės, 
nesuskaičiuojamų darbo valandų 
čia įdėta. Štai kaišytinę prijuostę 
išausti trunka dvi savaites. Visus 
tautinius drabužius išausti, dirbant 
kasdien nuo ryto iki vakaro, už
trunka visą mėnesį! Taigi, matote, 
kaip pamažu šaudyklė šaudo, kai 
renkami dailieji lietuviški raštai. 
Staklėse darbas eina lėčiau negu 
Aštuonyti šokant!

Bet kai pabaigtame audinyje 
prieš akis sumirga švelnių spalvų 
smulkučiai, nepakartojamo grožio 
raštai, seselę audėjėlę tegalim 
vertinti tik šiais nuoširdžiais Kr. 
Donelaičio žodžiais:

Jums garbė, kad staklės prieš 
pavasarį trinka

Ir šaudyklė su šeiva šokinėdama 
tarškia.

Jums garbė, kad audeklėliai jūsų 
nuausti

Ant margų lankų kaip sniegs 
pavasario blizga.

Kalbėjosi v.s. S. Jelionienė
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DVIGUBAS ŽAIDIMĖLIS

1. Parašyti piešinių pavadinimus.
2. Numeriais pažymėtas- raides 

įrašyti į atitinkamus langelius žai
dimo viršuje.

Ką radai?
sesė Alė

I 2 3 h 5 6 7^9 10 II
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GYVŪNAI STENGIASI BŪTI SVEIKI, 
MIKLŪS IR ATSPARŪS

Visi žinome, kad sveikata didelis turtas. Ar mes 
sąžiningi to turto globėjai? Deja, kartais tiktai su
sirgę pagalvojame, kokia laimė būti sveikam.

Yra negalavimų ir ligų, kurie ne nuo mūsų pareina, 
bet, deja, pasitaiko tokių, kur tik save galime kal
tinti: nesirūpinome tuo, kas žmogui sveika.

Lordas Baden-Powellis svajojo apie sveiką skautą, 
sveiką dvasia ir kūnu. Tuo tikslu jis sukūrė doro 
žmogaus įstatus ir sveikus, kūrybingus užsiėmimus. 
Net ir luošiems, akliems ir kurtiems sudaryta tokia 
programa, kuri keltų ir tobulintų tai, kas žmogų to
kioje būklėje galėtų padaryti šviesesniu, stipresniu ir 
naudingesnių.

Jis buvo prieš skautų rūkymą ir svaigalų gėrimą, 
ypač augimo ir brendimo amžiuje. Juk mes visi ži
nome, kaip dūmai kenkia plaučiams, o svaigieji gėri
mai būdui ir bendrai sveikatai.

Plačiai žinomas eksperimentas su šunim, kurio 
augimas buvo sustabdytas prievarta duodant jam 
degtinės.

Kartais metamės į kitą pusę. Norime būti lieknos, 
modernios ir pradedame sekti kažkieno - ne gydytojo - 
siūlomą dietą. Įsivarome anemiją ar ką kitą, daromės 
nepakenčiamos santykiuose su kitais. Blaškydamo- 
šios dairomės kitos, stebuklingesnės dietos, nuo ku
rios galvas taip neskaudėtų ir nuotaika nebūtų tokia 
apverktina.

Ar galiu panagrinėti, kaip gyvuliai ir paukščiai 
mankštinasi, valosi, kovoja, kad būtų sveiki? Jei jie 
tai daro instinktyviai, argi mes, turėdami protą, ne
galėtume visom jėgom stengtis būti sveiki?

Gyvuliai bando išvengti ligos ir gydosi. Jie jaučia, 
kad jie gali susirgti, jei nesimankština, nesivalo.

Arkliai, katės, šunys pabudę iš miego pasirąžo, pa- 
striksų pasipurto, sukrūpčioja, giliai įtraukia orą, 
nusiprunkščia, prausiasi, kartais pasivolioja. Ir po 
sunkaus darbo arkliai voliojasi lygioj, švarioj vietoj.

Gyvuliai laižosi, t.y. masažuoja ar valo kai kurias 
kūno dalis. Kartais vienas antrą laižo, net katė su 
draugu šuniu tai daro.

Motinos aplaižo savo jauniklius ir šildo juos.
Beždžionės, katės ir šunys blusinėjasi.
Pavasarį šėrimosi metu gyvuliai ieško būdo pasi

kasyti į pertvaras, stulpus, o žvėrys miške į medžius. 
Kartais vienas antrą pakaso.

Seilės turi gydomų savybių, todėl, gyviai laižo su
žalotas vietas arba žaizdas. Susirgę gyvuliai ir žvėrys 

ėda gydomąsias žoles ir šaknis. Kai kurios šaknys 
gydo nuo kirmėlių, kitos žolės vimdo, liuosuoja vidu
rius, didina žvalumą (todėl arklys mėgsta dirvines 
pienes ir morkas!).

Iš viso gyvių seilėse, kraujuje, pačioj odoj daug 
kenksmingus mikrobus naikinančių medžiagų.

