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Bebuvodamas trumpai 
Jubiliejinėje stovykloje visiems 
įkyrėjau Kada mane
pasveikindavo: "labą rytą, broli”, 
“sveikas broli” Tuojau 
sakydavau: skautiškai reikia 
sveikintis Budėk.

Anglai, kurie išrado skautybę 
sako: “Be prepaired” Kas 
lietuviškai reikštų: “būk 
pasirengęs” Mano manymu 
lietuviškos skautijos kūrėjai 
sugalvojo daug geresnį 
pasveikinimą BUDĖK. Šis žodis 
apima ir pasirengimą ir budėjimą. 
Budėk, reiškia nežiopsok. Na, 
nenorėčiau tokio šūkio. Taigi 
pasveikinimas trumpas ir 
prasmingas.

1918 metais, kada kūrėsi 
nepriklausoma Lietuva ir skautai, 
reikėjo budėti. Reikėjo vėliau. 
Reikia ir dabar.

Kada stovyklos viršininkas 
sušunka: BUDĖKI. Skamba 
trumpai, tvirtai ir prasmingai. O 
atsakymas VIS BUDŽIU! 
suskamba tvirtai ir net muzikaliai.

Tad paskaičius šj mano 
straipsnelį aš šūktelėsiu 
BUDĖKI, o jūs atsakykite: VIS 
BUDŽIU! Gražiai skamba. Ar ne?

v.s. diadas Idyeifęūs
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Aniuta Vitkauskaitė-Dukynienė

Kaip skautai 
iš Marijampolės 
į Palangą 
uažiauo

Pilką nuo miglos, bet tiltą penktadienio rytą, 
visi, kurie stovyklauti ruošėsi pakirdo nepaprastai 
anksti. Kai kurių net mamoms po keletą kartų 
tuksenti iš šilto guolio nereikėjo.

Aikštelėje prie bažnyčios visų išvykstančių 
laukė senas, visas sulopytas autobusėkas. Skėriais 
apipultas tik pritūpė .irtie visu urmu vidun sugužėjo. 
Pamojavo mamos, paskutinius pamokymus susakė 
tėtės, ir lopytas krovinys pajudėjo Palangos link.

Gyvojo inventoriaus autobuse buvo daugiau 
nei vietų, bei pavažiavus - sėkmingai susi kratė.

Mes-iSkiašloSuvalkijos-skūpumugarsėjantys 
plačiau, nei lietuviška daina, krepšiuose turėjom 
sočiai kumpio, dešroj, lašinių. Grea šių gėrybių 
įvirto įraudęs pomidoras, drūtą šoną prirėmė prie 
lašinio žaliasis agurkėlis.

Skautai Suvalkijos niekur nebadauja.
Kai mama į krepšį
Lašinių prikrauna.
Klega autobusėkas vaikišku ir išeinančiu iš 

vaikystės lalėjimų. Burzgime, bruzdesy pasigirsta 
daina: i,

O tu pašvilpauki bernioke,
Iš Suvalkijos lygumų, -
Tik tu ir vėjas šitaip moka
Pašvilpauk tyliai prie namų...

Bėga pro šalį greitai gėlėm nubotos pakelės... 
Pro atdarą liuką plūsteli svaigus liepžiedžių kva
pas... Jau Jurbarkas pasiliko stovėti, kur stovėjus, o 
mes vis dardant toliau...

Rodos, krovinių begalė, - mūsųratuotas bėgikas 
net stena nuo sunkumų. O grupes vadovas Paulius 
pareiškia, kad dar vieno didelio puodo trūksta. Irgi, 
mat, prisireikė: dar dauginu plovimo bus. Bet ką 
darysi: skautų vyresnysis pasakė, ir baigtas kriukis. 
Priekulė ir padovanoja pageidautiną rakandą: iš už 
gatvės posūkio atlinguoja Paulius su puodu ant 
galvos;.. Gražus pažiūrėti!

Vilniuje pasirodė “Skautų Aidas” Nr. 1 
Redaktorius s.v. Romualdas Tupčiauskas

REDAKCINĖ KOLEGIJA: 
pr. sk. Neringa Čiukšlenė 
s. Monika Glrčytė 
sen. Rolandas Kačinskas

s. Mindaugas Lesevičius 
pr.sk. Alkas Paltarokas 
pr. sk. Kęstutis Poniškasis 
psk. Valdas Rakutis

O tas puodas, o tas puodas! -
Visai liesas. Netaukuotas.
Jau mes turim viską, ko reikia. Turim ir gerus 

norus: būsim draugiški, paslaugūs, linksmi...
Pabyra pušyne prie jūros spalvoti palapinių 

lopiniai. . . Nuvinguriuoja aukštyn pro šakas, tiesiog 
saulėtan dangun pirmasis laužo dūmas. Skledžiusi 
geros, draugiškos šypsenos žemaičiams, 
aukštaičiams, zanavykams ir nuostabiam žaliam 
pasauliui. Ir kirbančiam skruzdėlynui. Ir neramiai 
jūroj bang ai...

Suvalkijoj kumpiai kabo,
Palangoj jum sakom: r C i

l. Iš Skautų Aido Nr. 1
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Gieda Aybailų skautai

Jubiliejinėje stovykloje Kunigiškose 
su Mažeikių draugove. Vadovė Olga 
Alibayeva

Nuotraukos A. RamanauskienėsVIEŠNAGELIETUVOJE

, Šv. mišias aukoja kun. Vidmantas 
Striokas

v.s. Albina Ramanauskienė 
lanko Lietuvos skautus

Samagu šokti su jaunimu, v.s. 
Albina Ramanauskienė lanko 
Vaišvydavos “Gintarėlės” draugovę.

Aušros Vartų tunto Mirgos būrelio 
globojama d-vė Gintarėlės

Susitikimas su Aušros 
Vartų globojama Loretos 
Asanavičiūtės dr-ve. Dr-kė Žibutė 
Gudaitytė
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EMILIJA PLATE RYTE
Po paskutiniojo jungtinės Lietuvos-Lenkijos valstybės padalinimo 

1795 m. visa lietuvių gyvenamoji žemė atsidūrė svetimųjų valdžioje. 
Prūsų Lietuva tebeliko tūnoti po vokiečių priespauda, Didžioji Lietuva 
kentėjo rusų okupacijos slėgmę.

Kai 1830 metais Vakarų Europoje prasiveržė revoliuciniai 
sąjūdžiai, prieš rusus sukilo lenkai, o 1831 metais ir lietuviai. Dar 
gyvųjų tarpe netrūko žmonių, kurie atsiminė Tado Kosciuškos ir 
Jokūbo Jasinskio heroiškas kovas už laisvę, o jaunoji karta veržte 
veržėsi prie ginklo. Pirmieji sukilo žemaičiai. Entuziazmas apėmė visą 
kraštą.

Vilniaus universiteto studentai, paaugliai, piemenukai, dvarų ir 
kaimų vyrukai, palikdami namus, ėjo drauge su suaugusiais. Amžinos 
Lietuvos girios prisipildė tūkstančiais sukilėlių. Netrūko ir moterų. 
Jaunos merginos, jausmingos, pagal epochos dvasią dažnai net 
egzaltuotos, reiškėsi kaip sukilimo inšpiratorės. Jos kalbino savo 
brolius, vyrus, jungtis prie sukilimo, ėjo ryšininkių pareigas, maitino, 
slapstė sukilėlius, slaugė sužeistuosius, lydėjo su paguodos žodžiu ir 
dovana tremiamuosius j Sibirą, o mirusius — su malda į amžino 
poilsio vietą. Tai tylios herojės, kurių vardų niekas neatsimena.

Tarp moterų, atvirai stojusių į 
kovą su' ginklu, plačiai pagarsėjo 
Emilija Platerytė. Tai toli gražu 
nebuvo paprasta nuotykių ieškotoja, 
bet šviesi, deganti Lietuvos ir jos 
liaudies meilės liepsna, audringa 
siela. Ji ilgai ruošėsi kario amatui ir 
visa širdimi neapkentė okupanto.

Emilija, gimusi 1806.11.13 Vil
niuje, užaugusi prabangoje aristo
kratų grafy Platerių salonuose, 
nebuvo išplikyta ir iš pat vaikystės 
laimės nepažino. Kai jai buvo 9 
metai amžiaus, jos tėvai išsiskyrė, ir 
ji įgyveno su motina pas gimines 
Linksmos dvare, netoli Daugpilio 
(šių dienų Latvijoje). Giliai prislėgta 
tėvų nesantaikos, ji nemėgo pasi
linksminimų, bet daug skaitė. Anų 
laikų romantinė literatūra ir knygos, 
keliančios socialinės nelygybės prob
lemas, buvo ją giliai paveikusios. Ji 

i mėgo matematiką, istoriją, gilinosi į 
strategijos mokslą, buvo puiki jojikė 
ir fechtuotoja. Visa širdimi globojo 
Laimo vaikus, mokė juos skaityti, 

rašyti, slaugė ligonius, rinko tautosa
ką ir tautodailę.

Sukilimui prasidedant Emilija 
jau buvo 25 metų amžiaus, tad 
nesvyruodama puolė į sąjūdžio 
sūkurį, organizuodama Zarasų, 
Dusetų apylinkėse partizanus ir 
drauge su pusbroliu Cezariu Flate
riu, keliais Daugpilio puskarininkių 
mokyklos mokiniais ir savo adju
tante Marija Prušinskaite sumanė 
paimti Daugpilio tvirtovę ir ginklų 
sandėlį. Tačiau puolimas nepavyko, 
sukilėliai liko skaitlingo priešo iš
blaškyti.

Tada Platerytė prisideda prie 
kito būrio, vėliau prie atėjusio iš 
Lenkijos generolo Chlapovskio 
vadovaujamo pulko. Nereikia pa
miršti, kad po padalinimų Lietuvos 
kariuomenė buvo panaikinta, bet 
Lenkijoj — palikta. Emilija', gavusi 
kapitono laipsnį, dalyvauja kauty
nėse ties Vilniumi, ties Pristovėnais, 
Kaunu, Šiauliais. Visur aktyvi, drąsi, 

su ištrauktu kardu raita puldavo į 
kautynių sūkurį, palikdama jį tik 
tada, kada ten gulėjo vien sužeistieji 
ir žuvusiųjų lavonai. Nepaprastos 
orientacijos, sumani, ji stebino ir 
žavėjo vyrus, palaikydama jų nuotai
kas. Greitai ji buvo pakelta pulki
ninku.

Sukilimui besibaigiant, po tra
giško pasitarimo Kuršėnuose, ji su 
pasipiktinimu atmetė pasiūlymą 
drauge su generolu Gelgaudu ir 
kitais vadais eiti į Prūsus ir padėti 
ginklą.

— Laimingos kelionės! Keliau
kite sau, jei norite, aš — kol gyva 
kovosiu už Tėvynę!

Pėsčia su Cezariu Flateriu, 
sukilėle Marija Rašanavičiūte ir su 
palydovu valstiečiu ji leidosi miškais 
į pietus, tikėdamasi prisidėti prie 
dar veikusių partizanų būrių. Žaiz
dotomis kojomis, su dideliu karščiu, 
netekusi sąmonės, ji priglaudžiama 
Ablamavičių dvare Justijonave (Sei-
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nų apskrity, Kapčiamiesčiovalsčiuje, 
prie Ančios ežero). Čia ji kurį laiką 
gyveno svetima panelės Korovic- 
kaitės pavarde. Nepaisant nuošir
džios globos, savo gyvybe rizikavusių 
dvaro savininkų, Emilija mirė 1831.- 
12.31 dieną ir slapta palaidota Kap
čiamiesty. Adomas Mickevičius 
paskyrė Emilijai eilėraštį „Pulki
ninko mirtis“.

