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Bronius Žalys Dievdirbis -
iš balto liepos medžio -
Šventasis Karalaiti,
paprastutį,
varganą
kaip ir jis pats,
bet tokį savą --

...pastatė 
žemdirbio sugrubę rankos 
laukų tylaus keliuko 
pakrašty, 
kad Tu, 
koplytstulpy rymodamas, 
saugotum gimtus laukus - 
lietuvio visą turtą - 
kad gintum javą išdrožė Tave, 
nuo ledų, 
sausros 
ir nuo rūdies -

Nuskalavo lietūs purpurą
nuo apsiausto karališko... Kuklus ir pilkas 
metų dešimtim
meldei Tu Viešpatį:
prašei palaimos rankoms
šalykelėj Tave pastačiusioms,
tikėjusioms,
kad Tu pas Amžių Tėvą
užtarsi jas
gimtuose laukuose
sau duoną besipelnančius --

Toli, toli
bažnyčios Vilniaus spindi...
Karališkųjų Tavo rūmų 
neliko nė žymės -- 
Gal ir koplystulpį 
suėdė laiko kirvarpos, 
bet Tu -
lietuviškoj širdy išlikęs - 
vis, ir vis
už savo Lietuvą meldies.

3



KERNAVE
Baltasis kalnas

s

PAJAUTOS SLĖNIS
* 6^ 3 16

\ NERIS

■ ■ y--"
Lizdeikos, Archeologų 

kalnas centras

Manoma, kad Kernavėje XII-XIII 
amžiuje buvo vienas, Lietuvos 
centrų. Svarbus Lietuvos gynybos 
centras. 1365 m. kryžiuočiai 
sudegino pilį. O 1390 m. 
besitraukdami sudegino patys 
lietuviai.

1929 m. čia buvo įkurtas 
kraštotyros muziejus. Vykdant 
archeologinius kasinėjimus rasta 
įvairių vertingų senienų.

<n k\£ Autobusų stotis

Muziejus

Pilies kalnas /n’TW7

7 J
Kriveikiškių 

kalnas

1. Žemutinė Kernavė 13-14 amž.
2,3,4,5, Akmens amžiaus
gyvenvietė
6,7,8 Žalvario amž. gyvenvietė
9,10,11,12 'Romos periodo 
gyvenvietė
13,14 Pirmojo amžiaus gyvenvietė
15 Geležies amž. kapinės
16 Aukojimo vieta
17 Ankstyvojo amž. bažnyčia ir 
kapinės 15-18 amž.
18 Medinė koplyčia iš 19 amž.
19 Akmens koplyčia-mauzoliejus
19 amž.
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iBtoma““““
Jo tėvas

Jo tėvas
į
S

s

Jos'levas

Mano tėvas Jo mama
Jos mama

Labai įdomu sudaryti savo šeimos istorija. Gera 
turėti fotografijas. Gerai išklausinėti tėvelius, jų tėvus ir 
surašyti vardus, pavardes, gimimo laiką ir vietą.

Labai įdomu taip pat surašyti platesnes biografijas. 
Ką veikė, kur gyveno, kur keliavo. Užsiėmimas ir 
mėgiami dalykai.

S

❖

■?’

Jo mama

Čia aš

Mano brolis

Mano šuniukas

Mano mama

Mano sesuo

Jo tėvas

Jos tėvas

Jos mama

Jos mama

Jo mama

Jos tėvas
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UKRAINOS Kryme Pasaulinis 
skautų biuras atidarė raštinę Nepri
klausomų Valstybių Sandraugai. 
Gurzufo apylinkėse graži kalnuota 
gamta; čia tikimasi sukviesti skautus 
užsiėmimams bei stovykloms. Cent
rą įsteigti padėjo Italijos, Graikijos, 
Prancūzijos ir Šveicarijos skautų 
sąjungos, o atidaryme dalyvavo 
atstovai iš Armėnijos, Gruzijos, 
Kazachstano, Moldavijos, Tadžikis
tano ir pačios Ukrainos.

AFRIKOS skautų sąjungos 
dalyvavo Pasaulio Sveikatos Organi
zacijos WHO mokslinėje studijoje 
apie paauglių sveikatingumą. Iš li
kos kraštų 13.000 jaunuolių surinkti 
duomenis bus suvedami kad sužino
jus, kaip sveikatingumą tose šalyse 
skatinti. »'

AUSTRALIJOJE atspausdinta 
lankstinukų apie skautavimą 
aštuoniomis kalbomis - anglų, 
arabų, kinų, graikų, italų, ispanų, 
turkų ir vietnamiečių - supažindinti 
tautinių mažumų šeimas su 
skautybe.

AZIJOS - Ramiojo vandenyno 
pirmojoje ekologinėje stovykloje 
buvo 100 skautų iš 15 kraštų 
Japonijoje.

JUNGTINĖS Tautos 1994-sius 
metus paskelbė Pasauliniais šeimos 
metais. Pabrėžiama, kad šeima yra 
pagrindinis visuomenės vienetas. 
Kad jŠeima gerai veiktų reikia 
ugdyti asmens teises ir laisves, 
reikalinga imtis atsakomybės 
visuomenėje. Skiriama dėmesys ir 
šeimą silpninantiems, skurdo, karo, 
smurto, narkotikų, bado, gamtos 
nelaimių poveikis, tremtinių ir 
pabėgėlių šeimos, tik tėvo ar 
motinos auginamos šeimos. Daug 
šalių įsteigė Šeimos metų 
komisijas.

POPIEŽIUS Jonas Paulius II 
taip pat šiuos metus paskelbė 
šeimos metais. Stengiamasi padėti 
šeimoms tvirtėti ir atsilaikyti 
negiamoms aplinkos srovėms, 
ugdyti vaikus ir tęvus, iš parapijų 
bei vyskupijų prisės teikti paramos.

36-TOJE RADIJO Džiamborėje 
spalio 16-17 dalyvavo virš 400.000 
pasaulio skautų ir skaučių. Tai 
didžiausias iš visų skautiškų 
įvykių. Nuo 1957 jubiliejinės 
džiamborės Anglijoje JOTA 
(Jamboree-on-the-Air) plinta radijo 
mėgėjų tinklais.

LIUKSEMBURGO ir Senegalo 
500 skautų bei skaučių nuo 1988 
m. stato Mboroje lavinimo 
stovyklą, kurioje pravedami kursai 
staliams, mechanikams,
mūrininkams, žemės ūkio 
darbininkams jaunuoliams.
Liuksemburgiečiai plaukimo 
maratonu surinko $53.000 "šiam 
projektui.

KANADOS prancūziškai 
kalbančių skautų sąjunga užvedė 
gamtos globos vajų nykstantiems 
g¥vūnams apsaugoti - vajaus 
simbolis yra kanadinė puma, už 
kurios skautų lelijėlė ir kelio 
ženklas “stok”. Skautai gali įsigyti 
specialybę ir uniformos ženklelį.

BANGLADEŠO, Singapūro ir 
Pakistano skautų vadovai lankė 
studijų dienas apie luošų žmonių 
skautavimą. Kursų dalyviai 
mokėsi, kaip kojomis galima 
pasukti telefono numerį, įvairius 
skautiškus uždavinius atlikti, kai 
skautas negali rankomis, kojomis ir 
pan.
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Th© European Jamboree 1 994. 
Dronfen Holland

EUROPOS skautų džiamborč 
įvyks 1994 metais rugpjūčio 1-11 
d. Olandijoje. Ten pat 1995 m. 
renkasi 18-ji pasaulinė skautų 
džiamborė, Stovyklaus apie 10.000 
ir programa suksis apie 
besivienijančios Europos temas.

ALBANIJOS skautus ir 
jaunimą aplankė 1500 italų skautų 
vyčių bei vyresniųjų skaučių su 
vadovais “Erelio skrydžio” 
programoje. Italai dirbo 
septyniuose miestuose bei 
kaimuose taisydami mokyklas, 
ligonines ir prieglaudas. 
Našlaitynuose pravedė žaidimus ir 
dainas.

KORĖJOS 40.000 skautų 
dalyvavo Pasaulinėje gamtos 
globos dienoje, valydami pakeles, 
pajūrius, parkus. Sąjungą kasmet 
praveda “Gamtos apsaugos meno” 
varžybas, duodama premijas už 
plakatus, nuotraukas ir leidinėlius 
gamtosaugos temomis. Stovyklose 
stengiamasi kuo mažiau žaloti 
gamtą ir rūpintis atmatas perdirbti.

BELGIJOS katalikų skautų 
sąjunga stovyklavo Rumunijoje. 
Kiekviena stovykla turėjo 
pagrindinį užsiėmimą - gamtos 
apsaugą, takų taisymą, istorinių 
pastatų atstatymą. Belgai parūpino 
5000 kalendorių rumunų kalba, 
kuriuos parduodami rumunai 
uždirbs lėšų ir platins žinias apie 
skautybę. Belgų ir rumunų 
draugavimas prasidėjo prieš keletą 
metų ir tęsis toliau.

