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Miela Sese,

Širdingiausi sveikinimai ir lin
kėjimai šv. Kalėdų ir N. Metų 
proga Jums ir visiems Čikagos 
sesėms ir broliams skautams.

Laimės ir sėkmės!

Sesė E. Juciūtė
So. Boston, Mass.

Miela Sese Skautininke,

Su geriausiais linkėjimais šven
čių proga ir daug sėkmės sekan
tiems metams redaguoti SKAUTŲ 
AIDĄ, kuris yra labai įdomus ir 
jaunimo ir vyresniųjų visuomet 
laukiamas. Jums mūsų visų nuo
širdus ačiū už pasiaukojimą ir 
didelį darbą.

Budžiu!

. v.s. P. Molis 
Shrewsbury, Mass.

Miela Sese,

Šventiška nuotaika telydi Jus ir 
SKAUTŲ AIDO darbuotojus per 
visus ateinančius metus. Argi ne 
šventė širdy, kai dirbi, dirbi, dirbi 
savo artimui, savo sesei ir broliui.

Spaudžiu kairę ir budžiu

Č. Senkevičius, 
Toronto, Kanada

Skautų Aido Redaktoriams:

Lai tyrūs kalėdiniai džiaugsmai 
Mūs širdis lyg banga užlies, 
O Kristaus saulėje ištirps skausmai 
Ir dangus Tėvynės pralinksmės!

Štai vėl 1977 - Naujieji Metai 
Tebūna brangūs kaip laisvė ir taika 
Našūs darbais - tvirtoj sveikatoj - 
Ryžtingi žygiais kilnumo ir drąsos!

Kun. P. Butkus, 
Sydney, Australija

Kartu įdėta ir kalėdinė plotkelė - 
džiaugsmo duona.

Miela Sese,

Siunčiu Jums širdingiausius 
sveikinimus Kalėdų švenčių proga, 
linkėdamas Jums daug džiaugsmo 
ir tyros nuotaikos. Su Dievo pa
galba sėkmės Jums 1977-tuose 
metuose!

Jūsų

VI. Bacevičius, 
Cleveland, Ohio

MUS DAR SVEIKINA:

v.s. Petras Jurgėla, 
v.s. Bronius Žalys, 
v.s. Elena Abelkienė, 
p. Gražutė Sirutienė, 
Aušros Vartų tuntas -

Dalė Gotceitienė, tuntininkė, 
Laima ir Česlovas Kiliuliai, 
A. Saulaitis, SJ, 
vair. Vilius L. Dundzila, 
s. Kostas Nenortas

VISIEMS -
SESĖMS IR BROLIAMS - 

AČIŪ!
TELYDI JUS LAIMĖ IR SĖKMĖ!

Perkelta į 12 pusi.
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Y
ffl isi žinome, kad besimokančio 

jaunimo gyvenimo laikotarpis yra 
labai jautrus, o ypač aukštesnio
siose mokyklose. Jaunimas turi 
tiek daug pasiryžimo, noro laimėti 
ką nors, o kartais net išsiskirti kuo 
nors iš savo draugų tarpo. Dažnai 
berniukai ir mergaitės turi tiek 
daug jaunatviškos energijos, bet 
jie nežino, kaip ir kur ją galėtų su
naudoti. Ir čia, jeigu jiems nepa
deda susivokti tėvai, mokytojai ar 
vyresnieji vadovai, tai dažnai jau
nimas pasimeta ir nueina klaidin
gais keliais net iki nusikaltimų.

Ne tik. aukštesniųjų mokyklų 
mokiniai, bet ir pradžios mokyklos 
vaikai dažnai turi įvairių problemų. 
Štai praėjusią vasarą Chicagoje 
vienos pradžios mokyklos keli 8-to 
skyriaus mokiniai išdaužė mokyk
los langus. Policijai ir tėvams jie 
aiškinosi, jog tai padarė todėl, kad 
jiems buvo nuobodu ir kad jie ne
turėjo darbo.

Skautų auklėjamoji sistema kaip 
tik ir ateina į pagalbą tokiems 
pasimetusiems jaunuoliams. Vy
resnis brolis draugininkas ar skil- 
tininkas gali atrasti darbų, kad 
skauto laisvalaikis būtų užpildytas 
prasmingu užsiėmimu. Čia kaip tik 
ir yra reikalinga prisiminti gerąjį 
darbelį, kuris mūsų yra labai daž
nai užmirštas.

Kartais spaudoje tenka skaityti, 
kad mergaitės skautės įvairiomis 
progomis aplanko ligonius, senelių 
namus ar našlaičių prieglaudas. 
Kartais jos turi pasirinkusios ne
turtingą šeimą, kuriai paaukoja 
Kalėdų ar Velykų švenčių metu 
maisto, drabužių ir kt.

Gerų darbų yra daug. Juk skau
tai gali ligoniui kaimynui nugrėbti 
rudenį lapus, o žiemą nukasti snie
gą nuo šaligatvio. Džiaugsis senu
kas ir dėkos Dievui, kad atsiranda 
tokių gerų jaunuolių, kurie nepa
miršta seno kaimyno.

Labai naudinga ir daug įdomiau 
atlikti gerąjį darbą ne pavieniui, 
bet visai skilčiai ar draugovei. Be 
abejo, yra ir pavienių gerų dar
belių. Pavyzdžiui, pervesti per 
gatvę neregį, ar pasiūlyti senutei 
vietą atsisėsti autobuse. Nereikia 
abejoti, kad jie bus už tai labai dė
kingi.

Gražus pavyzdys, kad praėjusią 
vasarą Chicagos skautai prie Jau
nimo Centro nešiojo plakatus, jog 
plauna papigintomis kainomis 
automobilius - tik po 75 centus. Tuo 
uždarbiu jie padidino savo draugo
vės iždą. Šitoks bendras darbas ir 
tarnavimas artimui užima skau
tams laisvalaikį. Tada jiems nerei
kia bastytis po gatves ir skųstis, 
kad nuobodu gyventi. Bendras 
darbas visus sujungia draugėn, 
stiprina bičiulystę ir užgrūdina 
jaunuolius.

Kartais mūsų skautukai-paklau
sia, kodėl jie turi daryti gerus dar
bus, o amerikiečiams to nereikia. 
Taip iš tikrųjų nėra. Amerikiečiai 
skautai irgi dažnai pasiaukoja. Juk 
kiekvienais metais matome, kaip 
skautės pardavinėja gatvėse pyra
gaičius ar saldainius. Kartais 
sniegti ar lyja, o susitraukusi 
skautuke stovi ir siūlo praeiviams 
pirkti. Spaudoje randame, kad 
Wilmington, Delaware, jaunimas 
padeda Raudonajam Kryžiui ir 
senelių namuose po 2 vai. kiek
vieną dieną. Lansing, Mich., 600 
aukštesniosios mokyklos mokinių 
renka aukas, nes nori suruošti Pa
dėkos Dieną pietus seneliams, o 
taip pat maisto pintines neturtin
goms šeimoms. Be to, jie dar pla
nuoja nesveikiems vaikams su
ruošti Kalėdų vaišes. Sesės skau
tės Paterson, N.J., savanoriškai 
padeda mokyklos bibliotekoje. Tai 
vis gražūs jaunimo pavyzdžiai.

Chicagoje jau iškrito pirmasis 
sniegas. Pradžiugo visi, o ypač vai
kučiai, nes artėja Kalėdos - Kris

taus Kūdikėlio gimimo šventė. Tad 
švenčių proga prisiminkime gerąjį 
darbelį ir suteikime džiaugsmo 
kitiems. Brangių dovanų nereikia. 
Kartais nupiešta kortelė ar auto
mobilio langui lipinukas suteikia 
daug daugiau džiaugšmo, negu 
didžiausios dėžės dovanų. Skautės 
sako, kad senelių namuose yra 
brangiausia dovana, kai jos pa
gieda giesmę ar padainuoja dai
nelę.

Ne tik didesnieji skautai, bet ir 
mūsų paukštytės, ūdrytės, bebriu- 
kai ir vilkiukai per Kalėdų šventes 
gali pradžiuginti kitus. Aš tikrai 
norėčiau pamatyti, kaip jaustųsi 
mūsų mažieji, jeigu tėveliai jiems 
nenupirktų kalėdinių dovanų. Aš 
manau, kad jiems būtų labai 
skaudu. O kiek daug pasaulyje yra 
nelaimingų našlaitėlių, kurių nie
kas neprisimena ir kurių Kalėdų 
Senelis Kūčių vakarą neaplanko...

Prisiminkime prieš Kalėdas ir 
tėvynėje pasilikusius. Ir jiems 
švenčių pasveikinimas nubrauks 
džiaugsmo ašarą nuo veido, nes net 
ir iš anapus Atlanto jų dar kažkas 
neužmiršo...

Tad tebūna ir šios Kalėdos pa
laimos ir džiaugsmo šventė vi
siems!

S.G.

Kelionė buvo neilga.
Jau žengiam paskutinį žingsnį - 
Ir pabaiga.
Pirmyn su nerimu žvelgiu.
Širdy gėla ir maudulys.
Į juodą, žvarbią gruodžio nakiį 
ir vėl miniis nuklys.

V. Mykolailis-Puiinas

h—— —
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STEBUKLINGOJI NAKTIS

Kai baltos snaigės uždengia 
žemę ir kai Kalėdų varpai skelbs 
Kristaus gimimą, mes susėsime 
prie Kūčių stalo. Susėsime mūsų 
šeima, nors ir ne visa - tik maža jos 
dalis. Kūčios mums nebus links
mos, kaip kitiems, nes prie mūsų 
stalo bus daug tuščių vietų, paliktų 
tėvynėje esantiems vaikams.

( Senelis drebančiais pirštais lauš 
Šventąją Duoną, jo virpančios 
lūpos šnabždės maldos žodžius. Jo 
skruostu nuriedės ašara ir mes 
žinosime, kad jis negalvoja apie 
mus, bet apie Tėvynėje likusius 
savo vaikus. Mūsų mintys taip pat 
skris Tėvynėn pas senelio vaikus 
prie Kūčių stalo. Tėvynėje sesuo ir 

brolis Šventąją Duoną lauš paslap
čia. Jų skruostais taip pat riedės 
ašara pagalvojus apie senelį, iške
liavusį toli toli... Bet šią stebuklin
gą naktį senelio ir vaikų ašaros 
susilies kartu, ir kalėdinę Duoną 
jie valgys drauge; pajusime, kad 
dalinamės viena plotkele. Ir mūsų 
Kūčios staiga taps linksmos, kaip ir 
visų kitų. Mes vėl visi būsime 
kartu, ir lauždami tą pačią plot- 
kelę, linkėsime vienas kitam - 
Linksmų Kalėdų!

Ramona Žygaitė, 
Aušros Vartų tuntas, 
Aušrinės dr-vė

(Kalėdinis pasirodymas)

Gražina ir Irena- puošia eglutę, 
dėsto dėžes su dovanomis. Įeina 
Ramunė, glėbiu malkų nešina ir, 
pažėrusi jas ant grindų, dėsto po
romis.

IRENA: - Ką tu čia prasimanei, 
Ramune? Pamatys vadovės - tai 
gausi barti, kad grindis pri
šiukšlinai.

RAMUNĖ: - Nesibars, kai paaiš- 
. kinsiu, kad laikaus senų papro

čių. Juk ir mūsų vadovės šią 
Kūčių šventę ruošia, kad išmo
kytų mergaites gerbti ir laikytis 
mūsų tautinių ir religinių tradi
cija. Mūsų senoliai Kūčių dieną 
darydavo įvairius būrimus, no
rėdami atspėti ateitį. Nutariau ir 
aš pamėginti.

GRAŽINA: - Tai ką tu nori atspėti? 
RAMUNĖ: - Štai dėstau šiuos pa

galius. Jei išeis pora, tai reikš, 
kad aš šiais metais susirasiu 
porą.

