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VIENA PRENUMERATA VELTUI!

Kviečiame visas seses ir brolius gausiai įsijungti 
i jubiliejinio Skautų Aido platinimo vajų. Daugiau 
prenumeratų sutelkti, Skautų Aidas šių metu, 
platintojams skiria po VIENA, PAPILDOMA, 
PRENUMERATA VELTUI už dešimt surinktu ir 
apmokėtų prenumeratų, atsiųstų administracijai 
iki kovo 1 5 d.

Geriau uždirbantieji kviečiami pasirinkti garbės 
prenumerata, (10 dol.) arba garbės leidėjo 
prenumerata, (25 dol.). Taip pat primename, kad 
yra mūsų sąjungos narių užjūriuose - Vokietijoje ir 
Anglijoje - kurie dėl piniginių sunkumų nėra 
pajėgūs Aida užsisakyti. Būtų labai prasminga, 
kad kaip ir praeityje, pajėgesnieji vienetai 
užsakytu mūsų žurnalą šiems asmenims.

Administracija vis dar gauna atgal pašto 
grąžinamų, adresatus nepasiekusių žurnalo 
numerių. Prašome: pakeitus savo gyvenamąją 
vietą, tuoj apie tai pranešti S.A. administracijai.

Aidas savo puslapiuose taip pat spausdina 
skautiškus skelbimėlius, sveikinimus, užuojautas 
etc, ir prašo juos paremti 3 - 5 dol. auka. Tai 
prisideda prie žurnalo finansinės "sveikatos".

PASINAUDOKIME PRENUMERATOS ATKARPĖ
LĘ, KURI BUVO ĮSEGTA GRUODŽIO NUMERYJE, IR 
DAR ŠIANDIEN ATNAUJINKIME JUB. SKAUTU 
AIDO PRENUMERATĄ.

Administratorius
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SUVESDAMI STATISTIKAS
PAMINĖKIME

(Iš Tarybos Pirmininko 
pranešimo)
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LSS Tarybos Pirmijos nariai, 
kiekvienas pilnai atsidėjęs savo 
vadovaujamam sektoriui sąjungoje 
(seserijoje, brolijoje, Ak. sk. są
jūdyje, religinio, ugdymo, at
skaitomybės, programų, komisijų 
reikalais susirašinėjant, renkant 
medžiagą, ruošiant projektus, 
vadovaujant ir pan.) gyvai 
dalyvavo ir pirmijos darbuose.

LSS Tarybos ^nariai dar buvo 
įvairiai užimti ir kitais mūsų skau- 
tybės reikalais, dirbo vadijose, 
vadovavo rajonams, tuntams bei 
vienetams, organizavo stovyklas, 
kursus, instruktavo, rašė spau
doje ir kitaip prisidėjo vietovėse 
bei prie visos Sąjungos darbų, kad 
būtų sėkmingiau skautauta; tuo 
būdu išliko gyvas ir gyvenimiškas 
ryšys visoje Sąjungos vadovavimo 
sistemoje.

*

Suvesdami statistikas, pami
nėkime:

LSS Tarybos įvyko 4 kores
pondentiniai posėdžiai Įvairiais 
klausimais Tarybos nariai pasisakė 
anketomis, laiškais, telefonu ar 
pokalbiuose.

Chicagoje, Tarybos pirmininkui 
dalyvaujant, 1970-1972 m. laiko
tarpiu įvyko bent 6 LSS vadovybės 
narių (Chicagoje jų yra daugiausia) 
pasitarimai ir daug privačių pasi
kalbėjimų mažesnėmis grupėmis 
ar su atskirais asmenimis Sąjun
gos, šakų, skautiškojo ugdymo, 
organizacijos ir k. reikalais.

Tarybos Pirmijos oficialių posė
džių buvo 9. Atskirais atvejais 
tartasi ir posėdžiauta Chicagoje, 
stovyklose, susitikimuose ryti
niame pakraštyje, be to, dalintasi 
nuomonėmis, aiškintasi ar tartasi 
telefonu, laiškais, kt. progomis 
susitikus ir p.

Atskirų darbo sričių Pirmijos 
nariams teko daug susirašinėti 
studijuojant rūpimus klausimus, 
aiškinantis iškilusias problemas, 
renkant reikiamą medžiagą, ruo
šiant įvairius projektus ir t.t.

Tarybos pirmininkas, kelių 
tarybos narių be skautininkų- ių 
padedamas, tvarkė nemažą susi
rašinėjimo darbą; skelbti nutari
mai, siuntinėti visokie projektai, 
leistos informacijos, instrukcijos, 
teikti patarimai ir kt. Iš viso ka
dencijos laiku išsiuntinėta apie 
3500 įvairių laiškų.

Pirmijoje dirbo pirm. v.s. A. 
Saulaitis, v.s. F. E. Kurgonienė 
tvarkė atskaitomybę, v.s. M. 
Jonikienė - rūpinosi skautiškojo 
ugdymo reikalais, s. A. Bobelis - 
tvarkė stovyklaviečių ir atsako
mybės atpalaidavimo reikalus.

Prie visų darbų daug prisidėjo 
įvairios komisijos - finansų, ūkio 
skyrius, programų ir kt., o taip 
pat paskiri LSS vadovybės nariai 
vadovai - vadovės, skautinkai- ės.

.*

1970-1972 m. leistas spaustuvėje 
spausdintas iliustruotas LSS Va
dovybės biuletenis SKAUTIJA 
(kartu apjungiąs Gabiją, Krivulę, 
Ad Meliora ir Skautybę), turėjęs 
skleisti jaukią vyresniųjų vadovų 
sutartinio bendradarbiavimo nuo
taiką, teikti visiems Sąjungos ir 
jos šakų veiklos apžvalgas, infor
muoti, prisidėti geriau suvokti 
lietuviškosios skautybės reikalus 
bei mūsų sąjūdžio gyvenimą.

SKAUTŲ AIDAS,' nuo 1970 m. 
pradžios tvarkomas Chicagoje, 
kasmet tobulėja ir gražėja. Derėtų 
uoliau padidinti tiražą; bet čia 
reikia vietovių vadovų-ių talkos.

Stumiami pirmyn v.s. P. Jurgė- 
los knygos LIETUVIŠKOJI 
SKAUTIJA leidimo reikalai. 
Rankraštis ir iliustracijos paruoš
ta. Padaryti leidimo apskaičiavi
mai. V.s. A. Samušis apsiėmė 
organizuoti prenumeratai rinkti ir 
lėšoms telkti vajų.

Sąjungos vadovų suvažiavime Cle- 
velande 1970 m. Pokalbyje "Dirvos" 
redaktorius V. Gedgaudas ir Tarybos 
pirmininkas v.s. A. Saulaitis..

HBBBBBBBBBSBBBBBBBBK

1970-1971 m. laikotarpiu svars
tyta Lietuvių Jūrų Skautijos į LS 
Sąjungą grįžimo reikalai; susitarta 
ir LJS oficialiai įsijungė į LSS- gą.

1970. X.31 - XI.1 Clevelando su
ruoštas studijinis vadovų ir va
dovių suvažiavimas, 1971-1971 m. 
išstudijuota, paruošta, priimta ir 
palaipsniui įvesta LSS atsakomy
bės atpalaidavimo dokumentų 
sistema.

1971. VI.27 rytiniame JAV pa
kraštyje įvyko pasitarimas.

Paskelbti Jubiliejiniai mūsų 
skautijos metai (nuo 1972 lapkričio 
1 d. ligi 1973 lapkričio 1 d.).

Įvairiais būdais rūpintasi visais 
kitais skautiško jaunimo ugdymo 
reikalais. Jei palyginti nemažai 
pasiekta - dideli nuopelnai visų 
vadovų- ių.

Pabrėžiant visų LSS vadovybės 
narių pastangas, prisidėjimą ir 
darbus, tačiau man tenka pareiga 
prisiimti atsakomybę už tai, kas 
nepasisekė, ko nebuvo pasiekta ar 
kas liko nepadaryta.

*
Tikrai nuoširdžiai dėkodamas 

visoms sesėms vadovėms ir vi
siems broliams vadovams, reišku- 
siems man didelį pasitikėjimą, 
bendradarbiavusiems ir suteiku
siems išimtinai didelę garbę net 
dvi kadencijas būti mūsų Sąjungos 
priešakyje, linkiu viso geriausio ir 
budžiu!

v.s. Antanas Saulaitis, 
LSS Tarybos pirmininkas
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Kai nueini į pajūrį, ypač labai anksti rytą arba jau 
vėliau popiet, dažnai pamatai žmogų, ramiai sau 
einantį ar braidžiojantį pakraščiu, susimąsčiusį arba 
ant uolos besėdintį, paskendusį mintyse. Daug kas 
sako, kad patinka taip svajoti, galvoti, su savim ir 
su Viešpačiu ramiai pabūti. Atrodo, lyg ta jūra savo 
amžina jėga, savo nenuilstančiu judėsiu, savo gyliu 
ir pločiu nori ir gali ką nors mums pasakyti.

Vieną vasarą - ne, jau buvo ruduo, nes reikėjo 
šiltai apsirengti - su dvidešimt skautų amžiaus 
berniukų praleidome dvi dienas prie jūros dideliame 
name kalbėdamiesi, svarstydami, melsdamiesi. Iš
kilo klausimas, kad reikėtų pamaldas, šv. Mišias, 
švęsti kitoje vietoje, ne tik koplyčioje. Kur? Tuoj 
pasipylė visokie siūlymai: naktį prie laužo, vidur
naktį prie ugniavietės, salione. Bet geriausiai 
visiems vyrukams patiko siūlymas - ant jūros kranto 
uolų, saulei tekant.

Iki vėlyvos nakties, susėdę ar sugulę ant kilimo, iš 
Šventojo Rašto rinko tinkamas ištraukas apie jūrą. 
Bet penktą jau visi atsikėlė, paėmė mišioms reika
lingus daiktus, gitarą, apsivyniojo antklodėmis, ir 
takeliu išėjo ant didelės uolos, apie du namo aukštu 
virš ošiančios jūros ir besitaškančių bangų. Surado 
didelę uolos nuolaužą - tai bus mums altorius.

Ir pradėjo skaityti - net septynis skaitymus iš 
įvairių Šventojo Rašto knygų, .tiek senojo, tiek nau
jojo įstatymo. Skaito vienas, skaito kitas - patys 
savaimiai užlipę ant pat uolos krašto, o bangų ūžimas 
lyg patvirtina jų žodžius.

Pasibaigus keliems skaitymams, be signalo visi 
nutilo - pradėjo kilti rausva saulė, jos spinduliai 
vandeniu bėgo iki pat mūsų, gintarine spalva 
rėždami tą amžinąją jūrą. Paslaptinga jėga ir 

jausmas apjungė visus, to mažo būrelio narius, ir vėl 
pasigirdo jaunatvišku balsu skaitymai:

“0 Viešpatie, tu ištyrei ir pažinai mane:
Jei imčiau aušros sparnus, nusileisčiau jūros gale, 
tai ir ten tavo ranka vestų mane ir nutvertų mane 

tavo dešinė!
(139- toji psalmė)

Pakėlė srovės, 0 Viešpatie, pakėlė srovės balsą. 
Galingesnis už gausingų vandenų griausmus, 
galingesnis už marių vilnis yra Viešpats

aukštybėje.
(93- ioji psalmė)

Jį tegina dangūs ir žemė, jūros ir visa, kas 
kužda jose.

(Ps. 69)

Didybė ir kilnybė yra jo priešakyje, 
galybė ir grožybė jo šventovėje”.

(Ps. 96)

Sausio mėnesio 15 dieną lietuviai švenčia Klaipė
dos krašto atgavimą - 50 metų nuo Klaipėdos suki
limo. Paskaitos ir minėjimai kalbės apie uostą, pre
kybą, žvejybą, garsią praeitį. Prisimins ir mūsų 
gausias pasakas ir padavimus apie gintaro rūmus 
jūrų dugne. Aiškins apie Lietuvos pajūrio gamtos 
grožį. Pamąstykime ir mes, kaip per amžius giliai 
galvojančiam žmogui brangi ta jūra, ta amžinoji, 
kuri, jei moki klausytis, kalba mums apie Viešpatį.

v.s. Antanas Saulaitis, S J
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SkguIuGIcIgs*
Mūsų Skautų Aidas, 1940 oku

pacijos metu uždarytas (anuomet 
vos 17 metų “jaunuolis”), po šeše- 
rių metų - 1946 - vėl atsikūrė ir tų 
metų sausio 15-tą pasirodė pir
muoju išeivijos numeriu 
Detmolde, Vokietijoje. Žurnalo 
leidėjas - v.s. V. Čepas, redakcinė 
kolegija: ps. A. Krausas, s. R. 
Giedraitis ir ps. F. Prekeris.

