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kokiais Sūkiais 
^uosim savo vėlivas?

Vienas sk.simbolišku SstVyČių būrelis- kuris- 
Res va<aa • c aPlmu ' buvo įsistei-

šolnfnera šūkį jis nusikalė: 
r 1 Savo Vokietijoje likusius bū

relio narius siuntiniais, Skautų Aido 
prenumerata ir panašiai. Niekad 
nespetumėt, koks buvo paskutinis 
anų vyčių siuntinėlis: krepšinio ka
muolys ir penki treningai (jogging 
suits), nes du ten likusių brolių 
suorganizavo jaunų lietuviukų 
krepšinio komandą.

Ar dar pamenate nesenai pra
bėgusias dienas, kai jaunieeji pirko 
populiarius ženkliukus - buttons, 
kuriuose buvo įrašytas šūkis: Li
thuanian Power. Buvo madinga. 
Vieno Pas. Liet. Jaunimo Kongreso 
metu lietuvaitės nešiojo apvalias 

’sagas, kurios kvietė: Kiss me, I‘m 
Lithuanian.

Šūkiai, šūkiai...
Jie ateina ir su laiko įvykiais vėl 

nugrimsta dienų skubėjime. Už
mirštame juos, kad ir gražiausi, 
kilniausi jie būtų, savo kasdieninia
me gyvenime.

Mane labai sužavėjo ir patraukė 
pernai akad. skautų studijų dieno
mis pasakyti reikšmingi seses R. 
Lukienės žodžiai:

NEDAUG KAS GALI 
PIRMININKAUTI 
BENDRUOMENEI, VLIKUI, 
ALTAI - BET MES VISI, 
NEŽIŪRINT AMŽIAUS AR 
GABUMŲ, GALIME KIEKVIENĄ 
DIENĄ BŪTI LIETUVIAIS.

Ar netiesa, kad būti KASDIEN 
lietuviu-lietuvaite yra svarbiau, ne
gu tokiu būti tik per metines 
šventes? Šventės yra viena paskata 
atsinaujinti ir toliau ryžtis būti savo 
tėvų ir protėvių žemės įpėdiniais: 
mylėti ją visa širdimi, skleisti jos 
rūpesčius ir siekimus kitataučių 
tarpe, talkinti savo vietovės lietu
viškai bendruomenei, jungtis į lie
tuviško jaunimo būrį ir t.t. Tada ir 
kasdienybė taps prasminga.
Kokiais šūkiais galime ją padirginti 
šią Vasario šešioliktąją?
KARALIAUS MINDAUGO TAUTA 
LAISVĖ LIETUVAI 
DARIAUS-GIRĖNO AINIAI 
LIETUVA TURI BŪTI LAISVA 
MES UŽ LIETUVOS LAISVĘ 
GRAŽINOS KARŽYGĖS 
KALANTOS TĖVYNAINIAI

Jų eilė begalinė. Šimtai vardų šių 
metų šventei.

Ir aš ir tu, sese-broli, gal 
nevisada žinojom, kodėl kartu iš- 
kylavom, ilgesingai žiūrėjom į laužo 
liepsnas, laukėm lankymo valandos, 
mylėjom ir pykinome savo vadovus. 
Kas mus jungė?

Ir ilgesys ir žodžiai ir lietuviška 
daina. Jie buvo įdeginti mūsų širdy
se labai seniai. Savo genčiai juos 
diegė senelis Gediminas, močiutė 
prie ratelio, partizanai tėviškės 
miškuose, tremtiniai ir išeiviai pen
kiuose žemynuose.

Mes gyvename jų dvasia ir 
nuošimčiais - jumis, kurie šiandien 
esate skiltininkai, draugininkai, 
draugininkės, vyčiai, gintarės, bu- 
džiai. Tikime, kad tuo pačiu didvyrių 
keliu jūs vesite mūsų mažuosius į 
lietuvišką rytojų!. brolis Zū
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IŠ PRAEITIES Klai vasario 16 d., iškilmingai 

minėdami Lietuvos nepriklausomy
bės šventę, giedame himną, tai 
ypatingai įsidėmime žodžius; Iš 
praeities tavo sūnūs te stiprybę 
semia. Ta proga mes prisimename 
visus tuos narsius lietuvius, lietu
vaites, kurie prisidėjo prie Lietuvos 
valstybės atkūrimo. Bet ypatingu 
ryškumu iš praeities iškyla Lietuvos 
karaliaus Mindaugo vardas. Tai jis 
sujungė atskiras lietuvių gentis į 
vieną galingą valstybę. 1253 metais 
popiežius Inocentas IV jam suteikė 
karališką karūną. Tuo būdu Min
daugas tapo neginčijamu Lietuvos 
valdovu, o Lietuva - tvirta Europos 
valstybe.

Tad Lietuvos valstybės pradžios 
reikia ieškoti daugiau kaip 700 metų 
praeityje. Per tą laiką Lietuva 
pergyveno daug garbingų metų, bet 
taip pat iškentėjo daug vargų, 
pakliuvusi į vergijos pančius.

Dabar vėl Lietuvos padangė

Popiežius Inocentas IV (1243-54) per Kulmo vyskupą 
suteikė Mindaugui karališką vainiką

aptemusi. Vasario 16 dienos šventė 
nešvenčiamą su tai dienai įprastais 
džiaugsmais, bet su pasiryžimu1 vėl 
atkurti Lietuvos nepriklausomybę, 
taip, kaip ji buvo atkurta 1918 
metais vasario 16-tą dieną Vilniuje.

Medalis Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimui 
paminėti. P. Rimšos skulptūra
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Mindaugo karūnavimas. A. Varno paveikslas

P
JiL'opiežius Inocentas Lietu

vos ? vyskupu paskyrė Kristi
joną, kuris apsigyveno Žemai
tijoje. Tačiau žemaičiai nepri
pažino vyskupo ir šis, 
nepakeldamas nemalonumų, 
išsikėlė į Vokietiją, kur ir 
mirė. Užmezgęs gerus santy
kius su Ordinu Mindaugas 
atkreipė dėmesį į rytus ir 
pasiuntė savo sūnų Vaišvilką į 
Voluinę. Voluinės kunigaikštis 
Danielius buvo priverstas 
pasiduoti. Taikai sutvirtinti 
Mindaugas išleido savo dukterį 
už Danieliaus sūnaus Švarno. 
Rytuose Mindaugui teko susi
durti su totoriais, kurie tuo 
laiku valdė visą Rusiją. 1258 m. 
totoriai buvo užpuolę ir 
Lietuvą, bet greit pasitraukė 
atgal. Atrodo, kad tai buvo 
“įtakos sferų pasidalinimas”.

Popiežius Inocentas IV priima Mindaugo pasiuntinius. K. 
Žoromskio pav.
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SUEIGOS
Skaučių susirinkimas vadinamas 

sueiga. Sueigų yra skilties — valties, 
draugovės — laivo ir tunto. Kiek
vienai sueigai reikia gerai pasiruošti.

Bendras planas. Svarbu sueigas 
koordinuoti. Drauvoės — laivo 
vadija. gavusi tunto metinį darbo 
planų, atitinkamai paruošia savo 
darbotvarkę, įtraukdama įvairius 
skautamokslio, ideologinius ir litua
nistinius dalykus. Vieneto plane 
nusprendžiama, kiek bus išeita 
patyrimo laipsnių, kokiosm special
ybėms ar ženklams bus ruošiamasi; 
taip pat numatoma metinės iškylos, 
išvykos ir pn.

Sudarytasis planas turi būti 
kelrodžiu skiltininkėms — valtinin- 
kėms, ruošiančioms sueigas.

Vieta. Vienetas pasirenka suei
goms vietų — buklų pagal aplin
kybes, pvz. salėje, klasėje ar pri
vačiuose namuose. Geram orui 
esant, sueigos gali vykti lauke, 
parke, privačioje sodyboje ir pn.

Laikas. Sueigos turėtų vykti kas 
savaitę, ir jos negali kirstis su 
mokyklų ir pamaldų valandomis. 
Labai svarbu, kad sueigos vyktų 
nuolatinėje vietoje, pastoviu laiku. 
Reikalui esant, vietos ar laiko 
pakeitimas turi būti pranešamas iš 

anksto, pagal ryšio planų — krivūlę.
Sueigos trukmė — nuo vienos 

iki pusantros valandos. Laika taip 
suskirstyti, kad nebūtų nei per daug 
ištęstų kalbų, nei laiko nuobodžiau
ti ar klausti „kas toliau”. Svarbu 
sueigų laiku pradėti ir plano punk
tus apskaičiuoti minutėmis.

Pvz.:
I — 10 min. atidarymas'— pradžia, 
rikiuotė raportai inspekcija 
(iškilmingoje sueigoje, kada vienetai 
dalyvauja su vėliavomis, pirmoji 
dalis gali'būti 15 min.)
II — 1 min. greitas žaidimas (išsiju- 
dinimui)
III — 10 min. skautamokslio in
struktavimas
IV — 5 min. dainavimo konkursas 
(žaidimas) ar naujų dainų mokymas
V — 15 min. pagrindinis pašnekesys 
sueigos tema
VI — 10 min. kūrybos valandėlė 
(skilčių — valčių laikas) Galima 
kurti pasirodymus, rašyti dienoraštį, 
praktiškai pakartoti skautamokslį.
VII — 3 min. greitas žaidimas
VIII — 2 min. pranešimai. Sueigos 
uždarymas — pabaiga.

Sudaranta sueigos planų, turėti 
atsarginį užsiėmimų, žaidimų, dai
na. Sueigai per ilgai užsitęsus, reikia 

nežymiai pakeisti jos planų, sutrum
pinti ar išleisti kai kuriuos punktus.

Sueigos planas. Vadovė, susi
pažinusi su vieneto veiklos planu, 
pagal jį paruošia sueigų turinį. 
Sueigai reikia iš anksto pasiruošti: 
surinkti medžiagų, kuri randama 
„Skautybė Lietuvaitei”, „Skautybė 
Berniukams”, „Tau, Vadove”, 
„Skautų Užsiėmimuose”, „Skautų 
Aiduose” ir visoje eilėje skautiškų 
leidinių, kuriuos kiekvienas venetas 
turi turėti. Naudinga pasiskaityti 
gyvenamo krašto skautiškų spaudų, 
bet sueigas vesti ir jose kalbėti tik 
lietuviškai.

Sueigos planas turi būti įrašytas 
vieneto knygoje. Vadovei patartina 
vesti atskirų sueigų užrašus su 
pašnekesių turiniu, žaidimų aprašy
mais, dainų tekstais, darbelių pa
vyzdžiais ir pn.

