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Vienas berniukas niekuomet 
nebuvo matęs jūros. Kiti jam 
pasakojo, kad jūra yra labai graži, 
kad jos bangų ošimas nepaprastai 
žavus. Jis nuolat svajojo kada nors 
nuvykti prie jūros ir pasiklausyti 
jos bangų ūžimo. Kartą jam 
kaimynas padovanojo didelį 
sraigės kiautą ir pasakė, kad, 
pridėjęs jį prie ausies, išgirs 
ūžimą, panašų j jūros bangų 
ošimą, tik, žinoma, jūros bangų 
ūžimas yra daug daug gražesnis. 
Berniukas tuoj prikišo tą sraigės
kiautelį prie ausies ir labai 
nustebo, išgirdęs kažkokį paslap
tingą ūžimą, šniokštimą, šlamė
jimą. Tai buvo gražu, įdomu, bet 
jam buvo pasakyta, kad jūros 
bangų ošimas yra daug kartų 
gražesnis ir įspūdingesnis. Tai 
jam sukėlė dar didesnį 
užsidegimą pamatyti jūrą ir išg
irsti tą nepaprastą jos bangų 
muziką.

Pagaliau pasiryžo ir išsiruošė j 
kelionę, pasiimdamas su savim ir 
jam dovanotą sraigės kiautą. Jūra 
buvo toli, reikėjo keliauti keletą

Rojus
M. K. Čiurlionio paveikslas 

dienų. Kai jis pavargdavo, kai 
jėgos jj visiškai apleisdavo, kai 
jautė nepaprastą kojų skausmą, 
kai saulė jj negailestingai degino, 
prisikišdavo prie ausies sraigės 
kiautelį, išgirsdavo tą paslaptingą 
ūžimą ir prisimindavo, kad jūros 
bangų ošimas bus šimtus kartų 
gražesnis. Tai jam grąžindavo 
energiją ir jėgas. Jis vėl drąsiai 
keliavo pirmyn, nekantriai il
gėdamasis jūros.

Mieloji' Sese, ir Tau kartais 
kasdieninis gyvenimas gal atrodo
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sunkus, nepakeliamas, įvyksta 
visokių nepasisekimų, nelaimių. 
Atrodo, kad jau nebegali atlikti 
savo pareigų, nežinai, ko griebtiš, 
ką daryti, kur pagalbos šauktis. 
Tam berniukui grąžindavo jėgas ir 
energiją jūros ošimo prisiminimas 
ir nepaprastas noras pačiam 
išgirsti ir pamatyti jūrą. O koks 
prisiminimas, kokia mintis Tau 
gali grąžinti norą ir entuziazmą 
drąsiai kovoti su gyvenimo 
sunkumais? Prisimink Velykas — 
Kristaus prisikėlimo minėjimą. Jis 
prisikėlė ir mums užpelnė 
prisikėlimą.

Ta mintis, kad ir mes po šios 
žemės rūpesčių ir vargų kelsimės 
amžinai laimingam gyvenimui, 
turėtų duoti jėgų nugalėti visas 
kliūtis ir ilgesingai laukti tos 
amžinosios laimės, apie kurią Šv. 
Raštas sako, kad nei akis neregė
jo, nei ausis negirdėjo, nei žmogui 
į mintį neatėjo tai, ką Dievas 
prirengė tiems, kurie jj myli.

Tad-drąsiai, Sese, žygiuok šio 
gyvenimo keliu, energingai 
buriuok savo gyvenimo laivelį į tą 
Uostą, kur atrasi savo gyvenimo 
tikslą, amžiną laimę irdžiaugsmą.

v. s. Juozas Vaišnys, S. J.
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KODĖL AŠ NORIU BŪTI GINTARE?
Atsakant į šį klausimą, reikia 

gerai pagalvoti apie įžodžio prasmę. 
Kaip ir visi žmonės, aš nesu visiškai 
tobula, bet stengsiuos visomis išg
alėmis pildyti visus uždavinius pagal 
Dievo pavyzdį. Tai galima išpildyti 
darbais. Pvz., jeigu kitam reikia 
pagalbos, laikau savo atsakomybe 
visomis jėgomis jam padėti.

Taip pat aš stengsiuosi tarnauti 
tėvynei, nes noriu būti gera lietuvaitė 
ir skautė. Tai vykdyti nėra lengva. 
Reikia visomis jėgomis kovoti už 
Lietuvos laisvę, prisidėti prie kovo
jančių organizacijų ir lankyti 
lietuviškas mokyklas. Tai tik keletas’ 
pavyzdžių.

Aš bandysiu būti pavyzdinga 
jaunesnėms sesėms, nes jos yra labai 
svarbios. Jaunesnės neša ateitį ir 
vieną dieną galės kitoms vadovauti. 
Tokiu būdu jūrų Įskautybė niekada 
nepražus, ji visada stiprės. Gintarė 
kandidatė daug metų stovyklavo ir 
daug išmoko, todėl dabar laikas- 
perduoti savo žinias jaunesnėms, kad 
jos galėtų toliau tęsti jūrinį 
skautavimą. Kai jūrų skautė tampa 
gintare, jos skautavimas nesibaigia. 
Jis tik prasideda. Ji turi daugiau 
darbų, didesnių atsakomybių ir t. t. 
Gintarė turėtų palaikyti ryšius su 
lietuvių skautų organizacija ir ban
dyti įtraukti į ją naujų narių bei juos 
mokyti skautavimo. Viskas, ką 
skautė skautaudama išmoko, liks su 
ja visam gyvenimui.

Būdama jūrų skautė, aš mėgstu 
vandenį ir viską, kas rišasi su juo. 
Moku plaukti ir buriuoti, žinau apie 
Baltijos jūrą ir apie kitus 
vandenynus. Visas šias žinias galiu 
perduoti kitiems ir skleisti jūrinę 
mintį.

Aš didžiuosiuosi.būdama gintare 
ir tikiu, kad galėsiu savo pareigas ir 
užduotus darbus atydžiai atlikti. 
Todėl aš noriu būti gintare.

Gintarė kand. Zita Gurklytė
„Baltijos” laivas, Toronto,

Kanada. 1987 m.

„Brangindama savo garbę, aš 
pasižadu stengtis tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, būti pavyzdžiu 
jaunesniesiems, visą gyvenimą 
palaikyti ryšius su lietuvių skautų 
organizacija ir skleisti jūrinę mintį”.

Atsakydama į klausimą kodėl 
noriu būti gintare, aš manau, kad 
būdama gintare, turiu pildyti įžodį. 
Duodant įžodį aš pirmiausiai 
pasižadu tarnauti Dievui. Dievui 
tarnauti man daug reiškia. Tar
naudama Dievui aš visada tikiu į Jį ir 
visada gyvenu pagal Jo įstatymus. Be 
Dievo mano gyvenimas nebūtų 
pilnas. Taip pat pasižadu tarnauti 
tėvynei ir artimui. Tarnauti tėvynei 
yra didelė dalis mano gyvenimo. Aš 
gimiau lietuvaite ir visada ja būsiu. 
Niekad nepamiršiu Lietuvos. 
Lietuvoj turiu daug giminių ir jiems 
rašau, kad jie visada turėtų vilties. 
T^Jm&iti tėvynei — reiškia stengtis 
kalbėti lietuviškai kada tik galiu. 
Jeigu visi lietuviai visada kalbėtų 
.lietuviškai, lietuvybė būtų stipri čia, 
Kanadoj, arba kitfur. Artimui tar
nauti — man reiškia visada būti 
pasiruošusiai padėti kitiems. Padėti 
kitam žmogui yra kaip geras darbelis. 
Reikia tik pagalvot, kad jeigu tu

KO VERTA 
ŠYPSENA?

(Įrašas, užtiktas seno namo prieangy)

Jos negalima nusipirkti, nei 
paskolinti,
Išmelsti ar pavogti —
Ji gaunama dovanai.

Ir jei matai, kad kitas nelinkęs 
nusišypsoti,
Dovanok jam savo šypseną;
Nes tik tam jos stinga, 
Kurio sieloje visada niūru. 

kitam padėsi, vieną dieną jis ir tau 
gali padėti.

Visada reikia būti pavyzdžiu 
jaunesniems. Jaunesni vaikai visada 
žiūri ką vyresni daro ir paskui juos 
seka. Jeigu būtum visada pavyz
dinga, kalbėtum lietuviškai ir būtum 
gera jūrų skautė, aš manau, kad 
vaikai taip pat norėtųmėginti būti 
kaip ir tu. Todėl būdama gintare aš 
dar daugiau stengsiuos būti pavyz
dinga jaunesniems.

Aš tikrai planuoju laikyti ryšius 
su skautais. Skautiškas gyvenimas 
yra man labai svarbus. Būti skaute 
yra dalis mano gyvenimo ir aš tuo 
didžiuojuosi. Aš visada stengsiuosi 
dalyvauti skautiškoj veikloj. Kai 
būsiu gintarė, galėsiu daugiau padėti 
kitom jūrų skautėm.

Taip pat, duodama įžodį, 
pasižadu skleisti jūrinę mintį. 
Kadangi esu jūrų skautė, aš myliu 
jūrą. Jūra yra didelė ir graži. Jinai 
mums tiek daug duoda: nuo maisto 
iki džiaugsrtio. Skleisdama jūrinę 
mintį, kitoms perduosiu ką išmokau 
ir labiausiai padėžu jaunesnėm jūrų 
skautėm.

Gintarė kand. Diana Stungurytė 
„Baltijos” laivas, Toronto, Kanada.

1987 m.

Ji nieko nekainuoja, 
Bet tiek daug reiškia.

Ji praturtina tuos, kuriems ji skirta 
Ir nenuskurdina to, kuris ją dovano
ja.
Tai trunka tik akimirką,
Tačiau palieka atminty visam laikui.

Šypsena — poilsis nuvargusiam, 
Šviesos spindulys prislėgtam 
Ir geriausias vaistas, užgulus 
rūpesčiams.
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MANO ĮŽODŽIO
REIKŠMĖ

„Brangindama savo garbę” — laikau 
savo garbę kaip svarbų dalykų;

„aš pasižadu stengtis tarnauti 
Dievui” — reikia būti gera 
krikščione, tikėti j Dievų ir kiek 
tik galima Jam tarnauti;

„tėvynei” — stengtis kalbėti 
lietuviškai su visais lietuviais; 
neleisti mūsų tautai pražūti, 
skelbti kitataučiams apie Lietuvų;

„ir artimui” — gerbti savo artimų ir 
pagal galimybę jam tarnauti;

„būti pavyzdžiu jaunesniesiems” — 
padėti jiems išmokti apie 
skautavimų, duoti jiems pavyzdį 
kaip teisingai ir dorai elgtis;

„visų gyvenimų palaikyti ryšius su 
lietuvių skautų organizacija” — 
lankyti visas skautų sueigas ir 
aktyviai veikti lietuvių skautų

organizacijoj;
„skleisti jūrinę mintį” — prisiminti, 

kad Lietuva yra jūrinė valstybė, 
laikytis jūrinių tradicijų ir 
taisyklių.

Gintarė kand. Dana Pargauskaitė 
’’Baltijos” laivas, Toronto, Kanada 
1987 m,

Lidija Tompauskaitė, Vanessa Var
naitė, Laima Žemaitytė, Tara 
Barauskaitė, Andrytė Giedraitytė 
(draugovininkės pavaduotoja), Nida 
Paplauskaitė, Rima Malakaitė ir 
Vanesa Kašelionytė, Prityrusių 
skaučių Birutės draugovės sueigoje, 
Los Angeles. Nuotr. Gailės 
Radvenytės.

SUDĖKIME SKAIČIUS
Skaičius nuo 1 iki 16 taip į ratelius 
įrašyti, kad kiekvienas būtų įrašytas 
tik vienų kartų, ir kad kiekvieno 
keturkampio kampų suma būtų po 
34, ir už kiekvieno keturkampio 
esančių rutulėlių suma taip pat būtų 
34.

SI ‘EI
■ ‘Z.-9 ‘8-01 ‘6-ZI ‘S-9J-II-Ž ‘I
:Juijap Į s?jibiį jį snujriA onu siui?įįo

svwamvs.lv

žmogus yra sudėtingas ir painus su
tvėrimas, jis padaro dykumas žydinčias, 
o ežerus išdžiovina.

Gil Sters
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
O

BALSAS IŠ ANAPUS VANDENYNO
Džiaugiamės mus pasieku

siais LSS Atkūrimo štabo biule
tenio „SKAUTAS” Nr. 3 ir Nr. 
4.^

Šie, vos 4 puslapių kiekvie
nas, leidinėliai, redaguojami R. 
Astrausko, talkinant R. Janka- 
vičiui ir E. Mažrimui, drąsiai 
pasisako Lietuvos skautams 
rūpimais klausimais, stengiasi 
skaitytojus supažindint su 
skautamoksliu, organizacine 
struktūra, pateikti aktualią 
informaciją. Dalis medžiagos 
perspausdinta iš lordo Baden 
Powell „Skautybė berniu
kams”, VI. Vijeikio „Vilkiuko 
žinyno” ir kt. Straipsniai pasi
rašyti E. Svensko, Artūro 
Andriušaičio ir R. Astrausko.