Jos kapas ilgą laiką buvo pa
mirštas. Tik pirmosios Lietuvos 
nepriklausomybės metais šeima 
pastatė kuklų paminklą, o šauliai, 
sužinoję, kad ten palaidota herojė, 
kovojusi už Lietuvos laisvę, jos kapą 
prižiūrėjo ir pagarbiai lankė. Įdomu, 
ar jos kapas ir dabar prižiūrimas, 
lankomas?
Dr. Vanda Daugirdaitė Sruogienė Emilija Platerytė vadovauja mūšiui. Vokiečių graviūra

o 
flHHWSIiig lllig 

AČIŪ UŽ RANKAS
Ačiū, Dieve, uirankąs. ' Zil
Su rankomis  gadų daryti daug darbeliu, /J? J/

vartyti knygų puslapius, rodyti.

Su rankomis metu sviedinį ir gaudau, 

jos reikalingos daugeliui iaidimų.

Su rankomis  galiu valgyti 

ir apkabinti mamą, tėtį, 

visus tuos imones, kuriuos myku. 

SdHa ui rankąs, 

kurias g altu sudėti maldai 

irpadėkotiDauuiviską,
Visagali. /

• i t /C
<d. v

i v.s. Liuda Rugierdene
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Belgijos katalikų askautų sąjunga 
savo 1994 m. kalendorių skyrė 
šešioms karikatūroms, rodančioms 
šešis demokratijos bruožus. 
Kalendorių platina aštuonių šalių 
skautų sąjungos. Šeši keliai į 
demokratiją yra: informacija ir 
komunikacija, teisė dirbti bei 
teisingos algos, lygybė, pastogė, 
skirtingumai ir gamtos aplinka. 
Kalendorius spausdintas prancūzų, 
ispanų, bulgarų, rumunų kalbomis.

Kanados 8-toje tautinėje 
stovykloje Kananaskis šalyje, 
Albertos provincijoje, stovyklavo 
12.000 skautų ir prityrusių skautų. 
Pastovyklėa pavadintos istorinių 
Kanados vietų pavadinimais. 
Kiekviena pastovyklė surengė 
mugę, kurios metu buvo galima 
susipažinti su kitos kultūros 
valgiais bei istorija, kad pajustų, 
kaip skautybė skirtingus žmones 
apjungia.

Peru skąutų sąjunga po 10 metų 
pertraukos vėl galėjo surengti 
tautinę stovyklą. Krašte buvo tiek 
snjurto ir žudynių, kad tas anksčiau 
nebuvo įmanoma. Stovykla vyko 
senojoje inkų imperijos sostinėje 
Cuzco, todėl stovyklautojai 
iškylavo ir šventame inkų siėnyje, 
aplankė archeologines vietoves, 
sodino medžius. Tarp 2000 
stovyklautojų buvo 700 vaikų iš 
didmiesčių vargingiausų rajonų, 
įtrauktų į skautų sąjungos jaunimo 
stovyklų programą.

Švedijos ir Latvijos skautai 
Taikos dieną buvo susijungę 
telefonu su trimis švedais skautais 
Jungtinių Tautų būstinėje New 
Yorke, kur buvo įteikta 700 psl. 
Švedijos prityrusių skautų parengta 
knyga apie taiką.

Nikaraguos : ir Švedijos skautai 
susirišo kompiuterio pagalba. 
Prekybai per senas kompiuterio 
modelis labai tiko skautams 
telefonu greitai perduoti žinią. 
Švedai per 6 mėn. surinko lėšas, o 
nikaragvajiečiai Calle Real kaime 
įrengė švaraus geriamo vandens 
šulinį, varomą dviračio ratais.

Malazijoje plinta jūrinis 
skautavimas. Vadovus lavinti 
padeda universiteto fakultetas ir 
žuvininkystės institutas.

Australijos skautai Pasaulinę 
taikos dieną (rugsėjo 21) siuntinėjo 
atvirukus su “Taiką pasaulyje” 
užrašais.

Suomijos skautai ir skautės trejis 
metus dirbo kartu su Senegalo 
skautais bei skautėmis, statydami 
ligoninę Diofftro kaime. Trečioji 
darbo stovykla baigėsi rugpjūčio 
mėn., kada ligoninė buvo atidaryta. 
Ji aptarnaus 15.000 kaimiečių ir dar 
100.000 plačioje apylinkėje.

Rusijoje 1993 m. pabaigoje buvo 
apie 10.000 skautų ir skaučių 
trijose sąjungose, daugiausia 
Maskvoje, Petrapilyje ir šiaurės 
Rusijoje. Tais metais įvyko 
Stačiatikių skautų sąjungos 
steigiamasis suvažiavimas.

Latvijos skautų sąjunga buvo 
priimta į pasaulinį skautų sąjūdį 
drauge su Kroatija, Kiribati, 
Rumunija ir St. Lucija sąjūdžio 
konferencijoje Tailandijoje. 
Pasaulinio skautų komiteto 
pirmininku buvo išrinktas australas 
skautininkas N.M.Westaway. 
Pirmą kartą sąjūdžio istorijoje buvo 
išrinkta moteris - 36 m. prancūzė

8
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J.Gendrin, Prancūzijos skautų 
tarptautinio skyriaus vedėja.

Suvažiavime priimtos pasaulinių 
renginų datos: 10-tasis pasaulio 
skautų vyčių suvažiavimas “Moot” 
Švedijoje 1996 m., 35-toji 
Pasaulinė skautų konferencija 
P.Afrikoje 1999 m., 19-toji 
Pasaulinė džiamborė Čilėje 1999

ii OK
Skautybė, Baden Powelio idėja, 

kilusi Anglijoje, į Lietuvą atėjo 
1918 m. Tai buvo jaunimo 
auklėjimui skina organizacija, kuri 
veikiai paplito visoje Lietuvoje. 
Spaudoje pasirodė visa eile 
straipsnių apie skautus, jų veiklą ir 
uždavinius. Buvo išleista ir keletas 
knygų api(e skautybų.

Ir 1923 m. gimsta “Skautų 
Aidas” Lietuvos skautų ir 
skaučių, laikraštis, kuris 1993 m. 
atšventė 70-ties metų gyvavimo 
sukaktį, i 

m. Sekančioji tokia konferencija 
jau seniau numatyta Norvegijoje 
1996 m.

Latvijoje skautai pradėjo veikti 
1917 m. ir 1922 m. buvo viena iš 
pasaulinio sąjūdžio steigėjų.. 1940 
m. buvo sovietų uždraustas skautų 
sąjūdis, atgydamas tik 1989 m. 
Šiuo metu Latvijoje yra apie 2.000 
skautų ir skaučių.

Rumunijoje skautai veikė nuo 
1914, uždrausti 1933 atgijo 
1990, o dabar jau yra 5.000 narių.

Pasauliniame skautų sąjūdyje 
dabar yra 134 valstybių skautų 
sąjungos. Pasaulyje dar yra 46 
kitos nepriklausomos valstybės, 
kuriose yra skautų, bet kurios dar 
neturi krašto skautų sąjungos, 
daugiausia vidurio ir rytų Europoje 
bei buvusioje Sovietų Sąjungoje. 
Kiek žinoma, nėra skautų šiuose 
kraštuose: Azerbaidžanas,
Kambodija, (žemyno) Kinija, 
Kuba, 5v. Sostas, S.Korėja, 
Kirgizija, Laos, Myanmaras, Sao 
Tomė bei Principe salose, 
Turkmenistane, Uzbekistane ir 
Vietname.

Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpis buvo skautybės 
žydėjimo metai, kuriais ir “Skautų 
Aidas”, leidžiamas Lietuvos 
Skautų Sąjungos, klestėjo.

Visi “Skautų Aido” straipsniai 
buvo skiriami jaunimo lavinimui. 
Vedamieji minėjo ypatingas tautos 
ir skautų globėjų šventes, įvykius. 
Kelionės i( iškylos,- “Pažinkime 
Lietm'ą,- vedė į Lietuvos gamtą, 
kaimus, įniestelius, Įstatų ir 
įsakymų k nagrinėjimai pietų . 
jaunimo jdvasinį nusiteikimą, 

kuriame ir riteriškumas užėmė 
svarbią vietą. Įsteigti skyrių 
veiklos aprašymai. “Mūsų' 
didžiosios šeimos “ skyriuje, 
išlikusiame iki šių laikų, buvo 
rašoma apie vietovių skautišką 
veiklą, atliktus uždavinius, 
prenumeratų varžybas, už kurias 
laimėtojams buvo skiriamos 
vertingos dovanos. Apysakos, 
scenos vaizdeliai, dainos, 
galvosūkiai buvo medžiaga 
jauniesiems vadovams, 
dirbantiems su skiltimis, 
Skelbiami potvarkiai, pranešimai, 

| įsakymai, ženklų programos. 
I Garbė, pareigingumas, darbštumas,

dorumas buvo svarbiausi skautų 
charakterio ugdymo uždaviniai.

“Skautų Aido” rūpesčiu buvo 
išleista visa eilė skautiškų ir 
skautybei tinkančių leidinių, kurie 
visi buvo skirti auklėti jaunimą 

skautiškai ir doroviškai.
Nuotraukose matėme vadovų 

veidus, vienetus, jų stovyklas, 
kruopščiai ir meniškai išpuoštas. 
Matėme keliones valtimis, 
baidarėmis ir sporto užsiėmimus.

Visur ir visada buvo 
pabrėžiamas skautiškų idealų 
siekimas, ; Dvasios vadovų

9
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SKAUTU AIDAS
GžūUŽfc iwt

straipsniai religiniais klausimais, 
religinių švenčių paaiškinimai 
buvo beveik kiekviename “Skautų 
Aido” numeryje.

Entuziazme skautavimui buvo 
nepaprastai didelis, plačiai paplitęs 
ir visa' tai atsispindėjo “Skautų 
Aide”, kuriam netrūko puikių 
redaktorių ir darbščių 
korespondentų. Netrūko ir 
skaitytojų.

Sis skautybės žydėjimas tąsėsi 
iki 1940 m. Kai sovietai okupavo 
Lietuvą, tada ypatingu sovietų 
įsakymu LSSąjunga buvo 
panaikintu. Uždarytas ir “Skautų 
Aidas”.

1944 m., atvykus į Vokietiją, 
Lietuvoje skautavusieji pasiryžo 
organizaciją atkurti išeivijoje- 
Vokietijoje ir Austrijoje. Darbas 
buvo nelengvas: sunkios pabėgėlių 
sąlygos, buvo ir zonų valdžios 
varžymų. Pasišventusių vadovų 
dėka, jaunimas pradedamas jungti 
į tik įsteigtas mokyklas, 
gimnazijas, šokių grupes ir į 
skautiškus vienetus.

1946 m. atgaivinamas “Skautų 
Aidas”, kuris ir vėl tarnauja 

jaunimui. Ruošiamos stovyklos, 
bet jau ne tėvynės miškuose. 
Sueigos pravedamos stovyklų 
kareivinių rūsiuose. Apie visa tai 
skaitome “Skautų Aide”.Aprašomi 
Motinos dienos minėjimai, 
Kaziuko mugės paruošimai ir 
pravedimai, pabrėžiama gerojo 
darbelio svarba. Straipsniai 
stengiasi suįdominti jaunimą 
žaidimais, naujomis iškylomis, 
kelionėmis.Stovyklos pritaikomos 
gyvenamo krašto sąlygoms.