Retkarčiais sueigų pravedimui 
reikalinga talka, kuri pagyvina ir 
paįvairina sueigos temų. Skautiškos 
ideologijos nagrinėjimui ir skauta- 
moksliui patartina kviesti skautinin
kus; lituanistinei daliai — rašytojus, 
istorikus ir kt.; darbeliams — tos 
srities žinovus; pirmosios pagalbos 
praktikai — lietuvius gydytojus ar 
gailestingas seseris; skautiškiems 
vaidinimams ar pasirodymams — 
aktorius ir 1.1.

Tarpskiltinės — tarpvaltinės 
varžybos tarp vienetų yra sveikas ir 
būtinas skautiškas metodas. Reikia 
mokytis nesididžiuoti laimėjus ir 
nepykti pralaimėjus.

Sueigų temos.
1. Ideologija — skautybės pras

mė, jos uždaviniai, skautų įstatai, 
įsakymai, įžodis, pasisveikinimas, 
skautiški papročiai, tradicijos, skau
tybės metodai.

2. Religija — tikyba lietuvių 
kalba. Šv. Jurgis, šv. Kazimieras, 
Lietuvos šventovės, religiniai pa
pročiai, šventės ir t.t.

3. Lituanistika — lietuvių tautos 
istorija, Lietuvos geografija, literat
ūra, menas, tautosaka, tautodailė irr 
t.t.

4. Skautamokslis — pionerija, 
signalizavimas, iškylavimas, stovyk-
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lavimas, matavimai, pėdseica, lauko 
virimas, pirmoji pagalba, laužai ir 
t.t.

5. Specialybės. .
6. Gamtamokslis — medžiai, 

paukščiai, gėlės, valgomieji ir nuo
dingieji augalai ir t.t.

7. Darbeliai:
a) Skautiški — pionerijos mode

liai, brėžiniai, piešiniai, audimas, 
mazgų rišimas (macrame), mezgi
mas, drožinėjimas, pynimas ir t.t.

b) Lietuviški — kryželių, koplyt
stulpių, kultuvių ir kt. piešiniai, 
rinkiniai, drožinėjimai, šiaudinukai, 
juostų bei įvairių raštų piešimas ir 
audimas, lietuviškų sodybų mode
liai, iškarpų rinkiniai margučių 
marginimas ir t.t.

8. Dainos — skautiškos liaudies, 
lietuvių kompozitorių ir t.t.

9. Žaidimai — skautiški, liau
dies, tautiniai šokiai, sportas ir t.t.

Į sueigos planą galima įtraukti:
1. Skaitymus: eilėraščius, apysa

kas, dienos mintį, maldą, savą 
kūrybą.

2. Naujo žodžio paaiškinimą.
3. Nežinomus lietuviškus žodži

us į žaidimus, pvz.: lietuviškų 
žodžių kimo žaidimas; augalų, 
gyvulių žvėrelių „bingo” žaidimas ir 
t.t.

4. Lietuvių tautosaką (dainas, 
patarles, pasakas, mįsles) panaudo
jant pasirodymuose.

5. Paaiškinimą apie skirtumą 
tarp liaudies dainų ir skolinių, žiūr. 
Liaudies dainų žinovė.

Sueigos vyks lietuviškoje dvasi
oje, jei pati vadovė ir jos vadijos 
narės kalbės tik lietuviškai ne vien 
tik sueigose, bet ir joms pasibaigus.

Iš ruošiamos spaudai knygos 
„Skautybė lietuvaitei”

IIETUVOS GAMTA
Skautė — gamtos draugė

Skautė, būdama gamtos draugė, 
turi ją pažinti, o lietuvaitės skautės 
pareiga susipažinti ir su Lietuvos 
gamta.

AUGMENIJA - Tai medžiai, 
krūmai, žolės, gėlės, javai, daržovės, 
grybai ir kt.

GYVŪNIJA — Tai žvėrys, 
laukiniai ir naminiai gyvuliai, pau
kščiai, žuvys, roplai, vabzdžiai ir kt.

I
Miškų augmenija.

Mišku vadiname medžiais apau
gusį plotą, o didelius miškus 
giriomis. Šilas — spygliuočių miš
kas, Žalgiris. Lietuvoje dažnai girios 
ir miškai vadinami tikriniais var
dais: Rūdininkų giria. Panemunės 
miškas ir kt.

Senovėje visas kraštas buvo 
miškais apaugęs, bet žmonių 
skaičiui didėjant, vis daugiau miškų 
užleido vietą dirbamai žemei. Daug 
miškų išnaikino Lietuvos okupan
tai.

Lapuočiai medžiai: ąžuolai, dre
bulės, beržai, alksniai, skroblai, 
uosiai, klevai, liepos, skirpstai, 
šermukšniai, putinai ir kt.

Spygliuočiai: eglės, pušys, kadu
giai, tujos, maumedžiai ir kt.

Lietuvos miškuose randama 
įvairių uogų: aviečių, mėlynių, 
bruknių, spanguolių, gervuogių, 
girtuoklių, žemuogių ir kt. Taip pat 
įvairiausių valgomų grybų: baravy
kų, raudonikių, rudmėsių, voveruš
kų, ūmėdžių, lepšių, kazlėkų, kel
mučių ir datig kitokių. Netrūksta ir 
šungrybių, t.y. nuodingų grybų. 
Gražusis musmiris naudojamas 
musėms naikinti. Labai visų mėg
stami lazdyno riešutai (hazel nuts).

Žemė tarp medžių dažnai nuklo
ta minkštomis samanomis, papa
rčiais, skaniais kiškio kopūstais; 
vasarą žaliuoja šarkakojai, kurie 
kartu su visada žlaiuojančiomis 
bruknių šakelėmis buvo naudojami 
Velykų stalui papuošti.

Vos sniegui nutirpus, pražysta 
mėlynosios žibuoklės, baltosios 
plūkės, rausvais ir melsvais žiedais 
čigono taboka, geltonieji vėdrynai.

Vandens augmenija.

Lietuvoje daug ežerų, balų, 
pelkių, tvenkinių. Drėgnas vietas 
mėgsta juodalksniai, gluosniai, be
ržai, karklai; taip pat visokios 
viksvos, asiūkliai, samanos, gelžo- 
nžiedės purienos, žydros neužmirš
tuolės ir kt.

Vandeny auga ajarai, nendrės.
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plūdas, meldai, maurai, vandens 
lelijos.

Pievose žydi smilgos, dobilai, 
barškučiai, katilėliai, šv. Petro 
rakteliai, ramunės, katpėdėlės ir kt.

Parkuose ir prie namų mėgstami 
kaštanai, platanai, topoliai, tujos, 
alyvos, ievos, jazminai ir kt.

Sodybose auginama daug vaisi
niu medžių: obelų, kraiušių, vyšnių, 
trešnių, slyvų. Auginami ir vaisiniai 
krūmai: agrastai, serbentai, avietės 
ir kt.

Daržuose auginami kopūstai, 
burokai, morkos, bulvės, ropės, 
svogūnai, pomidorai, agurkai, žir
niai, pupos, ridikėliai, ir kitos da
ržovės.

Dirbami laukai užsėjami dau
giausia rugiais, kviečiais, miežiais, 
avižomis. Vis tai javai žmonėms ir 
gyvuliams maitintis. Auginami linai, 
svarbūs drobės gamybai.

• Prie namų darželiuose augina
mos rūtos, mėtos, lelijos, jurginai, 
bijūnai, rožės, gvazdikai, našlaitės ir 
daugybė kitų.

gegužės, skardžiabalsis vyturys.
Upėse ir ežeruose randama apie 

60 rūšių žuvų. Dažniausiai sugauna
mos lydekos, ešeriai, karosai, vėg
ėlės, stintos; jūroj žvejojamos men
kės, plekšnės silkės; tvenkiniuose 
auginami karpiai, upeliuose ir eže
ruose sugaunama daug vėžių. Ba
lose veisiais varlės. Varlėms gim
iningos rupūžės gyvena sausumoje 
ir, kaip varlės, sunaikina daug 
žmogui kenksmingų vabzdžių.

Vabzdžių Lietuvoje yra daug 
rūšių. Nežiūrint kai kurių grožio, jie 
padaro daug nuostolių daržams, 
sodams, pasėliams ir miškams. Kai 
kurie vabzdžiai laikomi naudingais, 
nes jie naikina kitus — žalingus, 
pvz., boružė arba Dievo karvytė 
minta amarais, vorai — musėmis ir 
mašalais. Naminės bitės laikomos 
dėl jų iš žiedų surenkamo medaus. 
Lietuvoj bitės — darbštumo simbo
lis.

Niekas nepyksta ant laumžirgių, 
zujančių virš vandens, nei ant žiogų, 
vasarų skardenančių laukus savo 

svirpimu, net nei ant svirplių, 
čirškiančių namų sienose.

Skruzdėlės, kaip ir bitės žmonės 
gerbia už jų darbštumą ir draudžia 
vaikus, kad neardytų skruzdėlynų.

Žmonių ir gyvulių krauju minta 
uodai, mašalai, blusos, erkės. Spar
vos ir gyvulinės musės labiau puola 
gyvulius nei žmones. Naminės 
musės, prūsokai ir tarakonai netik 
įkyrūs savo landumu, bet ir pavojin
gi, nes teršia maistą.

Paminėtini karveliai arba gram
buoliai ir didžiausias Lietuvos 
vabalas — turklys.
Naminiai gyvuliai.

Mėsai ir pienui Lietuvoje augi
namos karvės, kiaulės, avys, ožkos, 
triušiai. Arkliai naudojami darbui ir 
sportui. Šunys — namų apsaugai ir 
medžioklei, o katės — pelių gaudy
mui.

Naminiai paukščiai — vištos, 
antys, žąsys, rečiau kalakutai augi
nami maistui.

Iš naujai ruošiamos 
„Skautybė Lietuvaitei”

Gyvūnija.

Senovės Lietuvoje buvo daug ir 
įvairių laukinių gyvulių bei plėšrių 
žvėrių. Dabar kai kurie jų visai 
išnykę. Tai taurai, lūšys, meškos, 
sabalai, kurių kailiais puošdavosi 
didžiūnai. Šiais laikais Lietuvos 
miškuose tebegyvena stumbrai, 
briedžiai, vilkai, lapės ir šernai. 
Kuršių Neringoje dar tebeprisilaiko 
išdidūs elniai. Gausiausia yra stirnų, 
kiškių, voverių, ežių, kurmių, že
benkščių, šermuonėlių, bebrų, kiau
nių, ūdrų, šeškų.