Ypatingai mėgiami kmynai, čiobreliai, mėtos ir 
kitos kraują valančios ir kraujavimą stabdančios 
žolės. Jei tų augalų trūksta, gyvuliai veržte veržiasi į 
laukus ir daržus, ką juos kadaise ganę gerai atsi
mena.

Sergą gyvūnai dažnai neėda, slepiasi ir ilsisi. Sau
lės vonios, maudymasis šaltam vandeny, voliojimasis 
šiltam purve - visa tai stiprina sveikatą. Tačiau ven
giama didelių karščių ir ieškoma paunksnio pasilsėti.

Gyvūnai vengia įtartinai kvepiančio maisto. Bež
džionės neleidžia savo jaunikliams ėsti nežinomą 
daiktą.

Vasarą nesušersi nei šuniui, nei katei (ar paukščiui) 
lajaus. Žiemą, kada riebalai teikia šilimos, visi tik 
ieško riebesnio kąsnio.

Sveiko gyvulio kailis žiba, sveiko paukščio plunks
nos blizga, gražiai suglostytos. Net narvely kanarėlė 
nuolat tvarko savo drabužėlį snapu ir beveik serga, 
kai šeriasi.

Iš viso, paukščiai maudosi vandeny ir smėly, pur
tosi, taiso plunksnas, stiebiasi, geria vandenį ar 
žiemą lesa sniegą. Negaudami gerti, puola vaisius, 
uogas. -Lesa žvirgždus, padedančius virškinti. Valo 
lizdus nuo jauniklių išmatų. Kantriai mankština jau
niklius skristi, net palenda po krentančiu ir grąžina jį 
saugion vieton. Moko daugiausia geru pavyzdžiu, o 
pakankamai subrendusius verčia patiems manytis.

Jaunikliams išėjus iš inkilo, špokai išmeta visą 
viduj sukrautą lizdą, atsikratydami parazitų ar kir
mėlių.

Kai kurie paukščiai krauna “nedailius” lizdus, kad 
tie lizdai vėdintųsi.

Nepamirškime ir bičių: jos nepaprastai švarios ir 
laikosi bendros, visam spiečiui sveikos ir naudingos 
tvarkos.

Sveikos bitės blizga, smarkios ir harmoningai 
dirba. Visos gina vieną, o kiekviena kovoja už visas.

Ar žinotum daugiau pavyzdžių, kaip gyviai sten
giasi būti sveiki arba susirgę išgyti?

Pagalvokime ir apie save: ar stengiamės išlaikyti 
sveikatą? Ar tikime, kad tai svarbu? Kad sveika dva
sia ir sveikas kūnas tampriai surišti? Kad skautauti 
reiškia gyventi pagal sveikus patarimus?

Nebūkime savo priešais: saugokime, palaikykime 
bei stiprinkime savo sveikatą.
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JONAS RAIBUŽIS - 
KUNIGAS, VISĄ GYVENIMĄ PRALEIDĘS 

JŪRŲ SKAUTU ŠEIMOJE

Jūrų skautų šeima neteko bran
gaus, nuoširdaus ir garbingo dva
sios vadovo. Balandžio 15 d. Chica- 
goje su mumis atsiskyrė visų myli
mas ir gerbiamas jūrų vyresnysis 
skautininkas kun. Jonas Rai
bužis, S J.

Tėvas J. Raibužis jau Nepri
klausomoje Lietuvoje priklausė 
Telšių “Vytenio” laivo įgulai 
(1929). Taigi, jūrų skautų veikla ir 
idėja jam nebuvo svetima. Išeivi
joje tėvas J. Raibužis tapo jūrų 
skautų dvasios vadovu.

Kas nepažino, ypač Chicagoje, 
tėvo J. Raibužio? Pilnas pasiauko
jimo jūrų skautų veiklai, ar tai 
'būtų įvairios sueigos ar pasiruoši
mai Kaziuko mugei - Klaipėdos 
uosto mugei. Ne tik padėjo jauni
mui, bet ir pats dirbo. Prieš buria
vimo sezono atidarymą, būdavo, 
pats su smėlio popierium lygindavo 
laivų dugnus, sakydamas: “Turi 
būti lygūs, kaip skautytės skruos
teliai”.

Stovyklose ne tik kad pamaldų 
rajonas būdavo gražiausiai sutvar
kytas, bet ir laivai paplūdimy, jam 
prižiūrint, paskutinį kartą peržiū
rimi - perdažomi, paruošiami bu
riavimui ar irklavimui. Tie, kurie
stovyklavo kartu su tėvu J. Raibu
žiu, žinojo, kad jo asmenyje sto
vykla turi ne tik dvasios vadovą, 
bet kartu ir prityrusį jūrų skautų 
vadovą. Kokie sunkūs darbai be
būtų stovykloje, kokie klausimai 
bekiltų, visi ir visuomet kreipda
vosi į jį. Gaudavo gerą patarimą, ir 
jis pats stodavo į talką.

Būdavo, kad nėra kam atspaus
dinti aplinkraščių, protokolų ar 
informacijų jūrų skautų reikalais. 
Kur ieškota pagalbos? Pas tėvą 
Raibužį. Jis niekuomet neatsisa
kydavo ir visuomet laiku atspaus
dindavo prašomą medžiagą.