Nr, 3-čiame, po stambiomis 
raidėmis triskart pakartota

MŪSŲ RŪPESČIAI

Lietuvos Skautų Sąjungos 
atkūrimo iniciatyvinė grupė 
turi daug rūpesčiu, daug proble
mų. Labai daug galime nuveikti 
patys. Vienok istorinė tiesa, 
teisingumas, moralė reikalauja, 
kad skautams būtų grąžintos 
1940 m. atimtbs būstinės, arba 
miestų vykdomieji komitetai 
parūpintų naujas. L.S.S. niekur 
nėra šeimininkais, kuoniet suei
gai reikalinga nedidelė salė, 
Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno 
L.S.S. atkūrimo štabo naciai, 
priversti prašinėti įvairių or
ganizacijų malonės. Skilti- 
ninkai neturi kur pravesti savo 
sueigėlių. Plėsis jūrų skautai, 
L.S.S. jau galvoja apie oro skau

antrašte „Vasario šešioliktoji”, 
atspausdintas Vytimi papuoštas 
1918 m. Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo aktas. Įdėti 
ir LS Seserijos bei Akademinio 
Skautų sąjūdžio sveikinimai iš 
JAV-ių. Tarp kitko telpa ir 
įdomi žinutė — raginimas užsi
prenumeruoti „Tarybinę mo
kyklą”, kurioje nuo Nr. 3-čio 
bus dalimis spausdinama lietu
viškosios skautijos vadovėlis 
„Sese, budėk!” Pranešama, apie 
vasario 12 d. Vilniaus staty
bininkų rūmuose vasario 12 d. 
šaukiamą pirmąją skautišką 
šventinę sueigą.
„SKAUTUI” ir jo leidėjams bei 
redaktoriams linkime ištvermės 

i ir sėkmės vesti Lietuvos jau
nimą tarnavimo Dievui, Tėvy
nei ir Artimui keliu. įįį

tus. Sąjunga kasdien pasipildo 
nariais-kandidatais ir tai visos 
Lietuvos mastu.

Skautų Sąjunga yra pasauli
nė organizacija, veikianti pa
sauliniu mastu. Lietuvos skau
tai bus aktyvūs jos nariai, 
ištikimi įstatymams, įsakams ir 
šūkiui. Vieninga veikla ir 
siekiais. Mes negalime nor
maliai dirbti, neturėdami savo 
pastovios būstinės, priklau
sydami nuo įmonės ar organiza
cijos vadovo pasaulėžiūros arba 
malonės (tokia situacija Kauno, 
manau,kituose miesteliuose 
analogiška). Dažnai mus išva
dina „politine” ir „fašistine” 
organizacija. Tai stagnatorių, 
stalinizmo fašistų sąmoninga 
pozicija. Jų metodas stalinis- 

tinėm NKVD priemonėm už
kirsti kelią tautos atgimimu^ 
visuomenės atsinaujinimui. Prį- 
brendo laikas, bent Vilniuje, 
Klaipėdoje ir Kauno skautams 
turėti nuosavas patalpas, kad 
normaliomis sąlygomis funkcio
nuotų L.S.S. Tai ne malonės 
prašymas. Skautai turėjo savo 
Būstines ir tenori atgauti, ko 
neteko NKVD teroro laikais. 
Skautai ne.kuriasi, bet atsi
kuria. Prisiminkime 1940-1945 
m. vėlesnius metūš, pirmiausiai 
ir juridiškai neteisėtai 
represavo įvairių Lietuvoje 
veikiančių organizacijų narius. 
Pradedant Lietuvos Šaulių 
sąjunga, baigiant L.S.S. Todėl 
mes turime moralinę teisę 
reikalauti, kad miestų vykdo
mieji komitetai suteiktų Lie
tuvos Skautų sąjungai reikalin
gas patalpas. Ne avarinius 
namus, kurių remontui reikia 
tūkstančių, bet normalias 
patalpas, atitinkančias visus 
L.S.S. poreikius.

Gerai nežinau situacijos nei 
Vilniuje, nei Klaipėdoje. Kaune 
turime, taip vadinamus;Fredos 
kultūros namus, jie praktiškai 
nenaudojami, beveik ištisus, 
metus nėra jokių renginių, 
turime ir mokytojų namus, kur 
kartais rodomi kinofilmai (gana 
žemo lygio). Be abejonės, miesto 
meras ir jam pavaldi įstaiga 
norėdami, galėtų rasti ir dau
giau variantų, radikaliai spręs
dami problema, šiuo mėtų, 
aktualią visai Lietuvai.

O norime labai nedaug: tik 
tiek, kaš buvo atimta.

„SKAUTAS” 1989 «Nr. 3 
LSS Atkūrimo štabo biuletenis 

1989.01.27.
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VILNIAUS MOKSLEIVIU TARYBOS LEIDINYS

šiame visas moksleivių Žaliųjų grupe® ir pavie
nius asmenis registruotis šiuo telefonui77-36-J8. 
Primename, kad kiekvienos grupės atstovai bus 
kviečiami į konferenciją.

Sauliui STAKTAS
Lietuvos moksleivių žaliųjų judėjimo, 
laikinosios tarybos narys

KfiUM/95 Mtf. 02. OS

SKAUTAI

LSS atkūrimo štabo narys A.Andriušaitis ne
galėjo tiksliai pasakyti , kiąk Lietuvoje yra kan
didatų į skautus, nes kiekvieną dieną štabe už
siregistruoja vis naujos ir naujos skiltys. Apy
tiksliai būsimųjų skautų yra per 2000. Šiuo me
tu štabe užsiregistravęi

6 Vilniaus mokyklos,
1 Vilniėus namo skiltis,
1 Vilniaus profesinė technikos mokykla,
5 Kauno mokyklos,
1 Kauno namo skiltis,
1 Varėnos skiltis,
Kauno jachtų klubo "Budys" jūrų skautai.
Taip pat yra begalės dar neužsirogistravusių 

skilčių Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, kituose mies
tuose (Marijampolėje, Alytuje, Joniškyje, Švenčio
nyse, Molėtuose, Ukmergėje, Šilalėje, Elektrėnuo
se ir kt.) ir rajonuose.

. LSS nariais taip pat nori būti rusų ir besi
kuriantys žydų skautai.

Išleistas ISS atkuriamojo štabo biuletenis 
"Skautas". Jis ateityje taps skautų vadovų laik
raščiu "Skautiją". Taip pat, kaip "Aušrinės" 
įdėklas, spausdinamas ISS atkūrimo štabo leidi-’ 
nys "Skautystė”, ateityje jis taps "Skautų 
aiču.".

Kovo, balandžio mėnesiais bus priimti pir
mieji skautų įžodžiai, o gegužės pabaigoje - bir
želio pradžioje įvyks atkuriamasis skautų šuva- ’ 
žiavimas. Suvažiavime bus patvirtinti įstatai, 
nuostatai ir statutas, išrinkta LSS vadija. Ji 
kreipsis į Tarptautiną skautų sąjungą Londone, 
prašydama LSS įtraukti į tarptautiną skautų ben
driją, • .

Šią vasarą Lietuvoje užsienio lietuvių skau
tų sąjunga surengs Lietuvos skautų vadovams kur
sus.

LSS atkūrimo štabo planuos'e net 1992 m. 
Tais metais Rietu Korėjoje vyks tarptautinis 
skautų Jamboree, ir LSS tikisi Jame dalyvauji 
jau visiškai įteisinta.

ISS atkūrimo štabo adresas s
Vilnius, S.Daukanto 5 (Respublikiniai profsąjun
gų rūmai) 115 kab., tel. 61-28-52 (IS.30-22.00 vai)

LSS sąskaitas
Vilniaus s. Lenino raj. socialinis bankas 8289, 
sąskaita Nr.164505
Ona-Jurina Grinienė, Katio
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JURGINĖS -
PAVASARIO IR
SKAUTŲ ŠVENTĖ

Balandžio 23-ji — šv. Jurgio 
šventė. Šis šventasis nuo senų laikų 
vaizduojamas kaip riteris, nugalėjęs 
baisų slibiną, Lietuvoje visada buvo 
labai populiarus. Tai rodo plačiai 
pasklidęs Jurgio vardas , bei 
tūkstančiai drožinių, statulėlių, 
paveikslų vaizduojančių šį narsų karį 
ietimi smeigiantį smaką — Blogio 
simbolį.

Kadangi šv. Jurgis buvo vaiz
duojamas kaip riteris, žmonės jam 
pavedė globoti arklius ir, bendrai, 
gyvulius. Todėl Lietuvoje buvo 
tikima, kad šv. Jurgio dieną negalima 
su arkliais dirbti — reikia leist jiems 
pailsėti. Jurginių rytą ūkininkai 

arklius maudydavo, šukuodavo ir 
gerai prišerdavo, kad visus metus 
sveiki btjtų. Taip pat per Jurgines, 
pirmąkart po žiemos, būdavo išg
enama banda į laukus. Buvo tikima, 
kad šv. Jurgis atrakina žemę ir leidžia 
augti žolę — gyvulėliams.

Senovėje jaunos lietuvaitės tikė
jo, kad rūtos vešliau ,auga ir gar- 
biniuojasi tada, jei pasėjamos 
Jurginių rytą ir užakėjamos 
(užkapstomos) su katino koja!

Keista, bet senovės lietuviai 
tikėjo, kad šv. Jurgio žinioje esą ir 
vilkai, naminių gyvulių priešai. 
Vilkai buvo vadinami šv. Jurgio 
kurtais (medž. šunimis): jei šventasis 
kokį gyvulį paskiriąs vilkui, tą vilkas 
ir papjaunąs.

Jurginėse ūkininkai nešdavo į 
bažnyčią įvairius valgius, ypač 
kiaušinius, ir sudėdavo juos prie šv. 
Jurgio altoriaus — auką šventajam, 
kad gerai derlių ir gyvulius globotų. 
Kadangi kiaušinis nuo seniausių 

laikų buvo vaisingumo ir naujo 
gyvenimo simbolis, kiaušiniai 
būdavo dažomi ne tik Velykoms, bet 
ir Turginėms. Taip pat per Jurgines 
būdavo valgoma kiaušinienė.

Jurginėse gimęs ir Jurgiu 
pakrikštytas vaikas buvo laikomas 
laimės nešėju. Tokį vaikutį apdalin
davo saldumynais ir vedžiodavo po 
sodą, kad vaismedžiai daug vaisių 
užmegztų.

Vėlesniais laikais šv. Jurgis 
daugelyje Europos tautų pradėjo būt 
gerbiamas labiau pabrėžiant jo kovą 
su Blogiu: šviesusis riteris — baisiojo 
smako nugalėtojas! Todėl šis šven
tasis taip tinka būti pasaulio skautų 
globėju. Kaip mūsų įsakymai sako:

Sek skautų globėją šv. Jurgį: 
naikink

piktą pasaulyje, o pirmiausia 
savyje!

Sesė Nijolė

£g» 'oarj®

MŪSŲ MINTYS, 
MŪSU JĖGOS 

TAU, BRANGIOJI 
TĖVYNE LIETUVA.

JURGIS BALTRUŠAITIS

LIETUVOS TAKELIAI

Išdegintas saulės, nuo speigo užšalęs, 
Vis klojasi vingiais takelis begalis — 
Kalva ir pakalnės žaliuojančia pieva, 
Per retą beržyną, pro vienišą ievą, 
Pro dyklaukius, pelkes, per pilkas rugienas, 
Daugybės klajūnų pramintas, bet vienas...
Jo tolį užburtą likimas jam lemia... 
Nuo šimtmečio kojų įdubęs į žemę, 
Lietuvio takelis neturi kuo girtis — 
Jį lydi tik kryžiai, malūnai ir svirtys, 
Jis girdi tik smilgas, ką šnabžda paparčiai, 
Kuo vargšas paklydėlis skundžiasi kąrčiai...
Jis sveikina lygiai ir seną ir jauną,
Kas drąsiai žygiuoja, ką gąstas pagauna, 
Kaip sveikina lygiai svajonę kiekvieną, 
Neuždraustas naktį ir atdaras dieną — 
Visiems, kas šios žemės kelionės nebūgsta 
Ir veržias ieškoti, ko stinga, ko trūksta...

WWWW WWW
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SOFIJA
KYMANTAITĖ-
ČIURLIONIENĖ

(1885-1958)

Viena žymiausių 
visuomenininkių, rašytoja, mokyto
ja, dailininko M. K. Čiurlionio 
žmona. Studijavo Krokuvos un-te. 
1905 m. dalyvavo Didžiajame 
Vilniaus Seime ir 1907 m. pirmajame 
Lietuvos Moterų suvažiavime 
Kaune. Lietuvai atgavus 
nepriklausomybę, įsijungė j 
visuomenės bei kultūros darbų: 
.skaitė paskaitas kariams fronte, rašė 
scenai vaizdelius, apysakas. Nuo 
1925 m. buvo lietuvių kalbos lektorė 
Kauno un-te. Atyviai dalyvavo 
motinoms ir vaikams globoti ir kt. 
moterų organizacijose. Nuo 1930 m. 
buvo Lietuvos delegacijoje prie 
Tautų Sąjungos socialinės globos 
komisijos narė. Mokėdama lenkų, 
rusų, prancūzų ir vokiečių kalbas, 
šauniai atstovavo Lietuvai. Šveicari
joje susipažino su įtakingu prancūzų 
rašytoju humanistu Romain Rollan- 
du ir sudomino jį Čiurlionio kūryba. 
Užmezgė ryšius su „Tarptautine 
mergaičių bičiulių sąjunga” ir įkūrė 
jos skyrių'Lietuvoje. Tos organizaci
jos tikslas: apsaugoti jaunas
mergaites nuo išnaudojimo ir 
moralinio pakrikimo. Organizacijos 
narės budėdavo miestų geležinkelio 
stotyse ir globojo ypač jaunas 
vienišas kaimietes, atvykstančias į 
miestus darbo ieškoti. 1930-1936 m. 
Čiurlionienė buvo Lietuvos skaučių 
vadė. Pasižymėjo kaip auklėtoja, 
lietuvių papročių bei tautodailės 
puoselėtoja bei Vakarų kultūros 
skleidėja.