Paukščių Lietuvoje yra daugiau 
nei 300 rūšių. Prie namų ir sodybų 
prisilaiko žvirbliai, zylės, varnėnai, 
kregždės, gandrai, varnos, kuosos, 
šarkos, karveliai; laukuose — vytu
riai, kurapkos, volungės; pabaliuose 
— putpelės, pempės, griežlės, ger
vės, laukinės antys, baubliai, žuvėd
ros; miškuose —• kikiliai, nykštukai, 
strazdai, geniai ir daugybė kitų 
paukštelių. Žmonių ypač mėgiamos 
gražiabalsės lakštingalos, gandrai,
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SUSIPAŽINKIME SU ADA SUTKUVIENE

Pokalbį vedė sesė Viktorija 
Izokaitytė ir sesė Irena Valatienė

Ada Sutkuvienė dar gyvendama 
Klovainiuose, Lietuvoje, jau mėgo 
braižyti. Nors tėveliai buvo žemdir
biai, Ada svajojo apie meno pasaulį.

Karui užėjus, visa jų šeima 
atsidūrė Kaselyje, Vokietijoje. Vė
liau, 1949 m. Ada atvyko į Los 
Angeles, Ameriką. Čia ji ir baigė 
meno studijas. Tuo metu ji buvo už 
kai kuriuos savo darbus apdovano
ta. Tuos darbus ir dabar galima 
matyti miesto centre.

Dabar sesė Ada gyvena Čika
goje, augina gražią šeimą. Dirba ir 
talkina įvairiems meno projektams 
lietuvių ir amerikiečių tarpe. Gilino 
savo meno studijas toliau.

Sesės Ados Sutkuvienės meno 
darbai yra žinomi ir mėgiami 
vyresniųjų ir jaunesniųjų lietuvių 
tarpe. Jos mėgiamiausia meno sritis 
yra grafika. Yra iliustravusi visą eilę 
knygų, paruošusi koncertų progra
mų, plakatų, ženklelių, knygų 
aplankų. Šv. Philomenos vienuoly
nui yra sukūrusi stacijas ir mozaika 
Marijonų koplyčioje.

Kiekvieną pasirinktą projektą 
sesė Ada nuodugniai ištyrinėja, 
apgalvoja, braižo daugybę -kartų.

Sesės Sutkuvienės "Skautų Aido 
viršeliai" —-----

Tai galima matyti jos studijoje iš 
sukrautų knygų ir įvairių formų 
brėžinių. Čia užklausėme sesės 
Ados apie vieną milžinišką darbą, 
kurį neseniai atliko su „Aušros 
Vartų” tunto vyresnėmis skautėmis, 
kurių tarpe yra ir jos dvi dukros. Sis 
darbas pareikalavo ilgo pasiruoši
mo, Lietuvos istorijos žinių pritai
kymo. Tai didelio formato siuvinys, 
kuriame matome lietuvių religijos 
simbolius nuo senovės laikų. Pro
jekto meniškas sukomponavimas ir 
sesių kruopštus atlikimas kelia visų 
pasigėrėjimą ir pasididžiavimą mūsų 
dailininke.

Vl-sios Tautinių šokių šventės 
metu visi gėrėjomės sesės Ados 
menišku šventės leidinio apipavida
linimu ir dailaus ženkliuko sukūri
mu. Pailsėjusi po šių didelių darbų, 
sesė Ada jau planuoja sekantį 
projektą, kurį matysime Lietuvių 
Kultūros ir Mokslo simpoziumo 
metu.

Sesė Ada taip pat labai daug 
padeda „Aušros Vartų” ir „Lituani
kos tuntams ruošiant Kaziuko 
muge*

Dail. ps. Ada Sutkuvienė ir sesė 
Viktorija Izokaitytė.

Nuotr. ps. I. Valaitienės
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1980 m. STOVYKLOS IR VADOVAI

AUSTRALIA
„BAUBLIO” stovykla.

Viršininkas — ps. M. Mauragis, 
pavaduotoja — ps. A. Kovalskienė, 
vadovai: „Šventaragio” sk. vyčių 
būrelis, A. Mikutavičius, I. Vaiči- 
ulevičius, L. Vaičiulevičius, ps. E. 
Suchaverskyj, s. P. Pullinen, s. D. 
Cižauskienė, s. A. Karpavičius, v.s. 
B. Žalys, v.s. B. Barkus, v.s. kun. P, 
Butkus, s. R. Sarkis.
CANBERROS savaitgalio stovyklė
lė.

Vadovai: ps. N. Mauragis, G. 
Howe, ps. A. Kovalskienė, R. 
Klegerienė, V. Howe, R. Miniotaitė, 
S. Bruzgienė, J. Kovalskis.

ANGLIJA
„KRISTIJONO DONELAIČIO” 
stovykla.

Viršininkas — ps. E.j Šova, 
„Lazdynų Ėelėdos” pastovyklės 
virš. — ps. R. Šovienė, „Tolminkie
mio” pastovyklės virš. —.s.v.psl. P. 
Pūkštys. Vadovai: si. A. Šovaitė, 
kun. A. Gėryba, K. Veršelytė, psl. 
A. Šova, v.s. J. Maslauskas, s. A. 
Gerdžiūnas, pš. S. B. Vaitkevičius, 
ps. I. Gerdžiūnienė, V. Gasperienė, 
S. Linkevičius, v.sl. D. Neveraus- 

kaitė, ps. R. Valteris, A. Philpott, 
V. O’Brien, B. Butrirųas.

BRAZILIA
„AUŠROS” stovykla.

Stovyklavo: „Pipiriukai”, „Bitu
tės”, „Pumos”, „Pelėdos” ir „Ere
liai”. Stov. komendantas A. Lipas, 
slaugė ir dainų vadovė — R. Jnrčiu- 
konytė.

KANADA
XVlH-toji ROMUVOS stovykla.

Viršininkas — ps. L. Saplys, 
skaučių pastovyklės virš. — ps. B. 
Aušrotaitė, s. R. Žilinskienė. Vado
vai: ps. K. Batūra, s. P. Balsas, s. S. 
Ilgūnas, R. Rauth, A. Saplys, J. 
Melnykaitė, T. Senkevičius, A. 
Kišonas, R. Slapšytė, s. L. Gvildie- 
nė.

JAV
ATLANTO rajono „SUKTINIO” 
stovykla.

Viršininkas — ps. S. Zabulis, 
Seserijos pastovyklės vir. — s.fil. 
M. Mickienė, Brolijos pastovyklės 
virš. — s. R. Jakubauskas. Vadovai: 
ps. E. Meilus, Jr., ps. V. Nenortas, 
s.fil. A. Glodas, B. Nenortienė, ps. 
kun. P. Baltakis, OFM, s. B. 

Kidolienė, R. Chirienė, v.s. L. 
Kiliulienėj s.v. A. Klimas, 1. Bilerie- 
nė, J. Jalinskienė.

VIDURIO rajonas.
Cleveland© ir Detroito „ATŽALY
NO” stovykla.

Viršininkė — v.s. S. Gedgaudie
nė, v.s. R. Matvekaitė, ps. R. 
Belzinskas.

CHICAGO — RAKAS
AUŠROS VARTŲ tunto „RŪPIN
TOJĖLIO” stovykla.

Viršininkė — s. A. Vaičiulienė, 
paukštyčių rajono vir. — ps. A. 
Izokaitienė, skaučių — v.sl. R. 
Norkienė, prityrusių skaučių — ps. 
Į. Valaitienė, vyr. skaučių — s.fil. I. 
Laučienė. Vadovės: ps. J. Zigaitie- 
nė, v.sl. F. Bobinaitė, v.sl. R. 
Žygaitė, s. A. Ramanauskienė, v.s. 
K. Kotovaitė, s. R. Vaitkevičienė, 
V. Sutkutė, A. Gvildytė, A. Norkai- 
tytė, D. Sutkutė, T. Kybartienė, T. 
Parakininkienė, D. Paulienė, V. 
Kučaitė, A. Zalatoriutė, Z. Devei
kienė, A. Steponavičienė ir tuntiniri- 
kė ps. N. Balzarienė.

KERNAVĖS tunto „KEPURI
NĖS” stovykla.
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Viršininkė — ps. M. Utz, paukš
tyčių rajono virš. — s. R. Penčylie- 
nė, skaučių globėja — v.sl. R. 
Rasutytė, prityrusių sk. globėja — 
ps. K. Bukaveckaitė, vyr. sk. globė
ja — s. L. Rugienienė ir v.sl. D. 
Barškėtytė. Vadovės: v.sl. A. Ale
knaitė, v.sl. G. Remeikytė, v.sl. M. 
Rymayičiutė, v.sl. I. Grigaitienė, 
v.sl. V. Dirvonytė, R. Šoliūnaitė, 
v.sl. G. Liubinskaitė, ps. D. Puo
džiūnienė, s. R. Daukienė, ps. R. 
Kisielienė, v.sl. S. Spakrienė, v.sl. 
A. Grigaitis, v.sl. A. Jonušaitė, S. 
R. Rudaitienė, si. R. Tržškaitė, L. 
Grišmanauskaitė, D. Mikūnaitė.

NERIJOS tunto „JUODKRAN
TĖS” stovykla.

Viršininkė — g.v.v. D. Bartkie
nė, udryčių vadovės — g.v.v. I. 
Jasulaitytė ir g.v.v. V. Vizgirdaitė, 
jūrų jaunių vadovė — j.s. S. 
Kunstmanienė. Vadovės: g.v.v. R. 
Prapuolenienė, v.v. G. Gražienė, L. 
Bakaitytė, g.v.v. R. Kelpšaitė, g.v.v. 
L. Narytė, g.v. D. Gauriliutė, g. J. 
Maurukienė.

LITUANICOS tunto „MARGI
RIO” stovykla.

Viršininkas — ps. J. Kirvelaitis, 
vadovai: ps. L. Kučas, si. R. Vitas, 
V.. Plioplys, T. Liubinskas, si. V. 
Kirvelaitis, s. D. Tijūnėlis, ps. V. 
Rapšys. Vilkiukų vadovai: s. G. 
Deveikis, ps. A. Jarūnas, ps. R. 
Puodžiūnas, A. Didžbalis, K. Sta- 
niūnas, E. Saulius, T. Miglinas, A, 
Kirvelaitis, V. Dundzila, p. Rimkus. 
Skautų vadovai: v.sl. A. Mūčinskas, 
A. Liubinskas, V. Lietuvninkas, A. 
Plioplys.'Prityrusių skautų vadovai: 
s. dr. R. Strikas, ps. G. Matutis, A. 
Graužinis, P. Alekna. Jūros skautų 
vadovai: j.ps. R. Kunstmanas, v.v. 
dr. A. Paulius, ps. R. Parakininkas, 
j.s. A. Levanas, v. v. A. Maurukas, 
j.b. A. Fabijonas.