Straipsniuose pradedama jausti 
nostalgija paliktam savam kraštui 
ir jau po truputį mūsų visų veidai 
ir širdys krypsta Lietuvos link. 
Pasirodymai, dainos, šūkiai vis 
stipriau atspindi meilę ir ilgesį 
Lietuvai.

“Skautų Aide” įvestas skyrius 
“Po svetimu dangumi”, nusako 
išeivijos “Skautų Aido” likimą- 
jau ne tėvynėje.

Į užjūrį skautų vadovai atsivežė 
entuziazmą, darbštumą, 
įsipareigojimą ir meilę jaunimui.

Skautų vadovai, nuo vyriausio 
iki jauniausio, su vienetais dirbo 
savanoriškai, be jokio užmokesčio, 
laisvalaikiais, poilsio laiku, po 

sunkių darbo valandų.
1950 m, Kanadoje ir vėl atgyja 

“Skautų Aidas”. Ir redaktoriai, ir 
redakcinis kolektyvas, ir 
korespondentai ir vėl dirba tik 
tėvynės ir skautybės meilės vedini.

“Skautų Aidas” ir vėl rašo 
svarbiausiais skautybės reikalais: 
skelbiami naujai įsikūrę vienetai, 
uniformų projektai ir 
patvirtinimai. Steigiamų skyrių: 
paukštyčių, skaučių, prityrusių 
skaučių, vyresniųjų skaučių, jūrų 
skaučių, ūdryčių, jūrų jaunių, 
gintarių, vyčių aprašymai, 
nuotraukos. “Skautų Aidas” 
informuoja, moko, aiškina, tęsia 
Lietuvoje pradėtą, darbą dar 
intensyviau, nes šalia skautybės 
idealų puoselėjimo, iškyla kita - 
gyvibiškai svarbi užduotis- tai 
lietuvybės išlaikymas skautiško 
jaunimo tarpe. “Skautų Aido “ 
puslapiuose pradeda atsirasti vis 
daugiau lituanistinų straipsnių, 
daug tautosakos, tautodailės 
nuotraukų ir piešinių, Kaziuko 
muges pojektų ir darbų. Grįžtama į 
praeitį, minimi tautos ir skautų 
žymūnai, didvyriai. Skautybė 
pasidaro lyg antroji lituanistinė
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mokykla, kurią šeštadieniais lanko 
beveik visas skautiškas jaunimas. 
“Skautų Aidas” pasidaro kaip 
skautybės vadovėlis, kuris 
skaitomas ir jo uždavinai, 
galvosūkiai ir žaidimai 
panaudojami sueigų metu.

Atskirais “Skautų Aido” 
numeriais išleidžiami vienetų 
sukaktuviniai leidiniai, kur 
nuotraukose ir straipsniuose 
matome vadovus, vieneto skiltis, 
rėmėjus ir tėvų komitetus.

“Skautų Aide” aprašomos tautos 
ir skautiškos tradicijos, kurios 
supažindina jaunimą su senelių ir 
tėvelių gimtuoju kraštu.

Kaip ir visoje lietuviškoje 
visuomeninėje veikloje, taip ir 
“Skautų Aido” darbuose, 
jaučiamas nuovargis. Vis sunkiau 
surasti redaktorius, bendradarbius. 
Net ir jaunieji skaitytojai 
nebesudaro daugumos. Nebėra 
laiko, intereso, nes ir lietuvių 
kalba yra nusilpusi. Daugiausia 
domomasi nuotraukomis iš savo 
vieneto veiklos.

Reikia tikėti, kad skautybė, o 
kartu ir “Skautų Aidas” sustiprės, 
įgaus naujų jėgų. Vilties teikia 
puikiai pavykusi 1993 m, 
Jubiliejinė stovykla. Šviesiai 
nuteikia Lietuvos skautiškas 
jaunimas, kuris mums rašo 
laiškus, aprašo savo veiklą, siunčia 
nuotraukas? Tikėkime.

Naudotasi:
Petro Jurgėlos “Lietuviškoji 

Skautija”
Broniaus Kviklio archyvo 

•“Skautų Ąido” 1932-1940 m.m. 
konspektas

Reginos Smolinskienės “Skautų 
Aido” 1946-47 m.m. konspektas.

v.s. Jariina Mikutaitienė

VAŠKO 
s 

. KUMELAITE 
IR 

BUROKO 
RATELIAI

uvau jau piemuo ir ganiau motutės vištas. Norėjau ga
nyti ir galvijus, kaip ganė juos kiti kaimo vaikai, bet motutė 
neleido. Ji sakydavo: „Palauk dar dvejus metus, kai paūgėsi, 
ganysi ir galvijus, ir aveles."

Motutė turėjo daug bičių. Jos prinešdavo daug medaus ir 
vaško.

Kartą motdtė nulipdė mart iš vaško kumelaitę, padarė bu
roko ratelius su virkščių drangomis, pakinkė tų kumelaitę, ap
vilko mane grietinės drabužiais, apavė stiklo bateliais, ant gal
vos užmovė cukraus skrybėlaitę, Įsodino Į ratelius ir Išleido 
pasivažinėti, sakydama: „Tiktai žiūrėk, kad sugrįžtum sveikas 
su viskuo."

Aš išvažiavau. Bevažiuojant kumelaitė kažin ko pasibaidė, 
nupyškėjo per laukus, per pievas už devynių kaimų Ir, gero
kai prlvargus, sustojo ties smukle pakelėje.

Ligi aš atsipeikėjau, atėjo smuklininko ožkos su kiaulėmis 
ir suėdė mano ratelius. Vos vos suskubau užšokti ant kume
laitės Ir parjojau nanfo raitas.

Motina pasitiko mane su dideliu ražu ir kad ims rėkti, kad 
ims bartiįs ant manęs, kam aš pargrįžęs be ragelių. Aš išsigan
dau ir leidaus bėgti. Peršokau per tvorą ir nukūriau į girią. 
Belenkiant bateliai sudužo, drabužiai nutekėję, skrybėlaitė su
tirpo. j . , į

Įbėgami j girią, įlipau Į ąžuolą Ir sėdžiu. Žiūriu — uodai 
aplink irtane zirzia: vienas — treigys, kltasj— penkergis. Aš 
užsėdau ant penkerglo, ir jis užkėlė mane jį gąhdralizdį.

Ten buvo prinešta visokių šakelių, skurlių, pakulų. Taip aš 
įsisukau J kezulį pakulų ir ėmiau snaųstb ,Tą valandėlę atėjo 
medžlotbjas, paėmė 7iš gandralizdžio pakula^ kartu su manim, 
(kišo į šautuvo vamzdį, gerai sugrūdo Ir kad šovė, tai aš nu
zvimbiau net prie savo namų, krisdamas pramušiau stogą su 
luboml^ Ir atsidūriau savo lovoje.
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Pagoniškasis "STONEHENGE" Baltarusijoje?
Pagoniškasis “Stonehenge” 

Baltarusijoj?
Istoriniais vadiname tokius 

akmenis, kuriems žmogus 
praeityje suteikė dirbtinę išvaizdą: 
iškalė juose ženklus, sustatė ar 
sukrovė kokiam nors tikslui, arba 
įprasmino pasakojimais. Šie 
akmenys, kartu su kitais senovės 
paminklais, padeda pažinti senovės 
visuomenių kultūrą, jų vystymąs 
nuo seniausių laikų. Labaiusiai 
pasaulyje žinomas istorinių' 
akmenų komplektas yra 
“Stonehenge”, pastatytas britų 
protėvių iš didžiulių smiltainio 
blokų Anglijos pietuose.
- Mokslininkai jau seniai priėjo 

(išvados, kad “Stonehenge” tai 
. senovės laikų observatorija ir 

primityvus žemdirbystės 
kalendorius.

“Stonehenge” “observatorijoje” 
išdėstyti akmenys žymi įvairius 
horizonto taškus, kuriuose būna 
saulė,'žvaigždės, planetos įvairiais 
metų laikais.

Be abejo, baltų protėviams taip 
pat rūpėjo skaičiuoti laiką. Ir jie 
galėjo ^rie savo šventyklų 
pasidaryti kalendorius iš mažesnių 
akmenų.

■*. ^Baltarusijos geologas 
E.Levkovas, netoli Bikuličių 
miestelio, Janovo ežero pakrantėje, 
(Baltarusijoje) aptiko keistai 
surikiuotus akmenis. Jie buvo 
sudėlioti taip, kad sudarė 
stačiakampį be vienos kraštinės. 
Kiekviena stačiakampio linija 
buvo maždaug 15 metrų ilgio. 
“Stonehenge” “observatorijos” 
akmenys išdėstyti irgi panašia

tvarka. Stačiakampio viduje yra 
sudėliota mažesnė figūra, į kurią 
įeina du stambūs granito luitai. Jie 
yra padėti taip, kad tarpelis tarp jų 
tiksliai žymi saulės nusileidimo 
tašką Joninių išvakarėse. Taigi du 
akmenys žymi trumpiausios 
nakties pradžią. Taip spėja, 
geologijos mokslų daktaras 
E.Levakovas.

Neseniai šį keistą “kalendorių” 
apžiūrėjo ir telšiškis, “Keliautojų 
klubo” narys, Laimutis 
Vasilevičius. Deja, detaliems 
tyrimams jis neturėjo galimybių.

Galbūt, atsiras keliautojas- 
entuziastas, turintis pakankamai 
astronominių žinių, ištyrinėti ir 
atspėti dar vieną įdomią baltų 
proistorės mįslę. “Keliautojų 
klubas” jam suteiktų daugiau 
informacijų apie Janovo ežero 
akmenis- “kalendorius”. Klubo 
adresas: Kęstučio 15-1, Telšiai 
5610, Lietuva.

Ištrauka iš A.Kakanausko 
spaudai paruoštos medžigos pagal 
L.Vasiliausko pasakojimą.
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VIENINGU DARBU 
PASIEKSIME UŽSIBRĖŽTA 

TIKSLĄ
Broliai, Sesės,

Reiškiu padėką už pasitikė
jimą išrenkant mane LSS Tary
bos Pirmijos pirmininku. Dėko- 

: ju LSS rinkimų Prezidiumo na
riams, ir ypač jų pirmininkui, 
v.s. fil. Eugenijui Vilkui, už 
gerai atliktas pareigas, nors 
žemė Californijoje drebėjo.

Pareigas perėmiau iš v.s. fil. 
Sigito Miknaičio, Čikagoje š.m. 
sausio 30 d. Pareigų perdavimas 
praėjo sklandžiai ir įspūdingai. 
Džiaugiuosi kartu su v.s. Albi
na Ramanauskiene, j.v.s. Irena 
Regiene ir v.s. Juozu Toliušiu 
naujai apdovanotais GELEŽI
NIO VILKO ordinu. Jie šį 
ordiną pelnė už ilgus ir našius 
metus LSS veikloje. Jų atlikti 
darbai neįkainojami jaunimo 
auklėjimo baruose. Tebūnie jie 
pavyzdžiu mums visiems.

Dažnai atrodo, kad naujai iš
rinktieji, kurį laiką užmiega ant 
laurų. Nei rinkimai, nei 
iškilmingas pareigų perdavimas 
nesustabdė LSS vienetų veiklos 
nė vienai minutei. Nei vienas 
skautukas ar skautuke dėl to 
nenukentėjo ir nenukentės. 
Prieš šį daug kas buvo atlikta 
tyliai ir kantriai.

