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KAIP VYKSTA SKAUTU AIDO VAJUS?

Su sausio mėnesio pabaiga oficialiai užbaigia
mas 1971 m. Skautų Aido platinimo vajus.

Deja, administracija turi pasiskųsti, kad prenu
meratos plaukia labai lėtai. Nemažai Seserijos ir 
Brolijos vienetų į kvietimų atnaujinti Skautų Aidą 
dar VISAI NEATSILIEPĖ!
' Nei administracija, nei varžybų komisija negali 
daug nuveikti, jei pačiuose vienetuose nėra stipres
nės platinimo iniciatyvos. Kvietėme į varžybas per 
eilę paskutinių S.A. numerių, ragino į vajų Broli
jos* Seserijos ir Pirmijos aplinkraščiai - atlikime 
šią skautiškos spaudos pareigą ir savo vienetuose!

Taip pat dar kartą primename, kad 1971 m. 
prenumeratos kaina yra 5 doleriai. Prašome ati
tinkamai atsilyginti tų, kurie yra atsiuntę mažes
nę prenumeratos sumą.

Budžiu,
s. A. Orentas
Administratorius

O tu ar jau užsisakęi Skautų 
Aidą?
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LIETUVIŠKA 
DRAUGYSTĖ -

LIETUVIŠKA ŠEIMA
Didžiausia lietuvių tėvų problema šiais lai

kais, svečioje šalyje, yra savo vaikus išaugin
ti gerais lietuviais. Tai reiškia ne tik, kad 
jie gerai mokėtų lietuviškai kalbėti, bet ir kad 
jie mylėtų savo nematomų tėvynę.

Jauniems vaikams yra daug lengviau var
toti tą kalbą, kurią jų draugai naudoja ir kuri 
yra jiems lengvesnė, negu tokią kalbą, kuria 
tiktai laikas nuo laiko pakalba su suaugusiais. 
Būdami jauni, jie nemato daug naudos kitos 
kalbos žinojime. Dar sunkiau yra išmokti my
lėti tokį kraštą, kurio niekad nėra matę ir ku
ris net ant daugelio žemėlapių nėra pažymė
tas.

Tačiau Lietuva egzistuoja, nors ne kaip 
valstybė, bet kaip pavergta tauta. Lietuvos tau- 
ta egzistuoja dviejose dalyse. Pirmą dalį su
daro lietuviai, gyveną kitose pasaulio šalyse.

Lietuvybė pasaulyje tol liks gyva, kol bus 
lietuvių. Pagrindinė lietuvybės dalis yra šei
ma. Iš lietuviškų šeimų.susidaro visos orga
nizacijos, kurios sujungia lietuvius į vieną 
bendruomenę. Be lietuviškų šeimų nebūtų or
ganizacijų, o be organizuoto veikimo - lietu
vybė žūtų. Už tai kiekviena lietuviška šeima yra 
svarbi. Jei lietuvis-ė ima svetimtautį-tę, ne tik 
galimybė, kad tas lietuvis liks geru lietuviu 
sumažėja, bet ir bus beveik neįmanoma, kad jų 
vaikai užaugtų geri lietuviai. Tuo būdu, lietu
vių tauta praras ne tik vieną gyvą asmenį, bet 
ir visi jo vaikai, kurie galėjo tapti lietuviais, 
tos galimybės beveik nebeturės.

Jau lietuviams daug laiko neliko. Priklau
so nuo dabartimi} jaunų lietuvių, ar bus gana 
lietuviški} šeimų. Taigi, yra svarbi pareiga 
kiekvieno lietuvio bandyti susijungti su kitu 
lietuviu ir sukurti gerą lietuvišką šeimą.

Mišrių vedybų negalime visai išvengti, nes 
negalime iš anksto nuspręsti, kokį žmogų mes 
mylėsim. Negalime sakyti, kad visos mišrios 
vedybos yra nelaimingos, tačiau daugelis jų 
yra tokios vien dėl šios priežasties. Du lie
tuviai gali būti daug artimesni vienas kitam 
vien dėl to fakto, kad jie yra lietuviai ir turi 
tą patį paveldėjimą: lietuvišką kraują, lietuviš
ką kalbą, Lietuvos istoriją ir žemę. Svetim-

tautis gali nesuprasti lietuvio meilės savo 
tėvynei ir jo gilaus prisirišimo lietuviškam 
veikimui. Tai gali abu žmones išskirti arba 
lietuvį atitraukti nuo savo tautos. Dėl to 
mes turime bandyti taip gyventi, kad būtų 
daugiau galimybės sutikti kitą lietuvį. Tai ga
lime daryti eidami į lietuvišką veikimą ir or
ganizacijas (pvz., skautai, ateitininkai, Bend
ruomenė, sporto klubai ir 1.1.), kur mes dau
giau prie lietuvių priartėsim. Toks prisiarti
nimas prie tautos veikimo ir gali padėti šei
mas išlaikyti lietuviškas ir padėti sukurti 
naujas lietuviškas šeimas.

Kad mes esame lietuviai, to negalime pa
keisti: "Lietuviais esame mes gimę... ”, bet 
jei norime išlaikyti tą paveldėjimą ir jį per
duoti savo vaikams, tai - priklauso grynai 
nuo mūsų.

sk. vytis Aleksas Jankūnas, 17 m. 
Cicero, III.

Toli palikusios tėvynės 
Pamiršt negalim niekados, 
Smūtkelis pakelėj parimęs 
Mums primena ją visados.

Ten žilas kalnas Gedimino
Ir Didžio Vytauto dvasia, 
Ten staugia Vilkas Geležinis, 
Nes sunkiai kenčia Lietuva.

Ties Paneriais Vytis vaidenas, 
Kaip vijo priešus kitados, 
Savo galingu kardu gena 
Jis pavergėją Lietuvos.

Jis rodo ženklą mums reikšmingą, 
Kad vėl išauš laisvės diena -
Mūs' protėvių šalis garbinga 
Vergaut neturi visada.

Štai senas Nemunas jau tvinsta, 
Iš miego bunda jau gamta. 
Nežinomas Karys atgimsta, 
Kad vėl būt’ laisva Lietuva!

ps. L. V.
Los Angeles
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kun. P. Garšva (kairėje) su kun. 
Pr. Braziu (vėliau vyskupu) Ar
gentinoje apie 1951 metus.

TARNYBA
tėvynei

-religinė
PAREIGA

V
asaris yra proga pasvarstyti 
pareigą tėvynei - vienam iš 
skautiškų aukščiausių įsiparei- 

rojimų. Kaip pareiga Dievui ir ar
timui nepasibaigia tik tuo, kad at
liekame tam tikrą gerą darbą,taip 
ir įsipareigojimas tėvynei nesibai
gia kokios didesnės šventės pa
minėjimu. Tėvynė yra mūsų vidaus 
gyvenimo dalis ir ta dalis gyvena 
su mumis visą laiką.

MYLĖTI TĖVYNĘ - NEREIŠ
KIA TIK ŽODŽIAIS NUSAKYTI 
PRISIRIŠIMĄ, bet ir darbais pa
dėti tėvynės, tautos, tautiečių rei
kaluose. Tėvynė - sunkiai aptaria
ma vertybė, kaip ir daugelis kitų, 
kurios yra perdaug su mūsų gyve
nimu suaugusios. Tėvynė nėra tik 
toli likusi žemė, kurioj gimė mū
sų tėvai, bet ir mes patys, kurie 
kartu su tėvais priklausome tos 
pačios tautos grandinei, prasitę
siančiai į giliausią senovę. Tėvy
nė, kaip žemė ar kraštas, gali lik
ti toliuose ir nežinioje,bet jos dalį 
kiekvienas mūsų nešiojasi kartu 
su savim, nesvarbu, kur jis begy
ventų ir ką jis bedirbtu. Užtat ir 
įsipareigojimas šiuo atžvilgiu ne
užsibaigia su persikėlimu ar net 
gimimu kitame krašte, bet jis eina 
kartu su žmogum,keliaujančiu šios 
žemės kloniais, kol tas žmogus 
jaučia meilę savo tėvams, savo 
broliamsVsavo tautiečiams.

TAUTA IR TĖVYNĖ YRA SKIR
TINGI DALYKAI, BET KARTU JIE 
IR NEIŠSKIRIAMI. O tautos žymę 
sudaro kalba, savi papročiai, sa
vos organizacijos, tarpusavio tau
tiniai ryšiai, kurie daug daugiau tu
ri saitų, negu naujas kraštas, nauji 
žmonės ir nauji papročiai. Dalį tų 
papročių paveldime iš tėvų, dalį - 
iš savo artimųjų ar organizacijų, 
bet tas viskas kartu sudaro tautinį 
turtą, kuriuo mes išsiskiriame iš 
kitų tautybių ir praturtiname žmo
niją savomis tautinėmis vertybė

mis. Tėvynės žemėje lengviau tas 
vertybes išlaikyti, nes ten jos na
tūraliai auga ir tarpsta. Bet jų 
negalima sunaikinti ir svetur gy
venant, nes tai Dievo suteikta tau
tai paveldėjimo teisė į tokius tur
tus, kuriais ji pati turi turtėti ir 
padėti turtėti kitiems.

ŠĮ MĖNESĮ MUMS REIKIA LA
BIAU PRISIMINTI, KAD TRYS 
SKAUTIŠKI ĮSIPAREIGOJIMAI - 
DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI - 
YRA NEATSKIRIAMI.

Tėvynei, savo tautai padėti dar
bais turime iš pareigos Dievui,nes 
Jis sutvėrė mus toje, o ne kitoje 
tautoje. Savo tautiety reikia matyti 
dalį tėvynės ir dalį tautos, nes, 
kaip mūsų kiekvienas, taip ir ki
tas tautietis nešiojasi savyje tė
vynės dalį. Daryti artimui gera - 
tai daryti gera ir tėvynei ir tau
tai, tuo pačiu metu daryti gera 
ir sau pačiam. Nepriklausomybės 
šventė yra tik proga giliau pažvelg
ti į save ir savo tautą, kad suras
tumėm priemonių savo pareigą tė
vynei ir tautai geriau atlikti.

ps. kun. P. Garšva, MIC 
Seserijos Dvasios Vadovas
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Vasario mėnesį prisimenami 
eilę visiems lietuviams reikšmin
gų ir brangių įvykių.

Vasario 16-Ji - Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo šventė. Tą 
dieną prieš 53 metus (1918 m.), 
Lietuvos Taryba Vilniuje pasirašė 
istorinį Nepriklausomybės atsta
tymo aktą. Tapusi laisva, nepri
klausoma valstybe, Lietuva išgy
veno dvidešimt dvejus savarankiš
ko gyvenimo metus. 1940 m., iki 
tol gražiai klestėjęs, atsikūrusios 
valstybės gyvenimas buvo sugriau
tas, kraštą okupavus Sovietų Są
jungai.

Gyvendama šviesias laisvės 
dienas, visa tauta Vasario 16-ją 
šventė džiaugsmingai ir pakiliai. 
Tėvynės padangę aptemdžius 
priespaudos šešėliams, jau tris
dešimt pirmąjį kartą ši diena pri
simenama ir švenčiama su liūde
siu širdyje, bet drauge ir su vil
timi, kad išauš dar Tėvynei lais
vės aušra.

Vasario 16 vardu pavadinta Vo
kietijoje esanti lietuvių gimnazija - 
aukštesnioji mokykla su dėstomąja 
lietuvių kalba. Tai vienintelė tokia 
lietuvių ' gimnazija, tebeveikianti 
ir dabar.