Kaip rašytoja Čiurlionienė oradė- 
jo reikštis poezijoje. Vėliau kūrė

prozos bei scenos veikalus: „Švent- 
marė”, „Pinigėliai”, „Aušros 
Sūnūs”, „Dvylika brolių juodvar
niais laksčiusių” ir kt. Išvertė daug 
pasaulinės literatūros klasikų į 
lietuvių kalbą (Moljero komedijas, 
kartu su prof. Šilkarskiu ir J. 
Talmantu Homero „Iljadą” ir kt.).

Kaune per keliolika metų garsėjo 
Čiurlionienės literatūriniai 
šeštadieniai. Jos bute susirinkdavo 
rašytojai, kalbininkai, literatūros 
kritikai ir jaukioje nuotaikoje aptar
davo literatūros, lietuvių kalbos, 
rašybos, stilistikos, ypač vertimo 
meno problemas.

&
Sdfija Kymantaitė- jaunystėje
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JŪREIVIAMS
REIKIA BURIŲ!

1988 m. Lietuvoje išleistame 
žurnale „Baltija, Venantas Butku 
aprašo lietuviškos jachtos „Lietuva” 
dalyvavimą Lenkijos regatoje: 
. . . .Burlaivis „Lietuva” yra 
grakštaus plastmasinio korpuso, 
kurio ilgis — 54 pėdos. Daugiau negu 
20 metrų aukščio stiebas, ant kurio 
gali sukabinti bent kelis šimtus 
kvadratinių metrų burių. Pakanka 
žvilgtelėti į prietaisus, ir žinai, koks 
vėjo stiprumas, kokiu kampu jis 
pučia į bures. įjungei radijo 
pelingatorių, ir nebereikia klausinėti 
sutiktų žvejų, ar dar toli krantas. Po 
jachtos deniu erdvios patalpos 12 
žmonių įgulai: nišos su patogiais 
gultais, nedidelė šturmano kabina, 
bendras salonas, virtuvė, rūbinė, 
prausykla ir burių saugykla. . .
. . . 1977 m. sąjunginėse varžybose 
„Lietuva” laimėjo Baltijos jūros 
krikštolinę taurę, kuri buvo skirtą 
greičiausiai jachtai. Po kelefnjliietį 
— dar viena greičiausios jachtos 
taurė, iškovota tarptautinėse 
varžybose Vokietijos Demokratinėje 
Respublikoje.

. . „Lietuva” jau vienuolika metų 
vagoja Baltijos vandenis. . . surinkta 
gausybė medalių, prizų ir diplomų. 
Tiesa, būta ir pralaimėjimų — laikas 
ir audros negailestingai draskė bures, 
jas reikėjo keisti, o nebuvo kuo. . 

. Mes lopėme ir vėl plaukėme, 
plaukėme ir vėl lopėme. . .

Vieną vasarą „Lietuva” buvo 
pakviesta dalyvauti tarptautinėje 
regatoje „Gdansko įlankos savaitė”. 
Štai kelios ištraukos iš „Lietuvos” 
E>go:
. . . Gdynė, liepos 21 d. . . Kol 
kapitonas Osvaldas Kubiliūnas su 
pasieniečiais ir muitininkais tvarkė 
dokumentus, mes stengėmės 
prožektorių apšviestame baseine 
įžiūrėti būsimus varžovus. . .Štai ant 
jachtklubo stiebo atvykusių svečių 
garbei plevėsuoja TSRS, VFR, 
Švedijos, Suomijos ir D. Britanijos 
vėliavos. O štai ir jachtos, pradedant 

nedideliais „riešutų kevalėliais” ir 
baigiant metaliniais dvistiebiais 
burlaiviais. Mums tikriausiai teks 
grumtis su pastaraisiais. . .

Startas prie garsaus Sopoto 
tilto. . . Distancijos ilgis — daugiau 
nei 300 jūrmylių. Teks apiplaukti 
švedų švyturį Elands Sedra Grund ir 
Bornholmo salą, priklausančią Dani
jai. . .

Mūsų grupėje 32 jachtos. . . Jų 
tarpe tituluotas „Bumerangas”, „Vo- 
jevoda Pomorska”, „Tornadas” — 
tokio tipo jachta kaip ir mūsų 
„Lietuva”, tik, kaip spėjome 
pastebėti, turi daugiau ir geresnių 
burių. . . _

Varžovai geriau aprūpinti 
burėmis, varžysis jiems žinomoje 
distancijoje. Mūsų burės po neseniai 
pasibaigusių Baltijos taurės varžybų 
laikosi tik ant garbės žodžio! . . . 
. . . Gdansko įlanka, liepos 22 d. 
Prieš pat startą pradėjo lyti. Teko 
sušokti į oranžinius neperšlampamus 
kostiumus. Jie pasiūti, ko gero, 
milžinams, nes į kiekvieną lengvai 
sutilptų ne mažiau kaip trys vyrai. Su 
tokiais „šarvais” vos judi po denį. 
Turbūt todėl po pirmo posūkio labai 
nevykusiai keliame pačią didžiausią 
burę — spinakerį. Kol mes su juo 
galynėjomės, į priekį išsiveržė „Tor
nadas”, „Bumerangas”, „Karfis, 
„V ojevoda Pomorska” ir dar keletas 
laivų.

Tik po Helio rago prisivijom 
pagrindinę laivų grupę ir pradėjome 
ją lenkti. Pagaliau prieky mūsų žybsi 
tik viena ugnelė. Tai „Tornadas”.. . . 
Vėjas kaip tyčia „vaikšto”. Nespėji 
nustatyti burių, o jau tenka keisti 
halšą. Mudu su Edvardu Piekumi iki 
prakaito sukam gerves, stengdamiesi 
po kiekvieno posūkio gerai pritraukti 
didžiulę priekinę burę-genują. Per 
keturias budėjimo valandas 
padarėme begalybę posūkių, bet už 
tai visą laiką mynėm „Tornadui” ant 
kulnų. . .

. . .Paryčiais dingo audros 
debesys, išaušo saulėta diena. Tik 
vėjas nesiliovė smarkavęs ir nenorėjo 
rimti bangos. . . Šoktelėjus jachtai 

ant aukštos bangos, grotas su garsu 
plyšo per siūlę. Pakeičiam jį mažesne 
bure. Kol pučia stiprus vėjas, gerai 
traukia ir ši „nosinaitė”. O kas bus, 
kai vėjas ims rimti? . . Bangos vis 
svaido ir svaido mūsų laivą. Nuo to 
lakstymo aukštyn žemyn svaigsta 
galva ir paširdžiuose tuščia. Gal todėl 
šiandien niekas neklausinėja kada 
pietausime. . . Kapitonas neleidžia 
tinginiauti: iki vakaro reikia susiūti 
grotą. . .
Chamrarnės sąsiauris. Liepos 23 d. 
Naktį vėjas visai nurimo. Netoli 
Bornholmo krantų sumažėja ir 
bangos. Keista: pirmąsias dvi dienas 
mes beveik nematėme savo varžovų, 
o dabar jie kažkokiu būdu atsirado 
greta. „Tornadas”, kuris visą aną 
naktį gadino mums nervus, atsilieka 
beveik per jūrmylę. Matyt, vyrai 
padarė kokią taktinę klaidą. . .

Ir vis dėlto džiaugtis dar anksti. 
Vėjas rimsta. Reikėtų pakelti 
didžiąsias bures, bet jos smarkiai 
apgadintos. Genujai prireiks net 
dirbtuvių. Skubame siūti grotą. . . 
Kol keičiam bures, visu greičiu pro 
šalį praplaukia „Tornadas”. Pikta, 
apmaudu, bet kur dingsi, jei 
kiekvienose varžybose esi priverstas 
remontuoti seną audeklą. Kada 
baigsis šitokie mūsų vargai? . . .
Gdynė. Liepos 25 d. I Gdynę 
atplaukėme ankstyvą rytmetį. 
Paskutinės mylios iki finišo mums 
tapo savotiška Golgota. O kalta dėl 
to „Vojevoda Pomorska”, nuo 
kurios niekaip negalėjome 
pabėgti. . . Už Helio rago vėjas visai 
nurimo. Mūsų varžovai iškėlė dideles 
lengvas bures, kurios gerai išlaiko 
formą net dvelkiant tokiam vėjeliui. 
Mūsiškės sunkiasvorės karojo 
supliuškusios. Tačiau dar bandėme 
kovoti. Pralaimėjome 15 
sekundžių. . . „Lietuva” finišavo 
ketvirta. Perskaičius rezultatus pagal 
lenktynių balą, tapome treti ir 
buvome apdovanoti diplomu. Ak, 
jeigu burių kraitis būtų buvęs bent 
kiek solidesnis! . . .

„Skautų aidui” paruošė sesė jvs
Dalia.
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ISTORINIAI
ĮVYKIAI

WWWWWWVW

BALANDIS

LSS GINTARO IR 
LSB ĄŽUOLO 
VADOVU-VIU 
MOKYKLOS

4-to 1763 m. gimė Lietuvos vargo žmo
nių dainius Antanas STRAZDELIS 
(mirė 1833.IV.il d.).

13-to 1918 m. Amerikos Lietuvių Sei
mas New Yorke pasisakė už Lietuvos 
nepriklausomybę.

15-to (pagal senąjį stilių — balandžio 
2d.) Kaune maskoliai sušaudė vieno su
kilėlių būrio vadą K. Korevą, veikusį 
daugiausiai Trakų apskr. ir labai drą
siai pasireiškusį 1863 m. sukilime.

29-to 1933 m. Kaune mirė didelis Lie
tuvos rašytojas kanauninkas Juozas 
TU MAS-VAIŽGANTAS.

1863 m. balandžio mėn. sukilimas bu
vo apėmęs visus Lietuvos užkampius. 
Sukilėlių smulkesni vienetai jungėsi į 
stambius dalinius, visai kariškai tvar
komus. Sukilimo vyriausiu vadu tapo 
Zigmas SIERAKAUSKAS, buv. caro 
kariuomenės generalinio štabo karinin
kas. Apie Ariogalą ir Raseinius vado
vavo B. Kolyška. Apie Balbieriškį — V. 
Kaminskas. Kazlų Rūdos miškuose — 
pulk. A. Andriuškevičius. Krakių miš
kuose — majoras Kušleika. Panevėžio 
aps. Žaliojoje girioje — Liutkevičius. 
Šiaulių aps. karininkas J. Stankevičius. 
Prie Tytavėnų — Z. Citavičius. Sukilė
lių eilėsna būrėsi visa Lietuva. Deja su
kilėliai neturėjo ginklų visiems, kurie 
veržėsi ginklu kovoti prieš maskolius.

LSS ir LSB praneša, kad 1989 metais 
GVM ir AM vadovų lavinimo 
STOVYKLA jvyks sekančiai:

LAIKAS:
1989 m. rugpiūčio m. 5-12 dienomis

VIETA:
Los Angeles skautų-čių ’’Rambyno” 
stovyklavietė San Bernardino 
kalnuose California

GALVOSŪKIS
Iškirpti šio pavidalo 4 gabalėlius ir 
sudėti į paprastą geometrinę figūrą

DALYVIAI:

Skautės nuo 16 m. amžiaus. 11 — 
prityrusių skaučių patyrimo laipsnio, 
vadovaujančios arba turinčios 
sugebėjimų vadovauti.
Skautai nuo 17 m: amžiaus, I — 
skautų. Arba II — prityrusių skautų 
patyrimo laipsnio, vadovai arba 
turmųFšugebėjimų vadovauti.
Išimtinais atvejais, tuntininkams 
pristačius ir skyrių vadovams patvir
tinus, gali būti jaunesni.

ATSAKYMAS

Lietuviu liaudies pasakos
PELĖDOS DUKTERS VESTUVĖS

Pelėda išperėjo vaikus ir džiaugiasi, kad jie labai gražūs. 
Buvęs kur nebuvęs — vanagas pagriebė vieną pelėdos vaiką -r 
nusinešė. O pelėda nebežino, kaip džiaugtis. Šoka ir rėkia:

— Gražų sutvėrimą be pasogo ima! Gražų sutvėrimą be pa- 
sogo ima!

Pelėda manė, kad jos duktė ištekėjo už vyro.