Jaunimas, kurdamas lietuviškas 
šeimas, prašydavo tėvą J. Raibužį 
atlikti sutuoktuvių apeigas. Jis su 
šypsena, tėvišku balsu palinkėdavo

Tėvas Jonas Raibužis, SJ, laiko 
pamaldas jūrų skautų stovykloje. 
Šalia - ąžuolo lapų vainikas žuvu
sioms broliams ir sesėms pagerbti.

jauniesiems saulėtų dienelių ir 
laimės. Tai kiekvieno “skipperio” 
linkėjimai jaunai įgulai.

Jauniai jį gražiausiai atsimena, 
kai pirmą kartą buvo krikštyta 
jaunių vėliava, o vėliau jo paties 
garbingai jiems įteikta.

Po budžių įžodžio, prie naktinio 
lauželio vesdavo malonius pasikal
bėjimus su budžiais ir visiems pa
likdavo gilų įspūdį.

Apskritai, nebuvo jūrų skautų 
veikloje įvykių, kuriuose mūsų 
gerbiamas ir mylimas tėvas Jonas 
Raibužis nebūtų dalyvavęs.

Mieli jūrų skautų vadovai, prisi
mindami mūsų gerbiamą ir mylimą 
dvasios vadovą tėvą Joną Raibužį, 
paskirkime nors vieną sueigą jam 
pagerbti. Šių metų jūrų skautų 
stovyklose nuleiskime vėliavas 
pusiaustiebin pusei dienos, o vėliau 
iškeikime vėl į stiebo viršūnę su 
padėka ir garbe, kad jis buvo mūsų 
tarpe.

Jūrų skautininkui kunigui Jonui 
Raibužiui tebūnie lengva Amerikos 
žemelė...

j.v.s. L. Knopfmileris

j.v.s. L. Knopfmderio nuotr.

Tėvas J. Raibužis (ketvirtas iš 
kairės) laivų dažymo talkoje. Po 
sunkaus darbo jį atgaivindavo 
šalto pieno stiklinė.
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VIENETU VARDAI IR MES

Bevartydami lietuviškas knygas, 
dažnai randame Žemaitės vardą. 
Vieni ją mini kaip rašytoją, kiti 
giria jos drąsą ir pasišventimą, 
kovojant už geresnį valstiečių 
būvį, treti stebisi jos demokratinė
mis pažiūromis, jautria širdimi, 
patvarumu darbe ir pagalba 
artimui.

Nusigyvenusių bajorų Baniuse- 
vičių šeimoje 1845 m. V. 31 d. gimė 
duktė - Julija. Nežiūrėdama tėvų 
draudimo ir bajoriškų papročių, 
Julija draugavo su baudžiauninkų 
vaikais; iš jų išmoko lietuviškai 
kalbėti ir pažino sunkias liaudies 
gyvenimo sąlygas. Būdama jau
trios širdies, ji negalėjo pamiršti 
šiurpių tėvų pasakojimų apie bau
džiauninkų kančias ir bausmes, net 
negyvai juos užmušant.

Sulaukus 10 metų, Julija apsi
gyveno pas turtingą dėdiną. Čia ji 
ketverius metus mokėsi su kitų 
bajorų dukterimis; deja, buvo 
sunku, nes, šalia mokslo, reikėdavo 
patarnauti svečiams, padėti val
gyti virti, siūti. Mėgo skaityti, pati 
rašė dienoraštį ir bandė rašyti 
eiles.

1863 metų sukilimas labai su
krėtė Juliją. Ji karštai tikėjo žmo
gaus laisve, teise į žemės gabalą ir į 
duonos kąsnį. Prieš akis iškilo 
bajorų išnaudojimas ir valstiečių 
bejėgiškumas. 1965 m. ištekėjo už 
buvusio baudžiauninko Lauryno 
Žymanto. Nenorėdami tarnauti 
dvarininkams, jie nuomojo nusigy
venusius ūkius ir bandė prasi
mušti. Deja, vien darbo nepakako, 
o pinigų nebuvo. Beveik kas metai 
jiems teko kraustytis iš vieno ūkio 
į kitą, vis su šviesesnio gyvenimo 
viltimi. Deja, tos viltys neišsipildė: 
darbas, vargas ir skurdas lydėjo 
visas gyvenimo dienas.

1884 m., būdama arti 50 metų, 
Žemaitė susipažino su jaunu stu
dentu P. Višinskiu, kuris jai davė 
paskaityti lietuviškų knygų. Jo 
skatinama, ne tik skaitė, bet ir pati 
pradėjo rašyti. Vėlų vakarą, atli

kusi dienos darbus, imdavo 
plunksną ir nuo darbo sugrubusio
mis rankomis rašė apie tai, ką 
matė, išgyveno, pažino. Rašė ant 
paprasto vyniojamo popieriaus, 
nežinodama rašybos taisyklių. Pir

mųjų kūrinių atspausdinimas pa
kėlė ūpą naujam darbui. Teko su
sipažinti su lietuvių inteligentais ir 
pamatyti, kas vyksta visoje Lie
tuvoje.