Antrame išeiviškojo Aido pusla
pyje skaitome:

“SKAUTŲ AIDUI”

Vienas iš nedaugelio tėviškės 
aidų, kurie nuskardina mūsų 
niūrią nūdieną, tebūnie mums - 
skautams Skautų Aidas. Gal ne tik 
mums, gal ir visam mokykliniam 
Lietuvos jaunimui, kol lietuviškas 
spausdintas žodis tebėra sulysęs ir 
išbadėjęs savame kryžiaus kelyje.

i953m.bifi/ž<>ll& mirt,. nJl.6

Idėjinių ir tautinių priešingybių 
nematytai žiaurios kovos laikais, 
skautybės sistemos tolerantingu- 
mas ir universalumas duoda 
gaivinančio poilsio kankynių išvar
gintai sielai. Ji yra, matyt, labai 
netoli nuo žmonijos išsiilgtojo 
bendravimo idealo. Ir skaitydami 
skautybės įkūrėjo Lordo Baden- 
Powellio testamentą, mes su
prantame, kodėl jis rašė “Aš 
gyvenau laimingiausią gyvenimą”.

Jis palinkėjo kiekvienam skautui 
visuose pasaulio kampučiuose 
aptikti tą patį laimės jausmą, kurį 
jis buvo taip sėkmingai suradęs.

Jei Skautų Aidas šia kryptim 
sugebės duoti nors mažą įnašėlį, 
jis bus patenkinęs į jį dedamus 
lūkesčius.

Vyriausias Skautininkas

Lietuviško kryžiaus modelis 
J. ir M. Laurinavičių labai 
tiksliai padarytas pagal tikrą 
Lietuvos kryžių. Pabandykite, 
gal ir jums pavyks.
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SVARSTOME APIE SKAUTAVIMĄ, 
TA UTINĘ KUL TURĄ,

SKAUTAVIMAS

Aš manau, kad šių dienų 
lietuvių vaikai turi priklausyti 
kokiai nors organizacijai. Mel
bourne daugiausia priklauso skau
tams. Aš mėgstu skautauti, gaunu 
daugiau progos surasti naujų 
draugų, praleisti įdomiai laiką. Aš 
priklausau Džiugo tuntui. Lietuviai 
Melbourne gyvena plačiai išsi
skirstę, tai ne taip dažnai 
įmanoma turėti sueigas. Tačiau 
mes išnaudojame įvairiai atosto
gas, iškylaudami arba stovyklau
dami. Stovyklas skautai mėgsta.

GIMTOSIOS KALBOS IR TAUTINĖS 
KULTŪROS RYŠIAI

Kas gi yra ta gimtoji kalba? 
Mums, jaunuoliams, nors gimu- 
siems Amerikoje, vis tiek lietuvių 
kalba yra gimtoji. Tam priešinasi 
daugelis jaunimo, bet yra tiesa, 
kad mūsų pirmieji žodžiai buvo iš
tarti lietuviškai. Pirmosios mintys 
buvo išreikštos lietuviškai. Dabar 
mes to nepripažįstam, bet kada 
nors, gerai apgalvoję, nutarsim, 
kad lietuvių kalba yra mums ar
timesnė už anglų.

Daugelis problemų kyla iš mūsų 
baimės prisipažinti, kad esam 
lietuviai. Labai įdomu būtų tas 
problemas išnagrinėti, bet dabar 
mums svarbu išspręsti lietuvių 
kalbos ir tautinės kultūros ryšius. 
Ar tie ryšiai egzistuoja, ar iš viso 
šitas klausimas beprasmis?

Reikia pripažinti, kad jis 
prasmingas. Žiūrint į tai iš dau
gelio taškų suprantame, kiek tie 
abu dalykai yra susipynę. Pirmas 
ir svarbiausias nutarimas yra šis: 
be lietuvių kalbos nebūtų tautinės 
kultūros. Kol dar gyvuoja mūsų 
kalba, gyvuos ir kultūra.

Per žaidimus daug ko išmokstame. 
Per mūsų sueigas, iškylas ar sto
vyklose mes stengiamės kalbėti 
lietuviškai, nors nevisada tas 
pavyksta.

Kas yra skautavimas? Apie 
skautavimą v.s. A. Saulaitis, SJ 
parašė: - Žiupsnelis romantikos. - 
Grūdelis paslaptingumo, lašelis 
berniukiško pasididžiavimo, - 
nuotykių prieskonis, saujelė nuo
širdaus dėkingumo ir įvertinimo, - 
visi šitie dalykai sudaro skautybę.

brolis Saulius Stasiliūnas, 
Australija

Pirmoji išskysta kultūra. Tai 
pastebime savo aplinkoj, gy
vendami toli nuo gimtojo krašto, 
kaip tautinė kultūra nebeturi 
reikšmės daugeliui žmonių. Prie
žastis aiški - svetimame krašte 
sunku laikytis kultūrinių ryšių. 
Besimaišant su kitomis tautomis, 
užmirštame savąją ir po truputį vis 
mažiau reikšmės savojoje ran
dame.

Imkime pavyzdį - lietuvių ko
loniją Marquette Parke, Chica- 
goje. Gyventojai kasdien susiduria 
su lietuviška aplinka ir atmosfera; 
logiškai - jų kultūros ryšiai daug 
artimesni, negu tų, kurie gyvena 
toli nuo lietuvių kolonijų. Galima 
šiai nuomonei priešintis sakant, 
kad nedaug reikšmės turi savoji 
kultūra. Kultūros reikšmė gali būti 
svarbi ir lietuviams, gyvenan
tiems, pvz. Deadwood, Montana. 
Bet yra faktas, kad gyvenantieji 
tarp svetimos tautybės žmonių 
greičiau atšals nuo savosios 
kultūros, priimdami tą, kurioje 
gyvena. 0 praradus savo tautinę 

kultūrą, prarandama kalba, kuri 
iš pradžių susigeria su svetimąja, 
o paskui visiškai išnyksta.

Jaunimui svarbiausia yra išlai
kyti lietuvišką dvasią svetimoje 
aplinkoje. Mums, jaunuoliams, 
šiame laisvame krašte nėra sunku 
išlaikyti lietuvišką dvasią, bet 
gyvenantiems dabartinėje oku
puotoje Lietuvoje, tai yra valios 
stiprumo klausimas, tik labiausiai 
pasiryžę lieka savo tautinei kul
tūrai ištikimi. Grįžusių iš Lietuvos 
įspūdžiai yra pozityvūs: jaunimas 
ten stipriai laikosi savos kultūros ir 
nepasiduoda komunistinei įtakai.

Bet tas jaunimas yra tik antro
sios kartos. Kas bus su ketvirtąja, 
su penktąja karta? Aišku, jiems 
atsispirti bus daug sunkiau. Ir 
dabar yra daug atvejų, kurie pa
rodo, kad net ir Lietuvoje mūsų 
kultūra nyksta. Nyksta ir nyks. 
Kaip mes galime išlaikyti ir vi
siems įsąmoninti, kokia svarbi yra 
kiekvieno atskiro lietuvio dalis 
šioje problemoje?

Pirmiausia - reikia gerbti savo 
tautą ir išdidžiai jos vardą skelbti 
visame pasaulyje. Savo tautinę 
kultūrą reikia visomis priemonė
mis kelti ir parodyti visam pasau
liui lietuvių veržlumą ir nepasi- 
davimą sunkių laikų metu.

Svarbiausia dabar mums, jau
nimui, tęsti tėvelių ir senelių 
darbą ir nepasiduoti apatijai, 
žinoma, yra lengviau visiškai 
negalvoti apie tautą ir jos likimą, 
bet to mes negalime daryti. Nors 
tėvynės meilė mums nėra tokia 
stipri, kaip tėveliams ar sene
liams, bet subrendę mes pilnai 
suprasime ir įvertinsime tą pareigą 
savo tautai ir kopsime aukščiau, 
siekdami savo tikslo.

vyr. skautė Guoda Jelionytė, 
Chicaga, Kernavės tuntas
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Kai stebi skautų gyvenimą iš 
arti ir palygini šiandieninį su 
praeities, tai atrandi daug 
skirtumų. Gal būt, kad skautai 
prisitaikė prie atskirų tautų 
gyvenimo sąlygų, bet turime 
prisipažinti, kad to riteriškumo, 
kurį Baden- Powell’is panaudojo iš 
viduramžių riterių gyvenimo 
skautų įstatams ir papročiams, jau 
beliko tik šešėlis.

Seniau skautai ir skautės 
stengėsi negerti ir nerūkyti. Nė 
vienas skautas, kuris nerūkė ir 
negėrė, visai nesijautė blogai 
rūkančiųjų ar geriančiųjų bendri
joje. Kaip tik buvo priešingai. 
Lietuvaitės skautės net tuo di
džiavosi, kad saugoja savo ir kitų 
sveikatą. Tačiau dabar daug 
skautų bei skaučių, o net dar ir 
visai jaunų skaučiukių jau su 
cigarete dantyse dažnai visur gali 
sutikti.

Seniau iškylos būdavo labai 
paprastos, bet daug džiaugsmo 
suteikdavo skautukams. Jau pats 
pasiruošimas būdavo įdomus, nes 
visūs daiktus reikėdavo susidėti 
pačiam, pasiimti maisto ir ke
liauti, žinoma, pėsčiam. Be abejo, 
kilometrą ar du į pamiškę nužy
giuoti buvo ne juokai. Kai kuriems 
mažesniesiems, o ypač vilkiukams 
eiti būdavo gana sunku, nes 
reikėjo nešti dar ir visą savo mantą 
ant nugaros. Tačiau jie nepasi
duodavo, užsigrūdinę tvirtais 
žingsniais žengdavo su daina.

Pastabus draugininkas leisdavo 
pailsėti valandėlę. Tada visi su? 
krisdavo ant žydinčio pakelės 
kranto ir atsikvėpdavo. Grynas 
oras, laukų vėjas ir gera nuotaika 
lydėdavo juos visą dieną.

Iškylos būdavo savotiškai įdo
mios dar ir tuo, kad išgirsdavai 
įvairių nuomonių bei pamokymų.

Kartais būdavo ir taip.
- Klausyk, Rimai! Man atrodo, 

kad kruopose yra smėlio! - sako 
vilkiukas savo kaimynui.

- Negali būti? Juk puodas virė 

ant ugnies, o ne ant smėlio! Aš 
manau, kad tai yra vitaminai, nes 
mano mama vis sako, kad kruopas 
sveika valgyti, nes kruopose yra 
daug vitaminų, - atsako kaimynas.

- Bet girgžda tarp dantų, kai aš 
kramtau.

- O! Tai vitaminai dar neištirpę.
- Aš visai netikiu, ką tu sakai. 

Aš geriau paklausiu skiltininko.
- Klausk.
- Broli skiltininke, ar gali būti 

kruopose smėlio?
- Iš tikrųjų neturėtų būti. Bet 

jeigu brolis virėjas laikė per ilgai 
nukeltą dangtį, tai vėjas galėjo 
įpūsti į puodą. Bet tai nekenks
minga. Pavyzdžiui, višta irgi 
kartais lesa žvyro, nes tai yra 
reikalinga virškinimui.

Kiekvieną vasarą Čikagos ame
rikiečiai skautai ruošia vienos 
paros iškylą Marquette parke, t.y. 
lietuviškoje kolonijoje. Aš kiek
vieną kartą aplankau tą palapinių 
miestą. Tačiau amerikiečių skau- 
tavimas yra visai kitoks, negu mes 
buvome pripratę matyti. Čia visą 

KĄ MAN SPALVOS REIŠKIA

Juoda yra mirtis, tokia tamsi ir šalta. 
Raudona yra meilė - džiaugsminga ir šilta. 
Geltona yra saulė, kuri šviečia danguje. 
Žalia yra pieva, kur mes bėgiojome maži.