*****
1919 m. vasario 13 d. ant 

Alytaus tilto belševikų buvo nu
kautas pirmasis Lietuvos kariuo
menės karininkas Antanas Juoza
pavičius, palaidotas Alytaus baž
nyčios šventoriuje. Jam pagerbti 
ant tilto buvo įtaisytos dvi pa
minklinės lentos. Vėliau naujasis 
toje vietoje pastatytas per Nemu
ną tiltas pavadintas karininko Juo
zapavičiaus tiltu.

Vasario 22-ji - šefų gimtadie
nis. Tą dieną viso pasaulio skau
tai švenčia savo įkūrėjo lordo 
Roberto Baden-Powel'io (gim. 
1857 m.) ir jo žmonos, pasaulio 
skaučių šefės Lady Olave Baden- 
Powel (gim. 1889 m.),gimtadie
nius.

Ši diena taip pat dar vadinama 
Mąstymo Diena, nes tą dieną viso 
pasaulio skautai ir skautės minti
mis, laišku ar apsilankymu pa
sveikina ir pabendrauja su kitų 

tautybių visame pasaulyje esan
čiais skautais. Tai labai graži ir 
prasminga šventė, jungianti visus 
didžiosios skautų šeimos narius.

Vasario mėnesį likimo skirti
mi yra gimę šie žymesnieji mūsų 
rašytojai ir poetai: B. Sruoga, 
B. Brazdžionis, P. Vaičaitis, K. 
Bradūnas, A. Mackus, F. Kirša, 
M. Valančius, P. Orintaitė, J. Gir
nius, M. Pečkauskaitė - Šatrijos 
Ragana, M. Gustaitis, o taip pat 
visuomenininkai: J. Šliūpas, M. 
Sleževičius, A. Stulginskis.

*****
Nepriklausomoje Lietuvoje 

kasmet vasario 2' d. ant Sartų 
ežero (Zarasų apskr.) vykdavo 
arklių lenktynės. Į jas suvažiuo
davo ūkininkai, į lengvas rogu
tes pasikinkę- savo ristus žirgus, 
vadinamus bėgūnais. Lenktynių pa
žiūrėti suvažiuodavo tūkstančiai 
žmonių iš tolimiausių Lietuvos 
vietų. Laimėjusieji gaudavo dova
nas. Pabaigoje įvykdavo šaunus 
paradas, kurį priimdavo aukšti 
svečiai. Si tradicija palaikoma net 
ir šiais laikais.

Užgavėnės švenčiamos pasku
tinį antradienį prieš Pelenų dieną, 
o ji visada būna vasario mėnesį. 
Užgavėnių tradicijos ir jų šven
timo būdas yra labai seni. Tai 
viena iš didžiųjų metinių šven
čiu: šventė to pereinamojo lai- 

'kotarpio, kai baigiasi žiema ir 
laukiama pavasario. Užgavėnės - 
linksma ir nuotaikinga šventė su 
daugybe jauųimo iškrečiamų pokš

Karininko A. Juozapavičiaus žuvimas ant Alytaus tilto
5

tų ir juoko. Čia daug dėmesio krei
piama į jaunų bendruomenės na
rių gyvenimą, pajuokiami viengun
giai ir senmergės.

Užgavėnių papročiai susiję su 
liaudies tikėjimu, kad tą dieną at
liekami darbai ir net gaminami 
valgiai turės reikšmę visiems 
ateinantiems metams. Pavyzdžiui, 
buvo tikima, kad per Užgavėnes 
reikia riebiai ir būtinai iki dvy
likos kartų valgyti. Tačiau svar
biausia Užgavėnių pramoga yra 
per sire ngėliai - kaukininkai, ki
tur dar Užgavėnių "žydais", re
čiau "čigonais" , vadinami. Tai 
ypatingai mėgsta jaunimas: per
sirengia, veidus išsisuodindami 
arba prisidengdami) įvairiomis 
kaukėmis, vaizduojančiomis ger
vę, mešką, velnią, giltinę ir kt. 
Tą dieną vyksta vadinama Laši
ninio (Mesedo) ir Kanapinio (Ga
vėnios) kova, kurią visuomet lai
mi Kanapinis. Suprantama kodėl: 
rytojaus dieną, prasidėjus Gavė
niai, visi turės pasninkauti (ne
valgyti mėsos) iki pat Velykų.

Užgavėnių papročių tikslas - 
užtikrinti ateinantiems metams 
gerą derlių.

Lietuvoje vasario mėnesio šal
čiai nesukausto judraus ir kūry
bingo gyvenimo kasdienybės. Lie
tuvos jaunimas kiek galima puo
selėja senus savo tautos papro
čius, kartu puikiai pasilinksmin
dami ir tarpusavy pabendraudami.

Sesė S.J.
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Sesės Daina Astašaitytė ir Rita 
MatvekaitėKOKS BERNIUKAS 

MERGAITĖMS PATINKA 

APIE PATYRIMO PROGRAMAS - 
Oh, jos per lengvos! Galėtų būti 
sunkesnės, įdomesnės.

APIE STOVYKLĄ - Dainavoje gra
žu. Mes ten galim dažnai būti, 
bet mums labiau patinka važiuoti į 
Romuvą. Ten labai gražu, susi
tinkame daug jaunimo. Ir dainuo
jam... dainuojam... Kas metai iš
mokstame naujų dainų. Ar mus 
skiria Amerikos - Kanados sie
na? Ne. Mes ten skautėms papa- 
sakojame apie Amerikos politiką, 
o jos mums apie Kanados. Ir vi
sos kartu kalbame apie lietuviš
kus dalykus. Mes turime bendrus 
papročius ir dainas, bendrą skau
tišką gyvenimą.

Čia ne vien tik savo nuomonę 
pareiškiu - daug mergaičių pana
šiai galvoja. Pirmiausia į akis 
krinta berniuko išvaizda: ar jis 
tvarkingai apsirengęs, ar apsi
prausęs ir nors kiek apsikirpęs? 
Ar jis padoriai atrodo? Aš neno
rėčiau viešai pasirodyti su kokiu 
baisiu pusberniu!

Ne tik berniuko išvaizda svar
bu, bet ir jo charakteris. Jeigu su 
juo negali rasti bendros kalbos, 
tai kas iš geros išvaizdos? Kar
tais mergaitė turi problemų, ku
rias norėtų šu berniuku padisku
tuoti, išgirsti jo nuomonę. Jeigu 
jis nėra nuoširdus, menka iš jo 
nauda.

Kartais berniuko išvaizda ne
patraukli iš pirmo žvilgsnio, bet 
geriau jį pažinus - būdo gerumas 
tai išperka. Amerikiečių patarlė 
sako, kad žmogaus kūno grožis 
pasibaigia po jo oda.

sesė Asta Ramanauskaitė 
Aušr. Vartų tuntas

PATINKA SKAUTU AIDAS
Mes gaunam Skautų Aidą kiek

vieną mėnesį. Šiandien gavome 
aštuntą numerį. Man labai patinka 
šio numerio viršelis. Jame vaiz
duojama stovykla ir kas joje vyks
ta. Atvertus viršelį, prasideda 
skautiški aprašymai. Man nelabai 
patinka aprašymai, bet kai būna 
apie stovyklos nuotykius, aš mie
lai skaitau. Patinka man kai ku
rie paveikslai, nes juose randu 
daug pažįstamų.

Violeta Burokakė, VI sk.
(Pirmieji Žingsniai)

v.s. A. Venclauskas

Aš, 
užsidėjęs sudėvėtą skrybėlę 
išėjau į lauką. 
Buvo tamsu 
ir vėjinga. 
Mano žingsniai 
skendo vėjo ūžesyje. 
O tolumoje 
ju klausėsi 
Žvaigždės!

JAUNOSIOS LIETUVAITES 
UŽDAVINIAI

Kiekvienas žmogus turi savo 
uždavinį. Man atrodo, kad kiek
vienas turi jam skirtą uždavinį 
šeimai, tautai ir Dievui. Visi trys 
uždaviniai yra labai svarbūs.

Jaunos lietuvaitės svarbiausi 
uždaviniai yra išlaikyti savo tėvų 
kalbą, sukurti lietuvišką šeimą ir 
savo jaunąją kartą auginti lietu
viškoje dvasioje.

Kadangi aš dar esu jauna ir 
šeimos kurti negaliu, tad mano 
šiuo metu svarbiausi uždaviniai 
yra: lankyti lietuvišką mokykla; 
su tėveliais, giminėmis, draugė
mis ir draugais kalbėti tik lietu
viškai; skaityti bet kokį lietuviš
ką laikraštį ir sekti lietuvių gyve
nimą Lietuvoje ir užsienyje.

Rūta Bartkutė 
Birutės d-vė

KAS MUS JUNGIA?
Skautų Aido bendradarbei teko 

kalbėtis su Detroito Gabijos tunto 
sesėmis Rita Matvekaite ir Daina 
Astašaitytė. Štai ką jos sako

APIE SKILTį - Skiltyje skautės 
turėtų būti panašaus amžiaus. Ta
da jos turi bendrą kalbą, būna ge
rtos draugės. Mūsų skiltis yra 
Žiežirbų skiltis.
APIE DRAUGOVĘ - Mes turime 
naują draugininkų. Dabar mūsų 
draugovėje labai įdomu. Turime 
daug sueigų, dirbame įvairius 
darbus. Išmokome austi juostas, 
dabar darome šiaudinukus. Rudenį 
buvome visa draugovė jodinėti, o 
žiemą planuojame eiti čiuožti. 
Mums labai linksma ir todėl mes 
esame skautės.
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Chicagos Tarptaut. d-vės vadovė 
M. Schnetzer ir pasaulio skaučių 
vadė Lady Baden Powell

THINKING DAY GREETINGS TO
ALL LITHUANIAN SCOUTS

FROHE GRUESSE ZUM INTERNATIONALEN
GEDENKTAG

Marianne Schmetzer and the
Chicago International Patrol

Vyr. skaučių prieauglis 
Australijos stovykloje 
"Neringoje". Prie pa
lapinės - gėlėmis apdo
vanotas stov. v-kas 
v.s. V. Neverauskas

J. Zinkaus nuotr.

Lygiuoja 
Nerijos 
vietininkija 
Rako 
stovyklavietėj

B. Juodelio 
nuotr.
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GRIGO RATAI
VEŽIMAS, S A MT IS ar ME Š K A?

Pirmas dalykas, kurį išky
laujant ar keliaujant reikia žinoti, 
ypač jei naudojamasi žemėlapiu, 
yra šiaurės krypties nustatymas. 
Jei turi kompasą - visai paprasta: 
strėlė visada rodo šiaurę, o pagal 
strėlę atitinkamai pasitiesi planą. 
Dienos metu taip pat žinai, kad 
saulė teka iš rytų, vidudienį ji pie
tuose, o leidžiantis iš jos nustaty
si vakarus.

O kaip nakties metu? Mėnulis 
gali šiek tiek padėti, bet geriau
siai naktį orientuotis pagal Siau
rės žvaigždę. Bet kaip ją surasti?

Visi žinome žvaigždžių grupę, 
vadinamą Grįžulo ratais. O kai 
dangaus skliaute atpažinsi Grįžu
lo ratus, visada surasi ir Šiaurės 
žvaigždę. Anglų kalboje ši 7 
žvaigždžių grupė vadinama net ke
liais vardais, tad susipažinkime ir 
su jais.