Matydama to meto klebonijose 
smarkų valstiečių išnaudojimą, 
Žemaitė atitolo nuo Bažnyčios ir 
net mirdama nenorėjo kunigo. Bet 
jos darbai ir visas gyvenimas nuo 
pat mažens iki senatvės buvo per
sisunkęs meile artimui ir gerais 
darbais. Ji dalyvavo įvairiose šel
pimo organizacijose, rašė apie 
vargšus ir kritikavo visus, kurie 
bandė pasipelnyti iš šalpos komi
tetų. Būdama 70 m., atvažiavo į 
Jungtines Amerikos Valstybes - 
Bostoną, New Yorką, Chicagą - 
sakydama prakalbas, pasakodama 
apie vargstančius pabėgėlius ir 
rinkdama aukas nukentėjusiems 
nuo karo šelpti. Labai išgyveno, 
matydama nesantaiką tarp lietu
viškų organizacijų, ir ragino visus 
vieningai dirbti. Grįžusi į laisvą 

Liettivą, ji tvarkė savo rašinius ir 
atvirai kalbėjo prieš įvairius žmq-i 
nių išnaudotojus.

Mirė 1921 m., palikdama kelias 
knygas įvairių apsakymų, kome
dijų, pamokomų rašinėlių. Žymes
nieji yra: “Marti”, “Topylis”, “Ru
dens Vakaras”, “Pragerti balako- 
nai”, “Trys Mylimos”, “Prie 
Dvaro”, “Du Kankintiniai”, “Moti
nėlės Ašaros”. Daug rašė įvairiais 
klausimais į “Lietuvos Žinias”; 
“Moterų Balsą” ir “Naujienas” 
Amerikoje. Už atvirą žodį ir kriti
ką Žemaitė caro laikais buvo paso
dinta dviem savaitėm net į ka
lėjimą.

Šiuo metu, kada daug kas bijo 
padėti artimui, kad netektų įsivelti 
į kokį nesusipratimą, Žemaitės 
asmuo iškyla savo drąsa, meile, 
pasiryžimu ir ištverme.

Linkime “Žemaitės” draugovei 
Philadelphijoje eiti jos pėdomis ir 
būti pavyzdžiu visiems.

Sesė Rita

MOTINA RAŠYTOJA

Ji kaip mano motina darbšti, 
Lyg bitelė, renkanti vien gėrį.
Ir jos kraičiai,.raštuos atnešti,, 
Mums auksinėm literėlėm žėri.

Miško šlamesius, rytų aušras
! Ir žmonių vargus kartu suaudė.

Ainiai ir po šimtmečių atras 
Aiškius pėdsakus klumpėtos 

liaudies.

Tartum varpa saulės parugėj, 
Ir dosni ji, kaip ruduo sunokęs.

i Su gyvais gyvens ilgai drauge
1 Baltaragis, Vingis ar Cinokas.

Ir kitų daug su mumis buvos, 
Nuskriausti, suvargę, kartais 

grubūs...
Ji gražesnės troško Lietuvos,

j Kruopščiai puošdama kūrybos
Į rūbais.
I
1 Širdgėla ir didelė valia
I Įsipynė į jos raiškų raštą.

Ji - sodietė marga skarele - 
Tebevaikščioja po visą kraštą.

Antanas Miškinis 
į .
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MUSU JAUNIMAS,
KRONIKA IR KRYŽIUS

Spaudoje skaitome, kad šiais 
metais kovo 19-21 d.d. Chicagoje, 
prie Šv. Vardo Katedros, lietuviš
kasis jaunimas 40 valandų budėjo 
ir angliškai skaitė ‘-‘Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kroniką”.

Chicagoje išeinančiame “Drau
go” dienraštyje skaitoAie: “Nuo 
šeštadienio vakaro 8 v. iki sekma
dienio ryto 8 v. budėjimą perėmė 
skautai akademikai. Aplinka ten ne 
per daug saugi, tai nakčiai budėti

REMKIME KSU LITUANISTINES 
STIPENDIJOS FONDĄ!

Vėl kreipiamės į lietuvių spaudą, 
organizacijas, draugijas, taip pat ir 
į pavienius asmenis, prašydami 
paremti Kent Valstybinio Univer
siteto Lituanistinės Stipendijos 
Fondą.

Kent State universitetas yra 
valstybinis Ohio valstijos universi
tetas netoli nuo Cleveland’o 
miesto. Jame jau keleri metai yra 
dėstoma lietuvių kalba; šio univer
siteto bibliotekoje yra sutelktas 
vienas ir geriausių lituanistinių 
rinkinių visose JAV; šis universi
tetas - kartu su PLJS Ryšių 
Centru - jau trečia vasara ruošia 
dvieju savaičių lituanistikos semi
narus; šiame universitete jau yra 
parašytos dvi MA tezės ir viena 
daktarinė disertacija lituanistinė
mis temomis. Dabar čia jau kuris 
laikas stengiamasi sudaryti neju- 
domą KSU Lituanistinės Stipendi
jos Fondą, iš kurio procentų būtų 
kasmet duodama stipendija litua
nistinėms studijoms. Siekiama su
rinkti virš 50,000 dolerių, bet jau 
bus galima pradėti skirti dalines 
stipendijas, kai šiame fonde bus 

rinkosi vyrai. Budinčius aplankė ir 
katedros klebonas, pakalbėjo su 
jais ir sakėsi buvo paveiktas jų 
kultūringumu.