Pareigų perėmimo metu 
trumpai paminėjau užsibrėžtus 
planus, būtent:

vs. fil. Kęstutis Ječius, LSS Tarybos 
Pirmijos pirmininkas.

Nuotr. J. Tamulaičio

1. Kiek jėgos ir sąlygos leis, 
stengsiuosi nei jūsų, nei lietu
viškos visuomenės, nei jauniau
sio skautuko neapvilti.

2. Ateinančiais metais 
švęsime Lietuvių Skautų są
jungos 50-ties metų sukaktį. Per 
tuos 50 metų sąjunga pasiekė 
savo tikslą, būtent: ,remiantis 
skautybės sistema auklėti lietu
vių jaunimą, kad jie taptų sava
rankiais, sąmoningais lietuviais 
ir naudingais piliečiais’. Šio 
laikysimės ir toliau.

3. Ryšiai su Lietuvos skautais:
a. Palaikysime ryšius su 

visomis vadovybėmis.

b. Kaip ir dabar, bendradar
biausime su Lietuvos skautais 
per vienetus, šakas, ir su pavie
niais vadovais.

c. Remsime Lietuvos jaunimo 
auklėjimą pagal skautybės sis
temą. Tai mūsų visų svarbiau
sias tikslas ir pareiga.

Savo žodyje kreipiausi į visus 
vadovus, tėvelius ir visuomenę:

„Nei aš, nei kiti išrinkti vado
vai, patys vieni savo perimtų 
pareigų tobulai neatliksime. 
Tad, kviečiu kiekvieną talkon.

Kartoju v.s. Vlado Vijeikio žo
džius: ,eikime kartu, tapsime 
draugais, ir viską nugalėsime, 

'pasieksime ir atliksime’.
Kviečiu kiekvieną atidžiau 

pažvelgti į savo pareigas ir ska
tinti kitus jaunimo lavinimo 
darbuose. Kiekvienas skau
tukas ir skautuke pasitiki 
mumis ar laukia mūsų paramos 
savo tikslams pasiekti. Iki šiol 
kai kas jau atlikta. Pradiniai 
formalumai atlikti. Tarybos 
Pirmijos veiklos tęstinumui v.s. 
fil. Sigitas Miknaitis buvo koop
tuotas į Tarybą. Jo įnašas ir 
toliau bus didelis, ne tik man. 
bet ir visai sąjungai. Sudarant 
bet kokią vadiją, atrodo, būna 
gausus asmenų pasirinkimas 
darbui, kai ateina laikas pasiža
dėti trejiems metams, skaičius 

i greit sumažėja. Pirmijos pilnas 
sąstatas yra pristatytas Tarybai 
tvirtint. Patvirtintą Pirmijos są
statą pristatysime vėliau. Visi 
kiti LSS Pirmijos vadovai sutiko 
pasilikti vykdomose pareigose, 
t.y.: Lietuviškosios Skautybės 

; fondas, „Skautų aidas”, Ūkio 
skyrius, „Skautija”, „Mūsų 
Skautybė” (knyga), Archyvas.

Tarybos narių pasitarime, 
š.m. sausio 29 d., pasidalinome 
mintimis ir padarėme išvadas,, 
kad:

1. Reikia ieškoti būdų rasti
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naujų narių, ypačtarp naujų 
imigrantų. Turime parodyti ir 
įrodyti skautiško jaunimo tė
vams, kaip skautų sąjunga gali 
padėti išlaikyti lietuvybę jų 
šeimose. Turim parodyti kaip 
skautiško auklėjimo sistema 
padeda jaunuoliui subręsti ir 
užaugti sąmoningu lietuviu ir 
geru piliečiu.

2. Reikia atkreipti dėmesį į 
rinkimų dalyvių pasisakymus, 
ir tinkamai juos pristatyti šakų 
vadijoms ar Tarybai, kad 
tinkamus siūlymus įgyven-. 
dintų. Rinkėjų pasisakymai 
niekad nebuvo ignoruojami. Jie 
yra Pirmijos svarstomi ir 
priimami ar atmetami. 
Pasisakytojai atsakymą gaus 
laiko slinktyje, nes jų parama 
mums reikalinga.

3. Reikia stiprinti vadovų 
lavinimą, pradedant skilti- 
niAkais, tėvų komitetais, ir bai
giant aukščiausiomis parei
gomis. Dažnai asmuo paski
riamas, arba apsiima pareigas, 
tikrai nežinodamas ką jam 
reikia atlikti.

4. Reikia tobulinti mokymo 
priemones. Dabar j^u vis 
mažiau skaitoma. Garsinės ir. 
vaizdinės priemonės lengvai pri-

Naujoji LSS Revizijos komisija, š.m._sausio 30 d. Jaunimo centre, Čikagoje, 
, vykusioje iškilmingoje LSS vadovybės pareigų perdavimo-perėmimo sueigo
je pradėjusi eiti savo pareigas. Iš k.jvs. Antanas Levanas, jvs. Bronius 
/Juodelis — pirmininkas ir jvs. Leopoldas Kupcikevičius.

Nuotr. Ramunės Juodelienės

einamos visiems ir jomis lengva • 
pasidalinti. j

5. Reikia peržiūrėti sąjungos 
nuostatus ir pritaikyti juęs šių 
dienų reikalavimams. Reikią 
išleisti naują laidą LSS Statu
to ir Nuostatų. Paskutinė laidą'/ 
buvo 1981 m. Ji išsibaigusi ir; 
prašosi atnaujinama.

6. Reikia ieškoti naujų būdų 
padėti Lietuvai ir Ljetuvos . 
skautams.

Visų Lietuvių Skautų sąjun
gos uždavinių vienu kartu 
neįmanoma išvardinti. Jų bus 

daugiau. Svarbu išlaikyti ir to
bulinti tai, ką turime, neužmirš
tant ateities. Kviečiu visus vie
ningai jungtis į Lietuvių Skautų 
sąjungos užsibrėžtą tikslą: re
miantis skautybės sistema 
auklėti lietuvių jaunimą, kad jie 
taptų savarankiais, sąmonin
gais lietuviais ir naudingais pi
liečiais.

Budėkime ir Ad Meliorem!
v.s. fil. Kęstutis Ječius 

LSS Tarybos pirmininkas

I SWBSEMMfiBW
, Labai dažnai tenka sveikintis. 
Paduodi ranką ir spusteli. Ne
skausmingai. Taip reikia svei
kintis. Skautiškas -pasisvei
kinimas labai gerai sugalvotas. 
Paduodi kairę ir tuo pačiu laiku 
su dešine saliutuoji. Labai 
patogu.

Bet yra ir taisyklių, nors ir 
nepagrįstų įstatymais.

Nekišk rankos už save vyres
niam. Lauk kol jis tau išties.

Sveikink vyresnį laipsniu, pri
dėdamas ranką prie kepurės.

Dabar neblogai žinau. Bet 
senais laikais buvo daug abejo
nių. Ir štai kaip tas įvyko.

Kaune, Vytauto parke žings
niavau pilnoje vilkiuko uni
formoje. Labai didžiavausi savo 
uniforma. Ir štai, matau, prie
šais atžygiuoja skautininkas. 
Taip pat pilnoje uniformoje. Ir 
mano vilkiuko galvelėje iškilo, 

(didžiulis klausimas. Kas turi 
’pirmas sveikinti? Ar aš, ar jis? 
’Vėliau, kariuomenėje, suži
nojau, kad mažesnis laips
niu turi sveikinti vyresnį. Bet 
tuo laiku mano pasisveikinimo 
mokslas buvo lygus nuliui.

Besvarstydamas ką daryti 
praėjau skautininką. O jis su
stojo, pasišaukė mane ir 
klausia:

— Kodėl manęs nesveikinai?
Tada dar buvau labai nedrą

sus. Jeigu dabar, turėčiau ką 
atsakyti. O tada nežinojau kaip
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prasižioti.
Man atrodė, kad skautininkas 

labai supykęs, kad aš taip blo
gai pasielgiau.

Skautininkas išdrožė man 
nedidelį pamokslėlį apie sveiki- 
nimąsi ir paleido eiti toliau. ,

Daug, daug vėliau susitikau 
tą skautininką Clevelande. Tuo 
laiku buvau Brolijos vyriausiu 

skautininku. Tad jis turėjo 
mane pirmas sveikinti. Neatsi
menu ar taip įvyko, bet mes la
bai gražiai pasikalbėjome apie 
senus gerus laikus. Aš jam 
nepriminiau to įvykio Vytauto 
parke, Kaune. Dabar jis jau 
dausose. Esu tikras, kad jis pir
mas saliutavo šventam Petrui. 
Jis žino taisykles.

Tad, vadove, gal tu geriau pir
mas ištiesk kairę ir pasveikink 
vargšelį vilkiuką, kad jam 
nereikėtų sukti galvelės, kas 
turi sveikintis pirmas. Atsi
mink. Jis bus vyriausiu skau
tininku ir vis tiek tau reikės 
jam saliutuoti.vs. Vladas Vijeikis

Palangoje prie atkasto akmens 
Baden Poveliui pagerbti. Viešnios 
iš Amerikos su Lietuvos skautais

Vadovių susitikimas Jubiliejinėje stovykloje Kunigiškiuose. “Aušros Vartų 
tunto “Miigos” Būrelio s-kės v.s. Larisa Jankūnienė, v.s. Ilona Laučienė, 
v.s. Albina Ramanauskienė ir Lietuvos VS Onutė Sarakauskaitė. Nuotrauka

NuotrA. Ramanauskienės A. Jankūno

Su naujais skautininkių kaklaraiščiais. Ona Narušienė-Jonaitis, Silvija 
Kišionis-Šemas, Virginija Puzerienė-Bekeris, Kristina Janowicz- 
Dambaras, Julija Yčienė, Bekeris.

W O S M -
PASAULINĖ SKAUTŲ 
ORGANIZACIJA /PSO/

Kur bekeliausite, kokiose šalyse 
besilankysite, jūs visur surasite skautų.

Skautų judėjimas prasidėjo 1907 
m. Narių skaičius vis augo. Šiandien 
pasaulyje yra daugiau kaip 16 milijonų j 
sesių ir brolių. Per paskutinius 20 metų ; 
skautų padaugėjo dvigubai. Ypač 

.skautų skaičius išaugo besivystančio
se šalyse.

PSO yra tarptautinė nevyriausybi
nė organizacija, susidedanti iš pripa
žintų nacionalinių skautiškų organiza
cijų.

Skautiško judėjimo sekretoriatas 
yra pasaulinis skautų biuras, kurio bū
stinė yra Ženevoje.

Lietuva dar nėra pilnateisė PSO na- 
rė, tačiau tikimės, kad tai tęsis neilgai.
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VYRIAUSIOJI SKAUTININKE RAŠO

Mielos Sesės,

Pradėdama antrą kadenciją, 
LSS Vyriausios skautininkės 
pareigose, dėkoju jums už pa
sitikėjimą ir rėmimą. Sveikinu 
ir linkiu laimingų ir darbingų 
skautiškų metų. Po ilgos žiemos 
laukiame paukščių čiulbesio, 
spalvingų gėlių ir šiltų pava
sario dienų. Sveikinu su artė
jančiomis Velykomis, linkiu lai
mės, džiaugsmo ir ramybės.

Video konkurso premija
Video konkursas vienetams 

buvo pratęstas iki 1993 m. gruo
džio 31 d. Konkurse dalyvavo 
trys vienetai -- „Palangos” tn. 