IRENA: - Įdomu. Pažiūrėkim!
RAMUNĖ: (dėsto pagalius) - Pora, 

pora, pora, pora, liekana... Ne
išėjo! Paskutinis pagalys liko be 
poros... Reiškia, šiemet dar ne
ištekėsiu.

IRENA: - 0 aš žinau dar vieną 
burtą! Močiutė man pasakojo, 
kad senais laikais merginos išei
davusios į kiemą ir klausydavu
sios, iš kurios pusės šunes loja, 
tai iš tos pusės atjosiąs bernelis.

RAMUNĖ: - Aš jau ir tai išmė
ginau...

IRENA: - Na ir ką?
RAMUNĖ: - Nesulojo nei vienas 

šunelis. Nusivylusi aš net kai
mynų Kudlių erzinau, kad su
lotų, bet jis tik uodegą pavizgino 
ir nubėgo...

GRAŽINA: - 0 man tai visi Mar
quette Parko šunes lojo!

IRENA: - Bepigu jiems loti, kai 
žino, kad tu turi sužadėtinį.

GRAŽINA: - Nenusiminkit, sesės! 
Jūsų laikas dar neatėjo. Pirma 
mokyklą baikite, o tik tada apie 

berniukus svajokit. Geriau pa
žiūrėkim ar pražydo tos vyšnių 
šakelės, kurias advento pra
džioje įmerkėm į vandenį. Jei 
pražydo, tai išsipildys jūsų 
didžiausia svajonė. Mano štai 
pražydo!

ABI MERGAITĖS: - Vaje!... 
Tikrai!...

IRENA: - 0 aš apie tą šakelę visai 
užmiršusi buvau!

RAMUNĖ: - Einam į rūsį atsinešti! 
(Abi išeina.)

GRAŽINA: (Gėrėdamasi vyšnios 
šakele, svajingai dainuoja)
- Močiute, širdele, tai tau, tai tau, 
Auginai dukrelę ne sau, ne sau...

(Grįžta abi mergaitės, nešdamos 
po butelį sų įmerkta šakele).

IRENA: - Mūsų ne tik kad nepra
žydo, bet dargi net sudžiūvo...

GRAŽINA: - Tur būt, jūsų svajo
nės buvo neatsiekiamos...

IRENA: - Mergaitės, aš žinau dar 
vieną būrimą.

RAMUNĖ: - Kokį?
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IRENA: - Aš girdėjau pasakojam, 
kad merginos Kūčių naktį iš- 
mesdavusios už vartų batelį. Jei 
batuką atnešdavęs bernelis, tai 
reikšdavo, kad ji už jo ištekė
sianti.

RAMUNĖ: - Aš mesčiau batelį tik 
tada, jei matyčiau ateinant pa
tinkamą bernelį.

GRAŽINA: - Tada nebūtų joks 
burtas!

IRENA: - Pamėginkim! Aš išmesiu 
batelį pro duris ir pamatysim. 
Čia tiek daug jaunimo būna, - vis 
kas nors ras ir atneš! (Išmeta 
batuką už durų).

GRAŽINA: - Na pamatysim! Kad 
tik netektų gailėtis!

(Pro duris įeina batuku nešina 
vyresnė vadovė)

VADOVĖ: - Sesės, kas čia dabar 
per išdaigos? Kuri čia iš jūsų 
mėto batus už durų?

IRENA: (nedrąsiai) - Čia mano...
VADOVĖ: - Ką čia dabar prasi- 

manėt? Pamatys Jaunimo Cen
tro vadovybė ir turėsit, nemalo
numo. Tokių šposų nedarykit.

RAMUNĖ: - Šiandien Kūčios, tai 
mes buriame.

VADOVĖ: - Yra geresnių būrimų 
negu batų mėtymas! (Nueina.)

IRENA: - Pikčiurna!...
RAMUNĖ: - Man neaišku, ko tos 

vyresnės vadovės tokios piktos?
GRAŽINA: - Ne piktos, tik nebe

prisimena, kad pačios jaunos

buvo...
RAMUNĖ: - Kažin, kad aš taip pa

mėginčiau?
IRENA: - Pamėgink!
GRAŽINA: - Įdomu, kas dabar 

atneš? Senas skautininkas, o gal 
vilkiukas?
(Pro duris įbėga batu nešina 
ūdrytė)

ŪDRYTĖ: - Ei, sesės, kieno šis 
batas? Aš jį koridoriuje už durų 
radau!

RAMUNĖ: - Radai, tai ir reikėjo 
palikti! Kas tavęs prašė, kad 
neštum! (Nepatenkinta ima ba
tą).

IRENA: - Viena sena ir pikta, kita 
jauna ir kvaila!

RAMUNĖ: - Gražina, dabar tu pa
mėgink!

GRAŽINA: - Aš netikiu burtais! ’ 
IRENA: - Netiki? Tai kam vyšnios 

šaką vandenin merkei?
GRAŽINA: - Taip sau, dėl tradi

cijos.
RAMUNĖ: - Tai dėl tradicijos ir 

batelį išmesk! Mums nepavyko, 
žiūrėsim kaip tau išeis.

GRAŽINA: - Na, kad taip prašote, 
gerai! (išmeta batelį)

(Įeina bernelis ir ištiesia Graži
nai batuką)

MERGAITĖS: - Vaje!

IRENA: - O vis dėlto Kūčių spė-

Taip mūsų jaunimas burdavo 
seniau. Apie būrimus pasakoja 
sesės: I. Pranckevičiūtė, D. Ku- 
prėnaitė, D. Vindašiūtė ir jų talki
ninkas - brolis R. Vidžiūnas.

liojimuose yra tiesos. Štai Graži
nos ir vyšnia pražydo, ir šunes 
nuo Brighton Parko pusės lojo, ir 
sužadėtinis batelį atnešė. Tik 
mums viskas nepavyko!

GRAŽINA: - Nenusiminkit, sesės. 
Linksmai švęskite šias Kalėdas, 
o ateinančių metų Kūčiose vėl 
ateitį spėti galėsite. Vieną Kūčių 
dieną ir jūsų svajonės išsipildys.

Visos kaire ranka meta užpaka
lin batelį ir, striksėdamos viena 
koja, išbėga iš scenos.

Sesė Gabija

DALIOS METALININKĖS
KALĖDOS

— Tėveli, tėveli, 
Kalėdos jau čia, 
Nukirsk man eglutę 
Gražiausią miške!

— Parnešk man medelį, 
Kvapnų ir žalią, 
Spygliukais nuklotą! — 
Linksmai prašė Dalia.

— Nustok taip kalbėti, — 
Tarė tėvas liūdnai,
— Uždrausta naikinti 
Eglutes, tu žinai...

Pastatė tėvelis
Metalinę eglutę, 
0 Dalia nusiminus 
Ją puošia žvaigždute...

Gailė Aleksaitė, 
“Kernavės” tuntas
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PENKIASDEŠIMTASIS 
GILWELLISTU SĄSKRYDIS

Praeitą vasarą Gilwellio parke, 
netoli Londono, įvyko penkiasde
šimtasis gilwellistu sąskrydis. Į šį 
sąskrydį suvažiavo atstovai iš dau
gelio kraštų: buvo jų iš Amerikos, 
Australijos, Vokietijos, Portugali
jos, Meksikos, Italijos, Japonijos ir 
iš kitur, sudarydami apie 5000 
gilwellistu skautišką šeimą. Są
skrydyje dalyvavo taip pat ir 
latvių, lenkų ir lietuvių atstovai. 
Lietuviams gilwellistams atsto
vavo v.s. Č. Kiliulis iš Bostono, J. 
Meškūnas iš New Yorko, v.s. J. 
Alkis, v.s. Br. Zinkus, s.v.v.si. Stp. 
Vaitkevičius ir v.s. J. Maslauskas 
iš Anglijos.

V.s. Č. Kiliulis, atvykęs į Angliją 
su grupe amerikiečių gilwellistu, 
aplankė žymesnes Anglijos vieto
ves ir Lietuvių Namus Londone bei 
Lietuvių Sodybą Headley Parke.

Svečiams iš Amerikos buvo 
malonu apžiūrėti, o vėliau ir nusi
fotografuoti prie vienoje aikštelėje 
stovinčios bronzinio bizono statu
los. Tai amerikiečių skautų dovana 
anam nežinomam skautui, kuris, 
padarydamas gerąjį darbelį į 
Angliją atvykusiam amerikiečiui, 

įžiebė pirmąją skautybės ugnelę 
Amerikoje. Ten taip pat randamas 
Baden-Powell karavanas (automo
bilis), kurį jam viso pasaulio skau
tai, suaukoję po 1 peną, nupirkę 
padovanojo.

Tris dienas dalyvaudami Gil
wellio parke, gilwellistu sąskry
dyje, lietuviai turėjo pragos susi
tikti kitataučių aukštų skautų pa
reigūnų ir jų tarpe paskleisti skau
tiškos spaudos anglų kalba apie 
Lietuvą, skautiškų ženklų ir pri
minti Lietuvos padėtį sąskrydžio 
dalyviams.

Sąskrydžio programa buvo įvairi 
ir įdomi: bendras laužas, visų tiky
bų dalyviams laikomos pamaldos, 
sveikinimai, skirtingų tautybių 
atstovų pristatymas, sportas, skau
tiški užsiėmimai, muzika ir susiti
kimas su Lady Olave Baden- 
Powell. Jai buvo įteikta LSS Tary
bos pirmininkės v.s. L. Milukienės 
paruošta su anglišku įrašu ir tau
tine juosta v.s. P. Jurgėlos knyga 
“Lietuviškoji Skautija”.

v.s. J. Maslauskas,
Anglija Baden-Powell ( B. P. )

Su šypsena ir sunkūs darbai 
lengviau atliekami.

Jaunos stovyklautojos Brazi
lijoje - Angela ir Marcia - ir sunkų 
‘stuobrį tempdamos šypsosi. A. Saulaičio, SJ, nuotr.

COVECT ' EN ?

(Įrašas, užtiktas seno namo prieangy)

Ji nieko nekainuoja,
Bet tiek daug reiškia.

Ji praturtina tuos, kuriems ji skirta
Ir nenuskurdina to, kuris ją dovanoja.

Tai trunka tik akimirką,
Tačiau palieka atminty visam laikui.

Šypsena - poilsis nuvargusiam, 
Šviesos spindulys prislėgtam 
Ir geriausias vaistas, užgulus rūpesčiams.

Jos negalima nusipirkti, nei paskolinti, 
Išmelsti ar pavogti - 
Ji gaunama dovanai.

Ir jei matai, kad kitas nelinkęs nusišypsoti, - 
Dovanok jam savo šypseną;
Nes tik tam jos stinga, 
Kurio sieloje visada niūru.

R
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rnvuji 1VM0NUI
MŪSŲ SESĖ- KONSULE
JUZĖ DAUŽVARDIENĖ

Chicagos pietinėje dalyje, Arte
sian gatvėje, išsirikiavusių namų 
eilėje, išsiskiria dviaukštis namas, į 
kurį veda platūs, masyvūs laiptai. 
Virš namo durų skrieja baltas 
Vytis. Paspaudus durų skambutį ir 
belaukiant, kol durys prasivers, 
pajunti savotišką jausmą: žinai, 
kad tarpdury pamatysi savo tau
tietę, sesę skautininkę, kuri dau
gelį kartų yra tave maloniai pakal
binus, pirmoji su šypsena maloniai 
sveikinus. Ir vis dėlto į vidų įeini 
kažko suvaržyta : gal įsibrovei ne 
laiku, pertraukdama svarbų tele
foninį pasikalbėjimą, gal išdraikysi 
mintis žmogaus, susikaupusio be
rašant oficialų raštą, kurio pabai
goje bus parašas: “Juzė Daužvar- 
dienė, Lietuvos Generalinė Kon
sule”; angliškai į ją kreipiamasi: 
“Honorable J. Daužvardis, Lithua
nian Consul General”.