ŠKOTIJOS 25 skautai 
nukeliavo į Kaukazą ir su rusų 
skautų būriu užlipo į aukščiausią 
Europoje Elbrus kalno viršūnę. 
1994 metais rusų skautų būrys 
turėtų aplankyti Škotiją.

KROATIJOS vienas skautų 
tuntas sugalvojo Korkulos saloje 
surengti “Aušros miesto” skautišką 
stovyklą nuo buvusioje 
Jugoslavijoje vykstančio /4caro 
nukentėjusiems vaikams. Dvi 
.grupės po 80 vaikų stovyklavo po 
tris savaites, globojarųi prityrusių 
skautų iš Australijos, Danijos, 
Prancūzijos, Vokietijos, Otaodijos 
ir Didžiosios Britanijos. Fonais iš 
Šveicarijos ir kitas iš JAV parėmė 
lėšomis. Tūkstančiai vaikų prarado 
vieną ar abu tėvus, ir skautai norėjo 

jų naštą palengvinti. Kiekvienoje 
skiltyje buvo pusė skautų, pusė ne 
skautų. Skautams bei jų vadovams 
padėjo keturi psichologai. Po 
stovyklos skautai lankė vaikus ten 
kur jie dabar gyvena, siūlydami 
dalyvauti vietos skautų veikloje.

PASAULIO Skautų
Parlamentarų Unija rinkosi 
Santjage, Čilėje, sausio 18-21 d. 
Tai skautybei draugiškų įvairių 
valstybių seimų atstovų tinklas, 
įsteigtas 1991 m., norinčių remti 
skautavimą savo šalyse ir 
pasaulyje. Parlamentarai svarstę 
jaunimą^liečiančius' įstatymus, 
skautiškas vertybes - šalių 
jaunimo reikalais gairių 

pavyzdžius, organizacijos 
veikimo būdą. Suvažiavimo 
įžanginį žodį tarė Švedijos 
karalius Karolis XVI Gustavas, 
Pasaulio skautų fondo garbės 
pirmininkas.

BOTSWANA

COSTA RICA
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Šiais metais įvykusioje Ju
biliejinėje stovykloje, Brolijos 
skautininkų uždavinys buvo 
pravesti „Skautoramą”. Šio 
uždavinio vykdymui buvo įpa
reigotas Brolijos Skautininkų 
skyriaus vedėjas vs. fil. A. Pau- 
žuolis. Penkis mėnesius prieš

• stovyklą buvo kreiptasi į skau
tininkus, prašant prisidėti prie 
„Skautoramos” pravedimo, tik 
nedaugelis atsiliepė. Ačiū skau
tininkams, kurie pasistengė, 
kad jų vedamos stotys būtų 
naudingos skautams ir skau
tėms.

Skautininkų pastovyklė buvo 
pavadinta „Šešių dešimtmečių” 
vkrdu, paminėjimui 60 metų 
„Dariaus ir Girėno” skrydžio ir i 
žuvimo metiniu. Pastovyklei 
vadovavo v s. fil. A. Paužuolis ir 
jo pavaduotojas s. Juozas Oren- 
tas. Jau pirmosiomis stovykla- • 
vimo dienomis skautininkai 
ėmėsi „Skautoramos” stočių 
įrengimo. Įrengtos 8-nios stotys, 
kurias pravedė skautinin-J 
kai,-ės:

Pirmosios pagalbos stoties 
pranešinįus atliko ps. Julija 
Valaityte ir v.sl. Gailė Butts. 
Abi sesės yra gailestingosios 
seserys, todėl labai įdomiai pra- , 
Vedė pašnekesius. Jos netgi ant 
manekeno pademonstravo dirb
tinį kvėpavimą.

Matavimus ir kompaso 
naudojimą paruošė ir pravedė 
j.s. Birutė Vindašienė. Ji buvo 
paruošusi ir „upę”, kad skautai 
galėtų ją išmatuoti. Aukščio 

> ^matavimui buvo naudojami 
dideli medžiai. Kompaso naudo
tojams buvo nurodytos trys 
kryptys, kurias turėjo nustatyti 
kompaso pagalba.

IttlbM A
Signalizacijos stotį pravedė 

vs. Vyt. Jokūbaitis. Jis atsivežė 
specialiai padarytą veidrodinį 
instrumentą, kurio pagalba, 
morzės signalai gali būti per
duodami kelių kilometrų 
nuotolyje.

Žvaigždynų ir dangaus 
kūnų stotį pravedė vs. fil. kun. 
A. Saulaitis ir sesė Z. Kuliešytė. 
Ši stotis buvo gausi mokymo 
medžiaga apie žvaigždžių išsi
dėstymus įvairiu metų laiku, 
ir įvairiose pasaulio šalyse. 
Buvo prirengta 20 žvaigždėms 
stebėti „žiūronų”.

Laužai, jų užkurimp ir 
kūrenimo būdai. Šią labai 
įdomią stotį pravedė vs. Romas 
Otto. Jis yra labai gerai 
susipažinęs su ugnies kurimu, 
kadangi dažnai stovyklauja 
žiemą, o taip pat ir lietingu 
metų laiku su Kanados skau
tais. Jis pademonstravo ugnies 
kūrimą ant sniego ir smarkiam 
lietui lyjant.

Kirvio, peilio ir pjūklo 
naudojimą demonstravo vs. fil. 
Kazys Matonis, vs. fil. Albinas 
Sekas ir vieną sesiją pravedė vs. 
fil. Vytautas Vidugiris. Skau
tams ir skautėms ypač buvo 
pabrėžiama, kad šie įrankiai 
yra pavojingi, nemokant jų 
tinkamai naudoti. Galima grei
tai susižeisti, todėl, asmenys, 
naudoją šiuos įrankius, turi būti 
susipažinę su jų saugiu nau
dojimu, kad išvengti susižeidi- 
mų ir nesužeisti kitų aplink 
esančių asmenų.

7. Lauko virtuvės krosnių 
įrengimai. Prie šios stoties pa- ’ 
ruošimo buvo įdėta daug darbo, 
nes buvo įrengtos net keturios 
įvairios „krosnys”. Prie 

įrengimo dirbo A. Paužuolis, J. 
Orentas, Jaras Alkis iš Anglijos 
ir trys broliai skautai iš Lietu
vos (Sigitas, Vytautas ir Linas).

a. paprastas kūginis, naudoja
mas iškylose.

b. iškastas griovys, vienos pė
dos platumo ir gilumo. Šis 
ugniakuras naudojamas il
gesniam stovyklavimui.

c. keturių kojų rėmas, 
pakeltas nuo žemės — 2-jų pėdų 
aukštyje uždedama išilginiai 
kuolai ir ant jų užpilamas 
smėlis ar kitas žemės sluoksnis 
3-jų inčių storumo. Žemė ar 
smėlis apsaugo medį nuo užsi
degimo. Šis ugniakuras tinka, 
naudoti ten, kur negalima ga
dinti gražios velėnos. Be to, ši 
krosnis yra labai patogi, ilgam 
stovyklavimui. Virėjai nepa
vargsta, nereikia lankstytis. Šią 
ugniakuro rūšį atvežė vs. Jaras 
Alkis iš Anglijos.

d. ugniakuras, sukrautas 
prie didelio akmens. Ugnis 
sukuriama vienam šone. Ugniai 
degant, akmuo įkaista ir veikia 
kaip reflektorinė krosnis. Be to, 
šaltam orui esant, galima šią 
krosnį naudoti šildymui,

e. Taip pat žemėje buvo iškas
tos duobės maisto liekanoms ir 
naudotam vandeniui laikyti.

f. ilgesniam stovyklavimui 
yra būtina turėti ir maistui 
laikyti kilnojamą dėžę. Ši dėžė 
pastatoma ant kojų.

Šią virtuvės įrengimų stotį ir 
jos naudojimą išsamiau aiškino 
ps. Linas Orentas ir ps. R. Šepe
tys. Jiems talkino s. Juozas 
Orentas.

8. Virvinė pionerija: maz
gai, jų rišimo būdai ir naudoji
mas stovyklose bei iškylose. Šią 
stotį įdomiai pravedė vs. Gilan- 
da Matonienė. Šioje stotyje, 
skautai ir skautės turėjo gali
mybę pademonstruoti '.savo 
sugebėjimus mazgų rišime.
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Kai kurias sesijas pravedė vs. 
A. Paužuolis ir skautininkai iš 
Lietuvos (Juozas ir Žydrūnas). 
Dėl laiko stokos ir neturint 
pakankamai vietos pravedimo 
aikštėje, nebuvo galimybės pa
demonstruoti virvinio tilto ir 
kitų pastatų statybų, naudojant 
įvairius mazgų rišimus.