Lokių skilties broliai tuoj at
spės, nes populiariausias šio 
žvaigždyno pavadinimas yra Didy
sis Lokys - Great Bear, paimtas 
greičiausiai iš senovės graikų, 
kurie šį žvaigždyną vadino meška. 
Iš piešinio matome, kad žvaigž
dynas mažiausiai panašus į lokį 
(ar mešką), nes turi ilgą uodegą, 
kurios, kaip žinome, lokys ne
turi. Tačiau kažkuriam graikui 
taip šį žvaigždyną pavadinus, ir 
mes turime sau įsivaizduoti 
lokį su ilga uodega.

Kiti žmonės šią grupę dar va
dina Samčiu Dipper, nes ji šiek 
tiek primena samtį ar keptuvę. 
Dar kitų šis žvaigždynas yra va
dinamas Plūgu - Plough, nes savo 
forma net panašus į žemės apdir
bimo padargą - plūgą.

Ne mažiau įdomus ir lietuviš
kieji šių žvaigždynų variantai. Kaip 
pradžioje sakėme, lietuviškai jie 
vadiname Grįžulo ratai, arba tiks
liau - didieji Grįžulo ratai. Pietų 
ir rytų Lietuvoje randamas pava
dinimas ir Grigo ratai. Kaip pie
šiny matome, tai vežimas arba 
"ratai" su rodikliu arkliui pri
kinkyti ir vežimui "vairuoti".

Grįžulo ratų pavadinimas yra 
prasmingas ir tuo, nes stebint jį 
nakties metu susidaro įspūdis,kad 
šis žvaigždynas "grąžosi" (sukio
jasi, žvalgosi atgal, atsigrįžta). 
Dėl šios ypatybės žvaigždyną mū
sų žmonės gerai pažino ir iš jo 
padėties nakties metu teisingai pa
sakydavo laiką. Pavyzdžiui, vakare 
Grįžulo ratų "arklys" nusisukęs į 
vakarus, rytą - į rytus, vidurnaktį 
į šiaurę; prieš dieną ratai atsisuka 
į rytus.? "apvirsta" , ir 1.1.

Mažieji Grįžulo ratai (taip pat 
7 žvaigždžių, (kaip ir didieji) savo 
išsidėstymu labai primena di
džiuosius ratus, yra visai arti 
šiaurės dangaus ašigalio ir taip 
pat tinka Šiaurės žvaigždei su
rasti. Tad susipažinę su "ratais", 
paieškokime dabar Šiaurės žvaigž
dės. Iš piešinio matom, kad Šiau
rės žvaigždė yra vienoje linijoje 
su dviem didžiųjų Grįžulo ratų 
dešinėje esančiomis žvaigždėmis. 

Sekdami mažųjų Grįžulo (Grigo) 
ratų rodiklį, taip pat atseksime 
Siaurės žvaigždę.

O jeigu atydžiai perskaitei pra
ėjusių metų 9-me Sk. Aido nume
ryje brolio Enskaičio novelę Tau
kuotas Puodas, tai prisiminsi,kaip 
Vanagų skilties skautai nakties 
metu surado Šiaurės žvaigždę!

Mažieji Grigo ratai
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galėtume Siuvinėti 
wialvek Kazioto 
Mugei? ouradę 

tinkamį rasto dalį , 
nudažome Vidu

riniame pminųje.
9
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ŽIBUTĖS TEBEŽIBA

Pažiūrėkite į ši^mažų, rimtai 
nusiteikusių mergaičių nuotrauką. 
Tai Aušros Vartų tunto Žibučių 
pirmosios draugovės paukštytės, 
1960 metais Skautų Aido platinimo 
vajaus įkarštyje.

"Kas neskaito Skautų Aido, 
tuojau matosi iš veido!"

Po 11 metų aš, ir vėl sugrįž
tu pas "žibutes". Šauniosios sesės 
jau bebaigiančios gimnazijas, be
studijuojančios ir ... darbščios 
Seserijos vadovės. Tikrai ir ne
žinau, kas jas prie skautų priri
šo jų buvusios draugininkės, 
Skautų. Aidas, draugystė, skautiš
ko nuotykio pomėgis...? Gal 
būt - visa kartu, nes skautybė 
yra gyvenimo būdas, į kurį įeina 
šimtai mažučiu kibirkštėlių, ve
dančių mus Didžiojo Žaidimo-taku.

Susipažinkime!

v 
"Aušros Vartų" tunto "Žibučių" 
d-vė 1960 m.

10

Bendrai apie visas seses:
Jos visos baigė Čikagos aukš

tesniąją lituanistikos mokyklą!
Atskirai nepaminėtos sesės 

Vilija ir Saulėna Dailidkaitės buvo 
skaučių "Žemaitės" d-vėje, dabar 
priklauso ASD Čikagos skyriui.

A. N.

v.sl. JŪRATE EIDUKAITE 
Buvo: skaučių Žemaitės d-vėje 

skiltininkė, Aušrinės d-vės adju- 
tantė ir d-kė.

Stovyklos: 6 tunto stovyklos, 
'63 Jubiliejinė, '67 Latvių Tautinė, 
'67 vadovių ir Penktoji Tautinė 
stovykla.

Apdovanota Pažangumo ir Tė
vynės Dukters žymenimis. 1

. Dabar: Chicago Academy of 
Fine Arts studijuoja komercinį 
men^, priklauso ASD Čikagos sky
riui, vyr. sk. Gabijos d-yėje 
Audrų būrelio vadovė.

v.sl. DINA GELAZIŪTE
Buvo: skaučių d-vėje skiltinin- 

kė, adjutante.
Stovyklos: 4 tunto stov., Penk

toji Tautinė, '67 ir '70 vadovių 
stovyklos.

Apdovanota Pažangumo ir Tė
vynės Dukters žymenimis.

Maria H.S. buvo 2 metus "Stu
dent Council", National Honor So
ciety narė. 1968 m. Scholastic Art 
Awards laimėjo 2 atžymėjimus, 
1967 m. laimėjo Read Magazine 
Creative Writing Award už apysa
ką apie Sibiro tremtinio prisimi
nimus Kalėdų naktį.

Dabar: moko Kristijono Done
laičio lituanistinėje mokykloje, 
Illinois univ. studijuoja meną ir 
vokiečių kalbą, (yra Dean's list), 
kandidatė ASD, treti metai skau
gių Jūratės d-vės draugininkė.
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v.si. VIRGINIJA SABALIUNAITĖ
Buvo: skaučių Aušrinės d-vėje 

skiltininkė, adjutantė, d-kės pavad.
Stovyklos: 4 tunto, '67 vadovių, 

Penktoji Tautinė, '70 Pilėnų aka
demikų.

Baigė Maria High School, 
Čikagos aukštesniąją lituanistikos 
mokyklą antra mokine.

Apdovanota Pažangumo žyme
niu.

Dabar: Illinois univ. studijuoja 
pedagogiką (yra Dean's list); skau
gių Aušrinės d-vės draugininkė, 
Čikagos skyriaus ASD pirmininkė.

v.sl. GRAŽINA MALECKAITĖ
Buvo: Žibučių II d-vės d-kė, 

Aušrinės d-vės adjutantė.
Stovyklos: 8 tunto stovyklos, 

67' Latvių Tautinė stov., 67' 
vadp 
vadovių stov.

Dabar: Illinois univ. studijuoja 
Industrial design, yra skaučių. Auš
rinės d-kės pavaduotoja.

SL. DAIVA KARUŽaITĖ
Priklausė . skaučių Žemaitės 

draugovei, šiais metais baigia 
Hubbard H, S.

Yra vyr. sk. Gabijos d-vėje, 
Mėgsta meną ir muzką. Jos eilė
raščiai jau buvo spausdinti di
džiausiame lietuvių dienraštyje 
Drauge, žurnaluose Laiškai Lie
tuviams ir Skautų Aide.

V.SL. VALĖ SPARKYTE
Buvo: jaun. sk. Žibučių d-vės 

adjutante, draugininkė, vyr. sk. 
Gabijos d-vėje būrelio vadovė.

Stovyklos: 3 tunto stovyklos, 
'63 Jubiliejinė, Penktoje Tautinė
je stov. Suvalkijos rajono adju
tantė.

Mokytojavo Roselando lietuvių 
mokykloje.

Dabar: ruošia masterį iš 
"Communication theory", pri
klauso tautinių šokių Grandies 
grupei, yra Augros Vartų tunto 
adjutantė, ASD Čikagos skyriaus 
pirmininkė.

psl. REGINA MALECKAITE, 
15 m. Stovyklavo 6 tunto stovy- 

klose, Penktoje Tautinėje, '70 va
dovių stov.
v Mokosi Maria High School ir 
Čikagos Aukštesnėje Lituanistikos 
Mokykloje, yra skiltininkė skaučių 
Aušrinės d-vėje.

v.sl. DALIA EIDUKAITE
Buvo: Aušrinės d-vėje skilti

ninkė, Žibučių I d-vėje adjutantė.
Stovyklos: 9 tunto, Penktoji 

Tautinė stov.
Baigė Čikagos aukštesniąją li

tuanistikos mok. Šiais metais bai
gia Maria High School, žada stu
dijuoti dainavimą.

-11
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STOVAS VĖLIAVAI
Visai skilčiai sukibus, nesunku padaryti gerą 

medinį stovą draugovės, tunto ar tautinėms vėlia
voms. Jis pakankamai tvirtas, lengvai išlaiko net 
didžiausią ar sunkiausią vėliavą. Daroma iš trijų 
ketvirčių colio faneros (plywood) arba lentų.

1. Išplaunami trys kvadratai A, B ir C (sek ma
tavimus iš brėžinio). Mažesniųjų dviejų kvadratų 
centre išgręžiamos 1 colio skersmens skylės (7/8 
colio storio vėliavos kotui); didžiojo kvadrato cent
re gręžiamoji skylė turi būti ketvirčiu colio ma
žesnė.

2. Išplaunamos keturios D lentelės, kurių galai 
suleidžiami 45° kampu taip, kad A kvadratas už
dengtų jų briaunas. A ir keturi D gabalai suklijuo- 
įami arba sukalami; pasidaro bedugnė dėžutė su 1 
colio skyle viršuje.

3. Išplaunamos keturios E lentelės. Jos sujun
giamos apie B kvadratą, kaip ir mažesnėje dėžutė
je, tačiau įleidžiant B kvadratą į vidų. Abi dėžutės 
suklijuojamos arba sukalamos taip, kad perkištas 
per skyles vėliavos kotas būtų stačias.

4. Pagrindas daromas sujungiant keturias F 
lenteles apie C kvadratą. Anksčiau pagamintosios 
dėžutės priderinamos prie pagrindo, sutaikant iš
gręžtąsias skyles. Suklijuojama ar sukalama.

5. Baigtas stovas nušveičiamas stiklo popierių, 
papuošiamas taut, raštais ar įrašais, juos išdegi
nant, o po to nulakuojama.

Tokius stovus, su tėvelių talka, pasigamino Los 
Angeles Palangos tunto skautės. Stovai pigiai paga
minti, o dirbant sesėms buvo progos pasimokyti lie
tuviškos ornamentikos ir medžio deginimo meno.

L. G.

Ant. Bernotas
PASIKALBĖJIMAI APIE 

PAŠTO ŽENKLUS
23. GELEŽINKELIAI

G eležinkeliai pašto ženkluose - 
platoka tema ir nedaug rasime 
kraštų, kurie nebūtų išleidę 

šiokio ar tokio pašto ženklo su ge
ležinkeliais. Labiausiai mėgiama 
tema - tai įvairios geležinkelių nu
tiesimo sukaktys, pvz., šimto me
tų skersai kraštą ar kontinentą, 
seni garvežiai, geležinkelių tiltai 
per upes, nauji ir modernūs trau
kiniai, geležinkelių stotys, įvai
rios emblemos, konferencijos, 
pašto vagonai. Kas renka pašto 
antspaudus - galės rasti specialių 
geležinkelio pašto antspaudų. To
kie antspaudai dažniausiai ovalinės 
formos (Belgijoje keturkampiai).