Duryse pasitikusios Nepr. Lie
tuvos atstovės veide pamatai 
įprastinę, mielą šypseną, dėmesį 
žmogui ir jo dėstomam reikalui. 
Ūmai pasijunti besąs anaiptol ne 
oficialioj, kanceliarinėj atmosferoj. 
Pasijunti taip, lyg lankytum seniai 
matytą sesę. Taip, savo sesę, nes ji 
tave taip ir pavadina. Negana to - 
jauti, kad šioje aplinkoje tau reiš
kiamas tikras seseriškumas be 
pasididžiavimo, be savo pareigų 
pabrėžimo.

Taip ir prasideda šis pokalbis, 
, lydimas konsulės šypsenos, kai 

sužino, kad šio pasikalbėjimo tiks
las - drauge perbėgti per jos gyve
nimą, daugelį metų tampriai su-

Lietuvos Generalinė Konsule 
Juzė Rauktytė-Daužvardienė.

Ed. Mankaus nuotr.

rištą su Nepr. Lietuvos reprezen
tacija šiame krašte; su jos darbu 
supažindinti mūsų jaunąją kartą - 
lietuvišką skautiškąjį jaunimą.

Archyvinės medžiagos čia, Lie
tuvos konsulate, apstu. Be žodžių 
kalba senos nuotraukos, kuriose 
mažoji Juzytė dideliame pradžios 
mokyklos vaikų būryje Worcester, 
Mass. Čia švėkšniškio tėvo ir že
maitės mamos, kilusios iš Luokės, 
šeimoje ji augo. Vaikystėje moti
nos, jautrios sielos menininkės, 
gražiabalsės liaudies dainų dainuo

tojos dainų skrynelė, lietuviški 
raitai, vašku įlieti margučiuose, 
paliko stiprų lietuvišką antspaudą 
imlios, į mokslą linkusios, mergai
tės sieloje.

Konsulės tėvas - nagingas sta
lius, principingas žmogus. Dar ir 
dabar kai kurie konsulate tebe
stovį baldai - jo rankų darbas; 
vienas stalas susideda net iš 2000 
gabalėlių - tikra medžio mozaika! 
Tėvo potvarkiai namuose buvo 
griežti ir nepakeičiami: visiems 
trims vaikams šeimoje buvo griež
tai draudžiama (o kartais ir baus
mės jų laukdavo), jei nekalbėdavo 
tarp savęs lietuviškai. Jaunesnysis 
konsulės brolis Algirdas-Antanas, 
dailininkas, dirbantis Californijoj; 
vyresnysis - Jokūbas, gydytojas - 
prieš keletą metų miręs Califor- 
nijoj.

Tėvai - patriotai, jauni atvažiavę 
iš Lietuvos; jaunystėj mama iš 
vienišumo svetimam krašte laisva
laikiu iš maldaknygės pati viena 
mokėsi rašyti lietuviškai.

Mažoji Juzytė jau nuo 7 m. am
žiaus lietuviškai deklamuodavo, 
vaidindavo, vėliau dainavo “Auš
relės” chore, kurį vedė komp. M. 
Petrauskas.

- Mūsų namuose štai šiuo pianinu 
yra groję kompozitoriai M. Pe
trauskas, St. Šimkus, dainuodavo 
prie jo M. Rakauskaitė, J. Babra
vičius ir kiti, - parodo konsule.

Vasarą Worcesteryje vykdavo 
lietuviškų draugijų ruošiamos 
gegužinės, parengimai. Ten jauni
mas gerdavo kakavą, valgydavo 
ledus. Į lietuvišką veiklą vaikus 
įtraukė tėvas. Juzytė, dar tebelan- 
kydama pradžios mokyklą, jau 
dirbo “Amerikos Lietuvio” redak
cijoje.' Laikraščio redaktore tuo 
metu buvo taip pat mūsų sesė 
skautininke M. Avietėnaitė, dabar 
gyvenanti Putname, Conn.

Jaunystėje nebuvo kada be 
darbo valiūkauti: vakarais ji lankė 
Northeastern universitetą, kartu 
dirbdama - sekretoriaudama, taip 
užsidirbdama mokslui ir pragyve
nimui. 1932 m. baigė teisės moks
lus, įsigydama advokatės teises. 
Dirbo teisme, yra turėjusi savo 
kelionių agentūrą. 1933 m. ištekėjo 
už dr. P. Daužvardžio. Nuo tada
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prasidėjo jos gyvenimo kelias, kurį 
labai tiktų pavadinti “Lietuvos 
keliu”. Lietuvos labui dirbdama, 
apie ją svetimtaučiams kiekviena 
proga kalbėdama, ji talkininkavo 
savo vyrui, Lietuvos konsului, o 
jam 1971 m. rugsėjo mėn. mirus, 
jau lapkričio mėn. buvo paskirta 
Lietuvos generaline konsule. Tai 
pirmoji moteris Lietuvos istorijoje 
tokiose pareigose. Po savo vyro 
mirties ji liko jo darbų tęsėja, jo 
įpėdinė; viena, nepalūžusi, nepa- 
keitusi savo gyvenimo kelio, nenu
tarusi ieškoti poilsio, nors kartais 
jo trokšte trokštų. Juk nuo to 
laiko, kai Daužvardžių šeima atsi
kėlė į Chicagą (1937 m.), jie nebuvo 
išvažiavę ilgesnių atostogų, nes 
kaipgi paliksi konsulatą, jei iškiltų 
koks reikalas? Kas pavaduos? Kas 
gins Lietuvos bylą?

Aplamai, J. Daužvardienės gy
venime nėra buvę net ir trumpo 
laikotarpio, kada ji būtų atitrūkus 
nuo lietuviškos veiklos. Nuo pat 
vaikystės iki dabar Lietuva, jos 
reikalai, išeivijos lietuvių gyveni
mo rūpesčiai, lietuviškoji repre
zentacija teka nenutrūkstama 
srove.

Klausantis jos pasakojimo, ne
gali nesistebėti, kiek įvairių darbų 
ji nuveikė Lietuvos labui, kurią yra

Vaišės skautų tarpe Kaziuko 
•mugę atidarius 1973 m. 

lankiusi tik du kartus savo gyve
nime: būdama 4 metukų ir vėliau, 
jau turėdama savo kelionių agen
tūrą.

Jaunystėje buvo lituanistinės 
mokyklos mokytoja, vadovavo 
“Aušrelės” vaikų chorui, statė 
operetes, pati vaidino, dainuodavo 
solo, akompanuodavo daininin
kams, rašydavo korespondencijas, 
versdavo rašinius į lietuvių kalbą. 
Jaunimas klausite, kur visai tai 
gausybei darbų galima surasti 
laiko, kaip visa tai nenusibosta, 
kaip galima atidėti į šalį malonu
mus ir pirmiausia - atlikti parei-

“Lithuanian Lore Trio". Tauti
niais rūbais apsirengusios iš k.: Z. 
Simutienė, J. Daužvardienė ir O. 
Piežienė pasirodymo metu Mil
waukee, Ms. 1950 m.

gas? Ypač tokias, kurias net pati 
susirasdavo?! Konsulės žodžiais: 
“Jei neatsirasdavo progų kalbėti ar 
veikti lietuvių labui - pati jų suras
davau”.

Prieš 16 metų ji įsteigė konsu- 
liarinio korpuso ponių klubą 
(Chicagoje yra 63 svetimų kraštų 
konsulai). 15 metų buvo to klubo 
programų tvarkytoja ir vedėja, 
suorganizavusi 50 įdomių, suma
niai pravestų, programų. Jų metu 
konsulienės buvo supažindintos ir 
su lietuviška tautodaile, menu, 
kulinarija. Beje, J. Daužvardienės 
suredaguota lietuviškų valgių 
receptų knyga “Popular Lithua
nian Recipes” galima laikyti “best- 
selleriu” - šios knygos išleista jau 7 
laidos.

Dar vienas jos nuopelnas garsi
nant Lietuvos vardą - tai jos inicia
tyva kasmet suorganizavimas lie
tuviškais šiaudinukais papuošia
mos kalėdinės eglutės Chicagos 
Mokslo ir Pramonės muziejuje. Tai 
vyksta jau 35-ri metai. Daugelį 
metų sceninis lietuviškų Kūčių 
tradicijų pasirodymas - taip pat 
mūsų Sesės kūryba ir pastangos.
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Iš tiesų, tokiam gyvenimo būdui 
nusistatyti formulė labai nesudė
tinga: reikia tik giliai mylėti savo 
kraštą (jos atveju - tėvų gimtąjį 
kraštą), mylėti savo tautiečius, o iš 
to išplaukiančios pareigos - jau 
savaime suprantamas dalykas. Tik 
ryžtingi žmonės didžiam tikslui 
taip gali pašvęsti savo gyvenimą.

Daug teko J. Daužvardienei 
važinėti po universitetus, ameri
kiečių klubus. Juose ji skaitydavo 
paskaitas, o po jų (tai buvo II-jo 
Pasauk Karo metu) iš amerikiečių 
išprašydavo lietuviams pabėgė
liams, gyvenantiems Europoje, 
siuntinių, afidevitų, vargo mokyk
loms aukų. Atvažiavusiems į šį 
kraštą nuoširdžiai padėdavo teisės 
patarimais, darbų suradimu.

***

Konsule priklauso daugeliui lie
tuviškų organizacijų: Chicagos 
Lietuvių Moterų Klubui (garbės 
pirmininkė), SLA narė, ASD gar
bės narė, Lietuvos Vyčių, Katali
kių Moterų Sąjungos, LMF Klubų 
narė, Švėkšnos dr-jos garbės narė 
(pagal savo tėvelio kilimo vietą), 
Liet. Skaučių Seserijos garbės 
narė, paskautininkė.-

Štai ir turime savo tarpe gar
bingą Sesę, einančią aukštas pa
reigas diplomatinėje tarnyboje. 
Tuoj pat ir klausimas:

- Ar skautavote, Sese, amerikie
čių skaučių tarpe? Ar užteko laiko 
dar ir skautavimą į visą Jūsų 
veiklos srautą įrikiuoti?

- Su skautų organizacija susipa
žinau per brolį Algirdą. Jis pri
klausė Boys Scouts of America 
Lithuanian Council. 1938-1939 
metais lietuviai skautai rinkdavosi 
konsulate, dalyvaudavo pamal
dose, Vasario 16-sios minėjimuose, 
uniformuoti pagelbėdavo konsu
late priimant svečius. 0 tuo metu 
Vasario 16-sios minėjimuose kon
sulate svečiuodavosi net iki 200 
žmonių.

Skautiškos idėjos nebuvo man 
svetimos. Lietuviškąją skautybę 
pamilau, stebėdama plačią jūsų 
veiklą. Kiek vėliau buvau papra
šyta vadovauti Tarptautiniam 
skyriui Seserijoje, buvau Aušros 
Vartų tunto globėja, Akademikių 

Skaučių Draugovės garbės narė. 
Daviau paskautininkės įžodį. Jau 
18 metų perkerpu (anksčiau su 
a.a. vyru, dabar - viena) Kaziuko 
mugės kaspiną. Mugėje mane 
visada iki ašarų jaudina įdėtas 
didelis vadovų ir skautų darbas. 
Miela būti skaučių Seserijos nare, 
būti kviečiamai į skautiškus pa
rengimus. Stengiuosi dalyvauti 
visur, kiek jėgos ir laikas leidžia. 
Turiu pasakyti, kad man lietuvė 
visada bus pirma, amerikietė - 
antra.

