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UŽSAKĖ SK. AIDĄ Į UŽJŪRIUS
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MIESTAS,
KURIAME
GIMĖ 
MŪSŲ

žiur. viršelį

LAIKRAŠTIS
Šiauliai - mažas taškelis mūsų 

planetos Žemės margame pavir
šiuje, net nevisuose žemėlapiuose 
pažymėtas, bet brangus ir artimas 
žmonių genčiai - lietuvių tautai. 
Genčiai, kurios vardą amžiais 
svetimieji daug kartų bandė iš
trinti iš žemės vardyno, bet kuri 
savo gajumu vis atgydavo, prisi- 
keldavo nauja gyvybe. Svetimieji 
iš rytų ir vakarų,' barzdoti kariai 
net iš anapus Baltijos daug kartų 
trypė, niokojo mūsų žemes, bet 
ilgoje amžių eilėje aisčių vardas 
tebėra gyvas kaip ir prieš šimt
mečius.

Šiauliai nebuvo išimtis šioje 
likiminėje kovoje. Antai, jau 
eiliuotoje Livonijos kronikoje 
(13-tojo amžiaus metraštyje), kur 
aprašyta 1236 m. kalavijuočių 
žygis į Lietuvą, minimas mūšis, 
įvykęs ties Saule. Kalavijuočiai 
tada naikino žemaičius, o grįždami 
kliudė ir Šiaulius.

Turėjo priešų Šiaulių lygumose 
gyvenę aisčiai ir dar seniau, net 
savo istorinių laikų pradžioje, nes 
iš archeologinių tyrinėjimų žino
ma, kad šios gyvenvietės Salduvės 
kalne jau turėta pilis ar slėptuvė 
nuo pavojų. Į piliakalnį per pelkes 
buvo išvesti slapti akmeniniai 
keliai - kūlgrindos.

Nelengvi buvo ir carinės okupa
cijos metai. Iš Šiaulių miesto 
istorijos žinome, kad 1831 m. 
sukilimo metu sukilėliai buvo 
užėmę Šiaulius, deja, jėgos jų 
buvo mažos, sukilimas numalšin
tas. Didysis 1863 m. sukilimas irgi 
buvo plačiai apėmęs Šiaulių 
apskritį. Pagautieji sukilėliai buvo 
šaudomi ar kariami už miesto 
kalnelyje, kuris ir dabar tebeva
dinamas Sukilėlių kalneliu. Dau
gelis buvo ištremta į Sibirą, jų 
nuosavybės konfiskuotos.

Nemažai aukų sudėta ir abiejų 
didžiiįjų karų laisvės kovose, ypač 
1919 metais atsiimant bermonti
ninkų užimtus Šiaulius. Vykdant 
šią operaciją, kuriai buvo sutelkti 
neseniai suorganizuotos Lietuvos 
kariuomenės septyni pulkai, labai 
padėjo mieste susiorganizavę 
partizanai. Jie sunaikino priešo 
telefono- telegrafo linijas, sekė 
bermontininkų judėjimą ir pra
nešinėjo Lietuvos kariuomenės 
daliniams.

Kaina 15 ctnhj.

Skautų Aidas
Mėnesinis Skautų literatūros laikraštis, 

leidžiamas Šiauliuose.
Redakcijos ir administracijos adresas: ŠIAULIAI. Ttirtjaus g-vč 12

.................
I Skelbimų kaina:
I penio eilutei 70 centų.

I Nr. I SiouliaL 1923 m. kovo 15d. | 1 melai.

Nuo redakcijos.
Skduių Vyriausiajam Stabui leidus.

luredunn omeny!, duoti dau-

vhuo.ncnę su skaulybe ir jos ludėiunu 
Lietuvoje.

Redakcija imdamosi Šio darbo, staio

klausimų dėžulę, kurtoje pasistengs išgv-t 
dentl liečiamus skaulybę neaiškumus

Leisdami š| laikraštį, nėra abeio. ti
kimės ir iš visuomenės puses, logcl ii oc- 
neapleis mūsų šiame idtnniam darbe, o 
sukaupę bendras teitas, kaip materiale* 
taip ir morales, lengvai galėsime tęsti 
pradėtųn darbų'

Budėk’ Redakctia

Idealų Katalogas.
žmones daug ginčijasi tarp savęs 

del (vairių dalykų, bet visi sutinka, kad 
nei vienos asmuo neapsieis be tam tikro 
prisickimo.dvasios krypsnio, nusistatymo 
Tas svarbiausias, galutinas siekinys, kurio 
nukreipiąs yra visas žmogaus veikimas, 
vadinasi idealu

Tik deja, tame yra keblumas, t.od 
galutinas idealas neaiškiai švieėia kiekvie
nam asmeniui. Todėl tokia daugybe Įvai
rių idealų, idealėlių. tokia nuomonių dau
gybe del jųjų' Čia galėtume parašyti lšn».) 
ilgų idealų katalogų'

Kokie gi yra skautų idealai9
Skautų idealų k dialogu lengva susu • 

tyli iš jų įstatų Bus tai 1) Ištikimybė duo- 
tųjam žodžiui 2) Ištikimybe Dievui Ir re-

sau ui pareigi) tolintis nuo partyvės po 
lihkos. kun dabar įsivyravusi, naikina 
visuomenėje pasyvias p.iimias ir ją paga
liau priveda prie neapykantos. Nusiioimę 
nuo jos. mes visgi stengsime'*, kiek ga
lima paįvairinu leidžiamojo laikraiiio tu
rini. sugrciindarjii teorija su praktika

Talpinsime taipogi tinių apie savo 
darbuotę. I y skautų kronikų, kurioj bus 
nurodoma vyriausiojo ir musu Stabo pra 
neSitnai, veikimai ir t.

.Skatini Aidos', prašant Šiaulių L 
G ir Sp- l eder Vytauto .skyriui, turės 
minimame iaikraStyic savo skyrių, kuria
me bus talpinama Skyriaus darbuotė ■’ 
centro valdybos pranešimai

Atsiradus neaiškumų ir klausimų vi 
suomenėit. .Skautų Aidas* lutes savyje

••••••••••••••••••••«
Gajoji lietuvių gentis atlaikė 

visus negandus ir, atgavus nepri
klausomybę, Šiauliai išaugo di
džiuliu pramonės ir kultūros 
miestu, ketvirtu savo dydžiu 
Lietuvoje. Gamyboje pirmavo odų 
ir saldainių pramone; nepriklau
somybės metais veikė 5 odos1 
dirbinių fabrikai ir penkios saldai
nių gamyklos. 0 kas iš vyresniųjų 
neprisimena Birutės ir Rūtos 
saldainių, kurie iki paskutiniojo 
karo buvo pardavinėjami ir 
Amerikos krautuvėse.

Šalia odų ir saldainių, Šiauliai 
buvo išgarsėję didžiausiu (po Vyt. 
Didž. Kultūros muziejaus Kaune) 
Lietuvoje etnografiniu Aušros 
muziejumi ir aukščiausiu bažnyčios 
bokštu - 246 pėdų aukščio.

Tai šv. Petro ir Povilo bažnyčia, 
turinti seną ir įdomią istoriją. 

Pirmąją medinę bažnyčią 1445 m 
pastatė Žemaičių seniūnas Myko
las Valimantaitis Kęsgailą, o 
mūrinė iškilo (kito Žemaičių 
seniūno - Jeronimo Valavičiaus 
rūpesčiu. Karalius Zigmantas Vaza 
1612 m. patvirtino Šiaulių bažny
čiai privilegiją, kurioje primenama 
ir pareiga, kad kunigai mokėtų 
lietuvių kalbą.

Bažnyčia baigta mūryti 1625 m., 
bet dar jaunutę šventyklą (po 
dvidešimtmečio) užpuolę švedai 
apiplėšė, o tuometinį kleboną 
Bukatą nužudė. Priešų puolimai 
Šiauliams - nenaujiena, tad 
bažnyčia buvo statyta kartu ir 
apsaugai. Jos sienos storos - iki 6 
pėdų, viduje ir aplink presbiteriją 
išvesta galerija, iš kurios pro 
apskritus langus buvo galima 
šaudyti. Tą pačią paskirtį turėjo ir 
sargybos bokštelių apvalūs lan
geliai.

1880 m. žaibui bokštą sudegi
nus, iškilo dabartinė bokšto forma.

Kultūrinėje srityje Šiauliai ne
priklausomybės metais irgi buvo 
vieni žymiųjų Lietuvoje. Šalia eilės 
aukštųjų ir vid. mokyklų, veikė 
dramos teatras, didelis bibliotekų 
tinklas, kanklių orkestras, muzi
kinis teatras ir kt.

Gausūs Šiauliai ir periodine 
spauda, kuri pradėta leisti 
atgavus nepriklausomybę. Nepri
klausomybės laikotarpiu - įvairiais 
tarpsniais - periodinių leidinių 
būta keliolika, bet daugumo 
gyvenimas buvo trumpas. Lietuvių 
Enciklopedija nurodo, kad ligi 
1929 metų jų pasirodė net 79. 
Pirmuoju pažymimas dvisavaitinis 
Sietynas (nuo 1919 m.), toliau 
minima visa eilė kitų, ilgiau išsi
laikiusių periodinių leidinių: Šiau
lių Naujienos (1923), Šiaulietis 
(1924), Momentas (1924) ir t.t.

Įdomu pažymėti, kad pirmųjų 
nepr. metų laike leistųjų periodinių 
spaudinių tarpe mūsų Skautų Aido 
Enciklopedija nepamini. O dabar, 
po penkiasdešimt metų, atsigrįžę 
matome, kad mūsų žurnalas, 
anuomet kukliai pradėjęs savo 
pirmuosius žingsnius, -šiandien 
belikęs vienintelis dar gyvas 
buvusios gausios šiauliškės spau
dos liudininkas!

LI..TUVOS 
NAC C • iNE 
M M/’Ž’v.ilJ
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Šv. Kazimieras. V. Stančikaitės 
pav.

IR ŠVEDAS A
MIEGOJO

Mūsų istorijos knygose kartais' 
matome piešinį (norėjau rašyti: 
fotografiją, bet tada jų dar 
nebuvo) švento Kazimiero, mie
gančio prie Vilniaus katedros durų. 
Atrodo, kad jaunas vyras ateidavo 
naktį pasimelsti ir užsnūsdavo, kol 
jį durininkas ar kas atrasdavo ir 
pažadindavo. Buvo ir kitų vyrų, 
šiandien šventaisiais vadinamų, 
kurie užsnūsdavo besimelsdami 
koplyčioje, bažnyčioje ar šiaip prie 
kryžiaus kur tolimose misijose; ir 
juos sąžinė grauždavo, kad taip 
nepagarbiai Viešpaties akivaizdoje 
elgiasi. Daug kam ir iš mūsų būtų 
nemalonu, jeigu bažnyčioje per 
pamokslą ar kitu laiku užmigtume, 
ir tik atsibustume, kai visi jau eina 
laukan ir į miegojusį pasižiūri. 
Nemalonu, bent dėl žmonių: ką jie 
sakys ar pagalvos!

Daug žmonių sustoja ir užeina į 
bažnyčią, eidami namo iš darbo ar 
mokyklos; kaip ir Lietuvoje prie 
pakelės kryžiaus sustodavo tyliai 

pasimelsti. Širdyje geriau - jauti tą 
ramybę, kurios per pamaldas vieni 
kitiems linkime.

Ramiai miega tas, kuris pasitiki 
kitu, kaip mažas vaikas prie savo 
motinos; arba ir pats vienišiausias 
žmogus pasaulyje, kuris pasitiki 
Dievo pagalba ir paguoda. Net ir 
šuniukas ramiai miega, jei visi jo 
šeimininkai namie - ir dar bando 
užšokti ant lovos, kad būtų dar 
ramiau.

Ramybė ir taika yra patys 
brangiausi turtai. Gal jų taip 
trūksta, kad kaina labai didelė. 
Kad būtų taika pasaulyje ir tarp 
atskirų šeimų ar žmonių reikia, 
kad kartais atsisakytum savo 
nuomonės ar pykčio, kitam at
leistum, stengtumeisi kitą su
prasti: o tai labai sunku, nes kitas 
negali priversti - turi pats prisi
versti suprasti ir dovanoti. Vidinė 
ramybė nuperkama daugiausia 
sąžiningų žmonių, kurie vykdo, ką 
tiki, nuoširdžiai eidami savo 

pareigas, laisva valia prisiimtas.
Skautų ir skaučių tarpe, ir ne 

vien tik jau “senų”, yra žmonių, 
prie kurių būdamas jauti kažkokią 
ramybę ir kurie patys ramūs: kad 
ir veiklūs, energingi - nesikarš- 
čiuoja; jaučia, kad žino, ką daro; 
jaučiasi žmonės kitų žmonių tarpe, 
skautiškos ir lietuviškos šeimos 
nariai. Kaip juokas, taip ir ramybė 
yra užkrečiama “liga”, ir tokia liga 
sirgti - tai malonumas, jautiesi 
naujas žmogus, gali ramiai pažiū
rėti į save, į savo šeimą, į 
pažįstamus, nepažįstamus, gali ir 
Dievui į veidą žiūrėti kukliai, bet 
be baimės ir ramiai.

Gal ir todėl tas keliolikos ar 
dvidešimt kelerių metų jaunuolis 
prieš 500 metų net ir šaltą naktį 
galėjo ramiai prie didelių medinių 
durų užmigti.

v.s. Antanas Saulaitis, SJ
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KAUNAS

JONAVA

Čiobiškis

VILNIUS

Pilies kalnas
Lizdeikos kalnas 

yx^ Mindaugo kalnasKERNAvi

<*PilioVair»is

TRAKAI

Pajautas

Mūsų sesės jūrą skautas plaukiojo 5’4 
vasarą laisvame pasaulyje. Ją svajone- 
Lietuvos upės. Jei ne iš tikrą ją, +«’ 
nors šiame puslapyje plaukim h/erim’- 

įdomesnės iškilos vielos aprodo
mos žemiau. Apie šias viekas sužino
jau bekeliauolamsi v-S-B-kviklio kny4°^ 
„Musų Lietuva" puslapiais. f^H41

KERNAVĖ. Istorikai galvoja, 
kad čia buvo Mindaugo pilis. 
Padavimai pasakoja, kad mirusių 
kunigaikščių vėlės lankosi pilia
kalnių požemiuose. Istorijos šalti
niuose Kernavė minima jau nuo 
1250 m. Vokiečių ordinas daug 
kartų norėjo ją paimti, bet nepasi-. 
sekė. Dabar Kernavė yra mažas 
miestelis, kuriame yra muziejus, 
sena įdomi šešiakampė varpinė 
(pastatyta vien tik kirvio pagalba) 
ir Gedimino Vilko paminklas.