Skaitymas vyko prie 12 pėdų 
lietuviško kryžiaus. Jame Nukry
žiuotasis budėjime uždengtas vio
letinės spalvos drobe. Drobė pri
kalta vinimi, kuri neseniai buvo 
atvežta iš Lietuvos. Ta vinis buvo 
paimta iš vyskupo karsto Vilniaus 
katedros požemyje. Ši vinis, iš
kelta su kryžiumi, simbolizuoja 
lietuvių katalikų pogrindžio krei
pimąsi į laisvąjį pasaulį”.

Džiaugiamės ir didžiuojamės 
mūsų ištvermingaisiais broliais ir 
sesėmis akademikais, jų religiniu ir 
tautiniu užsidegimu. Šis puikus ir 
vertas didesnio visų dėmesio jau
nimo sumanymas bei jo įvykdymas 
buvo skirtas paminėti 4 metų su
kakčiai nuo pirmojo “Lietuvių 
Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
numerio išleidimo.

apie 20,000 dolerių.
Pernai panašų atsišaukimą pasi

rašė platus šios stipendijos komi
tetas, kurio garbės pirmininkė yra 
Lietuvos Gen. Konsule Čikagoje p. 
J. Daužvardienė. Po to buvo gauta 
keli tūkstančiai dolerių aukomis ir 
pažadais, bet vis nesiseka surinkti 
tų 20,000 dolerių... Ir šiais metais 
prašome visų paaukoti, kiek kas 
gali. Aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių. Aukas prašome siųsti:

Lithuanian Fellowship Fund
Kent State University 
Foundation
Kent, Ohio 44242

Visiems, kurie jau aukojo ir 
kurie aukos, viso Komiteto vardu 
širdingai dėkojame.

(Prof.) Antanas Klimas 
Univ, of Rochester, 
Pirmininkas

(Prof.) John F. Cadzow 
KSU, Iždininkas

Sesės ir Broliai - Lietuvių 
Skautų Sąjungos Nariai ir 
Lietuviškosios Skautybės B i- 
č i u 1 i a i!

Nuo 1975 m. rudens skautiškojo 
jaunimo ugdymo darbams remti 
veikia LSS LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDAS, kuris 
telkia lėšas pagrindiniam skautiš
kojo veikimo uždaviniui - ugdyti 
lietuvių jaunuomenę, su
darant būtiną medžiaginį pagrindą 
tam auklėjimui, tuo pačiu paleng
vinant Lietuvių Skautų Sąjungos 
vadovybei naštą.

LS FONDO LĖŠŲ REIKIA:

- skautų ir skaučių lietuviškajam 
sąmoningumui gilinti,

- jų skautiškajam pajėgumui 
ugdyti,

jaunesniesiems vadovams- 
vadovėms lavinti,

- vyresniųjų vadovų-vadovių 
žinioms bei patyrimui plėsti,

- puoselėti sąlygas jaunimo 
sėkmingam lietuvybės veikimui

Taigi, PAPILDOMŲ LĖŠŲ reikia -

- lavinimo priemonėms,
- ugdymo knygoms bei įvairiems 

leidiniams,
- giliau pasireikšti tautinėje 

lietuvių bendruomenėje,
- turėti deramų priemonių bei 

tinkamas sąlygas lietuviškajai 
skautybei gyvuoti.

LS FONDO lėšos kaupiamos 
įvairiais būdais; jų svarbiausias 
būdas - asmenų bei vienetų 
įnašai, dovanos, aukos, palikimai.

LS Fondo Valdyba kreipiasi į 
Jus, kviesdama tuoj pat prisidėti 
didinti LS Fondo išteklius -

a) siųsti savo bei savo vieneto 
įnašus (bet kokio dydžio),

b) kviesti kitus ir kitas pa
daryti tą patį ir

c) ateityje kiekviena proga 
visaip remti LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDĄ.

•»
LS Fondo Valdyba
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didžioji seimą
NEW YORKAS

IŠKILMĖ
LIETUVIŠKAJAI SKAUTIJAI"

NEW YORKE
Vasario 29 d. Kultūros Židinyje, 

Brooklyne, N.Y., buvo sutikta P. 
Jurgėlos, lietuviškos Skautijos 
kūrėjo - pirmūno, knyga, išleista 
praeitų metų pabaigoje, “Lietuviš
koji Skautija”. New Yorko visuo
menei knygos sutiktuves suorga
nizavo knygos “L.S.” vajaus, komi
tetas. Nors minėtą savaitgalį buvo 
net keli kiti renginiai, knygą pami
nėti prisirinko apypilnė salė.

Apie knygą “L.S.” buvo daug ir 
ilgai kalbėta dar jos neišspausdi
nus. Šia proga kiekvienam buvo 
įdomu, kas ir kaip bus apie knygą 
pasakyta, kaip dabar įvertinta.