Popietis slenka į vakarą; klau
simų dar likę daug, nors šis pasi
kalbėjimas, nuolat pertraukiamas 
telefono skambučių ir lankytojų, 
jau ištįso į kelias valandas. Bet 
sesė konsule (kaip gražiai, su pasi
didžiavimu mes, sesės, galime tuo 
ypatingu titulu mūsų generalinę 
konsulę vadinti!) šypsodamasi dar 
varto glėbį senų nuotraukų, jai už
rašytų knygelių. Sienose, knygų 
lentynose - daug lietuviškų suve- 

i nyru, simboliškų, brangių prisimi
nimo dovanų. Iš portreto rėmų 
žvelgia abu konsulai: buvęs - dr. 
Petras Daužvardis ir dabartinė 
konsule - Juzė Daužvardienė. Abu 
jie ėjo Lietuvos keliu, abu visų, be 
išimties, lietuvių didžiai mylimi ir 
gerbiami. Įvertinant konsulės 
darbą ir plačią visuomeninę veiklą, 
1976 m. balandžio 4 d. Chicagoje jai 
buvo įteikta Lietuvių Fondo skir
toji iškiliausios visuomenininkės 
piniginė premija ir specialus pažy
mėjimas.

Mums, sesėms, dabartinė Lietu
vos generalinė konsule yra ir pasi
didžiavimas. Pagarbą ir seseriš
kumo jausmą reikšim jai ir atei
nančios Kaziuko mugės metu, kai ji 
jau 19-tą kartą perkirps mugės 
atidarymo kaspiną; su meile lydė
sime akimis, matydami ją bevaikš- 
čiojančią su riestainių virtine ant 
kaklo, su šypsena bandančią savo 
laimę kiekvieno tunto loterijoje. 
Mugės šurmulyje, margoj žmonių 
minioj, matysi ir ypatingą mūsų 
sąjungos narį - Sesę konsulę. Nuo
širdžiai sušuksime jai: “Gyvuokite, 
Sese!”

Kalbėjosi v.s. Sof. Jelionienė

LIGONĖ
Vieną dieną aš susirgau ir turi 

jau važiuoti į ligoninę. Aš turėja 
plaučių uždegimą. Negalėjau niek 
valgyti - aš tokia silpna buvai 
Mano temperatūra buvo 1051 
laipsnio. Po dviejų savaičių aš ja 
galėjau važiuoti namo. Tada būva 
tokia laiminga!

Kai nuėjau pirmą kartą į sueig; 
ten manęs jau laukė mano vadov 
sesė Rūta Karaliūnaitė. Čia aš ją i 
nupiešiau.

Piešė ir rašė 
ūdrytė Laura Pankaitė, 
Nerijos tunt. Chicago, UI.

Žiema yra balta, 
Žiema yra šalta. 
Žiema yra linksma, 
Ir man labai patinka.

M. Šepetys 
Lituanicos tuntas
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KRYŽIAŽODIS Paruošė Alytė Zalatoriūtė, Cicero, IL.
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SURASKITE ŠIUOS ŽODŽIUS:

Eglutė Žmonės Dovanos
Papuošalai Vaikai Draugai
Žaislai Lėlė Kūčios

PASIKALBĖJIMAI APIE 
PAŠTO ŽENKLUS

MOKSLAI

Tai labai plati tematinių pašto 
ženklų šaka. Čia galima sutalpinti 
mokslus, mokslininkus, išradėjas, 
keliautojus, astronomus ir kitų 
sričių mokslininkus.

Pavyzdžiui, Jungtinės Amerikos 
Valstybės 1940 m. išleido 5 pašto 
ženklų seriją, kurioje parodyti 
mokslininkai: John James Audu
bon (gamtininkas), Dr. Crawford 
W. Long (chirurgas), Luther Bur
bank (botanikas), Dr. Walter Reed 
(bakteriologas) ir Jane Addams 
(šociologė). Kitoje tų pačių metų

Žuvis 
Silkė 
Džiaugsmas

serijoje parodyti išradėjai: Eli 
Whitney (mechanikas), Samuel F. 
B. Morse (telegrafo išradėjas), 
Cyrus Hall McCormick (mašinų 
gamintojas), Elias Howe (mašinų 
išradėjas) ir Alexander Graham 
Bell (telefono išradėjas). Kitomis 
progomis pašto ženklais buvo pa
gerbti Thomas A. Edison (fono
grafo išradėjas), Robert Fulton 
(garlaivio išradėjas), Albert Ein
stein (atomo mokslininkas), Hepry 
Ford (automobilių gamintoms), 
Benjamin Franklin (fizikas) ir kiti.

Kelias pašto ženklų serijas su 
mokslininkais yra išleidusi Pran
cūzija. 1958 m. išleistoje serijoje 
parodyti: matematikas Lagrange, 
astronomas LeVerrier, fizikas 
Foucouli ir chemikas Berthollet. 

Rumunija, pradedant 1947 m., yra 
išleidusi keletą pašto ženklų serijų 
su žymiais žmonėmis, kurių tarpe 
randame ir mokslininkų. Pav., M. 
Lomonossov - rusų chemikas, 
Benjamin Franklin - amerikiečių 
fizikas, Pierre Curie - prancūzų 
fizikas, Carl von Linne - švedų 
gamtininkas, Jan Amos Ko- 
mensky - čekų auklėtojas, Nikolaus 
Kopernikus : lenkų astronomas, 
Charles Darwin - anglų biologas, 
Dr. Robert Koch - vokiečių bakte
riologas ir kt. Švedija jau keletas 
metų kai leidžia serijas su Nobelio 
premijų laureatais - visų sričių 
mokslininkais. Ant. Bernotas

Iliustracijai čia .
dedame kelis pašto ženklus: JAV - 
astronautai važinėja Mėnulyje, 
Persija - archeologija (Persepolio 
griuvėsiai), Vokietija - geografas 
Alexander Humboldt, Lenkija - 
astronomas Kopernikas, Vengrija - 
geologija, Haiti - matematikos 
mokymas su prožektorių.-
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Laisvės varpas prieš kelionę į Lietuvą

LAISVĖS VARPO ISTORIJA
Jungtinėse Amerikos Valsty

bėse žinomiausias varpas yra Lais
vės Varpas Philadelphijoje. Jis 
vadinamas Laisvės Varpu, nes juo 
1776 m. liepos 8 d. buvo sukviesti 
to miesto piliečiai ir jiems buvo 
pranešta, kad JAV Nepriklauso
mybės Deklaracija buvo priimta 
liepos 4 dieną.

Varpas Philadelphijoje skam
bėjo kasmet iki 1835 m., kai jis 
įskilo per Jono Marshalio laidotu
ves. Tuomet jis buvo perkeltas iš 
State House į Independence Hall, 
kur ir dabar dar tebėra.

Lietuva irgi turėjo Laisvės 
Varpą, kurį jai dovanojo Amerikos 
lietuviai. Visose JAV lietuvių 
kolonijose buvo renkamos aukos, 
kad būtų galima nulydyti varpą 
pagal Philadelphijoje esantį Lais
vės Varpo modelį ir padovanoti 
Lietuvos valstybei. Vienoje jo 

pusėje buvo įrašyta: “0 skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, tas 
laisvės nevertas, kas negina jos”; o 
kitoje - “Lietuvių Seimas Ameri
koje Lietuvai, Čikagoje 1919.VI. 
8-11”. Pats varpas svėrė 1200 
svarų.

Laisvės Varpas pasiekė Kauną 
1922 m.; čia jis buvo įkeltas į Karo 
Muziejaus bokštą. Šiuo varpu buvo 
skambinama per ypatingas iškil
mes, kaip Vasario 16-ją, Kariuo
menės Šventę ir kitas didžiąsias 
Tautos šventes.

Pastačius naująjį Karo Muziejų, 
Laisvės Varpas buvo perkeltas į 
bokštą-varpinę, sujungtą su di
džiuoju muziejaus pastatu.

Mums, Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams, ši Laisvės Varpo isto
rija turi dvigubą prasmę. Čia vis
kas rišasi su praeitim ir dabartim. 
Mes visi, o ypatingai skautiškoji 

šeima, turime jaustis laimingi, kad 
laisvai galime šią kilnią Laisvės 
Varpo praeitį prisiminti, kartu ne
pamiršdami, kad šiemet sueina 200 
metų nuo Amerikos nepriklauso
mybės paskelbimo.

Joana Juodaitytė 
Worcester, Mass.

giJIIiĮĮj MMWlimiliffl—

MALDA
ŠVENČIANT AMERIKOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DVIEJŲ ŠIMTŲ METŲ 

SUKAKTĮ

VISATOS VIEŠPATIE, garbi
nam Tave šaly, kuri priglaudė 
milijonus iš daugelio kraštų perse
kiojamų, beturčių, bedalių. Čia 
juos palaiminai taip, kad atvykę, 
daugiausia bemoksliai, sukūrė 
moksle pirmaujančią visuomenę, 
suvažiavę beturčiai sukūrė turtin
giausią šalį, pabėgę iš priespaudos 
čia sukūrė laisviausią šalį. Tuo 
džiaugdamiesi ir minėdami šio 
krašto - Amerikos - nepriklauso
mybės 200 metų sukaktį, jungia
mės su visais jos gyventojais iš
reikšti savo pagarbos ir dėkingumo 
tiems, kurie iki šiol čia kūrė gyve
nimą, o per juos ir Tau, kuriuo jie 
pasitikėjo, kurių gyvenimo šūkis 
buvo: Mes pasitikim Dievu!

Meldžiam Tave, kad šioj okeanų 
gražių krantų, gražių kalnų, miškų 
ir slėnių šaly viešpatautų tokia pat 
graži Tavęs ir žmonių meilė, pa
garba Tau ir Tavo pamokymams, 
kad Amerika liktų visada žmonijai 
pasitikėjimo Tavimi, išminties ir 
laisvės kelrodis.

Meldžiam Tave, kuris amžinai 
gyveni ir viešpatauji. Amen.

Vysk. Vincentas Brizgys
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Atkelta iš 2 pusi'.

IŠ VIENO LAIŠKO

Brangioji Ponia,

Aš labai įdomaujuos viskuo, kas 
lietuviška, ir daug ką išmokau iš 
“dypukų”. Kiti nęsidomauja lietu
viškais dalykais, bet man tas yra 
labai brangu.

Vakar parašiau Jums laišką 
teiraudamasi apie Skautų Aidą, o 
šiandien jau gavau savo pirmutinį 
Skautų Aidą. Ačiū labai!

Linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų!

Marytė Minkus, 
Westfield, Mass.

Kaip džiugu, kad p. Minkus taip 
susižavėjo mūsų Skautų Aidu, 
ypač jame randamais rankdarbiais. 
Ponia bus labai miela mūsų prenu- 
meratorė, ypač dėl to, kad ją, 
Amerikoje gimusią lietuvaitę, taip 
domina lietuviška veikla.

Red.

REDAKCIJOS PARAŠTĖJE

Baigėme 1976 metus, sukrovę 
tam tikrą patyrimo kraitį, kai ko 
išmokę, gal kuo ir nusivylę, ko nors 
užsibrėžto neatlikę. Tačiau, pradė
dami 1977-sius, esame gyvybingi, 
turime vilties ateičiai, išeiname į 
platų ir galimybių pilną kelią.

SKAUTŲ AIDO redakcijos 
narių vardu nuoširdžiai skautiškai 
sveikinu visus mielus seses ir bro
lius, j įvairiuose pasaulio kampe
liuose bendrąją idėją, kaip Gabijos 
ugnelę bekurstančius. Tešildo ji 
mūsų skautiškas - lietuviškas širdis 
ir didžiųjų žiemos speigų metu ir 
žvarbiems, nepalankiems vėjams 
pučiant.

Gerbiamiems mūsų rėmėjams, 
aukotojams ir visiems, kuriems 
mūsų skautiškos spaudos reikalai 
nuoširdžiai rūpi, esame giliai dė
kingi už prisiminimą, gerą žodį ir 
paramą. Visa tai mus stiprina, 
džiugina, teikia entuziazmo.

