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Miela Sese Redaktore,

Su nekantrumu laukėme SKAU
TŲ AIDO Australijos numerio, 
kuriame kaip veidrodyje, tikėjo
mės dar kartą pamatyti VI TS 
gyvą, spalvingą, skautiškai lietu- 
(Višką gyvenimą. Ir neapsirikom jį : 
gavę, skaitome su įdomumu, ste
bime fotografijose matytus veidus, 
ieškome patirtos šilumos ir 
džiaugsmo, gyvename prisimini
mais ir planuojame naujus susiti
kimus. Taip malonu būti drauge su 
Jumis visais! Ačiū Jums, Sese | 
Redaktore, už gražiai atkurtus 
prisiminimus, už įvertinimą mūsų 
visų daruų ir už ugdymą skautiškai 
lietuviškos dvasios.

Jums asmeniškai ir Skautų 
Aidui “in corpore” esame labai 
dėkingi už pagalbą organizuojant 
VI TS ir dabar už dpyaną 200 egz. 
SKAUTŲ AIDO, kuriuos išdaly
sime savo nariams.
_ , v.s. A. Mauragis,

u Z1U’ Australijos Rajono Vadas

...Ką tik sulaukiau specialaus 
leidinio, įspūdingai aprašančio 
Šeštąjį Sąskrydį Australijoje. Pui
kiai išleistas žurnalas nukelia mus, 
ten nebuvusius į tą kengūrų šalį, į 
užsiėmimus, laužus bei iškylas. 
Širdingi linkėjimai!

Taipgi būtų įdomu laikas nuo 
laiko sekti aprašymus iš P. Jurgė- 
los knygos “Lietuviškoji skautija”, 
ypač apie pokarinius laikus.

Budėdamas

v.s. St. Naginionis, 
Lavai, Kanada

Gaunamą SKAUTŲ AIDĄ per
skaitau su malonumu. Žinoma, ne 
visi straipsniai mano amžiui bei 
nuotaikoms. Bet juk SA ir leidžia
mas ne mums, “pensininkams”, bet 
lietuviškajam jaunimui. Yra 
straipsnių, ir labai įdomių (bent 
man taip atrodo), kuriuos su malo
numu skaito visi.

197,7 m. rugsėjo numeryje yra 
labai įdomus v.s. A. Saulaičio, SJ 
straipsnis “Dievo skolos”. O kad 
taip daugiau tokio pobūdžio 
straipsnių pasirodytų! Kodėl neap: 
rašyti Užgavėnių papročių Lietu
voje ir kituose kraštuose; Kūčių 
papročių, Atvelykio bobutės, pirš
lių lankymosi ir piršlybų, pintu
vių?! O kiek yra pripasakota apie 

laumes, kaukus, aitvarus, keleivių 
paklaidinimus pelkėtose vietose; 
apie pirmųjų knygnešių linksmes
nius nuotykius gabenant lietuviš
kas knygas iš Prūsų!

Čia tik maža dalelytė iš mūsų 
liaudies papročių, bet ir apie tai 
pasiskaityti būtų įdomu, nes viskas 
pamažu užsimiršta...

Jūsų Vladas Venckus, 
Maracay, Venecuela

...Man nepatinka, kad SKAUTŲ 
AIDĄ siunčiat kaip neapmokėtą, 
nes kas būtų, jeigu aš jo nenorė
čiau?!

A. Paliulytė, 
Toronto, Kanada

...SA yra puikus jaunimo žurna
las, kurį skaitant nuosekliai galima 
daug ko išmokti!

M. Timmerman, 
Winnipeg, Kanada

...SA man patinka aprašymai su 
nuotraukomis, ypač su mažaisiais, į 
kuriuos sudedame visas viltis atei
čiai... Skautavimas Lietuvoje buvo 
labai skirtingas nuo dabartinių 
sąlygų. Nemačiusiems savos tėvų 
žemės ir riedant gyveniman sveti-

Perkelta Į 22 pusi.
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Svarbiausias

Nuo senų, neatmenamų laikų, 
Sacharos dykumoje stovėjo didelis 
sfinksas. Apie tą sfinksą buvo daug 
gražių padavimų. Viename pada
vime buvo pasakojama, kad 
sfinksas prakalbės žmogaus balsu, 
jei jo papėdėje bus ištartas svar
biausias žodis pasaulyje. Praėjo 
daug šimtmečių, bet sfinksas ty
lėjo.

Vieną kartą pro sfinksą keliavo 
turtingi pirkliai. Jų kupranugariai 
buvo apkrauti šilkais, auksu ir 
dramblio kaulais. Prie sfinkso jie 
ištarė: “Turtas!” Bet sfinksas ty
lėjo. Po kiek laiko prie sfinkso su
stojo karavanas su keliaujančiais 
dainininkais. Jie prie sfinkso papė
dės ištarė: “Daina!” Bet sfinksas 
neprakalbėjo. Iš keliaujančių išsi
skyrė jauna pora. Abu laikyda
miesi už rankų, sustojo prieš 
sfinksą ir tarė: “Meilė!” Bet 
sfinksas liko tylus. Praėjo vėl daug 
metų. Kartą tuo dykumos keliu 
žygiavo kariuomenė, vedama gar
saus vado. Vadas, kovose pasiekęs 
daug laimėjimų, buvo labai išdidus. 
Priėjęs prie sfinkso jis drąsiai su
riko: “Garbė!” Tačiau sfinksas 
nepratarė nė žodžio.

Vieną dieną per dykumą slinko 
klajoklių karavanas. Jie ieškojo 
geresnės naujos vietos gyventi. 
Jauna motina paėmė miegantį savo 
kūdikį ir padėjo sfinkso šešėly, kad 
jis pailsėtų nuo karščio ir nuovar
gio. Staiga sušvilpė vėjas ir suūžė 
dykumos smėlis. Artėjo baisus 
uraganas. Klajokliai greitai pa
griebę savo mantą ėmė bėgti iš tos 
vietos. Toji motina pasiėmus savo 
daiktus bėgo kartu su kitais, 
manydama, kad jos vyras paėmė 
kūdikį. Kai vėjo nešamas smėlis 
atsimušė į kūdikio veidelį, jis pa
budo ir pravirko šaukdamas: 
“Mama!” Sfinksas tada prakalbėjo 
raminančiu balsu, priglaudė kūdikį 
prie savo šaltos krūtinės ir vėl nu
tilo amžinai.

Laima Muceniekaitė, 
Melbournas, Australija

žodis pasaulyje

Savo močiučių pavyzdžiu sesės 
mokosi verpti VI TS Australijoje.

G. Statkaus nuotr.
T. Gaidelytės pieš.

Aš žiedą nuskinsiu, 
Vainiką nupinsiu 
Ir galvą motulei 
Gražiai padabinsiu.

Jonas Rukšėnas, 
Melbournas, Australija
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Sąmoningas žmogus, pasiekęs 
gimnazijos vyresnes klases ar jau 
įstojęs universitetan, išėjęs ka
riuomenėn ar pradėjęs savaran
kiškai dirbti ir rūpintis kurti šei
mos židinį, išgyvena didelę įtampą 
savo sieloje, kurią paprastai vadina 
"tikėjimo krize”. Vieni po mėnesių 
ar kelerių metų dvejonių, ieško
jimo, pastangų pradeda iš naujo ir 
giliau tikėti; kitus gyvenimas pa
veikia taip, kad jie save įžiūri kaip 
netikintį asmenį; treti po kiek laiko 
visai apie tai nepagalvoja, palik
dami religiją ir tikėjimą vaikys
tėje.

Šis “tikėjimo-netikėjimo”. išgy
venimas yra būtinas, kad suaugęs 
asmuo taptų sąmoningu žmogumi. 
Atsitinka taip; iš vaiko vaikiškos 
religijos tenka pereiti į suaugusio 
žmogaus tikėjimą. Pavyzdėlis: 
mažas vaikas mano, kad Dievas 
yra toks senelis su balta barzda ir 
sėdi aukštai ant debesų; suaugęs 
sąmoningas žmogus supranta, kad 
senelio atvaizdas neišreiškia viso 
to, kas Dievas yra. Panašiai tenka 
naujai įprasminti visa tai, kas su
rišta su tikyba: kas yra Bažnyčia 
(nebe tik plytų pastatas), kas yra 
malda (ne tik prašyti saldainių ar 
dviračio), kas yra kunigas (nebe 
labai šventas), kas yra religinė 
pareiga (nebe mamos ir tėčio pa
liepimas) ir panašiai. Ir dar giliau - 
visa gyvenimo prasmė: jeigu Die- 

as toks geras, kaip šv. Raštas ar 
Bažnyčia sako, tad kaip gali leišti, 
kad nekalti žmonės kentėtų? Ir 
panašiai.

O skautybė reikalauja iš savo 
narių (kurie sąjūdin įstojo niekieno 
neverčiami), Vkėti Dievą. Kas 
darytina, jeigu nejaučiu. Kad tikė
čiau Dievą? Jeigu manau, kad galiu 
būti geras ir tyrai, tauriai gyventi 
be jo?

Maždaug tokį klausimą išgirdo 
Jėzus, kai jis klausytojams pasa

kojo apie Dievo teismą. Šiandien 
tuos žodžius iš Naujojo Testa
mento skaitydami, sakytume, kad 
Jėzus paaiškino skautų įstatą - būti 
sąžiningu sau, būti tiesiu. (Kodėl 
išvis įstatas “Skautas-ė tiesus-i ir 
laikosi savo žodžio” yra pirmasis, o 
ne “Skautas ištikimas Dievui...”?). 
Jėzus aiškina, kad Dievas atskyrė 
aveles nuo ožių, kaip piemenėlis 
darytų - vienus vienon pusėn, kitus 
kiton pievos pusėn. Dešinėn nu
siuntė tuos, kurie davė gerti iš
troškusiam, pavalgydino alkaną, 
aplankė ligonį, užsuko pas kalinį, 
aprengė sušalusį, o kairėn - tuos, 
kurie to nedarė. Bet tada atsiranda 
problema - gerieji nesupranta, kaip 
jie pateko į avelių tarpą, jeigu , jie 
net Jėzaus nepažino. Viso palygi
nimo prasmė yra kelis kart karto
jama eilutėje: “Ką padarėte 
mažiausiam mano broliukui ar 
sesutei, man padarėte”. Žinoma, 
palyginimo blogieji viso to nedarė, 
netarnavo savo artimui, kitam 
žmogui.

