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BUDIME NAUJOSE PAREIGOSE,
arba, tiksliau sakant,, grįžtame ir vėl Skautų Aido 

puslapiuose žymėti lietuviškosios skautybės dienas.
Budėsime ir stengsimės, kad nuo 1923 m. leidžiamas 

Skautų Aidas būtų tikrai naudingas lietuviškosios 
skautybės talkininkas, įrankis.'

Manome, kad Skautų Aidas gali ir privalo būti 
spaudos institucija, turinti uždavinį bei tikslą Lietuvių 
Skautų Sąjungoje. Redagavimą pradėjome 1980 m. 
pavasarį pravesto atsiklausimo įtaigojami ir savųjų 
pastangų vedami. Žurnalo pilnačiai reikia: skaitančių 
skaitytojų, kritikų, patarėjų, bendradarbių pasisakymų, 
bei materialinių išteklių. Šiuo kartu, darbą pradėdami, 
kreipiamės į skaitytojų šeimą:

— Skaitykite, rašykite ir patarkite! Skautų Aidas 
tegul būna MŪSŲ VISŲ Skautų Aidas!

* * *

Skautų Aido redakcija sveikina mielą Brolį v.s. 
Bronių Kviklį knygos „Telšių vyskupija” pasirodymo 
proga.

Skaitytojams norime paminėti, kad v.s. B. Kviklys 
savo gyvenimo jėgas, darbą ir lėšas, šalia savo šeimos, 
yra paaukojęs rinkiniams apie Lietuvą. Jo didžiuliame 
archyve yra dešimtimis tūkstančių nuotraukų apie 
Lietuvą ir lietuvius, tiek pat lietuviškų knygų, nuo pačių 
seniausių lietuviški laikraščiai, ordinai, medaliai ir 
ženklai, Lietuvos prezidento A. Smetonos dokumentai, 
rankraščiai ir nuotraukos, Dariaus ir Girėno pasirašytas 
testamentas ir daugelis kitokių vertybių,' kurias B. 
Kviklys nelaiko vien tik savo malonumui — jau 
keliuose miestuose buvo surengtos jo paruoštos 
parodos apie Amerikos lietuvių senąją išeiviją ir 
Vilniaus universitetą.

* * *

Nuoširdus ačiū:
ps.fil. Jūratei Eidukaitei-Okura ir dail. Petrui 

Aleksai už nepaprastą pagalbą ir patarimus ruošiant šį 
Skautų Aido numerį.

p. Jonui Bariui už leidimą naudotis -Šeštosios 
Tautinių Šokių šventės leidiniu

p. Irenai Bukaveckienei už patarimus literatūros 
klausimais.

v.s. V. Namikui už vinjetes.
* * *

. Džiaugiamės p. Juozo Plačo sutikimu padėti 
redakcijai, nors jis yra ir labai užsiėmęs, nes vadovauja 
„Dariaus ir Girėno” lituanistinei mokyklai, redaguoja 
„Tėvynės Žvaigždutę” Drauge ir darbuojasi 'LB 
Švietimo Taryboje. * * ♦

Gautas sveikinimas Skautų Aido redaktorei iš LSS 
Tarybos Ęirmininko v.s. S. Miknaičio, kurį sesė Alė: 
pasidėjo. į skautiškų prisiminimų kraitelę.
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TAUTOS ŠVENTĖ primena visiems lietuviams Lietuvos garbingą, 
didingą praeitį. Ji primena jog esame garbingos, senos tautos vaikai, 
vaikaičiai.

TAUTOS ŠVENTĖ įpareigoja mus nepasiduoti nutautėjimui. Lietuvis* 
kai skautiškas auklėjimas ir tautinis supratimas yra mūsų tautos 
pagrindinis ir stipriausias laidas, atsparumas prieš svetimas įtakas.

Dirbkime Lietuvių Tautai ir aukštiems skautiškiems idealams ir 
principams!

Juzė Daužvardienė
Lietuvos Generalinė Konsule

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Rugsėjo pradžioje anksčiau buvome įpratę švęsti Tautos šventę, nors 
paskutinio metu, gaila, ta tradicija nyksta.

Šį kartą „Skautų Aidas” Tautos šventę gražina atgal į mūsų 
kasdienybės kalendorių, į mūsų protus bei širdis su jaudinančiu, 
autentišku, iš Lietuvos gautu dokumentu. Tai ranka rašyto diplomo 
nuorašas, kurį pogrindžio darbuotojai Lietuvoje įteikė vienam savo nariui 
už gerai įvykdytą uždavinį. Ordinų ar medalių ten dabartinėmis sąlygomis 
nenaudoja, bet ypatingomis progomis pasižymėję darbuotojai yra apdova
nojami patriotinio pobūdžio raštais.

Čia panaudotas raštas niekur anksčiau nebuvo skelbtas. Apsaugoti ten 
veikiančius ir patriotine dvasia rizikingai kvėpuojančius žygių autorius, 
buvo iškirptos kelios rašto vietos. Yra žinoma, kad raštą išdąvusiųjų grupė 
buvo gana jauna: 1974 m. nė vienas dalyvis neturėjo 30 metų amžiaus, visi 
buvo gimę karui pasibaigus.

Sveikiname skaitytojus Tautos šventės proga!
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Nijolė Jasėnaitė-Pupienė

LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŲ 
ŠEŠTOJI TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTĖ
Šeštoji Tautinių Šokių šventė, įvykusi liepos 6 d., 

Chicagoje, jau praeity. Žiūrovams liko neužmirštamas 
įspūdis besisukančių ratelių, vienu jaunystės žiedu 
pražystančios „Sadutės”, liko prisiminimas, kaip 
gniaužė širdį vis ateinančios ir nueinančios šokėjų 
gretos — tokios gražios!, mielos, linksmos, ir tas jų 
stiprus, nepaprastai daug pasakantis jaunatviškas 
šūktelėjimas bešokant „Suk, suk, ratelį”.

Lietuvių Skautų Sąjunga yra laiminga, turėdama 
tiek daug darbščių, ištvermingų ir kūrybingų narių.

Laisvajame pasaulyje jau buvo suruoštos šešios 
lietuvių tautinių šokių švnjtės. Trijų švenčių vadovės 
buvo skautės: pirmosios s. Irena Šilingienė, 
ketvirtosios — Genovaitė Breichmanienė ir dabartinės 
— šeštosios — sesė Nijolė Jasėnaitė-Pupienė, kuri 
skautės įžodį davė istorinėje Aušros Vartų skaučių

L. Antanėlienė, Omaha R. Lukoševičiutė, Montreal

T. ‘Kybartienė, Downers Grove R. Grigaliūnaitė, Melrose Park

Šventės vadovė N. Pupienė su šokėjų atstovais uždega 
aukurą Jaunimo Centro sodelyje. , ...Nuotr. J. Tamulaicio
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Atžygiuoja šokėjai! Nuotr. J. Tamulaičio

tunto įkūrimo dienoje, 1949 m. liepos 29 d. Chicagoje. 
Nuo mažutės geltonšlipsės pirmajame lietuvių skautų 
lauže JAV iki Šeštosios Tautinių Šokių šventės vadovės 
praėjo daug ilgų darbo, pasiruošimo ir pasiaukojimo 
metų.

Todėl nenuostabu, kodėl mes su viltimi žvelgiame į 
ateitį ir į tuos du tūkstančius šios šventės šokėjų . . .

Šokių šventę stebėjo virš 10,000 žmonių. Kadangi 
SKAUTŲ AIDAS aplanko ir tuos, kurie neturėjo 
laimės šventėje dalyvauti, tai dalinamės čia su skaityto
jais šios šventės vaizdais, įspūdžiais, nuotrupomis.
DALYVIAI

Tautinių šokių šventėje dalyvavę virš 2000 šokėjų, 
dainininkų, muzikantų. Kiek iš į jų . buvo skautų? 
Neįmanoma net ir suskaičiuoti.- Žinome, kad daug, nes 
skautų yra beveik visose tautinių šokių grupėse. 
Spėjome atpažinti kai kuriuoš LSŠ narius, nares — 
thutinių šokių grupių vadovus iš įvairių miestų..