ČIOBIŠKIS. Šioje vietoje lietu
viai gyvena jau apie 600 metų. 
Šiais laikais, rusams užėmus 
Lietuvą, 1944 m. prieš juos čia 
narsiai kovojo lietuviai partizanai. 
Jų vadas buvo vadinamas “Žaliasis 
Velnias”, o adjutantas buvo 
“Piliakalnis”. Jų ryšininkė buvo 
Vilniaus universiteto studentė, 
kurią vadino “Indyra”. 1945 m. 
rusai ją buvo sugavę, bet ji pabėgo 
ir vėl grįžo pas partizanus. Šių 
narsių mūsų brolių ir sesių kapų 
niekur pažymėtų nerasime. Galime 
juos aplankyti tik mintimis.

Kernavė.

JONAVA. Spaudos draudimo 
laikais čia gyveno Justinas 
Vareikis. Būdamas 18 metų, jis 
gabeno į Lietuvą knygas, o nepri
klausomybės kovų metu dalyvavo 
kautynėse su bermontininkais ir 
lenkais. Buvo geras seklys: sugavo 
apie 150 priešo agentų ir šnipų. 
Laisvę atgavusioje Lietuvoje jis 
Jonavoje įsteigė šaulius; buvo 
apdovanotas Vyčio kryžiumi, o 
Amerikos lietuviai pasiuntė jam 

700 dol. dovaną.

KARMĖLAVA. Šis miestelis jau 
yra žinomas nuo 16-tojo amžiaus. 
Padavimai sako, kad piliakalnio 
viduje mieganti užkeikta karalaitė.

Netoli Karmėlavos, plaukdamos 
Nerimi, pamatysime vieką šios 
upės įžymybių. Tai didžiulis 
akmuo, kurio aukštis virš vandens 
yra 4 metrai (13 pėdų). Žmonės tą 
akmenį vadina “gaideliu”.
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MŪSa ŽURNALAS
PASTABAUS
SKAITYTOJO RANKOSE

Redakcija buvo nepaprastai nudžiuginta, gavusi laiškų net iš 9 
Atlanto pakraščio vyr. skaučių, kurios savo sueigoje svarstė, 
Kad joms patinka ar nepatinka SKAUTŲ AIDE (žiūr. PAŠTO 
DĖŽUTĖ, 1972 m. gruodis).

Kviečiame ir kitus brolius- seses aktyviau pasisakyti mūsų 
žurnalo klausimais. Tik žinodami jūsų nuomones, pageidavimus, 
galėsime savąjį žurnalą tobulinti, padaryti jį įdomesnį savo 
didžiajai šeimai.

Mieloms sesėms - Daivai, Vilijai ir Rėdai - pasigedusioms 
žurnale savo amžiaus jaunimo rašinių, norime išreikšti savo 
liūdesį, kad ne kartą ir mes jų pasigendame. Redakcija visą laiką 
jaunimą kviečia, prašo: rašykite mums, siųskite nuotraukų, 
užpildykite AIDO puslapius!

SKAUTŲ AIDAS nėra vadovėlis, jo turinys nėra kompiuterių 
programos padiktuotas; rašiniai - piešiniai - kronikos nėra 
atrenkamos mokslišku metodu. SKAUTŲ AIDAS taip pat nėra 
skautų veikla, o tik tos veiklos veidrodis, kuriame maža 
atošvaiste atsispindi skilčių, draugovių, vienetų darbai - 
darbeliai, atskirų sesių-brolių kūryba ir pačios redakcijos 
nujaučiami skaitytojų lūkesčiai,, norai ir pan. Teisingai sesės 
pastebi, kad skautybė brangi vyresniesiems. Tačiau netikslu 
teigti, kad jie skautybę nori sau pasilaikyti. Priešingai, jie savo 
dalį iš skautybės jau yra pasiėmę, ir dabar skautišku darbu, 
vadovavimu, instruktavimu, skautiškų vadovėlių rašymu bando 
savo patirtį perduoti ateinančiai jaunajai kartai. Tikim, kad 

tame pačiame darbo kelyje esate ir jūs, jaunosios sesės, vado
vaujančios skaučių, paukštyčių, o gal net ir akademikių 
vienetams.

Grįžkime prie SKAUTŲ AIDO: kodėl jis neįdomus, ko jame 
trūksta, ką reikėtų patobulinti? Sutikdami, kad redakcija S.A. 
puslapius mato vienaip, o skaitytojai kitaip, turime galvoti, 
kad, gal būt, kur nors prasilenkėme? Gal, kaip amerikiečiai 
sako, “you didn’t get the message”, nesupratote, ką mes no
rėjome pasakyti? Todėl redakcija ryžtasi kai ką paryškinti. 
Norime keliomis mintimis supažindinti vadovą- ę, kaip jie turėtų 
žvelgti į AIDO puslapius, o juos pervertus, padėti jiems 
atkasti, kas AIDO puslapiuose yra užkasta. Kad galėtume 
kalbėti pavyzdžiais, imkime 1972 metų SKAUTŲ AIDO 
komplektą ir dar kartą jį perverskime.

VIRŠELIAI. Vienas brolis iš Australijos mums rašo: “... S.A. 
viršeliams negali prilygti nė vienas mūsų išeivijos žurnalas, - 
tokie jie puikūs”. Ačiū, broli! Viršelis vertas ir atidesnio 
dėmesio, štai sausio numeryje - trijų miestų herbų kompozicija. 
Ką šie miestai mums reiškia? Ar žinai miestų herbų reikšmę? Ar 
pastebėjai, kad 10- to numerio viršelyje Tris Karalius žvaigždė 
veda į Lietuvą, o prakartėlė su lietuviškais žirgeliais? Ar žinai 
kas yra stogų žirgeliai? Patyrinėk ir papasakok savo jauniesiems 
broliams ir sesėms skilties sueigoje. 5-to, 7-to ir 8-to numerių 
viršelių piešiniai - sugestijos Kaziuko mugėms gaminamų lėkščių 
kompozicijoms bei temoms. Kovo numeryje - jūrų skautų laivas. 
Ar kada pasiteiravai, kokio tipo laivą matome nuotraukoje? 
Balandžio viršelyje - Toronto sesių žygio nuotraukos. Ar atkrei
pei dėmesį į Toronto paukštyčių žygį, kokio dar nebuvo atlikęs 
nė vienas mūsų vienetas visoje sąjungos istorijoje?

ANTRAME PUSLAPYJE - skaitytojų laiškai, redakcijos, 
administracijos pranešimai. Reikėtų juos perskaityti, sekti 
pakeitimus, patikslinimus, priminimus. O gal ir tau kils kokia 
mintis mums parašyti?

SAUGUMAS
KRANTE IR 

PLAUKIOJANT
Lipant į valtį nuo. krantinės ar 

tiltelio, visada statyti vieną koją į 
valties vidurį ir, rankomis prisi
laikant bortų, įlipti. Niekad ne
šokti į valtį ir nelipti ką nors 
laikant rankose. Jei reikia įkelti 
variklį, pirma jis paguldomas ant 
tiltelio; tik įlipus į valtį, variklis 
uždedamas ant, durkio (laivo 
užpakalinės dalies) ir pritvirtina
mas, neužmirštant prijungti 
saugumo grandinės.

Įsipilant skystą kurą, išjungti 
variklį ir uždaryti kajutę. Negali
ma rūkyti nei virti; įgula ir kelei
viai turi išlipti į krantą. Stengtis 
neaplaistyti denio; paliejus, denį 
švariai nušluostyti. Kad nešoktų

elektrostatinė kibirkštis, pilamos 
žarnos metalinis galas turi liesti 
metalinę valties ar laivo bako pri- 
pylimo skylę. Neliesti elektrinių 
mygtukų! Pripildžius baką, atida
ryti kajutę ir gerai išvėdinti, nes 
benzino dujos yra sunkesnės už orą 
ir sėda į bilžę (žemiausią vietą 
dugne). Švara laivo viduje, tin
kamai įtaisyti saugumo įrengimai 
padeda išvengti gaisro pavojaus.

Ugnis gerai dega, jei gauna 
pakankamai deguonies. Čiužiniai, 
drabužiai, medinės pertvaros 
gesinamos, užklojant šlapiais 
daiktais arba tiesiog pilant 
vandenį. Alyva ir riebalai gesinami 
chemikalais. Kartais degančius 
daiktus geriausia išmesti už borto. 
Paprastai, deganti pusė atsukama 
į užvėjos pusę.

Laivybos priežiūros įstaigos 

reikalauja, kad ant borto kiekvie
nam asmeniui būtų patikrintos 
gelbėjimosi liemenės (jų yra su 
įsiūtais dažais, kurie ištirpę 
vandenyje toli nusidriekia), atsar
giniai irklai ir priemonės vandeniui 
išpilti. Visi laivai privalo turėti 
navigacines šviesas, gelbėjimosi 
ratą, gesintuvą, signalines rake
tas, inkarą su pakankamai ilgu 
lynu ir užtektinai virvių. Patartina 
turėti vaistų dėžutę pirmai 
pagalbai, kompasą, rūko ragą, 
kibirą, fenderių, laivakablį, 
veidrodį lėktuvams signalizuoti, 
įrankių dėžę ir pripučiamą valtį.

Prieš išplaukiant, reikia pasi
tikrinti orą ir kam nors pranešti, 
kur manoma plaukti ir kaip ilgai 
galvojama užtrukti. Pasitikri
nama, ar yra pakankamai skysto 
kuro, ar įgula ir svečiai žino, kur 
yra gelbėjimosi liemenės ir kaip jas 
užsidėti.

AŠTUONI NELAIMĖS 
SIGNALAI

Patyrimas sako, jog daug ne
laimių atsitinka dėl šių priežasčių:
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TREČIO PUSLAPIO “VEDAMUOSIUS” rašė Tarybos 
Pirmininkas, keletas skautininkų, akademike skautė, gintare, 
skautai vyčiai, skautė, kunigas, S.A. redakcijos narė ir kt. Ar 
atkreipei dėmėsi i beveik visų šakų atstovų ten pateiktas mintis 
gyvenamojo momento temomis: ar geros mūsų stovyklos, 
gerasis darbelis be ledų porcijos, apie nesenstančią skautybę, 
pašnekesį su motina ir kitus. O atidžiai perskaitytos kanadietės 
sesės K. Parėštytės mintys apie “niekam tikusį jaunimą" (Nr. 4) 
gal tikrai daugeliui sesių- brolių būtų paryškinę lietuvišką skau
tybę bei Didžiojo Žaidimo taisykles.

Turėtume perskaityti ir tuos sunkius “vedamuosius” (jei per 
sunku - paprašykime, kad juos paaiškintų vyresnieji), o juos 
skaitant - prisiminti, kad “skautybės žaidime” ne vien žai
džiame; kartais reikia būti ir žaidimo teisėju, ir taisyklių 
aiškintoju, ir tik taškų žymėtoju.

KAS'RAŠOMA SKYRELIUOSE “MANO SKILTIES” 
puslapių čia nekartosime. Tikime, kad šiame skyrelyje pa
teiktieji teoriniai rašinėliai bei praktiniai darbai yra savaime 
aiškūs. Įsiterpiame tik vienu klausimu: ar išbandėte savo skiltyje 
kurį nors pasiūlytųjų projektų: iškylos krosnelę, bėdos kuprinę, 
peilio makštis, darbelius iš gilių, gėlių barometrą ir kt.?

Po “LAIKO ŽODŽIO” antrašte randate iškilesnę kroniką, 
premijų, konkursų pranešimus, skautų pasisakymus viena ir 
kita dienos, šventės tema. Čia taip pat skelbiami Tarybos, 
Pirmijos ir kitų sąjungos šakų pranešimai, apdovanojimai. 
Perskaitykite, painformuokite apie tai ir kitus brolius-seses.

Visi turėtume domėtis ir skyreliu “NAUJI LEIDINIAI”, čia 
apžvelgiami skautiški ir kiti mūsų jaunimui įdomūs arba re
komenduotini leidiniai. Sumanūs vadovai čia visada ras leidinių, 
kurie ateity bus naudingi ruošiant skautoramą, ieškant savo 
vienetui skaitybos, dovanų skautiškai šeimai ir 1.1.

Iš laiškų aiškėja, kad visi gyvai domėjosi ir “STOVYKLŲ” bei 
“MŪSŲ DIDŽIOSIOS ŠEIMOS” skyriais.

Skyrelyje “MŪSŲ ŽYMŪNAI” pristatomi sąjungos vetera
nai, mūsų kūrybingieji skautai, dedama jų kūrybos. Šia 
medžiaga galima pasinaudoti ruošiant pašnekesius vienetuose 
arba skautiškus literatūros vakarus.

Rašiniai ap>e gamtą, gyvates, gandrus ir t.t. - gera pagalbinė 
medžiaga einant patyrimo laipsnių programas.

VISŲ TALKA - KELIAS Į PASISEKIMĄ

Žodžiu, pervertę S.A. puslapius, turėtume pripažinti, kad čia 
yra visko kiekvienam po truputį. O jei ko pasigendame (ir kas gi 
pasaulyje yra visai tobulai atliekama?!), kodėl nepatalkinti savo 
rašiniu, nuomonės pareiškimu, naujos idėjos pristatymu?

SKAUTŲ AIDO redakcija laukte laukia “margųjų laiškelių” - 
talkos iš visų pasaulio kampų, ypač iš mūsų jaunųjų kūrėjų, 
jaunųjų žurnalistų, patyrusių skautų. Dalinkimės savo žiniomis, 
patirtimi su visais. Kitiems bus malonu jūsų aprašytus nutikimus 
skaityti, o jums patiems - savo rašinius spaudoje matyti.

Dar žodelis (kartu ir išeities taškas) jauniesiems vadovams. 
Kiekvienas SKAUTŲ AIDO numeris gali būti gera pagalbinė 
priemonė sueigas vedant. Kiekviename numeryje galima rasti 
įdomių žaidimų, pastabumą lavinančių galvosūkių; aplamai, 
medžiagos, kuri tikrai sudomintų skautus ir skautes. Tik skilti- 
ninkui ar draugininkui visų pirma reikia pačiam su pristatomu 
dalyku susipažinti. Taigi - atidžiai jį perskaityti. Gi susidomė
jimas SKAUTŲ AIDO turiniu, be abejo, didintų prenumera
torių skaičių. Iš to gautųsi abipusė nauda.

Redakcijos nuomone, šiuo būdu reikėtų skaityti SKAUTŲ 
AIDĄ. Tada jis tikrai visiems būtų daug įdomesnis žurnalas. 
Pabandykime.

Budžiu! JŪSŲ

SKAUTŲ AIDAS

1) Dėl perkrovimo - per daug 
žmonių, per didelis variklis ir ne
tinkamas svorio paskirstymas,

2) Posūkiai prie didelio greičio, 
ypač banguojant,

3) Nesekimas pasitaikančių 
vandenyje kliūčių: rąstų, akme
nų, seklių vietų,

4) Išėjimas į atvirus vandenis 
esant blogam orui,

5) Keitimas vietų ir stovėjimas 
judančioje valtyje, ypač esant 
neblaiviems,

6) Esant svoriui per aukštai, 
pvz., kas nors mažoje valtyje sėdi 
ant rago - laivo priekinės dalies,

7) Skystas kuras varva į bilžę. 
Pusės puoduko benzino, susimai
šiusio tam tikru santykiu su oru, 
sprogstamoji jėga yra maždaug 
lygi kelioms lazdelėms dinamito,

8) Per daug toli nueinama nuo 
kranto.