Ar aš tikiu Dievą kaip suaugęs, 
sąmoningas žmogus? Ar nebetikiu 
Dievu (kuris nieko nedaro dėl 
blogio' pasaulyje)? Ar nebetikiu 
vaikiška Dievo sąvoka? Ar tebe
tikiu plytų bažnyčia, vietoj kad 
Bažnyčia vadinčiau tikinčiųjų šei
mą ir Dievo tautą? Tokie klausimai 
gali krypti į išrišimą, į aiškesnę 
padėtį žmogaus dvasiniame gyve
nime, jei jie sprendžiami bendruo
menėje, žmonių šeimoje, kaip ir 
pats Jėzus į panašų klausimą paly
ginimu atsakė.

Prancūzų skautų kapelionams 
išleista knygutė primena tokį pa-

B@ naudos praleistas laikas yra buvimas; 
naudingai praleistas laikas yra gyvenimas.

Young

Vysk. Vincentas Brizgys dalina 
šv. Komuniją Clevelando skautams 
Mišių metu minint Tautos šventę.

V. Bacevičiaus nuotr.

aiškinimą: “Kas yra tikėjimas? 
Tikėjimas yra atsakomybė už kitus 
Dievo akivaizdoje”. Pagal Jėzaus 
prilyginimą, toks aiškinimas visai 
suprantamas. Arba kitoje knygoje: 
“Tikėjimas yra būdas suprasti 
istoriją, siekti santaikos tarp skir
tingų (kultūrų) žmonių ir įžvelgti 
asmeninio gyvenimo problemas”. 
Kitur: “Tikėjimo dalis yra pasiti
kėjimas Dievo ištikimybe ir daly
vavimu žmonijos gyvenime”.

“Ką aš tikiu” yra nuolatinis 
klausimas. Kai skaudūs gyvenimo 
įvykiai sudrumsčia visą gyvenimą, 
vidinę ramybę, gyvenimo siekius, 
tada tikėjimas arba grįžta į saugų 
vaikiškumą arba bręsta, kol žmo
gus pilnai gyvente gyvena. Kaltė, 
kančia, kova - brendimo palydovai.

v.s. A. Saulaitis, SJ
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vyčiu
KELIAIS

TOMS KNYGOMS NĖRA 
GALO!

Televizija, kinai, albumai, plokš
telės ir daug kitų būdų žinias įgyti 
ir laiką praleisti sumažino knygos 
svarbą. Bet šiais laikais knygų 
spausdinama daugiau negu seniau. 
Lietuviška prasme knyga yra 
pagrindinis informacijos ir pramo
gos šaltinis. Knygų, yra tiek, kad 
vienam žmogui sunku ir dalį jų 
aprėpti.

Todėl skautų vyčių būrelis į savo 
užsiėmimų programą gali įtraukti 
ir knygas - žinoma, ne jas sueigoje 
skaityti; nebent tik kai kurias iš
traukas. Ne visos knygos visiems 
vienodai įdomios, bet galima dau
geliu iš jų susidomėti. Skautuku 
būdamas, skautas vytis ar budys 
gal nesidomėjo poezija, bet jeigu 
šiandien atsiverstų eilėraščių rin
kinį, gal pajustų jame ką nors 
naujo ir įdomaus.

Vietiniuose laikraščiuose ir žur
naluose vis pateikiama statistika, 
kurių knygų daugiausia išperkama. 
Tie pirmųjų dešimties knygų sąra-

APIE GRAŽU PAVYZDI
Dažnai skauto ir skautės gerąjį 

darbelį įsivaizduojame kaip pa
galbą arba darbą žmogaus ar gru
pės labui: sutaisyti vieneto pala
pines, aplankyti ligonį, padėti 
vargstantiems, stovykloje paruošti 
laužavietę ir t.t. Tokį gerąjį darbelį 
atlieka skautas ar visa skiltis 
kartu. Be darbų, veiksmų, geruoju 
darbeliu skautų tarpe vadinamas ir 
gražus pavyzdys. Čia ir yra pa
grindinis skilties gerasis darbelis.

Skilties gerasis darbelis gali būti 
visada tvarkingai, pavyzdingai 
dalyvauti vieneto sueigose - laiku, 
uniformuotai. Daug draugovei 
padeda, jei skilties nariai visi savo 
patyrimo laipsnius ir specialybes 
įsigija laiku, nedelsdami metus ar 
daugiau sekančiam patyrimo laips
niui pasiekti.

Dar kitas skilties gerasis darbe
lis gali būti laikytis tvarkos (sto
vykloje, sueigoje, iškyloje, mugėje, 
šventėje) ir atidžiai sekti žaidimų, 
varžybų ir kitus nurodymus ar 
vadijos nutarimus. Arba aiškiai 
žinoti ir eiti savo pareigas, tiek 

►♦••♦•♦♦♦♦♦♦♦♦•♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t**  •♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦♦♦i 

šai padalinti į dvi dalis: beletristika 
ir tikrovinės knygos. Suaugęs 
žmogus skaito ir romanus ir istori
nes (arba kitas informacines) kny
gas. Būrelyje pravartu skirti kelias 
minutes narių skaitybai apžvelgti - 
jei kas surado įdomią ir patrauklią 
knygą, galėtų pateikti santrauką 
su ištraukomis, supažindinti su 
autorium.

Modernus žmogus daug skaito 
(ypač jeigu moka greitai skaityti, 
pasąmonėje žodžių netardamas). 
Ar nėra gera proga mokytis ar 
neužmiršti mokykloje ar kitur iš
moktų kalbų paskaitant vieną kitą 

skiltyje, tiek draugovėje.
Skilties gerasis darbelis gali 

atrodyti neapčiuopiamas, sunkiai 
įvertinamas. Jeigu skiltis pasisiūlo 
parengti salę kokiam renginiui - 
tokį dalyką galima net nufotogra
fuoti. Jei skiltis susitaria išvis 
labiau stengtis - žaidimuose, var
žybose (nebūtinai laimėti, bet gerai 
žaisti), gali būti sunkiau įvertinti ir 
skilties dienyne aprašyti. Bet skil
ties sueigoje ar kita proga susėdę 
skilties nariai žinos, ar ir kiek jie 
stengėsi, skautiškai elgėsi, kiek 
siūlėsi ką nors padaryti, vietoj 
laukdami prašymų ar įsakymų iš 
aukščiau.

Skiltis savo gerąjį darbelį gali 
nustatyti iš anksto ateinančiam 
mėnesiui ar kuriai stovyklos die
nai. Pasibaigus tam laikotarpiui, 
įvertina, ar ir kaip darbelį įvykdė. 
Kai kuriose stovyklose yra įprasta 
vėliavų nuleidimo metu pranešti, 
kiek skautų atliko savo kasdienį 
gerąjį darbelį ir kad skiltis įvykdė 
savo bendrą gerąjį darbelį (kurį 
būtų galima ir žodžiais paaiškinti).
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■Aujtos Tu nt a y
TV Geležinio Vilko Būrelio
TMNQR&TIf

GYVENIMO KNYGA

V.s. A. Jakšto memsicai apipavi
dalinta skautų vyčių būrelio knyga, 
virtusi to būrelio istorine vertybe. 
Geležinio Vilko būrelis gyvai reiš
kiasi Sydnejaus, Australijoje, skau
tiškoj veikloj, ypač VI TS metu.

knygą? Jau nekalbant apie lietu
viškąsias!

Knygos praplečia.akiratį ne tik 
bendrinėmis žiniomis apie žmones 
ir kultūras, bet ir skautiškajame 
pasaulyje. Ar vietovės skautai ir 
skautės turi knygynėlį? Ar žino, 
kokias knygas gali rasti viešojoje 
bibliotekoje apie rankdarbius, 
žaidimus, vaidybą, istoriją, sportą, 
gamtą? Ar skautai vyčiai yra matę 
ir turi, be lietuviškų skautiškų 
knygų, tokias būreliui naudingas 
knygas kaip “Rovering to Success” 
(Baden-Powellio), “Plan for Rover 
Scouts” (Anglijos skautų), “The 
Presentation of a Rover Scout” 
(irgi Anglijos), ‘TOO Ideas for Crew 
Meetings” (“crew” yra būrelis), 
“Letters to a Ęover” (D. H. 
Barber), ‘TOO Ideas for Senior 
Scouts”, “Look Wide” (anglų), 
“Raiders Scouts” (prancūzų) ir 
kitas?
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aitros
ŽEMUOGĖS

Apie ŽEMUOGIŲ atsiradimą 
Lietuvoje sekama tokia pasaka:

Kadaise, kai žaliajame Dubausio 
upelio slėny stirnos su aukso kano- 
pėlėmis bėgiojo, vieversėliai savo 
aušros karūnomis plasdeno, ant 
sraunaus upelio kranto stovėjo 
vandens malūnas su sidabro ratu.

Ne baltus miltus malūno girnos 
pūtė, bet skleisdavo nuostabias 
dainas ir melodijas — toks nepa
prastas buvo tas malūnas.

Dainavo vanduo, krisdamas ant 
sidabrinio rato. Skambėjo gėlių 
varpeliai, lakštingalos naktimis 
krūmuose ilgesingai suokė, o slėnis 
aidus kartodavo.

Turėjo malūnininkas gražuolį, 
aukštaūgį sūnų rugiagėlių spalvos 
akimis, žėrinčia aušros žvaigžde 
plaukuose.

Pamatė kartą ant kalno užkopusį 
jaunikaitį jaunutė drobių skalbėja, 
paraudo ir nė žodžio negalėjo iš
tarti.

Tada gražuolis tyčiodamasis ėmė 
kvatoti iš skaisčios, kuklios mer
gaitės, kuri iš skausmo virto 
žemuoge.

Audra sugriovė sidabrinį dainų 
malūną, o malūnininko sūnus, nu
baustas už puikybę visiems lai
kams, tapo dygliuotu vilkdagiu, 
kurį žvėrys ir gyvuliai rūpestingai 
apeina, nors jis vasarą ir žydi gra
žiu purpuriniu žiedu.

Matome, kodėl dainose ir pasa
kose minima mergelė — uogelė; 
kodėl žmonės sako: “Mergaitė 
skaisti, kaip žemuogėlė”. 0 iš kur 
tos žemuogėlės skaistumas? Ogi, 
“žemė motulė nešiojo, saulė motu- 
,tė dabojo”.

Auga žemuogės savaime Euro
poje ir Šiaurės Amerikos pietuose 
pievelėse, saulėtose miško aikšte
lėse, pamiškėse, kirtimuose, ret- 
mėse (t.y., kur iškirsti arba išre
tinti medžiai).