Ypač sujaudina staigmena, kai 
štai randi prie durų siuntinį, o 
jame - 2 gražūs paveikslai. Tuo 
Kalėdų Seneliu šį kartą buvo j.v.s. 
Leonas Knopfmileris iš Lehigh, 
Floridos, SKAUTŲ AIDĄ pasvei
kinęs su dviem paties sukurtais 
paveikslais “string art” būdu. Pa
aiškinimas atėjo vėliau: juos par
davus Kaziuko mugėje, gauta pa
rama testiprina SKAUTŲ AIDĄ.

Ir kas galėtų sakyti, kad Kalėdų 
naktį neįvyksta nuostabių dalykų?! 
Labai ačiū mielajam Skautininkui 
už širdies gerumą!

Džiugu būna ir tada, kai sveiki
nimo kortelėje perskaitai vienos 
jaunos vadovės kitai įrašytą spe
cialų kalėdinį linkėjimą: “Tegu 
Naujieji Metai atneša laimės, kad 
pasisektų išpildyti mūsų draugo
vės planą!”

Tada įsitikini, kad skautiška 
ugnelė dar šviesi ir kaitri. Tebūna 
1977-siais mums visiems prie jos 
jauku ir gera!

Redaktorė

SKAUTU AIDO RĖMĖJAI
GARBĖS LEIDĖJO 
PRENUMERATOS - $25.00

R. Vasys, Muskegan, Mich. 
V. Šenbergas, Cleveland, Ohio

AUKOS SKAUTŲ .AIDUI

v.s. Br. Kviklys,
Chicago, Ill. (1976 m.) $250.00

V. Bacevičius ir A. Miškinis,
Cleveland, Ohio 10.00

ŠATRIJOS ir RAMBYNO
tuntai, Toronto, Kanada 25.00 

K. Jakštas,
Union Pier, Mich. 2.00

R. Vabolis, Laurentides,
Kanada 1-00

VISIEMS MIELIEMS 
RĖMĖJAMS - 

NUOŠIRDUS AČIŪ!

UŽPRENUMERAVO Į
UŽJŪRIUS:

J. Maslauskui, Derbyshire, Angli
ja - Č. Kiliulis, Lexington, Mass.

G. Zinkienei, Derby, Anglija - 
Baltijos Tuntas; Tuntininkė - L. 
Kiliulienė, Boston, Mass.

S. Kasparui, Londonas, Anglija - 
Žalgirio Tuntas; Tuntininkas - L. 
Gražulis, Boston, Mass.

V. Kupsčiui - Manchester, Anglija - 
Kazimieras Aukštikalnis

D. Dainauskui, Manchester, 
Anglija - Romas Bričkus

V. Ignaičiui, Bradford, Anglija - 
Vytautas Dilba

A. Gerdžiūnui, Huddersfield, 
Anglija - Algis Adomkaitis

J. Levinskui, Derby, Anglija - 
Algis Kriščiūnas

AIC Vilijai Nasvytytei, Ispanija - 
v.s. VI. Bacevičius, Cleveland, O.

Eug. Bacevičienei, Sao Paulo, 
Brazilija - Vandens Valties jūrų 
skautės, Toronto, Kanada
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LENKU H TAUTINĖ 
STOVYKLA

Šią vasarą Kanadoje, prie 
Barry’s Bay miestelio, įvyko lenkų 
II Tautinė Stovykla “Zlot ZHP 
Kaszuby 1976”. Į ją buvo pakvies
tos ir mūsų sesės.

Ten nuvyko Romuvoj stovykla
vusios sesės: L. Gvildienė, Kana
dos Raj. vadeivė, D. Keršienė, 
Šatrijos tunto tuntininkė, A. Ba- 
kūnienė, Clevelando Nerijos tunto 
atstovė ir E. Namikienė, Toronto 
jūrų skaučių vadovė, kuri ir pasa
koja čia savo įspūdžius.

“Privažiavusios pastovyklę, pir
miausiai pamatėm įspūdingus iš 
rąstų vartus su skaučių ženklais, 
išpiaustytais iš medžio; šonuose - 
budinti sargyba. Su sese Halina, 
mūsų palydove, apvažiavom visą 
šią stovyklą, kuri apėmė maždaug 
200 akrų žemės ir du ežerus. Kiek
viena skautų šaka buvo prie atski
ro ežero. Kiekviena paštovyklė 
turėjo savo radijo priimtuvą, nes 
atstumas tarp brolių ir sesių pa
stovy kliu - apie 5 mylios.

Prie stovyklavietės matėsi aukš
tas kalnas, į kurio viršūnę kiekvie
ną dieną draugovės darė iškylas 
(apie 2 mylios kelio). Pakalnėje - 
šimtas palapinių; jose stovyklauja 
700 skautų ir tiek pat skaučių iš 
Anglijos, Prancūzijos, Australijos, 
Amerikos ir Kanados. Jie turi dvi 
lauko virtuves, kuriose patys 
verda ir aptarnauja visus skautus. 
Prie stalų nėra suolų, valgome sto
vėdami.

Kiekviena palapinė meniškai ir 
skautiškais motyvais papuošta. 
Matėm gandrą, stovintį lizde 
(padarytas iš medžio šaknų) ir 
daug kitokių gyvių. Taip buvo 
daug papuošalų iš virvių; net var-

Svečiai su lenkų skautų vado
vybe lenkų II Taut. Stovyklos pa
rade. Antroje eilėje dešinėje - 
mūsų sesės lietuvaitės: A. Bakū- 
nienė, E. Namikienė, L. Gvildienė.

s. D. Keršienės nuotr. 

tai buvo padaryti iš supintų virvių.
Toliau važiavome į istorinę, 

turistų mėgiamą, Kaszuby vietovę. 
Čia įsikūrė pirmieji, po karo atva
žiavę lenkai.

Su savo vadove grįžom į sto
vyklą pietums. Pietavom su skau- 
tininkėm ir vadovėm. Prieš valgį 
visos atsistojo ir sugiedojo trumpą, 
gražią maldelę. Pietūs buvo labai 
skanūs.

Po pietų važiavome į paradų 
aikštę. Aikštės vartai ir altorius 
pastatyti iš masyvių rąstų. Kitoj 
pusėj kelio buvo parodos namukas, 
kuriame buvo iškabinta kiekvieno 
krašto veiklos aprašymai, paveiks
lai, Lenkijos žemėlapis ir skautų- 
skaučių organizacijos sistemos ap
rašymai. Svečių tarpe dalyvavo 
atvykęs Kanados Darbo ministeris 
Munro ir parlamento atstovas 
Haidasz. Jis yra lenkų kilmės ir 
aktyviai dalyvauja skautų veikloj. 
Dalyvavo ir daug garbės svečių, 
kitų tautybių skautų atstovų. 
Įpusėjus paradui, pradėjo lyti, kaip 
iš kibiro. Visi buvo permirkę, bet 
paradas vyko.

Pasibaigus paradui, buvome 
apdovanotos lenkų skaučių II Taut. 
Stovyklos ženklais.

Po įdomios kelionės džiaugėmės, 
grįžusios į Romuvą, nes čia visiškai 
nelijo, - buvo giedra ir gera vėl būti 
savųjų būryje.

Sesė Elena

13

Prie iš virvių supinto kryžiaus 
lietuvių skaučių atstovės lenkų II 
Taut. Stovykloje. Iš k. į deš.: A. 
Bakūnienė, L. Gvildienė, lenkė 
vadovė sesė Halina, E. Namikienė 
ir D. Keršienė.

s. D. Keršienės nuotr.

Žmogui reikia kompanijos, 
nors tai būtų lik žvakės liepsnelė.

Young
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AUSTRALUOS
PUNTUKO STOVYKLOS 

DIENORAŠTIS
(Tęsinys)

Rašo Aleksandras Kelmietis

SAUSIO 16

Laikas ir lietus sugadino sto
vyklos papuošalus. Reikia atnau
jinti, kad atvykę tėveliai ir liet, 
visuomenė galėtų pasidžiaugti jau
nimo sugebėjimu ir darbštumu. 
Visi turėjo apie palapines susi
tvarkyti: iš samanėlių, akmenėlių 
ir smėlio skautai margino tautines 
emblemas, rašė lietuviškus vardus, 
piešė valstybinius ženklus... Kartu 
ir liūdna pagalvojus, kaip mažai 
lietuviškoji visuomenė besirūpina 
tuo visu. Kas ateis ir pamatys, kas 
pasidžiaugs ir pagirs?

**♦

Egzaminų diena. Daugeliui sun
ku su Lietuvos istorija, su ideolo
gija, su lietuvių kalba, bet yra ir 
pastangų tuos sunkumus nugalėti, 
yra noras išmokti. Kai to noro pri
truks, tada sakysime: baigta su 

mūsų skautais ir visa lietuviška 
veikla! Tuo tarpu mūsų skautai dar 
tvirtai nori egzaminus laikyti ir 
žinoti ir Lietuvą.

Rūstus buvo “Kangaroo Teis
mas”. Skautams jis labai patinka: 
proga gerai pasijuokti. Kiekvienas 
gali būti apkaltintas ir nubaustas, 
bet gali būti ir tam tikrų pavojų 
“išeiti į lankas”. Lietuvoje turė
jome nerašytą įstatymą iškrėsti 
paskutinę naktį kokį pokštą sto
vykloje. Dabar tos išdaigos atlie
kamos “Kangaroo teismo”, visiems 
dalyvaujant ir visiems šposaujant. 
Ir šį kartą teismas buvo rūstus: net 
patį stovyklos viršininką išmaudė 
po dušu.

❖**

Retas atsitikimas laužų istori
joje, kai tuo pačiu metu ir prie to 
paties laužo programoje pasirodo 
trys generacijos: senelis, sūnus ir 
vaikaitis, visi trys Mauragiai. 
Mūsų laužų programose visada 
pasirodo dvi sesės - Audrutė ir 
Audronė, kartais trečioji - Rita. 
Jos skaito tetos Marijos ir dėdės 
Luigi laiškus, kuriuose išgirstame 

įvairių patarimų įsimylėjusiems. 
Kiek turi naudos įsimylėję - sunku 
pasakyti, bet sesės, rašydamos ir 
skaitydamos laiškus, gerai pra
moko lietuvių kalbos.

♦♦♦

SAUSIO 17

Saulutė stovykloje patekėjo 
nuostabiai graži. Šiandien pasku
tinė stovyklos diena. Liūdna, kai 
reikia skirtis su mielais draugais, 
su medeliais ir takais, kuriais tiek 
daug vaikštinėjome.

*♦*

Nors ir paskutinioji diena, bet 
darbai nesustoja: tebesitęsia egza
minai. Ak, tie egzaminai! Lentoje 
jau paskelbti konkursiniai taškai: 
pirmą vietą laimėjo paukštytės, 
antrą - sesės skautės. Kaip čia 
atsitiko, kad pirmąsias vietas nu
nešė mergaitės? Tikriausiai sesės 
Gintos nuopelnas!

***

Maudomės šiandien prieš pietus, 
nes vėliau turėsime daug darbo: 
tėvai atvažiuos, o gal ir kitų svečių 
bus. Popietė iškilmėm pašvęsta.

D.s. A. Jakšto piešinys
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***

Po pietų pradėjo rodytis tėvai, 
bet lauktų svečių nebuvo. Jiems, 
matyt, neįdomus mūsų jaunimas. 0 
turėtų jie pagalvoti ir nekaltinti 
jaunimo dėl nutautėjimo, patys 
neteikdami jaunimui tautinės ap
linkos, tautinio užnugario, tautiniai 
socialinio bendravimo. Kai to nėra, 
negali būti ir tautinio jaunimo.