Nuostabus reiškinys — skautiškoji šeima. Šioje 
šventėje vaikų, jaunuolių ir veteranų-tėvų grupėse šoko 
kelios skautų šeimos: Jonas, Marta, Kristina, Alma, 
Laima, Vaiva Šarkai iš Omahos, Algis, Laima, 
Algirdas, Danguolė Antanėliai iš Omahos, Mikas, Rita, 
Algis, Rasa, Edvardas Slą^šiai iš Toronto, ir. iš 
Chicagos — Raimundas, Danutė, Algis Korzonai,

R. Končienė, Chicago D. Nausėdienė. Toronto

E. Meilus, Boston J. Karasiejus, Toronte

R. Grigaliunaitė, Toronto R. Karasiejienė, Tortinio*

....... Pasakyk, mergele, ar tu mano būsi?"
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SnautininKO Stepo 
Kairio muzikinis 
vięp£tąs iš Toronto 
vadovaujamas 
Renatos Bubelytis 
ir Arūno Kalinausko 
grojo Tautinių 
Šokių šventėje.

Juozas, Daila, Aldis, Linas, Tauras, Gilė Liubinskai, 
Tomas, Nijolė, Audrius, Ginta, Petras Rėmeikiai.
DARBININKAI

Šventės rengimo komiteto pirmininkas buvo skautas 
vytis Jonas Talandis.

Šventės ženklas ir leidinio iliustracijos — ps. dail. 
Ados Sutkuvienės.

Įvairiems šventės rengimo darbams atlikti buvo 
sudarytos 12 komisijų. Jose dirbo apie 100 žmonių, iš 
kurių — 60% aktyvūs LSS vadovai ir vadovės. Bet 
skautų darbininkų būta ne vien komisijose. Visose 
dainų ir tautinių šokių šventėse, vykusiose Chicagoje, 
salės tvarka, vietų nurodymas krinta ant skautų pečių. 
Daugumai sesių ir brolių dalyvaujant programoje, 
vietas nurodinėti, šventės leidinį platinti teko ne vienam 

^tėveliui ir .mamai skautininkams . . .
L. Pacevičienė, Toronto I. Smieliauskienė, Chicago
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D. Chamauskienė, London, M. Chainauskas, London, Breichmanienė, Hamilton D. Janutienė, 
Canada Canada San Francisco

Vl-sios Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventės Rengime Dirbusiems

LSS Vadovams
Organizacijos subrendimas pasireiškia jos 

narių darbais savosios visuomenės naudai. Po 
gražiai praėjusios šokių šventės malonu pasi
džiaugti skautų vadovų talka šios šventės 

rengime. Be garbės siekimo, be uždarbio Jūs 
dirbote daugelį valandų, kad mes, lietuviai, vėl 
galėtume didžiuotis tautiškumo pasireiškimu. 
Vėl garsinote lietuvius kitataučių tarpe, kėlėte 
lietuvių nuotaikų ir tobulinote lietuvių tautinių 
šokių menų.

Dėkoju ir garbė Jums!
v.s. Sigitas Miknaitis 

LSS Tarybos Pirmininkas
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Lietuvos valdovas
VYTAUTAS DIDYSIS

13504430
Kol nors viena plastės širdis lietuvio, — 

Tu- būsi amžiams Lietuvos karalius!
Balys Sruoga 

„Milžino paunksmė”

Kilmė ir vaikystė

Vytautas buvo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio 
Gedimino anūkas. Jis gimė apie 1350 metus Trakuose!, 
senojoje pilyje. Augo tėvo Kęstučio ir motinos Birutės 
globoje tarp brolių, seserų ir kitų gausių gediminaičių 
patriarchalinėse senojo lietuvių tikėjimo tradicijose.

Būdamas 12 metų amžiaus, Vytautais jau dalyvavo 
su tėvu karo žygiuose. Matęs 1362 m. kaip žiauriai 
kryžiuočiai elgėsi, apgulę Kauno pilį, jis pasižadėjo per 
visą gyvenimą ginti Lietuvą nuo priešų.

Kovos dėl valdžios
Tuo laiku Lietuvą valdė du Gedimino sūnūs: 

Algirdas ir K-stutis. Tai buvo retas istorijoje toks 

draugiškas dviejų brolių valdovų sugyvenimas. Algirdas 
turėjo Didžiojo kunigaikščio titulą, gyveno Vilniuje ir 
rūpinosi Lietuvos rytų sienų reikalais, santykiais su 
slavais bei totoriais. Kunigaikštis Kęstutis rezidavo 
Trakuose ir saugojo kraštą nuo kryžiuočių-vokiečių 
puolimų.

Tačiau kai 1377 metais mirė Algirdas ir jo vietą 
užėmė jo sūnus Jogaila, prasidėjo nesutarimai. Kunigai
kštis Kęstutis 1382 m. buvo nužudytas,-o Vytautas 
uždarytas j kalėjimą. Bet jam iš ten pabėgti padėjo jo 

. žmona kunigaikštienė Ona, ir Vytautas stojo savo teisių 
ginti. Jam teko net ieškotis pagalbos pas kryžiuočius. 
Bet abudu pusbroliai, Vytautas ir Jogaila, suprasdami 
pavojų, kuris grėsė Lietuvai nuo kryžiuočių, susitaikė. 
Vytautas atgavo Trakus.

Lietuvos krikštas

Kadangi kryžiuočiai veržėsi j Lietuvą, skelbdami 
norį ją pakrikštyti, Vytautas su Jogaila nutarė verčiau 
krikštą priimti iš lenkų, nes jie atrodė mažiau pavojingi 
negu kryžiuočiai, kurie ir juos puldavo. Jogaila buvo 
pakviestas tapti Lenkijos karaliumi, vedė karalaitę 
Jadvygą ir 1386 m. Lietuvoje buvo įvesta krikščionybė 
(Žemaitijoje kiek vėliau). Vytautas su Jogaila aiškino 
lietuviams naujojo tikėjimo dėsnius, vertė maldas į 
lietuvių kalbą. Senoji tikyba buvo naikinama, Vilniuje 
pastatyta katedra, kitose vietovėse bažnyčios. Lietuva 
suėjo į unijos ryšius su Lenkija.

Vytautas valdo Lietuvą

Dar kurį laiką Vytautui teko kovoti už savo teises, 
kol 1392 m. jis buvo pripažintas Lietuvos Didžiuoju 
Kunigaikščiu ir galėjo savarankiškai tvarkyti kraštą.-

Vytautas buvo genialių gabumų žmogus. Nesant tuo 
laiku mokyklų kaip vėlesniais laikais, jispats mokėsi' iš- 
vyresniųjų ir iš atvykstančių į Lietuvą svetimtaučių. Jis 
domėjosi savo epochos naujais technikos išradimais, be 
lietuvių ir gudų kalbų mokėjo vokiškai, turbūt ir lenkų 
bei totorių, suprato lotyniškus raštus. Jis rūpinosi įvesti 
gersnę tvarką šalyje, statydino pilis, gerino kariuomenę. 
Energingas, karšto būdo, greitos orientacijos, sakydavo: 
„Laiko nustoja tas, kuris jo laukia”. Mėgo medžioklę, 
šachmatų?.

Vytautas tardavosi su savo žmona, kunigaikštiene 
Ona, kuri buvo protinga, laikoma žymiausia moterim 
Lietuvos isterijoje. Kol ji buvo gyva, Vytautui viskas 
gerai sekėsi.

Vytautas sutriuškina vokiečius ties Žalgiriu 1410 metais

Vytautas 'pasiryžo pašalinti Lietuvai pavojų iš 
kryžiuočių, kurie nuolat puldinėjo mūsų kraštą. Jis ilgai 
ruošėsi karui ir, susijungęs su Jogailos vedama Lenkijos 
kariuomene, kartu su talkininkais gudais, ukrainiečiais, 
čekais ir totoriais įžengė į kryžiuočių teritoriją Prū
suose.
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Vytautas prie Naugardo. J. Mackevičiaus pav.

Lemtingos kautynės įvyko ties kaimais Griunvald ir 
Tannenberg — lietuviškai Žalgiriu — 1410 m. liepos 15 
d. Per keletą valandų galingoji, sunkiai šarvuota 
kryžiuočių kariuomenė liko nugalėta. Nuo to laiko 
vokiečiai nebesiveržė į Lietuvą per ištisus 500 metų — 
iki I-jo Pasaulinio karo — 1915 metų. 1413 metais 
krikščionybė buvo įvesta Žemaitijoje.

Vytautas siekia pajungti Maskvą

Vytautas iškilo kaip galingiausias valdovas Euro
poje. Jau Algirdas sakydavo: „Visa Rusija turi 
priklausyti Lietuvai”. Vytautas jo politiką tęsė. Norėda
mas sustiprinti savo įtaką Kremliuje, išleido vienintelę 
dukterį Sofiją už Maskvos kunigaikščio. Jam mirus, 
rusų bajorai apšaukė Vytautą kunigaikštienės našlės, 
jos vaikų ir visos valstybės .globėju. Vytautas, sužie
davęs savo anūkę Oną su Bizantijos imperatoriaus 
sūnumi, išleido ją į Konstantinopolį.