Mėlyna yra dangus virš tolimos tėvynės.
Baltas yra pienas, kuris stiprina mūsų kūną.
Ruda yra knyga, kuri maitina dvasią.
Rausva yra mergaitė, pilna šilumos.

kernavietė Liucija Rimavičiūtė

inventorių, palapines, televizijos 
aparatus, šaldytuvus, maistą ir 
pačius skautus suvežą tėvai su 
automobiliais, nors ir kai kurie iš 
tų skautukų visai netoli gyvena. 
Palapines pastato vadovai ir tėvai. 
Skautai ir skautės daugiausia 
stumdosi, juokauja, valgo ledus, 
geria sodą, bet beveik nieko 
nedirba.

Seniau skautai buvo pasiruošę 
visur ir visada pagelbėti pavargu- 
siems. Nešančiam sunkią naštą 
padėdavo, autobuse ar traukiny 
užleisdavo seniems atsisėsti. 
Skautai visuomet prisimindavo: 
“Būk rytoj geresnis, negu šiandien 
esi ir negu vakar buvai!”

Vienas iš skautų vadovų yra 
pasakęs, kad dabar mes jau nebe- 
skautaujame, bet “lietuvaujame”. 
Be abejo, lietuvybės išlaikymas 
yra svarbu. Tai matom ir Seserijos 
naujai išleistame vadovėms Ro
dom-Darom leidinėlyje, kur, be 
skautiškų užsiėmimų, yra ir 
tautosaka, tautodailė, lietuvybės 
deklaracija ir t.t.

Daug kas pasikeitė mūsų tautos 
gyvenime ir skautų sąjungoje. Gal 
jau atėjo laikas, kad kai ką skautų 
auklėjamoje sistemoje reikės pa
keisti, bet tai parodys dar ateitis.

S.G.
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BROLIAMS IR SESĖMS 
GAMTOS DRAUGAMS

Skautų Aido puslapiuose ne 
kartą skaitėme apie visokius gy
vūnus, bet mes jų nerišdavome su 
visa gyvūnija. Pabandykime šį 
kartą plačiau pažvelgti į nuostabią 
gyvąją gamtą ir sekti jos gyveni
mą, savybes bei rūpesčius.

Nuolat girdime ir skaitome apie 
ekologiją, gamtos apsaugą, nyks
tančias žvėrių rūšis ir jau, deja, 
per žmogaus neapdairumą, ne
išmanymą ir godumą išnykusias. 
Pašoksta didelis noras geru prisi
dėti, kovojantiems už gyvybę 
padėti, nykstančius gelbėti. Tad, 
mielosios Sesės ir Broliai, kviečiu 
Jus visų pirma gyvybę gamtoje 
geriau suprasti ir gerbti. Bendrai 
bandykime, vienu kitu straipsniu 
žengti pirmą žingsnį.

Didmiestyje netenka sutikti per 
daug gyvūnų. Pirmoji pažintis su 
jais yra dažniausiai šunys ir katės, 
kelių rūšių paukščiui ir peteliškės, 
pelės ir vorai, na, gal ir žuvelės, 
vėžliukai, jūros kiaulytės, žiuekė- 
nai ir triušiai.

Šių padarų savybių jau užtenka, 
kad pradėetume domėtis gyvąja 
gamta ir stebėti ją. Jei prie to dar 
prisideda gamtos knygos, tele
vizijos filmai, ekskursijos į 
zoologijos sodą, muziejus bei 
gamtą už miesto ribų, mūsų žinios 
pamažu pasipildo.

Vis labiau stebimės gyvių 
sudėtingu gyvenimu, jų mokėjimu 
manytis, auginti, auklėti ir ginti 
jaunąją kartą ir ją išmaitinti. 
Pastebime taip pat, kad gyvūnai 
stengiasi vengti priešų ir pavojaus: 
slapstosi, maskuojasi arba bando 
blefuoti - bauginti - puolėją 
įmantriausiais būdais.

Mes dažnai priskiriame gyvu
liams žmogiškų ypatybių, bet vis 
dėlto nenorime sutikti, kad jie

turėtų “protą”, kaip mes jį su
prantame? Kalbame apie instinktą. 
Vieniems pripažįstame tik primi
tyvų įgimtą nesąmoningą potraukį 
į ką nors, kitiems daug tobulesnį 
instinktą.

Mylime savo šunį ir neabejoja

me, kad jis mus myli. Mokome jį 
reaguoti į mūsų balsą, ką nors 
daryti, ko nors nedaryti. Labai 
nemalonu klausytis šuns neturinčio 
žmogaus nuomonės, kad šuo yra - 
šuo, kad mūsų keturkojis draugas 
prisirišo prie mūsų, kadangi jį 
priglaudėme ir duodame jam ėsti. 
Jaučiame, kad santykiuose yra

dar kažkas kita, bet nemokame to 
išreikšti.

Kodėl, pavyzdžiui, šuo taip 
begaliniai ilgisi atostogaujančių be 
jo šeimininkų, kad neėda, 
neranda sau vietos? Kodėl yra 
atsitikę, kad šuo buvo rastas ne
gyvas neužilgo po jo pono mirties? 
Ir kaip paaiškinsi mokyto aklųjų 
šuns sąžiningą elgesį? Ar ir čia 
visur veikia tiktai instinktas? Ar 
nė kiek nėra sąmonės?

Ieškome atsakymų. Mūsų asme
niško patyrimo nepakanka, tai 
knisamės knygose. Keista - juo 
daugiau sužinome, juo daugiau 
stebimės, susidomime.

Nuo ežero pakylo žąsys. 
Klegėdamos jos sudaro trikampią 
formaciją: vadovė atstato krūtinę 
oro srovei, kad visam būriui būtų 
lengviau ją skrosti. Lengvai 
išaiškinta, tiesa? Bet kaip žąsys 
žino, kada ir kur skristi? Kaip jos 
sutaria tai daryti drauge: ar joms 
pasidaro šalta, ar pritrūksta 
maisto? O gal reikia tinkamesnės 
vietos šeimoms auginti? Vėl, kas 
joms nurodo kelią, tokį tolimą ir 
pavojingą? Kas to nenorėtų 
žinoti...

Garažo pastogėje širšės sulipdė 
molinį arba popierinį lizdą; kitur 
voras ištempė savo tinklą: plonų 
šilkinių siūlų spąstai vabaliukams 
gaudyti stiprūs ir elastingi, jų 
struktūra tikslinga. Nuostabu.

Kodėl Lietuvoje nebuvo tokių 
gyvių, kokių randame čia? Kodėl

nevisur yra gandrų, gegučių, 
lakštingalų, vieversėlių? Kokiu 
būdu atsiranda tos pačios gyvių 
rūšies geografinės atmainos? 
Kodėl Australijoje yra tiek 
sterblinių žvėrių? Kas vyksta 
Afrikoje, Pietų Amerikoje? Kal
nuose, džiunglėse, jūroje? Ar 
vieni gyvūnai geri”, kiti - “blogi”?

Nėra galo klausimams, tačiau 
norisi nors truputį daugiau sužinoti 
apie gyvūnų pasaulį - nors pačius 
pagrindinius dalykus:

kaip gyviai stato ir kuriasi, 
kaip jie elgiasi su jaunąja karta, 
kaip jie randa maisto, 
kaip slapstosi, baido, ginasi, 

selina ir medžioja.

Ona Saulaitienė
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BALTIJOS PAJŪRIU
Baltijos pajūrio ruožas yra toje 

vietoje, kur Nemunas įteka į 
Kuršių marias ir tęsiasi iki šven
tosios uosto. Baltijos pakrantės yra 
lėkštos. Smėlis labai purus, ir 
jame galima rasti gintaro gaba
liukų.

Lietuvos pajūrio vietovės yra 
šios: Nida, Juodkrantė, Smilty
nė, Kopgalis, Klaipėda, Palanga 
ir Šventoji. Visos vietovės, išsky
rus Klaipėdą, yra vasarvietės ir 
žvejų kaimai.

Vasarvietės pasižymi savo 
grožiu. Nidoje yra labai aukštos 
smėlio kopos, kurios nuolat ke
liauja. Ji dažnai buvo vadinama 
"Lietuvos Sachara”. Šitos lekian
čios kopos užpustė Naglių ir Kar
vaičių kaimus 18-me amžiuje.

10

Juodkrantė pasižymi gintaro ka
syklomis. Prie Juodkrantės gyve
na plačiaragių briedžių. Niekur 
Europoje tokių briedžių nėra. 
Smiltynė ir Kopgalis yra labai 
gražios vasarvietės.

Klaipėda yra didžiausias uostas 
Lietuvoje. Per Klaipėdos uostą 
Lietuva galėjo susisiekti su visu 
pasauliu jūrų keliais. Klaipėda yra 
ir vienas seniausių miestų. Rašy
tiniai istoriniai šaltiniai Klaipėdą 
mini XIII amžiuje. Jos praeitis yra 
labai įdomi. 1923 m. sausio mėn. 15 
dieną lietuviai sukilėliai atgavo 
Klaipėdos kraštą iš vokiečių Lie
tuvai. Mano mamytė yra gimus ir 
augus Klaipėdoj; ji dažnai mums 
pasakodavo apie Lietuvos pajūrį. 
Kai mamos tėvelis grįždavo iš 
darbo, jis kartu su šeima iš
plaukdavo garlaiviu į Neringą, 
Smiltynę. Jie praleisdavo keletą 
malonių valandų prie Baltijos 
jūros.

Vasarą mamytė važiuodavo į 
Palangą. Palangoj tebėra dar grafo 
Tiškevičiaus statyti rūmai ir 
įdomus jūros tiltas.

12 km. į šiaurę nuo Palangos yra 
Šventoji. Šventoji yra nedidelis 

uostas. Šventosios uostą nuolat 
užneša smėlis iš jūros. Apylinkės 
gyventojai verčiasi žvejyba.

Vita Šerelytė - 
Aušros Vartai

Išimkime du "Skautų Aido " 
lapus dešinėje. Sulenkime, 
susekime, ir turėsime maža, 
knygelę.

10



VISGEIDA
ir

K. ŠIMONIS

DĖDĖS PASAKA JO ŽIRGAS

Senovėje gyveno pajūry žvejys su žmona. Jie neturėjo vaikų.
Kartą žvejys, grįždamas iš žūklės, pamanė sau: Tur būt 

pamiršo mus Vaišingoji deivė, kad nesulaukiam vaiko, o su 
vaiku būtų smagiau gyventi.

Taip žvejui bemąstant, pasigirdo vaiko verkšlenimas. Apsi
dairęs išvydo prie kopos stovintį mažutį vaikelį. Žvejys prisi
artinęs pamatė gražų auksaplaukį berniuką, šilko juosta su
juostą, o ant kakliuko karojo juodo gintaro karoliukas.

žvejys pasilenkęs kalbino vaikelį klausdamas: “Iš kur tu, 
vaikeli, kieno esi ir kaip čia atsiradai”? Vaikelis žvilgčiojo į žvejį 
ir tiesė savo rankeles, bet nieko neatsakė, nes dar nemokėjo 
kalbėti.
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Tada žvejys dar apsidairęs, ar nepamatys jo motinos ar glo
bėjos, bet nei arti, nei toli jokios gyvos dvasios niekur nebuvo, 
tai paėmęs vaikelį nešė į savo pirkelę, kurioje apsakė žmonai, 
kaip vaikelį verkšlenantį radęs betiesiantį į jį rankeles.

Abu stebėjosi radiniu, o kadangi niekas neatsišaukė vaikelio, 
tai pamanė, kad kokia geroji deivė paskyrė jiems šį vaikelį.

Vaikelis sparčiai, gražiai augo, nuolat čiauškėjo, bėgiojo, o 
globėjai kaip mieli tėvai džiaugėsi berniuku ir praminė jį 
Visgeidos vardu.