Audra kartais užeina netikėtai. 
Pastebėjus audros debesis, ban
dyti pasiekti artimiausią krantą. 
Visi privalo užsidėti gelbėjimosi 

liemenes ir susėsti ant dugno. 
Greitis sumažinamas tiek, kad 
būtų galima išsilaikyti įstrižai 
bangų. Jei variklis nustoja veikęs, 
išmetamas audros inkaras. Didesni 
kreiseriai gali bandyti eiti su vėju, 
nes jiems yra mažiau pavojaus, 
kad ateinančios bangos apipils 
kokpitą.

VALČIAI APSIVERTUS

Apsivertus, patariama likti prie 
apsivertusios valties, nes valtis 
lengviau pastebima negu plau
kiantis žmogus. Bet apsivertus 
šaltame vandenyje, kada galimybė 
sušalti yra didelė ir jokios pagalbos 
arti nematyti, geriau bandyti 
pasiekti krantą.

Burinei jolei apsivertus, pa
tikrinti, ar ką nors buomas nepri
trenkė, ar kuris iš įgulos nebuvo 
su burėmis apvožtas. Bures 
nuleidus, bandoma - atsistojus ant 
skydo - jolę atvožti.

Įgula ir svečiai turi būti pamo
kyti, ką daryti žmogui už borto 

iškritus. Pirmiausia išmetamas 
gelbėjimosi ratas, o du.rkis 
nusukamas nuo iškritusiojo, kad jo 
neužgautų sraigtas.

Plaukiant naktį, gera yra 
visiems turėti švilpukus ant kaklo, 
arba kokį šviesos ar elektroninį 
signalą. Naktį, ir esant stipriam 
vėjui, dirbantiems ant denio 
patartina užsidėti saugumo diržą. 
Ištikus nelaimei dienos metu, 
mojuojama išskėstomis rankomis 
arba drabužiais, leidžiami dūmai. 
Naktį šaudomos raketos arba 
rodoma ugnis ant borto. Dieną ar 
naktį pučiamas rūko ragas, 
šaudoma ar kas nors sprogdinąina/.

Lėktuvam geriausia signalizuoti 
veidrodžiu ar paleidžiant vande
nyje tirpstančius spalvotus dažus.

Dirbant, nepamirštama sena 
taisyklė: VIENA RANKA SAU, 0 
ANTRA - LAIVUI!

j.v.s. B. Stundžia
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V .S. BRONIUS KVIKLYS

nerūkyti. Šiam nusistatymui likau 
ištikimas visą savo gyvenimą.

Ir taip skautiškuoju keliu pra
dėjęs žygiuoti 1924 m. “Šunų”

Spauda - didžioji pasaulio 
galybė. Tik, deja, taip jau gyve
nime yra, kad spaudos darbinin
kai, padedantieji tai galybei 
augti, patys lieka lyg ir jos šešė
lyje. Ilgas ir kruopštus darbas
netuoj pat pastebimas, įvertina
mas, nors jam aukojama daug 
tylių,, susikaupime praleistų, 
dienų ir naktų.

Pasikalbėjęs su v.s. Br. Kvikliu, 
tuoj įsitikinsi, kad ši “spaudos 
meilės bacila” jame įsitvirtinusi jau 
nuo vaiko amžiaus. Jo pirmasis 
literatūrinis debiutas - vienos 
iškylos, lankant Utenio piliakalnį 
prie Utenos, aprašymas, įdėtas 
skautiškam šapirografuotam 
laikraštėly “Žalioji vėliava”, eina 
lygiagrečiai su skautiškosios 
veiklos pradžia. Ir taip 1924 m. 
grūdas, kritęs į gerą dirvą, tebe
neša gausų derlių.

Paklaustas, kas jį patraukė 
įstoti į skautų organizaciją, skau
tininkas atsakė:

- Tuo metu visi labai domėjosi 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nimo kūrimu, entuziastingai jame 
reiškėsi. Vis labiau kilo susidomė
jimas ir naujai įsikūrusia skautų 
organizacija. Viliojo tikslas padėti 
artimui, ypač neturtingiesiems, 
k.a.: suskaldyti malkas, pagloboti 
jų vaikus. Mus, jaunuosius, viliojo 
artimo meilė, gerojo darbelio 
tarnyba. Taip pat skautų veikla 
traukė ir įdomiu iškylavimu, sto
vyklavimu. Pats gyvenimas gam
toje nebuvo naujas, nes ir šiaip 
gamtoje buvo praleidžiama daug 
laiko ganant gyvulius, padedant 
ūkio darbuose. Labiau žavėjo 
gamtos aplinka, gyvenimas pala
pinėse, valgymas sėdint prie 
iškasto žemėje stalo, skambios 
dainos prie laužų. Taip pat anais 
laikais skautai visu ištvermingumu 
laikėsi dėsnio: negerti svaigalų, 

skiltyje, Utenoje, iš paskiltininkio 
išaugo sumanus skautijos darbuo
tojas, atidavęs jai beveik pusšimtį 
savo gyvenimo metų. Per tą laiką 
eina draugininko pareigas, vėliau 
bestudijuodamas 1932 m. įstoja į

•• >

studentų skautų korporaciją “Vy
tis”. Tebestudijuodamas 1936 m. 
Daugailiuose įsteigia ir globoja 
jaun. skautų ir skaučių draugoves. 
Sunkiaisiais Lietuvos okupacijų 
metais aktyviai dalyvauja slaptoje 
skautiškoje veikloje, nukreiptoje 
prieš Lietuvos pavergėjus.

Begyvendamas Vokietijoj, II- 
lertissene įkuria mišrią draugovę. 
Vėliau Memmingene vadovauja 
Lituanicos tuntui.

V.s. Br. Kvikliui yra tekę (net 2 
kartus) eiti Garbės teismo pir
mininko pareigas, ASS CV vice
pirmininko, Korp! Vytis CV pir
mininko; 8-rius metus yra reda
gavęs “Mūsų Vyčio” žurnalą. Jam 
vadovaujant išleista ar pakartota 
Dineikos ir Montvilos “Skautiški 
žaidimai”, St. Ylos “Skautų 
maldos”, St. Šalkauskio “Skautai 
ir pasaulėžiūra”. Kartu su prof. S. 
Kolupaila išleido “Nemuno 

poemą”. Yra išleidęs savo parašytą 
monografiją “Akademinė skau- 
tija”.

Studijų metais pradėjo daugiau 
reikštis ir spaudos darbe. Parašė 
“Pirmąjį judėjimo tvarkos vadovėlį 
jaunimui”, “Saugokimės susisie
kimo nelaimių”. Lietuvoje reda
gavo “Policijos” žurnalą, dirbo 
“Mūsų sporto” redakcijoje, skau
tiškomis temomis rašė “Skautų 
Aide”, “Trimite”, “Karyje”, 
“Šviesos keliuose”. Vokietijoje 
parašė knygą “Lietuvių kova su 
naciais”. Pradėjęs savo plunksną 
bandyti 1927 metais, tą darbą, tik 
jau daug sunkesnį ir atsakingesnį, 
dirba iki šios dienos.

Tačiau didžiausias Br. Kviklio 
darbas - 1963 m. jo paruošta 
keturtomė “Mūsų Lietuva” - 
veikalas, kuriame su didele meile 
ir atidumu randame aprašytą 
kiekvieną Lietuvos vietovę: baž
nytkaimį, piliakalnį, ežerą, upę. 
Šiam veikalui parašyti reikėjo 
kieto pasiryžimo ir, paties auto
riaus žodžiais, viso 10 metų 
laisvalaikio, užsidarymo. Negana 
to, šiuo laikotarpiu buvo susiraši
nėta su pora šimtų asmenų, 
prašant talkos nuotraukomis ir 
kitomis reikalingomis žiniomis. 
Veikalo apimtis - 3036 puslapiai. 
Šis darbas - tikras užgrūdintos 
valios įrodymas.

* * *

Sėkmingą savo darbų rikiavimą 
mūsų skautininkas taip apibūdina:

- Tenka daug dirbti, tai ir 
padarau. Kiekvienam darbui atlikti 
reikia valios, o svarbiausia - 
meilės dirbamam darbui. Reikia ne 
tik pasiryžimo, bet ir ištęsėjimo, į 
šalis nesiblaškant. Ir dar viena - 
neapsiimti tų darbų, kuriuos kiti 
gali padaryti.

Bet didžiausią pasisekimą, be 
abejo, lemia didelis jo darbštumas. 
Taip ištvermingai dirbant, su
prantama, galima daug kur 
suspėti. O suspėti Br. Kvikliui, 
ypač nuo 1968 m., tapus vienu iš 
dienraščio “Draugo” redaktorių, 
reikia daug kur: dažnai rašyti 
vedamuosius, dalyvauti ruošia
muose renginiuose, vėliau juos
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aprašant, rasti straipsniams 
medžiagos. Ne kartą yra tekę rasti 
jį - redaktorių - juodomis nuo dažų 
rankomis spaustuvės mašinų 
skyriuje.

Šiuo metu v.s. Br. Kviklys yra 
LSS Garbės teismo narys, vienas 
iš Vydūno Jaunimo Fondo 
direktorių (yra buvęs to fondo 
steigėju), dirba ASS knygų 
leidykloj, kurios neseniai išleistą 
III- jį St. Raštikio atsiminimų tomą 
jam teko redaguoti.

Jo ilgų metų skautiškąją kelionę 
geraisiais darbeliais pakrauta 
kuprine LSS gražiai įvertino ir 
atžymėjo: v.s. Br. Kviklys apdova
notas aukščiausiu LSS garbės 
žymeniu - Geležinio Vilko Ordinu.

Toje skautiškoje kuprinėje 
randa vietos ir tikras gero skauto 
principingumas: paukščių, žvėre
lių globojimas, jų nenaikinant. Net 
ir žuvų jis negaudo, jei jų nereikia 
maistui. Mėgsta paukščius - jo 
kieme saugiai įsikūrusi varnėnų 
šeima. Tai tikros gamtos draugo 
savybės.

Kas suskaičiuos visus jo para
šytus straipsnius Lietuvą ir mūsų 
skautiją liečiančiais klausimais? 
Kas suregistravo, kiek kartų ir 
kur jis yra važinėjęs su 
paskaitomis, minėjimų metu 
kalbėjęs, visada kartu veždamasis 
ir savo rinkinius?

0 tie jo rinkiniai - tai antrasis jo 
“aš”. Reikia tik pamatyti su kokia 
meile jis ima tau rodyti senovinių 
Didž. Lietuvos kunigaikštystės 
monetų, skautiškų ir valstybinių 
medalių rinkinius, pašto ženklų, 
Lietuvos atvirukų, žymiųjų žmo
nių laiškų (jų net keli tūkstančiai) 
kolekcijas!

Jo namuose sienų lyg ir 
nematyti: atrodo, lyg namas būtų 
paramstytas knygų lentynomis, o 
jose - apie 10, 000 tomų (įskaitant 
ir daugelį gražiai įrištų periodikos 
leidinių); 10, 000 turįs nuotraukų 
rinkinys, skautiškos literatūros 
archyvas.

Kai kurie šių vertingų rinkinių 
atvežti dar iš Lietuvos, nes įvai
riomis iškasenomis, retais gintaro 
gabalėliais jo jau domėtasi dar 
jaunuoliu tebesant. O keli 
gyvenimo dešimtmečiai, lyg 

aitvarai, prikrėtę į jo namus šių 
vertingų lobių. Su dideliu džiaugs
mu štai jis rodo tau paskutinį įsi
gytą leidinį, išleistą... 1650 m. Tai 
Alberto Vijūko-Kojalavičiaus Lie
tuvos istorija lotynų kalba - 
Historiae Lituanae, gražiai įrišta 
drobės viršeliais. O kur dar 
Lietuvos pakelių rūpintojėliai, 
laiko ir vėjų aptrupinti, suaižėję! 
Laikai juos rankoje, ir suvirpa 
širdis - juk prieš kiek laiko šis 
“Medinis Dievas” rymojo mūsų 
gimtojoj šaly, prie kelio, kur 
“vargų vargeliai vieni per dienas 
dūsaudami vaikšto...”

Atsigręži - štai p. Kviklienės 
įvairiausių austų ir pintų juostų 
rinkinys. Kai kurios iš jų net po 200 
metų beturinčios! Kiek jose gilių 
atodūsių, rūpesčių, svajonių 
įausta, įpinta...

Ir visu šiuo kruopščiai surinktu 
turtu mielas skautininkas papra
šytas visada dalinasi su kitais. Čia 
pasirenka sau reikiamos medžiagos 
diplominiams darbams mūsų jau
nieji diplomantai, kartais ir net ne 
lietuviai. Jis niekad neatsisako 
talkinti kitus leidinius ruošiant, 
paskolindamas įvairios medžiagos, 
nuotraukų, laiškų. Jo gausiais 
rinkiniais pasinaudoti leidimą 
visada maloniai gausi. Br. Kviklys 
siunčia knygas, žurnalų rinkinius 
net į Europą ten bestudijuojan
tiems.

Taip pasireiškia tikroji tarnyba 
artimui, prasidėjusi anuomet 

neturtingiesiems malkų skaldy
mu, vaikučių paglobojimu.

Meilė lietuviškam žodžiui ir 
raštui apėmusi visus Kviklių 
šeimos narius. Ponia Br. Kviklienė 
(Lietuvoje buvusi lietuvių kl. 
mokytoja gimnazijoje) lygiai entu
ziastinga juostų, gintaro ko
lekcionierė, talkininkaujanti savo 
vyrui visa siela. Visos trys dukros 
- aktyvios skautės, besireiškian
čios skautiškoj veikloj kaip rimtos, 
pareigingos vadovės: Rūta, gyve
nanti Kalifornijoj, - akademike 
skautė, filisterė, talkinanti Los 
Angeles “Palangos” tuntui, ps. 
Ramunė - “Mūsų Vyčio” redakto
rė, ir jauniausioji Danguolė - 
draugininke “Kernavės” tunte.

Šia proga galima teigti, kad 
skautybė iš pat jaunų dienų 
grindžia kelią tvirtos, principingos 
asmenybės formavimuisi. V.s. Br. 
Kviklio atveju - tai akivaizdi tiesa.

s. Sofija Jelionienė

Liminėlio ežeras Daugailių 
apylinkėje iš kur yra kilęs v.s. 
Bronius Kviklys. Iš jo knygos 
“Mūsų Lietuva".
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SKAUTŲ AIDO bendradarbis 
v.s ,Č. Senkevičius mūsų žurnalo 
50 metų sukakčių proga paprašė 
v.s. ANTANĄ SAULAITĮ, Sk. 
Aido kūrimosi pradžioje skauta- 
vusį Šiauliuose ir vėliau (1929- 37, 
1938-40 ir 1964-6 m.) buvusį S A 
redaktorių, pasisakyti keliais 
klausimais.

1.