Apie knygą kalbėjo rašyt. Pau
lius Jurkus, kuris anais laikais 
Lietuvoje skautavo, tremties me
tais skautus rėmė ir knygą “L.S.” 
savo originaliais paveikslais iš
puošė. Knygą apžvelgė nuo pirmo 
puslapio iki paskutinio taško. Jis 
savo pašnekesiui meistriškai pa
naudojo sukurtas knygai iliustra
cijas. Jo iliustracijų simbolika at
vėrė kelius į esmines knygos min
tis, įvykius ir vaizdus, ko mūsiškoji 
skautija per pusšimtį metų siekė ir 
siekia. Sumaniai į pašnekesį buvo 
įtraukti ir skautijos liudininkai 
(v.s. A. Saulaitis, v.s. A. Samušis, 
v.s. V. čečetienė ir kt.), atsaky
dami į pateiktus klausimus: ar 
skautija pilnai pavaizduota, ir kaip 
knyga sklinda.

Po pašnekesio parodyti skaidrė
mis vaizdai ir žymesnieji skautai, 
kuriuos paminėti parengė L. Ta-

Knygos “Lietuviškoji Skautija" 
sutiktuvėse programos dalyviai ir 
rengėjai: v.s. A. Samušis, rašyt. P. 
Jurkus, s. I. Vilgalienė, v.s. A. 
Saulaitis ir s. J. Bružas.

L. Tamošaičio nuotr. 

mošaitis. Programą lydėjo tyli 
skautiška muzika.

Mirusius skautus pagerbti v.sk. 
Vida Jankauskienė padeklamavo J. 
Vaičiūnienės eilėraštį iš neišspaus
dinto rinkinio.

Programą sklandžiai pravedė ps. 
G. Stankūnienė.

Programos pabaigoje entuzias
tingai kalbėjo knygos autorius 
Petras Jurgėla, dėkodamas knygos 
rėmėjams ir skatindamas skautiją 
naujiems darbams Dievo, Tautos ir 
Žmonijos garbei.

Po programos vyr. skaučių 
“Vilijos” Židinys, vadovaujamas G. 
Kulpienės, svečius pavaišino. Prie 
gražiai papuoštų staliukų skautiš
kos šnektos iš praeities ir apie 
ateitį užsitęsė dar pora valandų 
smagioje senų pažinčių draugys
tėje.

A.S.

***

Knygos “Lietuviškoji Skautija” 
sutiktuvės buvo suruoštos ir ke
liose kitose vietovėse: Bostone, 
Chicagoje, o gal ir dar kur kitur.

Bostone praėjusių metų lapkr. 
16 d. sutiktuves suruošė Skauti
ninkų ramovės specialus komite-

L. Tamošaičio nuotr.

tas, susidedąs iš ps. J. Špokevi- 
čiaus, s. S. Šatienės ir ps. R. Brič- 
kaus. Knygą pristatė dr. J. Gim
butas, po to trumpą žodį tarė ir v.s. 
A. Saulaitis. Šiame pobūvyje buvo 
parduota apie 115 knygų. Knygos 
pristatyme dalyvavęs autorius v.s. 
P. Jurgėla norintiems knygoje pa
sirašinėjo. Ta proga vakaro daly
viams teko maloni proga pamatyti 
praeitos vasaros Ąžuolo ir Gintaro 
mokyklų spalvotą filmą, kurį su
suko bostoniškis filmininkas R. 
Šležas.

***

Chicagoje suruošto pristatymo 
metu taip pat kalbėjo knygos 
autorius, o pačią knygą ir “Petro 
Jurgėlos epochą” anuomet apibū
dino v.s. Br. Kviklys. Šią skautišką 
vakaronę suruošė JAV Vidurio 
rajono vadija ir Chicagos Skauti
ninkų ramovė. Šis Pirmūno apsi-
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Programą pravedusi ps. G' 
Stankūnienė.

L. Tamošaičio nuotr.

lankymas sutapb su naujosios LSS 
Tarybos Pirmininkės v.s. L. Milu- 
kienės viešnage Chicagoje ir taip 
pat su kasmet įvykstančia iškil
mingąja šv. Jurgio sueiga. Chica- 

, gos skautams buvo reta proga 
pamatyti vienoje vietoje ir tuo 
pačiu metu visą aukščiausiąją 
Sąjungos vadovybę.

j Chicago"

ĮŽODŽIAI "NERIJOS"
TUNTE

gytais kaklaraiščiais ir palinkėju
sios joms džiaugsmingo ir pras
mingo skautavimo, visos skubė
jome sutarton vieton, kur mūsų 
laukė įžodžiui pasiruošusios ketu
rios jaunos sesės. Šis įžodis buvo 
istorinis, nes pirmas toks “Nerijos” 
tunto gyvenime, pagal praeitais 
metais naujai priimtas jūrų jaunių 
programas.

Ryžtingai ištarusios įžodžio žo
džius, pirmosios Nerijos tunto jūrų 
jaunės - A. Eitutytė, R. Aleksiū- 
naitė, J. ir A. Avižienytės, bučiavo 
smarkaus pavasario vėjo pleve
namą vėliavą.