Kai berniukui suėjo penkiolika pavasarių, žvejys, eidamas 
pajūrio kopomis, išvydo ties pušimi nepažįstamą gražią mo
teriškę, kuri maloniai prakalbėjo į žvejį: “Gerasai žmogau, tavo 
sūnui suėjo jau penkiolika metų, tai jo sukakčiai deivė Laima 
skiria dovanėlę, kuri ateityje bus jam ir visai tautai pagalba nuo 
piktų priešų. Taigi eik artyn jūros, o kai pamatysi iš bangos putų 
išeinant krantan kumeliuką, jį parsivesk ir augink savo sūnui”. 
Taip pasakius, moteris kaip dūmas išnyko.

Žvejys, lyg sapne išklausęs moters žodžius, atsigręžė į ban
guojančią jūrą ir išvydo išsineriant iš bangos putų krantan sida- 
braplaukį kumeliuką, kursai iššokęs iš vandens purtėsi. Žvejys 
stebėdamasis priėjo prie kumeliuko ir, nusijuosęs diržą, uždėjo 
ant kumeliuko kaklo, parsivedė namo ir pasakė namiškiams, 
kad deivė Laima jų Visgeidai paskyrė šį žirgelį.

Žirgelis augo ir buvo labai protingas, o Visgeida labai jį mylėjo 
ir išmoko juo šauniai jodinėti ir po girias žvėris medžioti.

Tuo laiku iš Vakarų krašto atsibastė nedoras burtininkas ir su 
plėšikų gauja prie žemaičių krašto pasistatė pilį, iš kurios 
užpuldinėjo gyventojus, atimdavo jų mantą, o pačius gyvento
jus žudydavo arba vergijon išsivarydavo. Tokiu būdu daug 
lietuvninkų žemės užgrobė ir prisistatė mūro pilių, iš kurių 
puldinėdavo dar nepavergtus kraštus.

Kartą, kai žvejys su Visgeida žvejojo jūroje, raganiaus gauja 
užpuolė žvejų sodybą, išgrobstė mantą, žvejo žmoną uždarė 
troboje, padegė, o Visgeidos žirgą kilpa sugavę nusivedė sau.

Visgeida su tėčiu išvydę, kad dega jų sodybos trobos, tuojau 
pamanė, kad tai pikto raganiaus gaujos darbas. Skubiai yrėsi 
krantan, o kai priėjo prie sodybos, rado tik degėsius, tarp jų ir 
sudegusios motinos likučius.

Tada Visgeida prisiekė savo širdyje surasti savo žirgą ir 
atkeršyti priešui.

Pirmiausia Visgeida su tėvu surentė gyvenimui trobelę, ir 
aprūpinęs tėvą būtinais daiktais, iškeliavo pėsčias pas savo 
srities valdovą kunig. Geisbutą tarnybon, iš kur galėtų atkeršyti 
priešui ir susigrąžinti savo nepaprastą žirgą.

Valdovas Geisbutas buvo girdėję apie Visgeidos šaunumą, 
atiprumą ir jo protingąjį žirgą, dėl to džiaugsmingai priėmė jį 
savo pilies tarnybon.
2
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Gan greit valdovas Gisbutas sutarė su kitais Lietuvos sričių 
valdovais užpulti burtininko gaujų pilis ir išnaikinti jas. Tokiam 
žygiui surengė didžią medžioklę kariaunos maistui, toje 
medžioklėje buvo ir Visgeida. Visas dienas sėkmingai medžiojęs, 
trečios dienos pavakare, kada turėjo grįžti namo, Visgeida 
pamatė gražią jauną stirnelę, kuri priešais Visgeidą stovėjo ir 
žiūrėjo į jį. Jis pamanė ją gyvą sugauti ir pilin pargabenti. Ėmėsi 
ją gaudyti. Kai jis norėdavo ją nutverti, ji pašokusi pabėgdavo ir 
vėl sustojusi žiūrėdavo į Visgeidą. Taip jis ją begaudydamas toli 
nusivarė. Ir štai vienoje tankmėje stirnaitė išnyko, kaip žemėn 
prasmegus.

Visgeida įžengęs aikštelėn dairės, kur dingo stirnelė. Tuo 
metu priešais jį atsirado nepažįstamas žmogus, kursai pra
kalbėjo į Visgeidą.

- Tu žemaitis?
- Taip, - atsakė Visgeida.
Nepažįstamasis lyg nudžiugęs sumykė: - Hi, hi, gerai, būsi 

mano svečias, einam su manimi pilin.
Visgeida nustebęs tarė:
- Kaip tai? Kur aš esu?
Nepažįstamasis atsakė.
- Tu esi mano valdoje. Dabar klausyk manęs, tai tau bus 

gerai. Einam pilin.
Visgeida pagalvojo: jei kas negero atsitiktų, turiu gerą kardą, 

ietį ir lanką su strėlėmis, galėsiu apsiginti. Taigi dėl įdomumo, 
kas bus toliau, paklusęs ėjo su nepažįstamu. Štai greit priėjo 
prie juodos pilies vartų, kurie jiems priėjus atsidarė, o įėjus 
užsidarė. Tada nepažįstamasis sušvilpė ir kaip mat atsirado 
kuprotas žmogelis, kuriam įsakė nuvesti Visgeidą į jam skiriamą 
kambarį ir pavaišinti valgiais, o pats nepažįstamasis išnyko. 
Kuprotas žmogelis, kurį Visgeida palaikė pilies tarnu, ėjo pilies 
tamsiais koridoriais. Tas tarnas, atvedęs Visgeidą į skirtą 
kambarį, apkrovė valgiais stalą ir prašė vaišintis ir ilsėtis.
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Kai tarnas norėjo išeiti, Visgeida paklausė jį:
- Sakyk tamsta, kodėl šioje pilyje taip niūru, ir nematau dau

giau žmonių, ir kas per žmogus, kursai mane čia atvedė?
Tarnas atsakė:
- Tamsta, matyt, dar nežinai, kur esi, nors man užginta 

kalbėti, bet, matydamas tave esant žemaitį kaip ir aš, 
pasakysiu: žinok, kad patekai raganiaus nelaisvėn. Šioje pilyje 
raganiaus didieji turtai, čia jis pats gyvena, tikriau sakant, tik 
nakvoja, o aš priverstas jam vergauti, taip ir kiti požemyje 
kankinami. Pradės ir tamstą, karžygį, raganius versti jam 
tarnauti, o jei neklausysi, užburs kaip ir mane kad pavertė 
luošiu ir kupriu. Išeiti iš čia neįmanoma, nes pilies vartai visada 
užrakinti. Bandžiau sieną praardyti ir pabėgti, bet jis, nors ir 
nebūdamas pilyje, su velnio pagalba nujaučia, jei kas pilyje 
prieš jo norus ką daro. Dabar raganius pilies bokšte, pasivertęs 
krankliu, tarp pelėdų raganų ilsis ir miega iki ryto, o auštant iš
skrenda savo valstybės tvarkyti.

Taip pasakęs, kuprius palinkėjo ramaus poilsio ir tarė:
- Matydamas tamstos išvaizdą, šaunumą ir protingumą 

perspėju, kad jeigu ką bedarysi - aš nieko nematysiu ir neži
nosiu.

Taip pasakęs išėjo.
Rytojaus dieną Visgeida, būdamas drąsus, tvirtas ir pasi

tikėdamas Laimos pagalba, susidomėjo pilies paslaptimi: 
vaikštinėdamas po įvairius kambarius, atsidūrė prie durų, ve
dančių į požeminius rūsius. Norėjo atidaryti tas duris, bet tuo 
metu suūkė pelėda ir pasigirdo balsas: “Nedaryk šių durų, bus 
blogai. Bet tavo valia, aš negirdėsiu ir nematysiu”. Tai buvo 
sargo balsas. Visgeida atsiminė savo gintarinį amuletą, kursai 
saugojo nuo blogybių. Greit atsegė drabužį, dengiantį krūtinę 
ir, atidaręs duris, žengė laiptais žemyn, kuriais atsidūrė di
delėje skliaustuotoje patalpoje. Čia buvo prieblanda, kurioje 
Visgeida įsižiūrėjęs išvydo savo mylimą žirgą, grandinėmis pa
kabintą taip, kad nesiekė savo kojomis žemės ir iš skausmo laižė 
žemę.

Visgeida nustebęs skausmingai tarė:
- Mielas mano žirge, kas gi tave taip kančion pakabino?
Žirgas sukriuzenęs žmogaus balsu prakalbėjo:
- Drauguži mano, ir tu čia patekai, matau dar tu raganiaus 

galios nesužalotas, mane gi, kaip matai, įkorė į grandines tik 
todėl, kad priešinaus jam. Taigi klausyk manęs, jei norim būti 
laisvi: skubiai eik šiuo požemiu dešinėn, rasi duris, o už jų 
pamatysi žiburėlį, ties juo matysi kabantį katilą, nebijok, gerk 
iš jo stiprybės sulos tiek, kiek gali, ir ateik čia.

Visgeida, tai padaręs, grįžo prie žirgo, o žirgas tarė jam:
- Kaip jautiesi?
Visgeida atsakė:

A
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- Jaučiuosi nepaprastai stiprus ir galingas, kad jei būtų tokia 
įtaisyta žemėje rankena, tai, rodos, visą žemę pakeičiau.

- Tai gerai, - tarė žirgas, - dabar eik į kairę, rasi duris, o už 
jų silpnybės katilą, kurį pernešk stiprybės katiko vieton, o 
stiprybės katilą į silpnybės vietą pastatyk. Tai padaręs, ateik 
čia.

Kai Visgeida ir tai padarė, žirgas klausė jo:
- Ar tikrai esi stiprus?
Visgeida atsakė:
- Jaučiuos labai stiprus!
- Tai dabar imk savo kardą ir kirsk mano nelaisvės grandines.
Visgeida užsimojęs kirto grandines ir nukirto visas iš karto. 

Žirgas klept ir atsistojo visom keturiom kojom į aslą, o atsisto
jęs, giliai atsidusęs tarė:

- Ačiū. 0 dabar eik tiesiai į galutinį kambarį, kuriame rasi 
varinę skrynią su auksu, pasiimk tiek aukso, kiek reikia mano 
kojų pasagoms ir skubėk nukalti ir pakaustyti mano kojas!

Visgeida visa tai radęs skubiai ir puikiai mokėjo pasagas nu
kalti, o nukalęs aukso pasagas, pakaustė savo žirgo kojas. Tada 
žirgas pasakė:

- Vesk mane kieman, o kieme užsėdęs ant manęs stipriai lai
kykis, nes šoksiu per mūro sieną į laisvę, o tokiam žygiui gelbės 
tik aukso pasagos.

Kai Visgeida sėdo ant žirgo, pasigirdo it viesulo ūžimas: tai, 
mat, pajuto raganius, kad Visgeida su žirgu pasirengę iš pilies 
pabėgti, skubino jiems sutrukdyti. Žirgas gi, aukso pasagomis 
pasispyręs, davė šuolį ir, pakilęs į orą, kaip paukštis perskrido 
aukštą pilies kiemo sieną ir nušuoliavo miškais, laukais lietuvių 
kraštan.

Ilgai bėgęs žirgas sustojo ir pasakė:
- Nusėsk, drauguži, ir priglaudęs ausį prie žemės paklausyk, 

kas girdėti. Visgeida klausės, o žirgas klausė:
- Na, kas girdėtis?
Jis atsakė:
- Cypia ir staugia kaip žvėris!
- Na tai, mat, - tarė žirgas, - raganius, išgėręs silpnybės 

sulos, apkvaišęs raičiojasi ir apgautas staugia iš pykčio. Bet dar 
bėkime.

Vėl šuoliavo per upes ir kalnus, ir vėl žirgas sustojo ir patarė 
pasiklausyti, ausį pridėjus prie žemės. Kai Visgeida klausėsi, 
žirgas paklausė:

- Na, kas dabar girdėti?
Visgeida atsakė, kad dabar visiška tyla.
- Tai mat raganius nusilpęs miega. Dabar mes galim ramiai 

joti ir netrukus prijosime valdovo Vildykio piemenis, ganančius 
galvijus. Tarp galvijų yra didelis ir piktas jautis, kuris svetimą

b
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besiartinantį prie jo ragais užbado. Kai prijosime, tu paklausk 
piemenis, ar neturi parduoti jaučio. Piemenys juokaudami atsa
kys, kad turi ir gali parduoti už šimtą muštinių. Tu jiems nu
mesk šimtą muštinių, o jautį nutvėręs už ragų trenk žemėn taip, 
kad subyrėtų jo ir kaulai, o iš odos viską iškratęs, tą odą užsi- 
siausk ant savęs.