Nuo 1922 m. rudens labai pagy
vėjęs Šiaulių skautų-čių veikimas 
(prasidėjęs 1920 m. pavasarį) 
išsireiškė ir spaustuvėje spaus
dintu laikraštėliu.

SKAUTŲ AIDO, tada Šiaulių 
skautų laikraščio, nr. 1 išėjo 1923 
kovo 15 d. Jį leido skautų DLK 
VYTAUTO ir skaučių MIRGOS 
draugovės. Iniciatoriai ps. Vacys 
Baniulis, ps. Ignas Tamašauskas, 
ps. Aldona Veitaitė (Bartuškienė), 
skautas Algirdas Jakševičius ir 
kiti.

Skautų- čių • nuotaika buvo 
džiaugsminga. Negausus tada 
skautų- čių rėmėjų būrelis taip pat 
džiaugėsi jaunimo pastangomis; 
tarp jų - kun. VI. Mažonas, mokyt. 
J. Rimkus ir k.

2.

Nedidelėms išlaidoms mokėti 
teko imti iš draugovių kuklių iždų, 

pardavinėti laikraštį atskirais 
numeriais; žinoma, vienas kitas 
rėmėjas pridėjo šiokią tokią auką 
laikraštėliui paremti.

Pirmuoju administratoriumi bu
vo skautas P. Spudas, vėliau - 
skautas Vacys Bukauskas (Šiau
liuose), dar vėliau (jau Kaune) - 
ps. Jonas Daniusevičius, ps. 
Viktoras Kastanauskas, s. Aleksas 
Mauragis ir k.

Su lėšomis Sk. Aidas, galima 
sakyti, vargo visą savo ilgą gyve
nimą: niekad nebuvo jų per daug, 
o dažnai, ir labai dažnai - jų 
nepritekdavo.

3.
Po metų Skautų Aidas, kad ir 

, dar spausdinamas ir administruo
jamas Šiauliuose, tuometinio 
Vyriausio Skautininko v.s. V. 
Šenbergo buvo padarytas visos 
Lietuvos skautų-čių laikraščiu.

DAR METAIS vėliau buvo 
visiškai perkeltas į Kauną, kur 
buvo ir Vyriausias Skautų Štabas.

Po pirmojo oficialaus (atsakin
gojo) redaktoriaus ps. Ve. Baniulio 
(Šiauliuose), vėliau atsakingaisiais 
redaktoriais buvo ps. Ig. Tama
šauskas, s. Viktoras čečeta, iš 
karto 3 - ps. J. Merkis, ps. Ed. 
Zabarauskas ir ps. A. Graževičius, 
po jų - s. A. Saulaitis, s. Kazys 
Laucius ir vėl. v.s. A. Saulaitis; tai 
Lietuvoje.

Ligi 1931 m. Sk. Aido prenume
ratomis platinti nelabai sekdavosi. 
Tada daugiausia būdavo siuntinė
jama vienetams platinti atskirais 
numeriais vietovėse.

Dėl piniginių sunkumų, ir iš 
dalies dėl organizacinių vasarinių 
persitvarkymų, kasmet, ligi 
mokslo metų pabaigos (ligi birželio 
mėn.) Sk. Aido išeidavo keli (4 - 6) 
numeriai, o rudenį vėl negalėdavo 
pasirodyti, ligi po Naujų Metų.

Nuo 1931 m. pagrindą sudarė 
prenumeratinė sistema. Labai 
padidėjo ir prenumeratorių skai
čius. Pajamų duodavo ir skelbimai. 
Gaudavo ir aukų bei paramos. Pati 
Sąjunga rūpinosi laikraščio gerove.

Kiek metų ėjęs mėnesiniu, 
vėliau kelerius metus ėjo dvisa
vaitiniu žurnalu.

5.

Skautų Aidas buvo lietuviško
sios skautybės atspindys- visą 
laiką. Pirmąjį dešimtmetį savąją 
skautybę kūrė pats jaunimas, 
laikui bėgant vis labiau ir vis uoliau 
vyresniųjų - mokytojų, kariškių, 
dvasininkų, visuomenės žmonių;- 
palaikomas.

Taip buvo ir su Skautų Aidu. 
Gausiai bendradarbiavo mokslei
viai (iš visų Lietuvos vietų, kur 
būdavo skautų- čių vienetų) ir 
studentai. Bet bendradarbiaudavo 
ir jau su vardu žmonės - rašytojai, 
dailininkai, pedagogai, kariškiai, 
kunigai ir k.

6.

Skautų Aidas, aišku, turėjo 
didelės auklėjamosios reikšmės. 
Pirmiausia - informacija, veiklos 
aprašymai, ideologinės srities 
temos, praktinių patarimų šalti
nis, skatintojas ir 1.1.

Be to, ugdė ir rašančius bei 
jaunuosius bendradarbius; daug 
buvusių Sk. Aido talkininkų išėjo į 
žymius plunksnos žmones.

Sk. Aidas iš kitų tada jaunimo 
periodinių leidinių išsiskyrė ir tuo, 
kad jis dėjo nemaža medžiagos 
(rašinių, brėžinių, piešinių, 
schemų ir p.) praktiniams 
dalykams, kurie įėjo ar neįėjo į

1935
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skautų programas, bet kurie 
jaunimui teikė nurodymų užsiimti, 
ką daryti konkrečiai, dirbti ką 
rankomis ir p. Tuo metu tai tam 
tikra prasme buvo naujas dalykas 
jaunimo periodikoje.

Žinoma, beletristiniai rašiniai, 
nuotykių bei kelionių aprašymai, 
įžymiųjų žmonių įdomios biogra
fijos ir k. buvo taip pat būdingas 
Sk. Aido turinio bruožas.

7.

Sk. Aido tiesioginė laikysenos 
linija - lietuviškoji skautybė; tai 
linijai jis ir buvo visiškai atsidėjęs.

Lietuvoje ėjo ir daugiau 
laikraščių bei žurnalų jaunimui, 
beveik visais atvejais užimančių 
tam tikros linkmės kelią: labiausiai 
organizacijų laikraščiai.

Vėliau Švietimo Ministerija 
pradėjo leisti moksleiviams žur
nalą. Lietuvos Raudonasis Kryžius 
daug metų leido gerą žurnaliuką 
vaikams.

Kokio koordinuoto tarp jaunimo 
žurnalų beilaikraščių bendradar
biavimo nebuvo. Ir tai buvo 
natūralu.

8.

Lietuvoje Skautų Aidas tarpais 
būdavo ir kitų skautiškųjų ar 
skautams- ėms leidinių leidėjas. 

1967

Išleista R. Baden- Powellio SKAU
TYBĖ BERNIUKAMS, SKAU
TYBĖ MERGAITĖMS, SKAUTŲ 
VADOVUI, didelis stovyklavimo 
vadovėlis, didelė žaidimų knyga 
ŽAISKI, didelis skiltininkų vado
vėlis, fotografavimo vadovėlis ir. 
t.t.

Taip pat prof. S. Kolupailos 
išpopuliarintos baidarių kelionės 
upėmis būdavo ruošiamos Sk. Aido 
vardu.

Būdavo ruošiami įvairūs kon
kursai, visokios varžybos ir t.t.

9.

Nepriklausomoje Lietuvoje pa
skutinis Skautų Aido (tada dvi
savaitinio) numeris išleistas 1940 
birželio 15 d. data. Vargiai jis 
bepasiekė visus savo skaitytojus. 
Tų metų birželio 15 d. sovietų 
raudonoji armija okupavo Lietuvą. 
Tuoj buvo sulaikytas Sk. Aido 
leidimas, o už trumpo laiko 
okupacinės valdžios uždaryta ir 
Lietuvių Skautų Sąjunga.

10.

Nepaprastai svarbu, kad 
SKAUTŲ AIDAS gyvuotų ir 
toliau!

Tuo rūpintis tenka visiems - tiek 
vadovams- ėms, tiek skau
tams- ėms, tiek ir tėvams bei 
rėmėjams.

Vilkaviškio tunto skautai džiau
giasi nauju “Skautų Aido ” numerv’ 
1929 m. ’

eserai

I
1

Australijos Rajono vado
vų, skautų ir skaučių vardu 
sveikinu SKAUTŲ AIDĄ 50 
metų sukaktuvių proga ir 
linkiu, kad jis dar -ilgai, 
ilgai lankytų ne tik skautų 
šeimų namus, bet ir kiek
vieną lietuvį, skelbdamas 
lietuviškosios skautybės 
idealus - Dievo, Artimo ir 
Tėvynės meilę.

2
3

v.s. A. Jakštas 
Australijos 

Rajono Vadas

S3

9 

9 
9 
® 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
® 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9
9

Būtina ne tik išlaikyti TOBULĄ 
Skautų Aidą (tai labiausiai LSS 
vadovybės, redakcijos ir bendra
darbių rūpestis!), bet taip pat 
LIETUVYBĖS LABUI ir mūsų 
SKAUTYBĖS UGDYMO UŽDA
VINIAMS būtina jį išlaikyti 
NAUDOJAMĄ, SKAITOMĄ, 
STUDIJUOJAMĄ (tai vietinių 
vadovų- ių, tėvų ir vyresniųjų 
auklėjimo pareigos).

Tebūnie ir toliau SKAUTŲ 
AIDAS kiekvieno LSS nario 
palydovas ir kiekvienos skautiš
kosios šeimos nuolatinis lanky
tojas.

Ilgiausių Metų! Budžiu
Jūsų v.s. Antanas Saulaitis
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LAIKAS. S. Aido redaktorius 
man rašo: “Būk mielas ir BŪTINAI 
parašyk puslapį, du prisiminimų: 
nuotykių, vargo - džiaugsmo 
žiupsnelį iš anų Rodney miestelio 
laikų, kai klijavai pirmuosius Sk. 
Aido numerius Kanados žemėje. 
Pridėk ir savo nuotrauką... Rašinį 
parašyk iki vasario 20 dienos...” 
Laišką gavau vasario 23 dieną.

Rašau, nors ir pavėluotai. 
Laikas krečia pokštus. Pridedu ir 
nuotrauką, irgi pavėluotą. Ji 
daryta 1933 metais. Berods, sesė 
Dalia kartą rašė Sk. Aide: 
“Duokite jaunų, kaip ir aš, veidų”. 
Kadangi mano “veidas” jau beveik 
pusšimtį senesnis už sesės Dalios, 
tai duodu panašų į jos. Gal 
patiksiu?

DIDVYRIAI: Mes pirmieji 
emigracijos Sk. Aido darbuotojai 
laikomi beveik didvyriais. Bet tai 
netiesa. Tai įvyko labai paprastai. 
Paklausykite.

Kartą berniukas ėjo mišku ir 
priėjo platoką upelį. Apeiti jo 
nebuvo galimybės, o bristi - 
pabandė - šaltas vanduo. Tad atsi- 
bėgėjęs dayė ilgą šuolį ir atsidūrė 
antroje pusėje. Tai buvo ilgas 
šuolis: jei korespondentai būtų 
išmatavę, būtų skelbę pagerintą 
pasaulinio šokimo rekordą. Bet jis 
nebuvo sporto žvaigždė, o ir 
nebuvo jokių korespondentų, tad 
jis švilpaudamas nuėjo savo keliu.

Panašiai ir mes. Tuometinis 
laikas padiktavo išleisti skautams 
laikraštėlį, mes ir atlikome tą už
davinį, nežiūrėdami į sąlygas. O 
visi darbai, kurie atliekami nuo
širdžiai, yra didingi. Šaulių S- gos 
kūrėjas V. Pūtvis rašo ir pataria: 
“Ką darai, daryk gerai”.

PIRMASIS PASITARIMAS. 
Važiavau į Torontą tartis Sk. Aido 
reikalais. Susirinkome po šv. Jono 
bažnyčia apie dešimt sesių ir 
brolių. Iš ryškesnių veidų prisi
menu tik v.s. Stepą Kairį, v.s. V. 
Šarūną. Ilgai kalbėjomės, net,

s. Pranas Enskaitis.
sargui norint uždaryti patalpas, 
turėjome persikelti į v.s. Stepo 
Kairio butą. Išgąsdinome jo žmo
nelę, įsibraudami visu dešimtuku. 
Ji kėlėsi ir virė mums arbatą. 
Viską aptarėme, o tačiau nebuvo 
kas imasi darbo - vis norėjo nusi- 
stumti nuo savęs. Ir ilgas pašneke
sys beveik iširo be rezultatų. Tada 
aš tariau:

Gerai, aš imuosi darbo. 
Steigsiu spaustuvėlę, o jūs 
padėsite.

Tai buvo beveik fantazija - 
steigti spaustuvėlę, kada visų 
kišeniai tušti!

PIRMASIS NUMERIS. Gavau 
už asmeniškai pasiskolintus pini
gus (apie $1000) presą ir keletą 
dešimčių svarų rankinių raidžių.

Brolio Enskaičio gamelis Rodney 
miestelyje, kur buvo įsteigta
spaustuvė ir išleisti pirmieji Sk. 
Aidai Kanadoje.

Buvau truputį dirbęs spaustuvėje 
Lietuvoje, tad nebuvau visai 
naujokas, nors nepasisekimų 
turėjau užtenkamai. Prisimenu, 
surinkęs pirmąjį puslapį (tuo presu 
tegalėjome spausti tik po vieną 
puslapį), nesuvaržiau tinkamai 
rinkinio, ir jis benešant į presą 
išbiro. Vėl reikėjo rinkti iš naujo, o 
rinkti tegalėjau tik naktimis, nes 
dienomis turėjau dirbti pas taba- 
kininkus ūkiuose. Buvo visokių 
nepasisekimų, tačiau visa tai 
niekis prieš džiaugsmą, kada 
išsiuntinėjau apie 500 egz. pirmojo 
Sk. Aido numerio.

ŠIANDIEN. Vartau mano 
leistą Sk. Aido komplektėlį. Jis 
labai vargingas ir turinio ir iš
vaizdos požiūriu. Tačiau jis davė 
impulsą skautams organizuotis. 
Vienas kitas, pamatęs Sk. Aidą, 
nusprendė vėl jungtis į skautų 
gretas, nors čia ir tik laiko 
gaišinimas, geriau gal padirbti 
“overtime” ir uždirbti vieną kitą 
taip reikalingą pradžiai dolerį. 
Doleriai buvo uždirbti. Mes įsikū
rėme, praturtėjome. Laikas viską 
padarė. Ir dabartinis Sk. Aidas 
nepalyginamas su mano leistuoju.

s. Pranas Enskaitis, 
Pirmasis Skautų Aido 

Redaktorius Amerikos 
Žemyne (Kanadoje)

Švenčiant auksines Skau
tų Aido sukaktis, nuoširdi 
padėka ir linkėjimai pri
klauso visiems, kurie tą lai
mingą darbą pradėjo ir 
kurie šiandien tą sunkų 
darbą tęsia.

žengiant į 51 metus, lin
kiu sėkmės, daug naujų 
prenumeratų, pilno entu
ziazmo, naujų jaunų kores
pondentų ir įdomių nuo
traukų, nes šios daugiau 
pasako, negu straipsniai.

Su geru vėju!