Čekai išsirenka Vytautą savo karaliumi
Vykstant Čekijoje kovoms dėl valdžios, čekai 

pasikvietė Vytautą būti jų karaliumi. Užimtas krašto 
vidaus reikalais, Vytautas nusiuntė į Prahą savo 
vietininką kunigaikštį Kaributą Gediminaitį, kuris buvo 
čekų iškilmingai sutiktas ir valdė už Vytautą. Iki šiol 
matome Vytautą Čekijos valdovų sąrašuose visada su 
pagarba priminamą.

Vytautas siekia Lietuvos karaliaus vainiko

Nors Vytautas buvo pasiekęs didžiausios galybės, 
bet tam tikri saitai teberišo Lietuvą su Lenkija. 

Norėdamas nuo jų pasiliuosuoti, jau būdamas 80 metų 
amžiaus, Vytautas nutarė vainikuotis Lietuvos karaliu
mi. Paprastai karaliais vainikuodavo popiežius, bet tos 
teisės priklausė ir Vokietijoj imperatoriui.

Kai Vytautas sušaukė Lietuvoje (Lucko pilyje) 
Europos valdovų kongresą, be daugelio kunigaikščių, 
karaliaus Jogailos, atvyko ir Vokietijos imperatorius 
Sigizmundas. Jis pasiūlė Vytautą vainikuoti. Jogaila 
sutiko, bet lenkų ponai, priešinosi.' Nepaisydamas jų, 
Vytautas ruošėsi vainikuotis Vilniuje. Suvažiayo daug 
garbingų svečių: iškilmės turėjo įvykti 1430 m. rugsėjo 8 
d. Bet imperatoriaus-^sįųsti vainikai Vytautui ir jo 
antrajai žmonai Julijonai laiku neatėjo. Vainikavimas 
neįvyko, nes 1430 m. spalio 27 d. Vytautas mirė 
Trakuose. Palaidotas Vilniaus katedros požemy, greta 
pirmosios žmonos Onos ir kitų didžių mūsų krašto 
vyrų.

Ilgai Vytautas buvo gedimas, ilgai jo vardas 
Europoje minėtas, lyginant jį su žymiausiais pasaulio 
istorijos valdovais.

Šiais metais sueina 550 metų nuo jo mirties — 
turime tinkamai pagerbti jo atminimą.

V. Sruogienė

Kryžiuočių vėliavos paimtos prie Žalgirio
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Č. Senkevičius

Labai rimti, įdomūs, tiesiog 
jaudinantys s. Ant. Dundzilos pasi
sakymai SKAUTŲ AIDE ir vėliau 
DIRVOJE (o gal ir dar kur kitur?) 
lietuvių kalbos klausimais apeliuoja 
j mus visus: bendruomenės vado
vybę, parapijai, organizacijų vado
vus ir, mano supratimu, labiausiai į 
šeimas. Apeliavimas jau gali būti 
pavėluotas tiems, kurie ranka nu
mojo iš viso į bet kokį lietuvišką 
reikalą išeivijoj; arba tiems, kuriems 
tas lietuviškas reikalas įdomus tik 
tada, kai iš jo kokios asmeninės 
naudos sulaukiama. Jokiais pasisa
kymais nebepasieksime tų, kurie net 
ir_tokių straipsnių nebeskaito. Pasi
sakymai liečia tuos, kurie dar 
rūpinasi, kad lietuvybė išeivijoj 
klestėtų, ir supranta, kad savoji 
lietuvių kalba yra pagrindinis veiks
nys tautiškumui ugdyti,-jį palaikyti 
ir kitais būdais besireiškiantį tautinį 
susipratimą stiprinti.

Lietuvių Skautų Sąjungoje ligi 
šiolei nebuvo jokio formalaus pa
keitimo, liečiančio lietuvių kalbos 
vartojimą. Ir praktiškai visur 
vadovai-ės sueigose, iškylose ar 

stovyklose ir su savo vienetų na
riais, ir tarp savęs tarnybų ir 
užsiėmimų metu kalbasi tik lietuviš
kai. Šito nebegalima pasakyti apie 
laisvalaikius, per kuriuos ir vieni, ir 
kiti „lengviau atsikvepia” ar, varž
tus atleidę, vartoja mokyklinę kai-, 
bą. Ypač tai ryšku jaunesniųjų 
vadovų tarpe. O tokių juk kasmet 
daugės. Greitu laiku gal jau ir 
vyriausią vadovybę turėsime tokią, 
kuri lietuvių kalbos atžvilgiu nebe
bus tokia jautri ir dėlto, be abejo, 
labiau liberališka. Kaip gi tada su 
visa LSS? Praktiškai ryškėja du 
keliai, apie kuriuos jau dabar būtų 
pats laikas pagalvoti.

Pirmasis būtų — leisti viskam 
vystytis, kaip ligi šiolei buvo leista. 
Pasekmes — LSS be lietuvių kalbos 
arba su mažyčiu jos atspalviu. 
Stovyklose, sueigose, mugėse — 
lietuviški užrašai (gal su klai
domis . . .), lietuviškai rašomi įsa
kymai, lietuviškai dainuojama prie 
laužų,"lietuviškos komandos ir ter
minologija.

Antrasis kelias — jau dabar 
daryti tiesiog atranką ir labai 

įpareigoti vadovus-es, kad lietuvių 
kalbos reikalus statytų pirmon 
vieton. Konkrečiai: nenorintieji ar 
negalintieji stovyklose, sueigose ar 
bet kuriuose skautiškuose užsiėmi
muose kalbėti lietuviškai, turėtų 
būti iš vienetų išskirti. Kandidatai į 
vadovus, į aukštesnius laipsnius, 
turėtų šalia visų kitų pasižadėjimų 
dar pasižadėti visur ir su visais 
lietuviais kalbėti tik lietuviškai. Šis 
antrasis kelias pareikalautų labai 
stambių reformų LSSąjungoje ir 
negalėtų praeiti tylomis. Greičiau
siai jis jau pavėluotas, norint išlai
kyti sąjungą, nors jau ir nebe tokią, 
kokią turėjome, sakysim, prieš 30 
metų.

Ieškant vidurkio tarp tų dviejų 
kelių, gal tektų pasukti ne tiek 
nuostatų ir ribojimo linkme, kiek 
geros valios beieškant ir daugiau 
apeliuojant į gyvuosius vienetus, jų 
vadovus-es ir patalkinant jiems 
patarimais, metodais ir pavyzdžiais, 
parodančiais kaip dar yra įmanoma 
lietuvių kalbos reikalus gerinti ir 
apskritai lituanistinius dalykus 
proteguoti, stiprinti ir jais iš viso 
daugiau domėtis. Tam tikslui at
siekti gal būtų naudinga pirmiausia 
sudaryti konkrečias, paprastas ir 
neperkrautas programas su uždavi
niais, kurie sueigose, iškylose, sto
vyklose turėtų būti visų atliekami ir 
tuo pačiu lietuvių kalbos vartojimas 
skatinamas. Kai kuri praktika 
parodė, kad tiksliau apgalvotos 
vienetų varžybos turi neblogų pa
sekmių. Tai reikėtų vykdyti plačiau
siu mastu. Mūsų vasaros stovyklos 
galėtų remtis viena bendra užsiėmi
mų programa. Galvojant apie lietu
vių kalbos sustiprinimą, Seserijos ir 
Brolijos vadovybės turėtų paruošti 
tokią bendrą stovyklinę programą, 
kuri būtų privaloma.* Gal iš to 
išaugtų ir specialus skyrius, kuris 
rūpintųsi tokių programų ruošimu, 
nes darbas nebūtų toks mažas, kaip 
iš karto kai kam gali atrodyti. 
Svarbu, kad toji programa būtų 
patraukli ir atskiroms šakoms pagal 
amžių pritaikyta. Tuo padarytume 
konkretų bandymą platesniu mastu 
ir iš pradžių bent geras pastangas ta 
linkme visiems parodytume.
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PAMOKA IS PRAEITIES — VYRESNIESIEMS
Pavarčius Lietuvių Enciklopedi

jų, galima rasti įdomių dalykų, 
kartais net pamokančių faktų.