Mėgsta žemuogė saulėtas atšlai
tes — iš viso sausas vietas būtinai 

saulėje. Gal ji nuo saulės ir gauna 
malonų kvapą ir saldumą? Tikriau
sia senelė rinko žemuoges maža 
būdama ir dar parnešdavo jų 
linksmų puokštelių. Mat, žemuo
gės, savaime augančios, koteliai jų 
ilgi, lapai trejiniai. Žiedai — baltos 
bei gelsvos žvaigždutės, nedidelės 
arba kartais net ir nykščio didumo, 
raudonos, balsvos spalvos uogos, 
saldžios ir kvapios, pilnos nektaro.

Lietuvoje miškinių žemuogių 
tegalima buvo pirkti turguje, nes 
netiko ilgai laikyti. Pirkėjos mielai 
mokėjo kiek daugiau, nes iš anksto 
jautė jų malonų skonį, užpylus kiek 
pieno ar saldžios grietinėlės. Gyva 
sveikata!

Ne be priežasties žmonės džio
vindavo pačios žemuogės lapelius 
ir uogeles, nes tikėjo, kad paga
mintas iš jų gėrimas gydė nuo 
mažakraujystės, širdies ir inkstų 
negalavimų bei mažindavo karštį.

Kaimiečiui žemuogių prąžydėji- 
mas ir žemuogavimo pradžia bū
davo geras ženklas. “Žemuogė su 
saule pražydo, giedra pievon 
atėjo”. “Žemuogių džiovintų lapų 
javų ar žolės krūvon pridėsi — 
pelės javų nekapos”.

Kryžmindami kelias miškinių 
žemuogių rūšis, žmonės pagaliau 
išaugino jų seserį — medum kve
piančią braškę. Ne vieną braškių 
rūšį, bet daug veislių įmantriais 
pavadinimais. Yra net ir į miškinę 
žemuogę panašių braškių, ne tokių 
jau didelių, bet duodančių vaisių 
visą vasarą.

P.P.
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LAUZAVEDZIU KAMPELIS

STOVYKLOS MUZIKANTAI

Stovykla be muzikos tampa sto
vykla be ypatingos nuotaikos. Ne 
tik dainų mokymosi metu, per 
programas ir laužus, bet ir laisva
laikiu, lankymo laiku kažkur sto
vykloje gali skambėti akordeono, 
dūdelės, gitarų ar armonikų mu
zika. Šie instrumentai tačiau būti
nai reikalingi prie laužo.

Visų pirma, akordeonas (ar kitas 
instrumentas) paduoda toną ir 
išlaiko ritmą. Bet svarbiausia - jis 
perduoda ypatingą nuotaiką. Su
manūs laųžavedžiai visus stovyklos 
muzikantus įjungs ne tik į daina
vimą, bet ir į visą laužo eigą. 
Orkestre gali būti eiliniai atsivežti 
instrumentai, bet turėtų būti ir 
trikampis, varpelis, namų darbo 
būgnas ar būgnai, kokia nors dūda 
iš popieriaus ar tošies, skardus 
geležies gabalas, cimbolai.

Iš anksto paruoštą laužo pro
gramą palydi instrumentai pagal 
reikalą, grodami vaidinimėliams
įvadus ar temas, palydėdami tylius

TAURO RAGO orkestras labai 
sėkmingai linksmina Chicagos 
skautiškąją publiką ir net yra 
kviečiamas gastrolėms į kitas vie
toves. Orkestro dalyviai čia nusi
fotografavę su šiek tiek pakeisto
mis savo įprastinėmis šukuose
nomis!

Iš k. į deš.: s. A. Kezys, SJ, s. M. 
Jakaitis, v.s. VI. Vijeikis — diri
gentas ir vadovas, v.s. Vyt. Nami- 
kas, s. R. Burba, ps. Vedegys ir s. 
R. Povilaitis.

A. Kezio, SJnuotr. 

mimikos vaidinimus ar kitus jude
sius, pabrėždami vaidintojų nuo
taikas: nuostabą, susirūpinimą, 
skubėjimą. Toks “orkestras” gali 
padaryti audros, vėjo, griaustinio 
ar kitus garsus, reikalingus geram 
pasirodymui. Čia gali padėti pats 
laužavedys ar vienas iš vaidinimo 
ruošėjų, duodamas muzikantams 
nurodymus.

Muzikantai ritmiškai palydi ir 
šūkius arba šokius, žaidimus (kai 
kas nors bėga, juda, stoja, sėdi, 
žygiuoja). Orkestras sudaro laužo 
programos muzikinę sceną. Paste
bėkime, kiek muzika naudojama 
televizijoje, filmuose ir teatruose. 
Kartais jos nei nepastebim, bet ji A.S.

7

perduoda tam tikrą nuotaiką, kuri 
seka aktorių judesius, nuotaikas, 
užsiėmimą. 0 skautai jau taip darė, 
kai televizijos“ dar nebuvo!

Muzikantai padeda laužavedžiui 
atkreipti dėmesį ir jį išlaikyti, kad 
dalyvių akys, ausys ir mintys būtų 
atkreiptos į bendrą pergyvenimą. - 
džiaugsmą, linksmybes, paslaptin
gumą, juokus ir rimtį. Laiks nuo 
laiko orkestras gali ir pasirodyti; 
gal juokingai, bet muzikiniai tiks
liai atlikdamas savo programą. 
Skudučių ir birbynių orkestrai ne 
tik paįvairina stovyklą, bet ir tęsia 
įdomią lietuviškos muzikos tradi
ciją.
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AMŽINASIS PAŽADAS Suvažiavimas vyko Toronto vai
šingų ir mielų sesių prieglobstyje.

Iš k.: B. Abromaitienė, Balta-

1978 m. balandžio 8-9 Toronte 
įvyko LSS vadovių sąskrydis, ku
rio vedamoji mintis buvo “Auski, 
sese, plačią juostą”. Programą 
paruošė v.s. N. Kersnauskaitė. Su
važiavimą globojo Kanados rajono 
vadęivė s. L. Gvildienė, registra
ciją tvarkė Šatrijos tunto tuntinin- 
kė ps. V. Grybienė, finansinių rei
kalų vedėja - s. D. Keršienė. Vai
šėmis tvarkingai ir sutartinai rūpi
nosi Skautininkių Ramovė, vado
vaujama s. M. Kalinauskienės ir 
Kun. Birutės vyr. sk. draugovė, 
vadovaujama v.sl. R. Valickienės.

LSS knygų tiekAno skyriaus 
vedėja s. A. Ramanauskienė vežasi 
skautiškas knygas visur, kur tik 
važiuoja. Šiame suvažiavime dau
giausia, skautiškos spaudos nupirko 
fjos Angeles skaučių Palangos 
tunto atstovė S. Koronkevičienė 
(kairėje); geru pavyzdžiu pasiruo
šusi sekti ir Toronto ps. B. Paliu
lytė (dešinėje).

Suvažiavimą sveikino LSS Ta
rybos Pirmininkė v.s. L. Milu- 
kienė, LSS Dvasios vadas s. kun. 
A. Simanavičius, Kanados Raj. 
vadas s. K. Batūra. Įvairiomis 
skautiško gyvenimo temomis kal
bėjo prelegentės: v.s. H. Plauši- 
naitienė, s. I. Šerelienė (abi iš 
Chicagos), ps. A. Miškinienė, v.s. 
N. Kersnauskaitė (abi iš .Cleve- 
lando), v.s. A. Saulaitis (Chicaga), 
p. B. Nagienė, v.s. L Lukoševičienė 
(abi iš Montrealio), v.s. L. Kere- 
lienė ir v.s. J. Mikutaitienė (abi iš 
Chicagos). Programos moderatorė- 
s. L. Luneckienė (Chicaga).

Sekmadienio šv. Mišias laikė 
skautininkai A. Simanavičius ir A. 
Saulaitis., Ypač jaukią ir linksmą 
vakaronę pravedė ps. R. Lukoše- 
vičiūtė.

AN

S. Dabkaus ir A. Namikienės 
nuotraukos. 

duonienė, Šatrijos t. tuntininkė V. 
Grybienė, Kanados Raj. vadeivė s. 
L. Gvildienė, D. Keršienė, Skauti
ninkių ramovės pirm. M. Kalinaus
kienė, A. Šeškuvienė, ps. Gvildyto. 
Vyr. sk. Kun. Birutės d-vės drau
gininke R. Valickienė.

p. Stasys Dabkus, ilgametis 
Toronto skaučių Šatrijos tunto 
rėmėjas, nustebino suvažia
vimo dalyves, Vyriausiai Skau
tininke) įteikdamas jo paruoštą 
Ketvirtosios Tautinės Stovyk
los (1958) nuotraukų albumą.Stovyklų vadovės
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Lituanistikos vadovėlio ruoša.

v.s. H. Plaušinaitienė
“Mūsų pagrindinis tikslas — 

tarnavimas jaunajai sesei. Di
džiausias atpildas, kai matai, 
kad. ta sesė išaugo į gerą ir 
svarbiausia — linksmą moterį”.

v.s. A. Saulaitis
“Jums dabar laikas žydėti, 

nes paskui bus per vėlu...!"
v.s. A. Saulaitis, kelių knygų 

autorius, žurnalų redaktorius, 
suvažiavimo dalyvėms leido 
pasirinkti vieną iš 12 mėgiamų 
skautavimo sričių ir tada už
davė per pusę valandos pa
ruošti. knygų turini.

p. B. Nagienė
"Skautėms ir skautams yra 

geriausia proga vaizdiniai pa
rodyti kas yra lietuvybė".

ps. R. Lukoševičiūtė
"Skilty priprantama vado

vauti — tai pagrindas".

s. I. Serelienė
“Kokia turtingai ilga yra 

skautiškoji diena, nusidrie
kianti per žydinčias vasaras, 
balzganus rudenius vaiskias 
žiemas!"

v.s. I. Kerelienė
“Ar galime atstumti nekal

bančias lietuviškai? Reiktų 
steigti jų skiltis, sudaryti 
programą".

s. L. Luneckienė
“Išgėrėm ežerus kavos, iš- 

kalbėjom upes žodžių..."

v.s. N. Kersnauskaitė
"Reikia, leisti skautybei pa-' 

pasakoti mums apie jos sielą".

ps. A. Miškinienė 
"Kūrybingumas — arba tu 

turi, arba ne/”

9
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Chicagos Nerijos tunto naujosios 
ūdrytės, papuoštos naujais kakla
raiščiais ir gėlytėmis, pradeda ilgą, 
įdomų jūrinio skautavimo kelią.

Kairėje - jų rūpestinga, jauna 
vadovė v.v. gint. R. Karaliūnaitė.

L. Meilaus nuotr. '

JŪRININKAI APIE JŪRĄ

ISPANAI: Jei nori išmokti 
melstis — tapk jūrininku.