Visgeida į tai atsakė:
- Visa tai padarysiu, bet aš neturiu nė vieno muštinio.
Žirgas liepė nusėsti nuo jo ir sušerti jam į kairę ausį. Visgeida 

šėrė kairėn ausin, o iš dešinės ausies pabiro šimtas aukso 
muštinių.

- Pasiimk juos jaučiui pirkti, - pasakė žirgas.
Kai prijojo piemenis, Visgeida klausė jų ar neturi parduoti 

jaučio. Jie atsakė turi, bet už šimtą muštinių. Visgeida, pabėręs 
šimtą muštinių, ėjo prie milžiniško jaučio, kursai tuoj baubda
mas atstatė ragus, o Visgeida nutvėrė jį ir trenkė į žemę, iš
kratė odą, užsisiautė ją ir nujojo toliau.

Kai išvydo Vildykio pilį, žirgas tarė Visgeidai:
- Kai įjosime pilies kieman, pasiprašyk sodininko nakvynės, o 

kai klaus iš kur joji, atsakyk - iš Sutemų pilies. 0 jei klaus kur 
joji, atsakyk - į Vyčio pilį, ir jei klaus, kasėsi, atsakyk - Plikis. 
Dar jei klaus, kuo šerti žirgą, atsakyk - upės klonio baltuose 
dobilėliuose pats pasiganys ir tyro vandenėlio atsigers.

Prijojęs pilį, Visgeida sodininko pasiprašė nakvynės, o kai 
klausinėjo iš kur ir kas esąs, Visgeida atsakė, kaip jo žirgas 
patarė.

Kai sodininko žmona atnešė Visgeidai vandens nusiprausti, jis 
nusisiautė jaučio odą, ir pats nustebo, nes visas blizgėjo sidabro 
šarvais ir auksu puoštu šalmu. Sodininko žmona, matydama tokį 
gražų jaunikaitį ir taip brangiais šarvais, kokių net Vildykis 
valdovas neturėjo, neiškentus pranešė valdovo dukrai, kad turi 
nepaprastą svečią, kurs, tur būt, esąs koks didis karalaitis, ir ji 
nežinanti nė kuo jį pavaišinti.

Valdovo duktė buvo drąsi, tai norėjo pati svečią pamatyti ir jo 
išmonės žodį išgirsti. Ji apsirengė tarnaitės rūbais, paėmė val- 
doviškų valgių ir nunešė pakeleiviui svečiui. Kai išvydo pake-
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leivį, tai vos neaiktelėjo iš nustebimo, taip jai pasirodė šaunus 
tas pakeleivis.

Kitos dienos rytą vėl valdovo duktė nunešė pusryčiams skanių 
valgių ir gėrimų. Visgeida pakalbino ją, o ji mielai norėjo klau
sytis jo protingų, gražiai skambančių žodžių. Na ir išsikalbėjo, ir 
vienas kitam labai patiko.

Tuo metu raganius atsipeikėjęs ir numanęs, kad Visgeida 
pakelėje pas valdovą Vildykį apsistojęs, griebės pikčiausių 
priemonių sunaikinti pabėgėlius ir grasino karu užpulti Vildykį.

Pirmiausia raganius sukėlė vėją, kursai atpūtė piktus skėrius. 
Tie skėriai apniko Vildykio laukų javus ir sodų vaisius naikinti, o 
pats raganius, pasivertęs slibinu, skrido Visgeidą sunaikinti.

Valdovas Vildykis susirūpinęs pasišaukė Visgeidą ir pasakė 
jam, kad jo čia buvimas užtraukė nelaimę ant viso krašto, nes 
raganius paskelbė ateisiąs karu nubausti. Ką dabar manaąs 
pakeleivis?

Visgeida atsakė valdovui:
- Aš vienas pagalvosiu ir netrukęs atsakysiu.
Tada jis nuėjo pas savo žirgą ir klausė jo patarimo. Žirgas 

atsakė:
- Žinau, drauguži, šią bėdą. Daryk štai ką: kai raganius, 

pasivertęs sparnuotu trigalviu slibinu, atskris ir šauks tave 
kovon, tu drąsiai išjok į priekį. Slibinas pakils aukštyn, norė
damas tave nagais sudraskyti, aš duosiu šuolį ir pakilsiu virš jo, 
tada tu kirsk jam vieną galvą. Slibinas, apsukęs ratą, su pykčiu 
vėl puls ant mūsų, aš vėl pakilsiu virš slibino, tada kirsk jam 
antrą galvą ir po to taip pat trečią. Tokiu būdu ir bus baigta kova. 
Skėriai gi tuojau padvės, o javams ir sodams padarytos žaizdos 
užgis.

Visgeida, atėjęs pas valdovą, pasakė, kad nesirūpintų dėl 
raganiaus grasinimų, nes jis vienas susidorosiąs su raganium.

Netrukus pasigirdo terškiantis skrendančio slibino ūžimas, o 
kai priartėjo prie pilies, suriko:

- Duokit man tą Visgeidą, kursai mane apvogė, aš jį nagais 
sudraskysiu!

Visgeida blizgančiais šarvais išjojęs aikštėn, sušuko slibinui:
- Aš esu Visgeida ir noriu kautis su tavimi, piktasai krankly.
Slibinas sušnirpštė savo nosimis, iš kurių kilo dvokiantieji 

dūmai, ir ėmė artintis prie Visgeidos.
Visgeidos žirgas davė šuolį, pakilo į orą virš slibino, o Vis

geidos galinga ranka kirto slibinui ir nukirto vieną galvą.
Slibinas smarkiai sušnypštęs pakilo vėl į orą ir apsukęs ratą 

puolė Visgeidą. Bet žirgas, davęs šuolį, pakilo virš slibino, o 
Visgeida nukirto jam antrą galvą.

Slibinas sumaurojęs sušnirpštė ugnimi ir, kildamas dar puolė 
Visgeidą, nagus atstatęs, bet žirgas, davęs šuolį, pakilo
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aukštyn, o Visgeida kirto ir nukirto slibinui paskutinę galvą. 
Slibinas kaip deguto statinė krito ir ištiško žemėje, o krisdamas 
savo nagu įdrėskė Visgeidos rankos mažąjį pirštelį.

Valdovas Vlldykis, prisiartinęs prie Visgeidos, už laimėtą 
kovą išbučiavo jį, o jo duktė gražuolė šilko nosinaite aprišo 
piršto žaizdą.

Po tokios šaunios kovos valdovas kvietė Visgeidą į savo 
rūmus, kur surengė didžią puotą, kurioje ir man teko būti, kur 
daug gero midaus buvau gėręs ir visą jautį suputęs, bet pilve vis 
tuščia jautės.

Šiuo ir baigiasi Visgeidos pirmojo žygio istorija.

Piešiniai K. Šimonio
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PASAKOJA
APIE MANKŠTADaug žmonių siūlo mankštą geresniam fiziniam lavinimui atsiekti. Savo laiku dažnai susidurdavau su mankšta, ir jeigu žmonės galvoja, kad jiems pasiseks išlavinti berniuko fizines jėgas, mankštinant jį valandą per savaitę, jie nusivils rezultatais.Kareiviams teikiama mankšta dieną iš dienos per ištisus mėnesius, be abejo nepaprastai lavina fizines jėgas. Bet instruktoriai - tie gerai išlavinti ekspertai - nuolat turi mokinius savo priežiūroje ir laikost griežtos disciplinos. Bet ir jie kartais padaro klaidų, ir ne retai atsitinka, kad širdis per daug nuvarginama arba atsiranda kitų trūkumų net ir pas suaugusius vyrus.Be to, mankšta yra mokymo dalykas ir jokiu būdu ne auklėjimas, kada jie patys mokosi reikiamo dalyko.Kas dėl skautų mankštos, aš dažnai turėdavau priminti draugininkams, kad jos reikia, vengti, t.y., vengti perdėti ją. Be militaristinių priekaištų, kurių mankšta susilaukia iš kai kurių tėvų, todėl jai ir nepritariama, kadangi antros rūšies dr- as nesugeba matyti aukštesnio Skautybės tikslo (būtent, individo ugdymo) ir, neturėdamas originalumo jam mokyti, jei jis jį ir matytų, griebiasi 

mankštos, kaip lengvos priemonės, savo berniukams šiokiai tokiai išvaizdai duoti, kad galėtų pasirodyti parade.Iš kitos pusės, kai kurie draugininkai per daug nukrypsta priešinga kryptimi, leisdami berniukams vaikščioti susmukusiems be jokios matomos drausmės arba šaunumo. Tai dar blogiau. Reikalingas aukso vidurys - kaip tik pakankamai nurodymų, kad paaiškėtų berniukams, kiek laukiama iš jų šaunumo ir gero elgesio, ir kad susidarytų dr- vės dvasios fondas, kuris verstų berniukus susivaldyti ir vyriškai laikytis visos dr- vės garbei. Šiems reikalams palaikyti mankšta retkarčiais reikalinga, bet jos niekad neturėtų būti tiek daug, kad būtų skriaudžiami kiti labiau vertingi skautų lavinimo dalykai.Mankšta, kuri mums skautams reikalinga, kad išjudintume berniukus ir išmokytume juos judėti, kaip vyrus, o ne kaip avis, tyliai atliekama per kelias minutes sueigos pradžioje. Nors ir nenorime visiškai apleisti mankštos, daug naudingiau mankštintis gesinant ugnį, nuleidžiant gelbėjimosi laivelį, statant tiltą, traukiant vežimus arba atliekant kitus panašius veiksmus. Šiems darbams atlikti reikalinga tiek pat šaunumo, vikrumo ir disciplinos, bet visas dalykas yra tame, kad kiekvienas berniukas, atlik damas savo darbo dalį, turi sukti gaivą, kaip užtikrinus pasisekimą visam būriui. Be to, tokios rūšies varžybos ne tik berniukams, bet ir žiūrovams nepaprastai įdomios. Dar vienas kraštutinis dalykas yra tai, kad jos galu ugdyti moralę ir teisingą žaidimą.Berniukams turėtų būti savaime aišku, kad neleistina pavydėti arba kalbėti apie neteisingą žaidimą arba priešo taktiką po to, kai jo komanda nugalėta. Visviena, kad jie ir jaustųsi nusivylę, jie turėtų tiktai nuoširdžiai girti priešingą pusę. Toks elgesys rodo susivaldymą ir nesavanaudiškumą ir ugdo malonų jausmą, taip labai reikalingą, norint nugalėti nusistatymą iš anksto.
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' ■MORAI
SKRISDAMI MIEGA?