Štai, LE XXIX tomo 70-71 psl. 
skaitome apie 1912 m. Čikagoje 
įkurtų Lietuvių R. Katalikų Moks
leivių Susivienijimų Amerikoje, 
savo veiklos zenite skaičiavusį 
daugiau kaip 300 narių. Kiekvienoje 
mokykloje, kur tik susidarė didesnis 
lietuvių skaičius, steigėsi Susivieniji
mo kuopos, kurių iš viso buvo virš 
20, organizuotos lietuvių kalbos 
pamokos ir 1.1. Veikliausia kuopa 
veikė mažytėje Orchard Lake, 
Mich. vietovėje: ji turėjo net 600 
knygų ir 18 laikraščių bibliotekų, 
apie 20 narių. Organizacija leido 
mėnesinį laikraštį, rinkdavosi sei
mams ir konferencijoms, o maždaug 
nuo 1921 m. buvo žinoma „Giedri- 
ninkų” vardu.

Toliau cituoju iš Enciklopedijos:
XII seimas (1923 VII 29-31) 

protokole užfiksavo: ,XII Seimas 
nutarė išbraukti ta dalį arba 
paragrafų konstitucijoj, kuris 
sako kalbėt visuomet lietuviškai’. 
O po metų atsirado Giedroje J. P. 
Tamošaičio ir Pr. Meškausko 
str., įrodinėjus reikalingumų an
glų k. skyriaus Giedroje; tų pačių 
metų 12 nr. jau ir įdėtas anglų k. 
parašytas straipsnelis. XIII kon
ferencija (1924 XII 29-30) nutarė 
anglų k. skyriaus neįvesti, tik 
redaktoriui davė teisę, jeigu būtų 
svarbus rašinys arba koki svarbi 

, priežastis, tai gali būti įdėta’;
tame pačiame Giedros nr., kuri
ame paskelbtas seimo nutarimas, 
patalpinti du juokai anglų k.

Susivienijimas — „Giedrininkai” 
i gyvavo iki 1926 m., t.y. dar du. 

metus po 1924 m, XIII-sios konfer
encijos lemtingo nutarimo . . .

Savaime suprantama, kad cituo
ti nutarimai nebuvo organizacijos 
žlugimo nriežųstim. Tačiau, negali 
būti ir abejonės, kad tie nutarimai 
buvo žlugimo barometru, tokiu 
simptominiu susidariusios padėties 

sankcionavimu, o ne bandymu 
reikalus taisyti,. Įdomu dar ir tai, 
kad to 1924 mi. nutarimo nesilaiky
ta: tuoj po nutarimo, be jokios 
„svarbios priežasties”, atspausdinti 
juokai anglų kalboje . . .

Dabar pasižiūrėkime į save. 
1979-1980 m. lietuviškai nekalba
nčių vienetų steigimas lietuviškoje 
skautijoje buvo plačiai, aukščiausi
ose institucijose bei suvažiavime 
nagrinėtas, svarstytas. Tiesa, 1980 
gegužės 17-18 d. posėdžiavusi LSS 
Taryba aiškiai pasisakė už Sąjungos 
lietuviškumų ir steigti lietuviškai 
nekalbančių vienetų teisės niekam 
nedavė. Reikia tikėtis, kad šių 
svarstymų bei Tarybos pasisakymo 
pakaks angliškai kalbančiųjų viene
tų nekurti, angliškai įžodžių ne- 
pravedinėti ir lietuviškumų, tautinį 

auklėjimų mūsų veikloje akcentuoti 
ne vien tik žodžiais ar mintimis, bet 
ir darbais. Gi jei panašus siūlymas 
greit vėl iškils ar, .nežiūrint Tarybos 
deklaracijos, nelietuyiški reiškiniai 
kartosis, sakykime, ir sekančiais — 
1981 metais, tai, vadovaudamiesi 
pacituota ittftrSie pamoka, lietuviš
kajai Lietuvių Skautų Sąjungai 
duosime dar du ar tris veiklos metus 
— gal iki 1984 . . .

Jei šis, iš istorijos paimtas, 
epizodas skaitytojų nors truputį 
sukrės, jei epizodų su nerimu, visai 
netikėtai prisiminsime kitų dienos 
darbų bei rūpesčių eigoje, šis Skau
tų Aido puslapis savo paskirtį bus 
atlikęs.

Budėkime, eina kalba apie rim
tų, gyvybinį reikalų!

Antanas Dundzila

13

13



TĖVELIAMS — NAUJIEMS 
IR SUGRĮŽTAMIEMS

Prasideda naujieji mokslo metai, 
rudens veikla, žiemos sueigos.

Sveikiname naujus Lietuvių 
Skautų Sąjungos narius: seses, 
brolius ir jų tėvelius ir linkime 
maloniai išgyventi lietuviškosios 
skautybės idėją.

Sveikiname sugrįžtančiuosi- 
us . . . Sese ir Broli, paukštytės, 
vilkiuko, skauto, skautės Tėveli ir 
Mama!

Ar esi viena-as iš tų, kurių 
jaunystės vasarų daina nuskambėjo 
prie laužų Rakė, Rambyne, Romuv
oj, Baltijoj, ar net Nebrąskos 
prerijose? Ir jei dabar atlydėjai 
savąjį atžalyną pirmon jam skautiš- 
kon sueigon — sveikiname sugrįž
tantį, nes per savo būsimą paukš
tytę, vilkiuką sugrįžti atgal ton 
pačion lietuviškos skautybės šei
mom Tik dabar, vietoje Tavęs, jų 
skardžiais balseliais skambės vėl ta 
pati „Atgimė tėvynė”, pakils maža 
rankelė prie vėliavos pasižadant 

mylėti Dievą, Tėvynę ir Artimą. 
Užriši jam gerojo darbelio mazgelį, 
ruoši stovyklon, kaip pats, kad 
ruošeisi, pirminsi, kad skautas 
skautui — brolis, sesė . . . Tie 
dalykai nesikeičia.

O dabar kelios mintys darbo 
metų pradžiai.

Lituanistinė mokykla. Visi ata
tinkamo amžiaus LSS nariai turėtų 
lankyti lituanistinę mokyklą. Kai 
vaikai mokykloje išmoks Lietuvos 
istorijos dalį, tuo pačiu metu skauti
škoje sueigoje ją išgyvens žaidimu, 
dainele, ar įdomiu užsiėmimu. Ir jei 
kas iš mūsų atsimena labai seną 
skautišką posakį, kad „skautas yra 
dvigubai geresnis už kitą jauĮnuoflį” 
— pamatysite, kad lietuviškoji 
skautybė ir lituanistinė mokykla 
padaro tą dvigubai geresnį jaunuolį.

Lietuvių kalba. Jei norite, kad 
Jūsų vaikučiai būtų LSS nariai — 
prašome būtinai su jais kalbėti 
lietuviškai. Mes esame Lietuvių 

Skautų Sąjunga, jai priklauso tik 
lietuviai, esame ideologinė, patrioti
nė organizacija, kurioje, pagal 
lietuviškos skautybės metodus, yra 
vieta bręsti ir auklėtis mūsų jauni
mui. Be lietuvių kalbos vadovai 
negali atlikti gerai savo pareigų, 
trukdosi jų darbas ir skriaudžiami 
tie vaikai, kurie lietuvių kalbą 
vartoja ir pilnai dalyvauja skautiš
kame veikime.

Sueigos. Labai svarbu, kad 
jaunimas dalyvautų sueigose. Tik 
dalyvaudami jie susidraugauja, galį 
mokytis, kartu žaisti, bei ruoštis 
skautiškoms programoms. Retai 
sueigose dalyvaudamas jaunuolis 
nepritampa prie visos kilties, atsilie
ka programose ir dažniausiai, tėvų 
bei vadovų liūdesiui, iškrinta iš 
skautiškos rikiuotės. Todėl prašome 
Tėvelius atvežti savo vaikučius į 
sueigas. Ir ne tam, kad vadovai 
„turėtų ką veikti”, bet savo vaikų 
gerovei.

Kituose Skautų Aido nume
riuose stengsimės informuoti apie 
LSS ir talpinti mums visiems 
aktualias temas. Jei gerbiami tėve
liai turėtumėte klausimų ar pasiūly
mų, prašau rašyti Skautų Aido 
redaktorės adresu.

AN
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IŠVYKA į 
WASHINGTONA

Algis kalba j Lietuvę

Mūsų skautai surengė išvyką j 
Washingtoną. Ankstų rytą susirin
kome į Kultūros Židinio kiemą, kur 
mūsų laukė didelis autobusas. Bere
gint jį pripildėme. Išvažiavome 
anksti, kad galėtume dar tą pačią 
dieną sugrįžti.