Atėjusius skautus ir skautes 
į „Skautoramos” pravedimo 
aikštę, draugininkai suskirstė 
skiltimis ir pravedimo vadovas 
skiltį nukreipė į atitinkamą 
stotį. Instruktavimas ir pačių 
skautų įsijungimas į šių stočių 
užsiėmimus truko tik 15 minu
čių. Todėl ne visi skautai,-ės 
turėjo galimybės asmeniškai 
parodyti savo sugebėjimus. 
Skautoramą” suorganizavo ir 
jos pravedimą koordinavo Skau
tininkų skyriaus vedėjas vs. fil. 
A. Paužuolis. Susidomėjimas 
„Skautorama” buvo didelis. 
Dalyvavo skautai, skautės ir 
nemažas būrys skautininkų. 
„Skautoramos” dalyviai labai 
teigiamai įvertino paruošimą ir 
jos pravedimą. Buvo manančių, 
kad ją galėjo pravesti ir kitaip. 
Stotys galėjo būti atskirtos toli 
viena nuo kitos, kad skautai, 
žaidimo forma, galėtų atlikti 
užduotus uždavinius, vaiz
duojančius realybę. Pvz.: sužeis
to gabenimą, medžių kirtimą ir 
genėjimą ir kt. Tai buvo numa- • 
tyta, bet dėl vietos stokos ir 
didelio lankytojų skaičiaus, ne
buvo įmanoma padaryti. Tą

i būtų galima atlikti stovyklau
jant mažam vienetui ir skiriant 
daug laiko, nes per 15 minučių 
negalima daug ką nuveikti.

Skautininkų pastovyklės ri
bose stovyklavo ir „Dariaus ir : 
Girėno” Brolijos stovyklos 
Viršininkas bei Vadijos nariai. 

Skautininkai dalyvavo įvai
riuose skautų užsiėmimuose, 
laužuose, vakaronėse ir 
prisidėjo prie stovyklos bendros 
priežiūros.

Atžymėjimui skautininkų 
dienos, buvo surengta linksma 
vakaronė visiems stovyklų Va
dijos nariams, skautininkams,

skautininkėms^ maitinimo 
skyriaus darbuotojams ir ki
tiems. Vakaronė buvo prie sma
giai traškančio laužo, skambant 
melodingoms dainoms, smagu
riaujant lauže keptomis 
bulvėmis ir dešrelėmis.

A. Paužuolis

#####**

PRISIDĖKITE PRIE 
GEROJO DARBELIO

Lietuva jau laisva, tačiau 
mūsų pagalbi ranka labai 
reikalinga. Nepamirškime 
mūsų vyr. amžiaus skau
tininkų,-ių Lietuvoje ir 
išeivijoje. Ištieskime jiems 
pagalbos ranką, prisidėdami 
prie Gerojo darbelio. Aukas 
siųsti Lietuviškos skautybės 
fondo šalpos skyriui. Čekiai 
rašomi: Lithuanian Scouts 
Assoc., INC., LSF Relief Fund 
ir siunčiami: Danutei Kazakai- 
tienei, 22 Willow St., Sharon, 
MA.

'Sfr'Se. «se» «8& 
•K* WW WWWW

Brolių pasitarimas Jubiliejinės stovykos prityrusių skautų pastovyklėje. Viduryje — s. fil. Gin
taras Plačas — pastovyklės viršininkas. r Nūotr. D. Ramanausko

9
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Šiandien užsidėjau skautišką uni

formą su akselbantais; įvairios virvutės, 
kaspinai, ženklai ir medaliai. Nuo pe- 
'ties iki rankovės riešo patyrimo žen
klai: virėjo, kepėjo, laužų vedėjo ir ki
tokie. Stovyklų vardai ir atžymėjimai 
ant kitos rankovės.

Pasisukinėjau prieš veidrodį. Į mane 
žvelgė kažkoks generolas kovų ir mūšių 
išvargintu veidu. Pažiaunėje kabo 
maišiukai, galva dengta skysto šarmo 
plaukais. Po tiekos stovyklų, sąskry
džių, laužų ir išvykų, stoviu lyg nubalęs 
beržas pievų pakrašty.

Menasi pirmoji stovykla, kai baigian
tis aštuntajai mano gyvenimo vasarai, 
vięną pavasarį tėvas pasisodino už 
duona kvepiančio stalo, rimtu, be 
šapelio-šypsenos veidu:

- Sūnau, esi veik jau pusbernis ir 
laikas tau pajusti atsakomybės ir pa-, 
reigos jausmus.

Apie jausmus mažai tuomet nusima
niau ir laukiau, ką tėvas toliau sakys.

- Už trejeto kilometrų, - tęsė tėvas, - 
yra piliakalnis ir jo paunksmėje skau
tai ruošia stovyklą. Stovyklos vadovas 
sutiko priimti ir tave, nors nesi skau
tas, bet tikisi, kad juos pažinęs stosi į jų 
eiles.

Tėvo žodis šventas. Motina nepritarė 
tokiom stovyklom, mat, buvau vienin
telis sūnelis ir labai jau lepinamas. 
Kadangi teks būti visą laiką lauke, tai 
man krovė šiltus rūbus, patalus, dvi 
poras pižamų, žąsies pūkų pagalves ir 
dvi kiaulės pūsles, šiltam vandeniui 
vakare pasidėti po kojomis. Mama 
kažkur buvo girdėjusi, kad skautai 
būdami gyvulių draugai pagavę vištelę 
aplipdę moliu, jąkepa žarijose, o kurap
kas nupeša ir svilina ant karštų anglių. 
Kad sūneliui nereikėtų maitintis laukų 
gyvulėliais, mama krovė dėžėn uogienės 

. stiklines, švelnaus dūmo rūkytus kum
pio įrėžius ir plonytes kiaulės papilvės 

dešreles. Tėvas viską krovė vežiman, 
kažką panosėje bumbėdama?, bet 
nedrįso priešintis motinos valiai.

Atsisveikinant mama bėrė šimtus 
pamokymų; kur eiti, kur neiti, būti 
atsargiam, neimti varlių, bėgti pa
mačius gyvatę, saugotis uodų ir dar 
daugybę patarimų. Pagaliau, mes jau 
vežimėlyje. Senyva kumelaitė lėtai 
traukė perkrautą vežimėlį, vis atsisuk
dama ir žvelgdama priekaištingu, pil
nu arkliškos nedalios žvilgsniu.

- Prikrovė lyg metams išvyktuin, 
pritarė ir tėvas kumelaitės skundui.

Už geros valandos, prakaito išmušta 
ir garuojanti kumelaitė sustojo prie 
stovyklos vartų, kur trumpomis 
kelnaitėmis, apsikarstę įvairiais žen
klais ir virvutėmis, stovėjo du paaugliai. 
Vienas tuoj sušvilpė ausis rėžiančiu 
švilpuku. Tuoj prisistatė stovyklos 
viršininkas, irgi trumpakelnis, ir 
pakalbėjęs su tėvu, pasuko prie 
palapinės. Mano amžiaus berniokas, 
busimasis palapinės draugas, padėjo 
iškrauti atsivežtą mantą, neslėpdamas 
savo nuostabos.

Ai, ai, aii!.. Užteks visai stovyklai!..
Maža palapinė vos talpino visą atsi

gabentą turtą ir vargais negalais 
pasidaręs guolį išsitiesiau. Vakare po 
pasivaikščiojimų visi sugulė. Naktis, 
viena iš ilgiausių mano gyvenime. 
Praleidau ją atmerktomis akimis. 

Aplinkui sausoje žolėjekibždėjo vabalai, 
piliakalnio paunksmėje^elėdai pritar
iant, ūkavo apuokas. Vos rytuose pa
sirodė balzgana žara, sukliko viso pil
iakalnio paukščiai ir įvairiausiais bal
sais giedojo, vienas kitą norėdami 
perrėkti. Negana to, iš palapinės 
išlindęs vyrukas su didžiuliu trimitu 
pradėjo be perstojimo pūsti, o tan gar- 
san aikštėn subėgo pusšimtis pusnuo
gių vaikų. Visi greitai sustojo eilėn ir 
pradėjo rankomis mostaguoti, karts nuo 
karto žemai nusilenkdami. Ištemptas 
iš palapinės jungiausi būrin, kuris tuoj 
ištįsęs eilutėn pradėjo sparčia ristele 
bėgti aplink piliakalnį. Krūmokšniai ir 
uogienojai kabinosi už minkštos 
pižamos, pynėsi tarp kojų, visiems į 
mane spoksant. Prakaitas čiurkšlėmis 
tekėjo nepraustu veidu, o priekinis 
bėglys vis ragino spartinti žingsnį. Be
pigu jam, pagalvojau, matydamas jo 
plonas gaurais apaugusias ir saus
gyslėmis išvagotas kojas. Pagaliau, 
gaudydamas kvapą, pakirstomis ko
jomis, grįžau aikštėn. Nespėjau atvėsti, 
kai šaltu vandeniu perpiltas tapau 
įstumtas eilėn prie pusryčių.

Ir taip diena dienon. Neliko laiko 
mamos įdėtiems kumpiams ir uogie
nėms. Rytmečio trimitas prikėlęs stūmė 
per įvairiausius dienos užsiėmimus: 
mazgeliai, kilputės, pašnekesiai ir 
vakaro laužai.