Ornitologų pranešimas, kad gandrai skrisdami miega, iš tikrųjų įdomus. Kuo aiškinamas šis teigimas? Pasirodo, kad prieš tolimas keliones paukščiai pakankamai nepailsi ir neišsimiega, nes kelias savaites prieš išskrendant juos apima kelionės karštligė. Kelyje ilsėtis nėra kada, paukščiai nutupia tik trumpo poilsio, aišku, jėgų neatgauna. Todėl gandrai ir miega skrisdami.Nustatyti šį faktą, padėjo jautrūs nedidukai prietaisai pritvirtinti gandrams prie krūtinių. Jau anksčiau buvo pastebėta, kad nemiegančių ir skrendančių paukščių širdies dūžių skaičius ir kraujo apytakos charakteris skirtingi. Tačiau skrendančių paukščiųkaklo ir kojų padėties pakitimas ir čia staigūs, čia lėti sparnų plasnojimai skridimo metu anksčiau buvo nesuprantami.Kaip pavyksta skridimo metu miegančiam paukščiui nenukrypti iš kelio, neatsilikti nuo savųjų? Austrų laikraštyje apie tai štai kas rašoma. Trys gandrai visą 

tolimą kelionę skrido, nešdamiesi prie krūtinių mažyčius magneto- fonėlius. Pasirodė, kad,kai skrendantis paukštis užmerkia akis, jo klausa instinktyviai paaštrėja. "Miegamasis" yra karavano viduryje. Priekyje ir užpakalyje skrendantys paukščiai skleidžia trumpus garso signalus miegantiesiems. Tie garsai panašūs į spragtelėjimus, primenančius Morzės abėcėlę. Garso signalai nustato ne tik skridimo kryptį ir aukštį, bet ir paukščio sparnų suplasnojimų dažnumą.Dešimt minučių miego pilnai pakanka jėgoms sugrąžinti, ir pailsėję paukščiai užima vietą virtinės priekyje arba jos uodegoje, o nuvargusieji keliauja į skrendantį "miegamąjį". Kaip stipriai ir netrikdomai paukščiai miega voros viduryje, pareina nuo oro ir nuo to, kaip jie gyveno ir maitinosi paskutiniuosius mėnesius prieš išskrendant. Pirmąsias keturias kelionės dienas trumpų atokvėpių metu paukščiai labai prastai maitinasi. Vėliau apetitas padidėja. Labai sunkus laikotarpis tarp 20 ir 27 skridimo dienos, kai paukščiai būna labiausiai nuvargę. Bet paskui paukščiai tarsi atsigauna ir laimingai baigia kelionę.
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PIRMIEJI SKA UTIŠKI 
PAŠTO ŽENKLAI

Kas yra rinkęs ar dar teberenka 
pašto ženklus, yra pastebėjęs, 
kad daugumas išleidžiamų ženklų 
turi įvairiausius piešinius, vaiz
duojančius žmones, tiltus, aug
meniją, gyvulius, gamtos vaizdus 
ir t.t. Pašto ženklų tematika labai 
plati ir įdomi. Tačiau tie, kurie 
pradėjo skautauti prieš daug metų 
ar tebeskautauja, niekad gal net 
nepagalvojo, kad atskirų valstybių 
išleidžiamus skautiškus pašto 
ženklus supa įdomiausios su jų iš
leidimu susijusios istorijos, kurios 
nors ir maža dalimi būna 
atvaizduotos ant to mažo, klijais 
padengto popieriuko...

1900 metais (septyneri metai 
prieš skautybės įkūrimą) Baden- 
Powell suformavo jaunų berniukų 
kadetų dalinį. Dalinio tikslas buvo 
palaikyti ryšių tarnybą apsuptame 
miestelyje laike būrų karo. Čia ir 
gimė busimosios skautybės šak
nys. Apsupto Mafekingo gynyba 
buvo ilga, varginanti ir savotiškai 
nuobodi. Ji tęsėsi 217 dienų... 
Gynyboje esą karininkai, norė
dami įnešti daugiau gyvumo ir 
nuotaikos miestelyje, išleido 
vietiniam pašto naudojimui pašto 
ženklus. Kada Baden- Powell apie 
tai sužinojo, jis padarė pasiūlymą, 
kad vienas jo ryšių tarnyboje 
esantis kadetų seržantas, pavarde 
Goodyear, būtų taip pat atvaiz
duotas šiuose pašto ženkluose. Jis 
tai padarė visai negalvodamas, 
kad karui pasibaigus tie ženklai 
bus pripažinti kaip pirmieji skau
tiški ženklai. Karui su būrais 
pasibaigus, Baden- Powell dažnai 
sakydavo, kad Goodyear yra jo 
“pirmasis skautas...”

Pirmoji valstybė, pagerbdama 
skautus ir jų garbei išleidus pašto 
ženklus, buvo Čekoslovakija, tai 
padarius Pirmojo Pasaul. karo 
pabaigoje, 1918 metais. Tuo metu 
Čekoslovakijos valdžia buvo kūri
mosi stadijoje ir čekų jūrų skautai 
oficialiai išnešiojo paštą besi
kuriančios valdžios pareigūnams. 
Tas buvo atlikta nuo lapkričio 7 iki 
25 dienos. Išleistuose valstybės 

pašto ženkluose buvo įrŠAS “Postą 
Češkych Skautu”. Šiandien tie 
ženklai yra sunkiai gaunami ir 
labai brangūs.

Pirmasis skautas, atvaizduotas 
pašto ženkle, buvo 1925 metais 
Vengrijos išleistoje sporto ženklų 
serijoje. Iš aštuonių ženklų, vienas 
buvo skirtas skautams ir vaizdavo 
stovyklos palapinių fone trimi
tuojantį skautą.

Pirmosios serijos, vaizduojan
čios skautiškus užsiėmimus, buvo 
išleistos Rumunijos 1931, 1932, 
1934 ir 1935 metais. Ženklų pieši
niuose buvo pavaizduoti skautai, 
atlieką gerąjį darbelį, pirmoji 
pagalba, skauto įžodis, stovykla
vimas, signalizacija, pėdsekystė, 
virimas. Nuo 1933 metų (kada 
Vengrijoje - Godollo įvyko 4-toji 
pasaulinė skautų Jamboree) kiek
viena valstybė, kurioje vykdavo 
pasaulinės Jamboree, yra išleidusi 
skautams paminėti pašto ženklų ar 
pašto atvirukų. 1971 metais 
Japonija išleido daugiaspalvį 
skautišką pašto ženklą, vaizduo
jantį trimituojantį skautą, apsuptą 
viso laisvojo pasaulio vėliavomis.

Žymieji skautų vadai savo skau
tiškose uniformose taip pat matomi 
pašto ženkluose. Skautybės įkū
rėjas Baden-Powell yra daugiau
siai sutinkama asmenybė viso 
pasaulio išleidžiamuose ženkluose. 
Jo paveikslas pirmiausia buvo pa
naudotas mažosios Liechtenstein 
valstybės pašto ženkle 1953 
metais. Tais metais Liechtensteine 
vyko 14- toji tarptautinė skautų 
konferencija. Lady Baden- Powell 
ir Lordas Baden- Powell - (vyras ir 
žmona) pasaulio skautų šefas ir 
pasaulio skaučių šefė - buvo pa
naudoti 1962 metais ant Haiti iš
leistų skautiškų ženklų. Afrikos 
valstybėlė Togo - 1961 metais iš

leido ženklus su savo skautų 
sąjungos vado Daniel Wilson, 
Baden- Powell ir amerikiečių 
skautų įkūrėjo Daniel Carter 
Beard paveikslais. 1972 metais 
Pasaulinis Skautų Biuras padarė 
nutarimą, kuriuo būtų įgyvendin
ta mintis - per skautiškąją filate
liją ir tautų bendradarbiavimą pa
didinti lėšų telkimą skautiškiems 
darbams. Valstybės, kurios pla
nuoja išleisti skautiškus pašto 
ženklus, didesnį tų ženklų kiekį 
skiria Tarptautiniam Skautų Biu
rui nominalia ženklų kaina. Pusė 
šių parduotų ženklų lieka valsty
bėje jos skautams, kita pusė 
padengia leidimo išlaidas, o gautas 
pelnas pereina Tarptautiniam 
Skautų Biurui, kuris savo nuo
žiūra paskirsto ypatingiems skautų 
organizacijos reikalams.

Romas Pakalnis
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PADĖKA

Mūsų mylima gyvenimo draugė- 
žmona, motina ir močiutė a.a. 
Elena Zofija Jurgėlienė mirė 1972 
rugsėjo 23 ir palaidota 27 d. Prieš 
tai velionė per 3 vasaros mėnesius 
pergyveno kelis širdies priepuo
lius, dvi sunkias operacijas ir labai 
daug iškentėjo ligoninėje, kurioje 
nebuvo jokių vėsintuvų.

Dėl velionės mirties mums 
užuojautą pareiškė gen. konsulas 
A. Simutis, gen. S. Pundzevičius, 
dr. V. Ingelevičius, VI. Jurgele
vičius, H. ir K. Miklai, B. 
Novickienė, L. Šimutis, J. 
Šlepetys, V. Šventoraitis, N. 
Tautvilas, P. Vainauskas, J. 
Valaitis, L. Virbickas su šeimo
mis, Lietuvos Kariuomenės Kū
rėjų- Savanorių S- gos N- Y sky
rius, Lietuvių Skautų S- ga, N- Y 
Neringos ir Tauro tuntai, 
Akademinis Skautų Sąjūdis, eilė 
skautininkų- kių.

Dėl nesveikatos velionė neturėjo 
gyvybės apdraudos. Įvairioms 
išlaidoms apmokėti ar gėlių vietoje 
su užuojauta aukų atsiuntė:

1) J. Asminas, inž. K. Krulikas, 
J. Pakalka, V. Prižgintas, gen. S. 
Raštikis; skautininkai- ės M. Bar

a.a. Elena Zofija Jurgėlienė.

niškaitė, L Jonaitienė, K. 
Jonaitis, B. Juodelis, Č. Kiliulis, 
E. Korzonas, Br. Kviklys, P. 
Labanauskas, L. Matonienė, K. 
Palčiauskas, S. Rudys, A. 
Samušis, A. Saulaitis, J. Špake- 
vičius, V. Vijeikis, 0. ir P. 
Zailskai;

2) Bostono Baltijos ir Žalgirio 
tuntai; Čikagos skaučių Aušros 
Vartų ir Nerijos tuntai ir skautų 
Lituanikos tuntas; Detroito skautų 
Baltijos tuntas (dusyk); Cleve- 
lando, Čikagos ir Hartfordo 
skautininkų-kių ramovės; Skautų 

Brolijos Vadija; Skaučių Seserijos 
Socialinis Skyrius ir Atlanto 
rajonas (dusyk); Hamiltono skau
čių Širvintos tuntas; Toronto jūros 
skaučių laivas, skaučių Šatrijos 
tuntas, jūros skautų budžių H. 
Montės laivas ir skautų Rambyno 
tuntas; Australijos LSS Rajono 
Vadija, Geelongo Šatrijos tuntas 
ir Melbourne skautininkų- kių 
ramovė; Studentų Skautų K! 
“Vytis” C. Valdyba ir Čikagos 
skyrius.

Didelės moralinės pagalbos 
mums suteikė ir skautijos paramą 
organizavo Br. Kviklys, Austra
lijos LSS rajono dvasios vadovas 
kun. Pr. Dauknys, Vyr. Sk-ko 
Pav. Č. Kiliulis, Vyr. Sk-kė L. 
Milukienė ir LSS P- kas A. Sau
laitis, atvykęs ir į laidotuves. 
Atsisveikinimą su velione pravedė 
A. Samušis. Rožinį kalbėjo, šv. 
Mišias laikė ir į kapus lydėjo LSB 
vyr. dvasios vadovas kun. J. 
Pakalniškis.

Daugelis mūsų bičiulių dalyvavo 
šermenyse, pamaldose, lydėjo j 
kapus, užprašė atskiras ar 
amžinas šv. Mišias už velionę. 
Gėlių vietoje aukas N-Y Kultūros 
Židiniui pasiuntė S. Kraunaitienė, 
A. ir K. Jonynai ir Liet. B-nės 
Great Necko apylinkė, prie kurios 
velionė priklausė.

Reiškiame visiems širdingą 
padėką.

Petras Jurgėla ir sūnūs su 
šeimomis

LIETUVOS ATSTOVAS DĖKOJA
geriausius linkėjimus Jums asme
niškai ir Lietuvių Skaučių 
Seserijai.

Lietuvos atstovas Washingtone 
p. J. Rajeckas, dėkodamas už 
sveikinimus jo sukaktuvių proga ir 
dovaną - albumą “Lietuvių Skau
čių Seserija”, buv. vyr. skauti- 
ninkei v.s. Malvinai Jonikienei 
prisiuntė sekančio turinio laišką: 
Ddidžiai gerbiamoji, giliai nuo
širdžiai dėkoju Jums už manęs 
prisiminimą 75 metų amžiaus 
proga ir pareikštus sveikinimus.

Man labai miela buvo susilaukti 
Lietuvių Skaučių^Seserijos svei

kinimų. Kartu labai dėkoju Jums 
už atsiųstą knygą “Lietuvių Skau
čių Seserija”. Labai įdomu buvo 
taip pat susipažinti su Lietuvių 
Skaučių Seserijos istoriniais bei jos 
veiklos bruožais. Labai ačiū už 
dovaną - šią taip puikiai išleistą 
knygą.