Keliavome ir mudu su Algiu.
Washingtone pirmiausia aplan

kėme Lietuvos pasiuntinybę. Mus 
labai maloniai priėmė pats Lietuvos 
atstovas ir aprodė visus namus. 
Pirmame aukšte yra pasiuntinybės 
raštinės, antrame — priėmimo salės, 
o trečiame ir ketvirtame — gyvena
mieji kambariai. Matėme įdomią 
lėlių kolekciją. Lėlės vaizduoja 
lietuviškas vestuves. Rinkinys buvo 
išstatytas pasaulinėje parodoje New 
Yorke 1939 ir 1964-65.

Salėje yra didelis paveikslas, 
kuris vaizduoja Lietuvos nepriklau
somybės akto paskelbimą. Nupiešti 

visi signatarai. Dr. Jonas Basana
vičius stovi viduryje ir skaito aktą. 
Aplinkui susėdę kiti signatarai. 
Mudu su Algiu suskaitėme, kiek iš 
viso tų signatarų yra. Ogi 20.

Kitoje salėje mus pavaišino. 
Nors mes ir skubėjome, bet mums 
davė pyragaičių ir šaltų gėrimų. Kas 
norėjo, gayo ir kavos.

•Mes paklausėme savo vadovą, 
kaip čia yra —• Lietuva juk yra 
okupuota ir įjungta į Sovietų 
Sąjungą, kaip čia dabar pasiliko 
neuždaryta Lietuvos pasiuntinybė? 
Mums tuoj paaiškino, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės nepripažįs
ta Lietuvos okupacijos, laiko ją tik 
laikinai esant okupuota, todėl vei
kia ir jos pasiuntinybė bei konsula
tai keliuose miestuose — New 
Yorke, Chicagoje ir Los Angeles.

Iš čia autobusu nuvažiavome į 
Amerikos tautinę šventovę — Mari
jos Nekalto Prasidėjimo katedrą. 
Ten yra įrengta Lietuvos Šiluvos 
Marijos koplyčia. Ją įrengė Ameri
kos lietuviai 1966 metais. Suprojckr 
tavo ir išpuošė lietuviai dailininkai.

Didžiajame altoriuje yra Šiluvos 
Marijos statula, kurią padarė New 
Yorke gyvenąs skulptorius Vytautas 
Kašuba. Mūsų vadovas, aiškinda

mas, ką tai reiškia, papasakojo ir 
apie .Marijos apsireiškimą Šiluvoje, 
Lietuvoje.

• Už statulos yra. mozaika — iš 
mažų akmenėlių išdėstytas gražus 
mėlynas ir žvaigždėtas dugnas.

Koplyčios šonuose yra dvi dide
lės mozaikos, kurias sukūrė daii. 
Vytautas K. Jonynas. Vienoje mato
mas didelis Rūpintojėlis, o kitoje — 
šv. Kazimieras. Pridėta dar ir kitų 
vaizdų, yra net tremtiniai Sibire, 
kaip jie anglių kasykloje slaptai 
laiko mišias. Lubose yra kita 
mozaika. Tai garsiausios Lietuvos 
Madonos — Marijos: Aušros Var
tų, Šiluvos, Žemaičių Kalvarijos, 
Pažaislio.

Katedroje yra ir kitų tautų 
koplyčių, bet lietuvių yra labai 
geroje vietoje, lengvai surandama ir 
visų matoma. Visi šia koplyčia 
pasidžiaugia, visi sužino, kas toji 
Lietuva ir kas Amerikos lietu
viai . . .

Dar aplankėme ir apžiūrėjome 
Kongreso Biblioteką. Ten dirba keli 
lietuviai. Jie mus pasitiko ir mums 
paaiškino, kokia čia biblioteka. Tai 
didžiausia biblioteka pasaulyje. Joje 
renkamos knygos net 413 kalbų. 
Labai nustebome, kad čia yra daug

Dr. J. Basanavičius skaito nepriklausomybės aktą
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lietuviškų knygų ir laikraščių, išlei
džiamų čia ir net Lietuvoje. Tūksta
nčiai jų. Knygos gražiai sukatalo
guojamos, sudedamos j lentynas. 
Naujai spausdinamos knygos iš 
anksto turi Kongreso Bibliotekos 
numerį.

Mums dar tebesant toje bibliote
koje, atvyko jaunas vaikinas, kuris 
gerai pažino mūsų grupės vadovą. 
Jis esąs iš Amerikos Balso. Nori su 
mumis pasikalbėti ir sudaryti radijo 
programą Lietuvai, kaip štai jauni 
Amerikos lietuviai lanko'Washing- 
toną.

— O kas yra tas Amerikos 
Balsas? — paklausė vienas.

Tas mūsų svečias tuoj ir atsakė, 
kad Amerikos valdžia yra įsteigusi 
informacijos agentūrą ir įvairiomis 
pasaulio kalbomis kalba į visus 
kraštus. Tai ir yra Amerikos Balsas. 
Nuo 1951 metų vasario 16 yra ir 
lietuviškas skyrius, kuris kasdien 
kalba į Lietuvą, perduodamas žini
as, komentarus, supažindina su 
kultūriniais įvykiais. Lietuva yra 
okupuota, jos komunikacija su 
kitais kraštais yra nutrūkusi, tai 
Amerikos Balsas perduoda į kraštą 
bent tai, kas dedasi pasaulyje. 
Žmonės visai nėra užmiršti ir 
uždaryti tamsoje.

— Kas nori kalbėti į Lietuvą? — 
paklausė anas svečias.

Visi išsigandome. Nedrąsu, dar 
apsiriksi. Ten išgirs ir galvos, kad 
Amerikos lietuviai tokie nemokyti, 
nemoka net gerai lietuviškai kalbėti.

Bet mūsų vadovas tuoj reikalą 
sutvarkė. Jis pasirinko vieną, pasi
rinko Algį, su juo pasirašė kelis 
sakinius. Tuos sakinius jis ir paskai
tė. Sakiniai buvo tokie:

— Mes esame New Yorko skau
tai, atvykę į Washingtoną. Vieni iš 
mūsų dar lanko lituanistinę Mairo
nio mokyklą, kiti jau baigę, bet visi 
mes priklausome prie jaunimo 
organizacijos — prie skautų. Wash
ingtone aplankėme Lietuvos pasiuti- 
nybę, gražią Lietuvos koplyčią 
Amerikos šventovėje, buvome Kon
greso Bibliotekoje, kur yra daugybė 
lietuviškų knygų. Iš čia ir siunčiame 
sveikinimus Lietuvos jaunimui.

16

Būkite ir toliau tokie šaunus lietu
viai.

Toliau tas vaikinas dar pakalbė
jo su kiekvienu iš mūsų būrio, kas 
jis toks, kur mokosi, iš kur kilę jo 
tėvai. Įsikalbėjus jau nebuvo taip 
baisu, kaip pradžioje. Jau galėjome 
drąsiau kalbėti.

Tas svečias iš Amerikos Balso 
turėjo nedidelį aparatą, kuris užrašė 
mūsų balsą. Vienas ir paklausė, 
kaip dabar jis perduos tą balsą į 
Lietuvą.

Svečias paaiškino. Jis grįš į 
Amerikos Balso lietuvišką skyrių. 
Ten yra eilė tarnautojų, kurie rengia 
programas ir jas skaito radijo 
stotyje. Radijo stotys turi didelius ir 
aukštus bokštus, bet jų čia nėra. Jie 
visai kitur stovi. Iš tų bokštų 
paleidžiamos trumpos radijo ban
gos, kurios ir pasiekia Lietuvą. 
Programos kartojamos, kad girdėtų 
daugiau žmonių.

Lietuviškos radijo programos 
dar yra Miunchene per Laisvos 

Washington, D. C.

Europos radiją ir Vatikane. Oku
pantai šioms radijo laidoms dažnai 
kliudo, kad žmonės negirdėtų. Bet 
jie klausosi, nes tai vienintelis 
šaltinis sužinoti, kas dedasi pasau
lyje.

Dar aplankėme Kongresą, Lin- 
colno paminklą, pravažiavome ir 
pro Baltuosius Rūmus, kur gyvena 
prezidentas. Sustoti ilgiau nebegalė
jome, nes mūsų laukia dar ilgas 
kelias namo. Šoferis skubėjo. Jis 
uždarė autobuso duris ir pasuko į 
New Yorką. Mes uždainavome 
lietuvišką dainelę. Dideliame graži
ame mieste, Amerikos sostinėje, 
mes važiavome autobusu ir daina
vome lietuviškas skautiškas dainas. 
Niekas mums nedraudė, niekas 
mūsų nestabdė, nes iš to įvairumo ir 
tos laisvės ir yra sudaryta Amerika.