Apsaugok mus, Viešpatie, nuo 
štyliaus, o nuo audrų mes patys 
apsisaugosime.

ITALAI: Gerą jūrininką galima 
pažinti tik audroje.

Kas į jūrą išplaukia be sausainių, 
namo grįžta be dantų.

JŪRIĮSKAUTAMS

Tik drąsūs jūros plotus myli, 
Tiktai drąsienąs ji nuolanki; 
Iškeiki vimpelo leliją 
Pamok ir plauk toli, toli...

Per vandenynus, per audras 
Lietuvis jūrų skautas kelią ras 
Gimtojon Baltijon — namo, 
Prie Nemuno sraunaus — valio!

Ar Pacifikas, ar Atlantas, 
Ar uraganas, ar audra — 
Netolimas nė vienas krantas, 
Tik burėms laisvę, broli, duok!

Žuvėdrų skrydyje Šventoji
Tau švyturiais kelius nušvies;
Ten jaunos sesės linksmai moja 
Kopose gintaro šalies!

v.s. Bronius Žalys

10
R. Kupcikevičiūtės piešinys

— Pastatysiu patį didžiausią 
laivo modelį, — svajoja Lituanicos 
tunto bebras Aras Rimavičius.

PRANCŪZAI: Jūrą gerbk, bet 
sausumoje lik.

DANAI: Geriau bures surefuoti 
(sutrumpinti) negu apsiversti.

NORVEGAI: Geriau turėti svei
ką mažą valtelę negu sulaužytą 
laivą.

Perkrautas laivas nepaneša 
didelių bangų.

ANGLAI: Sausumoje užmirš
tame melstis.

Ir mažiausia skylutė gali pa
skandinti didžiausią laivą.

OLANDAI: Jeigu kajutėje pra
deda varvėti, tai pirmiausia bus 
šlapia lova.

ISLANDAI: Kiekvienas dau
giausiai pakrauna į savo laivą.

Jeigu karalius nori buriuoti, tai 
turi pūsti palankus vėjas.

Surinko j.v.s. L. Knopfmileris

vyr.sk.v.sl. Ramintos Jelionytės 
nuotr.
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PRISIMINIMUOSE — 
VI TAUTINĖ STOVYKLA

AUSTRALIJOJE
ŪŽIA ROMINTOS GIRIA...

Vl-je Taut. Stovykloje Austra
lijoje parado vtetu vienetų plaka
tus neša Ričardas ir Daina Matai; 
vėliavnešys — sk. vytis L. Puško- 
rius. Šalia — A- Vanagais.

V. Bacevičiaus nuotr.

Sekmadienį, po Naujų Metų 
beveik be miego, suvažiavom visi 
VI TS vadovai į Gilwell Parką. 
Diena labai karšta, bet kas gali į tai 
kreipti dėmesį, kai darbų iki ausų 
ir dar artėja lietus?! Pati pirmoji 
palapinė Romintoje buvo pastatyta 
brolio Vlado iš Cleveland© kaip 
geras darbelis pastovyklės virši
ninkei.

Prieš prasidedant posėdžiui — 
pamaldos. Prašome Dievą kartu su 
s. kun. Daukniu, kad duotų mums 
jėgų dviem savaitėm, o labiausiai 
rytojaus dienai nuoširdžiai priimti 
brolius ir seses, atvykstančius sto
vyklauti, ypač gi užjūrio svečius!

Pirmadienio rytą oras malonus, 
ne toks karštas. Laukiam atvyks
tančiųjų. Pagaliau autobusai jau 
čia, iš kurių pasipila ne dešimtys, o 
šimtai sesių ir brolių, kaip vorų su 
kuprinėm.

Romintos pastovyklės visos 
skautininkės iš Š. Amerikos ir 
Kanados. Susipažinom ir — tuojau 
aišku: sugyvensime gerai!

Atskrido ir nutūpė ant eukalipto 
šakos kukabūra; juokėsi, kvatojosi, 
pamačius nematytas viešnias.

Betriūsiant ir bebėginėjant visą 
pirmąją dieną išaugo Liepų, Eglių, 
Pušų, Viksvų ir Samanų palapinės.

Kitą dieną sesės Mildos talento 
dėka Romintos viduryje iškilo 
aukuras, kaip simbolis šilumos ir 
šviesos. Stovyklavietė pasipuošė 
gražiais skautiškais ženklais, o prie 
įėjimo. išaugo aukšti originalūs, 
įdomūs vartai.

Dar vienas skautininkių rūpes
tis — tai koplyčios papuošimas. 
Joje kiekvieną dieną skautai 
aukojo gražiosios gamtos ir viso 
pasaulio Kūrėjui savo rūpesčius ir 
maldas. Čia sesės taip pat nepagai
lėjo darbo ir sumanumo. Daugiau
sia triūso čia įdėjo sesė Jonė, 
kurios rūpesčiu visi koplyčios pa

puošimai buvo surasti, pagaminti 
ir atvežti.

Romintos pastovyklė buvo lietu
viškiausia visoje stovykloje; joje 
nesigirdėjo angliškų žodžių, — tai 
gražus pavyzdys jaunimui.

Mūsų sesėmis susidomėjo aus
trališko miško gyventojai. Vaka
rais nusileisdavo iš aukštų euka
liptų posumai, ieškodami būdų 
susipažinti. Amerikietės sesės 
greit susidraugavo su jais, vaišino 
amerikonišku šokoladu. Ištuštėjus 
šokoladui iš čemodano, pradėjo 
dingti mūsų muilas. Pasirodo, 

GEGUŽĖS RYTĄ

Girdžiu nedrąsiai beldžiant į duris.
Atvėręs jas, žvelgiu — kas ten?

Vos spėju pamatyt, lyg bitė, 
Nuzvimbiantį šalin berniuką.

Ir štai matau: ant laiptų jis paliko 
Krepšelį, šviečiantį pavasario žiedų vaivorykštėm!

Dudutis

naktį juo užkandžiavo posumai 
apsilankę prie palapinių.

Mūsų sesėms tikra pabaisa atro
dė guana, kuri kaip drakonas ne
matomai nusileisdavo iš medžių ir 
vėl vikriai pasislėpdavo šakose. !

Paskutinis paradas. Paskutinis 
laužas, nors ir be liepsnų. Pasku
tinė naktis stovykloje. Palydžiu iš
važiuojančias, atsisveikiname kaip 
tikros seserys. Širdį taip spaudžia, 
kad vos sulaikau ašaras. Ar be
susitiksime kada, ar dar pasimaty
sime? Tik jau ne čia, ne Australi
joje, ne tokioje pat stovykloje.
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Išvažiavo... tylus stovi tuščias 
•ukaliptų miškas. Griūva paskuti
nė mano palapinė... Apsižvalgau 
lyg pabudus iš miego, lyg netikė
dama, kad visa tai buvo ne sapnas. 
Dangus pilkas, be saulutės, o 
eukaliptai linguoja savo šakomis 
atsisveikindami. Tyliai, lėtai ima 
kristi lietaus, lašai...

Ačiū, sesės, už dvi gražias sa
vaites!

S. Jonė Žitkevičienė

KELIONĖ Į AUSTRALIJĄ

Jau atėjo diena, kada reikėjo 
krautis daiktus kelionei į Austra
liją. Mes įsidėjom daug vasarinių 
drabužių. Per Kalėdas Australijoj 
yra vasaros vidurys ir karšta. Tu
rėjom nusipirkti vasarines skau
tiškas uniformas, nes mes važia
vome į VI-ją Tautinę Stovyklą.

Kai iš Ctevelando išskridom, 
snigo, o Chicagos aerodromas buvo 
uždarytas dėl sniego pūgos. Mes 
nuskridom į Los Augeles. Iš ten 
dideliu lėktuvu išskridom į Aus
traliją. Nusileidom Honolulu ir Fiji 
saloje. Nuo Fiji skridom tik kelias 
valandas, ir jau leidomės Sydnejuj, 
Australijoj. Visa kelionė iš Cleve- 
lando užtruko dieną su puse.

Sydnejus yra didelis moderniš
kas miestas. Miesto centras pasta
tytas prie įlankos. Jis turi didelį 
uostą, kurį apžiūrėjom iš “hydro
foil” laivo. Ant kranto stovi nauji 
operos rūmai. Jų stogas atrodo 

kaip iškeltos laivo burės.
Kelis kartus buvom nuvažiavę į 

paplūdimį. Bangos buvo labai di
delės.

Jaun. sk. Ričardas Matas, 
Cleveland, Ohio

ĮDOMIAUSIAS NUOTYKIS 
AUSTRALIJOJ

Tą dieną, kai mama man pasakė, 
kad mes vyksim į Australiją, aš 
sakiau*. “Aš nenoriu važiuoti į Aus
traliją! Ar reikia?" Bet mano drau
gė pakeitė mano nuomonę, tai ir 
nuvykau.

Australija yra kontinentas, ku
riame yra daug skirtingų gyvulių ir 
augalų. Miškuose nėra tokių me
džių, kokius mes čia turim. Ten 
daugiausia auga eukaliptai. Tai yra 
labai gerai, nes kai būna miško

TIK SVEČIAS Sušukt jam noriu, kad paliktų
Už mano lango, čia,

Pavasaris atėjo — Bet-*- j0 J'au nebėra: 
Nenuorama, viliotojas Pradingo nemačiom jis

Su vėjais Už vasaros žaliųjų vartų.
PlasnojanČiuos skvernuos, 1 s g

Su lietučiu
Plaukams išplauti,

Su nedrąsiu žolės daigu... w
ft® «n®

Šypsneliai rytiniam vėliavų pa
kėlime.

Romintos sesės — iš kairės S. 
Kazilevičiūtė, R. Statkuvienė, D. 
Balčienė, M. Kvedarienė, R. Ku- 
čienė ir B. Aušrotaitė.

G. Statkaus nuotr.

gaisrai, tai šis medis nesudega, tik 
lapai nudega, o kitais metais geriau 
auga. Tas medis yra labai trapus: 
kai stipresnis vėjas papučia, daug 
šakų lūžta. Šie medžiai skaniai 
kvepia, kai saulė kaitina lapus. Yra 
virš 300 rūšių eukaliptų medžių.

Vienas žvėriukas, kuris ėda tik 
eukaliptų lapus, yra koala. Šie 
meškiukai ėda tik penkių rūšių 
eukaliptų lapus, ir tik skirtingu 
metų laiku. Kartais tie lapai yra 
nuodingi.