Jūsų

j. v. s. L. Knopjmileris
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SU PIRMUOJU 
NUMERIU l 
WIESBADENO 
SUVAŽIAVIMĄ

Praslinko Antrojo Pasaulinio 
karo siaubas. Pradėjome žvalgytis 
susiburti krūvon audros nušiauš
toje Vokietijoje. 1945 m. liepos 
mėn. 1 d. pasirodo v.s. dr. V. Čepo 
pirmasis šauklys - įsakymas 
lietuviams skautams organizuotis 
ir atgaivinti Lietuvos skautų veiklą 
tremtyje. Detmolde, anglų zono
je, sudaroma laikinoji Lietuvių 
Skautų Brolijos Vadija. Pradeda 
veikti lietuvių skautų vienetai 
anglų zonoje, amerikiečių ir 
prancūzų valdomose zonose. Stei
giami vienetai net Austrijoje ir 
Danijoje. Kaip grybai po gaivingo 
lietaus sparčiai auga vis nauji 
vienetai. Jau spalių mėn. 26-29 
dienomis įvyksta laikinosios LSB 
Vadijos šaukiamas vadovų suva
žiavimas Detmolde. čia išrenkama 
demokratišku būdu Vyriausiuoju 
Skautininku v.s. dr. V. Čepas ir kiti 
vadijos nariai.

Spalio mėn. atgaivinama vadų ir 
vadovių žurnalas “Skautybė”, 
kurios redaktorium paskirtas s. R. 
Giedraitis. Iki metų pabaigos 
pasirodė “Skautybės” 5 numeriai, 
rotatorium spausdinti.

1945 m. gruodžio mėn. 7 d. LSB 
Vadija nutarė, savo posėdy (prot. 
nr. 10) atgaivinti Nepriklausomoje 
Lietuvoje ėjusį “Skautų Aidą”. 
Sudaryta redakcinė kolegija iš s. 
R. Giedraičio, ps. F. Prekerio ir 
ps. A. Krauso. Ši redakcinė 
kolegija, vos pradėjusi dirbti, 
buvo išblaškyta. Brolis Felicijus 
išsikėlė gyventi į Blombergą, 
brolis Romualdas ėjo atsakingas 
Vadeivos bei kitas pareigas. 
Pasilikau vienas redaguoti “Skautų 
Aidą”. Pradžia buvo labai sunki. 
Neturėjau jokios skautiškos lite
ratūros, jokių paveikslų ir bet 
kokios kitos medžiagos. Laimingu 
būdu gavau iš savo kaimynės, 
sesės Grožvydos Giedraitytės du 
Lietuvoje spausdintus spalvotus 
paveikslus: Pažaislio Skaučių 
Stovyklą ir Panemunės Skautų

v.s. A. Krausas su vokiečiu 
spaustuvininku aptaria Sk. Aido 
numerį (Biefeld, 1947 m.).

Stovyklą. Šiuos panaudojau pir
mųjų dviejų numerių viršeliams.

LSB Vadija nutarė 1946 m. 
vasario mėn. 1- 2 dienomis sušaukti 
Wiesbadene, amerikiečių zonoje, 
tuntininkų ir vietininkų suvažia
vimą. Pasiryžau, žūt būt, į tą 
suvažiavimą nuvykti su pirmuoju 
“Skautų Aido” numeriu. O tai 
įvykdyti nebuvo paprastas daly
kas. Popieriaus gavimas sudarė 
sunkiausią problemą. Už pinigus jo 
nebuvo galima gauti, o tik už 
cigaretes ir kavos pupeles. Ir taip 
daug kliūčių nugalėjus, tremti- 
nukas “Skautų Aidas” pasirodė 
savo pirmu žingsniu 1946 m. sausio 
mėn. 15 d., pasipuošęs Pažaislio 
Skaučių Stovyklos spalvuotu vir
šeliu, 8 puslapių. Ir koks buvo 
džiaugsmas, kad galėjau jį 
nusivežti į Wiesbadeną ir padalinti 
suvažiavimo dalyviams! Stiprėjant 
skautiškai veiklai ir augant 
bendradarbių skaičiui, augo ir 
“Skautų Aidas” pradėjęs nuo 8 
puslapių ir su laiku išaugęs iki 40 
pusi., pasirodydavo dažniausiai 
keturių spalvų viršeliais.

* * *

15

SVEIKAS, 
SKAUTŲ AIDE!

Auk, žydėk darbais prasmingais 
Ir šauniai lydėki mus, 
Kol klajūno kelio vingiais 
Vėl sugrįšim į namus i

Vokietijoje 1948 m. įvedus naują 
valiutą, teko pavartoti ir įtempti 
visas jėgas, baigiant redaktoriaus 
darbą. Už paskutinį tremtinuko 
“Skautų Aido” numerį, kuris 
pasirodė valiutai pasikeitus, 
spaustuvė išrašė sąskaitą DM, 
kuri buvo didelė ir beveik neiš
lyginama. Tiekimo Skyrius, kuris 
visą laiką neblogai talkino spaus
dinimui, po valiutos pakeitimo 
nustojo galios ir paskelbė bankro
tą. Spaustuvė reikalavo apmokėti 
sąskaitą ir grasino S- gai teismu. 
Su spaustuve pasiderėjus, sąskai
tą už spausdinius buvo sumažinta, 
bet vis buvo reikalinga sudaryti 
apvali sumelė DM. Kad prieš iš
vykstant iš Europos būtų galima 
atsiskaityti su spaustuve, pasi
ryžau išleisti skiltininkams labai 
reikalingą knygą “Tau Skiltinin- 
ke!” s. E. Reikeno ir mano pa
ruoštą. Smarkiai padirbėjęs keletą 
savaičių, ją atspausdinau. Au- 
gustdorfe, Detmolde ir Blomberge 
aplankiau visus tautiečius ir 
platindamas beldžiausi į kiekvienas 
lietuviškas duris, paskelbiau 
visuotiną skautiškų leidinių plati
nimo mėnesį jau pakrinkančiuose 
dėl emigracijos vienetuose visoje 
Vokietijoje. Su dideliu užsispyrimu 
ir pasiaukojimu pravestas plati
nimo mėnuo įgalino apmokėti 
spaustuvei už “Skautų Aidą” 
sąskaitą, išrašytąją naująja valiu
ta. Didysis rūpestis nugalėtas ir 
užbaigęs sėkmingai darbą kaip 
“Skautų Aido” redaktorius ir 
Spaudos Skyriaus vedėjas, 1949 
m. išemigravau ir aš su savo šeima 
į tolimąją Australiją.

v.s. Antanas Krausas, 
Skautų Aido redaktorius 

Vokietijoje 
(g. 1905, m.1970)

400 Lituanicos brolių 
Chicagoje
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TRYLIKA METU TORONTE

žmogus, iš Vokietijos per 
Atlantą perplukdytas, Kanados 
šiaurėje kirto mišką iki pažastų į 
sniegą įkritęs, bet laimingas ir 
patenkintas: nebereikia “lagerio” 
sriubos srėbti, baimintis dėl 
galimos invazijos ir kasdien iki 
nuobodumo su draugais politikuoti 
apie savo ir kitų likimą bei ateitį. 
Metinę savo medžių kirtimo normą 
įvykdęs, nusipirko seną raidinį 
presą ir mažame Rodney, Ont. 
miestelyje pradėjo spausdinti 
“Skautų Aidą”, norėjęs pasekti 
pėdomis savo gerojo brolio Antano 
Krauso, išplaukusio tolimon Aus
tralijon, kurion nusivežė savo 
Vakarų Vokietijoje redaguotus 
“Skautų Aidus”.

Tas entuziastas žmogus buvo 
skautininkas Pranas Enskaitis, 
išleidęs pirmuosius šešis “Skautų 
Aido” numerius Kanadoje 1950 
metais. Ką gi brolis Pranas tada 
galėjo padaryti, vienas sėdėdamas 
Rodney tabakyne? Jis redagavo, 
rankomis raides rinko, spausdino, 
ekspedijavo, administravo, pats 
rašė, tyruose šaukiančio balsu 
ieškojo bendradarbių. Brolio Prano 
pagailo Kanados rajono vadeivai s.

e>«)g>«>g>eg>g>g>g>e>e)S)g)g>g>e>g)g>g>g>eig>eiei<

SKAUTŲ AIDUI -

Per 50- tį metų su lietuviš
kąja skautija koja kojon 
ėjusiam, skautiško patyrimo 
mokiusiam, pro palapinės 
plyšį juokinusiam -

Auksinio jubiliejaus proga 
nuoširdūs sveikinimai ir' 
linkėjimai!

Mielas Aide, gyvuok ir 
aidėti nepaliauk!

Kernavės skaučių 
tuntas Chicagoje 
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Zigmui Paulioniui (jau miręs), 
kuris pasiryžo “Skautų Aidą” 
perkelti į Torontą, į kurį tada 
būriais traukė lietuviai, atlikę 
visokias darbo sutartis, bandy
dami laimę didmiestyje. Šliejosi 
vieni prie kitų, augo kolonija. Ir iš 
tikrųjų - neapsirikta buvo su 
“Skautų Aidu”. Čia buvo jo tikroji 
vieta subręsti, išeiti į platumas, 
kad ir pamažintu formatu, 1951 
metais sausio mėn.

Redagavimo darbo visu uolumu 
griebėsi v.s. Stepas Kairys (miręs 
1970 m.), pakvietęs techniniu 
redaktorium ps. dail. Viktorą 
Bričkų (miręs 1972 m.) ir savo 
pavaduotoju mane, dabar dar 
vienintelį gyvą iš tos pagrindinės 
darbo trijulės, iš tų laikų, kada 
naktinis savojo laikraščio darbas 
rodėsi svarbesnis negu apmoka
mas darbas fabrike. Tai buvo 
palaiminti laikai mums visiems. 
Buvome dar mes tie patys nesu
gadinti dolerio žmonės, pilni noro 
dirbti ir niekada neklausti, kas ir 
kada už tai atlygins. Kai dabar po 
20 su viršum metų apie tai imi 
galvoti, rodosi, kad mūsų vardais 
anuomet veikė kiti žmonės. Iš 
tikrųjų ir buvome kiti. Anųjų 
šiandien tik trupinėliai beliko. 
Džiaugiamės, kad nors tuos 
trupinius surankiojam. Ieškom 
tiesos, prisipažįstam.

* * *

Trylika išrikiuotų, kietai įrištų 
tomų mano knygų lentynoje. Šeši 
tomai redaguoti brolio Stepo, 
septyni - mano. Dažnai prie jų 
sustoju, paimu, pavartau. Kartais 
įkimbu skaityti. Atsiveria anos 
dienos, tartum ekrane prabėga. 
Kiek tada būta bendradarbių! 
Sumirga vardai, pavardės. O kiti 
jau seniai iš skautiško judėjimo 
pasitraukę, kiti amžinybėj ilsisi, 
kiti pasenę, jau savo vaikaičius į 
skautiškas stovyklas atveža... 
Atsimenu kartą s. Jeronimas 

Gaižutis sueiliavo skautišką nuo
tykį. Tuojau griebėsi savo plunks
nelės ir ps. dail. Viktoras Bričkus. 
Juk reikia iliustruoti. Bandymai 
buvo ir vieno ir kito, bet tai buvo 
pradžia ilgiems tęsiniams ir 
eiliuotiems nuotykiams, kuriuos 
daug metų man teko rašinėti.

Pav.

Sudiev miestai!.. Mes važiuojam, 
Kur gamta graži vilioja - 
Ten gyvensim, pailsėsim 
Tremties žygio pakelėse...

arba

Sakalai dainų išmokę
Jau užtraukia ne bet kokią - 
Iškylauti daug smagiau, 
Kai žinai dainų daugiau.

Kodėl aš tai rašau? Gal kas 
sakys, kad nori pasigirti, mokė
damas paeiliuoti? Bet taip nėra. 
Tie ketureiliai buvo viešas dalykas 
ir daug metų skelbti, man po jais 
pasirašant. Šiuo kartu man rūpi 
atkreipti dėmesį sau pačiam ir 
visiems skaitytojams į mūsų turėtą 
ir nesugadintą idealizmą. Dirbome 
“tremties žygio pakelėse”, ne 
emigracijoj; iškylose dar daug 
dainuodavom ir nebuvom tylūs 
kaip anglosaksai...

1960 m. grįžome-prie tradicinio

Čikagos Skautininkų- kių 
Ramovė

Skautų Aidui švenčiant 50 
metų turiningą sukaktį, svei
kiname jo buvusius ir esamus 
redaktorius, bendradarbius, 
talkininkus ir visus skaity
tojus.

Linkime Skautų Aidui vis 
tobulėti, kad jis pajėgtų pri
traukti prie lietuviško spaus
dinto žodžio mūsų jaunąjį 
Atžalyną.

16

15



“Skautų Aido” formato, netgi 
viršelių vinjetes perfotografuo
dami iš Nepr. Lietuvoj ėjusio. Tuo 
norėjome ataidėti tolimuoju aidu, 
tada minint liūdną 20 m. sukaktį 
nuo “Skautų Aido” likvidavimo, 
užėmus Lietuvą raudoniesiems. 
Prisimenu - gavome tada daug 
padrąsinančių laiškų, iš kurių 
atrodė, kad nė vienas nepyko už 
formato pakeitimą.

Bendradarbių telkimo rūpestis 
per visus 13 metų buvo vienodas ir 
daugiausia varginantis. Jautėme, 
kad kasmet sesių- brolių idėjinio 
darbo entuziazmas blėsta. Visiems 
pradėjo laiką atiminėti geresnio ir 
turtingesnio įsikūrimo užmojai, 
planai, studijos ir ' kitokie 
asmeninio pobūdžio reikalai. Vis 
daugiau darbo griuvo ant pečių tų, 
kurie dar buvo likę rikiuotėje ir 
“turėjo” viską tęsti.

* * *
1963-tieji šimtmečio sukilimo ir 

40 “Skautų Aido” gyvavimo su
kakčių metai Toronte mums buvo 
paskutiniai. Savąją sukaktį atžy- 
mėjom atmintinu koncertu, ku
riame dalyvavo sol. L. Šukytė, sol. 
V. Verikaitis, Henrikas Nagys ir 
Stepas Kairys. Akademinėje 
dalyje mus sveikino tuometinis 
LSS tarybos pirmijos pirm. s. A. 
Dundzila, kuriam tais pačiais 

metais teko dairytis naujos 
vietovės “Skautų Aidui” toliau 
redaguoti ir leisti. Mums visiems 
čia, Kanadoje, išvarius skautiškos 
spaudos darbo barą, teko pasi
džiaugti, kad “Skautų Aidas” nuo 
1964 metų patenka į patyrusias v.s. 
A. Saulaičio rankas; tik tada nė 
sapnuote nesapnavau, kad jis per 
Waterburj atsidurs Čikagoje, 
kurioje švęs savo 50 metų auksinį 
jubiliejų. Bet taip įvyko, ir šia 
proga man, kaip buvusiam jo 
darbuotojui, šiandien yra didelis 
malonumas jį SVEIKINTI ir 
linkėti aidėti dar bent vieną pus
šimtį metelių. “Lengva pasakyti, - 
šiepiasi, bet kartu ir raukiasi 
čikagiškiai redaktoriai, - lengva 
pasakyti, kai pačiam nebereikia 
dirbti”... Bet, broliai, su visokiais 
linkėjimais mes esame dideli 
fantastai. Kuo gi gali skirtis buvęs 
Jūsų laikraščio redaktorius? Kaip 
ten bebūtų, ačiū broliui Juozui 
Toliušiui už pakvietimą to mielojo 
jubiliejaus proga pakalbėti.