Dešimt dienų prabėgo nuostabiai grei
tai. Miegojau be patalų, žąsies plunks
nų pagalves pastūmęs šonan, o kiaulės 
pūsles kažkas, pripūtęs, paleido į orą. 
Nebegirdėjau vabalų, apuoko ir ryto 
paukščių giesmių.

Atvykęs tėvas su šypsena? žvelgė į 
mane ir linksmai kalbėjosi su stovyklos 
vadovu. Namuose mama vos pažino: 
saulės ir vėjo nugairintas, jaučiausi 
kaip tas jaunas ąžuoliukas geroje vejo
je.

Po savaitės įstojau skautų organiza- 
cijon, tapdamas gyvulių draugu ir 
žmonių broliu, o stovyklų negalėdavau 
sulaukti. v Baitutig

Iš Australijos liet, skautų 
laikraščio “Pėdsekis’1

i

10



IMBBSMOW™
Labas! Mano vardas Mantas. 

Praėjusią savaitę įvyko labai 
keistas įvykis. Lietuviškoje 
mokykloje mes mokėmės apie 
Lietuvą. Po mokyklos aš ėjau 
pas mano angliškos mokyklos 
draugą. Aš jam papasakojau, 
kad esu lietuvis, kad einu į 
lietuvišką mokyklą. Aš jam pa
pasakojau apie Lietuvos istoriją. 
Jis žiūrėjo į mane su nuostaba 
ir pagarba. Jam buvo įdomu. 
Paskui mes ėjom žaisti su jo 
šuniu.

Tą naktį aš greit užmigau ir 
sapnavau praeities Lietuvą., 
Sapnavau, kad rytą nubudęs pa
stebėjau, kad esu Lietuvoje. Pri
jojo prie manęs kunigaikštis su 
jo kariuomene. Jis paklausė 
manęs: „Iš kur tu esi ir koks 
tavo vardas?” Išsižiojau, bet 
nieko negalėjau sakyti. Kuni

gaikštis vėl kalbėjo: „Na grei
čiau, neturiu daug laiko, sakyk 
iš kur tu esi ir koks tavo var
das?”. Pagaliau aš pasakiau, 
kad mano vardas Mantas, kad 
aš iš Bostono.

„Tai kur Bostonas?” — kuni
gaikštis paklausė. „Amerikoj”, 
— atsakiau. „Tai ilgai keliavai. 
Eik su manim!” Aš atsisėdau 
ant žirgo ir jojau į kunigaikščio 
rūmus Vilniuje — ant Gedimino 
kalno.

Pilyje paklausiau tarnaitės 
koks yra kunigaikščio vardas. 
Tarnaitė atsakė, kad jis 
Kęstutis. Aš buvau labai 
nustebęs. Kęstutis buvo vienas 
žymiausių kunigaikščių Lie
tuvos istorijoje. Kaip tik tada 
pasigirdo pavojaus signalas - 
ragai. Visi kareiviai bėgo ri
kiuotis pilies aikštėje. Ir aš su 

jais bėgau. Kęstutis išbėgo su 
kardu ir užšoko ant žirgo. Aš 
užšokau ant savo žirgo ir jojau 
kartu. Mes jojom kelias dienas 
į vakarus, prie Baltijos jūros, 
kariauti prieš Kryžiuočius.

Pagaliau prijojom prie jūros ir 
pamatėm Kryžiuočius. Kęstutis 
sušuko ir mes puolėme priešus. 
Kariavome keletą valandų ir 
juos nugalėjome.

Kunigaikštis užjojo ant greti
mo kalno. Nuo kalno matėsi 
Baltijos jūra. Buvo vakaras ir 
saulė leidosi. Saulė pasipylė ant 
jūros kaip koks oranžinis magi- 
kos burtas. Kunigaikštis nuėjo 
į šventovę kalno viršūnėje ir 
sutiko Birutę. Kęstutis įsimy
lėjo Birutę, paėmė ją į savo 
rūmus ir ją vedė.

Daug vadų ir kunigaikščių 
susirinko į vestuves Trakuose. 
Po vestuvių jie ėjo medžioti prie 
Trakų ežero. Ir aš jojau su ku
nigaikščiu. Aš pats pirmas pa
mačiau sužeistą didelę mešką, 
piktai puolančią kunigaikštį. 
Aš tuoj ją nušoviau ir , išgel
bėjau kunigaikščio gyvybę.

Po to dar pasilikau ir padėjau 
kunigaikščiui kariauti prieš vi
sokius priešus. Su Kęstučiu ka
riavau, ne tik Žemaitijoje prieš 
Kryžiuočius, bet ir rytuose prieš 
rusus, kai jo broliui Algirdui rei
kėjo pagalbos.

Vieną naktį sapnavau savo 
namus Bostone. Kai pabudau - 
buvau savo namuose. Buvau 
labai laimingas, kad jau su
grįžau. (

Mantas Lingertaitis
Šis rašinys 1993 m. LSS 

rašinių konkurse, skautų,-čių 
grupėje laimėjo I vietą.
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Vilnius

. - ; ediminaicių dinastija pradėjo ne Gediminas, bet jis tiek išgarsėjo, kaip geras 
Lietuvos valdovas, kad jo tėvo ar gal net senelio pradėta dinastija vadinama Gedimi- 
naičiais. Paveldėjęs sostą iš savo brolio Vytenio, jis perkėlė sostinę į Vilnių. Santy
kiuose su kaimynais stengėsi išlaikyti taiką ir savo tikslų siekė ne karais, bet 
diplomatija. Rašė laiškus Popiežiui Jonui XXII atskleisdamas kryžiuočių suktybes. 
Plačias Lietuvos žemes valdė kunigaikščiai iš kurių vienas buvo Gedimino brolis, o 
septyni Gedimino sūnūs.

Statomas paminklas Gediminui Vilniuje. Buvo
paskelbtas : konkursas . Jį laimėjo New Yorke
gyvenantis skulptorius Vytautas Kašuba. Nors
Įgyvena svetimoje šalyje, bet jo darbai labai surišti
su Lietuva. Jis sukūrė visą eilę skulptūrų Lietuvos
praeities vaizdavimui. Tad ir jo laimėjimas to
konkurso nebuvo didelė staigmena.
. Skulptoriaus pažiūra į paminklą labai originali.
Paprastai didvyris sėdi ant arklio. Bet Kašūbos 
paminkle Gediminas kartu su savo žirgu. Lyg veda 
žirgelį užpelnytam poilsiui.

Tai bus pirmas paminklas Gediminui. O gi jis,
kuris įkūrė Vilniaus miestą. Jo sapne legendarinis
geležinis vilkas staugė skelbdamas Lietuvos 
valstybe.

Skulptorius Vytautas Kašuba

12
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1994—1996 metų 

VADOVYBĖS NARIŲ SĄRAŠAS

LSS TARYBOS PIRMIJA

v. s. fil. Kęstutis Ječius Tary
bos Pirmininkas 1310 Wayside 
Dr., Villa Park, IL 60181. Tel.: 
708-832-2809.

v.s. fil. Albinas Sekas Brolijos 
Vyriausias Skautininkas, 2940 
Hopeton Rd., La Crescenta, C A 
91214. Tel.: 818-957-3670.

v.s. Birutė Banaitienė Sese
rijos Vyriausia Skautininke, 84 
Margaret Rd., Abington, MA 
02351. Tel.: 617-871-1517.

s. fil. Gediminas Leškys
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Vadijos pirmininkas, 8240 
Melba Ave., Canoga Park, CA 
91304. Tel.: 818-883-1718.

LSS TARYBA

v.s. Jaras Alkis 
j.s. Milda Arlauskienė 
ps. fil. Nida Bichnevičiūtė 
v.s. Gediminas Deveikis 
v.s. Antanas Jarūnas 
v.s. Irena Kerelienė 
s.fil. Jolanta Kerelienė 
j.s. Viligailė Lendraitienė 
v.s. Virginia Mačiulienė 
v.s. fil. Meilė Mickienė 
v.s. fil. Petras Molis 
v.s. fil. Rita Penčylienė 
s. fil. Zita Rahbar-Čemeckaitė 
s. fil. Donatas Ramanauskas 
s. Narcizas Ramanauskas 
s. Algis Senkus 
j.ps. Rimas Sriubiškis 
s. Gintautas Taoras 
s. Julija Taorienė 

j.v.s. Genovaitė Treinienė
v.s. Marytė Utz
v.s. fil. Vytautas Vidugiris 
v.s. Rūta Žilinskienė

LSS GARBĖS TEISMAS

v.s. Česlovas Senkevičius 
Pirmininkas 40 Burrows Ave., 
Islington, Ont., M9B 4W7 
Canada.

v.s. Danutė Keršienė
v.s. Vladas Morkūnas

A. A. v.s. f ii. Apolonija Šenbergi&nė po kūčių vakarienės sugavo 
anūkais, proanūkais ir giminėmis. Po tos* nuotraukos (po (įvįejų 
valandų) ji apalpo ir buvo nuvežta į ligoninę, kur Kalėdų rytą / vėl. 
nustojo plakti jos širdis. Nuotr. p Bonda

LSS KONTROLĖS 
KOMISIJA

j.v.s. Bronius Juodelis Pir
mininkas, 239 Brookside Ln., 
Willowbrook, IL 60514-2902.

j.v.s. Leopoldas Kųpcikevičius 
j.v.s. Antanas Levanas
ps. Valentina Čepienė (Sese

rija)
v.s. fil. Eugenijus Vilkas 

(Akad. Sk. Sąjūdis)

ŠAKŲ GARBĖS GYNĖJAI

v.s. fil. Kazys Matonis (Broli
ja), 2 Jackson Circle, Ocean, NJ 
07712.

v.s. Danutė Surdėnienė (Sese
rija), 231 Forest Dr., Tumes- 
ville, NJ 08012.

v.s. fil. Jonas Damauskas 
(Akad. Sk. Sąjūdis), 4523 S. 
Francisco Ave., Chicago, IL 
60632.
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„Skautą aido” buvę administratoriai Malvina Jonikienė, Augustinas Oren- 
tas ir dabartinė administratorė Albina Ramanauskienė.