11
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31-0 JI PASAULIO skautų
konferencija 1988 m. Melbourne 
nusprendė 18-tąją pasaulinę džiam- 
borę 1995 m. rengti Olandijoje, 33- 
iąją konferenciją Tailandijoje 1993 
m., 8-tąjj pasaulio skautų vyčių 
sąskrydį „Moot” Australijoje ir 9-tąjį 
— Šveicarijoje 1992 m. Konferen
cijoje dalyvavo 700 suaugę vadovai iš 
77 kraštų. Belizės skautų sąjunga
tapo 120-toji Pasaulio skautų są
jūdžio organizacijos narė.

AUSTRALIJOJE 16-tosios 
džiamborės dalyviai norėjo ištiesti 
ligi šiol ilgiausią „kongos” eilę ir 
pakliūti į Guiness pasaulinių rekordų 
knygą.’ Šokio eilėn stojo 12.000 
skautų, bet teisėjai pastebėjo dvi 
spragas.

PASAULINĖ konferencija 
paruošė dokumentą „Skautavimo 
strategija ateityje” ir pag<ajbinės 
medžiagos sąsiuvinius ar vaiz
dajuostes „Skautai visuomenėje”, 
„Skautavimas drauge”. Trylika są
jungų parodė vaizdajuostes iš sėkm
ingų skautavimo programų savo 
kraštuose: Solidarumas per 
skautybę, Narkotikai: mirtingasis 
Žaidimas, Bendros vystymuisi

pastangos, Gamtosauga, Skautybės 
vaizdinys, Skatinant sveikatingumų
šeimose, Kaip stiprinama skilties 
sistema, . Vaikų sveikatos iššūkis, 
Šiuolaikinė programa skautams 
vyčiams, Tarptautinė draugystė, 
Mokymasis padedant kitiems, Kpvo- 
jant prieš drugį ir gerinant 
sveikatingumą, Pagalba 
vargingiesiems.

DŽIAMBORĖJE tarp 
krautuvėlių ir parodų buvo palapinė 
apie pasaulio pagrindines tikybas — 
fotografinė paroda. Stovykloje 
15.000-čiams dalyvių patarnavo 30- 
ties tikybų dvasininkai.

SURFIZMU domėjosi daugybė 
pasaulinės stovyklos dalyvių, nes 
gyvena kraštuose toli nuo jūros ar be 
tokių bangų, kaip Australija. 
Autobusai nuvežė 15.000 skautų į 
pajūrį, kur 25 australų surfizmo 
klubai padėjo pravesti užsiėmimus ir 
pramogas.

NAUJAS PROGRAMAS 
paruošė pasaulinė skautų įstaiga 
pagal tarptautinių pasitarimų 
nuosprendžius: Skautų tarnyba 
visuomenėje, Kaip išvystyti jaunimo 
programas, Programai ' vystyti 
seminarai, Kaip pagyvinti jaunimo 
programos veiksmingumą, Kaip 
įtraukti visuomenę į jaunimo 
programą.

GERĄJĮ DARBELĮ JAV 
skautai nuo 1912 įn. atlieka ir kartu, 
Gerojo darbeliė savaitę. 1988 
lapkričio mėn, vajus buvo skirtas 
surinkti maisto alkaniems.

AFRIKOS skautų sąjūdis išvystė 
naują šeimyninio gyvenimo 
origramą, kad jauni žmonės išvystytų 
savo vaidmenį visuomenėje.

BANGLADEŠO ir Australijos 
skautų bei skaučių sąjungos pasirašė 
sutartį, pagal kurią Australijos 
skautai vyčiai Bangladeše padės 
vystyti vaikų sveikatingumo 
programas. Ryšium su šia programa, 
Bangladešo skautų sąjunga įvedė 
„Vaikų sveikatingumo žymenį” su 
dviem specialybėmis — skiepijimo ir 
maistingumo bei rehidracijos terapi
jos. 65% bangladešiečių skautų 
gyvena kaimeliuose.

ARABŲ kraštų skautų sąjungos 
dirba kartu, lavindamos vadovus, 
vystydamos programas ir leisdamos 
skautišką spaudą — jau esama šimto 
skautiškų leidinių.

SKAUTAI ir skautės visada 
pasiruošė padėti nelaimių metu. Jų 
pagalba pasižymi šiais bruožais: 
greita, organizuota, plati ir 
pagalbinė. Tai reiškia, kad 150-tyje 
šalių skautai lavinasi teikti pirmąją 
pagalbą; veikdami skiltimis, gali 
gerai savo darbą suderinti; plati, nes 
skautų sistemoje yra daug 
specialybių: vieni moka statyti 
palapines, kiti virti, teikti pagalbą, 
gaminti neštuvus, perduoti žinias, 
prižiūrėti vaikučius; pagelbinė, nes 
padeda pagrindinėms įstaigoms kaip 
Raudonajam Kryžiui.
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KOLUMBIJOS tautinėje 
stovykloje dalyvavo apie 12.000 
skautų ir skaučių. Stovyklos tema 
buvo „visos šalys yra kaimynės”. 
Sugyvenimas ir taika buvo pabrėžti ir 
Vidurio Amerikos skautų stovykloje 
Košt* Rikoje, kurios nutarimai buvo 
perduoti krašto prezidentui.

INDIJOS ir Kenijos skautų 
sąjungos gavo Pasaulinės skautų 
įstaigos pažymėjimą už sėkmingai 
pravestus projektus benamiams 
globoti. Apie bilijonas žmonių 
pasaulyje neturi tinkamos pastogės, 
o šimtas milijonų visai neturi namų. 
Skautai padeda valydami aplinką, 
organizuodami maisto gamybą, 
kasdami šulinius ir statydami mažas 
užtvankas, mokydami 
sveikatingumo, statydami pigius 
namus ir pn.

SENEGALO sveikatos ministeri
ja to krašto skautų sąjungą ap
dovanojo taure už sėkmingas 
pastangas ugdyti skiepijimo vajų ir 
motinas apie skiepus pamokyti.

JAV skautų sąjunga nusprendė 
visas suaugusių pareigas leisti eiti ir 
moterims, nes ligi šiol buvo reikalau
jama, pvz., kad draugininkai bū,tų 
vyrai.

EGIPTO skautų sąjunga įsijungė 
į pastangas pensininkus mokyti 
amatų — elektrotechnikos, aparatų 
taisymo, kanalizacijos ir pn. Amatų 
kursai tęsiasi. 15 savaičių po tris 
dienas kas savaitę. Steigiami pen
sininkų klubai, kuriuose gali toliau 
lavintis.

GRAIKIJOJE ištikus žemės 
drebėjimui, 200 skautai dirbo 
pamainomis dieną naktį, statydami 
palapines. Po dviejų savaičių, pastatė 

dar 260 klasėms palapinių, 
talpinančių po 50 vaikų, nes 
mokyklos buvo sugriuvusios. Vasarą 
po žemės drebėjimo penkių kitų 
kraštų 350 skautų atvyko nugriauti 
nesaugius pastatus, sutvarkyti 
elektros bei telefono laidus.

KOLUMBIJOJE po didžiulės 
nelaimės televizija rodė mirštančią 
mergaitę, prie kurios ligi galo budėjo 
skautas, negalintis kitaip padėti ar ją 
išgelbėti. Po metų televizija rodė 
žuvusios motiną, apiankančią tą 
pačią nelaimės vietą, ir tą patį skautą, 
ant kryželio kabinantį savo skautišką 
kaklaraištį.

PASAULIO SKAUTUOS nauju 
pirmininku nuo 1988 lapkričio 1 
paskirtas Jacques Moreillon, prieš 
tai vadovavęs Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui. Politinių ir 
teisės mokslų specialistas skautavo 
12 m. Šveicarijoje. Pasaulinei skautų 
įstaigai (seniau vadintam 
Pasauliniam skautų biurui) 20 metų 
vadovavo vengras skautininkas 
Laszlo Nagy.

”15 ŽAIDIMŲ skautams apie 
pasaulio vystymąsi” yra nauja 
lavinimo priemonė, platinama Eu
ropos skautų centro. Šie žaidimai 
padedu skautams pažinti kitas šalis, 
viso pasaulio žmonių rūpesčius, 
pilietiškumą savo krašte ir pasaulyje.

LIUKSEMBURGO skautai 
padeda senegaliečiams skautams 
statyti lavinimo centrą Mboro 
miškuose. Įstaiga pati išsilaikys, 
mokydama žmones miškininkystės, 
vaismedžių auginimo, 
daržininkystės, paukštininkystės, 
metalo ir medžio išdirbimo, statybos, 
automobilių taisymo ir pn.

♦ » »

LIECHTENŠTEINO ir Islan
dijos skautų sąjungos į pasaulinę 
džiamborę Australijoje 1988 m. 
pradžioje nusiuntė 3,5% savo visų 
skautų — tai didžiausias narių 
nuošimtis tarp 93 dalyvavisių šalių.

♦ ♦ ♦ ♦

KOSTA R1KOS skautai ir 
skautu budi prie pajūrių, kai 
didžiuliai 300 kg jūriniai vėžliai išlipa 
kiaušinių dėti. 1987 m. iš 1000 lizdų 
tik 50 lizdų buvo išgelbėti nuo vėžlių 
kiaušinių medžiotojų. Pernai padėtis 
pagerėjo, kai skautai ir skautės 
būreliuose po penkis saugojo lizdus. 
Vėžliai visame pasaulyje įstatymo 
saugojami.

PAKISTANO skautai lankė ben
drus Australijos ir Bangladešo 
skautų vyčių projektus 
sveikatingumą ugdyti, norėdami 
programas savo krašte pritaikyti. 
Tarp šių yra vitamino A dalinimas, 
nes vien tik Bangladeše apie 30.000 
vaikų kasmet apanka dėl vitamino A 
stokos.
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Kalėdinė Sueiga
Los Angeles „Palangos” Tunto 

vyresnės skautės susirinko 1988 m. 
gruodžio mėn. 19 d. pas s. Dalią 
Sodeiki'nę tradicinei metinei Kalėdų 
sueigai. Ši sueiga būna visų vyr. 
skaučių labai laukiama. Šįmet, kaip 
ir kasmet, .sesė Sodeikienė paruošė 
daug skanių valgių, įskaitant jos 
žinomus švediškus kukulius, kurie, ji 
sako, iš tikrųjų, yra norvegiški!

Taigi, pradėjome vakarą 
užkandžiais. Susirinko viso 16 sesių. 
Kitos negalėjo atvykti, nes ruošėsi 
mokslo egzaminams. Šalia vyresnių 
skaučių buvo ir skautininkių: tun- 
tininkė Rima Baipšienė ir vyr. 
skaučių skyriaus vedėja sesė Ina 
Petokienė. Taip pat atstovaudamos 
naujai įsikūrusią „Nijolės 
Sadūnaitės” skautininkių draugovę: 
draugininkė ps. Rita Žukienė, ps. 
Regina Polikaitienė (vyr. skaučių 
kandidačių draugininkė), ir ps. 
Regina Jogienė.

14

Sueigos oficialią dalį'pradėjome 
žvakių uždegimu. Žvakes uždegė sesė 
Bipšienė, sesė Petokienė, sesė 
Žukienė ir sesė Polikaitienė. Toliau 
sveikinom mūsų tarpe naujai 
baigusias Gilvelio kursus, 
aukščiausią skautišką mokyklą, sesę 
Ritą Žukienę ir Reginą Polikaitienę. 
Pasigędome trečios Gilvelistės 
Dainos Petronytės. Taip pat, sesei 
Žukienei buvo įteiktas „Už 
Nuopelnus” ordinas, negalėjusiai 
anksčiau dalyvauti metinėje Rajon’o 
sueigoje.

Toliau, visos susibūrėme apie sesę 
Dalią, kuri pianinu akomponavo 
yyr. skaučių giedamas Kalėdines 
giesmes. O po giesmių vaišinomės 
gardžiais saldumynais ir kavute. Ir 
vėl sesė Dalia iškepė nepaprastų 
skanumynų, net ir napoleoną 
papuoštą skaučių rūtele.

Po saldžiosios ir kavutės ap- 
simainėm burtu ištrauktom 
dovanėlėm. O tada buvo laikas 
susiet? • tradicinę vaizdajuostę — 
visos sesės pasisiveikina ir trumpai 
apibudina svarbiausius pereitų metų 
įvykius. Sesė Aida Šukštaitė-Merrill 
ištekėjo, ir ta proga jai įteikta 

lietuviškų papročių knyga. Taip pat, 
sesė Onutė Šepikaitė susižiedavo su 
Vytu Kebliu iš Detroito.

Vakarui baigiantis sustojom ratu 
— „Ateina Naktis” ir atsisveikinom 
iki Naujų 1989 Metų.

RJ

KAZIUKO MUGĖ
LOS ANGELES

Los Angeles skautų,-čių 
Kaziuko mugė įvyko sekma
dienį, kovo 5 d. Mugės ati
darymo proga Ramiojo 
Vandenyno rajono vadas Rim
tautas Dabšys pakvietė mūsų 
mylimą brolį veteraną Vaclovą 
Sviderską tarti žodį. Visur ir 
visuomet dalyvaujantis brolis 
Sviderskas mielai papasakojo 
Kaziuko mugės istoriją. Prane
šė, kad vakar Vilniuje įvyko 
Kaiziuko mugė. Broliui Svi- 
dėrskui buvo prisegtas kaspinas 
su gėlyte, o paukštytė Audra 
Kudirkaitė ir vilkiukas Marius 
Aneliauskas perkirpo kaspiną. 
Taip prasidėjo mūsų mugė.