Skautiškuoju “Budėk” pamėgin
kim vienas kitą užkrėsti iš naujo. 
Vis budžiu!

v.s. Česlovas Sepkevičius, 
Sk. Aido redaktorius 

1957-1963

Gerbiamasis Redaktoriau,

Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Centro Valdybos 
vaizdu sveikinu “Skautų 
Aidą” auksinio jubiliejaus 
proga ir linkiu, kad šis jau
nimui skirtas žurnalas 
jungtų visą mūsų jaunąją 
kartą vieningam darbui ir 
skleistų lietuvių visuome
nėje draugiškumo bei bro
liškumo dvasią, kuri yra 
skautiškosios ideologijos iš
raiška ir mūsų tautos išliki
mo pagrindas.

Tegul visuomet “Skautų 
Aidas” tarnauja Dievui, 
Tėvynei ir Artimui!

Su tikra pagarba

v.s. J. Vaišnys, S. J. 
LŽS Centro Valdybos

Pirmininkas

d KAUTU AIDAS B 
.I9MMUPO16IQ MĖg.

Mielas Skautų Aide,

Nors jau sulaukęs 50 m. 
amžiaus, bet išlikai jaunas: 
vis energingas ir veržlus, ne
sustingęs ir jautrus. Esi toks, 
koks turi būti pavyzaingas 
skautas, kurio aidu pats esi, 
nors dažnai atlieki ne tik 
aido, bet ir šauklio vaidmenį.

Nuoširdžiai sveikiname ju
biliejaus proga, linkėdami ir 
toliau mus džiuginti savo ne
nuilstama skautiškos jau
natvės dvasia.

v.s. P. Molis LSB Vyr.
Skautininkas ir Vadija 2KAUW AIDA?

1958 1963
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Dabartinis Aido redaktorius 
stovi nulenkęs galvą prieš jus, 
mieli skaitytojai, rankoje nervin
gai glamžo savo skautišką skrybėlę 
ir... neturi ko pasakyti. Prieš 40 
metų Lietuvoje, prieš 25 metus 
Vokietijoje, prieš 15 metų 
Kanadoje... Laiko perspektyvoje 
anos dienos gražios nuveiktais 
darbais, vaizdai pasipuošę nostal
giška aureole. Visa tai mūsų 
mielojo žurnalo brangi istorija. Ir 
Aidai buvusių darbuotojų susegti 
tomais, o-šios redakcijos komplek
tai dūli dar dėžėse ir tebekvepia 
spaustuvės dažais. Net dienos 
šviesos puslapiai dar nematę; 
panašiai, kaip ir jūsų dabartinis 
redaktorius - tamsos sutvėrimas! 
Jis keliasi su tamsa, darbe sėdi 
belangėje patalpoje, kurioje 
spinksi neonas; paskui kelionė į 
vakarinį universitetą; namuose vėl 
su tamsa. Redakcija apytamsiame 
rūsyje, kur išrikiuoti (šiuo metu) 
medžiagų atsparumo vadovėliai ir 
užrašai, raudonais atžymėjimais 
išmarginti Aido numeriai, laiškai, 
rašiniai, nuotraukos. Redakcija 
veikia darbo dienomis nuo 11 vai. 
vakaro, savaitgaliais visą dieną.

Svarbiausi šm požemio baldai - 
rašomoji mašinėlė ir telefonas.

- Alio, sesė Sofija? Ar pasisekė 
kur nors iškasti žymūno nuo
trauką?

- Baly, kaip vyksta su NN 
rašiniu? Penkiolika puslapių! Ar 
trumpinsime, ar per du numerius?

- Labas, Ale, žaidimo piešinys 
puikus! O kaip dar vieną Motinos 
dienos progai?

Tarpuose telefonas atskamba 
atgal.

- Rašinys apie jubiliejų už- 
klimpo, broli redaktoriau; gausim 
tik už dviejų savaičių...

- Na tai kur ateinančio numerio 
medžiaga - brolis Vijeikis spaudžia 
kitame ragelio gale, - jau laikas...

Taip vyksta kas savaitę ketvirti 
pietai. Kas savaitę, kas mėnesį oro 

paštas skrenda į keturias pasaulio 
šalis su prašymais, klausimais, 
patikslinimais, etc. Iš tuzino iš
skraidintų laiškų laimime vieną, 
kartais du vienkartinius bendra
darbius; du- trys dėl įvairių sąlygų 
patalkinti negali, pusė niekad

neatsako. Būna ir blogiau. 
Sukaktuvinių metų žurnalo vir
šelius norėjome papuošti sesių - 
brolių darbais ir šia proga krei
pėmės į septynis teptuką valdan
čius skautus- es. Viena sesė dėl 
studijų ir kitų darbų laikinai 
atsisakė, likusieji šeši... visai 
neatsiliepė.

Verčiamės tuo miniatiūriniu 
vidurkiu, kurį atsveria, papildo 
saujelė pastovių skautiškos spau
dos entuziastų, stropiai tempian
čių Aido vežimą jau pusketvirtų 
metų.

Gauni-negauni, o numeris 
privalo išeiti. Turi išsirikiuoti 24 
puslapiai, kuriuos redakcija ne
retu atveju “gimdo su skausmais” 
ir su rūpesčiu. Tačiau rūpestis - 
geras ženklas: jis neleidžia su
stingti vietoje. Rūpesčių ir naujų 
užsimojimų vingiais kas numerį 
iriamės į priekį: kartais pataiko
me, kartais prašauname pro šalį. 
Redakcijos kelionė tarp Scilės ir

Charibdės baisiai slidi, nes kaip gi 
atspindės! visų skaitytojų lūkes
čiais, kai atkeliaujantis paštas 
išmargintas įvairiausiais priešta
ravimais: per daug vaikiškas - 
trūksta medžiagos jauniesiems; 
per daug apie Chicagą - per mažai
rašote apie Chicagos tuntus; 
norime žinių apie filatelisto spe
cialybę - ar kas skaito apie pašto 
ženklus?

* * *

Tikriausiai norite paklausti, 
kam aš pasakoju šias neįdomias 
Aido bėdas? Jau pradžioje sakiau, 
kad dabartinis kolektyvas dar 
neturi nostalgiškos perspektyvos į 
praeitį - jis gyvena šia diena su 
dešimtimis kasdieninių rūpesčių, 
iš kur ištraukti rašiniui nuotrauką, 
kaip pradžiuginti ir vilkiuką ir vyr. 
skautę, kaip atžymėti tą ar kitą 
mėnesį. Ieškai, prašai, džiau
giesi, nusivili, burnoji... Kartais 
nori viską mesti į šalį, bet po 
minutės veidu nubėga šypsnis ir... 
griebęs telefoną suki per trejis 
metus įprastą numerį:

- Klausyk, skautininke, laikas 
pradėti ateinančio mėnesio Aidą!

s. Juozas Toliušis

Valio “Skautų Aidui” 
Šią linksmąją dieną!
Jisai neapleido 
Skautuko nei vieno!

Kur leidosi saulė,
Kur kelias žvaigždyno, 
Kas skaučių pasauly - 
šis laikraštis žino.

Valio, raidės margos 
Ir lapai baltieji! 
Jūs - tinginiui vargas, 
O skautėms - idėjos!

Redaktoriams jojo
Valio šimtą kartų!
Nuoširdžiai dėkojam
Vardu AUŠROS VARTŲ!
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v.s. Vladas Vijeikis

Skautų Aido adresų 
lipdytojas,

Vyriausias Skautininkas

i Skautų Aido techninis 
Dabar: re(}aktorius,

Tauro Rago Orkestro
dirigentas

Sakoma, kad žmogų, įėjusį į 
spaustuvę ar redakciją, apsėda 
bacilos ir sukelia ligą, kuri lotynų 
kalboje neturi pavadinimo. Simp
tomai: žmogus baisiai nori matyti 
savo mintis, atspausdintas ant 
popieriaus. Ir ne ant bet kokio 
popieriaus, bet laikraštinio, žur
nalinio, knyginio.

Į mane ta bacila bus įsisiurbusi ir 
apsigyvenusi, berods, apie 1931 
metus. O atsitiko taip. Mūsų 
vilkiukų būrelis buvo pakviestas į 
Skautų Aido redakciją. Vaje, 
kokia garbė! Kulniuodamas į tą 
šventovę (tuo laiku dar nebuvo 
papročio, kad tėvai automobiliais 
visur vežiotų), svajojau, ką gi 
reiks daryti? Skautų Aidą tvarkyt? 
Žinoma. Pagaliau redakcija "su
prato, kas yra skautiško laikraščio 
šeimininkai, ir pakvietė mus.

Susirinkom visi. Pirmiausia 
gerokai apsimetėm sniego gniūž
tėm, belaukdami. Mat, ir anais 
laikais vadovai ateidavo vėliau, 
kaip jų orumas reikalavo. Tai mes 
tik vėliau sužinojom, patys į vadus 
išsikapstę. Galop buvome įleisti į 
Skautų Aido būstinę laikraščio 
tvarkyti. Pasirodo, kad mums 
buvo paskirtos labai svarbios 
pareigos: turėjome lipdyti adresus 
prie Skautų Aido, kad jis nepa
klystų, o nukeliautų į tas rankas, 
kurios kelių mėnesių santaupas 
tam reikalui didžiadvasiškai dėjo.

Kelias minutes labai atidžiai 
mažas kortelytes prie Skautų Aido 
lipdėme. Vienas kitas skautybės 

veikėjas (mums - vos ne Baden 
Powellis), praeidamas pagirdavo 
ir stebėjosi jauniklių pasiaukojimu 
skautybės idėjai. Bet netrukus, 
kaip atsitinka ir dabar Clevelande 
ar Chicagoje, mūsų idealizmas 
šiek tiek atšalo, ir ėmėme tuos 
mažus adresėlius viens kitam ant 
kaktų lipdyti. Tuo, žinoma, 
nebuvo patenkinti mūsų kvietėjai.

Anuo metu Skautų Aido 
redaktorius buvo A. Saulaitis. 
Neatsimenu, kad būčiau tada jį 
matęs ir kairę paspaudęs ir, 
.atvirai prisipažinsiu, net nežino
jau, kad toks asmuo iš viso 
pasaulyje gyvena. Bet Skautų 
Aidas buvo labai įdomus pavartyt 
ir paskaityt. Tada nebuvo tele
vizijos, tai ką gi tu, žmogau, 
vienuolikos metų sulaukęs, gali 
daryti?

Labai gerai atsimenu to laiko 
Skautų Aido viršelius. Buvo 
spalvoti. Ant vieno buvo vilkinis 
šuo. Kaip tik toks, kokį aš norėjau 
turėt. Bet tais laikais tėvo žodis 
buvo pats svariausias: nereikia 
šuns! Reiškia - nereikia. Visi ginčai 
čia ir baigėsi. Paskui menu mūsų 
šefą prezidentą Antaną Smetoną. 
Nupiešė jį su skautiška uniforma. 
Visada matydavau paraduose su 
cilinderiu, o čia su skautiška 
skrybėle... Nepaprastai gražu. Bet 
didelį, o gal didžiausią, įspūdį 
padarė Šarkis- Žukauskas. Pasau
lio bokso čempionas. Gyvena 
Amerikoje ir sumušė visą pasaulį. 
Vaje, kaip aš jam pavydėjau. O 

kad taip nors I- os A klasės 
Aušroje būti čempionu. Kokia 
garbė! Mat, vaikų garbė visai 
kitais matais matuojama. Būti 
Vyriausiu Skautininku ar diriguoti 
Tauro Rago orkestrą nereiškė 
nieko. Vertybės labai keičiasi 
laikui bėgant.

Po kelerių metų atmintinos 
adresinės veiklos Skautų Aido 
būstinėje, pamačiau ir aš savo 
pirmą raštą, atspausdintą juodo
mis spausdintomis raidėmis balta
me popieriuje. Nemanau, kad 
Gutenbergas labiau džiaugėsi, 
pamatęs savo pirmą bibliją, negu 
aš. Koks pasaulio stebuklas! Ir tas 
straipsnis toks rimtas. Antraštė: 
“Gelbėkime liaudies kūrybą”. Nors 
man labai knieti duoti čia to 
straipsnio turinį, bet jau ir iš 
pavadinimo aišku, apie ką buvo 
rašoma. Ir prisipažinsiu: daug po 
to visokių straipsnių visokiais 
klausimais prirašiau, bet nema
nau, kad ką gudresnio būčiau 
parašęs.

Gyvena tos bacijos manyje, 
Skautų Aido būstinėje prilipusios, 
ir niekas jau iš mano kūno jų ne- 
iškrapštys. Net ir stovyklų 
daktarai čia nepadėtų. Per ilgą 
laiką jas net pamėgau. O ką 
žmogus mėgsti, nori su kitais 
pasidalinti. Taigi, ir aš norėčiau 
taip stipriai sučiaudėtų kad ga
lėčiau užkrėsti savo bacilomis viso, 
pasaulio žemynuose gyvenančius 
brolius ir ięses. Draugėje daug 
linksmiau sirgti!
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PAKĖLIMAI ir
APDOVANOJIMAI

Labai malonu pranešti, kad 
Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos 
Pirmijos Vasario 16 d. šventės 
proga:

LSS GARBĖS ŽENKLAIS AP
DOVANOTI: Lelijos ordinu - s. 
Vanda Aleknienė Chicagoje, s. 
Leopoldas Heiningas Detroite, s.

PUSĖ TŪKSTANČIO ATSTOVU
C LEV E LAN D E

LABAI REIKALINGA 
TĖVŲ TALKA

Šį Skautų Aido numerį išlei
džiant, jau bus paaiškėję Liet. 
Skautų Sąjungos Koresponden- 
cinio Suvažiavimo vaisiai, šieme
tinis suvažiavimas Clevelande 
(pirm. - v.s. Pranas Karalius) yra 
ypač gausus - arti 500 dalyvių. Tai 
parodo ne tik atstovų judrumą, 
bet ir visos mūsų organizacijos 
gajumą, gyvumą. Sekdami suva
žiavimo informacijas (biuletenius), 
randame eilę atstovų siūlymų 
visais techniniais veiklos klausi
mais, liečiančiais kultūrines,

Vytautas Sendžikas Toronte.
Į SKA UTININKŲ LAIPSNIUS 

PAKELTI: į vyresniojo skautinin
ko - s. Antanas Bobelis New 
Yorke, s. Gilma Zinkienė Angli
joje. Į SKAUTININKO - 'ps. 
Gajutė Valterytė-O’Brien Anglį, 
joje, ps. Antanas Veršelis V. Vo
kietijoje.