' Los Angeles, „Gabijos” tn. Det
roite ir „Neringos” tn. Cleve- 
lande.

I vietą laimėjo „Palangos” tn. 
Los Angeles — 50 dol. vertės 
Knygyno ir Tiekimo skyriaus 
knygų ir reikmenų. II vietą 
pasidalijo „Gabijos” tn. ir „Ne
ringos” tn. — 25 dol. vertės 
knygyno ir Tiekimo sk. knygų 
ir reikmenų.-

Pastaba dėl. suvažiavimo 
dalyvių siūlymų

1993 m. LSS vadovybės rin
kimų prezidiumo biuletenyje 
Nr. 4 buvo paskelbti suva
žiavimo dalyvių siūlymai, bet’, 
tai nereiškia, kad siūlymai, 
gavę daugumą balsų, jau įsi
galioja. Lietuvių Skautų 
sąjungos statutą gali keisti tik 
LSS Taryba. Tarybos pirmame 
akivaizdiniam^ suvažiavime 
bus svarstomi dalyvių siūlymų, 
rezultatai. Jei Taryba pritars ir 
balsuos dėl pakeitimų — Seseri
jai bus pranešta. Ši pastaba pa

teikiama, nes kai kas klaidingai 
galvoja, kad dalyvių, siūlymai, 
gav^l^ugiJfe^jeigiagių balsų, 
jau galioja. Taip^hera.

Nario mokesčio pakėlimas

LSS Tarybos Pirmijos 1993 m. 
gruodžio 11 d. posėdyje buvo pa
tvirtintas toks nario mokestis 
grupėms ir asmenims:

Tuntas/Vietininkija - 10 dol.
Draugovė/Būrelis - 5 dol.
Skautininkės - 20 dol.
Vyt. sk./Gintarės - 20 dol.
Prt. skautės/jūrų skautės -10 

dol.
Skautės/jūrų jaunės — 10 
Paukštytės/Ūdrytės - 10 dol. 
Naujas nario mokestis bus 

renkamas 1994 m, rudenį. Vie
netams bus pasiųsti nauji nario * 
mokesčio lapai.

Seserijos uniforma

Pagrindinis uniformos pa-.. 
keitimo tikslas buvo ją suvieno

dinti ir padaryti tvarkingą. Be 
jokių išimčių, prie išeiginės uni
formos neleidžiama dėvėti ka
bančių auskarų, papuošalų, 
įvairių spalvų kojinių ir ke
purių. Kepurė nėra dalis dabar
tinės išeiginės uniformos. Ke
purės dėvimos tik stovyklose. 
Palaidinukė privalo būti tvar
kingai sukišta į sijoną, o ne virš 
jo. Vienetų vadovių pareiga pri
žiūrėti, kad iškilmingose suei
gose ir visuomenėje sesės daly
vautų tvarkingomis uniformo
mis.

„Gintaro” vadovių mokykla

GVM vyks Vidurio rajone, 
Rako stovyklavietėje, nuo liepos 
30 iki rugpjūčio 6 d. Kandidatės 
nuo ld.ni. amž. (su vieneto vado
vės pritarimu) privalo dalyvauti 
pilną laiką (be išimčių).

1994 m. Vasaros stovyklos

Atlanto raj. — rugpjūčio 13 - 
21d. BSA Camp Resolute, Bol
ton, MA..

Kanados raj. — „Romuvoje” 
— rugpjūčio 7-21 d.; Montrealy- 
je „30-ta Baltijos stovykla” — 
liepos 30 — rugjūčio 14 d.

Ramiojo vandenyno raj. — 
liepos 30 — rugpjūčio 15 d. 
„Rambyno” stovyklavietėje.

Vidurio raj. — liepos 30 — 
rugpjūčio 14 d. Rako stovykla
vietėje, Custer, MI.

-Vadovių sąskrydis

Vadovių,-ų sąskrydis vyks 
Toronte spalio 15 d.

Su geriausiais skautiškais lin
kėjimais.

Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė 
LS Seserijos Vyriausia 

skautifiinkė

.4
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Bendri Estijos ir Latvijos 
praeities bruožai

VANDA DAUGIRDAITĖ-SRUOGIENĖ

Šiuo metu, kada seseriškos trys 
Baltijos valstybės stiprina tar
pusavio ryšius, pravartu susi
pažinti nors su bendrais Estijos ir 
Latvijos istorijos bruožais.

ESTIJA

Estai, ugrofinų kilmės tauta, 
gyvena prie Baltijos jūros krantų 
ir artimose salose apie 6,000 
metų. Iš seno juos puldinėjo vi
kingai, — danai bei švedai, o 
11-ame amžiuje Kievo Rusios 
slavai buvo laikinai įsiveržę j jų 
žemę ir senos Tartu pilies vietoje 
įkūrę Jurjevą. Į istorijos areną 
estai ateina tik 13-ame amžiuje, 
kada į rytinį Baltijos krantą 
įsikėlė vokiečių pirkliai, vysku
pas su dvasininkais, paskui ir 
riteriai vienuoliai Kardininkai 
(vėliau Kryžiuočiai). Jie estus 
užkariavo, laisvus žemdirbius 
pakrikštijo ir pa”ertė savo bau
džiauninkais, prikūrė vokiečių 
dvarų. Kartu su latviij žemėmis 
sudarė Vokietijos imperijos pro
vinciją Livoniją (Livland).

16-ojo amžiaus viduryje Ivano 
Žiauriojo Maskva pradėjo naiki
nančius karus su Kryžiuočių or
dinu. Paskutinis ordino magist
ras Gotthard Kettler paprašė Lie
tuvos-Lenkijos jungtinės valsty
bės pagalbos, ir 1561 metais Vil
niaus sutartimi pasidavė Lietu
vai, kurios administracijoje Li
vonija išbuvo kurį laiką.

17-ame amžiuje į Livoniją 
įsiveržė švedai, kovoję už sa
vo įsigalėjimą Baltijos jūros 

pakraščiuose (Dominium, mare 
Baltici). Čia jie pasiliko ilgesnį 
laiką ir įbrėžė gana gilius 
pėdsakus, pavyzdžiui, 1632 
metais karalius Gustavas Adol
fas įkūrė Tartu universitetą, 
pakėlė kultūrą. Po Didžiojo

šiaurės karo, kada Petro I ir 
Karolio XII žygiai vėl alino 
kraštą, 1721 metais Estų žeme 
atiteko Rusijos imperijai. Aukšta
sis vokiečių luomas išliko, kaip 
išliko ir germanizuojama estų . 
liaudis, išlaikiusi per amžius savo ' 
kalbą ir tautos būdo savitumus. 
Tik čia prasidėjo žiaurus rusini
mas, baudžiava dar .pasunkėjo. 
(Beje, Estijoje baudžiava buvo 
panaikinta 1804 metais, anks
čiau negu Lietuvoje.)

19-ame amžiuje tautų ap
sisprendimo idėja ir tautinis 
atgimimas pasiekė ir estus. 1860 

metais išėjo pirmas laikraštis 
estų kalba, pasižymėjo tautinio 
sąjūdžio patriarchas Joan Tonis- 
sen ir kiti. Sparčiai augo spauda, 
kultūra. Pradėjo klestėti ūkis 
vystėsi pramonė, didėjo miesto 
gyventojų skaičius. Budo 
socialinė bei politinė tautos 
sąmonė. Pirmasis pasaulinis 
karas, vokiečių okupacija gyven
tojus vėl vargino, bet karo pa
baiga atnešė nepriklausomybę, 
paskelbtą 1918 m. vasario mėn. 
24 d. Sostinė įkurta Talinn’e. 
Estams teko už nepriklausomybę 
kovoti su vokiečiais, rusų bolše
vikais, Bermondt’o gaujomis. 
Atsiskyrimas nuo Rusijos imperi
jos buvo patvirtintas sutartimi su 
Leninu, pasirašyta Tartu 1920 
metais.

Nepriklausomybės laikotarpis 
estams buvo vaisingas: pravesta 
racionali žemės reforma, atsi
kratyta išdidžių vokiečių ba
ronų ir įkyrių rusų valdininkų, 
išaugo aukšto lygio inteligentija, 
pražydo kultūra. Estija buvo 
laikoma viena iš kultūringiausių 
valstybių Europoje. Gausi ir tur
tinga estų literatūra davė bene 
pirmąją kregždę, nešusią laisvės 
idėją po pusės šimto metų komu
nistų vergijos: V. Jau knygą 
Imperatoriaus beprotis, kuri bu
vo išversta į daugelį kalbų.

LATVIJA ' ■
Likimas seniai atskyrė lat

vius nuo jų brolių aisčių — 
lietuvių ir jau suvokietintų
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prūsų, sujungdamas latvius 
geopolitiškai su negjminingais 
jiems •stais. Latvių proistorė yra 
bendra su lietuvių, bet istorija 
riuo 13-ojo amžiaus vystėsi at
skirai: 1201 metais Baltijos 

pajūryje išsikėlė vokiečių pirkliai 
su vyskupu ir kunigais ir įkūrė 
Rygos miestų. Paskui juos atvyko 
riterių vienuolių ordinas, latvius 
nukariavo, pakrikštijo, pavergė, 
užkraudami baudžiavą, ir įkūrė 
kartu su estų žemėmis Vokietijos 
imperijos provinciją, pavadintą 
Livonija (Livland). Ta Livų vals
tybė egzistavo iki 16-ojo amžiaus 
vidurio. Vyko abiejų tų Baltijos 
tautų germanizacija, kuri ypač 
giliai paveikė .atvių būdą, nors 
kalbos nesunaikino, kaip Prūsų 
žemėje, kuri tų pačių Kryžiuočių 
buvo okupuota.

16-ojo amžiaus viduryje į 
Li voniją įsibrovė Ivanas Žiauru
sis ir naikino kraštą. Lietuvos 
didikai Radvilai Venecijos laik
raštyje (tai buvo iš viso žur
nalistikos pradžia) paskelbė 
tuos baisius žiaurumus, kuriuos 
'Maskva negailestingai taikė 
gyventojams. Kadangi Maskva 
savo žygiu grasino ir Lietuvos- 
Lenkijos jungtinėms valstybėms, 
Lietuvos - Didysis kunigaikštis 
Žygimantas Augustas pradėjo 
prieš Maskvą karą. Ordino 
magistras Fuerstenberg,! prašy
damas,Lietuvos pagalbos, 1557 
metais pasidavė pagal Pasvalyje 
pasirašytą sutartį. Netrukus, 

- 1561 metais, paskutinis! ordino 
magistras Gotthard Kettler 
atsisakė vienuolio apžadų, 
priėmė Liuterio mokslą ir tapo 
Kuršo kunigaikščiu (hęrcogu), 
kaip Lietuvos vasalas. Reformaci
ja paplito latvių ir estų (žemėse. 
Dalis latvių teritorijos su Ryga, 
Daugpiliu, Pernava buvo priskir
ta prie Lietuvos, turėdama tam 
tikrą autonomiją. Vėliau į Livo
niją įsiveržė švedai ir didysis

-............. ......................................... ■ . .1......................... ■;

1$\ ■ į
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Lietuvos etmonas Jonas Karolis 
Chodkevičius-Katkus juos su
mušė 1605 metais ties Salaspiliu 
(seniau Kirchholm) netoli Rygos. 
(Ten 1944 metais buvo vokiečių 
nacių kalinami Lietuvos karinin
kai, jų tarpe generolas Povilas 
Plechavičius.) Švedų kariuomenė 
pabėgo kartu su savo karaliumi, 
kuris vos spėjo pasislėpti laive. 
Tos kautynės pagarsėjo visoje 
Europoje. Bet ilgainiui švedai at
sigavo, įsitvirtino Livonijoje ir 
Lietuva savo dalies nustojo.