Nuotr. J. Tamulaičio

VIRI AIDO" AimUISTRACIJA
Pirmiau negu dėstant šio 

rašinio pagrindines mintis, turi 
padaryti /mažą įžangą, kad visi 
žinotumėm apie ką kalbame. 
„Skautų’Aido” oficialus leidėjas 
yra Lietuvos Skautų sąjunga. Ji 
yrą.ątsakominga už viską — už 
turinį, už redagavimą, už. 
administravimą.

Jeigu nepatinka „Sk. A.” tu-: 
rinys — kreipiesi į redakciją.’ 
Jeigu pats parašai — siunti savo

: '.straipsnį redaktoriui. O jeigu • 
: Įnori, kad „Sk. A.” tave lankytų 
! — kreipiesi į administraciją.

Jeigu redakcija rūpinasi „Sk. į 
A.” sielos reikalais, tai ad- į 
ministracija yra kūniškų

-reikalų tvarkytoja.
Tad 70 metų „Skautų Aido” 

gyvenimo jubiliejaus proga 
reikia prisiminti ir administra
ciją į kurią, prisipažinkime, 
mažai kreipiame dėmesio. O tai 
labai svarbus veiksnys. 
Administracija turi tvarkyti 
finansus. Turi tvarkyti skai
tytojų adresus. Persikėlus kat
ram kitur, reikia pakeisti 
adresą. Reikia turėti ryšį su 
paštu, kad „Sk. A.” būtų prista
tytas. Čia nemažai rūpesčio. 
Visi žinome, kad paskutiniu 
laiku paštas labai sušlubavo. 
Mano manymu, tai labai nuobo
dus darbas. Bet kas nors turi tai 
daryti. Čia stoja pasišventėliai 
adinįnistratoriai.

Nežinau, kas buvo administ
ratoriai Lietuvoje, Vokietijoje.

Kanadoje buvo L. Eimantas, 
Amerikoje K. Šimėnas.,,Skautų 
Aidui” persikėlus į Čikagą buvo 
A. Orentas, M. Jonikienė. O 
dabar — A. Ramanauskienė.

Tad reiškiu pagarbą admi
nistracijai ir saliutuoju (ne 
didžuoju saliutu. Gali pasikelti 
į puikybę). Tegul jie kruopščiai 
dirba savo darbą, kuris labai 
svarbus ir reikalingas.

Dabartinė „Sk. A.” administ
ratorė A. Ramanauskienė, 
gimusi Kybartų apylinkėje. 
(Kuriais metais neklausiau) 
Aktyvi skautininke. Išauginusi 
tris dukras: Astą, Indrę ir Rena
tą. Renata šiuo metu yra „Auš
ros Vartų” tunto tuntininkė. 
Seka mamos pėdomis. Sūnus 
Donatas labai aktyvus ir 
veiklus skautų vadovas. Jos 
gyvenimo palydovą ar vadovą 
galėčiau pavadinti skautišku 
darbininku. Kiek jis įdeda dar
bo į stovyklavietę, kas apskai
čiuos.

Albina ne tik rūpinasi „Sk. 
A.” adresais ir finansiniais 
reikalais, bet taip pat suor
ganizavo 70 metų „Sk. A.” 
jubiliejaus šventę. Nudžiugo, 
kad ta proga gavo nemažai 
finansinės paramos. O to šiais 
laikais labai reikia.

vs Vladas Vijeikis

Nr.2 FtBRUARV 4 VASARIS 1984

SM /AIDAS
2
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Geelongo Skautų Židinio 10-metis
Rugpjūčio 22 dieną, Geelongo Lietu

vių Skautų Židinys atšventė savo 10 
.metų veiklos jubiliejų. Šventę pradėjo 
pranešėja, Židinio vadijos narė, Irta Val- 
odkienė. Ji pasveikino svečius, kurių 
buvo gana gausiai, ir pakvietė Židinio 
tėvūną, s. v. Liudą Bungardą, duoti 
Židinio 10 metų veiklos apžvalgą. 
Tėvūnas pirmiausia paprašė visus atsi
stoti ir tylos minute pagerbti mirusius 
židiniečius, kurių jau yra net 5, būtent, 
Židinio įkūrėjas v. s. Algirdas Kar
pavičius, Anelė Medelienė, Jurgis Se- 
drolis, Česlovas Valodka ir Sofija 
Paškevičienė. Židinys per 10 metų 
sušaukė 34 sueigas, suruošė 22 iškylas. 
Suruošė minėjimus - šv. Kazimiero 
mirties 500 metų, Židinio 3-metį ir 5- 
metį, Dariaus ir Girėno tragiško skrydžio, 
Lietuvos Skautų Sąjungos įsikūrimo 70 
metų jubiliejų, Lietuvos Himno autori
aus dr. Vinco Kudirkos, 40 metų nuo 
Šatrijos tunto įsisteigimo Geelonge, Lie
tuvos patri archo, neprik] ausomybės tėvo, 
dr. Jono Basanavičiaus, Lietuvos skautų 
įkūrėjo pirmūno Petro Jurgėlos ir Lietu
vos dainiaus Jono Mačiulio-Maironio. 
Drauge su Melbourne parapijos choru 
atšventėm šv. Kazimiero metines, 
suruošėm 2 „Svajonių“ koncertus. 
Pakvietėm Melbourne Aušros teatrą, 
kuris suvaidino Keturakio-Vilkutaičio 
komediją „Amerika pirty“. Viešėjo pas 
mus ir Melbourne Folklorinis Ansam

blis, atlikęs programą per dr. Jono Ba
sanavičiaus minėjimą. Kas metai per 
atvelykį pravedėm margučių ridenimą, 
aukų rinkliavas „Baltic News“, Lietuvoj 
atsikuriantiems skautams, Lietuvos 
Našlaičiams ir jachtai „Lietuva“. Iš viso 
surinkom beveik 2000 dolerių.

1989 metų liepos 7 dieną Geelongo 
Lietuvių Skautų Židinys už gyvą skau- 
tišką-lietuvišką veiklą LSB Vyriausio 
skautininko Gedimino Deveikio buvo 
apdovanotas pažangumo žymeniu.

Židinį 10-mečio proga sveikino mūsų 
didelis draugas-rėmėjasj. v.s. V. Vaitkus, 
„Šatrijos“ tunto tuntininkas s. V. Mačiu-
lis, ALB Geelongo apylinkės pirminin
kas O. Schrederis, G. L. Sąjungos

Gelongo židiniečiai sukaktuvių šventėje.

pirmininkas J. Gailius, ;G.L.S.K Vytis 
pirmininkė L. Koszela. Raštu sveikino iš 
Lietuvos židinio valdybos narys Kajeto
nas Starinskas, - LSS Australijos rajono
vadas s. N. Ramanauskas, Melboumo 
skautininkų ramovės pirmininkė v. s. J. 
Žitkevičienė.

Šiuo metu Židinys turi 31 narį. Va
dovybę sudaro tėvūnas L. Bungarda, 
kancleris V. Bindokas, kasininkė I. Val- 
odkienė. 10-čio programą atliko Židinio 
sekstetas: O. Schrederis, V. Cerakavičius, 
J. Gailius, P. Saldukas, L. Bungarda, jie 
padainavo kelias dainas: „Augin tėvas 
tris sūnelius“, „Krantai Šešupės“, „Beržai 
prie kelio“, „Palinko liepa“, „Balnokit, 
broliai, žirgus“-akordeonu palydėjo J.

Manikauskas. Eilėraščius deklamavo. 
I. Valodkienė ir J. Gailius.

WWWWWWW WWWWWWWWWWwwwwwwww

V.s. A. Saulaitis, S.J.