KEvisų keturių stovyklų vado
vams padėjo kunigai — — P.
Daugintis iir v.s. A. S Saae, aktara

AGeas.
OMAHOS savaitgalio stovyklėlė-

rš as s. R. Reškevičius, komen

dantas — R. Arnauskas, skautinin
kai: M. Šarkienė, R. Radžiūnas, J. 
Šarka.

RAMIOJO VANDENYNO rajonas 
„JUOZO MILVYDO” stovykla.

Viršininkai — v.s. V. Sviderskas 
ir s. G. Leškys.

Skaučių pastovyklės „Tėvynės 
meilė” viršininkė I sav. — ps. V. 
Zelenienė, II sav. — ps. D. Jusio- 
nienė. Paukštyčių vadovė— v.sl. A. 
Paplauskienė, vyr. skaučių vadovė 
— v.sl. A. Sodeikaitė. Vadovės: psl. 
L. Steikūnaitė, psl. V. Variakojytė, 
V. Altą, N. Griniūtė, D. Petronytė,

Juoda naktie,
apglėbk.

Juoda šaka
priglausk,

Vėjau,
glostyk, dainuok . . .

Debesie,
apšviesk, nuplauk . . . 

Vėjau, 
glostyk, dainuok . . .

Juoda naktie,
mikdyk,

Baltas ryte,
prikelk!

Rauda
Žmonės praeina 
nesustoja 
Balsas paliečia

Esi rytas 
Paukštis medyje 
Širdis ir paukštis 
Žemė

* žmogų Dainuojanti giria

Obelis
Žmogus išgirsta 
sužeistas

Žmogaus tyla 
Gyvenimas

Balta siela vakar Lenkiuosi
Krinta
Baltas žiedas * už 

Rytų
Atsiskyrimas Kas esi Paukštį

♦ Kas esi
Tu •

Širdį 
Medį

Atverk akis Kuris apšvieti žemę Tylą
žvelk Kas esi ir

šviesėja' Kas esi Žmogų

Šviesa didėja 
auga

Žėri medžiai
Man patinka 

auganti 
šviesa

*

Tu
Kuris apšvieti žmogų 
Kas esi 
Kas esi 
Tu?
Esi Saulės Užtekėjimas

*
Sesė ŠVIESA

1980

ps. A. Griniūtė, s. J. Koklienė, v. R. 
Matienė, ps. fil. A. Stočkienė, v.sl. 
R. Vilkaitė, v.sl. D. Varnienė.

Skautų „Medvėgalio” pastovyk
lės viršininkas — s.v. S. Stančikas, 
prityrusių skautų vadovas — s.v. S. 
Vizgirdas, vilkiukų vadovas — J. 
Bužėnas.

Kiti stovyklos vadovai: v.sl. D. 
Steikūnas, ps. R. Vizgirdienė, v.sl. 
A. Venckienė, v.sl. A. Bužėnaitė? 
v.sl. P. Valiulienė, ps. D. Janutienė, 
v.sl. V. Gedgaudienė, ps. M. Ged
gaudas; ps. A. Šėkas, fil. R. 
Žemaitaitis, fil. V. Jusionis.

ŠVIESOS 
MIRGĖJIMAS
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ATSAKYMAS J 
SKAUTIŠKŲ 
ŠIENLIGIŲ 

GRUODŽIO MĖNESIO
TEMOS KLAUSIMĄ 

„KODĖL 
NESISPAUDŽIAME Į

SPAUDĄ?”

„Stovykloje visų maloniausias 
užsiėmimas yra rašyti j laikraštėlį. 
Teisingai? Ne.” Jūsų' atsakymas 
buvo tikslus. Aš esu redagavęs 
laikraštėlius dviejose stovyklose. 
Gauti veiną straipsnį, net vieną 
paragrafą, yra sunkiau negu, kaip 
amerikiečiai sako, traukti dantis. Jei 
ši problema būtų randama tik 
jaunesniųjų tarpe, tai tada būtų 
galima sakyti, kad dar nesubrendę. 
Bet, noras išsisukti iš spaudos darbo 
randamas ir tarp vyresniųjų.

Jaunimo lietuvių kalba yra 
silpna. Dirbdamas draugovėje, gir
džiu, kaip jauni skautai kalba ar 
nekalba, lietuviškai. Jiems yra daug 
lengviau ir patogiau kalbėti gyvena

mojo krašto kalba. Todėl jie nedrįs
ta rašyti lietuviškai. Rašo kada 
būtinai reikia, pvz. lituanistinėse 
mokyklose.

Padėtis pasidarys blogesnė atei
tyje. Lankymas lituanistinėse mo
kyklose mažėja. Lietuviai veda 
svetimtaučius ir jų vaikai nelanko 
lituanistinių mokyklų. Kiti tėvai net 
nekalba lietuviškai su vaikais, nors 
abu yra lietuviai. Sako, kad reikia 
laikytis „mados”. Tačiau, mažesnis 
skaičius vaikų kalba lietuviškai. Ir 
jie prastai kalba, nes yra pripratę 
vartoti svetimą kalbą.

Tęsiant šią temą, jei mažesnis 
skaičius žmonių mokės lietuvių 
kalbą, mažesnis skaičius naudos 
lietuvių periodiką. Kai -imigrantai 
išmirs, skaičius staigiai kris. Žurna
lų finansinis stovis pasidarys, tragiš
kas. Dėl to, turėti profesiją lietuviš
koje žurnalistikoje bus gan sunku.

Mano nuomone, jaunimas nesi
domi lietuvių spauda, pvz. Skautų 
Aidu. Daugumas turbūt pavarto 
puslapius ir užmeta akį ant nuo
traukų. Tada Skautų Aidas skrenda 
į stalčių — negirdėtas.

rv 

ypač jie skaitytų, bet, deja, taip- 
nebūna.

Lietuviškoje spaudoje yra ir 
gero, ir blogo. Tačiau, mano nuo
mone, kiekvienas gali rasti sau ko 
nors realaus. Kartais atrodo, kad 
tikrai nebuvo nieko gero, bet 
spaudinys buvo išleistas, nes reikėjo 
jį išleisti. 'Lietuviškoji spauda yra 
baili: joje retai kada bus išspausdin
ta nauja mintis, kuri dar nėra 
plačiai priimta. Spauda retai kada., 
parodo, koks iš tikrųjų yra mūsų 
gyvenimas. Skaitome koks jis turėtų 
būti. Tada lengva apsigauti.

„Skautų Aidą” gaunu, nes esu 
skautė, bet teisybę pasakius, retai 
randu ten ką nors svarbaus. Straips
nius retai perskaitau, nes jie man 
nerealūs ir nepatraukliai pristatyti. 
„Skautų Aide” norėčiau daugiau 
rasti jaunimo kūrybos, aukštesnio 
lygio straipsnių, kitų vienetų įdo
mios veiklos aprašymo, konkrečių 
patarimų veiklai ir dabartinio gyve
nimo supratimo.

ATSAKYMAS I 
„KODĖL

NESIVERŽIAME Į
SPAUDĄ?”

Ne kiekvienas gali rašyti. Tai 
ypatingas talentas, kurį reikia ugdy
ti, daug dirbti. Rašyti reikia mėgti, 
o taip mažai kas mėgsta rašyti.

Stovyklose nesmagu rašyti, jei 
esi priverstas. Grynas oras ir gera 
nuotaika vilioja kitur, o čia turi 
rašyti net apie tai, kuo visai nesido
mi. Toks rašymo būdas gali atstum- 

• ti net ir mėgstančius rašyti. Rašy
mui labai svarbu sukelti 
entuziazmą, pvz., stovyklose lei
džiant jaunimui tvarkyti laikraštėlį. 

Žinoma, yra reikalinga vyresniųjų 
pagalba ir patarimai, nes palikus 
vienus, visus tik suerzintų. Bet 
vyresniųjų pagalba ir patarimai turi 
būti tokie, kad neatstumtų, nepa
juoktų, neperimtų viso darbo į savo 
rankas.

Pati dalyvauju spaudoje, bet 
ilgai užtruko, kol iki to priėjau. 
Anksčiau labai nemėgau rašyti, nes 
turėjau rašyti, kas užduota, ko 
paprašė. Parašius šiek tiek sava 
pasirinkta tema, pamačiau, kad 
patinka. Dabar rašyčiau daugiau, 
bet trūksta laiko. Esu nusistačiusi 
rašyti tik tai, kas man svarbu, realu. 
Kai rašau, truputį ir prisibijau, kaip 
būsiu priimta, suprasta, ypač savo 
bendraamžių tarpe. Norisi, kad
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IR DABAR DAR 
MERGELĖS AUDŽIA, 
BERNELIAI ARIA . . .

Pagal nustatytą skaučių progra
mą mergaitės turi išmokti siūti, 
austi, megzti, virti ir t.t. Stovyklose 
berniukai sukrauna laužus ben
driems laužams ir budi naktimis. Ne 
paslaptis, kad skautų organizacijoje 
berniukai ir mergaitės dirba atski
rai. Pasvarstykime, kokias pasėkas 
toks atskyrimas neša.

Ar toks atskyrimas yra geras? 
Ar jis yra būtinas tam tikro amžiaus 
skautams? Ar būtinas visiems, 
nesvarbu, kokio amžiaus bebūtų? 
Kokie yra esminiai skirtumai berni
ukų- ir mergaičių skautybėje šian
dien?

Ar norėtume turėti mišrią orga
nizaciją? Iki kokio taško? Ar nema
nome, kad jau baigiasi vien berniu
kų, ar vien mergaičių mokyklų ir 
organizacijų laikai? Ką galėtume 
vieni iš kitų išmokti? Kokie nauji 
santykiai išsivystytų, jei dirbtume, 
žaistume kartu? Kokias sutiktume 
problemas?

Kitos jaunimo organizacijos 
(ateitininkai) dirba mišriais viene
tais. Ar dėl to pastebime kokį 
skirtumą jų veikloje? Kas geriau? 
Kas blogiau? Ar matome didesnį 
interesą? Ar natūraliau?