Abu įžodžius pravedė tunto 
adjutante ps. Milda Kupcikevi- 
čiūtė. Kaklaraiščius užrišo tunti- 
ninkė j.s. A. Jovarauskienė. Tėvy
nės ilgesio mazgelį užmezgė 
“Juodkrantės” laivo vadė g.v.v. A.

Pirmosios “Nerijos” tunto jūrą 
jaunės po įžodžio. Iš k. į deš.: A. 
Eitutytė, R. Aleksiūnaitė, “Juod
krantės” laivo vadė g.v.v. A. 
Veselkienė, A. ir J. Avižienytės.

G. Janutos nuotr.

Veselkienė, o gerojo darbelio 
mazgelį - sesių tėveliai. .

Pasveikinusios visas įžodį davu
sias, susirinkusios ežerėlio pa
krantėje padainavome ir pasi
džiaugėme gražiu pavasario va
karu atviroje gamtoje. Tuntininkės 
pakviestos, vykome į jos namus, 
kur buvome maloniai pavaišintos. 
Pabendravusios valandėlę, skubė
jome į namus, nes jau darėsi vėlu.

Sesė Gabija

Vėjuotą kovo 19-tos vakarą 
“Juodkrantės” laivo sesės visais 
keliais skubėjo į Lemontą. Rinkosi 
tuntininkės j.s. A. Jovarauskienės 
namuose, iš kur, vadovių ir tėvelių 
lydimos, vyko prie ežerėlio neto
liese esančiose miško saugonėse. 
Pasiekus ežerėlį, buvo jau visai 
sutemę ir pirmosios žvaigždutės 
įsižiebė aukštame dangaus skliau
te.

Greit susitvarkiusios, pasiruo- 
šėme jūrų skaučių įžodžiui, kurį 
davė sesės A. Dirkytė ir J. Jonu
šaitė. Papuošusios naująsias jūrų 
skautes ežerėlio vandenyje suvil
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CHICAGO IŠTIKIMYBĖ MIRGAI įSfi

Vyr. sk. vyr. si. Ramoną Kavec- 
kaitę jau septintus metus kiek
vieną sekmadienio rytą matysi be
skubančią Chicagos Jaunimo Cen
tro koridoriais pas Mirgą. Nemažai 
skaučių Mirgos dr-vėje girdėjo 
sesės Ramonos komandas, planus, 
pasiūlymus, kvietimą į bendrą 
darbą. Mirgos dr-vėje 4 metus jis 
buvo skiltininkė, 1 metus adjutan
te ir jau 2 metai, kai ji draugininke. 
Su jaunom geltonšlipsėm sesėm 
dirbti jai patinka, ir net intensyvių 
studijų metais ji nepavargo. Šį 
pavasarį ji baigia rentgenologijos 
studijas De Paul universitete.

Atrodo, kad Mirgos sesės ir jų 
draugininke Ramona - tai vienas 
neatskiriamas junginys. Tas jungi
nys - tai Kernavės tunto didžiojo 
rato ratukas.

Pienės pūkeliu skrieja skautiš
kos dienos Mirgos draugovės se
sėms ir jų draųgininkei.

«***!

Dainuojančios Mirgos dr-vės 
sesės šių metų Kaziuko mugės 
atidarymo metu. Pirmoji dešinėje - 
draugininke R. Kaveckaitė.

J. Tamulaičio nuotr.

TORONTAS

KAZIUKO MUGĖJE
Kovo 7 d. buvo ruošiama Ka

ziuko mugė Prisikėlimo parapijos 
salėje. Šiemet, kaip ir visuomet, 
buvo daug žmonių ir tikrai atrodė, 
kaip koks turgus! Jūrų skaučių 
stalą papuošė Gintarės. Jis atrodė 
kaip žuvies žiotys “JAWS”, kurių 
viduryje mes sėdėjome. Turėjome 
gana daug įvairių rankdarbių ir 
pyragų. Mes galime pasidžiaugti, 
nes uždirbom nemažai pinigų, tai ir 
mūsų valtis šiek tiek praturtėjo.

Kaziuko mugėje dalyvavo ir 
skautų iš Rochesterio. Jie net buvo 
atsivežę savo rankdarbių ir juos 
pardavinėjo. Laikas taip greitai 
praėjo, kad nė nepajutome, jog jau 
viskas baigėsi. Mes visos buvome 
labai patenkintos ir bandysime 
kitais metais viską dar gražiau ir 
geriau paruošti.

vair. Rita Trinkaitė 
Vandenių valtis, 

Šatrijos tuntas

AUSTRALIJA "Dį|UGO" TUNTAs STOVYKLAVO
Sausio 3-11 d.d. įvyko Melburno 

“Džiugo” tunto stovykla labai mė
giamoje stovyklavietėje, Wonga 
Parke. Stovyklavo apie 90 skau- 
tų-čių. Stovyklai vadovavo s.v. v.si. 
Vytas Straukas. Jis pirmą kartą 
stovyklavo su “Džiugo” tuntu ir 
pasirodė kaip gabus ir visų labai 
mėgiamas viršininkas. Jo pava
duotoja buvo vyr.sk. D. Čižaus- 
kienė. Pirmos įsikūrimo dienos 
buvo gana sunkios, nes buvo labai 
karšta, bet po poros dienų oras 
truputį atvėso ir, prisidėjus vilkiu
kams ir paukštytėms, stovyklavi
mas rimtai prasidėjo.