18-ojo amžiaus pradžioje vėl 
latvių žemę niokojo karai: Rusi
jos caras Petras I ir Švedijos 
karalius Karolis XII ginklu 
sprendė savo konfliktą dėl Balti
jos jūros pakraščių valdymo — 
prie Baltijos rusai iš seno veržėsi. 
1721 metais Livonija atiteko 
Rusijai. Nepriklausoma liko tik 
Kuršo kunigaikštija arba herco
gystė su sostine Jelgava (seniau 
Mintauja). Per šimtmečius vokie- , 
tinamą kraštą dabar palietė 
rusinimas, nors Livonijos baronai 
įgijo didelės įtakos carų rūmuose 
St. Petersburge (vėliau Lenin
gradas dabar Petrogradas) 
Aukštesnė vokiečių kultūra pa
veikė dvarininkus, kad baudžia
va būtų panaikinta 1848. metais, 
remiantis principu, kad laisvas 
darbas yra ūkiškai našesnis.:

Tautinis atgimimas latviuose 
prasidėjo anksčiau negu Lietuvo
je ir Estijoje -- jau 1824 metais 
pasirodė pirmasis laikraštis gat
vių kalba, augo latvių literatūrli' 
su tautinio atgimimo sąjūdžiu 

ČIA ĮDOMU
Muzikos 

šiandien žinomas, 
savo vardą gavo 
žuvies ‘liauta”

instrumentas/ 
kaip “fleta”' 
iš Sicilijos

ideologu Atis Kronvalda (1837- 
1875) priešakyje. Latvija gavo 
nepriklausomybę panašiu būdu 
kaip ir Lietuva, palankiai tarp
tautinei situacijai susiklosčius, 
Jau 1918 lapkričio mėn. 11d.— 
karo paliaubų dieną po Pirmojo 
pasaulinio karo Anglija pripažino 
Latvijos valstybę de facto.

Turtingesnis, negu Lietuvoje,; 
ilgų amžių svetimo valdymo pa;, 
likimas iš karto davė jaunajaį 
latvių valstybei impulsą ūkiui ir, 
kultūrai tarpti. Dideli pramonės 
miestai kaip Ryga, su įkurtų 
universitetu, Liepoja, Daugpilis, 
Mintauja, su geromis mokyklo
mis, didesniu inteligentijos skai
čiumi leido atsipalaiduoti nuo 
išdidžių vokiečių dvarininkų ir 
įkyrių rusų valdininkų ir ugdyti 
savo tautinę literatūrą bei meną. 
Iš daugelio latvių rašytojų ir 
menininkų paminėkime nors 
patriarchą poetą Rainį (Janis' 
Plekšans). Jeigu per 700 metų 
vokiečiai nesugebėjo latvių- 
t autos sunaikinti, tai rusams per 
50 metų pavyko pasiekti tiek,' 
kad latvių savo krašte beliko tik 
kone pusė. Rusų vartoti genocido 
metodai - ne vien rusinimas, bet 
ypač gyventojų deportacija ir į jų 
vietą savųjų importacija,-buvo 
latvių tautai ypač pražūtingi. 
Reikia tikėtis, kad atkakli latvių 
kova, kaip ir dviejų jų kaimynių 
tautų, pasieks taip trokštamos 
laisvės, nepriklausomybės.
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Štai jis, gamtos papuošalas — tamsus, 
nepereinamas miškas...

Stačia, didele siena jis prislinko prie 
pat vieškelio ir atsidėjęs klausos, kas da
rosi aplinkui.

Ei, žmogau, saugokis, neik taip drąsiai 
į tą žalumynų karalystę, pelįsk vienas 
j tankumyną! Miškas turi savo paslapčių, 
apsuks tau galvą, nuves j pelkes — ir 
dingsi. Tik uodai tau gedulo giesmę pa
giedos...

Bet ne visiems jis tai daro. Savo drau
gams jis geras, vaišingas šeimininkas: 
eik drąsiau, pailsėk.

Tad eikite su manim!

Buvo vakaras. Įstryži besileidžiančios 
saulės spinduliai auksino medžių kamie
nus ir ilgais šešėliais gulė ant samanų.

Į aikštę išėjo laputė, prisimerkusi pasi
žiūrėjo į saulutę ir, ištiesusi uodegą, atsi
tūpė.

Gera pasvajoti prieš užmiegant.
Staiga pajunta laputė, kad kažin kas 

ją iš apačios baksnoja, o paskum nežinia 
iš kur pasigirsta laibutis balselis:

— Ei, kas ten? Leisk, kam mane pri
spaudei!

Laputė nustebusi kryptelėjo galvą į 
vieną, į antrą pusę — nieko nematyti. O 
iš apačios ir vėl — bakst, bakst!.. Kas gi 
Čia dabar?

Tada viena jauna pušis, kur čia pat 
stovėjo, sako jai:

— Lapute, prašau atsistoti, ten jauna 
pušelė iš žemių dygsta, o tu lyg tyčia toje 
vietoje atsitūpei.

Laputė pašoko, susigėdo.

— Aš juk nežinojau!

— Nieko, nieko, buk rami, jau viskas 
tvarkoj. Štai, tiesiai iš samanų, piktai jas 
pradurdamas, išlindo šviežiai žalias busi
mojo medžio spyglelis.

— Ua, vos išsikapsčiau, — sucypė spyg
lelis, — Sveika mama! Kas čia buvo man 
kelią pastojęs; baksnoju, baksnoju — ir 
vis nesikelia.

O pušis linksmai papurtė savo šakeles.
— Sveika, mano mažyte! Štai tu, ačiū 

Dievui, jau ir išdygai! Tik ko tu, vaikuti, 
taip labai pavėlavai? Žiūrėk, jau vakaras, 
netrukus sutems.
— Ai, mama, kaip sunku man buvo kaltis 
iš žemės, baisiai privargau. Bet aš noriu 
dar viską gerai apžiūrėti. Mama, mama, 
kokia tu aukšta, — argi ir aš tokia būsiu ; 
kada nors?

— Būsi, būsi, mano mažutėle! O dabar 
mik. Matai, jau viscą^ miško žolelės ir gė
lelės eina miegoti. Greit angelas atneš 
tau iš dangaus rasos, atsigersi Dievo van
denėlio ir ramiai miegosi. Rytoj pasaulio 
stebuklus pamatysi.

Tačiau jaunoji pušelė nenorėjo miego 
ir vis kažin ką pati sau šnibždėjo. Bet 
ant jos ėmė niurnėti aplinkinės žolės:

— Tss... Kokia čia dar palaidaliežuvė 
atsirado, miegoti trukdo!

Nusigando mažytė, mato, kad aplinkui ! 
visiškai tamsu, tylu... Pasižiūrėjo į auga
lotą savo mamą ir saldžiai saldžiai užmi
go.

Trumpos vasaros naktys.
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Saulutė vos truputį snusterėjo debesų 
patale. Tuojau vėl girdi: paukštytės auš
ros dainelę traukia, prašo saulutę pa
žvelgti žemėn, gėlės rytmetines maldas 
šnabžda.

— Tuoj, tuoj... Dar trupučiuką pasivar- 
tysiu...

Gardžiai pasirąžė saulutė, iškišo ranką 
iš sidabrinių audinių patalo ir mojuoja pa
sauliui: „Einu, einu, •— ū,—ū, tuojau! O 
nuo jos rausvų pirščiukų jau plaukė į pa
saulį pluoštai auksinių spindulių.

Greit ir pati saulutė iškilo, meiliai vi
siems nusišypsojo ir pabučiavo žalią ma
žosios pušelės viršugalvį. Pašoko mažytė, 
taip karštai pamyluota, ir nubudo.

O miške buvo taip gražu, kad mūsų 
mąžytė net žado neteko.

O, kad žmogus“” žinotų, kokią gražią 
giesmę senas miškas gieda rytui auštant!

Užtraukė ąžuolai bosais:
—- Garbė Dievui Kūrėjui!
Meiliai prisidėjo pušys ir eglės:
— Garbė...
Galingais tenorais pritarė gražuoliai 

beržai:
— Garbė...
Ir visps gėlės ir žolės taip pat ėmė 

traukti 'plonyčiais plonyčiais balseliais: — 
Garbė...

Ir visa kartu susiliejo Į vieną didingą 
choro giesmę, kuri virpančia balsų vilnimi 
kilo aukštyn, aukštyn, viršum miško, — 
tiesiog į žydrą dangui Ten ją pagavo vy
turiai ir nunešė dar aukščiau, prie pat 
Dievo sosto.

Kai ėmė tilti paskutiniai miško giesmės 
garsai, dar švelniai suskambėjo žolėje si
dabriniai varpeliai, kartodami:

— Garbė... |
Tai pakalnutė skapibino baltomis savo 

taurelėmis — pati kukliausia ir pati žy-

i
.16

— Mama, mama, kokia tu aukšta

Graf. E. Totlebenaitės piešinys

iriausia miško .gėlelė.
Tą akimirksnį nuošaliau sustoję berže

liai pastebėjo mažytę pušelę ir linksmai 
sušuko, kumščiuodami kits kitą:

— Oi, kokia graži pušelė! Žiūrėk, žiū
rėk, kaip ji kapstosi! Chi, chi, chi, chi!... 
Pušie, sveikiname tave, dukros sulauku
sią!

-— Ačiū, mielieji berželiai, ačiū!
Paskum atplasnojo didelė marga, pete

liškė ir sušuko:
— O, Sveika gyva, mažyte pušele, kokia 

tu graži! Leisk aš tave pabučiuosiu!
Bet pušelė dar nebuvo mačiusi tokios 

puikybėj ir susidrovėjo. Tada senė pušis 
piabi'ęį
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— Nebijok, mažyte, tai mūsų draugė 
peteliškė. Ji skraido saulės spinduliuose 
po žalias lankas, bet dažnai atskrenda ir 
į miško aikšteles paviešėti.

Peteliškė gražuolė palietė žalią spygle
lį savo liežuviuku. Dar daug kas tą dieną 
atėjo pasveikinti mažosios pušelės, o ji 
drovėjosi ir linkčiojo visiems savo žalia 
galvute.

Taip giria atšventė naujo medelio 
krikštynas.

Dar daug daug metų praeis, kol mažytė 
pušelė užaugs tokia didelė, kokia yra jo
sios motina, ir taps tokia pat išmintinga ir 
naudinga kitiems medžiams. Mat, gamto
je sena miršta, o nauja gimsta toje pat 
vietoje.

Todėl, kai nueisi į mišką ir pamatysi 
kyšant iš žemės žalią mažos pušelės ar 
eglelės viršūnę, neužmink jos kojay o at
sargiai praeik pro šalį.

Atmink, kad ir ji taip pat trokšta gy
venti.

Allegretto

Šo_ka kiš. kis, šo_ ka !a_pė, šo_ka vi_si žvė_rys.

ir tas brie_dis il_ gau. rie_ tis— ir tas oe_ty__  lėjo.

Šoka kiškis, šoka lapė,
Šoka visi žvėrys,
Ir tas briedis ilgarietis —
Ir tas netylėjo.

Šoka varna, šoka šarka, 
šoka visi paukščiai, 
Ir ta gervė ilgasnapė — 
Ir ta netylėjo.