Ar manote, kad kada nors ir 
mūsų skautų organizacijoje toks 
sesių ir brolių veiklos sujunigmas 
galėtų įvykti? Ar visi šie svarstymai 
yra tik teoretiniai klausimai?

gr

PLEPUTES
Diena, rodos, prasidėjo panašiai 

kaip kitos, nors iš šio naujametinio 
ryto kažkur giliai savy Danguolė 
tikėjosi ko nors ypatingo. Ji stypči
ojo mankštindamasi, bandė rikiuoti 
praėjusios šventės gausias dovanas, 
bet tai darė rankos ir kojos, — ji 
pati tūnojo nuošaliai. Žvilgsnis 
kliuvo už krūvelės nuotraukų, 
išsklaidytų ant rašomojo stalo. Trys 
išsišiepusios iki ausų mergiščios, lyg 
juokams atsisėdusios ant Kalėdų 
Senio kelių. Jos mintys šuoliais lėkė 
atgal į tuos linksmybės pilnus me
tus.

. . . dar prieš Kalėdas Danguolė 
su savo dviem geriausiom draugėm 
— Šarūne ir Vaiva — sutarė, kad 
švenčių dovanas pirkti važiuos 
kartu. Mergaitės laukė tos dienos, 
nes žinojo, kad jeigu jau jos trys kur 
sueis, tai tikrai nuobodu nebus. 
Neveltui jas kai kurie mokytojai ir 
draugai vadindavo „trim uškietinin- 
kais”.

Didžiuliame apsipirkimo centre 
Vaiva pasiūlė pirmiausia nupirkti 
dovaną Šarūnas močiutei, kurią jos 
visos mylėjo. Nors draugės kalbėjo 
angliškai, bet karts nuo karto 
persimesdavo lietuviškais sakiniais 
ar. sąmojais. Joms buvo įdomu 
rungtis, kuri pasakys prašmatnesį 
lietuvišką žodį arba apkalbėti praei
vius ir būti jų nesuprastom.

Vos tik įžengus į didesnių 
išmierų krautuvę, jos paleido savo 
liežuvius į darbą. Pradėjo apkalbi
nėti drabužius, pardavėją, kuri 
pasisiūlė padėti išrinkti dovaną, ir 
net viena kitos skonį.

— Pažiūrėk, kokia storulė! — 
nusijuokė Danguolė, vos tik išvydus 
pardavėją.

- Vajei! Ji turbūt savo drabuži
us perka tik čia arba pas privatų 
siuvėją, — prisidėjo ir Šarūne.

— Mergaitės, subręskit! — at

sišaukė Vaiva su savo mėgiamiausiu 
pasakymu, — Tik palaukit, kai jūs 
būsit jos amžiaus!

Tuo tarpu pardavėja viso to 
klausėsi su kažkokiu keisiu žvilgs
niu akyse ir, atsisukusi į mergaites, 
tarė:

— Jūs visos labai puikiai .kal
bate lietuviškai!

„O Dievuliau, ji lietuvė!” dingte
lėjo Danguolei, o Šarūne sustingo 
tą pačią akimirką. Viena tik Vaiva 
nedrąsiai pralemeno:

— Mes labai atsiprašome, po
nia .. . — norėjo dar ką pridėti, bet 
pamačiusi, kad draugės spruko 
laukan, ji taip pat atsidūrė už durų. 
Čia viso sudribo ant suoliuko, o 
Vaiva pradėjo bartis:

— Jūs vėjavaikės! Ar nematės, 
kad ji turėjo gintarinę sagę?! — vis 
priekaištavo Vaiva, tuo pačiu rody
dama kiek galima daugiau savo 
turtingą lietuvišką žodyną.

—' Daugiau tai aš jau neisiu į tą 
nelemtą krautuvę, — atsipūtė Šarū
ne ir pasiūlė keliauti toliau. Jos 
visos . prisipažino gavusios gerą 
pamoką ir nutarė daugiau žmonių 
neapkalbinėti, net ir lietuviškai.

Danguolė pakėlė akis nuo nuo
traukų ir nusišypsojo. Tą įspūdingą 
dieną jos taip ir nenupirko Šarūnės 
močiutei dovanos. Bet po Kalėdų 
eglute buvo,padėta maža dovanėlė. 
Buto tai tautinė juostelė su močiutės 
vardu, kurią nuaudė visos trys. 
Danguolei šmėkštelėjo liūdna min
tis: „Aš negavau nei vienos lietuviš
kos dovanos šiais metais ...” Ir ko 
gi tikėtis? Juk dabar ji gyvena 
dideliame mieste pas savo ameri
kietę tetą, kuri ją viskuo aprūpi
na .. . Viskuo, bet ne lietuviškumu, 
kurio Danguolė taip ilgisi ir pasi
genda..

Nelda Žiliūtė 
Aušros Vartų tuntas

Chicago
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Baden Powell ypatingai skautų 
dėmesį kreipė į gamtos garsus: jis 
net į skilčių programą įdėjo kaip 
privalomą dalyką išmokti gyvulius 
pamėgdžioti, ypač tuos, kurių var
dus skiltys, pasirinkusios turi. įvai
rūs ir gražūs yra gyvulių ir paukščių 
garsai, bet nemažiau yra įdomūs ir 
vabzdžių garsai. Negyvoje gamtoje 
yra įdomūs ir gražūs vėjo garsai, 
kalnų ir audrų atodūsiai, bauginan
tys1 perkūno dundėjimai, medžių ir 
jūros ūžimai ir. švelnūs vandens 
pl!ia|ukštelėjimaij ant stiklinio ežero 
paviršiaus.

Anykščių Šilelyje Antanas Bara
nauskas mums atskleidžia begales 
gražiausių garsų, kurie suteikia 

O

visam šileliui, visai gamtai šventės 
nuotaiką, mistinį gamtos gyvenimą, 
iškilmingą Dievo garbinimą. Kas 
pajaučia tą gamtos grožį, tos misti
nės gyvybės garsus, tas negali 
nesidžiaugti, negali pasitraukti ne
pagarbinęs tą Didįjį Grožį, iš kurio 
viskas plaukia.

Kaip skautas aš visados atydžįai 
klausiausi gamtos garsų, bet ypač 
paukščių ir gyvulių, jie man arti
mesni kaip visi kiti. Kai atvykau į 
Australiją, čia radau kitokią aug
meniją ir gyvūniją, žinoma ir 
kitokie garsai. Dideliai triuškmingas 
paukštis yra kookaburra, australai 
sako, kad jis juokiasi, aborigenai

turi gražių legendų apie jį sudėję, o 
mums atrodo labai paprastas paū.kši- 

tis, kaip iš . molio nulipdytas 
vamzdelis, kuriuo piemenukai švil
pauja banda ganydami. Šio paukš
čio garjsaii yra tikrai nuostabus 

juokas, lengva ji pamėgdžioti ir net
su juo susikalbėti arba jam pritarti, 
sukeliant dar didesnį triukšmą.

Kitas labai įdomus paukštis yra 
magpie, atseit šarka. Varnos didu
mo ir išvaizdos, turi juodas-baltas 
plunksnas ir tuos pačius įpročius 
kaip visos šarkos: vagia kas blizga ir 
ką galima valgyti, o valgo viską — 
mažus gyvūnėlius, javus, vaisius, 
uogas. Nežmoniškai pikta užpuola 
vaikus, o kartais ir dviratininkus 
nukelia nuo dviračių, bet balsą turi 
angelišką. Magpie mėgsta pasvajoti 
rytmečiais, kai saulė nušviečia 
auksu eukaliptų viršūnes, tada toje 
ramybėje pasigirsta, tarsi iš kokios 

užburtos dūdelės pasipila negirdėti 
svetimi garsai. Gražūs, bet neturi su 
kuo galėtum juos palyginti. Tai nėra 
nei čiulbėjimas, nei ulbėjimas, nei 
suokimas nei giedojimas, nei turlia- 
vimas, nei švilpimas, nei burkavi
mas, nei uldavimas, tai yra kažkas 
kito, ko mes neturime žodžio 
pasakyti. Ir kuo daugiau klausiasi, 
tuo labiau, ima patikti tie garsai ir

toji meliodija. Anglų ir australų 
poetų yra parašę daug poezijos 
besigėrėdami tais nuostabiais gar
sais. Yra ir daugiau mums lietuvi
ams negirdėtų garsų, bet visų nėra 
įmanoma čia suminėti. Mūsų skau
tai juos žino.

Gražūs yra ir vabzdžių garsai: 
bičių dūzgimai, bimbilų ir musių 
zvimbimai, senovės graikų poetai 
rašė apie dangiško grožio cikados 
balsus. Deja, daugumas žmonių 
vabzdžių garsais visai nesidomi, 
ignoruoja arba jų visai neapkenčia, 
kadangi pačių vabzdžių nemėgsta.

Jei gamtoje tiek daug grožio ir 
įvairumo, tai ką bekalbėti apie 
žmogaus ir muzikos instrumentų 
garsus, kurių yra nesuskaitoma 
daugybė. Garsas yra fizinis reiški
nys, kurį pagauname ausimis.

Tačiau tik nedidelę dalį mūsų ausis 
gali pagauti garsų, kiti skamba, 
ūžia, cypia ir mes jų negirdime, 
tačiau negalime pasakyti kad jie 
neveiktų mūsų savijautą ar mūsų 
sveikatą. Mes gyvename ■ • didžiauj- 

siame garsų triukšme, mūsų laimė, 
mes girdime tik tuos, kurie yra 
mums būtini, gražūs, pakeliami.

Kai mes girdime lengvą, gražią 
muziką, norime šokti, norime 
džiaugtis, kai girdime vargonų 
muziką Johann Sebastian Bach, 
arba P. Franz Liszt arba kitų 
didžiųjų vargonų muzikos kūrėjų 
kūrinius, mes neišvengiamai nu-' 
grimstame į filosofiją ir poeziją. O 
kai girdime kalvėje daužant geležį, 
norime kuo greičiausiai iš ten pa
bėgti.
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Be abejo, muzikai suprasti reikia 
ne tik geros ausies, bet ir jautrios 
širdies, ne mažiau lakios, fantazijos 
ir meninio skonio. Lengva muzika 
lengviau suprasti, nes pačios kojos 
kilnojasi ir veda šokti, dainuoti, nes 
darosi linksma. Šių laikų muzikan
tai patys šoka ir dainuoja, jie 
linksmintojai, lytinės aistros žadin
tojai, tai balagano muzika pigi, 
neturinti jokių aukštesnių tikslų. 
Tuo tąrpu rimta muzika, kurios 
tikslas sukelti poezijos, filosofijos, 
meno pasigėrėjimų, išgyvenimų, 
daugeliui jau yra persunki, nesu
prantama, todėl ir neįdomi. Šių 
dienų jaunimas yra maitinamas 
pigia muzika, nes nėra joje nei 
meno, nei grožio, nei rimtesnės 
minties.