Aš pirmą kartą pamačiau koalą 
nuvažiavus i zoologijos sodą. Ten 
mačiau kukabūras, papūgas, po
vus, “wombats”, “cuscuses”, 
“emus”, dingo šunis ir kitus Aus
tralijos žvėrelius. Žvėriukai, kurie 
man labai patiko, buvo kengūros ir 
“wallabees”. “Wallabee” yra ma
žoji kengūra. Aš jas glosčiau. Jų 
kailiukas yra labai minkštas ir 
švelnus. Kai aš šėriau kengūrą iš 
savo rankos, ji laikė mano rankas 
savo priekinėm kojom su ilgais 
nagais. Tai buvo mano įdomiausias 
nuotykis.

Jaun. sk. Daina Mataitė, 
Cleveland, Ohio
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ROMAS KALANTA

Degančiom rankom jums dalinu 
Kiekvienam po žariją.
Nebijokit ištiesti delnų — 
Tegu žaizda neužgyja.

Gruzdančiom lūpom ir tau 
Tariu karštyje tirpstantį sakinį, 
Kad anglėjančiais vyzdžiais matau 
Nuo kapo nuristą akmenį.

Ir nesudegu čia liepsnose, 
Pavirsdamas dulke pilka — 
Virš Kauno ir Nemuno skraido dvasia, 
Nepasiekiama jokia kulka.

K. Bradūnas

SVEČIŲ DIENOS SYDNĖJUJE
(Iš s. Jono Zinkaus dienoraščio)

Gruodžio 23-ji

Perkrautas atvykstančių iš JAV 
ir Kanados skautų stovyklos in
ventoriumi ir vadų raštais PAN 
AM lėktuvas vėluoja Sydnėjaus 
aerodrome 50 min. Laiku darbą 
pradėję, muitinės tarnautojai pasi
juto praalkę ir nusliūkino pasistip
rinti. Tuo laiku atvykę svečiai 
praslinko pro pustuščio aerodromo 
pareigūnus nepatikrintomis kiše
nėmis, užančiais ir lagaminais.

Kad svečiai tuojau pat nesusi
bičiuliautų su kengūrinės kilmės 
gyventojais, Ilgasis Balys ir jo 
sėbrai (pasivadinę komitetu), su
stūmę svečius i autobusus. Auto
busams pajudėjus, dalis išvargusių 
svečių snūstelėjo ir nepastebėjo 

pro šalį bėgančių Sydnėjaus senųjų 
priemiesčių su griūvančiais na
mais, kiaurais stogais ir aprūku
siomis verandomis. Išlipę Banks- 
towne, kai kurie dar vaizdavosi 
bemojuoją rankomis Los Angeles 
aerodrome. Lietuvių Namų salėje 
broliui Baliui pradėjus “pamokslą 
nuo kalno”, nubudusieji stebėjosi, 
kad Los. Angeles nuo Sydnėjaus vis 
dėlto nėra jau taip toli...

Prasideda šurmulys — naujos 
pažintys; globėjai tempia svečius į 
savo parūdijusias mašinėles ir 
gerai pririšę atvykėlius saulės 
nublukintais diržais, vežasi juos 
namo.

Vakaras. Svečiai, porą naktų 
nemigę, “iškrito”, nejausdami nei 
karščio, nei šalčio. Paryčiais net ir 
kukabūrų juokas jų neprikėlė.

Gruodžio 24-ji — Kūčios

Sakoma, kad Australija yra lais
vas kraštas, bet atvykę svečiai čia 
jokios laisvės neturi. Kai kurie 
šįryt jau 10 vai. turėjo būti klube. Į 
vidų įėjus pasirinkimas veiklai 
mažas: arba traukti pastyrusią 
pokerio mašinos rankeną arba lipti 
į sceną ir rodyti, ką Amerikoje ar 
Kanadoje esi pramokęs. Brolis 
Balys ramino sušauktuosius aiš
kindamas, kad už tą vargą jie bus 
atleisti nuo kalėdinės išpažinties 
prievolės. Vadinosi tai repeticija; 
buvo daug pašnekėta, daug popie
rių prirašyta ir kai pagaliau visi 
praalko, buvo pasakyta važiuoti 
(tik nepasakyta kur). Tą popietį 
svečiai pasipylė mieste, pajūriuo
se, kiemuose ir kitose dar 
neuždarytose vietose. Laimingi 
buvo tie, kurie rado savo globėjų 
kieme plastikinius maišus, pripil
dytus vandens, čia plaukimo basei
nais vadinamus.

Kūčios — kaip kam išeina: na
muose, klube, King’s Crosse...

Gruodžio 25-ji — Kalėdos.

Prie bažnyčios suvarytus sve
čius fotografuoja atsivežtas sąjun
gos oficialus fotografas Vladas. 
Istorija kartojasi. Prieš porą šimt
mečių atvežtus į Australiją kalf 
nius irgi fotografuodavo, tik tais 
laikais fotografijos nebuvo tokios 
tobulos — pabėgusius būdavo sun
kiau atpažinti ir surasti...

Svečiai bažnyčioje susodinami 
pirmuosiuose suoluose, kurie sek
madieniais dažniausiai būna tušti. 
Mišias atnašauja trys kunigai (vie
nas savas, kiti du — skolinti). Cho
ras prie vargonų gieda kalėdines 
giesmes. Choristų skaičius žymiai 
padidėjo negiedančiais rėmėjais; 
mat, apačioje, bažnyčioje, nebuvo 
vietos net ir stovėti!

Vakare klube koncertas. Pro
grama prasideda “už minutės” 
laikrodžiams rodant 50 min. pavė
lavimą (gal su PAN AM taip buvo 
susitarta?!) Programa įdomi. Ją 
paįvairina šviesų įjungimas arba
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nelaiku jų užgesinimas. Nieko 
geresnio neturint Sydnėjaus skau
tai prisideda prie programos atli
kimo atidarydami ir nelaiku užda
rydami scenos uždangą.

Pagaliau programa pradedama. 
Prikimusiu balsu sesė iš Chicagos 
rimuotomis eilėmis graudina įkai
tusią publiką. Pro scenos uždangą 
prakišami kanadiečiai. Jie — su 
senoviniais instrumentais, bet su 
moderniais ilgaplaukiais tų instru
mentų valdytojais. Priekyje su 
kanklėmis ant kelių sėdi sesė 
geltonkasė. Jei ji būtų ir nieko 
neatlikus! — nepykčiau, nes ji buvo 
graži — viso ansamblio dekoracija. 
Girdime birbynes. Jas gaminant 

14

turbūt daug vyčių lazdų buvo su
gadinta, bet pabaigtas produktas 
atrodo ir skamba gerai. Vyriokai, 
pūsdami savo dūdas, neužsimerkia, 
tad manau, jog didelės fizinės jėgos 
ir stiprių plaučių čia nereikia.

Stebėjau kaip vargsta skuduti
ninkai, pirštais glausdami vamzde
lius vieną prie kito. Jei taip kokią 
savaitę anksčiau —- būčiau jiems 
daug padėjęs: turėjau nemažai su
griuvusios tvoros vielų, ir jomis 
aprišti skudučiai būtų buvę gerai 
sujungti.

Su giliais atsidūsimais klausiausi 
Jūratei skirtos dainos, tikėdama
sis, kad atliks ir man nors dalis ža
vių gitaros garsų... Kita sesė skaito

Jie ir vėl susitiks Vl-je Taut. 
Stovykloje, Amerikoje.

v.s. Ant. Saulaitis, S J (kairėje) ir 
ps. dr. Rimantas Šarkis — visų 
stovyklautojų labai mėgiami vado
vai — VI TS Australijoje.

v.si. sk.v. G. Statkaus nuotr.

iš knygos. Klausau ir pats netikiu, 
kad galiu viską aiškiai girdėti ir 
svarbiausiai suprasti, ką ji lietu
viškai skaito! Kita kanklininkė pa
skambino vieną labai gražų daly
kėlį ir, nežiūrint kiek jai plojo, 
movė nuo scenos ir daugiau ne
pasirodė. Kad gražiai dainavo 
Detroito dvynukės ir iš ten pat 
merginų septetas — visiems buvo 
aišku, bet aš ilgai sukau sau galvą, 
kas man geriau patiko: dainos ar 
dainuojančios merginos?

Koncerto pabaigoje pranešėjui 
sumaišius sąjungos vadus (atleis
tina, nes juk toli nuo jų gyvename, 
o visi egzaminai jau seniai išlai
kyti — negi kasmet juos kartosi?), 
žodį tarė vyriausia skautų mama 
Lilė. Trumpai ir gerai. Patiko. Aš 
jaunystėje savo mamos irgi labai 
klausydavau, nes po savo žodžių ji 
dar kartais pagrasindavo tėvo 
diržu...

Programos atlikėjai už poros 
valandų prastovėjimą už scenos 
buvo apdovanoti vos įžiūrimo 
dydžio bumerangais.

Po koncerto Sydnėjaus klubo 
vadovybė prisiminė senas klubo 
taisykles ir paskelbė sprendimą: 
salėje gali likti tik turintieji pinigų 
alui ir pokerio mašinoms. Gerian
tieji arbatą ir pieną — marš į 
prieangį! Šis padalinimas galiojo 
iki pat vakaronės pabaigos.

(Bus daugiau)

Šaunūs Naručio jūrų skautų 
pastovyklės broliai patikrinimo 
metu Vl-je TS Australijoje.

v.si. sk.v. G. Statkaus nuotr.
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Pirmasis dalykas, kuris paliko 
įspūdį, tai gražus 100 keliaujan
čiųjų būrio elgesys visoje kelionėje 
iki stovyklos - nuo Š. Amerikos per 
tris Australijos miestus iki sto
vyklos. O tadavisuose pergyveni
muose iškyla malonūs ir nuoširdūs 
Australijos lietuviai.

Kai nusileidome Sydnejaus aero
drome, visi galvojome, kas mūsų 
laukia. Ir štai ilgakojis v.s. Balys 
Barkus jau mumis rūpinasi, visą 
viešnagę taip rūpestingai ir sklan
džiai suorganizavęs. Šalti gėrimai 
ir skubios vaišės Lietuvių namuose 
parodė, kaip broliškai mūsų buvo 
laukiama po ilgos kelionės. Drau
giški Australijos lietuviai prisi
stato, susipažįsta, klausinėja.

v.s. A. Saulaitis

NAKTIES METU 
STOVYKLOJ

Naktį, išėjęs į lauką, pažiūrėjau į 
dangų ir pamačiau tiek daug aiškių 
ir šviesių taškų, kad tikrai žmogus 
gali nustebti. Norėjau susiorien
tuoti: susiradęs šiaurę, pamačiau 
Marsą, kylantį iš už medžių viršū
nių, o šiaurės vakaruose - ryškią 
žvaigždę. Supratau, kad tai yra 
saulės sistemos didžiausia planeta - 
Jupiteris. Jis spindi ryškiai geltona 
šviesa ir bet koks skautas-ė gali 
lengvai jį atpažinti.