Šok batuoti, pentinuoti,
Šoka ir vyžoti,
Vyžkit, vyžo-. plyškit, plyšos — 
Ir aš drauge šoksiu.

M 1 K K L Ė S
. Kas audžia be staklių? — Voras. 

Koks butas neturi stogo? — Straigė. 

Kokia bsurada neauga? — Pakto.

■ Kas pilnas skylių, o vandenj laiko? — 
Kempinė.

Koks svečias pro langą lenda? — Žuvys.

Koks wrukas, raudonai anskėdęs, nieko 
nesibijo, tiktai vištos? — Sliekas. *
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didžioji seiovi

BRAZILIJA
1R93 metų gale Sao Paulo 

lietuviai skautai minėjo Palangos 
tunto 20 metų sukaktuves. Keletas 
davė skautų, vilkiukų ir prityrusių 
skaučių įžodžius.

Gruodžio 19 d. šventėme kūčias. 
Ramovės salėje susirinko apie 
200. Kun. Petras Rukšys atnašavo 
mišias šv.' ūuozapo bažnyčioje. 
Paskautininkas Jurgis Prokopas 
buvo pranešėju, o skautai giedojo 
giesmes. Skąitė vyr. skautės Nadia 
Trinkūnaiįė Dzigan ir Lucia 
Šukytė. Paukštytės nešė aukas.

Salėje visi susėdo prie stalo, 
dalinosi plotkelėmis ir vaišinosi 
mamyčių parengtais valgiais.

Pr. sk. Regina Prokopienė 
iškepė didžiulį pyragą papuoštą 
lelija ir rūtele. Dalinomės visiems 
dainuojant ilgiausių metų 
Palangai.

Brazilijos Liet. Bendruomenės 
pirmininkė Ver| Tatarūnienė 
lietuviškai kalbančius skautus 
apdovanojo. Į

i '
18 i

i '

Sukaktuvinis pyragas

Buvo loterija ir Palangos 
gyvenimo fotografijų paroda. Taip 
pat visi skautai gavo sukaktuvinę 
knygelę. x

Eugenija Bacevičienė

"PALANGA 20 METU"
Susir.inko 45 skautu Lįtuanikos sody- 

: boję praleisti vienos savaitės laikotarpį, 
skautiškoj atmosferoj.

Visus sutvarkė komendantas skautas- 
vytis Jons Butkus.

Kiekviena dieną įvyko skirtinga pro
grama, rankdarbiai, dainavimas, žaidi
mai, baseinas, vakarinės programos kaip, 
laužai, talentu vakaras, žinkanos, teatrai 
susikaupimas, muzikos vakaras.

Visą programą paruošė ir pravedė vyr. 
skautės Marcia Pavilionytė Butkienė, 
sesutės Solange ir Nadia Trinkunaitės 
Dzigan, prisidėjo prie to skautai Paulius 
Butrimavičius ir Marcelo Augusto Lipas 
ir skautas-vytis Silvijus Dulinskis.

Kartu su padėjėjomis šeiminkavo vir
tuvėje Marija Lukoševičienė.

Kaip ir per kitas stovyklas, vėl didelė 
padėka Viktorui Dzigan ir Alanai Trin- 
kūnaitei Dzigan, kurie per 2 dienas vi
sus pavaišino skania "lazanha" "nhoųue" 
ir kasdien šviežiu tikru karvių pienu.

Per skautų įžodį buvo vyr. skautės 
Nadijos Trinkunaitės Dzigan pakėlimas 
į paskautininkes pagal Lietuvių Sešerijos- 
Sąjungos įsakymą. Sveikiname.

Taip kaip per pirmą dieną, tiek per 
paskutinę, suvažiavo tėvai praleisti dieną 
kartu su vaikais.

Stovyklos programas, kaip ir kitus įvy
kius minėti Palangos 20 metų filmuoja į 
videojuostą Alfonsas Kublickas. Vėliau 

kas norės gali įsigyti ir taip turėti .gražų 
■.prisiminimą.

v. s. Eugenija (Bacevičienė 
ps. Jorge Prokopas
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BRAZILIJA

ps. Jurgis Prokopas, vs. 
Eugenija Bacevičienė, ps. 
Nadia T. Dzigan, Silvijus

Dulinskis, Paulius Butrimavičius,
Marcelo Augusto Lipas, 
Solange T. Dzigan

Marcia Pavilonytė Butkienė, 
Solange^ Trinkunaitė Dzigan, 
Jonas Butkus, Nadia 
Trinkunaitė Dzigan

I*
TORONTO SKAUTAI 

ŠVENTĖ VASARIO 16-JĄ

„Rambyno” ir „Šatrijos” tun
tai vasario 6 d. Lietuvos 
kankinių šventovėje šventė 
76-tą Lietuvos nepriklausomy
bės šventę. Dalyvavo organizuo
tai su vėliavom Mišiose, kurias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. J. Staškus. Gražiai giedo
jo muz. D. Viskontienės ir N. 
Benotienės vadovaujamas 
jungtinis vaikų choras. Solo 
„Avė Maria” giedojo Pet
rauskas ir jo draugas kana

dietis. Skaitinius skaitė si. L. 
Narušis, aukas nešė skautai,- 
tės. Aukų skaitinius atliko ps. 
D. Gurklytė. Mišios užbaigtos 
Lietuvos himnu.

Iškilminga sueiga Anapilio 
salėje vyko tuojau po pamaldų. 
Komendantas ps. A. Saplys, 
priėmęs raportą, jį perdavė 
tuntininkams, o pastarieji ra
jono vadui j.ps. R. Sriubiškiui. 
Buvo išrikiuoti 176 skautai bei 
skautės. Po jo pasveikinimo 
„Budėk”, gerbiant mažuoju 
saliutu, įneštos vėliavos ir 
uždegtos trijų spalvų žvakės. 
Tuntininkas v.s. A. Senkus 
priminė šventės reikšmę' ir 
pakvietė minutės tyla pagerbti 
visus lietuvius, kurie paaukojo 
savo gyvybę už Lietuvos laisvę. 
Po to buvo LSS-gos vyriausių 
skautininkų įsakymai.

Seserija Pažangumo žymeniu 
apdovanojo — A. Wilkinson, 
Tėvynės dukros žymeniu — R. 

Jonaitytę-Gast ir L Pivoriūtę, o 
į paskautininkės laipsnį 
pakeltos — K. Dambarai- 
tė-Janowich, S. Kišonienė, O. 
Narušienė, D. Petrauskienė, V. 
Puzerienė, J. Yčienė, D. Gurk
lytė. Pastaroji pasveikinta su 
baigimu Gilvelio kursų. Į skau- 
tininkės laipsnį pakelta J. Nei
manienė ir tuntininkė V. Sen
kuvienė. .

Brolijos už Nuopelnus žymenį 
gavo ps. A. Saplys. Pakelti į pa- 
skautininkus: A. Kaminskas, A. 
Simonavičius, A. Kišonis, A. 
T,aškus ir v.s. tuntininkas A. 
Senkus. Į vairininko laipsnį 
oakeltasj.sk. M. Genys. Skautų 

įžodį davė D. Karka, jūros beb
rų — S. Kulikauskas, A. Dun
phy, K. Dunphy, D. Juknevčius, 
P. Sergautis, D. Šileika, J. Bir- 
giolas, A. Pacevičius, A. Jukne
vičius.

DLK Vytauto draugovės vil
kiukai: L. Pilipaitis, J. Tar-
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vydas, G. Valiulis, M. Tirilis, T. 
Yčas ir R. Žilintas'. Visiems 
davusiems įžodį kaklaraiščius 
užrišo draugininkai. Tėvynės 
mazgelį užmezgė rajono vadas, 
gerojo darbelio — tėveliai.

Skautininkų įžodį pravedė v.s. 
p. Keršienė, žalius kaklaraiš
čius uždėjo tuntininkai. Naujus 
paskautininkus ' pasveikino 
draugininkai — s. V. Grybienė

LOS ANGELES
Prityrusios skautės

Birutės ėr-vėje šešios sesės 
neseniai tapo prityrusiomis 
skautėmis: Aušra Mulokaitė, Greta 
•Zambacevičiūtė, Agnė
Baranauskaitė, Vilija Gulbinaitė, 
Kristina Jocaitė ir Audra 
Kudirkaitė. Sveikiname jus! 
Penkios "sesės smarkiai ruošiasi 
tapti vyr. skautės kandidatės: 
Daina Žemaitytė, Vilija Sekaitė, 
Dana Jasiukonytė, Adrija Karaliūtė 
ir Vilija Tompauskaitė. Jos taip 
gražiai ir sąžiningai dirba, kad 
tikrai bus vertos tos garbės. Valio! 

i

Nuotrauka- Taros Barauskaitės.
■ f • <

ir v.s. V. Skrinskas, paukštytės 
apdovanojo gėlėmis. Užbaigi
mui, visiems niūniuojant, 
skaučių skiltis dainavo „Stoviu 
aš parimus...”. Išneštos vėlia
vos, visiems sustojus ratu, 
sugiedota „Lietuva brangi” ir 
„Ateina naktis”.

M.
„Tėviškės žiburiai”

Mūsų veikla yra pilna įvairių 
nuotykių, Pradėjom metus su 
tradicine sueiga- “ką mes atliksime 
šiais metais?” Po tų diskusijų 
vyko sekanti sueiga-linksma 
išvyka “bowling”
išmokti...smagu! Tą dieną irgi 
aplankėm įdomų “haunted” namą, 
kuris buvo gaisrininkų paruoštas. 
Aišku, atėjo laikas ruošti 
patyrimus, tai tą atlikom 
pernakvojimo sueigoje. Turėjom 
įdomią religinę diskusiją, nes 
kelios sesės ruošiasi 'Sutvirtinimo 
sakramentui. Tada atsikvėpėm po 
darbo ir išėjom pažiūrėti filmą 
“Adams Family Values”. Labai 
juokinga! Kai atėjo Kalėdos, 
atlikom gerąjį darbelį- aplankėm 
ligonių namus ir giedojome 

kalėdines giesmes., Tai buvo gan 
sunku,'bet, atrodo, palinksminom 
nemažai senelių- buvo geras 
jausmas.

1993 m. pabaigoje, įvyko mūsų 
rajono šventė. Penkios prityrusios 
buvo minėtos, nes jos baigė Il-rąjį 
patyrimų laipsnį... Vilija 
Tompauskaitė, Dana Jasiukonytė, 
Daina Žemaitaitytė, Adrija 
Karaliūtė ir Vilija Sekaitė. Valio!

Po visų švenčių (ir žemės 
drebėjimų) grįžom į darbą- 
patyrimų sueigą. Sesės pradėjo 
sudaryti planą mūsų pavasario 
iškylai į kalnus. Po to įvyko mūsų 
smagiausia sueiga- išvykom 
slidinėti į kalnus. Mums visoms 
patinka slidinėti. Visos sesės 
užsidirbo slidinėjimo specialybę. 
Didelis skautiškas “ačiū” sesei 
Vilijai Tompauskaitei, kuri mus 
vežė visur ir pravedė įdomų 
psichologinį žaidimą! Taip pat 
dėkojame Adrijos Karaliūnaitės 
seneliui, kuris leido mums visoms 
apsistoti jo namuose ir paruošė 
mums labai skanią vakarienę! 
Nebuvo jokių sulaužytų kojų!

Dabar mes ruošiamės Kaziuko 
mugei. Pardavinėsime mūsų gerai 
pažįstamus “sliurpius” ir pravesim 
žaidimus vaikams. Po to, ir toliau 
smagiai skautausime!