Muzika yra svarbi estetinio 
auklėjimo sritis, jausmo ir minties 
puoselėtoja, gyvenimo puošmeną, 
kaip mažai mes į tai dėmesio 

kreipiame. Muzikos kalba yra sielos 
kalba, ar ji mums neturėtų rūpėti?

Garsai, kurie skamba harmonin
gai, yra malonūs klausyti. Garsai, 
kurie skamba disharmonija, yra 
nemalonūs, jie teršia erdvę, ir toje 
erdvėje sunku būti. Jei negyvi garsai 
turi tokios didelės reikšmės žmo
gaus gyvenimui, tai kokios reikšmės 
gali turėti gyvas garsas, kurį mes 
vadiname žodžiu. Žodis yra garsas, 
bet jis turi savyje gyvybę, jis turi 
jėgų. Žodis turi mistinę galių, 
veikiančių ne tik klausytojų, bet ir 
sakytojų. Žodžiais žmogus kalba ir 
mušto. Gražūs tikri žodžiai žmogų 
aukština, tobulina, džiugina; netikri 
žodžiai, biaurūs žodžiai, melas 
žmogų teršia, žemina, iškreipia iš 
tikro harmoningo kelio, nuveda į 
šunkelius. Žmogaus kilnumas ir jo 
žmoniškumas pareina tuo to, ko- 
•us žodžius jis vartoja, kokia kalba 
jis kalba, kokias mintis skleidžia. 

Baden Powell tai gerai suprasdamas 
įrašė į skautų įstatus ir tokį sakinį: 
„skautas skaistus savo mintyse, 
žodžiuose ir darbuose”, „skautas 
nemeluoja”. Tai didelės reikšmės 
žodžiai. Šia prasme kalba yra 
žmonijos siela, kuri mus veda į 
tobulėjimą, arba — į pražūtį, į 
kilnumų arba — į niekšybę. Nėra 
vidurinio kelio, skautai tai turi gerai 
žinoti, nes tarp kilnumo ir niekšybės 
nėra ryšio, kaip nėra ryšio tarp 
tiesos ir melo.

Kaip nuostabu, kada įsigiliname 
į garsų, muzikos, žodžių, kalbos 
minties ir maldos reiškinius, pajun
tame. kad tie reiškiniai yra pėdsa- 
;ai, vedantys į Dievų.Juos stebėdami 
ir sekdami, prieiname prie Dieyo 
Kūrėjo. Kurį galime pasveikinti 
didžiuoju saliutu: „Viešpatie, aš čia! 
Tave suradau Tavo paliktais pėdsa
kais.

v.s. A. Mauragis

ELNIAS - Lietuvos giriiįs princas
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Visada maniau, paukštytė — tai 
paukštytė, mūsų jaunesnioji skautė, 
nešiojanti kregždutės ženklelį prie 
uniformos. Girdžiu, angliškai pauk
štytes vadina „brownie” — labai 
malonią laumę, kuri apie namus 
padeda žmonėms. Ėmiau ir paieško
jau knygoje, kaip paukštytės vadi
nasi įvairiose šalyse ir kaip jų 
ženkliukai atrodo.

Pasirodo, kad 18 kraštų savo 
jaunesnes skautes vadina paukštytė
mis ir ženklelį piešia su sparnais, 
plunksna ar visu paukščiu. Bet tie 

paukšteliai nėra tie patys! Čilėje 
pelėda (taip pat ir kitur), Egipte 
baublys ar gal net tas pats gandras, 
kuris iš Lietuvos į Egiptą atskrenda 
žiemą praleisti, Afrikoje kėkštas, 
kitur — mėlynuke ar geltonukė.

Daugiausia kraštų savo jaunes
niąsias skautes vadina laumėmis, 
kurios nupieštos atskirai ar tarptau
tinio skaučių ženklo viduryje. Net 
33 kraštai taip jas vadina. Daug kur 
jos yra „gėlytės” (ir'tų kraštų, kurie 
piešia raidę „J” su šešiakampe žiedo 
forma). Filipinuose — žvaigždutės 

Botsvanoje — saulės spindulėliai. 
Labai gražūs tie paukštyčių vardai!

Bet dar ne viskas. Du kraštai 
paukštyčių ženkle vaizduoja stirną
— vienos rgai mažyčiai, o kitos 
grakštūs. Šri Lankoje paukštytes 
vadina tiesiai iš skautės įstatų — 
„mažoji draugė.” Italijos ženkliuke 
yra vabalas — boružė, kartais 
vadinama „Dievo karvytė”. Pana
ma pasirinko voverę, Ghanos pau
kštytės yra vorytės, keturių kraštų
— bitelės, dviejų kraštų — peteliš
kės. Vienas kraštas (Kinija) net 
vaizduoja varlytę. Paukštytės dar 
yra ir nykštukės, ir vilkiukės.

Ir jeigu Irane mama savo duk
relę bartų, ji gali ramiai sakyti, 
„Mama, aš esu angeliukas” — nes 
taip ten jaunesniąsias skautes vadi
na.

Ne visos skaučių sąjungos turi 
atskirus ženkliukus paukštytėms, 
skautėms, vyresniems skautėms 
(pavyzdžiui JAV), o čia nupiešta tik 
dalis jų ženkliukų.

A. Saulaitis, S.J.
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PENKI
METAI

LIETUVIS-
KOSIOS

SKAUTYBĖS
FONDUI

Prieš penkeris metus įkurtas 
Lietuviškosios Skautybės Fondas, 
su tikslu sukaupti lėšas jaunimo 
lietuviškam auklėjimui, duoda 
gražią paramą Lietuvių Skautų 
Sąjungos veiklai.

Per tuos penkeris metus skautų 
sąjunga jau yra iš Fondo gavusi virš 
aštuonių tūkstančių dolerių. Tie 
pinigai sunaudojami skautų vadovų 
lavinimui, stovykloms ir skautiš
kiems leidiniams leisti.

Fondą tvarko Fondo Valdyba 
sudaryta iš septynių Lietuvių Skau
tų Sąjungos vadovybės parinktų 
asmenų. Šiuo metu Fondo būstinė 
randasi Bostone. LS Fondo iždas 
tikrinamas J.A.V. Federalinės val
džios ir LS Sąjungos revizijos 
komisijos. Aukos Fondui gali būti 
atskaitomos nuo J.A.V. Federalinių

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDO

VALDYBA
v.s. Česlovas Kiliulis — pirmininkas 
v.s. dr. Jurgis Gimbutas — vice 
pirmininkas
ps. Julius Špakevičius — vice pirmi
ninkas
v.s. Kostas Nenortas — iždininkas 
s. Saulė Šatienė — sekretorė 
v.s. Jonas Paronis — narys .

ps. Dalia Zikienė — narė

FONDO ATSTOVAI
J. Maslauskas — Anglija, V. Ilgū
nas — Adelaide, A. Karpavičius — 
Geelong, V. Vaitkus — Melbour- 
nas, A. Pavilionis — Brazilija, A. 

mokesčių. Aukų rinkimu rūpinasi 
Fondo Valdyba. Didesnėse lietuvių 
kolonijose Valdybai padeda jos 
kviesti Fondo atstovai. Aukos 
Fondui renkamos visur, kur yra 
lietuvių. LS Fondas apjungia visas 
pasaulio šalis.

Atstovai apie Fondo veiklą 
informuojami valdybos leidžiamais 
Bendralaiškiais. Aukotojų pavardės 
skelbiamos „Skautų Aide” ir kitoje 
lietuviškoje spaudoje. Aukotojų 
informacijai leidžiami metiniai leidi
nėliai su aukojusių pavardėmis ir 
aukos dydžiu.

Aukų rinkimas nelengvas ir ne 
taip jau malonus darbas, bet būtinai 
reikalingas, norint Lietuvių Skautų 
Sąjungą išlaikyti stipria.

Dėkojame visiems LS Fondui 
aukojusiems ir kviečiame kitus prie 
to gražaus darbo prisijungti. Jūsų 
auka, kad ir mažiausia mus skatina 
naujiems užsimojimams ir jos dėka 
jūs, tartum, patys tamppate mūsų 
darbų dalininkais. Be to, auka LS 
Fondui šiuo metu yra geriausias 
investavimas j jaunimo ateitį.

Lietuviškosios
Skautybės

Fondo • Valdyba

Andriulionis — Boston, J. Monkus
— Brockton, Č. Mickūnas — Cape 
Cod, V. Bacevičius.— Cleveland, A. 
Bulotienė — Colorado, A. Karaliū
nas — Chicago, J. Asminas — 
Detroit, K. Matonis — Elizabeth, 
K. Palčiauskas — Florida, V. 
Nenortas — Hartford, G. Leškys — 
Los Angeles, J, Vilgalys — New 
York, A. Totilas — Omaha, D. 
Jakienė — Philadelphia, L. Jasiule- 
vičienė — Waterbury, A. Glodas — 
Worcester, A. Baltakienė — Hamil
ton, V. Piečaitis — Montreal, A. 
Šetikas — St. Catherines, V. Mor
kūnas — Toronto, R. Tamošiūnas
— Rochester, A. Bačkaitienė — 
Washington.

Aukos siunčiamos fondo iždi
ninkui Kostui Nenortui, 44 Alban 
Str., Dorchester, MA 02124

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS
FONDUI AUKOJO:

476. E. ir S. Santvarai, So. Boston MA.............. $10
477. Č. Dubinskas, Richmond So. Australija ....$10
478. ASS Adelaidės skyrius, Australija....................$50
479. Worcesterio Akademikų Skautų Skyrius, Worces
ter MA.........................................................................$100
481. kun. V. Katarskis, Dayton OH......................... $10
482. a.a. prof. Igno Končiaus atm., Boston’ MA . $15
483. P. Šarkauskas, Worcester MA..........................$10
485. P. Kudukis, Cleveland OH.................................. $5
486. a.a. J. Pikturnos atm., Cleveland OH.......... $25
487. L. ir S. Slabokai, Juno Beach FL................$10
488. a.a. E. Augustinavičicnės atm., Toronto Ont.$101
490. N. ir V. Užubaliai, Chicago IL........................$10
491. O. Dailidienė, Cleveland OH........................... $10
492. V. Šilėnas, Erie PA........................................... $15
493. LSS Skaučių Seserija.........................  $100
494. E. ir A. Chaplik, So. Boston MA..................$10
495. M. Drunga, So. Boston MA..............................$5
496. J. Sonda, So. Boston MA................................. $5
497. J. Vizbaras, So. Boston MA..............................$5
498. J. Leščinskienė, Dorchester MA..................... $10
499. A. Andriušienė, Dorchester MA......................$10
501. M. ir J. Jurėnai, So. Boston MA.................$20
502. J. ir A. Dubauskai, Cambridge MA................$20
503. J. ir A. Matjoškai, Dorchester MA................ $20
504. S. ir S. Sviderskiai, AKron OH......................$20
505. a.a. K. Kazlauskienės atm., Cleveland OH ..$10
509. A. ir L. Rudžiūnai, Stoughton, MA................. $25
510. G. ir A. Adomkaičiai, Milton MA................... $25
511. B. ir G. Vaičaičiai, So. Bostn MA .;............... $15
512. B. ir B. Banaičiai, Abington MA.....................$10
513. C. ir T. Aleksoniai, Braintree MA............... . $10
514. J. ir S. Miknaičiai, Clarendon Hills IL.... $100 