***

Stovyklos uždarymo apeigos su
jungtos su medelio pasodinimo ir 
Puntuko akmens atidarymo iškil
mėmis. Vėliavų aikštėje, stovyklos 
viršininkui vadovaujant, visų vie
netų atstovai pasodino eglutę, Lie
tuvos miškų gražuolę. Tai simbolis 
šiai gražiai stovyklai, o kartu ir 
Lietuvai prisiminti.
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Puntuko stovyklos Sydnejaus 
skautai niekad neužmirš, nes šis 
vardas įamžintas. Iškilmės prasi
dėjo visiems skautams sulipus ant 
Puntuko akmens ir sustojus ratu. 
Stovyklos viršininkas A. Mikuta
vičius tarė trumpą žodį ir pakvietė 
v.s. A. Mauragį pravesti iškilmes 
bei paaiškinti jų prasmę.

Ant akmens (kiek mažesnio už 
savo brolį Lietuvoje) plokštumos 
iškalta “PUNTUKAS, 1976.1.7-17”. 
Šį įrašą iškalė skautai per laisva
laikius. Iškilmių užbaigai sugiedo
tas Puntuko himnas, kurį sukūrė 
sesė Elenutė Kiverytė.

***

Stovyklos užbaigimo iškilmės 
yrą labai prasmingos: jose atren
kami pasižymėję, užsipelnę skau
tai, pakeliami į vyresniškumo 
laipsnius, nauji duoda įžodžius. Ir 
šiais metais turėjome tokių atrink
tų nemažai. Tai yra derlius, iš 
kurio laukiama naujo derliaus.

***

Perskaičiusi apie Puntuko sto
vyklą Skautų Aide, pagalvojau, gal 
pravartu būtų pateikti Skautų 
Aido skaitytojams daugiau žinių 
apie Puntuką. Visi, tur būt, žino
me, kad tai yra didelis akmuo, sve- 
riąs apie 265 tunas, gulįs Švento
sios upės pakrantėje, tuoj už Bara
nausko šilelio (apie 6 km į pietry
čius nuo Anykščių), šalia Anykščių- 
Kurklių vieškelio.

Puntukas - anykštėnų pažiba, 
daugelio vasarotojų, turistų, įvai
rių ekskursijų atrakcija. Jį savo 
raštuose apdainavo, aprašė Bara
nauskas, Vienuolis, Vaižgantas, 
Biliūnas ir kiti rašytojai. Nuo senų 
laikų prie Puntuko buvo ruošiamos 
įvairios šventės, laužai, geguži
nės... 0 kiek nuotraukų ir paveiks

Nors oficialioji stovyklos dalis ir 
užsibaigė, bet be laužo iš stovyklos 
negali išvažiuoti. Puntuko laužai 
buvo geri ir įdomūs. Rimas Milašas 
pasirodė talentingas laužavedys. 
Jis studijavęs dramą ir yra gerai 
susipažinęs su modernia teatro 
kryptimi, vadinama absurdo tea
tru. Toji kryptis labai tinka skau
tams prie laužo, sukeldama daug 
juoko. Rimas, vyr. sesėms pade
dant, sukūrė sagą, kuri beveik 
kiekvienoje laužo programoje buvo 
vaidinama su didžiausiu pasise
kimu. Prie laužo buvo skaitomas ir 
stovyklos dienoraštis, - taip pat 
teigiamas reiškinys, ir mielai klau
somas.

Paskutinis laužas buvo įdomiau
sias: čia buvo sutelktos visos mūsų 
teatrinės jėgos. Tėvai taip pat 
gyvai prisidėjo prie geros nuotai
kos sukūrimo, programoje daly
vavo ir svečiai ukrainiečiai. Gaila, 
kad sutingusį Sydnejaus lietuvių 
visuomenė tų laužų nematė.

(Pabaiga)

lų prie jo padaryta! Puntuko garsą 
dar padidino 1942-43 metais skulp
toriaus Broniaus Pundziaus iškal
tas ant jo šono Dariaus ir Girėno 
bareljefas. Atydūs stebėtojai kita
me akmens šone gali įžiūrėti neiš
skaitomus ženklus, panašius į tuos, 
kuriuos rado ant kur kas mažesnio 
akmens Žiogų kaime, ne taip toli 
nuo Anykščių. Kai kurie archeolo
gai mano, kad tie ženklai yra išlikę 
nuo saulės kulto laikų.

Įdomu, kad netoli Puntuko 
akmens į Šventąją įteka Puntuko 
upelis, kertąs Anykščių - Kurklių 
vieškelį, kur auga du šimtamečiai 
ąžuolai; seni žmonės, važiuodami 
pro šalį, ir dabar prieš juos nukelia 
kepures. Ąžuolai laikomi šventais. 
Išilgai Puntuko upelį, kiek tolėliau 

nuo vieškelio, nepriklausomybės 
laikais buvo mažas Puntuko kai
melis, apgyventas 1863 m. iš Rusi
jos atgabentais sentikių kolonis
tais.

Anksčiau Puntukas buvo laiko
mas didžiausiu akmeniu Lietuvoje. 
Buvo žinomas tik Puntuko Brolis, 
gulįs kitoje Šventosios pusėje, 
Pašventupio kaimo miškelyje. Jis 
yra už Puntuką kiek žemesnis, bet 
giliau į žemę įsmigęs; kai kas 
mano, kad šis akmuo gali būti net 
kiek didesnis už Puntuką. Nese
niai, 1957 m. (pagal LE 1942), at
rastas dvigubai didesnis akmuo 
netoli Barstyčių, šiaurės vakarų 
Žemaitijoje. Daugelyje Lietuvos 
vietų randami tokio pat granito 
akmenų telkiniai, upių .ėvos, 
akmenuoti laukai. Geologai sako, 
kad jie visi yra prieš 12.000 - 14.000 
metų ledynų atvilkti iš šiaurės.

Anykščių krašto žmonėse yra 
padavimų apie beveik kiekvieną 
ežerą, upę ar kalną. Taip ir apie 
Puntuką girdėjau iš mano senelių 
kaimyno, Liūdiškių bitininko Ka
roso tokį pasakojimą. Esą, velnias 
norėjęs vesti Anykščių gražuolę, 
dėl ko ir pasivertęs puikiu vyruku. 
Mergina sutiko ir prašė kunigo, 
kad juos sutuoktų bažnyčioje. Vel
niui tai labai nepatiko, bet tylėjo, 
kad nenustotų savo mergaitės. 
Galvojo, galvojo ir nutarė bažny
čios duris užversti akmeniu, kad 
niekas negalėtų ten įeiti. Nužiūrė
jęs patį didžiausią, kažkur paupyje, 
vieną naktį ėmė jį vilkti ant penk
tojo savo rankos piršto, bėgo pa
švenčiais, skubėjo; nedaug beliko 
iki Anykščių, kai mūsų velniukas 
išgirdo gaidžius giedant - ženklą, 
kad visi velniai ir nešvarios dvasios 
turinčios galvatrūkčiais į pragarą 
grįžti. Taip toje vietoje tas akmuo 
ir iki šiai dienai guli. O tuos pa
slaptingus ženklus ant Puntuko 
šono seni žmonės velnio pirštų 
atspaudais laiko.

Kaip gi atsirado Puntuko var
das? Senovėje Puntukas buvo lai
komas šventu akmeniu: ant jo 
aukas degino. Netoli Slavės upelio, 
kuris įteka Šventojon netoli Pun
tuko, slėnyje, augo daug ąžuolų; 
ten buvusi alka, kur degdavo 
amžinoji ugnis, susirinkdavo žy-
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Puntuko akmuo senovėje

niai. Kartą vienas bajoras, karžy- 
gis Puntukas kaž kuo prasižengė ir 
tapo krivių mirtimi nubaustas ant 
Puntuko. Iš čia Puntuko akmuo, 
arba trumpiau - Puntukas.

19-jo šimtmečio gale Puntukui 
ėmė grėsti didelis pavojus: buvo 
sumanyta kelią į Kurklius paversti 
pirmos rūšies vieškeliu, t.y. pa- 
dengtijį akmens skalda. Tuo tikslu 
norėta Puntuką suskaldyti dina
mitu ir sutrupinti į smulkius gaba
lėlius; taip patogu, akmuo guli prie 
pat kelio. Susirūpino anykštėnai. 
Mano senelis Brazauskas, gyvenęs 
Slavės aukštupyje, rašė peticijas, 
bylinėjosi, bet, nieko nelaimėjęs, 

ėmė ir išpirko iš valdžios dvi de
šimtines smėlynų su Puntuku vi
duryje ir, kaip privačią nuosavybę, 
galėjo jį išsaugoti. Gi vieškelio 
skaldai užteko akmenų, surinktų 
pakelės miškuose. Panašiai Pun
tuko Brolį išgelbėjo rašytojas 
Antanas Vienuolis-Žukauskas, kai 
jau nepriklausomybės laikais sta
tybos komisija norėjo pasinaudoti 
puikiu to akmens granitu, statant 
gyvulių skerdyklos pastatus 
Anykščiuose. 0 Vienuolis taip 
mėgo svajoti ir rašyti sėdint ant 
Puntuko Brolio.

v.s. Elena Gimbutienė

KAIP SENOVĖS
ornnwyy
GYVENO
Kalėdos lietuvių senoje kalboje 

rodo susitikimą senojo laiko su 
jaunuoju, beje: senų metų su jau
naisiais. Tą šventę šventino pradė
dami naujus metus, o baigdami 
senuosius. Vadino Kalėdomis nuo 
žodžio kalti, kaipogi minavonei 
praėjusių metų kalė gaspadorius į 
trobos sieną vinį arba ragą, o žy
niai į žinyčios sieną plytą mūrijo 
dėl metų žinios. Šiandien dar Žem
galiuose arba kuršinykų namuose 
galima regėti balkius ir sienas po 
dvi rindi prikalinėtas briedžių 
ragų, kurie jau patys, jau jų šakos 
metų skaitlių rodo.

Simanas Daukantas (iš “Būdo 
senovės lietuvių - kalnėnų ir že
maičių”)

Puntuko akmuo dabar su Dariaus-Girėno atvaizdais

Nušviesk man kelią
Į atvirą padangę
Ir atklok gintaro laiptus,
Kad galėčiau sekti juos, 
Ieškodama sau pasakų šalies.

Štai prašvis diena saulėtekio 
raudonoj spindulių šviesoj.

0 naktįs juoda - tik 
mirguliuojančiais

taškeliais apšviesta padangė...
Meilė ir džiaugsmas, šypsenos 

sudarys savaitės dienotvarkę;
Aš rami klajosiu, žinodama, kad 

nepaklysiu.

Rasa Jovarauskaitė
Nerijos jūrų 

skaučių tuntas
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MUSU SKAUTYBĖ

IR MES

KAS YRA SKAUTYBĖ?

Dažnai sakoma, kad skautybė 
yra ŽAIDIMAS.

ŽAIDIMAS, ne tik pramogauti 
ar laisvalaikiui užpildyti, ne laimėti 
ar pralaimėti, bet visam GYVENI
MUI ĮPRASMINTI.

Skautybė yra ilgametis NUO
TYKIS, jdomus, patrauklus ir vis 
naujas.

Iš vadovės-vadovo taško žiūrint, 
skautybė yra DIDELĖ PROGA 
PRISIDĖTI:

kad žmonės būtumėm geresni ir 
kad pasaulis būtų gražesnis.

v.s. Antanas Saulaitis

- Seneli, nurišk žalius, geltonus, 
mėlynus kaklaraiščius ir visiems 
užrišk raudonus. Tada visi būsim

vienodi, - prašo Kalėdų Senelio 
Omahos vilkiukai.

vyr.sk. T. Gaidelytės nuotr.
s

mirštančios pūslės

Skautės susėda ratu ant grindų, 
ištiesia kojas pirmyn ir giliai įtrau
kia orą. Davus ženklą, kiekviena 
skautė švilpia arba dainuoja vieną 
toną tol, kol jai pritrūksta oro. 
Tuščios, mirusios “pūslės” sudrim
ba, patvariausioji laimi.