Paukštytės ir vilkiukai ragino 
svečius išbandyti savo laimę, 
traukdami įęjmėjimų bilietus. 
Skautės, vyresnės skautės ir 
skautininkės budėjo prie rank-

Los Angeles Palangos Tunto vyr. 
skaučių Kalėdinėj sueigoj: stovi: 
Laima Antanaitienė, Aida Šukštaitė- 
Herrill, Audra Dabšytė, Vida 
Čekanauskaitė, Lina Baipšytė, Rita 
Žakienė, Daiva Venckutė, Regina 
Polikaitienė, Regina Jagienė, Dana 
Augutė-Scolienė, Dalia Sodeikienė. 
Klupo: Tina Petrušytė, Gina 
Petokaitė, Onutė Šepikaitė, tun- 
iininkė Rima Baipšienė, Ina 
Petokienė. -1Q8K VII to
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BALIUI GAJAUSKUI
CHICAGOJE LANKANTIS

SUSIPAŽINIMO SU 
VYRESNIAISIAIS 

VAKARONĖJE

Kovo 18 d. vakare beveik 
šimtinė skautininkų,-ių Jau
nimo centro kavinėje laukė at
vykstančių svečių. Kai, artėjant 
8 v.v., lydimi LSS' Tarybos 
vicepirm. vs Irenos Kerelienės, 
atvyko Balys ir Irena Ga
jauskai, prie durų juos su 
gėlėmis sutiko „Pelėdos” — vs 
Halina Plaušinaitienė, vs Jolan- 
da Krutulienė ir vs Nijolė Užu- 
balienė, o visi dalyviai pagerbė 
svečius atsistojimu ii' džiugiu 
plojimu.

Vakaronę sveikinimo žodžiu 
pradėjo vs Ir. Kerelienė, kuri, 
visiems sugiedojus' Lietuvos 
himną, trumpai apsakė Balio 
gyvenimą, jo patirtus vargus ir 
kančias. Žodį baigdama paste
bėjo, kad: „nežiūrint, kaip 
okupantai stengėsi jį palaužti, 
net sunaikinti, jis nepalūžo ir 
neišdavė nei savęs, nei kitų, nei 
Tėvynės”.

Buvęs LSS Tarybos pirm..,ir 
LSS Brolijos Vyriausias skauti
ninkas vs fil. Sigitas Miknaitis' 
nuosekliai aptarė skautijoš įsi- 
steigimą ir veiklą Nepriklau
somoje Lietuvoje, atsikūrimą 
tremtinių stovyklose Vokie
tijoje, steigimąsi išeivijoje ir da
bartinę veiklą net keliuose kon

tinentuose, kraštuose, priėmu
siuose tėvynėn grįžt negalinčią 
lietuvių politinę išeiviją. Ši 
lietuviškosios skautijos istorinė 
apžvalga buvo įdomi ir ypač 
taikyta vakaronėje dalyva
vusiems Chicagos skautiškose 
šeimose viešintiems svečiams iš 
ok. Lietuvos, jų tarpe ir kun. 
R. Repšiui, kurį šion vaka
ronės atlydėjo Marijonų vie
nuolijos provinciolas kun. V. 
Rimšelis, MIC.

Fil. vs Kęstutis Ječius 
supažindino su LSS struktūra, 
dabartine LSS vadovybe ir 
Chicagoje gyvenančiais tos va
dovybės pareigūnais.

Susipažinimo vakaronėje Chicagoje. Iš k.: v.s. Irena Kerelienė, Balys Ga
jauskas, Irena Gajauskienė ir v.s. fil. Sigitas Miknaitis.

Nuotr. Alės Namikienės.

LS Brolijos Vyriausias skau
tininkas vs Gediminas Deveikis 
supažindino su vakaronėje daly
vavusiais Brolijos vadijos na
riais. Buvo pristatytos Chica
goje veikiančių tuntų tunti- 
ninkės ir jų vadijos. Akademi
nio Skautų sąjūdžio vardu svei
kindama fil. s. Aleksandra Li- 
kanderienė įteikė knygą „Aka
deminė Skautija”. Vydūno 
Jaunimo fondo pirm, fil vs 
Vytautas Mikūnas sveikinimą 
palydėjo gražia dovanėle — to 
fondo ką tik išleisto spalvoto is
torinio Lietuvos žemėlapio pir
ma kopija. Chicagos skau
tiškųjų vienetu vadovų,-vių var
du pasveikino ir dovanas — LSS 
Pirmūno P. Jurgėlos „Lietuviš
koji Skautija” ir „Lietuvių 
Skaučių Seserija” įteikė vs Alė

1
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Namikienė, perskaitydama ir 
prasmingus įrašus.

Iškvietus sueigoje dalyvavu
sius Geležinio Vilko ordinu 
apdovanotus nusipelniusius 
LSS vadovus: vs Ireną Kerelie- 
nę, vs Malviną Jonikienę, vs 
kun. Antaną Saulaitį, SJ, vs fil 
Sigitą Miknaitį, vs fil.Vytautą 
Mikūną, vs fil. Joną Damauską, 
vs fil. Edmundą Korzoną ir vs 
Vladą Vijeikį, į jų tarpą įsi
rikiuoti buvo pakviestas ir 
Balys Gajauskas. Visi sueigos 
dalyviai džiugiai sutiko vs J. 
Krutulienės perskaitytą, LSS 
Vyriausios skautinlnkės vs tn 
Stefos Gedgaudienės, LSB 
Vyriausio skautininko vs 
Gedimino Deveikio ir ASS vadi- 
jos pirmininkės fil vs Danutės 
Eidukienės pasirašytą nu
tarimą Lietuvos laisvės ir žmo
gaus teisių kovotoją Balį 
Gajauską apdovanoti ordinu UŽ 
NUOPELNUS su rėmėjo kaspi
nu. Ordiną prisegė LS Brolijos 
Vyriausias skautininkas vs G. 
Deveikis.

Visiems sugiedojus „Atgimė 
Tėvynė”, prabilo Balys Gajaus
kas. Padėkojęs už šiltą 
priėmimą, pasisakė - Lietuvos 
Skautų sąjungon įsijungęs 1933 
metais. Paskutinį kartą daly
vavęs slaptoje Vasario 16 suei
goje 1942 m. Kaune. Naciams 
suėmus draugininką, daugiau 
sueigų nebebuvę. Brolis Balys 
pareiškė, kad visą gyvenijna 
vadovavęsis skautiškais princi
pais, kurie padėjo jam nenusto
ti vilties ir sunkiausiose gyve
nimo valandose. Jautęsis labai 
laimingas po daugelio metų šią 
Vasario 16-tąją Lietuvoje vėl iš
vydęs uniformuotus skautus. 
Džiaugėsi skautiška veikla išei
vijoje, tikėdamas, kad išeivijos 
ir atsikurianti Lietuvos skautija 
suartės bendram reikalui, kad 

išeivijos skautai patirtimi, 
literatūra ir kitais būdais padės 
atsistatančiai skautijai Lie
tuvoje.

Svečias papasakojo apie 
sunkius savo pergyvenimus 
tremtyje ir kalėjimuęse. Ilgokai 
atsakinėjo į klausimus, neveng
damas ir jam itin skaudžių įvy
kių.

Oficialioji vakaronės dalis- 
buvo baigta visų giedama 
„Lietuva brangi”.

Po to dar ilgokai neformaliai 
bendrauta, vaišintasi kava ir 
užkandėliais. Visi džiaugėsi 
galėję artimiau susipažinti su 
skautiškai kukliu, bet tvirta- 
valiu mūsų tautos didvyriu. 
Džiaugiamės ir didžiuojamės 
turėdami jį savo skautiškoje 
šeimoje kaip brolį, dvasinės stip
rybės ir žmoniškumo pavyzdį.

IR

2

Balys Gajauskas su žmona

Nuotraukos' V. Statkaus
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IŠ BADEN-POWELLIO 
MINČIŲ

— raskime laiko skaityti — pasi-
semsime išminties,

— raskime laiko atsikvėpti — 
užsitikrinsime jaunystę,

— raskime laiko būti malonūs ir 
draugiški — tai kelias į laimę.

MIELOSIOS 
JAUNESNIŲJŲ

SKAUČIŲ 
VADOVĖS!

Didesniuose vienetuose, be 
įprastinių tunto sueigų, patartina 
turėti atskirą iškilmingą sueigą- 
šventę, skirtą tik paukštytėms. 
Tunto sueigose mažoji sesė 
daugiausia tik prastovi 
besiklausydama ilgų įsakymų su 
dar ilgesniais paragrafais. Net ir 
pasirodymų metu paukštytė 
daugiausia lieka antroje vietoje. 
Taip, ■ kaip skautės turi savo 
Susimąstymo dieną, taip ir 
paukštytės gali turėti savo šventę, 
kurios metu ji būna pilna 
šeimininkė. Tada gal ir įsakymų 
ilgumas taip jų nenuvargins, nes ji 
pati bus čia minima: kiek ženklų 
išlaikė, kurį patyrimą gavo, kurią 
specialybę užsitarnavo.

į šventę atsilankiusius svečius 
taip pat paukštytė gali priimti, 
nurodyti vietas. Jos palydove skirti 
didesnę sesę, kuri pažintų 
pakviestuosius svečius, bet palikti 
pačiai paukštytei juos priimti.

Šventės . metu suruošti 
darbelių parodėlę su nuotraukų 

albumais, ankstesnių darbelių 
knygomis, dr-vės dienoraščiu ir 
kitais, dr-vę liečiančiais, daiktais. 
Metų bėgyje sesių padarytus 
darbelius neatiduoti joms par
sinešti namo, nes kai bus reikalas 
darbelius surinkti parodėlei, 
vargu ar surinksite juos atgal. 
Geriausia, kad dr-kė pasidėtų juos 
pas save ir tik po šventės išdalintų 
juos sesėms. Jei dr-vėje yra 
vedama darbelių knyga, pirmiau 
atrenkami darbeliai į knygą.

Laužo metu, leisti kuo daugiau 
sesių pasirodyti. Geriausiai 
sugalvoti tokius pasirodymus, 
kuriuose galėtų dalyvauti visa dr- 
vė. Tada nei viena sesė nesijaus 
nuskriausta ir visos stengsis kuo 
geriausiai pasirodyti. Jei reikia 
išskirti vieną ar kelias seses, 
stengtis neskirti vis tų pačių 
mergaičių, kurios ir mokykloje, ir 
lituanistinėje klasėje vaidina, 
deklamuoja, yra gabesnes, 
drąsesnės. Kartais reikia 
pastūmėti ir tas nedrąsias 
mergaites, kurios ne tokios 
gabios, prasčiau kalba lietuviškai, 
bet yra jautrios ir gerai mato kitų 
sesių pirmavimą, išskyrimą, net ir 
skaučių eilėse. Taip elgdamosi 
vadovė kartais gali atrasti 
nepramatytų gabumų sesę. Taip 
pat ir tėveliai, matydami savo 
dukras noriai dalyvaujant 
pasirodymuose, dainose, 
smagiau pasijaus.

Pav., pasirodyme „Saulutė 
tekėjo", galima įjungti'Visą, net ir 
didelę df-vę: saulutė su 
debesėliais, jau 3 sesės; lapeliai 
— b'eveik visa dr-vė; du broliai; 
žirgelis, dvi sesės; akmenėlis — 
galima su parašu, kad aiškiau 
būtų, kas čia per daiktas; dvi 
ugnelės, kurios perbėga iš vieno 
šono į kitą, kada tas punktelis yra 
dainuojamas. Kiekviena sesė pati 
pasidaro (namie ar sueigos metu) 
sau reikiamus daiktus: saulutę, 
kelis debesėlius, lapelius, kurie 
per pasirodymą turi labai mirgėti, 
akmenėlį, ugnelę (raudono pop
ieriaus ar medžiagos juosteles).

J seen ižu oja nt trikampę 
kepurę, sustatyti visą dr-vę 
trikampiu, mažiausias į priekį ir 
1.1. Visos turi užsidėjusios 
trikampes popierines kepures, 
kurios gali būti labai įmantriai 
išmargintos ar tik paprasto 
laikraščio. Ir visos dainuoja šią 
populiarią dainelę su atitinkamais 
nutylėjimais, o ant galo visą 
dainelę tik judesiais teparodo. 
Šiuo būdu galima beveik kiek
vieną liaudies ar skautišką dainelę 
jscenizuoti.
Su geriausiais linkėjimais Jums 

visoms!
v. s. Janina Mikutaitienė

3
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LSS Tarybos suvažiavimas sausio 
28-29 d.d. Pasaulio Lietuvių Centre, 
Lemom, 1L

Rašo Sesė s. Julija Taorienė

Broli:

Beieškodama idėjų Skautų Aide 
sueigom, suradau straipsnį sausio, 
1989 ž. Nr. Straipsnis buvo „Tau, 
Vadove” skyriuje: Užsiėmimai 
skautėms besiruošiančioms patyrimo 
laipsniams. Kai kurie atsakymai 
pirmos pagalbos pratimams yra ne 
pagal naujausius pirmos pagalbos 
dėsnius.

Štai kai kurie pataisymai, pagal 
dabartinius pirmos pagalbos dėsnius.