Bene pirmosios, išleidusios 
pašto ženklą su traukiniu, buvo 
Jungtinės Amerikos Valstybės, jau 
1869 m. serijoje išleidusios 3 cen

tų p. ženklą su rūkstančiu garve
žiu. Netrukus po to, 1898 m. seri
joje - 8 c. pašto ženkle kareiviai 
saugo geležinkelį. 1901 m. serijoje 
- 2 centų p. ženkle vėl yra trauki
nys. 1944 m. išleistas Šcentųpaš- 
to ženklas,minint 100 metų trans
kontinentinio geležinkelio nutiesi
mo sukaktį.

Netgi Lietuva neilgo savo ne
priklausomo gyvavimo metu - 1932 
m. yra išleidusi 5 c. pašto ženklą, 
kuriame parodyta Kauno geležin
kelių stotis. Latvija 1928 m. se
rijoje rodė geležinkelių tiltą per 
Dauguvą ties Ryga;- be to, lat
viai turėjo išleidę seriją spe
cialių traukinio pašto ženklų, ku
riais turėjo būti apmokamos'ge
ležinkeliu siunčiamos spaudos 
siuntos. Gražiu pašto ženklų su 
traukiniais yra išleidę vokiečiai ir 
čekai.

O Belgija, pradedant 19T5 m., 
pradėjo leisti ištisas serijas paš
to ženklų, skirtų apmokėti įvai
rioms siuntoms, siunčiamoms 
geležinkeliu. Šiuose ženkluose • 

rodomi traukiniai, garvežiai, 
stotys, geležinkelio vagonai, 
geležinkeliečiai, įvairūs gele
žinkelių įrengimai ir emble
mos. Tokių ženklų iki šiol su
sidarė jau apie 400 vienetų ir jie 
vieni sudarytų atskirą albumą.

Ant. Bernotas

Nr. 64 Garvežys prieš 10 metų 
(Danija, 1947 m.)
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HepVĖG^^RIM

Vanda Frankienė - 
Vaitkevičienė

Baltijos jūros pakraštyje, že
maičių žemėje, gyveno žvejys Me
dvėgalis su savo šeima. Jis turė
jo labai gerą ir gražią žmoną Vi
ją ir šešis vaikus: keturis sūnus 
ir dvi dukras. Jie gyveno mažame 
namelyje; nors buvo neturtingi, 
bet sotūs ir laimingi. Medvėgalis 
buvo jaunas, stiprus, visada pa
tenkintas ir linksmas. Mylėjo jis 
savo šeimą, banguojančią jūrą ir 
žemaičių žemę, kurioje gyveno. 
Garbino dangaus ir žemės dievus 
ir dievaites, ir savo trobelėje pa
garboje laikė šventąją ugni.Neto
li namų jis turėjo dar didelįakme- 
nį, po kuriuo gyveno šventasis die
vaitis Žaltys.

Vija suverpė iš kanapių stiprius 
siūlus, iš kurių numezgė savo vy
rui gerą tinklą žuvims gaudyti. 
Medvėgalis tvirtomis rankomis 
pasidirbo ąžuolinę valtį, ir plauk
davo jis naktimis, o kartais net 
paryčiais į Baltiją žvejoti. Na, ir 
prisigaudydavo jisai žuvų: užtek
davo jų šeimai prasimaitinti, iš
rūkyti, pridžiovinti ir su atvyks
tančiais iš svetimų kraštų pirk
liais išsimainyti į druską, gele
žį, cukrų. Jo džiovintos žuvys bu
vo taip skanios, kad vienas pirk
lys, toks senas ir labai panašus 
į burtininką, davė jam tikrus rau
donus jūrų gelmių karolius, ku
riuos Medvėgalis dovanojo savo 
mylimiausiai žmonai Vijai. Vija 
užsikabino juos ant kaklo, visada 
juos nešiojo ir džiaugėsi jais. 
Atrodė, kad laimė gyvena žvejo 
šeimoje, - taip buvo linksma ir 
jauku jo namelyje.

Medvėgalio kaimynas Gaudas 
labai jam pavydėjo. Jis buvo vi
sada susiraukęs, piktas ir kerš
tingas žmogus, o be to, ir dide
lis tinginys. Vargo jo du vaikai ir 
žmona dažniausiai alkani, nes jis 
ilgai miegodavo ir mažai težu- 
vaudavo. O ir mainu jis neužsi
ėmė, nes neturėjo ko mainyti. 

Jis vis sakydavo, kad Medvėgalio 
tinklai užburti, kad jis draugauja 
su kauku, kuris jam padeda iš jū
rų šaukdamas žuvis lįsti į jo tink
lą. Kaukas - tai piktoji dvasia, 
velniškoji būtybė. Todėl, išgirdęs 
tas biaurias apkalbas, Medvėgalis 
ne kartą bandė, pasikvietęs Gau
dą, jam paaiškinti, kad tik iš dar
bo galima patogiai ir sočiai gyven
ti. Tačiau piktasis Gaudas io ne
klausė ir nutarė iš pavydo kaimy
nui pakenkti, kad ir jo vaikai būtų 
alkani ir suvargę, kaip jo Gailė, 
Žemulis ir žmona Rasa.

Gaudas sugalvojo ir padarė 
baisų dalyką. Vieną tamsią, au
dringą naktį jis tylutėliai išslin
ko iš savo trobelės ir nuėjo į 
pajūrį, kur buvo pritvirtinta Me
dvėgalio valtis. Jis išgręžė val
ties dugne didelę skylę ir ją už
lipdė taip sumaniai, kad negalima 
buvo nieko pastebėti.

Jam bedirbant šėlo audra. Per
kūnas dievaitis tratančiais ratais 
debesimis važinėjo, ugniniu kardu 
švaistėsi. Jūros bangos, kaip juodi 
didžiuliai slibinai, putojo, vartėsi, 
ūžė!.. Tuo metu, pavėlavusi su
grįžti namo, skrido jaunutė lau
mė Šatrija, kuri gyveno tolimoje 
šventoje girioje. Apsigaubusi ne
peršlampamu rūko apsiaustu, ji 
skrido, plačiai sparnus išsklei
dusi, akis išplėtusi, laikydama 
rankoje šviečiantį vabalėlį, kuris 
sklaidė tamsą. Ji ir pamatė žve
jį Gaudą, dirbantį prie valtelės. 
Iš karto nesuprato, ką jis dirba, 
tik stebėjosi, kad tokioje audroje 
ir tamsoje pasirinko laiką taisyti 
valtį. Ji gerai įsižiūrėjo į jojo 
veidą, nes pašvietė rankoje lai
komu žiburėliu, galvodama jam 
padėti. Tačiau, kai pamatė jo pik
tą veidą, žiaurias akis, pajuto, 
kad jis piktas žmogus, o piktie
siems gerosios laumės niekados 
aukščiau pakilusi, nuskrido namo.

Po audros išsiblaivė dangus, 
ir, deivei Aušrinei žengiant į že
mę, aprimo jūra.

Anksti rytą pakilęs, Medvėgalis 
ruošėsi žuvauti. Vaikai dar miego
jo. Vyriausias tebuvo aštuonerių 
metelių, o jauniausioji dukrelė - 
vos trijų mėnesių. Vija, jo žmo
na, palydėjo Medvėgalį iki pajū
rio ir apsidairiisi linksmai su
šuko:
v - Neapsakomai gražus rytas! 
Žiūrėk, mielasis, kokia graži, 
rausva jūra! Saulė dievaitė kelia
si. Kol vaikai miega, paimk mane 
kartu pažvejoti. Už poros valandų 
sugrįšime. Spėsiu vaikelius paval
gydinti, visus darbus nudirbti. Taip 
norisi su tavimi pabūti jūroje, 
pasigrožėti, pasidžiaugti! - prašė 
Vija.

Patenkintas ir laimingas Me
dvėgalis sutiko. Atrišo valtį, kuri 
buvo iš tvirčiausio ąžuolo, jo ran
komis padirbta, saugi ir stipri. O 
ir Baltijos paviršius buvo tylus, 
lygus, rausvas, nebuvo jokių ban
gų-

- Pavojaus nėra, ir aš galiu 
pasiimti mylimiausią žmoną kar
tu, - pagalvojo Medvėgalis ir links
mai pakvietė Viją įlipti į valtį.

Laimingi juodu nuplaukė tolyn 
į jūrą. Ir buvo taip smagu ir ge
ra!.. Medvėgalis panėrė tinklą į 
vandenį, o Vija džiaugėsi Baltijos 
grožiu ir, lyg veidrody matydama 
save, teleškeno ranka šaltą vande
nėlį, linksmai kalbėdamasi su vy
ru. Ir staiga ėmė sunktis vanduo į 
valtį. Nustebo Medvėgalis, nes jis 
pats savo rankomis buvo pasi
dirbęs valtį, todėl žinojo, kokia 
ji tvirta. Neįmanoma, kad galėtų 
prakiurti. Pasilenkė pažiūrėti dug
no ir nusigando: o gi pro didelę 
skylę veržėsi vanduo ir valtis 
skendo. Medvėgalis buvo puikus 
plaukikas. Jis pačiupo viena ran
ka savo žmoną ir įšoko į vande
nį, norėdamas plaukti į ^yos he
matomą tolumoje krantą. Čia įvy
ko nelaimė, krisdamas jis stukte
lėjo galvą į skęstančią valtį ir 
neteko sąmonės. Kada atmerkė 
akis, jis gulėjo ant kranto smė
lyje. Staiga pakilęs, viską prisi-
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minė ir išsigando: nei žmonos, 
nei valtelės nebebuvo. Baisus siel
vartas suspaudė jo širdį, nes jis 
suprato, kad žuvo Baltijoje jo my
limiausioji žmona Vija. Nebepa
matys jos daugiau niekados!.. No
rėjo pulti į vandenį ir plaukti jos 
ieškoti; o gal dar ji gyva, gal šau
kiasi jo pagalbos?!

Tačiau jis pastebėjo, kad sau
lė jau leidžiasi, o juk buvo rytas, 
kai juodu išplaukė. Per vėlu! Tuo 
tarpu atbėgo trys didesnieji vai
kai ieškoti, kur dingo mama su tė
čiu. Apglėbė Medvėgalis vaikus ir 
verkdamas pasakojo, kas įvyko.

Tikai, išgirdę, kad jų mamytė 
i keliavo į Dausas ir jos daugiau 
nebepamatys, ėmė verkti, klykti. 
Verksmas ir aimanos nieko nepa
dėjo. Nebesugrįžo Vija - šešių 
vaikų motinėlė, jauno žvejo myli
miausioji žmona. Ir liko maži 
vaikai našlaičiai, o jaunas Medvė
galis našlys. Liūdėjo žvejys ne
paprastai ir vis galvojo, kad ne
prakiuro jo valtis savaime, bet 
kas nors iš žmonių joje prakirto 
skylę. Ir kas gi tas piktas žmo
gus, atnešęs jo šeimai baisią ne
laimę? Kas? Juk su visais kaimy
nais jis sugyveno gražiai, o vi
siems kuo galėjo - padėjo.