Virš mano galvos matyti gražus 
laukas, vadinamas Paukščių Taku 
(Milky Way Galaxy). Netoli šio 
žvaigždyno yra mažiau aiškus 
žvaigždžių debesėlis. Supratau, 
kad čia, netoli mūsų žvaigždyno, 
yra didelės žvaigždžių grupės, 
kurios vadinasi Magelano Ūkanos. 
Niekad jų savo gyvenime dar ne
buvau matęs, nors daug esu skai
tęs ir žinojau, kad tai yra netikrų 
žvaigždžių sūkuriai, kaip mūsų 
Paukščių Takas. Gerai nesusipa

žinus su Pietų hemisferos žvaigž
dynais labai sunku ką nors su
prasti. Reikėjo tad vartyti knygas 
ir pagaliau šis naujasis kraštas 
praplėtė mano žinias apie žvaigž
džių ir žemės kūrybą. Padaręs 
keletą nuotraukų, vėl pažiūrėjau į 
dangų ir, mėgindamas atspėti 
žvaigždžių grupes, nutariau, kad 
reikia Australijoje ilgiau pabūti. 
Gaila - negaliu...

s.v.v.sl. Tomas Senkevičius, 
Toronto, Kanada

DEBATAI
Ar skautavimas yra viso gyve

nimo užsiėmimas - mums visiems 
svarbus klausimas, ypač jaunes
niesiems. Todėl ši tema ir buvo 
parinkta skautiškiems debatams.

Kalbėtojai atstovavo visoms 
skautų šakoms: skautams ir jūrų 
skautams, vyr. skautėms ir skau
tams vyčiams bei jūrų budžiams ir 
skautininkams. Klausytojai turėjo 
išgirsti visų jų nuomones.

Vyresni amžiumi skautai-ės ir 
keletas skautininkų sudarė audito-

Vyksime ir mes į VI Taut. Sto
vyklą Amerikoje!

vyr.sk. Viltės Araitės pieš.

riją, o kalbėtojai buvo sesės ir 
broliai iš Australijos rajono. Tei
giamai apie skautavimą kalbėjo L. 
Bieliūnaitė (Sydnejus), s.v.v.sl. A. 
Milvydas ir s. D. Čižauskienė (abu 
iš Melbourne). Neigiamai kalbėjo 
R. Pullinen (Sydnejus), v.s.v.sl. B. 
Prašmutaitė (Melbournas) ir v.s. 
Br. Žalys (Sydnejus). Trys sesės iš 
Detroito - vyr.sk.v.si. V. Abariūtė. 
ps. I. Sventickaitė ir ps. M. Alke- 
vičiūtė mielai sutiko būti teisėjo
mis. Koordinavo v.s.v.sl. Eglė 
Suchowerskyj (Sydnejus).

Debatai pavyko sklandžiai, bet ir 
publika ir teisėjos pripažino, kad 
nė viena pusė nelaimėjo. Pusė 
skautų balsavo už teigiamą pusę, 
kiti - už neigiamą.

Po debatų s.v.v.sl. fil. Petras 
Šalčiūnas iš Chicagos pareiškė 
savo nuomonę apie skautavimą ir 
jo išlaikymą.

Stovyklos dalyvė
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AR NAUDINGOS STOVYKLOSE 
SKAUTORAMOS?

Vykstant skautų dienos progra
mai, išgirdome keleto sesių nusi
skundimą. Sužinojusios, kad užsi
ėmimų programon stovykloje 
įtraukta ir skautorama, sesės 
nusiskundė, kad jos neatvažiavu
sios į stovyklą mokytis (“Mes ne
atvažiavome čia eiti į mokyklą...”). 
Atrodo, kad jos nemėgsta egza
minų!

Bet vėliau užsiėmimų vadovei 
ps. R. Statkuvienei buvo didelis 
pasididžiavimas, kai po skautora- 
mos jau girdėjosi kiti atsiliepimai:

Skudučiuoti skautai jau buvo 
įpratę Nepr. Lietuvoje. Vienetai 
tuo pradėjo užsiiminėti ypač tada, 
kai plačiu mastu visi buvo para
ginti daugiau domėtis tautiniu 
liaudies menu. Skautų draugovėms 
skudučiavimas buvo įdomus ir 
praktiškas paįvairinimas ruošiant 
laužų programas ar žygiuojant 
rikiuotėje.

V.s. Stepas Kairys, šešeris me
tus Toronte redagavęs SKAUTŲ 

“Labai patiko!” “Buvo įdomu!” “Ką 
mes gausime, jei mūsų skiltis ge
riausiai atsakė į visus klausimus?” 
Paskutinis komentaras buvo svar
biausias jaunesniajai grupei.

Iš to galėjome spręsti, kad ši 
“mokykla” stovykloje buvo sėk
minga ir naudinga. Mano nuomone, 
skautoramas stovyklose reikia 
daugiau praktikuoti.

vyr.sk.v.sl. Birutė Prašmutaitė, 
Melbournas, Australija

AIDĄ, devyneris metus buvęs LS 
Brolijos Vyriausiu Skautininku, 
baigęs savo svarbius įsipareigoji
mus Sąjungai, sumanė įgyvendinti 
seną savo mintį - atgaivinti 
išeivijos skautijoje lietuvių liaudies 
muziką. Taip 1967 metais buvo 
pradėti pirmieji, dar nedrąsūs, bet 
ryžtingi žingsniai. Kaip kiekviena 
naujove, taip ir šia, skautiškasis 
jaunimas labai domėjosi; greitai 
susibūrė gausi skudutininkų ir 
kanklininkių grupė. Rėmėjams 
piniginiai remiant, atsirado instru
mentai. Taipgi tuometinės Šatrijos 
tunto tuntininkės s. L. Gvildienės 
rūpesčiu šis tuntas įsigijo keletą 
kanklių. Darbas pradėtas. Vadovas 
Stepas Kairys važinėdavo iš namų 
į namus, mokydamas grupės narius 
kiekvieną atskirai, kol prieita prie 
bendrų repeticijų. Įdėjęs nepa
prastai daug energijos ir laiko, jis 
ėmė tarsi tuo gyventi. Pirmasis 
vieneto pasirodymas 1967 m. 
skautiškų Kūčių metu pateisino 
įdėtą darbą, susilaukė gero įverti
nimo ir pritarimo darbą tęsti 
toliau. 1968 - sukaktuviniais - me
tais jau koncertuota Vasario 16 
minėjime. Tų pat metų vasarą 
grupė kas vakarą pasirodydavo 
prie laužo V-sios Tautinės Stovyk
los metu Rako stovyklavietėje, 
Michigane. Augąs ir stiprėjantis 
vienetas, vienintelis tokio pobū

džio, susilaukė platesnio visuome
nės dėmesio. Vienetas būdavo 
kviečiamas dalyvauti bendruome
nės ar atskirų organizacijų rengi
niuose, ypač, kai reikėdavo repre- 

. zentantų kitataučių forumuose.
Tautiniais mūsų liaudies inšfru 
mentais klausytojai labai domėjos; 
ir, galima sakyti, Torontas buvo 
pakankamai supažindintas sukank- 
lėmis, birbynėmis ir skudučiais.

Vienetas 1970 m. kovo 25 liko be 
savo įkūrėjo ir vadovo. Stepas 
Kairys staiga mirė. Po rimties ir 
liūdesio akimirkų pats jaunimas 
sušaukė specialią sueigą. Kas to- 
liau? Tęsti ar ne? Vieneto nariai 
vienbalsiai pasisakė už veiklos 
tęsimą ir vadovais išsirinko iš savo 
tarpo - skudučiams ir birbynėms - 
ps. Gediminą Kalinauską, kank
lėms - Snaigę Valiūnaitę. Globėjais 
išrinko iš vadovų tarpo s. L. Kali
nauską ir s. G. Valiūnienę; iš tėvų - 
L. Senkevičienę. Pradėtas naujas 
veiklos laikotarpis. Įkūrėjo atmini
mui vienetas pavadintas SKAUTI
NINKO STEPO KAIRIO MUZI
KINIU VIENETU. Entuziazmas ir 
noras toliau tęsti pradėtą darbą, 
užsiangažavimas prieš visuomenę, 
skautiškas pareigingumas nugalėjo 
ne vieną kliūtį, ir vienetas metai po 
metų žengė pirmyn. Šiuo laikotar
piu atliktos koncertinės išvykos į 
Hamiltoną, Delhi, Londoną, Ont., 
St. Catharines, Rochesterį ir 
Washingtoną, D.C. Vienetas kas
met koncertuodavo atskirų tauty
bių pasirodymuose Toronte, ne
skaitant dalyvavimo mūsiškių ren
giamose programose. Šiuo metu 
vienetui priklauso 26 nariai.

VIENETO NARIAI

1967-1977 metų laikotarpyje 
vienetui priklausė šie skautai ir 
skautės: I. Baltaduonytė, G. Vasi
liauskaitė, A. Senkevičiūtė, J. šeš- 
kutė, P. Barzdžiūtė, L. Rusinaitė, 
S. Valiūnaitė, Ž. Šilininkaitė, V. 
Pilipavičiūtė, R. Jankaitytė, V. 
Janulaitytė, V. Stulginskaitė,' J. 
Bekerytė, J. Melnykaitė, R. Bube- 
lytė, L. Radzevičiūtė, R. Drauge-
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lyte, D. Draugelytė, A. Biršto- 
naitė, R. Morkūnaitė, D. Akelai- 
tytė, A. Sendžikaitė, G. Šaltmi- 
raitė, L. Keršytė, G. Kalinauskas, 
R. Kalinauskas, A. Kalinauskas, A. 
Stulginskas, T. Senkevičius, G. 
Senkevičius, P. Gvildys, A. Valic- 
kis, H. Kišonas, R. Grybas, L. Gry
bas, P. Bubelis, G. Sendžikas, A. 
Gvildys, V. Gotceitas, P. Regina, 
R. Pilypavičiūtė, A. Gaputis.

PO DEŠIMTIES METŲ...
Skamba kanklės, birbynės, sku

dučiai. Dar ir dar... V.s. Stepo Kai
rio sumanymas atgaivinti skautų 
vienetuose skudučius virto tikro
ve, prasiplečiant į kankles ir bir
bynes, sudarant atskirą ir skautiš
ką tautinės muzikos mylėtojų 
grupę. Ši originali, Toronte visai 
nauja grupė patraukė visuomenės 
dėmesį: ji buvo reikalinga minėji
muose, tarptautiniuose pasirody
muose, televizijos programose. 
Skirtingo pobūdžio lietuvių repre
zentacija tautinių instrumentų 
garsais buvo reikšminga.