L Patyrimas
A. Apsvarstyti žaizdelę:

1. Nuplauti su muilu ir vandeniu.
2. Uždėti sterilizuotą gazelę.

Jeigu smarkiai kraujas bėga iš žaiz
dos, tai svarbiausiai reikia sustabdyti 
kraujo plūdimą:

1. Uždengti sterilizuotą gazelę.
2. Spausti.
3. Pakelti kūno dalį virš širdies.
4. Surasti pagrindinę arteriją ir ją 

spausti.
5. Pašaukti EMS.

B. Kraujo plūdimas iš nosies:
1., 2., tvarkoj
3. Dėti ledą ant nosies ir veido.
4. Jeigu dar nesustoja, syvynioti 

merlės gabaliuką, įkišti į nosį 
(palikdami galiuką išsikišusį, kad 
būtų galima vėliau ištraukti) ir 
spausti su pirštais šnerver.

II. Patyrimas:
A. Nusiplikinus ranką

1. Nuimti rubus jeigu neprilipę 
prie žaizdos.

2. Įkišti nudegintą ranką į šaltą 
vandenį, arba dėti šaltus, švarius 
rankšluosčius ant rankos.

3. Nesusprogdinti pūsles.
4. Nudžiovinus, apdengti su 

švaria, be pūkų, merle.
5. Laikyti ranką pakeltą.
Nedėti riebalų. . . gali užkrėsti 

žaizdą.

B. Apalpus:
L Pakelti kojas aukščiau širdies.
Tada, L, 2. ir 3. tvarkoj.
Neduoti amoniako (chemikalas 

gali išdeginti nosį).

C. Elektra trenkta:
1. Pirmiausiai, išjungti elektrą, 

kad patį nenutrenktų; avėdama 
guminius batus; nestovėti vandenyje.

2. Patikrinti, ar kvėpuoja ir ar 
širdis plaka. Jeigu ne, tai pradėti 
dirbtiną kvėpavimą arba CPR.

3. Paguldyti lygiai, nebent 
sunkiai kvėpuoja, tada pakelti galvą 
ir pečius truputį.

4. Apkloti, ar kaip nors kitaip 
laikyti šiltai.

5. Pašaukti EMS. . .
6. Duoti gerti, tik jeigu: žmogus 

yra su sąmone ir jeigu EMS ilgai 
nepasirodys.

D. Koją nušalus:
1. Uždengti nušalusią vietą.
2. Duoti šilto atsigerti, atnešus 

ligonę į kambarį.
3. Įkišti koją į šiltą vandenį 

greitai.
4. Kai atšils koja, dėti merles tarp 

pirštų, laikyti pakeltą ir neleisti 
vaikščioti.

5. Laikyti šiltai
6. Kviesti EMS.

E. Dujomis apsinuodijus.
L tvarkoj.
2. Pradėti dirbtiną kvėpavimą, jei 

reikia.
3. Atrišti drabužius.
4. Šaukti EMS.

F. Nekvėpuoja:
Siūlau, kad visos išmoktų CPR pagal 
American Heart Assoc.' arba Red 
Cross nurodymus.

1. Atdaryti burną „airway” — 
ištiesinti kaklą.

2. Paklausyti, pažiūrėti, pajusti ar 
yra oras plaučiuose.

3. Pradėti dirbtiną kvėpavimą, 
jeigu nekvėpuoja.

4. Pažiūrėti ar yra užblokuota 
gerklė naudojant „obstructed airway 
technique”.
G. Kirvis prakirto ranką.

I Uždėti merlę ir stipriai spausti 
iškėlus ranką.

2. Spausti — atitinkamas arteri 
jas virš žaizdos.

3. Aprišti.
4. Vežti ligoninėn susiuvimui.

Vaistinėlė:
6.^/7: siQlau mostelę su antibiotikais 
3, 8, ’10 nereikia
9. tylenol (acetominophen). Neduoti 
aspirino vaikams — yra ryšys su 
Reyes Syndrome!
Iš tikrųjų, pagal pirmos pagalbos 
dėsnius nereikia visai turėti vaistų 
dėžutėje.
Siūlau pridėti: akies kompresą, tape.
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Los Angeles Kaziuko mugėje prie paukštyčių loterijos stalo laimę norinčių 
išbandyti laukia vadovė ps. Regina Polikaitienė ir sesės Audra Kudirkytė, 
Adrija Karaliūtė, Aušra Mulokaitė.

darbių stalo, apkrauto medžio 
darbais, velykiniais margučiais, 
lietuviškais tautiniais dra
bužiais papuoštomis lėlėmis, 
lietuviškom atvirutėm. Buvo ir 
namuose gamintos „plytinės” ir 
razinkų duonos. Labai skanią 
razinkų duoną pagamino nuola
tinė skautų rėmėja ponia 
Šepikienė.

Prityrusios skautės parda
vinėjo kepsnius, laiškams 
rašymo popierį, papuoštą lie
tuviškais raštais ir „mašinos 
saulės akinius” su Vytim. 
Vyresnės skautės kandidatės 
kvietė jaunesnius žuvaujant 
laimėti įvairias premijas. Jaunų 
skautininkių Nijolės Sadūnai- 
tės būrelis siūlė svečiams savo 
gražiai išdrožinėtas rankšluos
tines. Vyresnės skautininkės, 
„Pušelės” ieškojo gerų namų 
savo „basomis Birutėmis” pa
vadintoms lėlėms.

Ir šiemet sesė Milda Kveda
rienė atvyko iš Arizonos, at- 
veždama savo gražius audinius, 

gintarinius auskarus ir ka
rolius.

Skautai pardavinėjo medžio 
drožinius ir gražius „Šliumpu 
pumpu” marškinėlius. Prity
rę skautai kepė dešreles ir 
kalbino žmones bandyti savo 
laimę prie „ruletės” rato. Jūrų 
skautai kepė žuvį ir fotografavo 
skautus ir skautes „prie jūros”.

Viršutinėje salėje „Gražinos” 
būrelis ruošė dešras su kopūs
tais. Karnavališkai apsirengę 
akademikai kvietė pasigar
džiuoti apatinėje salėje, kuri 
buvo papuošta palmėmis ir kar
navaliniais paveikslais. Rajono 
loterijoje buvo siūloma laimėti 
medines tulpes, rankšluostinę, 
orchidėją ir kt.

Mugė labai sėkmingai praėjo. 
Ačiū visiems už atsilankymą; 
tikimės, kad radote tai, ko 
ieškojote.

Gailė Radvenytė

Kaziuko mugės atidarymas Los Angeles Šv. Kazimiero parapijos mokyklos kieme. Kaspiną, 
laikomą paukštytės Audros Kudirkytės ir Vilkiuko Mariaus Aneliausko, perkerpa lietuviškos 
skantiins veteranas v.s. Vaclovas Sviderskas.
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CHICRGO BALIUI GAJAUSKUI
CHICAGOJE LANKANTIS

Prieš keletą metų Jaunimo 
centre pasirašinėjom po peticija, 
siekiant Balio Gajausko išlais
vinimo iš kalėjimų ir Sibiro 
tremties. Nuoširdžiai vylėmės 
tokia galimybe, bet ir didžiau
siam optimistui mūsų tarpe 
tada būtų buvę sunku tikėti, 
kad vieną dieną sveikinsim jį 
savo sueigose tame pačiame 
Jaunimo centre. O vis dėlto 
tokia diena išaušo. Š.Ai. kovo 18 
d. popietėje sveikinom jį Chi- 
cagos skautijos iškilmingoje 
sueigoje, o vakare — su 
vyresniaisiais susipažinimo 
vakaronėje.

Sutikome jį nuoširdžiai, kaip 
sutinkamas iš pasmerkimo 
pražūčiai netikėtai sugrįžęs 
brolis — su gėlėmis, šiltais 
sveikinimo žodžiais, akyse 
sublizgusia džiaugsmo ašarą. O 
atsisveikindami išlydėjome su 
dovanėlėmis ir viltimi, kad šis 
susitikimas tik pirmutinis, kad 
jų bus daugiau ir įdomesnėje 
aplinkoje — Tėvynėje prie laužo 
skautiškoje stovykloje. O kol tai 
įvyks, prisiminsim susitikimus 
Chicagoje,

iškilmingoje
SKAUTUOS SUEIGOJE

Kovo 17-19 dienomis, Chi
cagoje svečiavosi neseniai iš 
sovietinių kalėjimų paleistas 37 
metūs gulaguose iškentėjęs, 
sąžinės kalinys Balys Ga
jauskas ir jo žmona Irena. Jį 

pagerbti buvo surengtos vaka
ronės, sueigos, susitikimai su 
visuomene. Chicago's skautai 
norėjo su B. Gajausku susitikti, 
ir, kaip jaunystėje buvusį 
skautą, brolį Balį vėl įjungt 
į skautiškos šeimos būrį.

Šeštadienį, kovo 18 d., 2 vai. 
p.p. Jaunimo centro didžiojoje 
salėj įvyko „Kernavės” tunto 
iškilminga sueiga. Tuntininkė 
s. Rita Penčylienė, sužinojusi, 
kad sueigoje dalyvaus- B. 
Gajauskas, pakvietė ir kitus 
tuntus sueigoje dalyvauti.

Salėje rikiavosi ne tik 
kernavietės, bet ir „Aušros 
Vartų”. „Lituanicos” b ei „Neri
jos” tuntų sesės ir broliai, dalis 
jų, anksčiau baigę pamokas, at
vyko net iš Lemonto. Staiga — 
tyla! Pro „Mirgos” draugovės 
sesių sudarytą garbės sargybą 
žengė Balys ir Irena Gajauskai, 

lydimi LSS Tarybos vicepirmi
ninkės, v.s. Irenos Kerelięnės. 
Salėje susirinkę skautai ilgai 
plojo šiam tautos didvyriui ir 
džiaugsmingai sušuko: „Lietu
va bus laisva, lai gyvuoja 
skautija!” Nuskambėjo ir 
„Kernavės” tunto šūkis, daina. 
Po raportų paaiškėjo, kad 
sueigoje dalyvauja 50 
kernaviečių ir arti 100 kitų 
tuntų brolių ir sesių.

Tuntininkės pavaduotoja, s. 
Ramunė Lukienė, pristatė 
garbės svečią, Balį Gajauską, 
pasveikindama taip ilgai už 
Lietuvą kentėjusį mūsų 
skautiškos šeimos narj. 
Suskambėjo draugovių šūkiai. 
Broliui Gajauskui ir jo žmonai 
buvo įteikti tuntų ženkleliai.

Įnešus tuntų vėliavas ir gie
dant Lietuvos himną, buvo jau
dinantis momentas. Galvojau,

Susipažinimo' vakaronėje Chicagoje ordiną Už Nuopelnus Baliui Gajauskui prisega LS Brolijos 
Vyriausias skautininkas v.s. Gediminas Deveikis. Stebi skautininkai — v.s. kun. Antanas Saulai- 
tis, v.s. fil. Ed. Korzonas, v.s. M. Jonikienė, v.s. fil. Vytautas Mikūnas, v.s. Irena Kerelienė.

Nuotr. Alės Namikienės
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kad už šią giesmę, kurią-taip 
dažnai giedame'ir nebėišgyve- 
name jos reikšmės, brolis Ga
jauskas buvo kalinamas, muša
mas ir kankinamas...
Perskaičius įsakymus, dvi 

jaunutės „Kernavės” sesės, 
draugininkės s. Marytės Utz 
gerai paruoštos, davė jaun. 
skaučių įžodį ir pabučiavo vė
liavą. Kaklaraiščius joms užrišo 
sesė Marytė, o Tėvynės ilgesio 
mazgelį — brolis Gajauskas. 
Mamytės užmezgė gerojo darbe
lio mazgelį. „Kernavės” tuntas 
džiaugiasi naujomis paukštytė
mis, Audra Adomėnaite ir Alici
ja Stankevičiūte, ir linki joms 
daug gražių skautavimo dienų. 
Pažangumo žymeniu buvo apdo
vanotos kernavietės Vita Mike- 
levičiūtė, Renata Kvantaitė ir 
Dalia Kizlaitytė, o vyr. sk. Kris
tina Bielskutė — Vėliavos 
žymeniu. Tikiu, kad šią sueigą 
šios sesės ilgai prisimins, nes 
garbės žymenis joms prisegė 
mūsų brangus svečias, brolis 
Gajauskas.

Po apdovanojimų ir sveiki
nimų žodį tarė ir mūsų svečias. 
Jis prisiminė savo skautavimo 
dienas Nepriklausomoj Lietuvo
je bei paskutinę slaptą sueigą 
vokiečių okupacijos metais; 
1942 m. vasario mėn., kai jų 
draugininkas buvo išvežtas. 
Brolis Gajauskas pabrėžė faktą, 
kad skautai Lietuvoje jau atsi
kūrė ir š.m. Vasario 16-tąją, pir
mą kartą po 49 metų unifor
muoti vėl stovėjo garbės sar
gyboje Vilniuje, Gedimino aikš
tėje. Jie džiaugėsi gavę unifor
mas iš Amerikos lietuvių skau
tų. Ar ne smagu, kad padarėm 
gerą darbelį, ir Lietuvos skautai 
dėvi mūsų atsiųstas uniformas, 
nors dar ir neturi.visų reikalin
gų ženklų? „Padėkite 
atgimstančiai tautai!” — baigė 

savo trumpą, bet jausmingą 
kalbą brolis Gajauskas. Jo 
kalba buvo labai nuoširdžiai 
priimta.