Nėra baisesnio pasaulyje nu
sikaltimo, kaip atimti vaikams mo
tiną. Išgirdęs kas įvyko, Gaudas 
baisiai išsigando, nes žinojo, kad 
neišvengs dievų bausmės. Nieko 
niekam neprasitaręs, pabėgo į to
limąją girią ir ten pasislėpė.

Nors be galo buvo nusiminęs 
Medvėgalis, naktimis nemiegojo ir 
liūdėjo, bet griebėsi vaikus tvar
kyti, maitinti ir rūpintis, kad juos 
kaip nors galėtų užauginti. Sun
kiausia būdavo su mažyte Gajute, 
ji verkdavo ištisas naktis ir die
nas. Nesugebėjo jis jos, tokios 
mažos, vos trijų mėnesių, nei 
tinkamai maitinti, nei prižiūrėti. 
Ir išėjo Medvėgalis vieną naktį 
prie jūros, Gajute nešinas, ir 
verkdamas šaukė Viją sugrįžti pas 
jį iš Dausų. Tuo laiku skrido die
vaitė Šatrija ir pamatė verkiantį 
žvejį ir jo mažą dukrelę. Įsiklau
sė į jo aimanas ir pasakojimus 
Baltijai, kaip jį ir jo visus vaikus 
kažkas nuskriaudė, kaip prakiurdė 
jo valtį ir kaip žuvo Vija. Prisi
minė Šatrija audringą naktį ir 
piktos išvaizdos žmogų prie val
ties. Ji pasiryžo jį surasti ir nu
bausti. O tuo tarpu susigraudinu
si sekė grįžtantį namo Medvėga

lį. Nematoma kartu su juo įžen
gė į namelį ir pamatė visus jo 
apsiverkusius našlaičius. Ji supra
to vaiką vargą be motinos ir pa
siryžo seimai padėti.

Tą naktį Medvėgalis sapnavo 
neapsakomai gražią moterį, kuri 
jam pasakė:

- Verksmu negyvensi. Pasi
dirbk, žvejy, valtelę ir plauk į 
jūrą žvejoti. Tinklą aš tau nunė
riau. Vaikeliai bus prižiūrėti, ne
sirūpink!

Pabudo Medvėgalis ir girdi, 
lyg kažkas mažytę supa ir lop
šinę niūniuoja:

- Čiū-čia, liūlia, mažyte, 
Užmerk melsavas akytes, 
Ciū-čia, liūlia, Gajyte!

Jis nustebęs pašoko, apsidai
rė, bet nieko nematė, o jo visi 
vaikeliai ramiai, saldžiai miego
jo. Išėjo jis į lauką. Dievaitis 
Mėnuo taip skaisčiai švietė. Bu
vo šviesu, beveik kaip dieną. Čia 
pat prie durų jis rado naujutė
laitį puikų tinklą žuvavimui. Nu
stebo ir pradžiugo žvejys, išvy
dęs iš niekad nematytų siūlų megz
tą tinklą ir išgirdo švelnų balsą, 
šaukiantį jį prie jūros.

- Tai, tur būt, Vija iš Dausų 
sugrįžo man padėti, - pagalvojo 
jis ir pasileido bėgti jūros link. =

Pajūry jis pamatė išmestą su
dužusią savo valtį ir smėlyje žė
rinčius žmonos karolius. Pakėlė 
karolius, prispaudė prie širdies 
ir ėmė šauktis dievų keršto pik
tajam žmogui, dėl kurio žiaurumo 
žuvo jo žmona. Ir vėl jis išgirdo 
malonų, tylų balsą:

- Gana sielvartauti, imkis dar
bo!

Ir pakilusi Baltijoj didžiu
lė banga išmetė į krantą didelį 
rąstą, o smėlyje atsirado niekad 
neturėti ir nematyti įrankiai. 
Viską užmiršęs, jis ėmė dirbti 
naują valtį. Darbas taip jam se
kėsi, tarytum, ne jis vienas dir
bo, o kelios nežinomos rankos jam 
padėjo. Neįtikėtina, - kol vaikai 
sukilo, Medvėgalio valtelė buvo 
užbaigta, įrankiai staiga dingo, tik 
virš jo galvos pragydo linksmai 
paukštelis ir dingo. Suprato žve
jys, kad dievai jam padėjo, o gal 
toji moteris dievaitė, kuri jam 
prisisapnavo ir numezgė tinklą.

Tuo metu Žemaitijos ^giriose 
dievų dievaičiai gyveno. Žmonės 
juos garbino ir šventąją ugnį jų 
garbei kūreno, vaidilutės ją sau
gojo, buvo daug iš akmens pasta
tyta aukurų dievams garbinti, au

kas už pagalbą ant jųjų aukoti. 
Tačiau nuo Medvėgalio gyvenamos 
vietos buvo tolokai šventosios gi
rios ir dievų aukurai. Ir kaipgi 
nukeliausi su mažais vaikais?! O 
dievams reikia atsidėkoti už tink
lą ir valtį. Sugrįžęs namo, jis su
šaukė visus vaikelius, pririnko 
šakų ir, uždėjęs juos ant šven
tojo akmens, esančio čia pat prie 
trobelės, uždegė ugnelę. Užsi
liepsnojo laužas ir dūmai kilo 
aukštyn, aukštyn... Tada į lieps
nas įmetė žvejys džiovintas žuvis; 
tai buvo jo auka geriesiems die
vams už pagalbą.

Sekančią naktį ir vėl visi ra
miausiai miegojo. Jam vėl pasi
girdo lyg niūniuojama lopšinė. Pa
kilo žvejys, apsidairė aplinkui, 
bet nieko narnate. Ramybė ir pa
sitikėjimas grįžo į jo sielą, ir 
jis pasiryžo tuoj pat išplaukti 
žvejoti. Išėjęs į lauką, jis pama
tė ant akmens sėdinčią ir ver
piančią nepaprastai gražią mote
rį. Jis norėjo prieiti arčiau, nes 
ji pasirodė pažįstama - sapne ma
tyta, bet ji staiga dingo. Tik pa
sigirdo švelnus balsas:

Esu deivė Šatrija.
Ant akmens gulėjo puikiai su

verptų linų siūlai ir baltutes dro
bės gabalai. Tačiau Medvėgalis 
nieko nepalietė, nes bijojo įžeis
ti gerąją laumę, dievaitę. Nusi
lenkė pagarbiai šventajam akme
niui ir pasakė:
v - Dėkoju tau, geroji dievaite 
Šatrija. Garbinsiu tave tol, kol 
žemėje gyvensiu.

Ir nuskubėjo prie Baltijos jū
ros. įsilipo į naująją valtį ir iš
plaukė žvejoti. Kai užmetė Šatri
jos numegztą tinklą, vos bepa
jėgė jį ištraukti, - taip buvo pil
nas nematytai didelių žuvų. Pra
džiugo žvejys: nebeteks jo vai
keliams badauti.

TUO metu tolimoje šventoje 
girioje dievaičiai teisė nusikaltė
lį Gaudą. Geroji laumė Šatrija jį 
atpažino ir papasakojo dievams, 
kad dėl jo žiaurumo žuvo šešių 
vaikelių motina. Ir štai jis susi
laukė baisios bausmės. Teisme 
dievai buvo rūstūs, ir nieko ne
padėjo nusikaltėlio gailestis, 
verksmas ir šauksmas. Jis buvo 
pririštas prie medžio ir plėšrių
jų vilkų sudraskytas.

Grįžęs namo po tokio laimingo 
žvejojimo, Medvėgalis rado visus 
savo vaikus linksmus, baltais li
niniais marškinėliais apvilktus. 
Prie durų kieme stovėjo raguota,
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balta ožka ir gailiai mekeno. Pa
melžė žvejys ožką, vaikai gėrė 
šiltą pieną, valgė keptą žuvį ir, 
užmiršę nelaimę, šokinėjo ir žai
dė. Tik Medvėgalio širdyje buvo 
liūdna, nes savo geriausios žmo
nos nepajėgė užmiršti.

Bėgo dienos. įdomūs ir nuos
tabūs dalykai darėsi jo namuose. 
Jam vaikų kaip ir neteko prižiū
rėti, nei drabužiais rūpintis, nei 
mažytę migdyti. Vaikų marškinė
liai niekad nenusitepė - vis buvo 
švarūs ir balti. Pieno niekad ne
pritrūko, žuvies irgi, o naktimis 
Gajutę supo ir liūliavo geroji lau
mė Šatrija. Jis turėjo daug laiko 
žvejoti, ir netgi didesnieji vaikai 
jam padėdavo. Ir sugalvojo jis, 
kad reikia atsilyginti gerajai Ša
trijai, kuri tvarkė ir globojo jo 
vaikelius. Jis deivę Šatriją tema

tydavo mėnesienos naktimis, pui
kius siūlus beverpiančią ir sė
dinčią ant jai pašvęsto akmens. 
Išėjo žvejys iš trobelės ir, ją 
pamatęs, mandagiai prakalbėjo:

- Dėkoju tau, geroji deive Ša
trija, kad aprūpinai našlaitėlius 
drabužiais ir maistu, o ypač ačiū, 
kad prižiūri mažiausiąją, nes aš, 
būdamas vyras, nesugebėčiau. Dė
koju už valtį ir už stebuklingąjį 
tinklą, kuris, tik užmestas, pri
sipildo pilnas žuvų. Atsidėkoda
mas noriu ir aš tau kai ką do
vanoti. Neturiu nieko gražesnio 
ir brangesnio už mylimiausios 
žmonos karolius. Priimk juos nuo 
manęs, kaip padėką! - Tai ta
ręs, ištiesė iš tolo karolius, ne
drįsdamas priartėti prie deivės.

Nusišypsojo Šatrija, pakilusi 
paėmė iš Medvėgalio karolius ir 

užsidėjo sau ant kaklo. O, kokia 
neapsakomai graži ji buvo! Stai
ga pakilo vėjas, suūžė Baltija, 
sulingavo netoli augąs medis, ir 
nebeliko deivės laumės - spar
nuotos gražuolės. Prieš nustebu
sį žvejį stovėjo maloni moteris. 
Ji padavė jam ranką sakydama:

- Jau nebesu dievaitė. Dievai 
mane pakeitė į žemės moterį. 
Būsiu tavo žmona ir vaikų mo
tina.

Neužilgo buvo jų vestuvės. Juo
du labai gražiai sugyveno. Užau
gino visus vaikus ir, gilios senat
vės sulaukę, iškeliavo į laimės - 
šalį - Dausas.

Žemaičiai du gražiausius savo 
kalnus jįj vardais pavadino. Aukš
čiausio žemaičių kalno Medvėga
lio viršūnėn užlipus, matosi to
lumoje, eglelėmis ir pušimis pa
sipuošęs, Šatrijos kalnas.

A
AMERIKĄ ’’ATRASTA” 
DU KARTU

merikos skautų sąjunga šiais 
metais švenčia savo 61 metų 
gyvavimo sukaktį, nes kaip or

ganizacija buvo įregistruota 1910. 
II.8. Tuo būdu JAV skautai yra 
tik 8 metais vyresni už lietuvius 
skautus.

Tikrenybėje skautybė Ameri
ką "atrado" du kartus. 1902 m. 
Arizonoje buvo įsteigta skautų 
draugovė, kuri palaikė ryšius su 
Anglijos skautais, bet savo veik
los į kitas vietas neišplėtė; 1910 
m. čikagietis knygų leidėjas, grį
žęs iš kelionės po Angliją ir atsi
vežęs labai gerus įspūdžius iš 
pripuolamo susidūrimo su nepa
žįstamu anglų skautų, surado bū
rį draugų, su kuriais įsteigė JAV 
skautus. Organizacija buvo įregis
truota Illinojaus valstijoje.