NUGALĖTI BLOG)
VISU PIRMA 

SAVYJE

Jvairių tautų vaikystės pasakos, 
legendos ir padavimai pilni blogį 

vaizduojančių būtybių — baidyklių, 
raganų, milžinų. Kol vaikas 
neišsiugdęs savisąmonės. 

mitologiniai įvaizdžiai padeda blogį 
pasaulyje, aplinkoje ir pačiame savy
je vaizdžiai sutelkti, išreikšti ir vardu 
pavadinti (o žinoti kieno nors vardą 
reiškia turėti galios suvaldyti irteisęį 

vardinamąjį kreiptis). Vėliau, sul

aukęs apie 15 m., jaunas žmogus 
sugeba atsietai apie dorą mąstyti, 

savo bei kitų elgesį moraliai suprasti.
Toksįvaizdis glūdi pavaizduojant 

Šv. Jurgį. Juk nesąkysime vaikui, 
kad nėra slibinų, jeigu aplink save ir 
savyje jaučia pyktį,\ nesantaiką, 
pavydą, melagystę, neteisingumą, 
šiurkštumą, nesąžiningumą, 
neištikimybę siekiams ar 
įsitikinimams, netyrą širdį ar net
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blogą valią.
Šv. Jurgis, Anglijos globėjas, 

Lietuvos antrasis globėjas, taip 
mėgstamas liaudies mene, smogia 
neatšaukiamą nuosprendį prieš 
karalaitei bei visuomenei gręsiantį 
blogį, vaizduojamą žvėries pavidalu. 
Vaizdinys traukia ir drąsina žmogų, 
jog pikta galima nugalėti kilniu 
nusistatymu, ryžtinga veikla būti 
naudingu kitiems, sąžiningu sau.

Žinoma, kad romėnų karys 
Jurgis už. tikėjimą gyvybę atidavė — 
daugiau vertino Kristaus mokymą 
negu savo gyvybę. Nors neišliko 
biografinių žinių.jaunuolis turėjo būti 
įspūdingas asmuo, jei jo vardas ir 
dvasinis palikimas reikšmingas po 
1700 metų.

Galima saugiai manyti, jog Jurgis, 
romiečių valdininkams užkliuvo dėl 
to, kad nenorėjo svetimų dievų 
garbinti, tai yra, suvesti visą savo 
vertę tik į viešus drausmės 
ręikalavimus bei pareigas, išore 
išreiškiamais smilkalais ar kitomis 
aukomis dievaičiams. Kario 
nusistatymas buvo platesnis ir 
gilesnis, nes jautė, tikėjo labiau 
sąžinės ir Dievo balsą, tartą per Jėzų 
Kristų.

Lygiai taip pat galime suvokti, 
kad t Jurgis buvo krikščioniško 
taikingumo sekėjas. Kai Romos 
legionai buvo plačiai paskleisti, vien 
jų buvimas liudijo imperijos jėgą ir 
saugojo viešą tvarką. Pirmieji 
krikščiodys ir krikščionija iki 
Kryžidus karų laikų šio 
tūkstantmečio pradžioje laikėsi 
doros, pagal kurią buvo nuodėmė 
žmogų nužudyti net kare. 
(Viduramžiais, aišku, asmeninėje 
kovoje mažai žūdavo, o Bažnyčios 
vadovybė Europos srityse įvedė iki 
150 bažnytinių privalomų švenčių, 
per kurias nebuvo galima kariauti, 
kad tik mažiau kraujo lietų). Visai 
tikėtina, kad Jurgis žuvo už tikėjimą, 
kurio dėsnis „nėra didesnės meilės 
negu savo gyvybę už kitus atiduoti“. 
„Kį padarėte mažiausiajam mano 
brolių, man padarėte“, — sako 
Jėzus.

į
i
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Vidžiausias įvykis mūsų skautų 
gyvenime: “Eurocamp 93” netoli 
Besancon, Prancūzijoje. Dalyvavo 
58 “kryžiuočiai” iš Klaipėdos ir 
Vilniaus. Kad apmokėti mūsų 
kelionę ir išlaikymą stovykloje, 
viena Tulūzos draugovė dirbo per 
visas atostogas. Tai viena 
didžiausių pamokų mūsiškiams, 
kurie įpratę viską gauti vien dėlto, 
kad jie lietuvaičiai.

Ten kiekviena skiltis visą 
skautišką turtą yra nupirkę už savo 
uždirbtus pinigus. Kada mes 
išmoksime dirbti, o ne ubagauti?

Stovykla buvo milžiniškoje 
skroblų, bukų, ąžuolų girioje. 
Dalyvavo viso apie 250 skautų. 
Stovykla buvo išsidėsčiusi apie 8 
km. plote. Ryšiai tarp pastovyklių 
per radiją. Gyvenimą stovykloje 
organizavo, t.y. pirko ir teikė 
maistą, medicinos pagalbą,, 
organizavo žaidimus, olipiadą gal 
apie 20 roverių, 17-20 metų 
amžiaus. Be diedų, kaip mes, 
įsikišimo. Tie atvažiuodavo tik 
pasižiūrėti

Labai džiaugiuosi, kad pagaliau 
pamatėme, kas yra skilčių sistema.

Skiltis (patrol) - 8
Jei nepilnas - gėda skilties 

vadovui. Jo nurodymai 
nediskutuojami. Draugininkas gali 
tik patarti. Skiltyje kelios būtinos 
specialybės. Liturgistas,, virėjas, 
orientavimosi žinovas, ryšininkas, 
mazgų, pionerijos žinovas, 
medicinos pagalbos.

Kiekviena skiltis pastovyklę 
įsirengė medžiuose, gal 4-5 m. 

aukštyje. Ne tik palapinė, bet taip 
pat vieta posėžiams, sandėliui. 
Apačioje aptvertas plotas 
žaidimams, stalas, ugniavietė, 
koplytėlė. Maistą gaminasi 
kiekviena skiltis atskirai. į žygį 
taip pat eina atskirai. Žygis buvo 
trijų nakvynių. Į skilties teritoriją 
net ir aukščiausi vadai negali 
įžengti neatsiklausę. Kas vakarą 
skiltininkai renkasi draugovės 
būkle, kur sprendžiami įvairūs 
reikalai.

Porą kartų savaitėje vyksta 
draugovių laužai. Nuoširdžiai 
linksmi, nes dalyvauja tik trys 
skilty0

Su prancūzų skautais

L d iŠ/įas
Miela sese Nijole,
nuoširdžiausias ačiū už dovaną - siurpryzą. Buvom nustebę tokiu 

netikėtumu - patekom į laikraštį. Sueigos metu skaitėm, diskutavom ir 
labai džiaugėmės išėję į pasaulį. Buvo labai smagu.

Mes vedam tokią knygą nuo pat įsikūrimo dienos: klijuojame nuotraukas 
ir užrašom įdomesnius įvykius. Esame naujakuriai ir dar gana silpni. Bet 
gavome patalpas Raudondvario pilies rūsyje. Patalpa didelė, nešildoma,

Kiekviena draugovė turi jaunt 
kunigą ar klieriką religiniams 
patarimams. Si organizacija 
religinė. Mišios sekmadieniais. 
Diena, valgis, pasitarimai, sueigos 
prasideda ir baigiasi malda. Ir 
maldų yra kiekvienai progai 
tinkamų. Kada mūši vaikai pajus 
reikalą melstis? Pasirodė, kad nė 
visi mūsiškiai moka poterius, ne 
visi pakrikštyti. Pamačiau ir 
daugiau praeities auklėjimo vaisių. 
Mūsų vaikai, dalinant labdarą tikrai 
nesukėlė pasigėrėjimo. Teko vėliau 
aiškinti, kad ubagai nebūtinai turi 
būti godūs.

Reikės daug dar ko išmokti. O 
ypatingai: šypsotis.

Tai štai mūsų didžiausias 
vasaros įvykis. Labai melas, 
šviesus ir geras.
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kadangi rūsys; tai už ją nemokame. 
Viskas Apdraskyta, aplaužyta, bet vaikai renkasi noriai 
ir po truputį lwko. Tikime Dievo apvaizda ir ramiai 
darbuojamės. Ramybės pasisėmėm iš gerų globėjų - 
bendraminčių: tai Renaldas, tas garbanotas 
skautas, kurį teko Jums matyti stovykloje ir kun. 
Vidmantas Striokas. Tai mūsų labai puikūs draugai.

Turime 15 skautų, ir visi jau davę įžodžius. Turime 
tris labai puikius berniukus, jiems jau 16-17 metų. 
Žinoma, turime ir mažesnių. Mūsų jaunimas labai 
mišrus ir lytim ir amžiumi. Mergaitės kai kurios jau 
panelės, o kitos tik 9-10 metų. Žinoma, mums daug 
ko trūksta, bet svarbu geri norai, rami siela. Sutariam 
visi neblogai.