„Kernavės” tunto tuntininkė 
v.s. Rita Penčylienė pasveikino 
abu Gajauskus su ateinančio
mis Velykomis, įteikdama 
poniai ir dukrai Gražinai (tuo 
metu viešėjusiai Californijoje 
pas gimines) Velykų krepšiu
kus. Gražinos krepšiuke buvo 
„Kernavės” tunto marškinėliai 
ir tunto ženklelis, kad ji galėtų, 
sesės Ritos žodžiais, „įsteigti 
„Kernavės” skiltį” grįžusi į 
Lietuvą. Broliui Gajauskui buvo 
įteiktas muginukas iš ką tik 
praėjusios Kaziuko mugės; jam 
palinkėta sėkmės ir ištvermės. 
„Aušros Vartų” tuntininkė, ps. 
fil.' Svajonė Kerelytė irgi 
sveikino garbės svečius, dova
nodama jiems sukaktuvinį tun
to leidinį.

Čikagos „Lituanicos" tunto jūrų 
skautus inspektuoja jūrų skaučių 
skyriaus vadėja jvs D. Bylaitienė ir

Vidurio rajono vadeiva js ^Igis 
Maurukas. Nuo trauka J 
Tamulaičio.

Sueigai besibaigiant, buvo'su
dainuota Sąjūdžio daina 
„Balnokit, broliai? žirgus”. 
Tada, įjungę brangius svečius į 
didelį, skautišką, šeimynišką 
ratą, sugiedojome „Ateina 
naktis” ir ši istorinė, iškilminga 
sueiga buvo baigta.

Džiugu, kad sueigoje dalyvavo 
ir kiti tuntai, kad galėjo da
lyvauti garbės svečiai, kad pats 
brolis Gajauskas ir jo žmona 
galėjo pajusti skautišką dvasią 
ir pasijusti namie, nors toli nuo 
Lietuvos. Tikimės, kad brolis 
Gajauskas ir ponia Irena šios 
sueigos nepamirš. Esam labai 
laimingi, kad turėjom progą 
nors porą valandų pabūti su 
šiuo garbingu žmogumi. Broli 
Gajauskai, su jumis eina ir visa 
lietuviška skautija! Linkime 
viso geriausio! Ir BUDIME!

ps. fil. Rita Likanderytė
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MUGE GEDIMINO PILIES 
PAPĖDĖJE

Ilgesiu ir viltimis 
gaivinantis

Jau penktą dešimtmetį skau
tiško kaklaraiščio kamputin 
rišame simbolinį Tėvynės ilge
sio mazgelį... Ne vien ilgesio, 
bet meilės — Tėvų žemei, tautai, 
kalbai, papročiams — viskam, 
kas lietuviška. Tas vertybes 
puoselėdama, išeivijoje užaugo
jau trečia lietuviškos skautijos 
karta. Užaugo, tikėdama Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mu, laukdama dienos, kurią, 
saliutu pasveikinus Gedimino 
pilies bokšte plevėsuojančią tri
spalvę, galės atrišti tą ilgesio 
mazgelį...

Naujojo tautinio atgimimo 
vėjams pūstelėjus, Tėvynėj ple
vėsuoja trispalvės, ryžtingai 
skamba visos tautos giedamas 
himnas... Džiaugsmu plazda ir 
mūsų širdys, susijaudinimo aša
ros vilgo akis, kad 'ištvėrė 
nelaisvės sukaustyta tauta 
Tėvynėje, kad ištvėrėm mes, 
svečiose šalyse, toli nuo tėvy
nės... Ištvėrėm, bet laisvės Tėvy
nėj dar nėra. Laukiam, vilia
mės, tėberišam Tėvynės ilgesio 
mazgus, gyvenam tais pačiais 
lūkesčiais, tomis pat viltimis.

Tradicijas tęsiant

Puoselėdami tradicijas, Chica- 
goš skautai ir skautės kovo 5 d. 
rikiavosi'jau daugiau negu tris
dešimtąjį kartą, Jaunimo centro 
didžiojoje salėje, metiniam 
Kaziuko mugės atidarymui.

Nuotaika pakili. Salėje, lyg di
džiuliame bičių avily, nekant
raus laukimo slopinamų pašne
kesių ūžesys. Dešimtai valandai 

artėjant — komanda! Įsiviešpa
tavo tyla. Pasitempia trispalvio 
kaspino sargyboje šaunieji 
miško broliai. Mugės komen
danto fil. Leono. Maskaliūno ve
dami, pasirodo garbės svečiai. 
Sveikinimo žodžiais juos pasi
tinka „Kernavės” tunto tunti- 
ninkė v.s. Rita Penčylienė. Jau
dinančiai skamba jos žodžiai

Gedimino pilies papėdėje „Kernavės” tunto sesės dainuoja Atgimimo Sąjūdžio dainą
Nuotr. J. Tamulaičio

apie atgimstančią Tėvynę, atsi
kuriančią Lietuvoje skautiją, su 
kuria mintimis jungdamiesi, 
dedikuojame šią mugę broliui ir 
sesei Tėvynėje. Atitraukiama 
scenos uždanga — prieš akis 
atsiveria Vilniaus panorama... 
Sigito Ramonio natūralistiškai 
sukurtas trijų dimensijų vaizdas 
toks įtikinantis; gausių trispal
vių fone Gedimino pilis, nors 
tolima, bet tokia tikra... O jos 
papėdėje skardžiabalsės „Ker

navės” jaunesnės skautės, vado
vaujamos ps. Ramutės Kemežai- 
tės, nuoširdžiai dainuoja At
gimimo Sąjūdžio dainą „Balno- 
kit, broliai, žirgus”..., o salėje, 
vėliavėlėmis mojuodamos „Lie- 
tu-va! Lie-tu-va! Lie-tu-va!” — 
skanduoja vyresnės sesės. Dau
gelis dalyvių, psichologiškai 
pasijunta pilies papėdėje ir 
šluosto susijaudinimo ašaras... 
Trumpą sveikinimo žodį tarus 
Lietuvos generaliniam konsului 
Vaclovui Kleizai, trispalvį 
kaspiną perkerpa Konsulas ir

LSS Vyriausi skautininkai — 
vs.tn. Stefa Gedgaudienė ir vs. 
Gediminas Deveikis. Mugė 
atidaryta...

Garbės svečiai, o jų didokas 
būrys — apžiūri paviljonus, in
spektuoją išsirikiavusius skau
tus,-es, sveikinančius juos 
skambiais vienetų šūkiais. Ap- 

i dovanoti mugipukais, svečiai, 
pro lankytojų minias irdamiesi, 
apžiūri abiejuose Jaunimo cen
tro aukštuose, įvairias mugės
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„Lituanicos” tunto „Miško broliai” Linas Buntinas, Bronius Fabijonas ir 
vadovas v.s. Juozas Šalčiūnas Kaziuko mugėje Chicagoje kviečia brolius" 
jungtis jų draugovėn. Nuotr. Danutės Šlenienės

įdomybes. Pakviečiami didžio- 
jon kavinėn, kur kernavietės 
visus pavaišina tortais, kava, 
palinksmina daina. Kavinėje 
įtikinančiai sukurtas vidur
amžių gatvės vaizdas — mū
rinės sienos* skliautuotos 
angos... Grąžu ir poilsinga.

Mugėje besidairant

Padėkojusi už vaišes skubu in
dividualiai mugę apžiūrėti, jos 
įdomybėmis pasigėrėti. Prie 
durų susiduriu su modernių 
laikų „elgetomis” — čia skauti- 
ninkės prašo įmest pinigėlį į 
Tėvynėn grįžtančios kregždutės 
lizdelį — tai auka atsikuriančiai 
skautijai Tėvynėje. Įmetusi 
auką — gaunu tautinę vėlia
vėlę. Už durų pasitinka du 
šaunūs jūrų budžiai, įtikinė
dami, kad paaukojusi Lietuvos 
buriuotojų transatlantinės 
kelionės reikmenims, tikrai lai
mėsianti kažkokį nuostabų sūrį. 
Nespėjus paaukoti jūrininkams 
— pora jaunų sesyčių prašo 
aukoti — sesių Lietuvoje uni
formoms... Su aptuštėjusia pini

gine atsiduriu pirmame aukšte. 
Apžiūriu paviljonus — kiek čia 
įvairumo! Kiek darbo valandų 
sudėta į tuos kruopščiai atliktus 
darbelius. Kiekvienas kitoks — 
unikalus. „Nerijos”, tuntas, nuo 
seno žinomas savo puikiomis 
mozaikomis vazomis, šiemet 
turi dar ir gausų rinkinį tauti
niais raštais degintų rėmų, 
dėžučių, kiaušiniams taurelių, 
gintarėliais papuoštų sagtelių, 
na ir, žinomą, ,;Vėlungių” kep
tų tradicinių širdelių...

„Aušros Vartų” tuntas, 
pasižymintis medžio drožiniais, 
ir šiemet turi puikių eksponatų 
— žvakidės, Juostinės, rankš
luostinės, kryžpĮįąi, gėlės ir kt. 
grožybės.

Pilies papėdėje išsidėstęs 
„Kernavės” tuntas šiemet ypač 
akį traukia įdomiomis, kiek 
komiškomis, liaudies motyvais 
sukurtomis lėlėmis. Gausu įvai
rių medžio darbų, meniškų 
margučių ir kt.

„Lituanicos” dieydirbiai ir vėl 
prikūrė gražių koplytstulpių, 
vyčių ir kitų vertybių, o tarp jų 
ir šeimininkių labai vertinamos 

„sūrinės” — sūriams slėgti prie
taisai vilioja visas „geras 
gaspadines”.

Akademikai ir šiemet įkūrę 
spaudos kioską prekiauja kny
gomis, plokštelėmis, kasetėmis 
ir... riestainiais, kurių virtinės 
kabo po stogeliu virš patrauk
liai išdėstytų knygų. Apstu peno 
ir kūnui ir dvasiai.

Apžiūrėjusi grožybes ir kiek
viename tunte ką nors įsigijusi, 
išmėginu laimę, kuri šiemet 
„ant dietos” — laimiu tik saują 
saldainiukų ir gerokai apipešio
tą kimštą katiną su išretėjusiais 
ūsais, kurį įsiūlau pirmam pasi
taikiusiam mažiukui, bet tik 
pridėjusi ir didesnę dalį laimė
tų saldainiukų...

Pasidairau dailiai įruoštose 
visų tuntų kavinėse. Visur pilna 
lankytojų poilsingai kavą siurb
čiojančių, besišnekučiuojančių. 
Užsuku ir į skautininkų Ramo
vės „kiną”, kūr ne vieną ašarą 
nubraukiau, ■ stebėdama pra
ėjusios vasaros įvykių Lietuvoje 
vaizdąjuostes. Pakylu ir į antrą 
aukštą — čia akademikų „Byt
nikų” kavihė ir įvairios 
linksmybės jaunesniems mugės 
lankytojams/Daug klegesio ir 
triukšmingosūhuzikos garsų... 
Ilgiau neužtrūhku — nebe tos 
generacijos...

Nuovargis ir alkis nuveda į 
žemutinėje salėje įsteigtą „Litu
anicos” ir ,Nerijos” tuntų 
valgyklą. Čia -vyresnės sesės ir 
mamytės vaišina išalkusius 
įvairiomis lietuviškos virtuvės 
gėrybėmis. Tarp stalų vikriai 
sukiojasi „Nerijos” tunto 
„Nidos” laivo jaunosios sesės 
prižiūrėdamos tvarką, rūpin- 
damosios švara.

Gera stebint darbščias ir pa
reigingas jaunuoles, ateinančio 
dešimtmečio būsimas mugės or
ganizatores. ĮR
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IŠKYLA J „VAIKŲ
ŪKŲ

(ištraukos iš rašinėlių)

Iškyloje dalyvavo Čikagos jūrų 
skaučių ■ „Nerijos” tunto „Nidos” 
laivo, Lemonte, sesės.

. . . Vasario 11 dienų jūrų skautės 
iškylavo „Vaikų ūkyje”. Aš čiuožiau 
ir slidinėjau ’’cross country” su 
sesėmis Kristina, Janina ir Taiyda. 
Slidinėti man patiko, nors daug 
kartų kritau. . . Buvo labai smagu ir 
aš buvau laiminga. . .

jūrų skautė Erika Jokubauskaitė

. . . Man geriausiai patiko čiuožti 
pačiūžomis. Ant ledo buvo daug 
žolių ir nulinkęs medis. Kai 
pavargom, atsisėdom ant to 
medžio. . . Man patiko važinėtis 
rogutėmis. Buvo didelis kalnas. Mes 
su rogutėmis turėjom nuo to kalno 
lenktynes. . .

jūrų skautė Diana Gulbinaitė

„ Vaikų ūkyje" ledas buvo nelygus, 
tačiau smagiai čiuožė ūdrytės Lina 
Lendraitytė, Kristina Jonušaitė ir 
Alisa Nelytė.