Sąjungos leidžiamas mėnesinis 
žurnalas BOY'S LIFE buvo pra
dėtas 18-mečio J. Lane, kuris 
žurnalą leido Rhode Island vals
tijos skautams, kol jį 1912 me
tais perėmė skautų sąjunga -BSA.

L.G.

UŽDARYTI ČEKU SKAUTAI
1968 metais, kada Čekoslova

kiją valdė Dubčekas ir Svoboda, 
buvo leista atkurti čekų skautų są
jungą. Sąjunga greitai augo ir pa
sidarė tokia populiari, kad net ėmė 
mažėti komunistinė jaunimo orga
nizacija - komjaunuoliai. Skautų 
kilniųjų idealų tarnyba negalėjo 
Čekoslovakijoje ilgai išsilaikyti: 
praėjusių metų rugsėjo 15 d. par
tijos įsakymu skautai buvo uždary
ti. Sąjungos nariams ir vienetams 
buvo įsakyta įsijungti į komjauni
mo eiles.

BROLIŠKUMO JAMBOREE

1 tryliktoji Pasaulinė Jamboree 
jau nebe už kalnų: ji įvyksta š. 
m. rugpjūčio 2-10 d.d. Fudži 

kalno papėdėje, Japonijoje. Numa
toma, kad stovykloje dalyvaus apie 
20 tūkst. skautų iš 145 valstybių.

Jau pagaminta ir šios stovyk-. 
los emblema, kurioje vaizduojama 
pasaulio skautų ženklas (apjuos
tas virve) ir japonų Šventasis Veid
rodis. Japonijos ilgų amžių tradi
cijose, veidrodis simbolizuoja 
šviesą - pirmąją žmonių garbintą 
dievybę. Tai kartu yra ir japono 
dvasios išraiška: taika darnumas, 
pagarba. Tad ir šio jamboree ženk
lo simbolikoje yra išreiškiama 13- 
tojo pasaulinio sąskrydžio tema: 
broliškumas ir vienas kito supra
timas.

Beje, pirmoji pasaulinė jam
boree įvyko 1920 m. Anglijoje ir 
joje dalyvavo 32 valstybių skautai.
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SU TRISPALVE
PRO GRAIKIJOS KARALIŲ

(Tryliktoji pasaulio skautų Jam
boree įvyksta šiais metais Japoni
joje. Numatoma, kad 20 tūkstančių 
skautų sąskrydyje dalyvaus ir lie
tuviai skautai, kurių skiltį sudarys 
mūsų broliai Australijoje. O lauk
dami, kaip jiems ten seksis, pa
klausykime, ką pasakoja brolis 
Čepulevičius, kuris su 9 kitais liet, 
i c autais dalyvavo XI-je Jamboree, 
į y'tusioje 1963 m. Graikijoje, ats
tovaudamas LS Broliją.)

t alyvauti pasaulinėje Jamboree 
| bent sykį savo gyvenime - tu- 
f retų būti kiekvieno skauto di

džiausias troškimas. Tik šiame di
džiuliame palapinių mieste gali 
pilnai pajusti tarptautinę skauty- 
bės dvasią; čia gali įžvelgti, ko
kia gausi, kūrybinga ir judri yra 
skautybė. Skirtingos rasės, reli
gijos, papročiu įvairumas, iš
silavinimas, tačiau viena jiems 
bendra - jie visi yra skautai!

Jamboree skautui yra mokykla, 
kur vienas mokosi iš visų. O kaip 
yra įspūdinga vakare, kai užsidega 
tūkstančiai laužų lauželių, pasi
girsta įvairiausių kalbų dainų me
lodijos, šūkiai! Ir kaip pasakiška 
yra keliauti nuo laužo prie laužo ir 
stebėti ugnies apšviestus skautus, 
išpildančius įvairiausius pasi
rodymus... Arba, kaip didinga, 
girdint susirinkusių arenoje tūks
tančių skautų giedamą jamboree 
himną. Kiek įspūdžių, kiek ma

lonių staigmenų ateičiai!
Jamboree - kiek'šis žodis kar

tu slepia ir talpina savy jėgos, o 
ypač mums lietuviams skau
tams, gal ir vėl atstovausiantiems 
pasauliniame sąskrydyje LSB ir 
kartu Lietuvos pavergimo bylą viso 
pasaulio skautų atstovų ir svečių 
rate ( o jų tarpe yra ir karalių, 
ir princų ir politikų, ir būsimų 
valstybės vadų). Tą galiu pasaky
ti iš patyrimo. Jamboree neprasi
deda vien tik pusryčių virimu ir 
nepasibaigia dainomis bei laužais. 
Gal tik kitų tautų reprezentantai 
gali tuo pasitenkinti.

Mums (ir kitų pavergtų tautų 
skautams) Jamboree yra kartu ko
vos laukas, nudažytas lietuviams 
charakteringomis spalvomis. Kiek 
daug kartais kliūčių pasitaiko, ku
rias reikia (ir galima) gudriai 
apeiti! įvairiausi užkulisiai veikia 
kai kurių valstybių vyriausių vadų 
tarpe pavergtų tautų skautų ne
naudai, - juos reikia pramatyti ir, 
laikui pribrendus,.atitinkamai re
aguoti. Kaip pavyzdžius , noriu 
paminėti kelis faktus, įvykusius 
XI-je pasaulinėje gkautų Jambo
ree, Graikijoje.

Atvažiuoju Jamboree's vizitui 
aukštas svečias - rusų ambasado
rius. Jamboree skautų vyriausybė, 
nenorėdama pastarojo užrūstinti, 
duoda įsakymą nuleisti visas egzi- 
lų skautų vėliavas, kurios šiaip vi

są laiką plėvesavo, niekam nekliū- 
dydamos. Mūsų vyrai greit susi
mėtė ir kartu šį reikalą aptarę su 
ukrainiečiais prieina išvados, kad 
- ne! Mes nenūleisime savo tautų 
vėliavų! Jei norite, prašau, jūs pa
tys jas nuleiskite?

Skubiai susikvietę būrį kitatau
čių skautų draugų, apsišarvavę fil
mų bei foto aparatais - laukėme re
akcijos. Neišdrįso nuleisti mūsų 
vėliavų, o rusų ambasadorius čia 
pat praėjo (mūsų pastovyklė buvo 
prie pagrindinio kelio, einant į 
areną), pakeitęs veido bruožus.

Arba, prieš pat didįjį visų skau
tų paradą, kurį priėmė pats Grai
kijos karalius ir aukšti svečiai, 
ateina vėl "įsakymas": egzilai 
skautai nedalyvauja parade savo 
uniformose ir negali nešti savo 
tautinių vėliavų! Tačiau ir šis Gor- 
dijaus mazgas perkertamas - tri
spalvę garbingai pro tribūną neša 
mūsų gerieji senų laikų bičiuliai - 
šveicarai skautai vyčiai. Šalia jos 
ukrainiečių vėliava nešama Lich
tenšteino princo Emanuelio, iš šo
nų žygiuojant mūsų reprezentan
tams.

Neleidimas oficialiai turėti sa
vo pastovyklės taip pat buvo gud
riai apeitas: ją mes gavome iš 
vokiečių BDP skautų.

Kiekvienoje Jamboree turime 
ir įsigyjame labai daug draugų 
skautų tarpe, kurie supranta mūstį 
reikalus ir už tai net kovoja. Ypač 
mums palankūs vokiečių, šveicarų, 
Lichtenšteino skautai. Su jais rei
kėtų arčiau susipažinti ir šiais 
metais Jamboree; iš jų, reikalui 
esant, ir šį kartą galime tikėtis 
pagalbos.

brolis Br. Čepulevičius

KĄ VEIKTI IR KUO UŽSIIMTI MOKSLO METAIS?
Kad galima būtų planuoti skilties, draugovės, tunto, 

■rajono, Brolijos ar Seserijos ir visos Sąjungos veiklą, rei
kia kelių pagrindinių bruožų. Pavyzdžiui, Brolijos vadija 
nusistatė, kad ji 1970-1972 metų laikotarpyje ypatingą dė
mėsi kreips į tris dalykus:

1) vadovų lavinimą,
2) lituanistinę programą,
3) veiklos planavimą.
Buvo galima pasirinkti ir daug kitų dalykų, bet šie 

atrodė dabartiniu metu svarbiausi.

Kiekvienas šių trijų dalykų padalintas smulkiau, pa
vyzdžiui, Brolija (kaip ir Seserija) nusistatė kasmet ruoš
ti vadovų-ių stovyklas; skatinti jaunesniųjų vadovų lavi
nimąsi vietovėse ir jam talkinti; išleisti skautų progra
moms ir vadovų pareigoms naudingus vadovėlius; parū
pinti veiklos plano metmenis (atspaustas bendras planas, 

Skautų Aide kas mėnesį eina mėnesinis). Ir tada vadi jos 
nariai pasidalino, kas ką atliks ir kada.

Panašiai yra gerame vienete!
1970-1971 mokslo metais galima kreipti dėmesį į tris 

dalykus. (Taip ir sudarytas pavyzdinis planas, visiems 
Skautų Aide prieinamas).

PIRMA, pasispausti, kad instruktavimas ir lavinima
sis vyktų žaidimų būdu, ne paskaitomis.

ANTRA, kad užsiėmimuose būtų kuo daugiau pavyz
džių, pagelbinių priemonių, modelių, vaizdų.

TREČIA, kad skautai ir skautės geriau pajustų skau
tiškos veiklos ryšį su savo mokykla, lituanistine mokykla, 
lietuviais vietovėje bei pasaulyje ir su tarptautiniu skau
tų sąjūdžiu (čia padės mums Japonijoje įvyksianti Jam- 
borė, kurios lietuviškam vienetui dabar renkamas ’’gerasis 
darbelis”).

16
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LIETUVIU TAUTINIS

samtukas

MENAS MEDŽIO DROŽINIAI

’ h ■»

dėžutė šakutės
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LINKIU SUSIKAUPTI 
IR SUSIMASTYTIDidžiosios šventės suteikia progų savo skiltyje, draugovėje ar turite susimąstyti, sustoti ir apžvelgti pasaulinę raidą, lietuviškąjį gyvenimą ir skautišką organizacinę veiklą.Šių metų Vasario 16—ji mums, lietuviams, yra ypač prasminga, mielas jaunime, nes lietuvis jūrininkas Simas Kudirka tik prieš porą mėnesių aukojo savo gyvybę, kad mus visus sujungtų, primintų ir sustiprintu mūsų pareigas tėvynei ir išryškintų mūsų uždavinius laisvės kovos darbe. Tu,mielas jaunime, esi šio krašto pilnateisis pilietis, tavo teisės ir svarba yra didelės, reikšmingos. Tu labai daug gali atlikti Lietuvos laisvinimo darbe, jeigu aukosi savo išmintį, jaunatvišką energiją ir pasišventimą.Uniforma, kurią tu dėvi, turi trispalvę vėliavą - tai simbolis daugelio Simų Kudirkų, kurie,mylėdami savo kraštą ir trokšdami jam ir jo žmonėms laisvės, patys žūva nelygioje kovoje. Nešiok tą uniformą garbingai, pareigingai ir atlik savo pareigą sąžiningai. Pasižadėk savo pareigą Tėvynei atlikti kasdien: mokykloje, draugų tarpe, svetimųjų tarpe - visą gyvenimą - kol Lietuvos kraštui laisvė nušvis!