Mūsų draugovės vardas “Nevėžis”. Draugininke Astra 
Ivanauskienė. Irma - skiltininkė. Mūsų sesė Živilė, 6 
kl., neblogai piešia. Ji nupiešė mūsų draugovės 
pavadinimą, t. y. Raudondvario herbas ir žodžiai “Kur 
Nevėžis pro Raudoną dvarą...” Įdedu piešinį. Mūsų 
patalpos pilyje, o pilis labai gražioje vietoje ant 
Nevėžio kranto. Graži gamta, yra kur laužą susikurti. 
“Sk. Kelyje” 1993 m. buvo paminėta Raudondvario 
skaučių veikla. Ačiū Jums labai. Gaunam spaudą, 
“Skautų Aidą”
Tebūna 1994-ji pilni Viešpaties malonių

Raudondvaris
1993.12.12 Sesė Aldona RAUDONDVARIO PILIS, XVII a. pr. 

renesansinė pilis Raudondvaryje (Kau
no rj.). Iš pradžių ją sudarė dviaukščiai 
plytiniai stačiakampio plano renesansi
niai (su gotikos elementais) rūmai, ku
rių š. r. kampe buvo neužbaigtas apva
lus bokštas su šaudymo angomis. XIX 
a. pr. prie A įkurtas parkas. 1834—55 
rūmai atstatyti, rekonstruoti: pristaty
tas mezoninas, paaukštintas bokštas, 
prie p. fasado pristatytas priestatas su 
bokšteliais — dūmtraukiais; pastatyta 
arklidės, ratinė, oranžerija, oficinos. Po 
1856—77 rekonstrukcijų (pagal J. Mar- 
gevičiaus, L. C. Anikinio projektą) rū
mai įgavo neogotikos bruožų. Juose bu
vo įrengta Tiškevičių dailės galerija, 
biblioteka. 1967—75 A atstatyta pagal 
archit. S. Cerškutės ir V. Jurkšto pro
jektą.

Raudondvaris
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' Pernai suėjo 4 metai, kaip Telšiuose atsikūrė 

skautai. Susibūrė stiprus tuntas, kuriam vadovauja s. 
Žydrūnas Pilitauskas Šiuo metu “Džiugo” (brolių) ir 
“Šatrijos” (sesių) draugovės sudaro tuntą. Skautų 
daugėja, tad ruošiamės sukurti dar vieną draugovę.

Jau pradėjome ruoštis vasaros stovykloms. Birželio 
22 - 30 dienomis įvyks Žemaitijos krašto stovykla.

Leidžiamas tunto laikraštis “Pėdsekys”. Galime 
pasididžiuoti, kad tai stipriausias skautų laikraštis 
Žemaitijoje.

Norime užmegzti ryšius su “Džiugo” tuntu 
Australijoje ir “Šatrijos” tuntu Kanadoje.

Tunto atstovas visuomeniniams reikalams: 
Giedrius Vengalis, Masčio50-15, Telšiai. Lietuva.

Vengalis, Arvydas Purga
“Taško” skilties skautai Paulius Bugys, Giedrius

Palangoje dabar veikia septynios draugovės su apie 
100 skautų. 1993 m. gruodžio mąn. 3 d. šventėme 
vienų metų sukaktį.

Palangos miesto savivaldybė mums perdavė 
buvusią raudonosios armijos stovyklą. 120 mejrų ant 
jūros kranto. 4 kilometrai nuo Palarlgos į šiaurų 
Skautų būklui turime tris dideles patalpas.

Siunčiame Jums gražiausius linkėjimus ir labai 
prašome siuntinėti mums “Skautų Aidą”

Palangos skautai ir skautės
I
I

Lietuves vyresniųjų skautų ir skautų vadų leidinys 
Leidžiamas /ilkniuje
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VILNIUJE
PROGRAMA

ŠEŠTADIENIS, SPALIO 23 d. • MOKYTOJŲ NAMAI 
16.00 ATIDARYMAS. SVEIKINIMAI.

KALBĖS: s.Vytautas MAKNYS, doc., teatro istorikas, filologas 
ps. Neringa CiUKŠIENE, Vilniaus skaučių tuntininkė 
Algirdas RIMAS, Amerikos Ambasados Patikėtinis

17.30 KONCERTAS. MUZIKOS AKADEMIJOS choras. Vad. Povilas GYLYS. 
18.00 VAKARONE Mažojoje salėje.

SEKMADIENIS, SPALIO 24 d.
10.00 ŠV. MIŠIOS VILNIAUS ARKIKATEDROJE.

Mišias aukos J.E. Arkivyskupas Audrys Juozas BACKIS.

12 00 "LSS 75-erių METŲ JUBILIEJUS’ PARODOS ATIDARYMAS. 
Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

„Šeštadienį Mokytojų namuo
se vyko iškilminga Lietuvos 
skautų sueiga, skirta šios 
organizacijos 75-mečiui. Didžioji 
Mokytojų namų salė buvo sau
sakimša — vaikai stovėjo pa
sieniais, sėdėjo net ant scenos 
kraštų. Į salę buvo įnešta 
Lietuvos skautų vėliava, 
sukalbėta malda. Iškilmingą 
sueigą atidarė sąjungos pirmi
ninkė Koletą Jurskienė. Po jos 
kalbėjo senųjų skautų atstovai: 
teatro istorikas, filologas Vy
tautas Maknys, Vilniaus skau
čių tuntininkė Neringa Čiukšie- 
nė, Amerikos ambasados ekono
mikos atašė Algirdas Rimas.

Sveikindami Lietuvos sąjungą 
su jubiliejumi, savo palinkė
jimus atsiuntė Lietuvos prezi
dentas, Vyriausybės nariai, 
Amerikos skautų judėjimo ats
tovai.

Iškilmingoje sueigoje prisis
tatė jaunieji skautai iš Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Pasvalio, 
Marijampolės, Viešvilės. Po 
sueigos ’ vykusiame koncerte 
dalyvavo Muzikos akademijos 
.choras, vadovaujamas Povilo 
Gylio. Po pertraukos Mokytojų 
namuose vyko vakaronė.

Lietuvos skautų sąjunga gimė * 
kartu su Nepriklausoma Lietu
va 1918, atsikūrė 1989 metais. 
Lietuvos skaučių seserijos va
riausioji skautininke Stefa 
Gedgaudienė į ’Lietuvos ryto’ 
klausimą, ar pasikeitė sąjuhga 
per 75 metus, atsakė, kad ’orga
nizacijos esmė, idėja, vertybės, 
siekiai ir metodai išliko tie 
patys. Pasikeitė tik gyvenimo 
aplinka’.
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DIDŽIOJI šeImi VOKIETIJA

Skautai Eimantas Pienius, Vytautas Lemkė ir Viktoras 
Dainora sveikina brolį Aidą Šiugždinį davusį jaun.. skauto 
įžodį

Aptarnavo svečius Kaziuko mugėje. Vainius Kleveckas, 
Sandra Makutėnaitė, Monika Gilytė

Nuotr. Sandros Makutėnaitės

PWWTWWWWWWWWWWWWWWWWWW

CLEUELRND
Skautai vyčiai surengė tradicines kūčias. Programą 
išpildo L. Biliūnas, T. Gelažius, V. Juodišiūtė. R. Biliūnas, ir
A. Belzinskas

Tradicines kūčias baigiant Nuotr. VI. Bacevičiaus
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CANADA
HAMILTON

Nors Hamiltono “Širvintos - 
Nemuno” tunto narių skaičius 
mažėja - baigę, vidurinį mokslą 
išvyksta studijoms ar darbams į

1993 - Kūčios . Prie eglutės su Kalėdų seneliu s. A. 
Aušrotu ir Rajono vade A. Baltakiene

Pasirodymas prie eglutės: “Kalėdų naktį gyvulėliai kalba”

kaimyninį Torontą ir kitur, o 
prieauglio daug nesusilaukiam. 
Tačiau dėl to mūsų skautiška 
veikla nenukenčia. Išlaikom 
tradicijas ruošdami kūčias, Kaziuko 
mugę, dalyvaujam lietuviškuose 
renginiuose, , iškylaujam, sto- 
vyklaujam. D.G.

DETROIT

Kaziuko mugė. vyr. sk. Virginija Tirilienė su paukštyyėmis

„Gabijos” tunto Detroite skaučių skiltis prie savo prekystalio Kaziuko mugėje. Iš k. — sesės Elena 
Strakšytė, Aleksa. Mossaitė, Audra Strakšytė, Rasa Kaunelytė ir vadovės — ps. Vida Juškienė, 
skaučių draugininke ir vyr. skautės Vilija Idzelytė ir Virga Šimaitytė.
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Į LS seserijos vyr. skaučių šeimą 1993 m. birželio 18 d. Toronte įsijungu
sios sesės. Iš kairės: Dana Gudelytė, Nijolė Ruslienė, Ramona Yčienė, 
Žibutė Ignatavičienė, Dana Šakienė, Liucija Kaminskienė, Vida Tiri- 

' lienė, Loreta Kamaitienė Nuotr. G. Paulionienės

CLEVELAND ;
Kaziuko mugėje, Clevelande, 
jaunosios sesės su viešnia 
Variausia ' skautininke v. s. B. 
Banaitiene ir vadove ps. A. Bublyte ->■

Nuotr. VI. Bacevičiaus

JW. STOVYKLA
Paukštytės. udrytės dažo 
marškinėlius \

Nuotr. Danos Dilbienės **

Sesės iškylauja jubiliejinėje 
stovykloje i, i

Nu’otr. R. Belzinsko
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„Geležiniam vilkui“ - 40!