97. I. & K. Nenortai, Dorchester, M A... $25 ($125) 
104. a.a. J. Tumavičicnės Atm., Boston ..$250 ($280) 
137. O. & V. Jankūnai, Rocheseter, NY ...$10 ($35) 
233. G. & J. Asminai, Detroit, MI .... $80 ($261.65) 
322. V. & B. Barkai, Concord, Austrai........$20 ($50)
427. B. & J., Chicago, 1L.................................$3 ($53)
442. D. & R. Kiliuliai, Waltham, MA........ $10 ($25)
514. J. & S. Miknaičiai, Chicago, IL..........$3 ($103)
515. Bostono Sandaros Moterų Klubas................ $25
516. Sandaros 7-toji Kuopa, S. Boston, MA........ $25
517. A. Paužuolis, Chicago, IL....................................$5
518. F. & Z. Jauniai, Chicago, IL..............................$1
519. J. Toliušis, Chicago, IL-......................................$1
520. A. Dundzila, Chięago, IL................................. $26
521. D. & M. Banevičiai, W. Hartford, CT........ $10

' 182. E. & V. Liaukai, Wethersfield, CT....$10 ($20)
419. K. & V. Nenortai, Manchester, CT ...$10 ($20)
524. a.a. K. Budrio Atminimui, Strongsville, OH$205
525. E. & P. Mikšiai, Juno Beach, FA....................$5
526. M. & J. Dambravai, Toronto, Ont., Canada $50 
360. R. & R. Bederiai, Westwood, MA ....$10 ($20)
528. a.a. V. Stankevičienės Atm., Toronto, Ont. $145
529. a.a. A. Matonio Atm., Waterbury, CT........ $15
352. O. & M. Naumanai, Cleveland, OH...$20 ($40) 
401. kun. P. Dauknys, Kensington, Australia$10 ($20)
532. a.a. E. Ensins Bendiks Atm., Boston, MA .. $25
533. a.a. J. Senkaus Atm., Toronto, Ontario ... $247
534. A. .& A. Matulaičiai, Richmond Hill, NY... $50
535. J. & D. Aukštikalniai, Randolph, MA........ $25
536. T. & V. Trečiokai, Wethersfield, CT............$20
537. V. Trečiokas, Wethersfield, CT....................... $20
211. E. Meilus, Shrewsbury, MA..............$100 ($110)
539. J. Lileikis, Omaha, NA..................................... $10
540. a.a. V. Kleinienės Amt., Boston, MA.......... $15
541. a.a. O. Geležinienės Atm., Mayfield Hts., OH$50
542. a.a. A. Kruopienės Atm., S. Boston, MA... $30
543. a.a. O. Dilbicnės Atm., S. Boston; MA ...$430

• 544. a.a. A. Vaičjurgio Atm., Dorchester, MA .. $252 
545. a.a. A. Mikalonienės Atm., Cleveland, OH . $20
^44 Z & B Pankai, Berlin. CT..............................$25
550. a.a. A. Pesio Atm., Dearborn Heights, MI $105
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KNYGŲ LENTYNĖLĖ

Sibiro lietuvaišių maldaknygė 
„Mary Save Us” anglų kalba. 
Westminsterio arkivyskupas taip 
apie ją atsiliepia: „One never ceases 
to be amazed at the ability of the 
human spirit, not only to rise above 
appalling circumstances, but to.turn 
those very circumstances into a 
means of drawing closer to God”.

Knygutės platinimu rūpinasi 
Didžiosios Britanijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Valdyba. Kaina 
pusė angliško svaro.

Anatolijaus Kairio „Vyskupo So
das".

DVI KNYGOS APIE
VYRIAUSIUS

SKAUTUS
Labai įdomi 287 psl. autobio

grafija pavadinta „Mano širdies 
langelis” (Window of My Heart), 
1978 m. antrosios laidos knyga. 
Skautybės įkūrėjo žmona Olave 
Lady Baden-Powell, 1930 m. pas
kelbta pasaulio skaučių šefe (vyriau
sia skaute), savais žodžiais pasakoja 
apie savo jaunystę: nuo 1889 m., 
draugavimą su „Robin” (kaip ji 
Baden-Powellį vadino), jų bendrą 
darbą, keliones, išaugintą šeimą ir 
vienatvės metus po BP mirties 1941 
m. Baigdama savo pasakojimus 
1971 m. (ji mirė 1977 m.j, Lady 
Baden-Powell kartu liudija apie BP 
asmenį ir apie dviejų sąjūdžių 
augimą, brendimą ir tarnybą sa
voms tautoms.

Iš „atsilikusios” viktorinių laikų 
uždaros aplinkos per vedybas ji 
buvo tiesiog iššauta į platųjį pasaulį, 
įvairias kultūras ir vis naujus 
uždavinius. Jos širdies svarstybos, 
pažiūros, pergyvenimai gražiai atsis
pindi mikliai sukurtoje autobiograf

ijoje, kuri iliustruota ir nuotrauko
mis. Lady BP pasakoja, kaip 
atsirado tarptautinė skaučių susi
kaupimo diena (angliškai „Thinking 
Day”) vasario 22 d., abiejų vyriau
sių skautų gimtadienį, kada viso 
pasaulio skautės mąsto, rašo laiške
lius. surenka aukų tarptautiniam 
fondui. įdomu ir ką rašo apie 
kelionę po Europą 1933 m. Calgaric 
laive:

„Mūsų kelionė pavadinta .Tai
kos kroviniu’ sustojo Roterdame, 
Lenkijos Gdynėj, Lietuvos Klaipė
doje. Rygoje Latvijoje, Taline Esti
joje, Helsinkyje, Stokholme ir Oslo. 
Labai gaila, kad daug'šių vietų po 
1933 m. buvo Rusijos prarytos, bet 
kiekviena turėjo savąjį identitetą ir 
kiekviename buvome labai draugiš
kai priimti. Tam ir norėjau, kad 
anglų skautininkai ir skautininkės 
keliautų ir tai išgyventų”.

Autorė daug kur kalba apie 
abiejų nusistatymą, tapusį ir Tarp
tautinio skautų biuro nusistatymu, 
kad kiekvienas kraštas teturėtų 
vieną skautų sąjungą (skautės — 
savo), ir apie priežastis, kodėl taip 
reikalus sprendė. Ypatingai šiltai 
aprašė autorė savo susitikimą ir 
draugystė su generolu, kuris už ją 
buvo 32 m. vyresnis, kaip jie derino 
įsipareigojimus abiems sąjūdžiams 
su šeimos reikalavimais.

1979 m. Kanados skautų sąjun
ga išleido 1909-1941 m. „Scouter” 
žurnalui rašytų Baden-Powellio 
straipsnių ištraukas knygoje „B.- 
P.’s Outlook”. 188-iuose pusla
piuose sutrauutos svarbesnės skau
tybės įkūrėjo mintys apie 
stovyklavimą, skiltininkus, specia
lybes, žaidimus, lavinimą, auklėji
mą, skautamokslio dalykus, 
drausmę, religiją, toleranciją, karą, 
gamtamokslį ir daug kitų dalykų. 
Trumpi straipsneliai nėra studijos ar 
dizertaėijos, bet jaukios įžvalgos, 
paspalvintos piešinėliais ir žodiniais 
vaizdeliais, dažnai ir humoro, pa
vyzdžiais. Tokia knygelė nebūtinai 
skaitoma ištisai, yra dalykų turinys, 
pagal kurį galima surasti posakį ar 
rašinėlį tiesiai iš skautybės šaltinių.
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Albina Kašiubienė 
„ŽIRGELIAI’

Eilėraščiai jaunimui. 1980 m. 
išleido „Laisvoji Lietuva”.

Šią knygą patartina įsigyti vi
siems mūsų vienetams. Eilėraščių 
deklamavimas įvairių švenčių ar 
šiaip iškilmingesnių sueigų metu 
labai padėtų lietuvių kalbos lavi
nime. Knygoje yra daug eilėraščių, 
tarp kurių galima surasti gerų, 
tinkamų ir, svarbiausia, vaikams 
suprantamų visokioms šventėms bei 
progoms. Žinoma, vadovai, rinkda
mi eilėraštį, turi patys gerai perskai
tyti. Pavyzdžiui „Pavasario” 
eilėraštyje:

Baltuoja krantuose ir jievos 
žieduotos,

Jų kvapas svaigina upelio srove, 
Ir glosto purienas vėjeliai atklydę, 
Giesmėj vyturėlio žibuoklė melsva.

Kiek šių dienų jaunesniųjų (o gera 
dalis ir vyresniųjų) supras ką jie 
sako? Bet labai lengvai jaunimas 
gali išmokti ir gražiai padeklamuoti 
pavasario proga eilėraštį 
„Pasigedo”.

Gana sniego, gana ledo,
Žemė saulės pasigedo.
Pūsk, vėjeli, debesiuką, 
Duok man saulės spinduliuką!

MIRĖ RAŠYTOJAS M. KATILIŠKIS

Chicagoje gruodžio 17, trečia
dienį, 12 v. d. mirė rašytojas 
tylarius Katiliškis^ Kurį laiką jis 
sunkiai sirgo. Birželio mėnesį 
jam buvo amputuotos abi kojos, 
buvo apgydytas ir išleistas iš 
ligoninės. Bet liga vėl atsinau
jino.

Buvo gimęs 1915 rugsėjo 15. 
Prozą pradėjo spausdinti 1932. 
Atkreipė visų dėmesį savo švie
žių gaivališkumu, jaunatvišku 
polėkiu, žodinga ir turtinga kal
ba, situacijų bei charakterių au
tentiškumu.

Ir pakluso žemės vėjas, 
Debesėlių tas pūtėjas. 
Šlavė dangaus pakraštėlį, 
Saulė metė spindulėlį.