GARBĖS LEIDĖJASNuotraukoje matome, kaip Detroito Baltijos skautų tunto 20-čio iškilmėje Brolijos Vyr. Skautininkas P. Molis (dešinėje) sveikina s. L. Heiningą ir įteikia jam skautišką albumą. Brolio Heiningo pavardė nebe nauja: jis vadovavęs Detroito broliams, o daugeliu atvejų juos parėmęs finansiniai. Kiek seniau pamename skaitę apie šį brolį, nupirkusį žymesnį kiekį 

■ Skautininkė A. SenbergienČ, švenčianti savo įžodžio 50-metį. užriša kaklaryšį savo anūkei V. Janavičiūtei Clevelande.V. Bacevičiaus nuotr.

Džiamborės Fondo prekių (šven tinių atvirukų) ir jas paaukoju Baltijos tuntui. Skautišką veiki; s. L. Heiningas yra parėmęs dau; kartų ir praeityje.Neseniai gauta iš jo auka i: mūsų spaudai: garbės leidėjo pre. numerata ir auka Sk. Aidui pa. remti, viso 50 dol. Ačiū ir sėkmė: skautu jaunimo darbe.V. Bacevičiaus nuotrauka

s. Lilė Milukienė18 '
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««is<ri didžioji scimi

Palangos tunto paukštytės Los 
Angeles skautų stovyklavietėje 
1970 m.

K. Karužos nuotr.
LOS ANGELES ŽIDINIO 
TALKA v r
Los Angeles skautų-cių Židi

nys sausio mėn. 16 d. atšventė 
savo 15-tąsias metines. Nuotai
kingame pobūvyje drauge su sve
čiais buvo praleista keletas va
landų, besidalinant mintimis apie 
praeitį bei ateities planus.

Židinys, kurį sudaro skautai - 
tėvai, didelės veiklos neišvysto, 
palikdama tai jauniesiems. Pa
grindiniu darbu laiko pinigo tel
kimų, kuriuo paremia kartas nuo 
karto skautiškąjį judėjimą. Los 
Angeles Skautu-čių stovyklavietės 

reikalams Židinys yra davęs dali
mis $400, paskutiniu metu apmo
kėjo už stovyklavietės elektros 
pravedimą bei aikštelės išlygini
mą - 580 dol. Nesvetimi židi- 
niečiams ir visuomeniniai reika
lai, kuriuos paremia darbu bei 
aukomis.

Artimos ateities planuose ži- 
diniečių išvyka į kalnus bei nau
jo šaltinio suradimas pratuštėju- 
siai kasai papildyti.

Šiuo metu Židinio valdybą su
daro sen. J. Pažėra, sekr. J. Ru- 
kšėnienė ir K. Prišmantas.

Nonis

PIRMA, KARTA, CMAHOJE
Su šventiška ir pakilia nuotai

ka gruodžio 19 d. Omahos skau
tai su tėveliais rinkosi bendroms 
Kūčioms. Kalėdų giesmėms skam
bant, vedini skautų dvasios vado
vo kun. Musteikio ir taut, dra
bužiais apsirengusios D. Antanė- 
lytės, degančiomis žvakutėmis į- 
žygiavo skautai-ės prie šio vaka
ro laužo-aukuro. Baigus lietuvai
tei deklamuoti, tėvų komiteto na
riai uždegė žvakes ant stalu. Sim
bolinei tuščiai vietai atžymėti sto
vėjo trispalvės žvakės, kurias už
degė: Dievui - kun. Musteikis, tė
vynei - tuntininkė, artimui - tun- 
tininkas.

Trumpą vakaro apibūdinimą 
perskaitė Antanėlienė, o sukalbė
jus maldą, buvo laužomos plotke- 
lės ir pradėta vakarienė. Besi- 
vaišinant, V. Kazlauskaitė, D. Ar- 
nauskaitė, D. Antanėlytė,Kazlaus
kaitei pritariant gitara, pagiedojo 
kalėdinių giesmių, D. Arnauskai- 
tė padeklamavo. Vėliau buvo trau
kiami šiaudai, sukėlę nemažai hu
moro.

Sveikinę tėvų ir rėmėjų komis. ' 

tetų pirmininkai pasidžiaugė, kad 
skautai ir per didelius vargus vis
ką nugali, ir linkėjo toliau tęs
ti savo darbą. Salę puošė didžiu
lė eglė, papuošta s. G. Reškevi- 
čienės padarytais šiaudinukais.

Tikimės, jog ši Kūčių tradi
cija bus tęsiama ir toliau, ap
jungiant ne tik skautų šeimas, 
bet ir visus Omahos lietuvius, 
norinčius dalyvauti.

Kūčiose dalyvavo 125 asme
nys.

O.D.

Hartfordo sesių eglutė

LAIŠKELIS IŠ 
HARTFORDO

Šiais metais pirmą kartą baž
nyčią puošė skaučių padarytais 
šiaudinukais lietuviška eglutė. Ši 
eglutė Hartfordo šv. Trejybės baž
nyčioje - tai nuopelnas mūsų 
darbščiųjų Šatrijos vietininkijos 
skaučių.

Smagu priminti, jog 1971 m. 
Sk. Aido prenumerata surinkta 
100% - užsisakė visos Hartfordo 
skautės.

ps. A. Saimininkienė
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KAIRIO GYVASIS 
JO

1970 m. gruodžio 19 d. Ša
trijos tunto suruoštų tradicinių 
Kūčių metu specialiu Šatrijos ir 
Rambyno (Toronte) tuntų įsakymu 
be vardo buvusiam skautų-čių vie
netui suteiktas "Skautininko Stepo 
Kairio muzikinės grupės vardas.

Įsakymą pasirašė tuntininkai 
s. L. Gvildienė ir ps. dr. A. Dai- 
lydė ir globėjai s. Valiūnienė ir 
s. L. Kalinauskas. Įsakymą per
skaitė s.v. si. A. Simonavičius, 
o apžvalgėlę apie grupės darbą - 
sesė S. Šarkaitė. v

Jau treti metai iš eilės Ša
trijos tunto ruošiamose Kūčiose 
mus žavi ir jaudina kanklių skam
besys. Jis primena Lietuvos pra
eitį, jis paskatina budėti savo 
tautos reikalams, jis be žodžių 
smelkiasi širdin... ir aidi amži
nybės angoje, tartum grąžindamas 
mums mylimus žmones, kurie nu
ėjo ir nebegrįžta, bet kurie yra 
gyvi savo pradėtuose ir dabar ki
tų tęsimuose darbuose.

Su didele meile buvo prisimin
tas dar pereitų metų Kūčiose bu
vęs su mumis amžino atminimo 
skautininkas Stepas Kairys.

P A L IK I MAS:
MUZIKINĖ GRUPĖ

Stepo Kairio suorganizuotos ir 
mokytos muzikinės grupės kelias 
prasidėjo "Skudučių garsų" suei
goje 1967 m. vasario 16 d. Sku
dučiavo Mindaugo dr-vės skautai. 
Tie patys skautai šv. Jurgio su
eigoje atliko skudučių sutartines. 
1967 m. lapkričio 12 d. sukaktu
vinių metų pradinėj sueigoj pasi
rodė Mindaugo dr-vės skudučiai 
ir pirmą kartą viešai Šatrijos 
tunto kanklininkės.

1968 jubiliejiniais L.S.S. me
tais skudučiai ir kanklės pasirodė: 
Tėvynės laužo vasario 4 d., ben
druomenės ruoštame Vasario 16 
minėjime, Penktojoj Tautinėj Sto
vykloj ir sukaktuviniu metų bai
giamosios sueigos lauže, koncer
tavo Fbmiltone ir St. Catharines, 
giesmes kankliavo per Kūčias ir 
mišių metu bažnyčiose.

1969 m. vienetas pasirodė Va
sario 16 d. ir Klaipėdos atvada
vimo sueigose, koncertavo Moti
nos Dieną Delbi, Ont., kanklinin
kės vėl su mumis buvo tradici
nių Kūčių metu. 1970 m. bendruo
menės ruoštame Vasario 16 d. 

minėjime, jau išaugęs ir gerai 
pasiruošęs, vienetas šalia kank
lių ir skudučių pirmą kartą išėjo 
su birbynėmis, iššaukęs tūkstan
tines klausytojų ovacijas. Kovo 
15 d. St. Catharines vienetas pa
skutinį kartą koncertavo su savo 
vadovu...

Vienetas specialioje sueigoje 
nubalsavo nesiskirstyti ir skau
tininko Stepo Kairio pradėtą dar
bą tęsti toliau savo jėgomis. 
Jaunųjų parodytas entuziazmas ir 
meilė buvusiam mokytojui visus 
taip stipriai surišo, kad niekas iš 
grupės trauktis nenorėjo.

Vienetas išsirinko seniūpus ir 
globėjus: kanklininkėms - Žibutę 
Silininkaitę ir Astą Senkevičiūtę, 
skudutininkams ir birbyninin
kams - Gediminą Kalinauską ir 
Andrių Gaputį. Globėjais sutiko 
būti skautininkai Genutė Valiunie- 
nė ir Leonas Kalinauskas.

Pirmą kartą be savo vadovo 
vienetas pasirodė 1970 m. balan
džio mėn. tarptautiniame lauže. 
Po to pasirodyta skautu tėvų ko
miteto ruošiamame pasilinkmi- 
nime ir Kariuomenės minėjime. 
Vienetą tobulinti sutiko skautinin- 
kė muzikė Danutė Fidlerienė.

Ilgiausių ir darbingų metų 
"Skautininko Stepo Kairio muzi
kinei grupei."

C.S.

Paukštytės deklamuoja Toronto skau • .ucivs ly/Om.

Prie mikrofono Kūčiųyprogramos 
vedėja R. Lapaitė. Salia sesės 
S. Šarkaitė ir J. Koleskytė.

Trys kanklininkės Šatrijos Kūčiose
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Jaunosios Gabijos sesės su 
šiaudinukų kursų darbeliais.

KŪČIŲ DIENA CLEVELANDS

Gabijietės I. Sventickaitė, J. 
Beržanskaitė (klūpi), ps. V. Hotra 
ir R. Petruševičienė papuošė eglu
tę...

GABIJOS ŠIAUDINUKAI
Praėjusių metų rudenį Detroi

to Gabijos tunte buvo suruošti liet, 
eglutės puošmenų - šiaudinukų 
kursai, kuriuos pravedė iš Čika
gos nuvykusi v.s. A. Namikienė. 
Lietuviška eglutė, dekoruota se
sių padarytais šiaudinukais, puo
šė kalėdiniu laikotarpiu Detroito 
istorinį muziejų.

IŠ KERNAVĖS KUORO
PRAĖJUSĮ GRUODŽIO MĖNESĮ 

BUVO išrinktas naujas Kernavės 
tunto Chicagoje tėvų komitetas. 
1971 metų kadencijai komitetą su
daro: B. Vindašius - pirm., I. Ri- 
mavičienė - vice pirm., F. Dau- 
kus - iždininkas, Rūta Chiapetta - 
sekr., L. Kinderienė ir R. Reklai- 
tienė - renginių vadovės.

Naujasis komitetas energingai 
prisidėjo prie tunto kūčių paruo
šimo, o šiuo metu jau pradėjo ar
tėjančios Kaziuko mugės darbų or
ganizavimą.

Gražinos draugovės visos 24 
skautės kandidatės gruodžio 13 d. 
davė skautės įžodį ir pasipuošė 
geltonais kaklaryšiais, kuriuos už
rišo tuntininkė ps. fil. Dalia Dun- 
dzilienė.