Iš Pauliaus Jurkaus „Lituanika”.
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LITUANIKA
Redakcijos prierašas:
1979 m. pabaigoje, JAV LB 

Švietimo Tarybos rūpesčiu, pasiro
dė naujas, aštuntam skyriui skirtas, 
vadovėlis, parašytas 1978-1979 metų 
bėgyje. Rankraščio paruošimo lai
kotarpis yra svarbus, nes kai kurios 
mūsiškės, šiandien naudojamos, 
mokymo priemonės buvo paruoštos 
prieš dešimtmečius ar anksčiau. 
Leidžiant naujas laidas yra tik 
pataisomos ar papildomos. Taigi, 
anksčiau paruošti vadovėliaj/ savo 
apimtimi, o ypač priėjimu prie/šfų 
laikų mokinio, kartais būna; „atsi
likę”. Naujasis Pauliaus Jurkaus 
vadovėlis dar turės „išlaikyti egzam
inų” ar jis mūsų dabartinei tnokyk- 
lai — plačiąja to žodžio prasme — 
tiks ir patiks.

Apie šį leidinį savo įspūdžius 
rašo 18 metų „Lituanicos” tunto 
skautas, University of Illinois lietu
vių ir vokiečių kalbų, bei Lituanisti
kos Pedagoginio Instituto studen
tas.

P. Jurkui maloniai sutikus, 
vadovėlio ištraukų talpiname 
„Skautų . Aide” skaitytojų įdomu
mui ir asmeninei nuomonei. SKAU
TŲ AIDO redakcijai vadovėlis 
padarė labai gerų įspūdį: rekomen

duojame jį įsigyti visoms, jaunimų 
auginančioms, šeimoms. Rasite 
įdomiai, gražiai aprašytų dalykų ir 
jauniems, ir vyresniems, ir vaikams, 
ir tėvams.

Pauliaus Jurkaus šaunus nauja
gimis, aštuntam skyriui skaitinių 
rinkinys „Lituanika”, tikrai pakels 
mūsų šeštadieninės mokyklos vado
vėlių ir mokomosios medžiagos 
vertę.

Šis vadovėlis nėra įprastinis 
kieto viršelio, blizgančio popieriaus 
spausdinys. Ši knyga, turinti minkš
tų, spalvotų viršelį. įvairius naujovi
škus šriftus, įspūdingai ir patrauk
liai atrodo. Iliustruoti, gražūs 
puslapiai ragina skaitytojų susi
pažinti ir gerokai pavartyti. Knygos 
formatas, meniškas ir techniškas 
apipavidalinimas, prisideda prie 
knygos patrauklumo. Taip, pavyz
džiui, kiekvienam skyreliui paskirta 
viena fotografija ar paveikslas, kai 
kur net keletas. Skirtingų dalykų 
pavadinimai atspausdinti riebiomis 
raidėmis; taip pat nuotraukų paaiš
kinimai ir lyrinė poezija.

Visi šie naujoviškumai kelia 
vadovėlio lygį, padarydami knygų 
panašių amerikiečių mokyklų leidi
niams. Todėl lietuviukai, pripratę 
kasdieninėje mokykloje prie tokių 
leidinių, labai patogiai naudosis 
šiuo vadovėliu.

Mokomoji medžiaga irgi naujo
viška. Pirmiausia, vadovėlis patei
kia žinių apie Amerikos lietuvių 
gyvenimų. Paskiri skyreliai pasako
ja apie mūsų kolonijas ir stovykla
vietes. Kiti skyreliai atpasakoja 
lietuvių veiklų. Mokinys susipažįsta 
su savo ir kitų vietovių jaunimo 
užsiėmimais. Antra, daugelis skyre
lių kalba apie lietuvius rašytojus bei 
jų kūrinius. Jų tarpe randame 
Donelaitį, Maironį, Sruogų, Krėvę- 
Mickevičių ir kitus. Noriu pabrėžti, 
kad visa medžiaga jungia, riša su 
Lietuva, kaip autorius norėjo ir yra 
pasakęs: „Lituanika skrenda į Lie- 
tuvų, kviečia mokytis ir dirbti Lietu
vai”.

Kad jaunas skaitytojas įsigilintų, 
autorius paruošė daug įdomių

1 I.
n; nS

klausimų, atitinkančių skaitiniams. 
Taip pat, parašė istorijos ir geogra
fijos skyrelius, pateikiančius svar
biausias istorijos ir geografijos 
žinias. Gaila, šiems skyriams nėra 
klausimų. Vistiek mokinys įsigilins, 
supras ir atsimins duodamas žinias, 
nes jos įdomiai pateiktos.

Apskritai kalbant. Pauliaus Jur
kaus knyga „Lituanika” š'auffta.i, 
atrodo, skaitytojų veikia patraukliai 
ir mokinius domins. Knyga pasieks 
savo tikslų — stiprinti jaunimo ryšį 
su Lietuva — be didesnių sunkumų. 
Laukiame pasirodant daugiau tokio 
pobūdžio lituanistinių skaitinių bei 
vadovėlių.

Kaina nepažymėta; gaunama 
JAV LB Švietimo Taryboje.

s.v.v.si. Vilius Dundzila

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PUTINAS

BUS RUDUO

Ant šakutės ten aukštai, 
Saulės mylimas karštai, 
Ko, lapeli, pageltai

Taip anksti.

Ar nakties šalnų dygliai
Tave įžeidė giliai,
Ar saulutės spinduliai

Per' karšti!

Dingo meilės jau laikai,
Tu nuliūdęs atsakai,
Žemė dengiasi pilkai 

Nemaitin.

Tuoj ruduo sparnus išskleis;
Lėkdamas vėtrų sūkuriais, 
Neš visus savais keliais,

Prapultin.

■ -Putinas — Vincas Mykolaitis, 
žymus lietuvių poetas, parašęs 
daug eilių knygų, dramų, ro- 

. manų, buvęs Kauno ir Vilniaus 
universitetų lietuvių literatūros- 
profesorius. Jis gimė 1893 ir 
mirė 1967 metais. Čia spaus
dinamų eilėraštį poetas parašė ‘

■ būdamas jaunas, dar prieš pir
mąjį pasaulinį karą.
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BRONIUS KVIKLYS

Telšių vyskupija

■ NAUJA KNYGA
Rugsėjo mėnesį pasirodė įdomi 

ir svarbi knyga, „Telšių vyskupija”. 
Tai žinomo autoriaus, žurnalisto, 
„Draugo” redaktoriaus ir ilgamečio 
skautybės darbuotojo Broniaus 
Kviklio pirmasis veikalas iš užsimo
tos šešių knygų serijos anie Lietuvos 
bažnyčias.

Dabartinėje Lietuvoje tokio 
pobūdžio veikalas pasirodyti negali: 
okupantas bet kokius religinius 
polėkius varžo ir persekioja. Taigi ir 
daug bažnytinių pastatų yra uždary
ti, sunaikinti, neberemontuojami 
arba pervesti kitokiam, dažnai 
aiškiai paniekinančiam naudojimui. 
Ką lietuvių tauta šimtmečiais kūrė 
ir statė didesnei Dievo garbei, dabar 
yra naikinama — taikliai skaitytojui 
pabrėžia knygos autorius. Todėl ir 
imtasi didelio uždavinio — nuotrau
komis bei aprašymais spaudoje 
dokumentuoti bažnytinius pastatus 
— bažnyčias, varpines, kryžius, 
religinius paminklus, koplyčias ir 
kitką, kas tik susiję su tokių pastatų 
kūryba bei statyba tiek amžių 
bėgyje tiek dabartiniais priespaudos 

laikais. Pabrėžtina, kad daug vaiz
dinės medžiagos yra sutelkta iš ši'ų 
dienų.

Išleistas tomas yra 400 puslapių, 
kietais viršeliais, gausiai iliustruo
tas, gražiai techniškai apipavidalin
tas. Jis apima Žemaitijos Telšių 
vyskupijos bažnyčias, buvusios Že
maičių vyskupijos istoriją bei dabar 
ten besidarbuojančius dvasiškius. 
Kiti penki tomai bus skirti kitoms 
penkioms Lietuvos vyskupijoms. 
Gaila, kad šiuo metu dar neturima 
aiškiai nustatyto kalendoriaus ir net 
leidėjo sekančioms knygoms. Tik
imasi, kad pirmojo tomo pasiseki
mas nedelsiant atvers kelius seka
nčioms šios serijos knygoms.