ŽENGDAMI į 59-TUOSIUS
VEIKLOS METUS, 

KALBAME LIETUVIŠKAI.

1977 m. Lietuvių Skautų Są
junga eina organizacinio darbo 
59-tuosius metus. Skirkime visą šių 
metų veiklą sutikti didįjį mūsų 
organizacijos 60-tųjų Sukaktuvinių 
Metų iškilmingą paminėjimą.

Gyvinkime veikimą; uoliai dirb
kime, kad būtume pilnai pasirengę 
į Vl-tąją Tautinę Stovyklą, kuri 
įvyks 1978 m. Australijoje (pa
grindinė) ir Š. Amerikoje (antrinė).

Organizuokime, telkime lėšas, 
kad bent keli reprezentantai iš 
vieneto galėtų mums atstovauti 
Australijoje.

Lietuvių kalbos išlaikymas mūsų 
organizacijoje yra lietuviškosios 
skautybės raktas į ateitį. Todėl 
didelį ir nuolatinį dėmesį kreip
kime į LIETUVIŲ KALBĄ. Kaip 
ilgai lietuvių kalba bus mūsų tarpe, 
taip ilgai gyvuos skautija išeivi
joje. Mūsų vadovai tai turi su
prasti, įsisąmoninti ir už tai kovoti. 
To reikalauja skautų tėvai, lietu
viška bendruomenė ir pavergta 
tėvynė.

Skirkime 1977 metus lietuvių 
kalbai stiprinti:

a. visi vadovai-vadovės kalba 
lietuviškai,

b. skatina skautus, skautes kal
bėti lietuviškai sueigoje, iškyloje, 
stovykloje,

c. sesė, brolis gerina savąją var
tojamą lietuvių kalbą, plečia jos 
žodyną ir valo nuo įsibrovusių sve
timybių.

Tik mūsų organizacijos vadovių- 
vadovų pasišventimas ir nuolatinis 
budėjimas užtikrins lietuvių kalbos 
vartojimą ir lietuviškosios skauti- 
jos ateitį.

Budžiu!

v.s. Lilė Milukienė 
Liet. Skautų S-gos 
Tarybos Pirmininkė

t m ii—
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i. WihWilmfAUtK* ž 
uuisri didžioji scim.i
CHICAGO "AUŠROS VARTŲ" SKAUČIŲ 

TUNTO IŠKILMINGA SUEIGA

Tuntininkių pasikeitimo proga 
tunto sueiga įvyko lapkričio 14 d. 
Jaunimo Centre. Susirinko daug 
skautiško jaunimo, vadovių, tėve
lių ir svečių į šv. Mišias, atnašautas 
Tėvo A. Kezio, S.J.

Mišioms pasibaigus, pirmąją 
sueigos dalį pravedė tuntininkė ps. 
fil. I. Žukauskienė. Užbaigusi savo 
kadencijos laikotarpį, prieš per
duodama tuntą naujajai tuntinin- 
kei v.si. D. Gotceitienei, ji įspūdin
gai pravedė skaučių įžodį, kurio 
metu į skaučių gretas įstojo sesės: 
R. Gaižutytė ir V. Sturonaitė. Pri
tyrusių skaučių pakartotiną įžodį 
davė L. Jonušaitytė ir I. Kasiulytė. 
Dideliame skautininkių rate skau- 
tininkių įžodį davė: v.sl. V. Eidu- 
kaitė, v.sl. N. Sugintaitė; į skauti-

Pareigų virvutę perduoda ir 
buvusi tunto adjutantė ps. L. Ru- 
pinskienė, Unkšdama sėkmės nau
jajai tunto adjutantei vyr.sk. I. 
Ramanauskaitei.

D. Vakarės nuotr. 

ninkės laipsnį pakeltos: ps. M. 
Burbienė ir ps. I. Laučienė. Už 
sąžiningai tunte eitas pareigas ir

atliktus darbus, nusipelniusios 
vadovės buvo apdovanotos atitin
kamais atžymėjimais. Ps. R. Jau- 
tokienė užsipelnė Ordiną Už Nuo
pelnus, si. A. Izokaitienė buvo 
apdovanota Vėliavos žymeniu.

“Aušros Vartų" skaučių tunto 
iškilmingoje sueigoje “Jūratės" 
drevės sesės atsisveikina buvusią
tuntininkę ps. fil. I. Žukauskienę ir 
sveikina naująją - v.sl. Dalią Got- 
ceitienę.

D. Vakarės nuotr.

Tunto bendradarbės: B. Sasnaus
kienė ir V. Bichnevičienė apdova
notos Ordinu Už Nuopelnus su 
Rėmėjo Kaspinu.

Atėjo tuntininkių pasikeitimo 
momentas. Tunte esančios dr-vės 
ir vyr. skaučių būreliai su nuošir
dumu ir seseriška meile atsisvei
kino dvejus metus tuntui vadova
vusią sesę Ireną ir priėmė naująją 
tunto tuntininkę v.sl. Dalią Gotcei- 
tienę. Jos abi buvo apdovanotos 
gėlėmis. Sesei Irenai viso tunto 
■vardu buvo įteiktas kuklus gintaro 
papuošalas, o seąei Daliai palinkėta 
ištvermingai ir nenuilstamai vesti 
tuntą lietuvišku-skautišku keliu.

Pareigas perėmusi, tuntininkė 
v.sl. D. Gotceitienė supažindino 
tuntą su įvairiais patvarkymais ir 
nauja vadija. Sueiga baigta 
“Aušros Vartų” tunto vakarine 
giesme “Laužų liepsnelės”.

Danutė Vakarė
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CHICAGO UTUANICOS TUNTO VAIRAS - 
JAU KITOSE RANKOSE

1976 m. lapkričio 21 d. Lituani- 
cos tunto nariai, svečiai ir tėveliai 
susirinko į didžiąją Lituanicos 
tunto sueigą. Joje svarbiausias 
įvykis buvo tunto vadovybės pasi
keitimas. Tuntininkas j.s. L. Kup- 
cikevičius perdavė pareigas Miško 
broliui s. J. Šalčiūnui.

Atstovai iš visų tuntų sveikino ir 
linkėjo broliui Kupcikevičiui ir 
broliui Šalčiūnui sėkmės ir džiaugs
mo naujuose darbuose.

vair. Vilius L. Dundzila

- Sėkmės Lituanicą vairuojant!
- Ačiū už gražiai vestą tuntą!
- Tegyvuoja Lituanica!
Tuntininko pareigų perdavimo 

momentas. Kairėje - naujasis tun
tininkas s. J. Šalčiūnas, dešinėje - 
perduodantis tuntą buvęs tunti
ninkas j.s. L. Kupcikevičius.

Viduryje - prie tunto vėliavos 
brolis vėliavininkas.

ps. J. Tamulaičio nuotr. 

CLEVELAND NUOTYKINGA STOVYKLA 
ROMUVOJ

mes daug linksmų valandų pralei
dom. Kai nebūdavo laužo, tai vyk
davo šokiai, kurie visiems patiko.

Buvo gaila išvažiuoti, nes mes 
stovykloj įdėjom daug darbo. Ten 
buvo smagu!

Algis Miškinis, 
Pilėnų tuntas, 
Cleveland, Ohio

Pilėnų broliai prie savo pasida
ryto “minkštasuolio” Romuvos 
stovykloje. Antras iš kairės - brolis 
A. Miškinis.

R. Belzinsko nuotr.

Šią vasarą Clevelando Pilėnų 
tunto skautams buvo smagu sto
vyklauti Romuvoje. Stovykla tę
sėsi dvi savaites. Buvo geras oras - 
nedaug lijo.

Gana daug laiko praleidom užsi
ėmimuose. Pavyzdžiui, mes pasta
tėm trikampį bokštą, aukštumo 
sulig medžiais. Pristatėm prie jo 
kopėčias, kad galėtumėm įlipt į 
pačią viršūnę. Dar pastatėm ir tiltą 
iš virvių. Kad būtų tvirtesnis, tilto 
galus padarėm iš medžio. '

Šią vasarą buvo įdomumų; mes 
vykom į kelias iškylas ir pernakvo
jom miške be palapinių. Pirmiausia 
mes iki nustatytos vietos baidarė
mis nuplaukėm, o kita grupė ir 
grįžo baidarėmis. Iškylos vietoj 

susikūrėm mažą ugnelę, pavalgėm 
dešrelių ir, miegmaišius pakloję 
ant žemės, ėjom gulti. Po vidur
nakčio atsikėlėm ir į pastovyklę 
grįžom pėsti (apie 1 mylią), o 
paskui ėjom pas mergaites kakla
raiščių ieškoti. Mes ten daug 
triukšmo šukelėm, bet parsinešėm 
du kaklaraiščius!

Stovykloje buvo ir sporto. Vieną 
dieną paskyrėm olimpiadai. Kiek
vienos pastovyklės skautai turėjo 
įsivaizduoti, kad jie yra iš kurios 
nors valstybės. Turėjom mažas 
ceremonijas, ir žaidimai prasidėjo: 
rutulio metimas, bėgimas, lengvoji 
atletika, plaukimas ir baidarių: 
lenktynės.

Kas vakarą buvo laužas ir ten

CHICAGO

NERIJOS TUNTE - 
NAUJA VADOVYBĖ

Nuo spalio 10 d. Nerijos jūrų 
skaučių tuntui vadovauja ps. Jo- 
landa Aleksiūnienė, perėmusi pa
reigas iš trejų metų tuntininkės 
kadenciją baigusios j.s. Aldonos 
Jovarauskienės. Tunto vadiją su
daro 25 vadovės.
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MŪSŲ SESĖS
MENININKĖS

suteikusios progą Chicagos lie
tuviams pasigrožėti savo kultivuo
jamu menu. Tai - vyr. skautė Te
resė Gaidelytė iš Omahos ir s. 
Birutė Kidolienė iš New Yorko.

VIENOS ŠEIMOS s. 

PARODA
Spalio 22-24 d. Jaunimo Centre 

įvyko Gaidelių šeimos trijų narių 
meno kūrinių paroda. Su savo 
tėveliu ir broliu jauna Omahos 
skaučių vadovė T. Gaidelytė šioje 
parodoje išstatė 35 paveikslus 
(daugumoje grafiką) ir 7 skulptū
ras. Sesė Teresė antri metai studi
juoja meną, domisi ir laimi už savo 
fotografijas, yra veikli skaučių 
vadovė, bendradarbiauja SKAU
TŲ AIDE bei kitoj spaudoj.

Apie savo darbą ir studijas ji 
pasakė: “Daugumas mano darbų 
yra eksperimentinio pobūdžio, nes 
norimai temai išgauti turiu kartoti 
darbą keletą kartų, kol pasiekiu 
patenkinamų rezultatų. Kiekvie
nas brūkšnelis ar linija veda prie 
numatyto tikslo. Savo darbuose 
esu naudojusi įvairias technikas: 
litografiją, lino raižymą ir medžio 
raižymą. Daugumoje naudoju tušą 
ant specialaus popieriaus arba ant 
medžiagos”.

T. Gaidelytė:

BIRUTĖS KIDOLIENĖS 
SIUVINĖTI PAVEIKSLAI
Kita įdomi paroda - tai new- 

yorkietės sesės siuvinėjimo menas, 
dailiai įrėmintas, jos inicialais pa
žymėtas. Išstatytuose 39 paveiks
luose - milijonai dygsnelių, tiksliai 
sugulusių prie kits kito, įrodančių 
menininkės didžią kantrybę. Prieš 
akis, lyg piešti, sumirga gamtos 
vaizdai; čia ir Aušros Vartų Ma
rija, Čiurlionio portretas, šv. 
Pranciškus, giedantis himną saulei. 
Čia saulės nupliekstas vėjinis ma
lūnas, o čia, štai, pelėdžiuke 
Marquette Parko mėnesienoje. Gal 
matėt kas ar gal bent girdėjot ją 
ten ūkaujančią? 0 gal ji - tik sesės 
Birutės fantazija?!