Stovyklautojai galėjo pasirinkti 
dvi iš keturių specialybių, kuriom 
ruošėsi stovyklos metu. Tai buvo 
stovyklinis virimas, kurį pravedė 
sesė Čižauskienė - skautai paga
mino visokių skanių kepsnių; 
pionerija, pravesta brolio Strauko; 
plaukimą baidarėmis pravedė jū
ros budžiai, nors jie ir pralaimėjo 
prieš vyčius baidarių lenktynėse; 
pirmosios pagalbos mokė brolis 
Kruzas, panaudodamas labai daug 
realių “pacientų”.

Kiekvieną dieną vyko dainavimo 
ir plaukimo pamokos, kur nemoką 
mokėsi, o moką tobulino savo plau
kimo stilių; buvo mokomasi gelbėti 
skęstančius. Kadangi daugumas 
stovyklautojų buvo jauni ir sto
vyklavo pirmą kartą, tai dainavimo 
pamokos labai padėjo laužo pro
gramai pagyvinti.

Laiką linksmai praleidom, skau
tiškai gyvendami. Ir šioje stovyk
loje, kaip visada, buvome kanki
nami rytine mankšta, iškylomis 
per lietų, šalimu sargybų metu ir. 
naktiniais žaidimais, bet nežiūrint 
viso to, išlikom sveiki, linksmi ir 
labai patenkinti.

Stovykloje buvo stengiamasi 
kalbėti tik lietuviškai ir vadovybė 
tai pasiekti dėjo dideles pastangas. 
Tačiau tenka pasiskųsti, kad ne iš 
visų tėvų buvo gauta parama - kai 
kurie tėvai, atvykę į stovyklą, su 
vaikais kalbėjo ne lietuviškai.

Kad visi energingai dirbo, paaiš
kėjo stovyklai baigiantis, nes dide
lis būrys išlaikė patyrimo laipsnių 
egzaminus ir davė įžodį.

“Džiugo” Tunto D Sadauskaitė 
korespondentė
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Mainos rūbai margo svieto: 
Silpnas kelias, tvirtas griūva. 
Taip Maironio jau sudėta 
Prieš metelių gerą krūvą.

Ordiną Maironiui duočiau.
Už aną aiškiaregystę, 
0 jei netiki, galvočiau, 
Tegu faktai tau pragysta:

Kyla vargani arabai,
Afrikoj juodukai bunda
Ir bendram skautybės labui 
Šiuos faktus paskelbti gundo.

Tiesą rašė aris poetas - 
Krinka sąjungoje broliai, 
Blėsta jų imunitetas, - 
Valdžion SESĖS kopia šuoliais.

Dėjosi galiūnais broliai - 
Kas Pirmijoj, kas Taryboj, 
Į seses ranka numoję, 
Tardavo: silpnučiai grybai,..

0 tie grybai (baimė ima!)
Kilo, plėtėsi tylučiai,
Po praėjusių rinkimų
Apsigavo!e, vyručiai!

Krito Pirmijos bizūnas, 
Brolių svaidomas karingai; 
Neišdrįso joks žymūnas 
Stot prieš dvi seses į ringą.

Tai turėsime Pirmiją:
Sesė valdo, laipsnius kelia. 
Stelbia senąją vyriją - 
Kas išdrįs užstoti kelią!

Teko neseniai patirti: 
Valdys sesės Teismo salę! 
Jei tiesa, man leisk numirti, 
0 Perkūne, visagali!

Dar nesibaigia reformos -
Imkim kad ir mūsų spaudą: 
SKAUTŲ AIDAS keičia formas, 
Sesės vyrus ten išspaudė.

|L l E> G?4 D 
nPATTCO skiltiSavaitinę DRAUGO skiltį 

Veda štai Regių Irena: 
Kas gebės gudriau užpilti 
Rašiniais spaudos areną?

Paatlant ėję Birut a
(Kidolienė - juk atspėji) 
DARBININKE smarkiai kruta, 
Skelbia skaučių apogėjų.

Nesigirdi MŪSŲ VYČIO, 
Gal senatvė Liūtą mina? 
ASS žinąs - netyčia - 
Ėmė telkti Evelina.

Net Chicagog vyrams striuka: 
Lituanica patyrė,
Kad į SKILTIES žurnaliuką 
Jau dvi sesės įs'iyrė!

Bus ir kitas broliams nulis: 
Girdime gandus nekokius, 
Kad šią vasarą Kiliulis 
Nieko; Ąžuole nemokys.

Atslenka nauja nelaimė,
Mano jau ištyrinėta:
Ganant uoju i'sesė Laima 
Čiups tą savo vyro vietą!

(Labai Susirūpinęs Brolis)

Tik veizėk, net juokas ima:
■ Sesės valdo,- sesės rašo, 

Stumia vyrus iš vežimo
- Ir medalių net neprašo.

Tegu veda mus be karo, 
Tegu valdo jos pamaldžiai, 
0 kai išsibaigs iš garo, - 
Grįšime atgal į valdžią!
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