I. Pranulis

Kai kurie iš pirmųjų 
būrelio vadų:

B. Žalys

‘Džiugo” tunto tradicinė iškyla You-Yangs kalnuose

. . > • A. Vasaris8. V. A. Pluko šaržai

A. Alčiauskas

Skautų vyčių Geležinio vilko būrelis, 
įsteigtas 1953.3.1, Sydnėjaus prie
miestyje, Camperdowne, šių metų 
pradžioje sulaukė40metų 'sukaktį, kurią 
neužilgo žada atitinkamai paminėti.

Skautijos 75-metis 
Sydnėjuje

Ankstyvoji būrelio veikla turėjo 
nemažai įtakos ne tik vietos tunte 
gyvenime, bet ir visoje rajono veikloje. Jo 
nariai ėjo (ar ir dabar tebeina) atsakingas 
pareigas tuntų, rajonų ar net LSS 
organuose. Daug jų aktyviai reiškiasi 
ALB padaliniuose.

Sydnėjaus Akademikų Skautų Sky
rius ir Skautų Židinys praeitą sekmadie
nį (lapkričio 14 d. .(nuotaikingai paminėjo 
Lietuvos Skautų S-gos 75 metų jubiliejų.

Į gražiai papuoštą Lietuvių klubo viršu
tinę salę susirinko gausus būrys židi- 
niečių, skautų akademikų, skautininkų- 
kių... Kai kurie iš jų, kaip v. s. fil. Marija 
Milienė. v. s. fil. Izidorius Jonaitis, v. s. 
dr. Aleksandras Mauragis ir eilė kitų 
brolių-sesių, skautauti pradėjo pačiomis 
pirmosiomis Lietuvos Skautų S-gos die
nom i§.. Daugumas buvę žymūs lietu
viškosios skautijos nusipelnę vadovai- 
vės. Netrūko salėje ir svečių, taip, kad 
juos sutalpinti teko papildomai pristaty
ti kėdžių!..

Nuotraukos V. Vaitkaus

Pašnekesys. Vadovės: ps Birutė Kymantienė ir Onutė Prašmutienė
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Rajono Vadijoje
* LSS Australijos Rajono Vadijos stei

giamasis posėdis, perrinkus rajono vadu 
s. Narcizu Ramanauską, įvyko 1993 m. 
gruodžio 29 d. Aptarti praėjusieji LSS 
Vadovybės rinkimai ir pasiinformuota 
dėl rajono vienetų veiklos.

Į rajono Vadiją pakviesti šie nariai: LS 
Brolijos atstovu - v. s. Henrikas Anta
naitis, Seserijos atstove - s. Rasa Statku
vienė, rajono dvasios vadovas - v. s. fil. 
kun. dr. Pranas Dauknys, koresponden
tas su Lietuvos skautais - j. v. s. fil. 
Vytautas V. Vaitkus, spaudos reikalams 
' v. s. Bronius Žalys. Kiti pareigūnai bus 
kviečiami vėliau.

"Džiugo" tuntas tradicinėje iškyloje

* LSS Australijos rajono vadijos antra
sis posėdis jvyko 1994 m. sausio 3 d. 
„Džiugo“ Tunto stovykloje, Gilwell‘io 
Parke, Gembrook'e,. Vic. Posėdyje daly
vavo - be rajono vadijos narių - stovyklos 
viršininkė, ps. Birutė Prašmutaitė ir jos 
pavaduotoja v. sk. Pamela Sadauskienė.

Į rajono vadiją papildomai pakviesti: 
Akademinio Skąutų Sąjūdžio Australi
jos rajono atstovu, v. s. fil. Balys Barkus 
ir rajono iždininku - s. Algirdas Šimkus. 
Buv. rajono tiekimo skyriaus vedėjas, 
ps. Jonas Vizbaras, vadijoje lieka laiki
nai iki naujo'pareigūno paskyrimo.

Tartasi ir kitais rajono veiklos reikalais.

* Lietuvių Skautų S-gos (LSS) Aus
tralijos rajono vadu perrinktas praeitos 
kadencijos rajono vadas, s. Narcizas 
Ramanauskas.

* LSS Aukštaisiais pareigūnais 1994 
m. gale vykusiuose vadijos rinkimuose 
išrinktršie asmenys:

"Sžiugo” tunto sueiga You-Yangs kalnuose. Įsakymus skaito p.sk.
Daina Didžytė Nuotraukos V. Vaitkaus

s. Vyt. Mačiulis, p s. f- l'ymantienė, v. s. f ii. kun. Ar Dauknys

%
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CHICAGO

KLAIPEDA
Lietuvai Baltijos jūra yra 

langas j pasaulį. Ne tik langas, 
bet ir tolimi horizontai į i 
plačiąsias jūras. Į jas išplaukti 
ir iš jų sugrįžti Lietuvos lai
vynui reikalingas uostas, kelią 
į namus rodantis švyturys. Tai 
mūsų Klaipėda. Mūsų jūriniai 
vartai į pasaulį. Šiandien ji dalis 
visos Lietuvos. Ilgai ji buvo 
atplėšta. Sukilėliai ją prijungė 
šaltą 1923 m. sausio 15 dieną. 
Šią dieną Lietuvos jūrų skautai 
kasmet prisimena iškilminga 
Klaipėdos sueiga.

Šiais metais Čikagos „Li- 
tuanicos” tunto jūrų skautai ir 
jūrų skaučių „Nerijos” tunto 
sesės sausio 23 d. Pasaulio 
lietuvių centre, Lemonte šventė 
Klaipėdos atgavimo dieną. 
Išrikiavęs improvizuotame laivo 
denyje, su stiebe plevėsuojančiu 
vimpilu, su jūrą simbolizuo-,; 
jančia vandens kriaukle ir 
žvakėmis mirusių prisiminimui, 
sueigos komendantas jūrų 
budys v.v. Aidas Palubinskas 
atraportavo LSB Vyriausiam 
skautininkui Gediminui Devei- 
kiui, kad dalyvauja 35 sesės, 40 
brolių ir daug svečių. Pirmoji 
žvakė buvo uždegta neseniai. 
Karibų jūroje žuvusio j.ps. Aro 
Rimavičiaus prisiminimui. Ki
tos trys žvakės simbolizavo mus, 
kaip vieną jūrinę šeimą, vieną 
lietuvių giminę, kalbančią 
viena lietuvių kalba.
» Svečias iš Kauno, jūrų skautų 

tunto tuntininkas s. Algis Mal
kevičius, plačiau nusakė 
Klaipėdos istoriją bei jos reikš

mę Lietuvai. Kvietė visus 
aplankyti Klaipėdą.

Sekė tuntų įsakymai. Dvi ūd- 
rytės — Liana Modestaitė ir 
Vilija Juozaitytė davė įžodį. 
Jūrų jaunių įžodį davė — Vitas 
Dailidė, Linas Dailidė, Aras 
Šaulys, Linas Šaulys ir Ginta
ras Pečiulis. Bebrų įžodį davė — 
Ričardas Keirelis, Vytas Juozą* 
Modestas ir Povilas Manning. 
Visi gavo naujus kaklaraiščius, 
gėles, balionus ir kitokias do
vanas ta proga.

Buvo pranešta, kad jūrų 
jaunių ir jūrų skaučių mazgų 
rišimo konkursą laimėjo sesės. 
Broliai prižadėjo šiais metais 
seses nugalėti. Visa eilė sesių ir 
brolių vasarą įsigijo dvira

tininkų specialybes. Gal šią va
sarą ateis eilė ir irklavimo bei 
buriavimo, ar plaukimo specia
lybėms?

Šaunios jūrų skaučių vadovės : 
buvo apdovanotos LSS garbės 
ženklais — „Tėvynės dukros” ; 
žymeniu: v.v. Laima Pauliūtė ir 
j.ps. Alytė Gražytė. „Vėliavos” 
žymeniu — g.v.v. Jūratė 
Jankauskaitė.

Sekė skautininku įžodis. Ji 
dąvė ps. Milda Rudaitytė?* ir 
brjoliai: j.ps. Alvydas Jonikaę ir 
j.ps. Romas Cesas. Sekė sveiki-: 
nimai, o LSB Jūrų skautų sky
riaus vedėjas j.s. dr. Algis 
Paulius visiems padėkojo. Suei
goje dalyvavo daug tėvelių ir 

! svečių. , brolis Bronius

Bebrų įžodį Klaipėdos dienos sueigoje davusiems broliams pirmuosius skautiškus kaKiaralščius
riša vadovai jps. Romas Česas ir jps. Petras Jokubauskas. Nuotr. Jurgio Lendraičio
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Postmaster: send -address changes to:

SKAUTU AIDAS
4613 W, 106 PI. 
Oak Lawn, IL 60453

.at*

Išnešiojau

vai?
rišti

■ V

•f® A j

Jurgutis vėlai grjrfo i namus.
- Kur tu taip® ilgai/ buvai?- klausia
susirupinusi mama.
- Aš žaidžiau laiškaneš
kaimynams tikrus laiškus.
- Tikrus laiškus? 0 kur tu jt
- Jie gulėjo tavo spintelėje,
raudonu kaspinėliu.***.**
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