Į JŪRŲ SKAUTININKO - j. ps. 
Petras Butėnas Toronte.

Į PASKAUTININKIO - v. si. 
Nijolė Gverzdytė St. Catharines, 
v. si. Rita Karaziejienė Toronte, v. 
si. Danutė Šliogerytė Australijoje, 
v. si. Alma Vilkaitė Los Angeles, 
v. si. Rimas Zinas Worcesteryje, 
Mass.

ideologines ir reformų problemas. 
Tiesiog džiugu skaityti siūlomas 
sugestijas lietuviškosios skautijos 
organizuotumui, drausmingumui, 
veiklumui patobulinti.

Tik kyla klausimas, kas atsi
tiktų, jei VISŲ atstovų VISI 
siūlymai būtų priimti? Ar neįvyktų 
perversmas, kurio rezultatų nei 
mes - siūlytojai - nežinome?

Keletas pavyzdžių -
Siūloma panaikinti Tarybą; 

Pirmiją palikti, ją turėtų sudaryti 
tik Brolijos, Seserijos ir ASS 
vyriausieji vadai. Taryba, siūly
tojų nuomone, esanti neveikli; jos 
nariai esą neyadovauja vienetams; 

jie nežiną ar nepažįstą einamojo 
meto reikalavimų; gyveną pra
eitimi ir t.t. Argumentai geri, 
stiprūs, bet, gal bus atleista šios 
apžvalgos autoriui, tokie pokalbiai 
daug geriau tiktų malonioje 
skautiškbje draugijėlėje prie 
karštos kavos...

Kitas labai geras siūlymas - 
busimąjį po trejų metų visuotinį 
sąjungos suvažiavimą šaukti aki
vaizdinį, t.y., atstovams suva
žiuoti į vieną pasirinktą vietovę. 
Šiam sumanymui tektų tik paploti. 
Bet ir vėl: o kiek tų atstovų galės 
atvažiuoti? Dabar dalyvauja penki 
šimtai ir iš visų valstybių: 
Anglijos, Australijos, JAV, 
Kanados, Vokietijos. Ar busimąjį 
suvažiavimą būtų galima vadinti 
VISUOTINIU, jei galėtų atvykti 
tik turtingesnieji, turį pakanka
mai lėšų kelionei? Ir ar jų būtų 
500, nors ir 400, nors ir 300; na, 
kad ir šimtas? Ir ar nebūtų gaila, 
skaičiuojant kiekvienam po 100 
dolerių kelionei, bendrai iš
leistųjų 10, 000 dolerių? Juk su šia 
pinigų suma galima sukurti bet 
kokį skautišką fondą!

Trečiasis įdomus siūlymas, šiaip 
gana svarus, atrodo nedemokra
tiškai. Siūloma: kai į kurį postą 
kandidatuoja du, trys ar daugiau, 
rinkti senąjį (tame poste dar 
tebesantį). Esą, jis (ar ji) jau pri
tyręs, visiems žinomas, nusi
pelnęs, veiklus ir t.t. Kiti kandi
datai, esą, neaiškūs, įtartini, 
nepažįstami.

Kaip ten bebūtų - viską visada 
palikime balsuotojo laisvai sąžinei.

Šiame didžiąme mūsų sąjungos 
suvažiavime įvairiausių sumanymų 
yra šimtai, ir kitame Skautų Aido 
numeryje jau skaitysime rezulta
tus. Jau žinosime ir naujai iš
rinktąją savo aukščiausiąją va
dovybę. 

-----------------------------------

LSS Suvažiavimo prezidiumas 
(iš kair.): ps. L. Brizgienė, v.s. M. 
Bamiškaitė, pirm. v.s. P. Kara
lius, ps. R. Tatariūnienė, ps. M. 
Nasvytienė. Stovi: j.s. D. Kižys, s. 
N. Kersnauskaitė, v.s. V. šeriber- 
gas, v.s. I. Jonaitienė ir j.s. P. 
Petraitis. V. Bacevičiaus nuotr.
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Sunku įsivaizduoti, kaip Ka
ziuko Mugės atrodytų be tėvų, 
bičiulių, rėmėjų talkos, pagalbos, 
net vadovavimo eksponatų dar
bams. Jų parama, išryškėjusi 
išeivijos sąlygomis, palaiko visą 
škautybės sąjūdžio gyvybę.

Kad taip būtų buvę Lietuvoje, 
kai aš dar mažas buvau! 
Atsimenu, mes, keli berniukai, 
įsipareigojome pasidirbti keletą 
lietuviško kryžiaus modelių (tik ne 
mugei, žinoma. Kaziuko Mugė 
buvo tik viena - sostinėje Vilniuje). 
Kur rasti pavyzdį? Ieškojome 
kapinėse, kryžkelėse, bažnyčioje. 
Neradome, kokio mums reikėjo. 
Staiga kažin kuris berniukas su
šuko: jau turiu. Pasirodo, mūsų 
miestelio viduryje stovėjo dailus' 
ąžuolinis kryžius, pro kurį šimtais 
kartų kasdien pralėkdavom. Bet į 
galvą neatėjo, kad mes jo ir 
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NUOTRAUKOS ŽAIDIMAS

Kviečiame seses ir brolius daly
vauti nuotraukos žeidime, kuris 
vyks Skautu Aido puslapiuose.
Žaidimo tikslas: sugalvoti šiai 
nuotraukai paaiškinimą, parašą - 
juokinga, rimtq, pamokantį ar 
kitokį. Parašas neilgesnis kaip 
10 žodžių.
Už originaliausią aprašymą bus

duodama 5 doleriu, premija, 
kurią skirs tam tikslui pakviesta 
(kiekviena kartą kita) komisijė- 
lė. Nuotraukos aprašymą redak
cijos adresu siųsti iki ateinančio 
mėnesio numerio pasirodymo, 
pridedant savo pavardę, adresą, 
ir savo vieneto pavadinimą. 
Laukiame!

ieškom. Tai buvo, berods, dai
lininko Jaroševičiaus darbo tauti
nis kryžius Gelvonų miestelyje, 
Ukmergės apskr.

Vaikai buvo gabūs, tuoj nuko- 
pijavom, iš pušinių malkų 
priskaldėm pagalėlių ir peiliukais 
ėmėm drožinėti. Koks tas mūsų 
darbas - Dieve mano! Nėra klijų, 
negali gauti vinelių. Betgi padarėm 
tris kryželius (tokių netikusių 
dabartinėse Kaziuko Mugėse 
nėra). Aš sugalvojau dar įman
triau: nutariau savąjį kryžių 
nudažyti ir draugams tik vėliau 
pasigirti. Kalkių susiradau greit ir 
visą kryžiuką išbaltinau.

Vaje, vaje, kas atsitiko! Aš 
savo kryžiaus negalėjau nei drau
gams nei tėvams parodyti.

Kad tada berniukų darbui būtų 
vadovavęs koks mokytojas, meis
tras ar dailininkas!

s. Balys Vosylius

J U B. STOVYKLA
PRIE CLEVELANDO

Po ilgesnių pasitarimų bei 
svarstymų, Tarybos Pirmija nu
tarė LSS 1973 m. JUBILIEJINĘ 
STOVYKLĄ ruošti BSA BEAU
MONT stovyklavietėje (prie 
Clevelando, Ohio) RUGPIŪČIO 19 
- 29 d.d.

BEAUMONT stovyklavietė lai
koma viena geriausių ir moderniš
kiausių BSA stovyklaviečių. Ji 
pasiekiama iš didžiojo federalinio 
PLENTO NR. 90 (Cleveland - 
Buffalo). Ohio KELIU NR. 45 
(Ashtabula - Rock Creek) į pietus 
(tuo keliu apie 7 mylios).

Jubiliejinės Stovyklos reikalais 
LSS vadovybėje seniai galvota ir 
planuota. Jos programos, tvar
kos, organizacijos, aprūpinimo ir 
p. klausimais v.s. L. Milukienės, 
v.s. P. Molio, v.s. Č. Kiliulio, v.s. 
V. Jokūbaičio, v.s. A. Saulaičio ir
k. tartasi ir, pasiskirsčius darbais, 
ruošiami konkretūs planai.

Pagrindinai nusistatyta, kad JS 
skirstytis į BENDRIJOS, SESE
RIJOS, BROLIJOS bei AKAD. 
SK. SĄJ. stovyklas, kurios savo 
keliu susidės dar iš mažesnių pa- 
stovyklių.

PROGRAMOS reikalu nusista
tyta, kad ji bus skautiška ir 
lietuviška, pagrįsta jubiliejinių 
metų bei kitų įvykių aktualijomis, 
plačiai išreiškianti lietuviškosios 
skautybės auklėjimo, veikimo, 
užsiėmimų uždavinius. Todėl visi 
užsiėmimai, parodėlės, darbeliai, 
įrangos, žaidimai, laužai ir t.t. ir
l. 1. - kūrybingi skautiškosios 
nuotaikos ir lietuviškosios dvasios 
reiškiniai.

Šiuo tarpu svarbiausia:
- Kaupti lėšas stovyklai,
- susitvarkyti, papildyti sto

vyklinį inventorių,
- Uoliai ruoštis turiningai, lie

tuviškai- skautiškai dalyvauti Jub. 
Stovyklos programose,

- Gerai pasirengti ir gerai atsto
vauti savo vienetams,

- Iš anksto įveikti visus kliuvi
nius ir dalyvauti Jubiliejinėje.
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ŠEŠTADIENIS AUŠROS VARTŲ POGRINDYJE

Lietuvių sostinė Chicaga turi 
gražų Vilniaus sentimentą: kai 
susibėgę kalbama apie Aušros 
Vartus ir mugę, žinome, kad tai 
mūsų didysis sesių tuntas, per 
daugelį metų su kitais Chicagos 
broliais ir sesėmis puoselėjęs 
senąją Vilniaus tradiciją - Kaziuko 
mugę.

Jos išvakarėse Sk. Aido kores
pondentas užsuko į vieną iš gausių 
tunto “dirbtuvių”, kurioje vyksta 
darbšti šio kermošiaus ruoša.

Šeštadienio vakaras. Aušros 
Vartų tuntininkės namuose mugės 
įkarštis visuose trijuose aukštuose. 
Lendu į rūsį, kur žviegia piūklai, 
kvepia piūvenos, dažai, plaukia 
kavos aromatas. Prie artimojo 
stalo “posėdžiauja" ratelis: tunto 
tiekimo skyriaus vedėja, buvusi 
Gabijos administratorė, tunto 
rėmėja, kelios geltonšlipsės... 
Stalas nugulęs paukščiukų, gėlių, 
žvėrelių pilkomis figūrėlėmis, 
kurios ratelio rankose apsiplunks- 
nuoja, pražysta, pasipuošia įvai
riausiomis spalvų varsomis.

Kitame pasienyje vyrų talka.
- Žinotum, keturiasdešimt tre

čiais metais Lietuvoje buvo tokia 
šalta žiema, - pradeda įdomią 
istoriją p. Graužinis, - kad aš...

Posėdžiauja Clevelando Pilėnų B. Mainelienė, pirm.. J. Gudėnas. 
tunto tėvų komitetas su tunto va
dovais: (iš kair.J: ižd. V. Urbaitis, v. Bacevičiaus nuotr.
v.s. šenbergas, v.s. P. Karalius,

Brrrr... Užkaukęs elektrinis 
piūklas nuskandina jo žodžius. T.n. 
A. Vaičiulienė “vairuoja” piūklo 
juostą, iš po kurios byra medžio 
širdelės. Šios netrukus judės į kitą 
rūsio kampą, kur įsiklijuos į 
pusiau baigtas keistenybes, kurių 
korespondentas dar nepajėgė iš
šifruoti. Pamatysime mugėje!

Kai piūklui nutilus grįžtu prie 
vyrų skobnio, jų lūpose jau kaž
kurio ežero žuvinga pakrantė, o 
rankose formuojasi įmantrios 
tvorelės, į koplytėles lipa šventieji 
nepomukai. Buvęs Lituanicos tun- 
tininkas Zigmas - matai, kaip 
nusižemino, iš valdžios išėjęs - 
klijuoja segtukus prie svainio iš
lietų figūrėlių. Šios vėl netrukus 
vėl keliauja į kitą rūsio kraštą (ar 
ne keista: tiek nuostabių dalykų 
vyksta Chicagos lietuvių pogrin
džiuose), kur lentynose jau rikiuo
jasi sienų puošmenos, rugiapiūtės 
pabaigtuvių vainikai, koplytėlės, 
žvakidės...

Brolis Narnikas (talkininkai ir 
titulą jam sugalvojo - tuntininkė- 
nas) kviečia kavos kaušui, ir mudu 
kopiame aukštyn. Salione, įsigilinę 
į raitytą drožinio detalę, tariasi 
tunto tėvūnas inž. Gvildys ir 
Lituanicos tuntininkas Sigitas. 

Svarbi detalė - juodu net nemato 
manęs įsibrovėlio. Prie telefono 
sesė beria žodžius į kitą miesto 
pakraštį:

- Gerai, Albina, žvakes nu
pirksiu. Kokių spalvų nori?...

Atspėjote: Albina - tai sesė 
Ramanauskienė, buvusi Aušros 
vyriausia galva. Pas ją tie patys 
šeštadienio mugininkai vakaroja 
trečiadieniais, kur gaminama kita 
dalis tunto muginių prekių. Ano 
“fabriko” šiemetinė specialybė: 
žvakidės.

Skardus juokas atklega iš antro 
aukšto. Negaliu atsispirti pagun
dai, nes ten, atrodo, susibūrę 
patys linksmiausi mugės darbuo
tojai. Neapsirikau: smagus būrys - 
visas darželis! Vilkiukai, paukšty
tės ir dar jaunesni verčiasi per 
galvas, slenka tarp kėdžių prie 
nematomo “priešo”, trepsi, kva
tojasi. Nepaprastas reiškinys: 
niekas nekreipia dėmesio į televi
ziją!

Tai mugės darbininkų jaunasis 
prieauglis, kuris irgi reikšmingu 
įnašu prisideda prie Kaziuko 
ruošos: kartu atvykdami, leidžia 
mamoms ištrūkti iš namų, o čia, 
įsijungę į antro aukšto pipirų 
pokštus, leidžia rūsininkams 
kruopščiai padirbėti.

Palaukite - o visos darbymetės 
vairininkę ir užmiršau. Menu, 
prieš keletą metų stovėjome su 
sese Namikiene sausakimšoje 
mugės salėje, žvelgėme į apkrau
tus prekystalius, o ji pasakė: 
“Jeigu man reikėtų tokią mugę 
ruošti, išeičiau iš proto”.

Neišėjo...
Nuo rudens sesė Alė - Aušros 

Vartų tuntininkė, o šį vakarą 
(vieną iš daugelio) ji vairuoja tunto 
mugės ruošą, gamina prekes, 
tariasi su tėvūnais, juokina 
mažylius - jos pilni visi trys 
aukštai...