Šį 4 punktelių eilėraštį draugovė 
gali net inscenizuoti. Taip pat ir 
„Inkilėlis”, „Vasarėlė išvažiuoja”, 
Motinos dienai, Velykoms, Kalė
doms mūsų jaunimas turėtų dekla
muoti. Šiuo metu visai jaunesniųjų 
skaučių, skautų draugovei būtų 
pravartu paskaityti eilėraštį „Pau
kšteliui šalta”, o po to pagalvoti 
apie paukštelių globą mieste.

„Žirgeliai” kainuoja $5.00. Gau
nama „Laisvoji Lietuva”, 2618 W. 
71 Str., Chicago, 111. 60629. Be to 
galima gauti „Drauge”, Vaznelio, 
Marginių, Brazdžionio krautuvėse 
Chicagoje ir pas knygos autorę tel. 
960-1644.

Vanda Frankienė- 
Vaitkevičienė

„PASAKŲ PASAULIS”

Penkių pasakų knygelė, labai 
dailiai iliustruota Ados Korsakaitės- 
Sutkuvienės. JAV LB Švietimo 
Tarybos leidinys. Kaina nepažymė
ta.

MES -
DRAUGAI

Rodos, nieko nėra brangesnio, 
kaip geras draugas; nieko gra
žesnio už tikrą draugystę. Rasti 
žmogų, kuriam gali atverti širdį, 
su kuriuo gali verkti ir juoktis, 
yra nepaprasta laimė. Galima 
būti "drdugišku", rodyti "drau
giškumų" visam būriui žmonių, 
bet artimai draugauti pasirenka
ma keli asmenys, nekartą tik 
vienas, du.

Tikroji ir netikroji draugystė

Jei ieškai žmogaus draugystės 
savo egoizmui arba tuštybei pa
tenkinti; jei laikaisi pasinaudoti 
svetimu turtu, kito socialine pa
dėtimi arba įtaka visuomenėje, 
neturėtumei savęs vadinti drau
gu. Draugavimas, kuris žemina 
kilnius norus, traukia į purvą, iš
pučia savimeilę, nieko nevertas. 
Geriausiai bėgti nuo jo, nes tik
roji draugystė riša žmonių sielas, 
kelia norą suprasti, padėti, kilnė- 
ti, aukotis. Negali draugauti arti
mai su žmogumi, kuris nevertina, 
ką brangini, negerbia, ką tiki.

Savo draugą myli, pasitiki juo, 
esi jam ištikimas ir dėkingas. 
Nebijai pasisakyti ir mielai iš
klausai. Jis tavo džiaugsmas ir 
paguoda.

Nevisuomet kalbi susitikęs: 
kartais pakanka pabūti drauge, 
pažvelgti vienas į antrą, paspaus
ti ranką, paploti per petį.
' Persiskyrus nesigriaužiama, 
nes tikroji draugystė, kaip ir 
žmogaus siela, nesensta, bet au
ga ir tobulėja. Iš tiesų, tikroji 
draugystė kartais iš tolo dar ryš
kesnė, dar kilnesnė.

Taigi, brangink savo draugą; 
nepalik jo lengvai, neapgalvotai, 
pasikarščiavus. Kentėk su juo ir, 
jei pasitaško, nuo jo, nes ir jis 
tiktai žmogus.
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Hamiltono „Nemuno” tunto skau-. ■ gramą. Skautams vadovauja s. R. 
tai atlieka 30-mečio sukakties pro- Bagdonienė. nuotr. J. Miltenio

Ir sumainė aukso žiedus. 1980 m. 
spalio 11d. Detroito tunto tuntinin- 
kė Rita Matvekaitė ir Edmundas 
Kasputis.

Hamiltono Lietuvių Dienos, 1980 ri™s Dagio parodos atidarymas, 
m. spalio 10-12 d.d. Dail. skulpto- kluotr. J. Miltenio

J

Hamiltono skautų 30-metis įvy
ko 1980 m. lapkričio 16 d. Šv. 
Mišias atnašavo prel. J. Tadaraus- 
kas, giedojo mūsų skautė-solistė 
Anita Pakalniškytė.

Jaunimo Centro salėje įvyko 
iškilminga sueiga, kurioje dalyvavo 
daug svečių, jų tarpe VS v.s. Irena 
Kerelienė iš Čikagos, Kanados 
Rajono vadas v.s. V. Skrinskas, 
dabartiniai vadeivos ir tuntininkai, 
ir tie, kurie yra savo darbo įnešę per 
visus tuos 30 metų.

Programoje buvo rodomos 
skaidrės nuo 1950—1980 metų su 
pritaikintomis dainomis ir trumpais 
pasirodymais.

Sesė Regina Bagdonienė

Hamiltono skautų 30-mečio sukak
tuvių svečiai: VS v.s. I. Kerelienė, 
v.s. L. Kalinauskas, Kanados rajo
no vadeiva, v.s. D. Gutauskienė, 
„Širvintos” tuntininkė, v.s. V. 
Skrinskas, Kanadoj rajono vadas, s. 
R. Bagdonienė, „Nemuno" tuntini- 
kė.

Nuotr. J. Miltenio
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Prelegentas St. Santvaras sveikina 
poetą B. Gaidžiūną.

Nuotr. J. Tamulaičio

Parodą aplankė Sesė Konsule, J. 
Daužvardienė. Matome dail. D. 
Jurgutienę, Konsulę J. Daužvar- 
dienę ir LSS Seserijos VS v.s. I. 
Kerelienė.

LLS Seserijos vadija 1980 m. 
lapkričio 21 d., Chicagoje, Jaunimo 
Centre suruošė dvigubą kultūrinę 
vakaronę. Tai Danguolės Jurgutie- 
nės dailės parodą ir Balio Gaidžiū- 
no poezijos knygos „Mano kartos 
likiminiai metai” pristatymas.

Kultūrinės vakaronės metu: poetas 
B. Gaidžiūnas, LSS Seserijos kape
lionas kun. J. Vaišnys, S. J., prele
gentė v.s. N. Kersnauskaitėl

Nuotr. J. Tamulaičio

ŠVENTINIAI
SVEIKINIMAI

„Skautų Aido” redakcijai ir admi
nistracijai linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų N. Metų linkime.

Radžiūnų „skiltis” 
Rūta, Stasys, Eugenijus ir Aidis 

Omaha, Neb.

Sveikiname visus brolius ir seses 
skautiškoje šeimoje visame pasau
lyje šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga. Tegul šventės ir 1981 metai 
būna pilni taikos, jaukumo, skam
bių dainų ir šviesios vilties.

Kalėdų ir laimingų N. Metų lin
kime.

Radžiūnų „skiltis”
Rūta, Stasys, Eugenijus ir Aidis

Omaha, Neb.

Iš tolimos ir šiltos Brazilijos Jus 
sveikina

Eugenija Bacevičienė, 
Sao Paulo, Brazilijos 

„Palangos” Vietininkė

Captive Nations Rally Detroite. 
Liana Palaikytė, Edmundas Kaspu
tis, Rita Matvekaitė.

Nuotr. A. Matvekaitės
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Clevelando „Neringos" tunto skau
tės su VS v.s. I. Kereliene, tunto 
dvasios vadovu kun. p's. G. Kijaus- 
ku ir tuntininke v.s. S. Gedgau
diene.

Nuotr. V. Bacevičiaus

VS v.s. Irena Kerelienė sveikina 
Clevelando skautijų 30-ties metų

sukaktuvių minėjime.
Nuotr. V. Bacevičiaus

Sesė v.s. A. Šenbergienė moko 
„Neringos” seses, kaip gaminti ir 
papuošti valgį.

Nuotr. V. Bacevičiaus

VS v.s. i. Kerelienė su „Dirvos" 
redaktoriumi V. Gedgaudu.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Seni prieteliai Clevelando skau'ijos 
30-ties metų minėjime: VS v.s. I. 
Kerelienė ir v.s. V. Bacevičiaus.

22



A.A.
Aleksandrui Siliūnui 

išėjus namo,
Jo žmonai mūsų mielai sesei, v.s.

Onai Siliūnienei ir kitiems šeimos 
nariams, reiškiame giliausią užuo
jautą ir kartu liūdime.

„Aušros Vartų” tunto sesės

Ks. M. Jonikienė tarpe Clevelando 
sesių v.s. M. Barniškaitės ir v.s. N. 
Kersnauskaitės, ,, Čičinsko ”pastaty
mo 'Clevelande metu.

.Nuotr. V.. Bacevičiaus

Linksmas skautiška: 
užsiėmimas

Wasaga 1980
Nuotr.
Pauliaus Nasvyčio

2.3
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ALp(LKA)3083
1981, Nr.2

SXA0TU ASMS
6346 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629

S STATKUS 
22^5 BURF? OAK AVE 
NORTH rH VERS UDE- 
605^6 3

Kartą stovykloje buvo suruošta iškyla j netoliese 
esantį ežerą. Oras buvo šaltokas, tai daug savanorių 
plaukyti neatsirado. Tik viena sesė nutarė pabraidyti ir, 
kad kojos nesušlaptų, j vandenį įšoko su batais ir 
kojinėm.

Mirga: Mano tėvelis padarė daiktą, su kuriuo galima 
per sienas matyti.

Eglė: Tai puiku! Kaip tas daiktas vadinasi?
Mirga: Langas . . .

Mama: Įdomu, kai maži viščiukai išsirita iš kiaušinių! 
Vaikas: Aš nesuprantu kaip jie į tuos kiaušinius įlenda?!

Vienos stovyklos metu, plaukimo lenktynėms einant 
į pabaigą, pati viršininkė nutarė ateiti pralaiminčioms į 
pagalbą ir įšoko į vandenį. Kai ji galų gale išlipo, 
žiūrovai pastebėjo, kad baseine vandens žymiai sumažė
jo. Matyt, sesė viršininkė buvo labai ištroškus!

Stovyklos linksmavakary bešokančiam ,,twistą 
(lietuviškai suktutė?) vienam broliui taip susipainiojo 
kojos, kad kitą rytą jis turėjo daug sunkumų kelnes 
užsimauti.

Rima: Kažin ar Jono kojos didelės?
Vida: Nežinau, aš jo niekad baso nemačiau.

Petras: Kur tu taip greitai bėgi?
Kęstas: Noriu sustabdyti muštynes!
Petras: Kas mušasi?
Kęstas: Aš su Saulium!

Brolis Vytas, valgydamas vištieną, rado plauką. 
Ilgai į jį žiūrėjęs, tarė:

— Na, tas mūsų virėjas vis tiek geras: tiek maža 
plaukų teturi ir dar po vieną pietums išdalina!

Beje, prieš išdalinant vištieną skautams buvo 
paaiškinta, kad tarp vištos ir silkės daug skirtumo nėra

ga 7 4 i.! 8 i
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