Vienuoliktieji veiklos metai pra
dėti vieneto dalies išvyka į Aus
tralijoje vykusią Vl-ją Taut. Sto
vyklą su viltimi, kad kanklės, bir
bynės ir skudučiai švelniai skam
bės ir šio kontinento lietuvių ir ne
lietuvių ausiai.

v.s. Č. Senkevičius

MUZIKINIAI PATARIMAI

Jei jauni dar norit' 
Šioje žemėj būti, 
Pamėginkit pūsti 
Skautišką skudutį.

O jei kas nuo svorio 
Visą laiką dūsta, 
Jam tikrai birbynę 
Reikia nuolat pūsti.

Nežinau, ar kanklės 
Vyrams ką padėtų; 
Jei merginos grotų — 
Visi jas mylėtų.

Vienišas Vanagas

Sesė Felicija
ŽYMIŲJŲ LIETUVIŲ GALVOSŪKIS

Įspėkite šį kryžiažodį, naudodamiesi žemiau pa
duotais raktais mįslėms įminti:

STATMENAI LANGELIUOSE:

..................Donelaitis, lietuvių rašytojas

SKERSAI:

1. Algirdas ir .................. , du broliai, Lietuvos
kunigaikščiai

2. Šv..................... , Lietuvos skautų globėjas
3. Žemaitijos garsi rašytoja
4. Lietuvos Didž. Kunigaikščio sūnus
5..................... Didysis, Lietuvos galingiausias

kunigaikštis
6. Jūratė ir................. , senovės lietuvių mitologi

niai asmenys
7. Dr....................Basanavičius, “Aušros” įsteigėjas

ir jos redaktorius
8. Mikalojus Konstantinas .................. , lietuvių

žymiausias dailininkas-
9. Vytė................. vaikams pasakų ir

eilėraščių rašytojas
10. Lietuvos vienintelis karalius
11. Dr....................  Kudirka, Lietuvos himno auto

rius
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PAKELIUI Į VI-JĄ TAUTINĘ 
STOVYKLĄ

GEN.ROBERTO 
BADEN POWELLIO 

SUTIKIMAS PALANGOJE

1933 metais iš Tarptautinio 
skautų biuro Londone buvo gauta 
žinia, kad Lietuvą ir kitus Pabaltijo 
kraštus ruošiasi aplankyti Pasaulio 
skautų šefas gen. Robertas Baden 
Poweilis , su žmona ir gausus 
Anglijos skautų ir skaučių vadovų 
būrys. Juos priimti 1933 m. rug
pjūčio 13-18 d. Palangoje Tiškevi
čiaus parke buvo surengta Lietu
vos skautų-skaučių stovykla. Į sto
vyklą atvyko 600 skaučių ir 1150
skautų bei jų vadovų.

Visi skautai-ės susirinko ir išsi
rikiavo pajūryje. Į pajūryje įrengtą 
tribūną Resp. prezidentas A. Sme
tona atvyko kartu su gen. R. Baden 
Powell. Čia prezidentas A. Smeto
na pasveikino atvykusius Anglijos 
skautų-čių vadovus ir mūsų 
skautus, o gen. Baden Powell svei
kino Anglijos skautų vardu. Po to 
visi skautai-ės pražygiavo pro 
svečių tribūną.

Baigiantis paradui išsirikiavo ir 
atvykusieji anglų skautų-čių vado
vai ir gražiomis gretomis pražy
giavo pro garbės svečių tribūną. 
Žiūrovai ir mūsų skautai svečiams 
sukėlė didžiules ovacijas. Visus 
labai nustebino toks gausus Angli
jos skautų-čių vadovų įsijungimas į

paradą.
Pasibaigus paradui Prezidentas 

A. Smetona ir pasaulio skautų 
šefas gen. R. Baden Powell su 
palydovais atvyko į stovyklos 
štabo rajoną ir asmeniškai pasi
sveikino su išsirikiavusiais lietuvių 
skautų-čių vadovais.

Visos nuotraukos 

iš V. Kizlaičio 

rinkinio.

Palangos pajūryje 1933 m. rug- 
piūčio 17 d. Svečių tribūnoje sėdi 
Lietuvos Respublikos prezidentas 
Antanas Smetona. Dešinėje kalba
pasaulio skautų šefas gen. Robert 
Baden Powell. Šalia stovi vertėjas 
s. V. Čečeta. Kairėje stovi Vyriau
sia Skautininkė S. . Čiurlionienė, 
Užsienio Reikalų ministeris dr. D. 
Zaunius ir kt. Nuotraukos apačioje 
matyti s. VI. Kviklys, s. Al. Mau- 
ragis ir s. V. Kizlaitis.
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Lietuva išvaduota. Veiksmuose ir 
veikėjų dialoguose vyrauja simbo
liai.

Anatolijus Kairys - mūsų dra
maturgas, žinomas dramomis, 
tragedijomis ir komedijomis, lai
mėjęs premijas keturis kartus 
dramos konkursuose. Šių metų 
“Draugo” dienraščio jury komisija 
paskyrė jam premiją už “Po 
Damoklo kardu”.

IŠ SKAUTIŠKOS 
TERMINOLOGIJOS

Taip mūsų jaunieji ją aiškina 
DRAUGO (078 vasario 4) skyriuje 
“Spygliai ir dygliai”.

GAIRĖ — ne dešinė; žiaurumas; 
pagalys su kuo nors ant jo; didelis 
laužas

KAKLARAIŠTIS - skuduras

Anatolijus Kairys. TRYS DRA
MOS (visos vienoje knygoje): 
RŪTELĖ, SAULĖS RŪMAI, 
ŽMOGUS ir TILTAS.

Išleido “Dialogas” 1978 m. Spau
dė M. Morkūno spaustuvė 3001 W. 
59 St., Chicago, Ill. 60629. Tiražas - 
500 egz.; 158 psl. Kaina 6 dol.

Skiriama 60 metų Lietuvos Ne
priklausomybės atkūrimo sukak
čiai paminėti.

Visose dramose veiksmas vyksta 
Lietuvoje 1941-jų birželio antroje 
pusėje ir kiek vėliau. Autorius 
vaizduoja Lietuvą lyg niūrų, tamsų 
kalėjimą - nykimo ir menkėjimo 
būklėje, žiaurių sargų apsuptą. 
Egzekucijos, įtarinėjimai, gąsdini
mai. Kovos'su rusų pareigūnais, 
kruvinos aukos, karas... Veikėjai - 
drąsūs vyrai ir moterys - patriotai, 
kovotojai už Lietuvos laisvę. Vis
kas baigiasi didvyrių pergale.

***

Petras Stravinskas IR ŠVIESA 
IR TIESA - Raštai ir credo. Pirma 
knyga. Išleido V. Šimkus. Tiražas - 
1000 egz. Spaudė M. Morkūno 
spaustuvė 3001 W. 59 St., Chicago, 
Ill. 60629. Viršelis dail. J. Tričio. 
214 psl. 1978 m.

Knyga IR ŠVIESA IR TIESA - 
rinkinys autoriaus straipsnių nuo 
1952 m. iki 1978 m., skelbtų JAV ir 
Kanados lietuvių laikraštinėje 
spaudoje aktualiais ir vertais dė
mesio klausimais. Šios knygos 
turinys: Tauta ir valstybė. Lietu
vybė ir valstybingumas. Okupanto 
veidas. Kova su okupantu. Pasi
metimas laisvės kovoje. Atsako
mybė už komunizmą. Lietuvos 
laisvinimo veiksniai. Lietuvių ben
druomenė. Spauda. Spaudos etika. 
Teisė ir teisininkai. 

aplink kaklą; parištas po kaklu; 
apriši kaklą su ilgu gabalu medžia
gos.

SAMANOS — jausmas; neužmi
gęs; kai turi visą savo protą.

VIJOKLIS — susivyniojęs daik
tas; tas, kuris viską velia; tas, 
kuris veja merginas.

NENUORAMA — privalomas 
dalykas; nenorėti ką nors daryti.

PALYDOVAS — žmogus, kuris 
veda organizaciją ar grupę; žmo
gus, kuris palydi kitus ar į aero
dromą ar kur kitur; bomas.
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DIDŽIOJI seiovi
Mielas skaute, sveikas gyvas,
Man neaiškus šitoks dyvas:
SKAUTU, A8DO neskaitau
Gal sergi, neprimatai?..

TORONTAS

Mišias atnašauja (iš k. į dešj: 
tėv. B. Mikalauskas, 'tėv. A. Sima
navičius ir kun. P. Ažubalis. Iškil
mingos pamaldos įvyko 1977 m. 
spalio 2 Prisikėlimo parapijos baž
nyčioj.

Šv. Mišių auka už mūsų tautos 
didvyrius — J. Lukšą-Daumantą ir 
Romą Kalantą.

Aukas neša tuntininkai: Ram- 

byno — ps. V. Turūta ir Šatrijos — 
ps. V. Grybienė.

S. Dapkaus nuotr.

Toronto skautininkių-ų suorga
nizuoto J. Lukšos-Daumanto ir R. 
Kalantos paminėjimo metu Prisi
kėlimo parapijos bažnyčioje.

Dešinėje — V,s. Vyt. Skrinskas - 
minėjimo organizatorius, dr. N. 

Lukšienė, s. L. Gvildienė - Kanados 
raj. vadeiva ir dalis vadovų bei 
skautų-čių.

S. Dapkaus nuotr.

Šatrijos tunto sesės, davusios 
prityrusių skaučių (žodį.

Iš k. į deš.: R. Slapšytė, R. 
Kasparavičiūtė, K. Šimkutė, D. 
Sukauskaitė, A. Siminkevičiūtė, A. 
Sinkevičiūtė, O. Jurėnaitė.
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HARTFORDAS

Hartfordo skautai su savo vado
vais — ps. Vyt. Raškevičium ir ps. 
M. Banevičium.

Jie nepamiršta gerojo darbelio; 
rinkdami senus laikraščius, iš savo 
uždarbio jau yra parėmę LS Fondą 
(50 dol.), Hartfordo Lietuvių klubą, 

kuriame vyksta jų sueigos (25 dol.) 
ir neseniai prisiuntė 30 dol. dovaną 
SKAUTŲ AIDUI paremti.

ps. M. Banevičiaus nuotr.