Puikios skautų ir tėvų bendro
sios pastangos. Gi šiomis pastan
gomis sutelktosios lėšos įgalina 
pagerinti stovyklavietę, įsigyti 
lavinimo priemonių, kurios padeda 
tęsti didįjį žaidimą ir žengti pras
mingu lietuvybės keliu.

Korešp.
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SKAUTU DIENA 
BRAZILIJOJE

Sausio 25 - vasario 4 dienomis 
pajūryje netoli Sao Paulo įvyko 
paaugusių lietuviukų (13-18 metų) 
“Romo Kalantos” vardo stovykla, 
kurioje dalyvavo 26 asmenys. 
Stovyklos metu buvo pravesta ir 
skautų diena: jaunimas laiką pra
leido gamtoje. Stovyklai vadovavo 
kun. H. Šulcas.

Karašauskaitė ir S. Bendoraitytė, skautų- čių atkūrimą... 
pasipuošusios Chicagos brolių 
marškinėliais, galvoja apie trečiąjį A. Saulaičio, SJ, nuotrauka

Brazilijos paauglių lietuviukų 
stovykloje: atsirėmusios į laive lį R. 
šliktaitė, N. Navaitonytė, V.

šaunieji Lituanicos bebrai!

PAS LITUANICOS 
JAUNUOSIUS

Lituanicos tunte Chicagoje 
vilkiukų skaičius vis didėja. Šiais 
metais jų būrys jau pasivijo 
skautus: pusė skautų, antra pusė- 
vilkiukai ir bebriukai. Likusioji 
dalis - skautai vyčiai, skautinin
kai, jūrų budžiai.

Tikrųjų vilkų ir bebrų prieauglis 
paaugo sausio 28, kai tradicinėje 
jų šventėje daug vilkų ir bebrų 
pasipuošė naujais kaklaraiščiais. 
Naujuosius broliukus sveikino 
tuntinįnkas S. Miknaitis ir tėvų 
komitetų p- kė V. Grigolienė. 
Šventės proga jaunieji broliai 
pasirodė su trečiuoju savo laikraš

tėlio AUU-AUU-AUU numeriu. 
Laikraštėlyje yra 26 brolių raši
nėliai. Paklausykime, ką jame 
pasakoja brolis Tomas Strolia:

ŠUNIUKAS BE BŪDOS

Mums buvo gaila mūsų šuniuko, 
nes jis neturėjo kur pasislėpti nuo 
lietaus ir vėjo. Tėvelis sukalė 
būdą, o mes ją nudažėme. Būda 
buvo labai didelė, turėjo duris, 
langą ir buvo gėlytėmis papuošta.

Vaikams taip labai patiko ta 
būda, , kad jie visą laiką žaidė 
būdoje ir ant jos stogo. Ir vėl 
šuniukas liko be būdos.

(tunto koresp.)

KŪČIOS PHILADELPHIJOJE

Gruodžio 17 d. įvyko tradicinės 
skautų Kūčios, kurias paruošė 
vyr. sk. židinys S. Čiurlionienės 
būrelis.

Kūčių vakaras buvo pradėtas 
trumpa sueiga ir įžodžiu. Svečiams 
susėdus prie padengtų Kūčioms 
stalų, penkios kand. sk. davė įžodį.

Sesės, naujai pasipuošusios 
šlipsais, uždegė žvakes ant stalų 
ir, kunigui sukalbėjus maldą, 
prasidėjo paplotėlių laužymas. 
Skanūs tradiciniai valgiai visus 
seniai jau viliojo ir dabar prade
dami ragauti. Tikrai, visai kaip 
namuose, viskas skaniai pagamin
ta ir gražiai išdėstyta ant stalų. 
Na, kas čia? Šližikas prašvilpė pro 
ausis! Tai išdykėliai broliai sumanė 
pašventinti naujas geltonšlipses ir 
pasiuntė keletą šližikų jų pusėn. 
Bet karas neišsivystė, nes 
draugininkas čia pasimaišė!

Kūčioms gerokai įpusėjus, 
bendromis jėgomis broliai ir sesės 
išpildė programą. Pabaigai visi 
susirinko scenoje ir pagiedojo 
senesnių ir naujesnių kalėdinių 
giesmių.

Su skautų Kūčiomis pasibaigė ir 
veiklos metai. Žengdami į 
Naujuosius metus, ruošiamės 
planuoti Kaziuko mugę, kuri 
numatoma Verbų sekmadienį.

D.S.
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SESĖ
VILKIENĖ

ATSISVEIKINA

Vasario dešimtoji; šiandien 
įvyko paskutinis kadenciją bai
giančios tuntininkės s. L Vilkienės 
vadovaujamas Palangos tunto (Los 
Angeles) vadijos posėdis. Atsi
sveikinimo posėdyje dalyvavo 
tuntininkė, skautininkės D. Ba- 
siulienė, N. Grinienė, B. Dabšie- 
nė, V. Radvenienė, D. Balčienė, 
B. Juodikienė, I. Bužėnienė, L. 
Vilimienė, vyr. skautės S. Ne- 
faitė, A. Pakalniškytė, D. Araitė, 
R. Vizgirdienė, jūrų skaučių va
dovė V. Kevalaitytė ir fil. R. 
Kulikauskienė.

Aptarus einamuosius reikalus: 
Vasario 16 sueigą, skiltininkių 
kursus ir Kaziuko mugę, buvo 
pristatyta naujoji tuntininkė ps.

Palangos tunto vadovės 
su viešniomis v.s. E. 
Gimbutiene ir Vyr. 
Skautininke L. Milukiene.

20 metą VYDŪNO FONDU!

Vydūno Jaunimo Fondas, kurio 
pagrindinis tikslas yra talkinti 
paskolomis mūsų studijuojančiam 
jaunimui, jau užbaigė 20-tuosius

Danutė Basiulienė. Iš pareigų pa
sitraukianti sesė Irena Vilkienė 
labai jautriai atsisveikino su vado
vėmis, kiekvienai įteikdama gra
žiai įrėmintą tunto vadovių nuo
trauką ir atkirpdama nuo ilgos 
tautinės juostos po dalelę kiek
vienai vadovei. Juostą šiai progai 
išaudė vyr. skautė v. si. Alma 
Vilkaitė.

Gailimės, kad sesė Irena išeina 
iš pareigų, bet tikimės, kad pa
ilsėjusi vėl greitai sugrįš į aktyvų 
darbą. Kartu džiaugiamės, kad iš 
rūpestingosios sesės Irenos tuntas 
pereina į ne mažiau darbščias 
rankas.

Tegyvuoja Palanga!
N.G.

Skautininkas V. Mikūnas.

darbo metus. Fondo valdybos 
pirmininkas s. Vyt. Mikūnas, 
pasidžiaugdamas pavykusiu kalė
dinių atvirukų vajumi, taip pat 
primena, jog fondas šiuo metu dar 
tebėra reikalingas: stambiausią 
išlaidų poziciją sudaro paskolos 
studijoms. Kitų fondo atliktų 
darbų eilėje matome piniginę talką 
lituanistikai, literatūros - radijo 
premijos, knygų leidimo parėmi
mas. Apyskaitininiame pranešime 
fondo pirmininkas be kita ko rašo:

“Gal vertėtų pagalvoti apie 
fondo veiklos praplėtimą, jeigu 
pasisektų surasti ir įtraukti naujų 
jėgų. Apie tai visi turėtume pa
svarstyti”.

Studijuoją broliai ir sesės, kurie 
norėtų gauti fondo paskolą, 
prašomi kreiptis į brolį Mikūną, 
3425 W. 73 St., Chicago 60629.

Philadelphijos sesės- broliai gie
da savo tradicinių Kūčių metu.

K. Čikotonuotr.
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TORONTO KALĖDOS 2. Ar Pa^tate šias Toronto
seses?

Kūčios - šeimos šventė. Toronto 
skautiškoji šeima į šią šventę 
keliavo gruodžio 17 d. Prisikėlimo 
parapijon. Į salę rinkosi maži ir 
dideli, sesės - broliai, įvairiausio 
ūgio, įvairiausio laipsnio. Prie 
šienu apdengto stalo, jaukioje 
žvakių šviesoje visi jungėsi į 
bendrą maldą, prisimindami liku
siuosius Lietuvoje ir tuos, kurie 
amžinai atsiskyrė iš mūsų tarpo.

Sesės Dalės paruoštame mon
taže išgirdome gražių minčių, 
kurios privertė mus sua^ upti ir 
susimąstyti. Kiekviena 3 adome 
vieną ar kitą mintį, kuri artėjan
čias Kalėdų šventes praturtino, 
giliau įprasmino. Tai buvo 
trupinėlis dvasios maisto.

Dabar visi pakilioje šventiškoje 
nuotaikoje sveikinosi ir laužė 
paplotėlius, linkėdami vieni ki
tiems visokiausių gėrybių. Visa 
salė klegėjo ir ūžė, kai broliai ir 
sesės vaišinosi tradiciniais Kūčių 
valgiais, kiti gal pirmą kartą iš- 
bandydami naują patiekalą.

Pasigirdo kalėdinės giesmės. 
Stori ir ploni balsai traukė gerai 
pažįstamas melodijas Kūdikėliui 
Jėzui. Dar ilgai būtų trukę užkan- 
dimas ir giedojimas, bet pasklido 
žinik (o geriausiai ją išgirdo jau
nesnieji skautai), kad Kalėdų 
Senelis jau visai netoli. Vilkiukai ir 
paukštytės žvalgėsi į duris, 
laukdami brangaus svečio, kuris

3. Paukštytes sveikina Rambyno 
tuntininkas ps. P. Butėnas.

4. Prisikėlimo parap. klebonas 
tėvas Placidas, OFM, su jauniau
siomis Šatrijos sesėmis.

5. Sesės, broliai ir svečiai 
Toronto skautų kūčiose.

6. Vyr. sk. Birutės d- vės vadovė 
ps. V. šeškuvienė dalinasi paplo
tėliu su vyr. sk. E. Simonavičiene.

jų neapvils. Ir tiesa - jis atkeliavo 
su dideliu, dideliu maišu.

Jaunesnieji džiaugėsi Senelio 
dovanėlėmis, vyresnieji šneku
čiavosi, dalinosi įspūdžiais. Jautė 
visi, kad šis šventiškas vakaras 
eina prie pabaigos. R.V.
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TO THE LITHUANIAN 
GIRL SCOUTS AROUND 

THE WORLD

Thinking of You on Thinking Day 
Please accept our little gift of 
North Dakota’s wild prairie rose.

Girl Scouts of Pine To Prairie
Council

Troop 31 W. Gussner School
Jamestown, North Dakota

Nuoširdžiausi sveikinimai į visas 
pasaulio šalis.

Vis Budžiu,

Rūta Adomaitytė

Šį sveikinimą, kartu su Dakotos 
rožių puokšte, Skautų Aidui at
siuntė sesė Rūta, gyvenanti 
Jamestown, šiaurinėje Dakotoje.

Philadelphijos sesės, gavusios 
geltonus šlipsus, pasiruošusios 
uždegti žvakes ant Kūčių stalo (iš 
kairės): L. Radikaitė, L. Radikai- 

tė, D. Pliuškonytė, G. Gečytė ir 
V. Bendžiūtė.

K. čikoto nuotrauka

Vasario 16-ji Clevelande. Pro
gramą atliko Čiurlionio ansamblis, 
vadovaujamas ps. muz. A. Mikuls
kio. Prie vėliavų sesės neringietės.

Lituanicos tunto mugės darbų 
vedėjai: s. v. Pocius, s. L. Rama
nauskas ir vyriausias užvaizdą p. 
Baužys. Fone v.s. V. Vijeikio su
kurtas koplytstulpis.

SKAITYK IR PLATINK

SKAUTU
AIDO
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SKAUTU AIDAS
6840 So. Campbel l
Chicago, ILL. 60629

r. sparkis
807 S. Busey

Hesperus H o i
Urbana, Ill.

ALp(LKA)3083
1973, Nr.3

Brolis Bronius sueiliavo 
Aleksandras iliustravo

SPAUDOS PLATINTOJAS

Sukaktuvės, jubiliejai, 
AIDUI penkiasdešimt metų! 
Tuntininkus lydi vėjai: 
Rinkim greit prenumeratą.

Drimbos veidas taip ir šviečia - 
Turi vajui jis idėjų!
Ir su adresais tautiečių 
Žygį Algis tuoj pradėjo.

Drąsiai beldžias rimtu veidu
Į duris žymaus veikėjo:
“Gal paremsit Skautų Aidą?
Gausit titulą leidėjo!”

“Tai matai, net nepatogu, 
Skubu posėdin šiandieną”, 
Sako vyras žemo stogo, 
“Aplankyk gal kitą dieną”.

Čia pradžia tik - Algis žino - 
Ir duris kitas klebena.
Bet po žodžio įžanginio
Jam tetulė atbarbena:

“Kas gi toks tu paukštis būsi, 
Čia plikom blauzdom atėjęs? 
Net mačiau: vadovas jūsų 
Trumpom laksto - niekad ėjas...”

Vėl gatve kulniuoja tiesiai
(Algi, juk nepasiduodi?) 
Spaudžia vėl mygtuką šviesų 
Ir už durų girdi žodį:

“Negaliu aš remti Aido, 
Nes neaiškūs jūs gyvūnai: 
Stumbrai, bebrai, leopardai, 
Visokiausi ten rakūnai...”

Tai žiauru - galvoja Drimba - 
Buvau Žirgas ir Barsukas; 
Nesigirsiu aš daugiau jau, 
Kad iš vis esu skautukas.

Bet vis tiek knygelę sklaido 
Ir į dar kitus namus 
Belsis vardu Skautų Aido, 
Nors ir pragaras užgrius!

Jau prie durų. Gražūs rūmai. 
Ir nudžiugęs Algis mato 
Skautininką - kad jį krūmai - 
Bus garbės prenumerata!

Beria Algis kilnią odę 
Apie Skautų Aido grožį, 
Apie svarbų rašto žodį, 
0 ans brolis jam atvožia:

“Nutariau seniai, kad Aido 
Nebesiųsk į šiuos namus. 
Apie mus ten jokio aido, 
Rašo tik apie kitus”.

“Tai rašykit”, meldžia Drimba, 
“Laukiam Aide išsižioję!” 
Veltui... Aidas neužkimba...
Vėl šaligatvį matuoja.

Va, anam name - senutė. 
(Na, čia biznio tai nebus!) 
Drimba atpila eilutę 
Ir jau suka į namus.

“Tai palauk”, močiutė tarė, 
“Aido pokštai man patinka, 
Skaitom Drimbą su Vakare, 
Ar maišau ar tešlą minkau.

Jeigu jau aukas renki 
(Algis vertas gauti auką), 
Štai tau - dvidešimt penki, 
Tegu Aidas sklandžiai plaukia”.

Drimba čia visai sumišo, -
Dar yra, kurie aukoja?
Bet kišenėn voką kiša 
Ir guviai atsaliutuoja.

* * *

Ir laimikį gerą turi, 
Čia dalykai nemenki. 
Atidaręs voką, žiūri: 
CENTAI dvidešimt penki...

50.741.261
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