Draugovei šiuo metu vadovauja 
vyr. skautė Ramunė Brazytė, ad- 
jutantė - Jolanda Ūsevičiūtė. Drau
govėje veikia 4 skiltys.

Kernavės tunto Kūčių metu pa
žangumo žymenys buvo įteikti vyr. 
skautei si. Gražinai Vindašiūtei, 
psl. Ramunei Mantytei ir psl. Jo
nei Kliknaitei. Visos trys vado
vauja skiltims. Sėkmės darbščio
sioms sesėms!

B.V.

Clevelando akademikai skau- 
tai-ės gruodžio 24 d. suruošė tra
dicines lietuviškas Kūčias,kuriose 
dalyvavo virš 70 asmenų. Prieš 
Kūčių vakarienę fil. S. Gedgaudie
nė nuotaikingai pravedė kalėdinį 
montažą, kurį atliko Vilija ir Pau
lius Nasvyčiai ir Linas ir Gedi
minas Puškoriai.

Po kun. B. Ivanausko Kūčių va
karienės maldos jaunieji pro
gramos dalyviai uždegė tradicines 
žvakes ir visi dalinosi paplotė
liais. Ragaujant, lietuviškus Kūčių 
valgius, visai netikėtai atsirado 
Kalėdų Senelis, visus apdalinda
mas dovanėlėmis.

Daug dėmesio susilaukė lie
tuviškų ornamentų šiaudinukais 
papuošta Kalėdų eglutė ir tuo pa
čiu būdu išpuošta scena bei salė, 
įdomūs papuošimai ir s. B. Rė
kaus tvarkoma kalėdinių giesmių 
muzika sudarė tikrai jaukią Kū
čių vakaro nuotaiką.

N.M. '
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Clevelando Kūčių darbščiosios 
darbininkės-akademikės (iš kair.) 
S. Gedgaudienė, R. Nasvytienė, A. 
Mockienė, V. Nasvytytė, M. Puš- 
korienė, Paulina Mašiotienė ir 
"Kalėdų Senelis" Pr. Mašiotas.

Baltijos tuntininkas ps. A. Va
lavičius sveikina seses, brolius ir 
svečius. Salia Gabijos tun-kė ps. 
V. Baukytė.

Gabijos ir Baltijos tuntų De
troite 20-čio šventę atidaro vyr. 
sk. Danutė Jankienė.

22

4-Skautininkas C. Anužis užriša 
kaklaryšį savo sūnui, davusiam 
skauto įžodį per Detroito skautų 
dvidešimtmetį.
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JAU SEPTINTOS KŪČIOS PALANGOJE

Pirmosios skaučių šeimos Kū
čios Los Angelyje buvo suruoštos 
1964 m. Tuometinei skaučių tunti
ninkei s. A. Pažiūrienei įdėjus 
daug pastangų šias tradicijas iš
populiarinti, pirmos skautiškos 
Kūčios praėjo labai įspūdingai. Da
lyvavęs dvasios vadas kun. A. 'Va
linską. pasakė, kad tai buvusios 
gražiausios ir prasmingiausios 
Kūčios jo gyvenime.

Pasisekimo paskatintas, skau
čių Palangos tuntas ėmėsi inicia
tyvos ir sekančiais metais sureng
ti panašias Kūčias. I pagalbų atėjo 
skautų tuntas ir ASS skyrius. Dar 
įspūdingiau viskas pravesta, nes 
skautiška šeima beveik dvigubai 
didesnė. Gražioji tradicija, pasi
keitus tuntininkei, 3 metus nu
trūko, bet tuntininkės pareigas 
perėmus s. N. Grinienei, 1969 m. 
surengtos vėl labai didelės Kū
čios, dalyvaujant beveik visoms 
skautėms, skautams ir jų tėvams.

1970 m. ši skautiškos šeimos 
šventė buvo irgi sesių tunto pas
tangomis suruošta gruodžio mėn. 
6 d. Sv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Dalyvavo virš 200 žmonių. 
Skaučių tuntas su mamyčių ir tė
velių pagalba atliko visą Kūčių 
ruošą. Valgiai buvo puikiai paga
minti, nuotaika pakili, šventiška.

Programą pradėjo sesė B. Dab- 
šienė, paaiškindama Kūčių kilmę, 
prasmę ir jų tradicijas. Sekė ka

lėdinės giesmės ir skaučių paruoš
tas montažas, dalyvaujant ir pa
čiai tuntininkei. Kun. R. Kasponis, 
dvasios vadas, paskaitė gražią Kū
čių maldą. Po to vyko žvakių už
degimas ir plotkelės padėjimas ant 
vienišos lėkštės, paliktos neži
nomai lietuvaitei skautei Sibire ar 
Lietuvoje, negalinčiai sėstis prie 
Kūčių stalo. Toliau, aidint kalėdi
nės muzikos garsams (juos paren
gė ir tvarkė brolis V. Zelenis), 
vyko plotkelių laužymas ir svei- 
kinimasis.

Žiūrint į šias įspūdingas cere
monijas ir gražų priaugantį jauni
mą, darėsi maloniai graudu. Džiu
gu, kad vjs dar yra puikių sesių 
ir brolių, kurie jautriai išgyvena 
Kūčių prasmę ir stengiasi ją per
duoti jaunesniesiems, o kiek di
delio džiaugsmo ir smalsumo ro
dė mūsų mažieji, liedami vašką į 
vandenį ir skaitydami įvairias pa
tarles - priežodžius! Gal tai viena 
geriausių progų suburti jaunimą 
ir suaugusius prie bendro Kūčių 
stalo, kur šventiška ir maloni 
nuotaika viešpatauja. Ar nebūtų 
gražu, kad visose lietuvių koloni
jose skautai-ės imtųsi iniciatyvos 
ruošti skautiškos šeimos Kūčias? 
Pirmų Los Angeles įvykusių Kū
čių pilna programa buvo atspaus
dinta SKAUTU AIDE 1965 m. Tai 
tik pavyzdys; vietovės galėtų ją 
praplėsti, papildyti.

Kūčioms einant į pabaigą, tun- 
tininkė s. N. Grinienė pakvietė ra
jono vadą s. R. Dabšį pravesti an
trą šventės dalį, būtent: pasi
džiaugti LSS apdovanojimais ir 
pakėlimais.

Buvo perskaitytas Pirmijos 
įsakymas, kuriuo s. f ii. V. Pa
žiūra apdovanojamas Lelijos ordi
nu, s.v. Kun. R. Kasponis ordinu 
už Nuopelnus, v.sl. D. Balčienė 
ir v.sl. A. Kazakevičius pakelia
mi į pask. laipsnį.

Apdovanotasis s. V. Pažiūra 
savo žodyje pabrėžęs, jog jam šis 
įvykis buvo visiškai netikėtas,kar
tu pasidžiaugė, kad jo 1950 m. 
įsteigtųjų Los Angelyje skautiškų 
vienetų gretos metai iš metų 
auga ir stiprėja. Anuo laiku pir
masis įstojęs į organizuojamas 
skautų eiles Rimtautas Dabšys, 
nenutolęs nei vienos dienos nuo 
skautiškos veiklos, dabar yra jau 
rajono vadas. Palinkėta jam eiti 
skautišku keliu ir prižiūrėti pri
augantį jaunimą, kad jie vykdytų 
duotąjį Dievui, Tėvynei ir Arti
mui įsipareigojimą. Jei kartais 
Tėvynė iš mūsų pareikalautų di
džių darbų, šią pareigą turėtume 
atlikti, pasekdami laisvės trošku
sio Simo Kudirkos pavyzdžiu.

Toliau sekė skautininkų įžodis, 
kurį pravedė s. A. Mažeika, vi
siems skautininkams-ėms susto
jus į ratą prie kalėdinės eglutės.

Užbaigiant šią tradicinę vaka
rienę, tuntininkė padėkojo visiems 
už nuoširdžią talką, o ypatingai 
Kūčių vyriausiai šeimininkei, se
sei N. Sakalauskienei.

Brolis V.

20-Čio SVEIKINIMAI
Los Angeles Palangos ir Kal

niškių tuntai, Detroito Gabijos ir 
Baltijos tuntai švenčia savo veik
los 20 m. sukaktį. Tai ilgas darbo 
kelias: daug vadovių-vų, sesių ir 
brolių praėjo per šių tuntų viene
tus. Daug darbo, planavimo ir triū
so įdėta, kad veikla būtų įdomi ir 
gausi. Daug tėvelių, rėmėjų talki
no, savo aukomis rėmė šių viene
tų pastangas ugdyti jaunas seses 
ir brolius Dievo, Tėvynės ir Ar
timo principais!

Sveikiname ir linkime Jums 
dar ilgus metus gyvuoti!

LSS Vyriausia Skautininkė ir 
Seserija

Lituanicos 
Tunto 
Chicagoje 
skautai 
lankosi 
Balzeko 
Lietuvių 
Kultūros 
muziejuje
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BENDRI LAUŽAI

Piktas vilkiukas: Kodėl mes 
vilkiukai visada turime dalyvau
ti bendruose laužuose?

Vadovas: Palauk iki kitų me
tų. Kai gausi geltoną šlipsą, ta
da suprasi!

KA, VEIKIA ŠATRIJOS RAGANOS 
SESĖS AUSTRALIJOJE

Sesė DANUTĖ - žino tikrai, 
kad ligoninėje daktarų nemažai, 
todėl šypsosi meiliai ir gailes
tingosios sesers darbą pasirinko.

Sesė GRAŽINA - gyvenimas jai 
nelengvas: ir mokytojauti, ir dai
nuoti, ir scenoje laurus skinti... 
Drie to dar problema - sunku 
ikrą draugą išsirinkti, o jų tiek 
aug aplink. Užjaučiami

Sesė DALIA - visada su šyp- 
ma mūsų pinigus į maišą krau- 
., o namuose du būsimus vil
kikus augina. Praktiška.

Sesė JOLANTA - meniškos 
įsios, nesigaili supažindinti mus 

kepimų puodais. SėkmėsILin- 

kime iškepti nors vieną sesę mū
sų būreliui.

Sesė DALIA, jaunesnioji - po 
universiteto paskaitų bando tele
fonistės laimę Sydnejaus pašte. 
Sako, bent už telefoninius pokal
bius atskirai mokėti nereikia!

Sesė JULIJA - atrodo, pake
liui į universitetą? Savo žiban
čiom akutėm gali suvilioti ne 
vieną studentišką dūšią.

Sesė UGNĖ - energinga, kaip 
visada: baltą šalmą užsidėjusi, 
pasikinkius motorinį žirgą, skren
da, kaip kulka!

** v(Satr. Raganos Laiškai)

REDAKCIJOJE

Sk. Aido redaktorius skautui, 
atnešusiam rankraštį: Ar tu pats 
parašei šį eilėraštį?

- Taip, kiekvienas žodis mano.
- Jeigu taip, taip, tai malonu 

susipažinti, kunige Strazdeli. O aš 
maniau, kad jūs jau seniai miręs.

TOLIMOJE ŠIAURĖJE

"Pas mus buvo taip šalta", 
sako vienas šiaurės tyrinėtojas, 
"kad net žvakių liepsnos sušalda
vo, ir mes negalėdavome jų už
pūsti."

"Tai nieko",atsako kitas. "Kur 
aš buvau nukeliavęs, ten nuo šalčio 
net mūsų žodžiai sušaldavo į ledo 
gabaliukus. Turėdavome juos pir
ma ištirpyti, kad susigaudytume, 
aęie ką buvo kalbama."

RDVIU SKAUTAS pieš. psl. Silvijos Traškaitės

30.741. 3
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