Antrąjį aukščiau minėtos knygos 
egzempliorių perduosiu Kongreso 
Bibliotekai, kaip pageidavote. Su 
pakartotina padėka už sveikinimus 
ir knygą prašau priimti mano

Gilia pagarba

J. Kajeckas 
Lietuvos atstovas
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NAUM
LEIDINIAI

SKAUČIŲ. LAIKRAŠTĖLIAI

SESE’ SKAUTE, lapkričio 
mėnuo, 1972.

Palangos tunto (Los Angeles) 
sesių praėjusio lapkričio Sese 
Skaute numeris skiriamas paukš
tytėms: jos dainos posmeliu pa
sveikinamos laikraštėlio viršelyje, 
skaitome jų žvaigždutės stovyklos 
skilčių šūkius, paukštyčių dainą ir 
pan. Penki puslapiai skiriami 
Žvaigždyno stovyklos statistikai: 
draugovės, skiltys, keletas ra
šinėlių. Iliustruota sesės Rasos 
Zelenytės piešinėliais.

KERNAVĖS KUORAS, 1972 
Kalėdos.

Chicagos sesės kernavietės savo 
tradicinių tunto Kūčių proga iš
leido 21 psl. laikraštėlį Kernavės 
Kuoras.

Su šv. Kalėdomis sveikina tunto 
dvasios vad. kun. L. Zaremba, SJ, 
o tolimesniuose puslapiuose 
paukštyčių, skaučių ir vyr. 
skaučių rašinėliai, eilėraščiai, 
piešiniai, juokai. Trys Gražinos 
d-vės sesės pasakoja apie Kūčių 
vakarą, noveliūkštė “Įvykiai 
17- me aukšte” įdomiai prisistato 
Živilės d-vės skautė Dovilė 
Užubalytė, du puikūs Kristinos 
Bukaveckaitės eilėraščiai. Taip pat 
gausiai atstovaujama Ventos 
draugovė, Žemynos, Šešupės ir 
vyr. skaučių.

Redakc. kolektyvas: fil. R. Pen- 
čylienė (red.), fil. R. Bartuškienė, 
L. Snarskytė, R. Likanderytė, R. 
Kupcikevičiūtė, G. Remeikytė ir 
“sesė Tarka”.

DAINA IR POEZIJA

Redakciją pasiekė du leidiniai, 
papildę vėl lietuvišką knygų 
lentyną naujomis dainomis ir 
poezija.

Iš Santa Monicos, Kalifornijos, 
atkeliavo komp. Giedros Gudaus
kienės NORĖČIAU SKRISTI, 
naujos dainos mažiems ir jauniems 
(17 dainų ir giesmių).

Parinktieji dainelių tekstai - 
mūsų poetų ir lituanistinių mo
kyklų moksleivių eilėraščiai - gerai 
atitinką gyvenamo laiko jaunųjų 
nuotaiką; dabartinėms nuotaikoms 
pritaikytos ir melodijos. Giesmės, 
kaip šiandien mūsų jaunimo mėgs
tama, palydimos gitarų akompa
nimentu.

Mums įdomios ir dvi skautiškos 
dainelės: “Aš paukštytė” ir 
Kalifornijos skautų daina, kurią 
Aido puslapiuose buvome atspaus
dinę praėjusių metų 4- me nume
ryje. Pasinaudokime ir kitomis 
smagiomis dainelėmis, ruošdami 
jaunųjų pasirodymus, montažus ir 
kt.

Leidinį iliustravo Rasa Arbaitė, 
išleido LB Santa Monicos - W. Los 
Angeles Apylinkė, kaina 2 dol.

Australijos žemynas sveikina 
mus su dvylikos poetų rinktine 
TERRA AUSTRALIS, išleista 
“Minties” spaustuvės Sydnejuje 20 
m. sukakčiai paminėti.

Tolimoje ančiasnapių žemėje 
gyveną mūsų poetai rinkinyje 
pristatomi (arba patys prisistato) 
įdomiomis biografijomis, nostalgi
ja ir ilgesiu dvelkiančiomis 
eilėmis, įvairiais bandymais, kiti 
net paneigdami mūsų kalbos bei 
skyrybos taisykles. (Vienas Chica
gos poetas man aiškino, kad 
poezijoje tas leidžiama).

Tuzino rinktinėje dalyvauja ir 
mūsų skautininkas Bronius Žalys, 
pateikdamas 5 ilgesnius poezijos 
gabalus. Įdomu pažymėti, kad 
rinkinio pavadinimas Terra Aus
tralis paimtas iš brolio Žalio vieno 
eilėraščio.

Leidinys didelio formato, gra
žiai išleistas, 157 psl.

brolis Zū

JUOZAS GAUBAS 
DAINOS IR GIESMĖS

24 kompozicijos solo, mišriam ir 
vaikų chorams, bažnytinės gies
mės. Įžangoje kun. Br. Markaitis, 
SJ, apie Gaubo kūrybą sako:

“Nežiūrint esminio kūrinių pa
prastumo, juose yra gražaus 
melodingumo, šiltos nuotaikos, 
gaivaus skambumo. Pavyzdžiais 
galėtų būti “Žalioj girelėj”, kurią 
jungtinis 3000 dainininkų choras 
atliko 1939 m. Pasaulinėje 
Parodoje, New Yorke, ir “Augo 
kalnely”. Abi dainos randamos 
1938 metų Dainų šventės re
pertuare. Į Lietuvių Chorinės 
Literatūros chrestomatiją (Vil
nius, 1963) įtraukta “Žalioj 
girelėj” ir “Mano rūtos”. Iš giesmių 
nuostabiai gražus motetas “Exal- 
tabo te, Domine”, kurį dažniau 
turėtume girdėti mūsų bažnyčiose. 
Minėtina “Sveika Marija”, tiek 
solo, tiek chorui. Čia nuoširdus 
paprastumas, apvilktas dailios 
melodijos rūbu, dvelkia giliu 
maldingumu.

Mano manymu, šiame leidinyje 
yra eilė gražių kūrinių, galinčių 
praturtinti vaikų ir mišrių chorų 
bei solistų repertuarą”.

Šio dainų rinkinio mecenatas - 
Vyr. Paškauskas; išleidimu rūpi
nosi v.s. V. Barmienė. Leidinio 
pajamos skiriamos LS Seserijai. 
Seserijai padovanota 100 egz. 
Leidinio kaina 3 dol., gaunama pas 
V. Barmienę, 1311 Me Collum 
Str., Los Angeles, Calif. 90026.
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ANGLUOS RAJONAS PAMINĖJO 25-tį

Karo audrai palietus lietuvių 
tautą, mūsų pasirinkta išeivijos 
kelias į vakarus. Išeivija yra tautos 
nelaimė nes tai - atskilimas nuo 
tautos, klajūnų' gyvenimas.

Patekę išeivijon, skautai idea
listai atsinešė kartu į laisvę skau
tiškos liepsnos kibirkštėles: jie 
dėjo pastangas, kad ir išeivijoje ta 
skautiška ugnelė degtų ir rusentų 
visur, kur tik buvo susibūrę lie
tuviai ir jaunimas vakarų Vokieti
joje.

Skautiškai idėjai pasišventę 
vadovai lietuvišką jaunimą būrė į 
vienetus, kad jaunimas nepasi
mestų stevimoje aplinkoje, nes 
mes, kad ir atskilę nuo tautos, 
esam lyg to ąžuolo gyvosios dalys. 
Tad ir svečioje šalyje turime likti 
lietuviais skautais, alsuoti lietu
viška dvasia, šlamėti skautiška 
meile artimui.

Prasidėjus emigracijai į užjū
rius, dalis skautininkų pasiekė 
pasaulio skautybės įkūrėjo kraštą 
- Angliją. Atvykę pirmieji mūsų 
skautų vadovai pradėjo dirbti lie
tuviškos skautybės darbą. Anglijos 

krašte pirmasis liet, skautų vie
netas, vadovaujamas v.s. R. Spalio 
- Giedraičio, įsisteigė 1947 m. Po 
to buvo sušauktas vadovų suva
žiavimas ir pasitarimas, kuris, 
nežiūrint negausaus vadovų būre
lio ir sunkių gyvenimo sąlygų, 
davė gerų rezultatų. Jaunimas 
buvo buriamas į būrelius, vyko 
skautiškos stovyklos, kuriose jau
nimas arčiau susipažino su skau
tiškais darbais ir lietuviškais 
papročiais.

Buvo džiugu, kad šį darbą įver
tino ir šio krašto žymūs skautų 
pareigūnai. Darbą smagino, kada 
ir iš plačiosios visuomenės, rėmė
jų, organizacijų ir LSS vyriausios 
vadovybės sulaukta moralinės ir 
materialinės paramos bei globos.

Per 25 skautiškos veiklos metus 
keitėsi rankos, veidai, darbai, 
vyko emigracija į tolimesnius 
užjūrius, tačiau skautiška idėja 
nesikeitė. Ji liko naudinga savai 
visuomenei, tarnaujant skautiško 
šūkio idealui - Dievui, Tėvynei, 
Artimui.

25- čio atžymėsimo vakarienė.

Praėjusių metų lapkričio 4 d. 
Derbyje susirinko rajono vado
vai- ės, organizacijų atstovai, 
rėmėjai, dvasiškija, tėveliai ir 
svečiai prie bendro lietuviško- 
skautiško stalo. Geltonų - žalių - 
raudonų žvakučių ugnelės simbo
lizavo mūsų šūkį ir neužgestančią 
tėvynės meilę. Šiuo susirinkimu 
atžymėta Anglijos rajono skau
tiško darbo 25 metų sukaktis, 
dalyvaujant virš šimtinės skautų, 
vadovų-ių ir svečių.

Vakarienė pradėta malda, kurią 
sukalba kun. A. Putcė. Prie vaka
rienės bendro stalo dalyviai paki
lioje nuotaikoje šnekučiavosi iki 
arbatos. Arbatos metu rajono 
vadas taria žodį lietuvių kalba, 
anglų kalba sveikina Seserijos 
vadeivė ps. G. O’Brien. Tolimesnė 
programa perduodama s. Br. 
Zinkui: skaitomi sveikinimai iš 
Brolijos VS, Vokietijos Aušros 
tunto brolių-sesių, anglų H. G. 
Hutchison, J. H. Booth ir kitų. 
Žodžiu sveikina kun. A. Putcė, dr. 
S. Kuzminskas, anglų - E. Clark, 
ukrainiečių - M. Popovych. Svei
kinimus į anglų kalbą išverčia psl. 
V. Zinkus.

Iki vėlyvo vakaro vyksta pager
bimai, šnekos, šokiai, loterija ir 
premijos. Nevieną dalyvį aplankė 
mintis: vienintelė organizacija 
laisvajame pasaulyje liko nepabi
rusi ir apjungusi lietuvišką 
jaunimą - Lietuvių Skautų 
Sąjunga, kuri šiuo metu turi 
daugiau kaip 4000 aktyvių narių.

J .M.<----- ------ --------- __
Anglijos Rajono skautiška -paro

dėlė Manchesteryje.
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JUODKRANTĖS GERASIS DARBELIS

Gruodžio pirmąjį sekmadienį, 
Nerijos tunto Juodkrantės laivo 
jūrų skautės sugužėjo į Marquette 
Parke esančią Margučio radijo 
stotį. Virš dvidešimt jaunų sesių, 
vadovaujamų Mildos Kupcikevi- 
čiūtės ir Dalios Mačiukevičiūtės, 
susirinko čia gerojo Kalėdų darbe
lio sueigai. Nustebo radijo progra
mos vedėjas Petrutis ir jo jaunasis 
štabas ne tik dideliu sesių ant
plūdžiu, bet dar labiau šių mer
gaičių pasirinktu geru darbeliu. 
Nudžiugo sužinoję, kad sesės 
atvyko čia savo darbo lietuviškais

DETROITO BALTIJOS
TUNTE

Tunto štabas šiais metais ne
siuntė Kalėdinių pasveikinimų 
skautų draugams. Vietoje sveiki
nimų buvo pasiųsta tik viena 
Kalėdinė kortelė sunkiai sergan
čiam skautų veikėjui Kostui Jur- 
gėlai, kartu pasiųsta ir kalėdinė 
dovana. Baltijos tuntas taip pat 
paaukojo keletą Skautų Aido pre
numeratų Anglijos skautams, 
kurie dėl įvairių priežasčių patys 
negalėjo užsimokėti.