Atlanto rajono vadeiva s. J. 
Raškys (viduryje) su Hartfordo 
skautų vadovais: ps. V. Nenortu, 
ps. A. Jelinsku ir ps. M. Banevi
čium.

ps. M. Banevičiaus nuotr.

i3riBIIIIIBaniBIIIIIB!IIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIBI»IIBIIIIIB£IH:araillllSllinillllBIIIM»IIIBIIIIIBIIIIIBIIKIBII!IIB;illlHII»IBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIHIIIIISilllllHI»IIBIIhlB»IIIBIIIIIBIIIIiaillHIIIIIBIII1BlilllBIIIIIB::;B aaillllBIIIIIBIIIO

ROCHESTERIS

Skautininke Sodytė, prieš dau
gelį metų organizavusi Rochester™ 
skautus, šv. Jurgio šventės suei
goje sveikina dabar jau gana gausų 
būrį, sudarantį Dainavos vietinin- 
kiją.

Šalia jos - prityrusio skauto įžodį 
davę broliai: A. Lapinskas, A. Olis 
ir S. Žmuidzinas.

Dalis Rochester™ Dainavos 
viet-jos sesių ir brolių su vadovais 
Vyt. Žmuidzinu (kair.) ir vietininku 
v.s. St. Ilgūnu bei svečiu iš Cleve- 
lando v.s. V. Bacevičium. Jo dėka 
dainaviečiai pamatė VITS Austra
lijoje skaidres ir Gintaro bei 
Ąžuolo mokyklų filmą.

V. Bacevičiaus nuotr.

Visų turtų šaltinis — 

naudingas darbas.
George Londen
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CHIC AGA

Jaunos, linksmos vadovės — 
Aušros Vartų tunto Žibučių dr-vės 
draugininke vyr. sk. D. Račiūnaitė 
ir adjutante vyr. sk. A. Kubiliūtė — 
su linksmai dainuojančiomis paukš
tytėmis įžygiuoja į tunto paukšty
čių šventę Jaunimo Centre.

Mama, dukra ir močiutė skautiš
kam rate skautininkiu įžodžio metu 
Hartforde. Kairėje — s. Danguolė 
Banevičienė, vidury — duodanti 
paskautininkės įžodį sesė Sigita 
Banevičiūtė; dešinėje — jos mo

— O mes — Saulutės, šypse
nėlės!

Energingą Saulučių dr-vės drau
gininke vyr.sk. si. D. Brazdžiūnaitė 
veda pačias jauniausias Aušros 
Vartų tunto seses iškilmingon 
paukštyčių draugovių gimtadienių 
sueigon vasario 12 d.

L. Meilaus nuotr.

čiutė v.s. Irena Ruseckienė, įžodį 
pravedusi.

Tai vienos šeimos, tiksliau, trijų 
kartų įnašas į Seserijos istorijos 
knygą.

Ps. M. Banevičiaus nuotr.

ATKELTA iš 2 pusi. ■ 
moję šalyje, visas dėmesys ir jėgos 
turi būti skiriamos paskui mus 
žengiančiam ir čia gimusiam jau
nimui.

Didelė meilė ir pagarba priklau
so jų vadovams-ėms, LS Brolijai, 
LS Seserijai ir LSS Pirmijai, kuri 
leidžia mielą SKAUTŲ AIDĄ.

Esu skautininkas 65 metų am
žiaus ir nė kiek neapgailestauju, 
kad vyresniesiems ar bebaigian
tiems gyvenimą SA nėra temų, 
kurios viliotų jį prenumeruoti ar 
atvirkščiai...

Mane maloniai nuteikia tie jauni 
veideliai ir grąžina į tas pačias, 
jaunystės pilnas gretas skautau- 
jant Lietuvoje, Vokietijoje ir čia, 
Kanadoje.

Artėja LSS įsikūrimo 60 metų 
sukaktis. Telaimina Viešpats mūsų 
kenčiančią Lietuvą! Tesuteikia 
jėgų mūsų lietuviškos skautijos 
vadovams-ėms ir vilčių įskiepyti 
mūsų mažiesiems broliams ir se
sėms Dievo, Tėvynės ir Artimo 
meilę, o SKAUTŲ AIDUI būti 
skautijos švyturių!

s. Br. Simonaitis,
Port Colbourne, Kanada
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.ATEINA STOVYKLŲ METAS!

Pilėnų vilkai prie lauželio 1977 
metų stovykloj Clendening, Ohio.

ps. G. Taoro nuotr.

Kai tenka laukti, kol naktinių 
žaidimų metu prarastą kaklaraišti 
sesė grąžins.

Brolis Paulius Grina prisižada, 
kad kitą kartą taip neįvyks.

Brolis Rytas Urbaitis su žirgeliu 
juodbėrėliu praeitų metų stovyk
loj.

ps. G. Taoro nuotr.
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SKAUTŲ AIDO RĖMĖJAI

GARBĖS LEIDĖJO
PRENUMERATA - $25.00

J. Stašaitis, Dorchester, Mass.

GARBĖS
PRENUMERATA - $10.00

J. Stašaitis, Dorchester, Mass.
(už 1977 m.)

Kun. J. Staškus, London, Kanada
A. Rukšėnas, Mentor, Ohio
O. Indrelienė, Toronto, Kanada 
L Baltaduonytė, Islington, Kanada

AUKOS SKAUTŲ AIDUI

$200.00
VI Taut. Stovyklos Australijoje 
Rengimo Komitetas

$30.00
Hartfordo, Conn, skautų auka — 
gerasis darbelis renkant senus 
laikraščius; gauta per s. D. Bane
vičienę

$10.00
Neringos tunto paukštytės, Cleve

land, O.
Neries tuntas, Waterbury, Conn.
M. Babickienė, Chicago, Ill.

$6.00
Rambyno tunto Mindaugo dr-vė, 

Toronto, Kanada (valiutos išly
ginimui)

$5.00
S. Vizgirdas, Santa Fe Springs, 

Gal.
O. Siliūnienė, Chicago, Ill.

$3.00
M. Minkus, Westfield, Mass.
M. Gverzdienė, St. Catharines, 

Kanada
M. Timmerman, Winnipeg, 

Kanada

$1.60
M. Špokevičienė, Melbourne, 

Australija

$1.00
St. Eimutis, Oakleigh, Australija
D. Paukštys, Niantic, Conn.

UŽSAKĖ Į UŽJŪRIUS:

Pilėnų tuntas, Cleveland, Ohio — 2 
prenumeratos Vasario 16 Gimnazi
jai Vokietijoje — $10.00

***

Malonu paminėti ir v.s. Vinco 
Kizlaičio (Cleveland, Ohio) gerąjį 
darbelį: jis SKAUTŲ AIDĄ už
prenumeravo dviems latviams 
skautams Ohio valstijoje ir vienam 
lietuviui jaunuoliui Belgijoje, dar 
pridėdamas pinigų už atskirus 
gruodžio numerius.

SKAUTŲ AIDAS labai dėkingas 
visiems nuoširdiems rėmėjams: 
v.s. V. Kizlaičiui už žurnalo popu
liarinimą net ir svetimtaučių tarpe. 
Labai ačiū v.s. VI. Bacevičiui 
(Cleveland, Ohio) už uolų prenu
meratų rinkimą ištisus metus (šiais 
metais jis jų surinko vėlapie 90): 
be to, ir šiaip įvairiais būdais su
randančiam progų SKAUTŲ AIDĄ 
paremti.
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SXASJTII ASMS
6842 So. Campbell Ave. 
Chicago, IL. 60629

22^5 BVHR

ALp(LKA)3083
1978, Nr.5

NORTH JhreaSSiJF 
r.-ęus

Ir Švilpa mūs drauge žygiuoja, 
Ką duos pietums? — rimtai svajoja, 
Tuo tarpu virtinė jo brolių 
Kažkur miškų gelmėj prapuolė.

— Turi žinoti, kaip už būvį 
Kovoti reikia tau, lietuvi! 
Ir šitaip taręs, vyčių vadas 
Jaunuosius brolius miškan vedas.

Tik čia apgavo broliai vyčiai:
— Kliūtis šeštoji — prašom šičia 
Po dušais, ir su muilu, broliai, 
Teblizga veidas, kojos, šonai!..

KENGŪRŲ iEMĖJE

VI-JE TAUTINĖJE \
STOVYKLOJE '

Piktai jiems šaukia kukabara:
— Tai kas dabar miškan jus varo?
Ir, susigėdus, kad supyko, 
Dabar, štai, juoktis ji įniko.

Staiga sustoti liepia vadas.
Nustemba Švilpa: — Kas čia dedas?
Nebėra laiko jau galvoti,
Ir čia, Rimuti, nežiopsoki!

Kai vadas pasakojo rytą,
Jo žodžiai jam ausin nekrito,
Dabar pats mato — vadas tiesą sako:
Jie stovi prie siaubingo žvalgų Tako.

0 Taką šį (gandai jau eina) 
Iš šimto vienas tepraeina!
Kas gyvas jo pasiekia galą, 
Širdis iš laimės net apsąla.

Ir žengė broliai viens po kito 
Jėgų savųjų išbandyti: 
"Beždžionių tiltais” lipo, ėjo, 
Kol visas kliūtis nugalėjo.
Lagūnų liūnuos nepaskendę,
Iš požemių vėl saulėn žvelgia, 
Didžiuojasi sveiki pralindę, 
Net visų akys.džiaugsmu spindi.

***

Sudie, draugai, jūs, iš Chicagos, 
Iš Worcesterio ir Omahos, 
Toronto, New Yorko, Melbourno... 
Kam aušinti dar reikia burną?

Antai, paradą baigia skautės. 
Plakatus kelia dar į aukštį: 
“Namo nenorim — adoptuokit, 
Ar paskolą bent gerą duokit.

Ar veskite mus, ar ką jau, 
Nenorim grįžti į Ohio!” 
Ir Švilpa liūdnas bindzinėja 
Po miško temstančio alėjas.

Brolis Bronius sueiliavo, 
Aleksandras iliustravo

Tik po parado antro Rimas
Suprato laukiantį likimą:
Rytoj namo jau vyks kiekvienas, 
Sudie, stovyklos linksmos dienos! Stovyklos dieną paskutinę

Ir Švilpa ašarą ištrynė, 
Mat, verkė sesės, verkė broliai. 
Kaip niekad neverkė lig šioliai.

Kaip čia liksi dabar, neverkęs
Kai vištom sesės, broliai karkia. 
Ir tik įsėdęs autobusan 
Atgijo vėliai Švilpa mūsų.

Ir stvėrėsi už suvožtinių,
Kad nuramint širdies kankynę: 
Sudie, stovykla! Ir namolio 
Jau Rimas Švilpa išvažiuoja.

***

Šioje vietoj tašką, va, 
Deda rašanti ranka.

g-0.741213
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