Knyga yra praplėsto enciklope
dinio pobūdžio, gražiai išleista, 
talpinanti daugybę žinių. Parašyta 
lengvai skaitomu, įdomiu stilium. 
Autorius, 1964-1968 išskirtinai užsi
rekomendavęs keturių tomų kapita
liniu veikalu „Mūsų Lietuva”, savo 
dabartiniu Lietuvos bažnyčių pro
jektu kuria didžiulį įnašą lietuvių 
religinės kultūros bei religinio gyve
nimo dokumentacijai. Nėra abejo

Senosios Gaurės bažnyčios šventoriaus vartai, išlikę po gaisro. 1978 m. nuotrauka

nės, kad ne tik pačios knygos, bet ir 
jos vertinimai — žinovų parašytos 
recenzijos — mūsų kasdienybę 
nušvies ir atgaivins; šalia eilinio 
skaitytojo džiaugsmo, aišku, paju
sime ir pačią principinę leidinio 
reikšmę. ,

Už tokį darbą Broniui Kvikliui 
priklauso didelė pagarba ir padėka. 
Dar daugiau: privalome didžiuotis, 
kad savo tarpe turime asmenybę, 
kuri pajėgia tokio pobūdžio ir 
tokios apimties veikalus paruošti.

Savaime suprantama, kad knyga 
visų pirma skiriama suaugusiam 
skaitytojui. Kiekvieną šeimą skati
name šį veikalą įsigyti, nes bažnyti
nių paminklų tematikoje tai puikus 
Lietuvių Enciklopedijos ir „Mūsų 
Lietuvos” tomų papildymas ar net 
tęsinys.

Bronius Kviklys, „Telšių vys
kupija”. Išleido Amerikos Lietuvių 
Bibliotekos Leidykla (Lithuanian 
Library Press, Ine., 3001 W. 59 Str., 
Chicago, Ill. 60659), 400 psl., kaina 
$20 (amerikiečių knygų rinkoje tai 
būtų gana žema kaina).

Antanas Dundzila

18

18



Berišdami mazgus ir žygiuodami 
paraduose, kartais užmirštame pa
galvoti ir pasidalinti savo mintimis. 
Viena iš organizacijos spaudos 
paskirčių yra nuomonių pasidalini
mas, jų pareiškimas, plačiai išsibar
sčiusių narių minties ryšio palaiky
mas. Tokiu tikslu SKAUTŲ AIDE 
steigiamas naujas diskusinis skyrius 
— „Skautiškos Šienligės”. Kiekvie
nų mėnesį (ar bent kas antrų) bus 
iškelti nauji klausimai skautų, jauni
mo, lietuvių temomis. Visi, bet 
ypatingai jaunieji, kviečiami ir 
raginami nuomonėmis pasidalinti. 
Taip pat skaitytojai yra kviečiami 
siūlyti jiems įdomias, aktualias 
temas diskusijoms.

Tikiuosi, kad daug kas šia proga 
pasinaudos. Tokiu būdu, ir dideliais 
atstumais atskirti skautai, gali 
vienas kita labiau pažinti ir minti
mis pasidalinti. Be to, kiekvienas 
gali pamųstyti, kokia iš tikrųjų yra 
jo nuomonė. Jų užrašydamas, pa
miklins savo protų. Klausimai 
diskutuotini prityrusių skautų-čių, 
vyr. skaučių, skautų vyčių ir kandi
datų sueigose. Po diskusijų, kiekvie
nas gali užrašyti savo mintis, arba 
kas nors gali padaryti pašnekesio 
išvadų santraukų ir atsiųsti SKAU

Prašome rašyti “Skautiškos šienligės“ 
skyriaus redaktorei

TŲ AIDUI.
Pirmų kartų, o po to ir kiekvie

nų kartų, rašydama straipsnį, išreiš
kiantį šiokių tokių nuomonę, nedrų- 
siai pridėjau savo vardų. Supratau, 
kad už mintis esu atsakominga ir 
atvira publikos (ir ypatingai mano 
bendraamžių ir draugų) apžvalgai ir 
kritikai. Bijojau, kad naiviai rašiau, 
kad mano nuomonė už savaitės 
pasikeis, ar nebus priimta. Iš tikrųjų 
tai tik priverčia rimtai, aiškiai 
pergalvoti, kokios nuomonės tikrai 
esi.

Suprantama, kad pasitaiko to- 
.kilos padėtys, kada nesinori po 
straipsniu pasirašyti. Tokiu atveju 
pasirašykite inicialais. Šiame skyri
uje visų ir visokios nuomonės yra 
laukiamos ir gerbiamos. Taipogi, 
nesiaiškinkite, kad negalite rašyti, 
nes gal tinkamai nevaldote lietuvių 
kalbos. Jų redakcijoje galime patai
syti ir, jei prireiktų, iš kitos kalbos 
išverstume. Tie, kuriems yra leng
viau išsireikšti piešiniais — lauki
ame karikatūrų. Pagaliau — nepasi
tenkinkite neišsireiškę vien dėl 
apatijos — tegu SKAUTŲ AIDAS 
aidi skautų mintimis.

ginta

v.sl. Gintai Remeikytei 
2611 W. 85 PI.
Chicago, IL 60652

„VIENINTELIS YRA 
. , . LINKSMUMAS”

„Dar macnesnis Klaipėdos vyne
lis”, „vynu pagirdysiu”, „kai išgeri
am krambambulį”, „Gerk ir'mylėk, 
kolega”, „Ei, čina, čina, na, duokit 
vyno, duokit vyno’.’, „Atsimeni kaip 
mes prie baro sėdėjom”, „A ram 
sam sam, I want some rum” . . .

Skautas blaivus ir skaistus savo 
mintyse, žodžiuose ir veiksmuose.

* * *

Alkoholio klausimu lietuvių ir 
skautų kultūra perduoda dvilypį 
nusiteikimų. Nors pagal skautų 
įstatus ir stovyklines taisykles sto
vyklose gerti draudžiama, skautų 
stovyklose vis vien dažnai geriama, 
bet apie tai retai kalbama. Todėl 
galima suprasti, kodėl skautų gal
vosenoje yra iškilę daugelis neaišku
mų. Kaip jūs galvojate?

Ar jūsų vieneto stovyklose ge'ria- 
ma? Jei taip, kokios priežastys?

Alkoholis apdainuojamas lietu
viškose dainose ir su juo yra daug 
problemų ir Lietuvoje, ne tik dabar, 
bet jau nuo seniai. Kokia jūsų 
nuomonė? Ar alkoholio naudojimas 
yra lietuvių gyvenimo bruožas?

Ar alkojiolio mėginimas stovyk
lose nėra tik vienas iš jaunatviškų 
gyvenimo bandymų?

Ar yra dvigubas standartas, kad 
paprastame gyvenime skautai gali 
gerti, bet užsirišus kaklaraištį ir 
stovyklose — ne?

Ar stovyklose galima gerti, 
Sulaukus legalaus amžiaus, ar 
vadovo-vės stovio?. Ar vyresnieji 
vadovai, besilankydami stovyklose, 
gaji atvežti alkoholinių lauktuvių?

Pagal psichologines studijas 
jaunieji aplamai geria pagal tėvų, 
‘visuomenės nustatytas normas..;Jūsų 
nuomone, ar kokį nors įsgSdį 
sudaro tėvų ir kitų svečių savaitgali
nis atsilankymas ir baliavojimas 
mašinų aikštėje ar ir toliau nuo 
stovyklos kokiame „Holiday Inn”?

š.
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DOVANA SESEI 
RAMONAI

Šių metų Aušros Vartų tunto 
„Rūpintojėlio” stovykloje sesė 
Ramona Žygaitė turėjo dvejas 
pareigas: pirmą savaitę ji buvo 
pionerijos vadovė: teko drębules 
kirsti, vartai ir kiti stovykliniai 
įrengimai statyti; antrą savaitę 
Ramona gavo komendantės švilpu
ką — „ramiai”, „žygiuok”, „užsiė
mimai” — vis skambėjo po rajo
ną .. .

Ir štai — ateina stovyklon ramus 
pavakarys, vadovei poilsio minutė. 
Parašė. Ramona eilėraštį stovyklos 
laikraštėliui ir, palikus Menėje ant 
stalo, nuėjo pasiimti vakarienės. 
Toliau ji pasakoja:

. — Grįžtu , su vakariene, sese, 
žiūriu — ponas 'Strolia, paėmęs 
mano eilėraštį, taiso jo gramatines 
klaidas; paskui man sako, kad 
poezija tai kaip muzika; reikia ją 
paderinti, pataisyti. Vienam punkte- 
liui pasiūlė pridėti „oi”, kitam — 
viltoje „stovyklos dienos” pakeisti į 
„stovyklavimo dienos” ir, pasiėmęs 
akordeoną, pradėjo groti. Taip gimė 
nauja skautiška daina.