Skautų štabo posėdis įvyko 
gruodžio 14 d. šv. Antano parapijos 
patalpose. Tunto vadovai pasitarė 
apie draugovių atliktus darbus ir 
ateities planus. Tuntininkas Leo
poldas Heiningas s.v. Liną Gobį 
laikinai paskyrė vilkiukų draugo
vės draugininku. 

kalėdiniais puošmenimis papuošti 
Kalėdų eglutės.

Visi šoko mergaitėms į talką ir 
netrukus eglutė didžiavosi pirmą 
kartą šioje įstaigoje papuošta lie
tuviškais šiaudinukais.

Paklaustos, kodėl tokio pobū
džio gerąjį darbelį pasirinko, sesės 
paaiškino: “Gerus darbelius asme
nims mes nuolatos stengiamės 
daryti, bet šiais metais nutarėme 
atlikti jį visuomeninio pobūdžio 
gerąjį darbelį dirbančiai lietuviškai 
įstaigai”.

Tarybos Pirmininkas inspektuoja 
Lituanicos tunto vienetus 1972 m.. 
Dešinėje tuntininkas Sigitas M.lk- 
naitis.

KELIAUJAME SU DAINA
Skautiškoj kelionėj su v.s. Brone 

Variakojiene susitikome Ketvir
tosios Tautinės Stovyklos proga. Ir 
dabar, pasiruošę švęsti 55-jį 
Lietuvių Skautų Sąjungos jubi
liejų, verčiame Seserijos knygos 
lapus ir, anot Mačernio “Vėl už
miršti vaizdai, lyg pelkių šviesos 
rudeninę naktį, praeina- pro 
mane”.

Dvidešimt pirmajam knygos 
puslapyje sesė Bronė paskautinin- 
kė, Panevėžio vyr. skaučių 
vadovė, 1936 m. Po dešimties 
metų, jau svetimame krašte - 
Wurzburge - tunto adjutante, 
vėliau tuntininkė Schweinfurte. 
1959 m. Chicagos skautininkių 
draugovei švenčiant savo dešimt
metį, sueigoje pirmąkart dainavo 
sesės Variakojienės vadovaujamas 
skautininkių sekstetas. Metų eilėje 
dainininkių grupės dalyvės keitėsi 
- vienos dainavo ASS išleistoje 
plokštelėje “Laužų Aidai”, kitos 
Seserijos suvažiavime St. Cathe
rines 1967 m., dar kitos skau
tininkių suvažiavime Clevelande 
1971 m. Tik sesės Bronės skautiš
koji kelionė, dainos lydima, 
tęsiasi per visus tris knygos 
skyrius nuo Lietuvos iki Amerikos.

Šiais metais suėjo 10 metų, kaip 
ji Aušros Vartų tunte. Ją matome 
visur, kur reikia pagalbos. Ji ne 
vien muzikė. Per tuos dešimt metų 
Kaziuko mugių lentynas, o tuo 
pačiu ir mūsų tautiečių bei kita
taučių namus papuošė 200 jos 
siuvinėtų pagalvių. 50- jo Sąjungos 
jubiliejaus proga (1968) ji sušaukė 
Chicagoje Tėviškės parapijos 
mergaites į skaučių būrį, įsteig
dama Jūratės d-vę.

Kelių skautiškųjų sukakčių 
proga mielą sesę v.s. B. Varia- 
kojienę sveikiname ir džiaugia
mės, turėdamos ją savo būry.

A. Namikienė

v.s. B. Variakojienės vadovau
jamos sesės dainininkės: B. 
Vindašienė, I. Stravinskienė, D. 
Vakarė, V. Aleknienė, M. Joni
kienė, A. Gasnerienė ir A. 
Palukaitienė 1972 m.
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KUL TŪRINĖ POPIETĖ 
CHICAGO J E

Praėjusio lapkričio 26 d. 
Jaunimo Centre buvo suruošta 
skautų kultūrinė popietė, kurios 
sumanytojai ir skatintojai buvo 
Vidurio Rajono Vadija.

Skautų vienetai leidžia savo 
laikraštėlius, kurie šių Jubiliejinių 
Metų proga buvo premijuoti. 
Premijos buvo skiriamos už 
geriausią laikraštėlį, gražiausią 
laikraštėlio piešinį, rašinius, 
eilėraščius, nuotraukas. Komisija 
išrinko kūrinius, kuriems premijas 
paskyrė L. Žurn. Sąj. Daužvardžio 
Fondas ir rajono vadija. Laimėju
siems premijas įteikė sąjungos 
p-kas. v.s. J. Vaišnys, S.J.

Lituanicos tunto Perkūno ir 
Krėvės d-vės laimėjo premiją už 
laikraštėlį “Skiltis”, Rambyno 
dr- vės Eugenijus Būtėnas - už ge
riausią nuotrauką. Aušros Vartų 
tunto Žemaitės dr-vė (dr-kė R. 
Miknaitytė) laimėjo premiją už 
laikraštėlio “Spindulys” viršelio 
piešinį, vyr. sk. Irena Ivanauskai
tė - už rašinėlį “Pirma naktis sto
vykloje”, sesė Vilija Vakarytė už 
eilėraštį “žmogus”, vyr. sk. Nora 
Sugintaitė (“Suktinis” laikraštėlio 
redaktorė) už “Atsisveikinimas”.

Po premijų įteikimo sekė įvairių 
talentų pasirodymai. Savo kūryba 
pasireiškė Aušros Vartų, Kerna
vės ir Nerijos tuntai.

Savo kūrybą skaitė sesės K. 
Bukaveckaitė, D. Užubalytė, R. 
Jovarauskaitė, D. Karužaitė. D. 
Bruškytė pašoko išraiškos šokį iš 
“Jūratės ir Kastyčio”, o rašytoja s. 
N. Užubalienė paskaitė ištrauką iš 
savo naujosios knygos “šamo ežero 
sekliai”. Skautės R. Česnauskaitė 
paskaitė N. ir V. Sparkyčių eilė
raščius, o vyr. skautė Nijolė 
Sparkytė paskambino pianinu savo 
kūrinį “Bithoven”, suvaidino 
monologą iš A. Čeehovo “Trys 
Seserys” ir, suorganizavusi seks
tetą iš Aušrinės dr- vės sesių, 
padainavo dvi linksmas dainas. 
Vyr. skautės D. Eidukaitė ir R. 
Kleinaitytė padainavę lietuviškų ir 
pramoginių dainų.

Popietė užbaigta s. I. Kerelienės 
žodžiu.

Aušrinės draugovės “dainuo
jančios sesės".

Kristina Bukaveckaitė prie 
eilėraščio: “Vėjo išblaškyti mes..."

Sesė Danutė Bruškytė išraiškos 
šokio sūkuryje.
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Vyr. skautė Rūta Kleinaitytė 
išpildo “Ispanišką dainą".
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AUŠROS VARTŲ TUNTAS 
TARPTA UTINĖJE MUGĖJE

Lapkričio 4- 5 d.d. Navy Pier, 
Chicagoje, įvyko tarptautinė 
paroda-Mugė, kurioje tarp trijų 
lietuviškų organizacijų dalyvavo ir 
Aušros Vartų skaučių tuntas. 
Pavilijonas buvo skoningai ir pa
traukliai įrengtas, savo origina
lumu ir išstatytais lietuviškais 
dirbiniais sukėlė kitataučių tarpe 
didelį susidomėjimą. Čia buvo 
galima pasigrožėti tautinėm lėlėm, 
šiaudinukais, įvairiais meniškais 
medžio drožiniais, lietuviškais 
motyvais varstytomis pagalvėlė
mis bei lituanistiniais leidiniais. 
Ypatingą dėmesį atkreipė ameri
kiečių skaučių grupė į “Šypsokis” 
medinukus, kuriuose viena jų 
atrado išdegintą savo vardą. 
Didžiai nustebusi, jinai jį nusi
pirko prisiminimui.

Atidarymo proga tunto vardu 
kongresmanui Pučinskiui buvo 
įteikta lietuviška vėliavėlė, o 
burmistras R. Daley apvainikuotas 
šiaudinukų vainiku.

Parodą suruošė ir jai vadovavo 
tunt. pavaduotoja ps. Ilona Lau
čienė. šioje Tarptautinėje Parodo
je dalyvavo Aušros Vartų skaučių 
tuntas, Grandies šokėjų grupė, 
Lietuvių Bendruomenė ir Mon
tessori dr- ja. tr i•’ D. Vakare

Clevelando broliai ir sesės sto- Clevelando skautininkų ramovė 
vyklinėse pamaldose. X V® įdėjo, trečia iš dešn. sesė D.

* Orentaitė, nauja paskautininkė.
VI. Bacevičiaus nuotr.

Laisvalaikis, kurio taip maža 
buvo šios vasaros Gintaro 
Mokykloje...

Laišką j namus berašant... Iš 
praeitos vasaros “Ragainės sto- 
vykios.

Nuotr. R. Mortytės

Ir vėl lyja! Kaip valgyti išsi- 
virsime?! Vaizdas iš šiemetinės 
Gintaro Mokyklos.
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S. Statkus ALp(LKA)3083
2245 Burr Oak A-v
North Riverside, 1"/a, IMI*.!

SKAUTU AIDAS 
6840 SO. Campbell 
Chicago, ILL. 60629

ilffi
NAUJŲJŲ METŲ 

LINKĖJIMAI!

Brolijos Vyr. Skautininkui - jau 
aplankius visus žemynus, šiais 
jub. metais nuskristi į mėnulį ir ten 
įsteigti Brolijos skiltį.

Gelež, Vilko kavalieriams - kad 
išsipildytų jūsų slaptas noras: dar 
vienas ordinas sąjungoje - aukš
čiausias!

* v.s. č. Senkevičiui - įsijungti į 
jubil. stovyklavietės ieškotojų 
komisiją ir padėti jai surasti tin
kamą stovyklavietę šių metų Ju
biliejinei.

Chicagos sesėms ir broliams - 
įsisteigti savo atskirą rajoną ir 
leisti ir kitų rajonų skautininkams 
patekti į aukščiausią valdžią.

Vyr. skautėms - nežiopsoti: 
Brolija taip pat išleidžia didelius 
būrius vyčių.

Skautininkui Bacevičiui - jeigu 
Vladas nefiksuotų, kas gi apie mus 
žinotų? Sėkmės!
: Jaunam vadovui - atsimink, kad 
ir tu buvai kadaise vilkiukas ir dėl 
sueigos metu, sulaužytos kėdės 
nepulk į paniką; sąjunga dėl to 
nesugrius.

Ąžuolo Mokyklos vadovybei - 
surasti patrauklesnių priemonių 
(čia padėtų sesės), kad ąžuoliečiai 
atliktų ir teoretinius mokyklos 
darbus.

Los Angeles skautijai - rimtai 
pagalvoti apie oro skautų stei
gimą, nes kas jus išgabens vasarą 
iš kalnų stovyklavietės, jei staiga 
aplinkui užsliuogs griūtys ar tra
diciniai Kalifornijos gaisrai.

Visiems vilkiukams - ir toliau 
gausiai vykti į stovyklas, ten, 
vadovų pasibaisėjimui, žiauriai 
pulti paukštytes naktinių žaidimų 
metu; tėvelių pasibaisėjimui, pri
sigaudyti ir parsivežti į namus 
varlių, gyvačių, etc. Jeigu jūsų 
katilas nekunkuliuos, ir sąjunga 
negyvuos.

Kaz. mugių darbininkams - 
mūsų jaunimo labui ir toliau 
sąžiningai dirbti, aukoti gražius 
gaminius, o mugės metu vėl juos 
atpirkti.

Neaktyviam skautininkui- ei - šį 
nusikaltimą gali atpirkti, atlikda
mas vieną šių trijų didžiųjų baus
mių: 1) atprasdamas vartoti posakį 
“Mūsų laikais taip nebuvo”, 2) už
sisakydamas Skautų Aidą, 3) pri
siversdamas kartais PAGIRTI ir 
jauną vadovą.

(ilg, L.A.)
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