Švelnūs vilnoniai pūkeliai ypač 
traukė moteriškąją akį. Nenuo
stabu, kad chicagietė sesė R. Fabi- 
jonienė savo eilėse, skirtose paro
dos atidarymui, tuos pūkuotus 
dygsnelius sulygino su švelniu 
pienės pūku:

Gal dieną šaltą ir lietingą 
Vaikutis mažas sudrebės, 
Bet adatėlė paslaptingai 
Jam pienės pūku prakalbės...

Parodą gruodžio 3 d. vakare 
atidarė VS I. Kerelienė. Pakvies
tas vyrų (nesiuvinėjančių, bet ra
šančių) atstovas s. J. Toliušis savo 
poema apie didžią nelygybę mo
terų ir vyrų pasaulyje juokino pa- 
rodon atvykusius. T. Gaidelytės nuotr.

Sesė B. Kidolienė savo žodyje 
prisipažino, kad šiais audinį den
giančiais dygsneliais trejų metų 
laikotarpyje įsiuvo ir svajonių, 
vilčių ir nerimo...

***
Ši įdomi paroda, trukusi 2 sa

vaitgalius, buvo suruošta Chicagos 
Skautininkių draugovės valdybos 
triūsu ir pastangomis. Draugovei 
vadovauja v.s. A. Namikienė, dve
jus metus kruopščiai ir sumaniai 
redagavusi SKAUTŲ AIDĄ.

sj

"Mėnesiena Marquette Parke" - 
vienas iš s. B. Kidolienės siuvinėtų 
paveikslu.
■M—MII................UI'UIHM lilUfMI

Dabartiniai Omahos skautų ir 
skaučių vadovai, posėdžio metu 
planavę skautiškąją veiklą.

I-je eilėje pirmoji iš kairės - 
vyr.sk. v.si. T. Gaidelytė.
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BRAZILIJA

“Palangos” skautų ir skaučių 
vienetas lapkričio 20-21 stovyklavo 
pajūryje netoli Sao Paulo. Lapkri
čio 6 d. sueigos metu narių skaičius 
padidėjo iki 40, kurių dauguma 
lanko lituanistinę mokyklą ir šoka 
“Rūtelėje”. Kun. H. Šulco prieš 4 
metus įsteigtam vienetui vadovau
ja Eug. Bacevičienė, kuri praeitą 
vasarą svečiavosi Amerikos ir 
Kanados skautų vienetuose.

Medžio žievėse stovyklos pava
dinimą ir skilčių vardus įpiausto 
"Palangos” vieneto sesės: D. Silic- 
kaitė, E. Jurčiukonytė, M. Barei- 
šytė.

A. Saulaičio nuotr.

Chicagos skautininkių draugo
vės valdyba, sųruošusi s. B. Kido- 
lienės siuvinėtų paveikslų parodą. 
Prie stalo iš k. į deš.: I. Regienė, G. 
Meiluvienė, A. Martienė, A. Narni 
kienė, dr-kė.

VI. Bacevičiaus nuotr.

WORCESTER

Worcester™ Nevėžio tunto skau
tai su vadovais. Sėdi iš k. į deš.: 
tunt. pavaduotojas s. A. Glodas, 
v.s. P. Molis ir tuntininkas s. R. 
Jakubauskas.

v.s. P. Molis užriša kaklaraištį 
naujiems Worcestefrio “Nevėžio" 
tunto skautams: E. Narui, D. Ro- 
zevičiui ir J. Pridotkui.
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CLEVELAND'
anistinėse mokyklose ir stovyk
lose. Premiją priėmęs, skautų 
bičiulis ir keturių jaunų skautų 
tėvas muz. F. Strolia tarė labai 
nuoširdų žodį.

Šventėje dalyvavo svečių ir iš 
kitų vietovių: Los Angeles, Cleve
land© ir Detroito.

Minėjimas - šventė buvo baigta 
vakariene ir pasilinksminimu.

Sekmadienį, spalio 17 d., akade
mikai skautai-ės dalyvavo Šv. 
Mišiose, Jaunimo Centre. Jas at
laikė ASS Chicagos skyriaus kape
lionas kun. A. Kezys. Po Šv. Mišių 
didelis dalyvių būrys nuvyko į 
Liet. Šv. Kazimiero kapines, kur 
jie aplankė savo mirusiųjų narių 
kapus, sustodami prie kiekvieno 
kapo, prisimindami mirusiuosius ir 
palikdami gėlių.

e.k.m.

- Buvai gera mergaitė? Tai štai 
tau dovanėlė!

Kalėdų Senelis (A. Narbutaitis) 
apdovanoja sesę D. Palubinskaitę.

V.S.. VI. Bacevičiaus nuotr.

Clevelando skautai vyčiai, vyr. 
skautės ir jūrų budžiai savo su
ruoštose Kūčiose stebi burtų trau
kimą.

v.s. VI. Bacevičiaus nuotr.
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Akademinis Skautų Sąjūdis 
Chicagoje š.m. spalio mėn. 15-17 
dienomis atžymėjo savo 52 metų 
sukaktį.

Šventės išvakarėse įvyko tikrų
jų narių sueiga, kurios metu Aka- 
demikių Skaučių Draugovės aš- 
tuonios tikrosios narės davė įžodį, 
o trys Korp. “Vytis” nariai buvo 
pakelti senjorais. y

Sukakties minėjimas įvyko spa
lio 16 d. Jaunimo Centre.

Minėjimo metu įvyko Vydūno 
Fondo garbės atžymėjimo ir pre
mijos įteikimas, šiais metais skir
tas muzikui Faustui Stroliai už jo 
pavyzdingą darbą su jaunimu, 
vadovaujant chorams, supažindi
nant jaunimą su lietuviška muzika 
ir daina, mokant tų dalykų litu-
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CHICAGO NUOTYKIAI MIŠKE

Gera ilsėtis, kai ramybė iš ąžuolo 
kamieno į jaunas širdis srovena...

Živilietės - L. Lingytė, R. Kupci- 
kevičiūtė ir A. Jonušaitė Rako sto
vyklavietėje.

Alg. Grigaičio nuotr.

Vieną savaitgalį įvyko Živilės 
draugovės iškyla. Tikėsit ar ne - 
išvažiuodamos mes nieko nepamir
šom. Visus reikmenis atsivežėm!

Pirmiausia turėjome sustoti pas 
Audronę, nes, nežinodama apie iš
vyką, ji netinkamai apsirengė. 
Truputį palaukėm ir pagaliau 
linksma nuotaika išvažiavom į 
mišką, kur mūsų laukė sušalusios 
rengėjos su uždaviniu.

Iškyla prasidėjo pasivaikščio
jimu miške; turėjome lipti į me
džius, bet dairomės - jų nėra! Iš 
smalsumo pažiūrėjom žemyn, ir - 
stovi krūmukai su laiškais. MŪSI.L BROLIAI GILWELIO MOKYKLOJE

Nesvarbu, kad uždaviniai buvo 
sumaišyti: viskas praėjo gerai.

Grįžusios žaidėme futbolą. Pir
ma jį mėtėm ir spardėm, bet po 
kiek laiko nusibodo, tai sudarėm 
komandas. Neilgai žaidėm, nes 
ugnis traškėjo ir mus kvietė už
kąsti.

Valgėm dešreles apvyniotas 
bandelėm. Valgant irgi buvo nuo
tykių. Dūmai labai mėgo Eglutę. 
Kur jinai, ten jie. Kur jie, ten ji. 
Vita juokaudama sukinėjo kažko
kius nematomus mygtukus, bandė 
sumažinti laužo liepsną. Matot, 
buvo per karšta. Irena vis jai 
trukdė. Metė ir metė pagalius į 
ugnį, kilo žiežirbos, ir visos valgėm 
pelenais apkibusias dešreles. 
Mmm-mmmmm! 0 Eglutė vis 
vaikščiojo aplink laužą, bandydama 
pabėgti nuo dūmų.

Tada buvo užsiėmimas, kurio 
niekad nesu mačius iškyloje: 
skraidinom aitvarus. Jeigu galite, 
įsivaizduokite dešimt mergaičių 
užmiesčio parke laidant aitvarus! 
Suprasite kaip jautėmės, kai žmo
nės į mus žiūrėjo...

Po to susitvarkėm maistą, “nu- 
sukom” ugnį, susikrovėm kuprines 
ir pavargusios iškeliavom namo.

si. Audra Aleknaitė, Živilės dr-vė,

jįebrų skilties skautukau 
Gilwellio kursų dalyviai - praeitą 
vasarą iškyloje nustato stovykla
vietės kryptį-

Toje pačioje skautavimo "aukš
toje mokykloje" mūsų broliai 
Lapinai diskutuoja būsimus įsipa
reigojimus.
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GALYBĖS FONDU. IR 

FONDU GALYBĖ

Gera būdavo senovėj: 
Dirbome skautybės šlovei, 
Dar gobšumo neturėjom 
Ir be fondų apsiėjom.

Būdavo - tėvus sukviečiam, 
Skačiaus bonka tuoj pašviečiam, 
Jie Krambambulį užtraukia 
Ir į kasą aukos plaukia.

0 dabar, kaip iš kepurės, 
Viens po kito fondai kurias: 
Sesės turi Soc-fondelį, 
Kaip nugeltusią rūtelę;
Brolių neaiškias idėjas 
Remia fondas džiamborėjos.

Akademikus kas liečia, 
Į Vydūno fondą kviečia. 
Dargi du slapti fondeliai 
Australiokam lėšas kelia...

***

0 Gomora, o Sodoma!
Turime ir naują kromą: 
Rytuos Česlovas Kiliulis, 
Visu svoriu užsigulęs, 
Metė ąžuoliečių frontą 
Ir... įkūrė naują fondą.

Tai dabar Česiukui gera: 
Nei kas peikia, nei kas bara. 
Nei jam po krūmynus brautis, 
Nei su ąžuoliečiais kautis...

Saugo pinigų paketą, 
Jam Saulaičio patikėtą, 
Kad iš rankų neišslystų, 
Kad Čikaga neprilįstų...

Tasai Česius - kaip tas vilkas: 
Svoris krinta, akys pilkos;
Bet kaip toj šventoj karunkoj: 
Česius bėga - fondas tunka!

Aš už fondą dedu akį, 
Nes Kiliulis man pasakė: 
“Augo fondo nuošimtinės, 
Per metus liks tūkstantinė, 
0 prie šimto metų galo 
Milijonas bus ant stalo!”

Tai tada laikus turėsim: 
Sąjungą visur išplėsim, 
Plauks jaunimas į mūs ratą, 
Nesgi fondas štai ką žada:

Sesei kiekvienai ir broliui
Veltui Gilwellio karoliai, 
“SKAUTŲ AIDAS” - dabar nulis, 
Dienraštis pavirs didžiulis...
Senų skautininkų daliai 
Bus ir praeities skyreliai.

Rytuose, palei pat jūrą, 
Sąjungos centriniai mūrai! 
Fronte užrašas didžiulis: 
“DEDICATED TO KILIULIS”.

Penkios salės posėdžiauti, 
Suomių pirtys atsigauti, 
Stiklo užtvaros nuo vėjų, 
Parke - statulos veikėjų.

Bernardinų kalnų bloke 
Fondas statys pilį tokią, 
Kur seni skautų veikėjai 
Savo dienas leis pavėjui.

***

Kaip skautybės tikrą ginklą, 
Fondas plės stovyklų tinklą. 
Viską gausim ten už dyką: 
Maistą, butą ir mokyklą. 
Žaisim, valgysim, budėsim, 
Jei liks laiko - lietuvėsim.

s. J. Toliušis
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