Sesė Tara Barauskaitė

i
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ANGLIJA
Dr. Vydūno būrelio skautai 
vyčiai ir kandidatai stovykloje 
1993 m.

Nuotr. ps. T. Priepott

1993 m. lapkričio mėn. skautai 
ir skautės suvažiavę į skautišką 
savaitgalį Lietuvių sodyboje.

Jubiliejinėje stovykloje. Sesės 
Aida Viskantaitė, Kristina 
Dėdinaitė, Lisa Griciūtė ir Tina 
Barauskaitė. Draugystė tęsiasi 
per visus metus
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DŽIUGO
TUNTAS

Tunto metinė iškyla ir sueiga 
vyko gruodžio 11 d. šeštadienį, 
į You Yangs Forest Park. To 
kalno viršukalnė siekia 364 metrus. 
Kalną dengia pušynai, tai labai tyras 
oras ir kvapus pušų aliejum. 
Dalyvavo nemaža skautų ir iš 
Geelongo. Po atskirų draugovių 
sueigų, vyko keliais ir takais 
kopimas į/, kalno viršūnę. Iš 
Paukštyčių' pirmoji užlipo Marta 
Lukaitis, iš Vilkiukų - Andrius 
Rataičik ir Romas Liebich, abu iš 
Geelongo, iš Skaučių - Daiva 
Statkutė, iš Skautų - Girius 
Antanaitis ir Rimas Strunga. Jie 
gavo ir premijas. Visiems sugrįžus 
nuo kalno viršukalnės ir pasilsėjus, 
vyko Tunto sueiga. Tuntą išrikiavo 
naujoji Tunto Adjutante Daina 
Didžytė ir po draugininkų raportų 
Tuntininkei pristatė, kad dalyvauja 
su vadovybe 40 skautų ir skaučių. 
Tuntininkės įsakymais Alanta

, Į

- • !
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Skeivytė, išlaikiusi kandidatės 
egzaminus, davė Jaunesniosios 
skautės - Paukštytės Įžodį. Už 
pavyzdingą skautavimą stovyklose 
ir metų veikloje į paskiltininkės 
laipsnį pakeltos: Kim Pettiford ir 
Daiva Statkutė. Už pareigingą 
skautavimą vyresnios skautės 
pakeltos į paskiltininkės laipsnį: 
Rita Zoniutė, Danielė Lansell, Vida 
Žiedaitėir Gabrielė Staugaitytė. Už 
daugelį metų dirbant skautų tėvų 
komitete ir tunto veikloje „Vėliavos 
Žymeniu“ apdovanojami du skautai 
vyčiai: Juozas Lukaitis ir Rimas 
Skeivys. Už pareigingą skautavimą 
ir vadovavimą į skiltininko laipsnį 
pakeltas sk. Vytis Lukas Zdanius. 

Australijos Rajono vadija. s. Algis Šimkus, s. Narcizas 
Ramanauskas, v. s. Henrikas Antanaitis, , v. s. Bronius Žalys, s. 
Rasa Statkuvienė, j.v.s.fil. Vytautas Vaitkus. Trūksta v.s.fil. 
Balio Barkaus ir ps. Jono Vizbaro. Nuotr. V. Vaitkaus

SESE, BUDĖK!
SKAUTAMOKSLIS VIENOJE KNYGOJE
jŠIĄ KNYGĄ TURĖTŲ TURĖTI KIEKVIENA SESĖ 

. i
■ įsigyjama skambinant 1-708-964-4364, .sesei Sasnauskienei

Alantai Skeivytei davus Įžodį, ant 
jos kaklaraiščio buvo užmegzti du 
mazgeliai: gerojo darbelio ir 
Tėvynės meilės. Apdovanotuosius 
medaliais Tuntininkė jiems prisegė 
prie krūtinės. Apdovanojimas 
garbės ženklu yra asmens 
pripažinimas ir padėka už padarytus 
Skautų Sąjungai patarnavimus ir 
garbės ženklai dėvimi kairėje 
krūtinės pusėje.

Tai buvo gerai pavykusi iškyla 
į aukštą kalną ir vėl susitiksime 
vasaros stovykloje Gilwell Parke 
sausio 2 d. Stovyklavietėje visiems 
būti 12val. stovyklos vardas „Laisva 
Lietuva“. PJD.
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NEW YORK
KAZIUKO MUGĖ
Po visų žiemos šalčių, vėjų ir 

sniego audrų, kovo 6 d., saulutė 
vėl pradėjo šypsotis, šildyti ir 
kariauti su sniego kalnais, ku
rie „tebepuošia” New Yorko 
gatves.

Saulėtą sekmadienį, kovo 6 d., 
Kultūros Židinyje, Brooklyn, 
NY, įvyko tradicinė Kaziuko 
mugė, kurią rengė NY skau
tai,-ės akademikai ir Vyresnių 
skaučių židinys „Vilija”.

Kultūros Židinio didžioji salė 
išsipuošusi. Jos sienos nukabi
nėtos įvairiomis skautų stovyk
lų gairelėmis. Pasieniais iš
dėstyti „prekybininkų” stalai. 
Prie vienos sienos stovėjo Mi
šioms paruoštas stalas, papuoš
tas žydinčiomis tulpėmis. Stalo 
šonuose, pastatytos Vilniaus 
verbos. Ant sienos kabojo didelis 
šv. Kazimiero paveikslas. Pa
veikslo apačioje — platus lino 
audinys, kuriame išausti Lietu
vos himno žodžiai.

12 vai. šv. Mišių auką, už 
skautišką jaunimą, aukojo ir pa
mokslą pasakė NY skautų,-čių 
kapelionas kun. dr. Kornelijus 
Bučmys, OEM. Pamoksle paste
bėjęs, kad turime prekybinę 
dalį, o taip pat ir religinę, 
pasidžiaugė jog skautai sugeba 
suderinti žemiškąsias gėrybes 
su dvasinėmis ir amžinosiomis 
gėrybėmis. Prisiminęs šv. Kazi
miero asmenį, ragino nepamirš
ti ir visų tų nesuskaitomų, 
mums nežinomų Lietuvos šven
tųjų, kurių kaulai išbarstyti po 
viso plačiojo Sibiro taigas.

Aukojimo metu atnešamas do
vanas apibūdino skautė Vida 
Jankauskienė. Atnešama: balta 
lelija — šv. Kazimiero skais

tybės simbolis, „Skautybės 
istorija” — knyga parašyta a.a. 
skautų pirmūno Petro Jurgėlos, 
pintinė gėlių — Kovo 11-tosios 
drąsiam žygiui atžymėti, duona, 
vynas ir vanduo — mūsų darbo 
vaisiai.

Mišioms patarnavo ir skaity
mus skaitė uniformuoti skautai 
ir skautės.

Po Mišių buvo atlikta trumpa 
programėlė. Jaunieji skautai 
padeklamavo, o skautininke se
sė Lilė Milukienė Daivai Peni- 
kaitei, sėkmingai baigus Gil- 
wellio sesių vadovių kursus, 
įteikė sesių vadovės ženklą. Ka
pelionas, kun. Kornelijus 
Bučmys, Mišių drabužį pakeitęs 
vienuolio abitu, grįžo ir 
skautams pasakė trumpą kalbą.

Oficialų mugės atidarymą, 
atrišdama iš dviejų tautiškų 
juostų surištą mazgą, atliko 
Atlanto rajono skautų atstovė 
Aldona Pinch.

Vida Jankauskienė supažindi
no su „prekybininkais” ir api
būdino jų „prekes”. Didelio susi
domėjimo susilaukė dailiai ir 
preciziškai atlikti Edvardo Sa
kalausko iš Ellison City, MD, ir 
Mindaugo Jankausko, anksčiau 
gyvenusio New Yorke, dabar iš 
Washington, DC, apylinkių, me
džio darbai. Turtingas buvo gin
taru, juostomis, rankšluoščiais, 
Aldonos Zikarienės stalas. Žavė
jo ištisas rinkinys, tautiniais

KANADOJE
ATGAIVINTA SIMONO 

DAUKANTO
VIETININKIJA

Ontario Londone daugelį me
tų veikusi Simono Daukanto 
skautų vietininkija buvo 
užgesusi.
Į Londoną atvykusi s. Rasa 

drabužiais pasipuošusių lėlių, 
kurias saugojo Aldona Šimana- 
vičienė ir Laima Simanavičiūte. 
Vyr. skaučių stalas puikavosi 
medaliais, apyrankėmis, juosto
mis, knygomis ir kitais įvairiais 
tautodailės darbais. Savo tapy
bos paveikslus buvo išstatęs dail. 
Liutavaras Šutas. Kaip ir anks
tyvesnėse mugėse, su pašto 
ženklais, dalyvavo filatelistas 
Kazimieras Motuzas. Jaunieji 
skautai turėjo įvairių žaidimų ir 
kitų „išmislų”, o vyresnieji 
skautai kepė blynus kuriuos 
gan originaliai buvo pavadinę 
muginukais”. Kazimiero Čiur-

.:3 sodyboje, New Jersey, esan
čiuose aviliuose, darbščių 
bitučių suneštas medus, jo 
atvežtas į mugę, tirpte ištirpo. 
Gerimantas Penikas, sporti
ninkų kambaryje, rodė vaiz
dajuostę iš 1993 m. Palangoje 
įvykusios Jubiliejinės skautų 
stovyklos.

Apatinėje Židinio salėje buvo 
pietaujama. Pietus paruošė 
Raimundas ir Valda Gaubai, o 
geriant kavą buvo „smaguriau
jama” skaučių ir jų mamyčių 
pagamintais skanumynais.

Ši Kaziuko mugė susilaukė 
labai gausų būrį lankytojų. Jo
je dalyvavo vaikai ir paaugliai, 
jaunimas ir vyresnieji.

P. Palys

° Lukoševičiūtė-Kūrienė ėmėsi 
organizuoti paukštutes ir 
vilkiukus. Savo padėjėja 
pasikvietė K. Jokubaitienę, o į 
tėvų komitetą: D. Mitali^nę, L. 
Naujokaitį ir D. Chainauskięnę. 
Pradžiai jau turi dvi skiltis 
gražaus prieauglio. Toronto 
skautija sveikina ir tikisi atei
nančią vasarą stovyklauti 
Romuvoj kartu. M.
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ANGLU HUMORAS

Tomo teta: „Ar nori, Tomai, dar 
vieną gabaliuką pyrago?"

Tomas (svečiuose): „ACiO. 
Ne."

Tomo teta: „Atrodo, tave 
kamuoja apetito stoka?"

Tomas: „Tai ne apetito stoka.
Mane kamuoja mandagumas."

* * * i
. Tėvas: "Esu priverstas tave nu-: 

bausti, ir man dėl to labai skaudu“.
Džonis: „Bet, tėti, jeigutu j 

nepadarei nieko blogo, kodėl 
skaudini save?“ I

I
& ft ft į1

Sekmadieninės mokyklos i
mokytojas: „Ar gali, mažyli, man 
pasakyti, kokie vaikai pateks į i
Dangų?" I

Mažasisneklaužada:„Mire { 
vaikai".

-Tomai, kur dingo mūsų 
kanarėlė?

-Keista, ji ką tik buvo, kai aS 
valiau jądulklu siurbliu.

Beti: „15 kur mama suprato, i 
kad mes neslmaudėme?"

Bilas: „Aš pamlršausušlapinti 
muilą".
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