Tai jau nebe pirmoji muziko 
Fausto Strolios dovana lietuviams 
skautams. Jis parašė tris Aušros 
Vartų tuntui dainas, iš kurių dvi 
buvo dainuojamos 1978 m. Tauti
nėje stovykloje, parašė dainą vilkiu
kams, kelias dainas Lituanicos 
tuntui; vieną skautišką dainą dedi
kavo v.s. J. Liubinskui už jo darbą 
su vilkiukais. Taip pat jis buvo vyr. 
vadovas ruošiant skautiškų dainų 
plokštelę. Jau kelinti metai stovyk
lauja su skautais Rako stovykloje, 
vesdamas mūsų jaunimą tikrosios 
lietuviškos dainos linki

Muz. Faustas Strolia. R. Žygaitė
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BUDE TI-TARNAUTI

Pasakėme sudiev stovyklai, pra
sideda skautiškosios sueigos. Drau
gininkas yra panašiai kaip mokyto
jas — jis yra auklėtojas. Bet 
skautybė prideda mums prie auklė
tojo dar porą svarbių ir ypatingų 
pareigų — vyresnio brolio ir sesės, 
geresnio draugo ir draugės.

Nuo draugininko priklauso, 
kaip apie skautybę, ir jai priklausa
nčius asmenis, galvos vėliau draugo
vės nariai. Ar jie liks Sąjungoje, ar 
suaugę jie sugrįš vėl dirbti ir 
atiduoti savo duoklę, ar, užbaigę 
vaikiškąjį laikotarpį, apie mūsų 
Sąjungą nebenorės nei prisiminti. 
Todėl stenkimės būti GERU pavyz
džiu mūsų jauniesiems.

Nuo pirmos sueigos sesė, brolis 
draugininkas turi tinkamai susitvar
kyti draugovėje skilčių veiklai. 
Nežinau, ar yra tokių laimingų 
draugovių, kurios nariai visi arti 
gyventų. Dauguma sueigų dabar 
vyksta ar po šv. Mišių sekmadie
niais, ar po lituanistinės mokyklos 
pamokų klasėse, ar esant palankiam 
orui — kiemuose. Prie tokių sąlygų 
turime pritaikyti ir sueigų būdą. Ir 
viename kambaryje draugovė gali 
dirbti skiltimis.

Todėl, pirmasis naujų skautiškų 
metų darbas, skautų ir prityrusių 
skautų draugininkui, yra paskirstyti 
draugovę skiltimis. Gal kai kurie 
broliai ir sesės jau perėjo į vyresnių
jų draugoves ar būrelius, gal į jūsų 
draugovę įstojo keli nauji nariai — 
nuo pirmos dienos kiekvienas narys 

turi turėti savo vietą draugovėje, 
savo skiltį. _

Skiltinink’tfšj gerai turėti iš ank
sto, bet galima paskirti ir pirmos 
sueigos metu.

Pirmoje sueigos dalyje skiltys 
turi išsirinkti sau vardą (tinkamą ir 
gražų), sugalvoja skilties šūkį ir ant 
(iš „scrapbook” išimto) lapo nu
piešia savo skilties plakatėlį — 
parašo vardą, nupiešia emblemą, 
įrašo šūkį ir skilties narių vardus, 
pavardes. Tuo būdu skiltis kaip 
vienetas, kaip draugų būrys, nuo 
pirmos sueigos pradeda savo gyva
vimą draugovėje, o draugovei jau 
yra keletas gražių lapų į knygą.

Antroje sueigos dalyje skiltinin- 
kai supažindina savo skilčių skautus 
su draugove, parodo lapą — plaka
tėlį, skiltys viena po kitos sušunka 
savo šūkius. Toliau draugininko 
pranešimai, paaiškinimas draugovės 
vardo, visi išmoksta draugovės šūkį. 
Baigiantis sueigai, skiltys užtraukia 
dainą.

Būtinai turime dainuoti. Tęs
kime toliau tą ypatingai gražią 
lietuvių kultūros žymę.

SKILČIŲ VARDAI. Esame 
įpratę skiltis vadinti paukščių, 
gyvulių, augalų vardais. Drauginin
kas turi būti pasiruošęs skautų 
mintis nukreipti į grožį, tvarką. 
Geriau vengti „krokodilų”, „pante
rų” ar „gyvačių” vardų. Lietuviško
sios skautybės papročiai, skautų 
įstatai, turėtų būti mūsų visos 
veiklos pagrindas. Todėl ir skiltys 
turėtų rinktis estetinius vardus. 
Gražiau skambėtų ir būtų didesnė

auklėjamoji reikšmė, jei skiltiiės 
skautai, ar skautės būtų:

ištikimos kaip BITĖS,
draugai kaip ŽIRGAI, ŠUNYS,
darbščios kaip KREGŽDĖS, 

SKRUZDĖS,
darbštūs kaip BEBRAI,
taupios kaip VOVERĖS;
protingos kaip PELĖDOS,
drąsūs kaip ERELIAI, LIŪTAI 

ir t.t.

Kaip menininkas gėrisi savo 
kūriniu, taip ir auklėtojas turėtų 
džiaugtis dorai suformavęs savo 
auklėtinio sielą. Auklėjimas turi 
daug panašumo su menu, bet 
nemaža ir skirtumo. Menininko 
medžiaga negyva, o auklėtojo gyva 
— žmogaus siela. Iš čia eina ir jų 
kelio skirtumas: menininkas kuria 
vienumoje, o auklėtojas visumoje, 
žmonių rinkyje.

Antanas Smetona

------ /.—/—/_./—

------ U------ /—/——-/—/------
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Pasakoja v.si. Ida Jonušaitienė.
. Važiavom pirmą kartą su vai

kais'j Rako stovyklą. Kelio nežino
jome. Žiūrim prieš mus greitkelyje 
mašina su lietuvišku vyčiu lange ir 
pora vaikų antroj sėdynėj. Aha, tai 
ne mes vieni nežinomu keliu trauki
am j stovyklą. Sekam tą mašiną iš 
paskos, nei pėdos kitiems neužleis
dami. Privažiuojame kryžkelę. Dalis 

Atspėk, ką čia parašiau... MENU MĮSLĘ žaidimų lapo atsakymai:
nuotr. J. Tamulaičio

VAISIAI!

Nebūk per saldus — visi laižys 
Varlė jaučio nepraris.
Baltas balto nesuteps. • 
Daina dieiią trumpina. 
Zuikio dantys vilkui nebaisūs.

1.
2.
3.
4.
5.

PATARLĖS:
iš 21 pusi.

23

greitkelio mašinų suka kaiifeii, dalis 
— dešinėn. Tie mūsų lietuviai 
pasuka dešinėn, o mes -iš paskos. 
Žiūrim, kad jie stabdo ma|šiną ir 
rodo mums stoti. Sustojam, šveiki- 
nalnės lietuviškai, o jie mums ir 
sako: „jei važiuojate į-Raką, tai ne 
čia pasukot. Mes važiuojam j 
Detroitą, o jūs turit sukti j kairę”. 
Ar ne puikūs žmonės?!

Sesėms ir Broliams 
korespondentams — 

Skautų Aido 
bendradarbiams •

Labai svarbu:
1. Aprašyti — kai vienetas kartu: 

iškylavo, sportavo, šventė šventę, 
atliko gerąjį darbelį, aplankė 
ligonį, platino lietuviškas knygas, 
patarnavo visuomenės paren
gime;
kai vieneto skautas ar skautė: v 
pasižymėjo skautiškoje veikloje, 
moksle, ypatingesniu geru darbe
liu.

2. Nuotraukos turi būti kaip galima 
aiškesnės, įdomios, pažymėtos 
numeriu. Nuotraukose esančių 
pavardes surašyti atskirame lape.

31 Jei vienetas paskelbia kokį nors 
konkursą (rašinio, piešinio ir 
t.t.), prašau atsiųsti geresnius 
darbelius ir atlikėjų nuotraukas.

4. Šiame numeryje telpa trumputis 
skautiško nuotykio aprašymas. 
Tikiu, kad įvairių nuotykių yra 
visuose vienetuose, visi esame 
turėję vienokį ar kitokį- sielai 
malonų ar juokingą išgyvenimą. 
Pasidalinkime jais su visais. 
Rašykite ar paskambinkite re
daktorei.

5. Sesės if Broliai, ir mažiausias 
vienetas turi vietą Sąjungoje, 
mūsų pareiga vienas kitą pažinti.
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