. . . Mes galėjom čiuožti arba 
slidinėti. Buvo ir jodinėjimas 
arkliukais. Aš važinėjau nuo kalno 
rogutėmis. Man ta iškyla labai 
patiko. Aš noriu vėl važiuoti j „Vaikų 
ūkį”. . .

jūrų jaunė kand. Lina Lendraitytė

... Aš iškylavau su jūrų skautėm. 
Čiuožti man nelabai patiko, nes buvo 
perdaug žolių ir ledas nelygus. . . 
Paskui slidinėjom. Tai buvo pirmas 
mano ir Erikos kartas. Visos kritom, 
nes nežinojom kaip sustot.^ ., Kai 
grįžom, mano sesutė ir jos draugė 
buvo piktos, nes jos su mumis nėjo, 
bet pyko neilgai. . .

jūrų jaunė Kristina Dutton

. . . Ant ledo buvo visokių žolių ir 
pusiau nukritęs medis. . . Buvo ir 
„kačiukų uodegos” (cat-tails). Kai 
vėjas pūtė, jų sėklos skrajojo ore. . . 
Slidinėti buvo irgi labai smagu. Mes 
keliavome per mišką, kur buvo daug 
medžių. Sniegas blizgėjo saulėje ir 
viskas labai gražiai atrodė. Visos 
krito ir buvo daug juoko. Tik Taiyda 
buvo vienintelė, kuri nekrito. . .

jūrų jaunė Lydia Dutton 

Nuvažiavom į „Vaikų ūkį”. 
Pirmiau mes čiuožėm, o paskui 
važinėjom rogutėmis. Mes matėm 
daug vaikų, kurie krito. Mums 
visoms buvo labai smagu „Vaikų 
ūkyje”, . .

jūrų jaunė kand. Alisa Nalytė

. . . Kai aš čiuožiau ant ledo, aš 
mačiau tokią ponią, kuri nežinojo 
kaip čiuožti. Aš jai parodžiau kaip 
čiuožti ir ji pradėjo čiuožti truputį 
geriau. . .

ūdrytė Daina Paulikaitė 

„ Laikyk mus, sese Taiyda!”pagalbos 
,, Vaikų ūkio" Čiuožykloje šaukėsi j. 
jaunės Janina Braune, Kristina Dut
ton ir Erika Jokubauskaitė.

. . . Mes važiavom į „Vaikų ūkį”. 
Mes ten čiuožėm ir važinėjom su 
rogutėm. Ledas buvo nelygus. Mes 
jojome ant arkliuko. . .

ūdrytė Laura Jokubauskaitė

L,- l’ 0

STIPENDIJĄ
Jūrų skautė Viva Bartkutė, 

„Nerijos” tunto Čikagoje narė, 
baigusi Yale universitetą, laimėjo 
Rhodes stipendiją dvejus metus 
studijuoti Oxfordo universitete 
Anglijoje. Per visas JA Valstybes 
paskirta 32 stipendijos, kurių suma 
padengia ir pragyvenimo išlaidas. 
1902 m. garsiojo keliautojo Cecil 
Rhodes įsteigta stipendija skiriama 
už aukštą intelektualinį ir akademinį 
pajėgumą, sąžiningumą, pagarbą 
kitiems, pajėgumą kitiems vadovauti 
ir savo talentus pilnai panaudoti. 
Rhodes stipendijos kandidatai yra 
tarp 18 ir 24 m. amžiaus.
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ŠIRDYJE, 
MINTYJE IR 
DARBE -

LIETUVA!
Tunto sueiga — tartum šeimos 

Šventė, kada visi nariai susirenka 
būrin pasidalint savo džiaugsmais, 
rūpesčiais, atsiekimais ir pasidžiaugt 
vienas kito draugyste.

Į tokią šeimos šventę susirinko 
KERNAVĖS tunto skautės 
snieguotą vasario 5-tos sękmadienį 
ne tik visų draugovių smagiam 
susitikimui, bet ir didžiosios lietuvių 
švehtės — V ASARIO 16- — paminė
jimui.

Tunto sueiga prasidėjo šv. 
Mišiomis, kurias atnašavo tunto 
kapelionas J. Vaišnys, S. J. 
pasakydamas įsimintiną pamokslą, 
kuria pagrindinė minjtis — 
Išsilaisvinanti Lietuva ir Vilniuje 
atkurtoji LSS. Skautai Tėvynėje, 
kurių, paskutinėmis žiniomis, jau esą 
2000, norį rinktis į sueigas kasdien 
(I). Tad, anot kapeliono Vaišnio, 
sesės kernavietės turi stengtis įdėt dar 
daugiau širdies ir darbo į savo 
skautaįvimą, kad neatsiliktų nuo 
skautybės entuziastų Lietuvoje.

Oficialioji tunto sueigos dalyje 
buvo paskaitytas Vyr. Skautininkės 
įsakymas, kuriuo, Vasario 16 proga, 
pažangumo žymeniu ap
dovanojamos šios kernavietės: L. 
Augiūtė, G; Butts, D. Kizlauskaitė, 
R. Kvantaitė, V. Meilytė, V. 
MikelevičiŪtė ir L. Von Braun.

KERNAVĖS tuntininkės 
įsakymu, Vasario 16 proga, už 
pavyzdingą sueigų lankymą ir 
•skautišką elgesį į vyresniškumo 
laipsnius buvo pakeltos sesės: 
„Mirgos” d-vė D. Genciūtė, L. Von 
Braun, M. Harris, L. Bendoraitytė, 
L. Gaižutytė, L. Šlenytė, E. 
Žukauskaitė, O. Utz, D. Mikrutaitė, 
A. Apke, R. Žukauskaitė, J. Plačaitė 

Visos į paskiltininkes: L: 
,,Gražinos” d-vė į paękltn. Ii. K. 

.lakstytė ir A. Šlenytė; į skltn. 1. D. 
Butts.

Tunto paukštytės ap
dovanotąsias ir pakeltąsias seses 
papuošę gėlytėmis, o visos ker- 
navietės? sušuko joms daug linksmų 
šūkių.

Sekę Vasario 16 minėjimas — 
dainų ir eilėraščių montažas, 
paruoštas, visų draugininkių, s. R. 
Lukienei padedant.

Minėjimą pradėjo tuntininkės 
pavaduotoja s. R. Lukienė 
pakviesdama kernavietes ir jų svečius 
prisiminti už Lietuvą kentėjusius ir 
žuvusius Sibiro tremtyje, s. Marytė 
Utz paskaitė V. Bložės noveletę apie 
nežmonišką komunistinio režimo 
„nekaltąjį nusikaltėlį”— Sibiro taigų 
tremtinį, o visos KERNAVĖS sesės 
sklandžiai ir sutartinai padainavo 
dainų pynę su eilėraščių intarpais. 
Ypač jaudinančiai nuskambėjo 
Lietuvos Sąjūdžio daina, „Balnokit, 
broliai, žirgus”.

Sueigai baigiantis, tuntininkė 
v. s. R. Penčylienė pasidžiaugė, kad 
KERNAVĖS t-tas buvo pirmasis 
savo kūčių metu surinkęs nemąžą 

„Kernavės” tunto Vasario 16-tosios sueigoje, prie puokštės Sibiro treifitinianas 
prisiminti, savo gėlę prideda ir sesė Gailė Butts.

Nuotr.- Kr. Likan&erytės

sumą pinigų, kuri buvo paskirta 
Lietuvoje atsikūrusių skautų unifor
moms. Uniforminė medžiaga jau 
pasiekusi. Lietuvą, ir ten skautai 
galėsią Vasario 16 švęsti skautiškai 
pasipuošę.

Vasario 16 minėjimą kernavietės 
baigė sunešdamos gėlių žiedus į vięną 
didelę puokštę prie improvizuoto 
kryžiaus prisimenant Sibiro trem
tinius.

Tėvynėje, atrodo, jau antruoju 
himnu tapusi, „Lietuva brangi” 
jausmingai nuskambėjo ir pas ker
navietes. Po jos — tradicinė „Ateina 
naktis” ir — iki pasimatymo 
draugovių sueigose, į kurias KER
NAVĖS t. skautės, skatinamos en
tuziastiško Lietuvos jaunimo, vėl 
rinksis darbingos, veiklios ir 
linksmos. Kad, kaip Sąjūdžio daina 
sako, visada būtų „toj skambioj 
dainelėj, toj mažoj širdelėj — visa 
Lietuva!”

Sesė N
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JURŲ SKAUČIŲ 
KŪČIOS

Pilnos kalėdinės nuotaikos 
susirinko beveik visos Čikagos ir 
Lemento apylinkės jūrų skautės pas 
sesę Vilytę. Pradėjome šį vakarą su 
popierėlių traukimais. Am popie
rėliu buvo užrašyti Lietuvos kaimo 
gyvuliai. Mėgdžiodamos užrašyto 
gyvulio balsą, suradom savo grupės 
nares. Susiradusios savasias, tęsėme 
toliau vakaro programą, eidamos j 
įvairias Kūčių papročių „stotis”. 
Vienoje stotyje traukėme šiaudus, 
kitoje mėtėme per galvą batus. 
Numestas batas daug pasakė apie 
ateitį. Dar kitoj stoty spėliojome 
ateitį su vašku. Kiekviena gave 
žvakutę ir lašino vašką į indą su 
vandeniu. Pagal susidariusią vaško 
formą burėm ateitį.

Sužinojusios savo ateitį, 
susėdome aplink eglutę ir smagiai 
giedojome lietuviškas kalėdines 
giesmes. iSukalbėjusios maldą, 

nusifotografavusios, pasivaišinome 
skanėstais ir gražiai pabendravome.

jūrų skautė Vaiva Vygantaitė

VYRESNIU SKAUČIŲ
PRITYRUSIU SKAUČIŲ
GINTARIU
JURU SKAUČIŲ

SUSITIKTUVĖS - SUVAŽIAVIMAS
Gegužės 27 -29,1989

SKAUTU VYČIU 
PRITYRUSIU SKAUTU 

JŪRŲ BUDŽIU 
JŪRŲ SKAUTU

L.E. SMITH ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTER
5110 Meadowside La.’ Rockville, MD 20855* Tel. (301) 924-2626

KOORDINATORĖ:: v.s. fil. DALĖ LUKIENĖ
10622 Great Arbor Dr. * Potomac, MD 20854 • Tel. (301) 983 - 0763

LSS SESERIJA • PRITYRUSIŲ SK. SK. VEDĖJA v.s. fil. D. Lukienė • VYRESNIŲ SK. SK. VEDĖJA ps. fil. Ina Petokienė-JŪRŲ SK. SK. VEDĖJA v.s. Dalia Sruoga 
LSS BROLIJA- PRITYRUSIŲ SK. SK. VEDĖJAS ps. V. Pltoplys • SKAUTŲ VYČIŲ SK. VEDĖJAS sk.v. V. Lietuvninkas - JŪRŲ SK. SK. VEDĖJAS j.s.dr A Paulius

PROGRAMA
SESTADIENIS:

11:30 REGISTRACIJA
12:00 PRIEŠPIEČIAI
1:00 ATIDARYMAS
1:30 "INFORMACIJAAPIE ĮVYKIUS LIETUVOJE"- Viktoras Nakas
3:00 PERSITVARKYMO SĄJŪDŽIO INTERESŲ GRUPĖS - 

pasiskirstymas i sekančias grupes:
1. LIETUVOS EKOLOGIJA
2. LIETUVOS RELIGIJA
3. "LAISVĖS LYGA"
4. KULTŪRINIAI IR ISTORINIAI PAMINKLAI
5. LIETUVIŲ KALBA IR VIETOVIŲ PAVADINIMAI
6. EKONOMINIAI PERSITVARKYMAI

— susipažinti su jų siekimais ir paruošti plakatus.
5:00 VAKARIENE
6:00 INTERESŲ GRUPĖS PASIRUOŠIMAS "MITINGUI"
7:00 "MITINGAS"-rolių išvaidinimo bodu Įsigyventi
9:00 SUSIPAŽINIMO VAKARAS j Intereso Grupių

siekimus ir problemas.

SEKMADIENIS:
8:00 PUSRYČIAI
9:00 PAMALDOS

10:00 "MINTYS APIE TAUTIŠKUMĄ IR LIETUVIŠKUMĄ"-
10:30 IŠKYLA v.s. fil. A. Dundzila
12:00 PRIEŠPIEČIAI
1:00 "JAUNIMAS LIETUVOJE"- Darius Sužiedėlis
2:00 -SKAUTAI LIETUVOJE"- v.s. tn. Stefa Gedgaudienė
3:00 PERTRAUKA
4:00 SKAUTAI LIETUVOJE IR MES - diskusijų būreliai
5:00 VAKARIENĖ
7:00 PASIRUOŠIMAS JONINIŲ LAUŽUI
8:30 JONINIU LAUŽAS - su Washingtono Apylinkės Svečiais

10:00 LIETUVA DABAR - video

PIRMADIENIS:

8:00 PUSRYČIAI - pasiruošimas kelionei j namus
10:00 "DEMONSTRACIJA"- Lietuva mūsų perspektyvoje
11:30 PROCESIJA - paminėti "Stalinizmo Aukas"
12:00 UŽDARYMAS - priešpiečiai
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BURIAVIMO
STOVYKLOS
GRAŽESNĖS

PUSĖS

Pereitų metų buriavimo 
stovykloje buvo labai smagu. Jūs 
turbūt jau girdėjote apie lenktynes ir 
didelius vėjus, todėl aš aprašysiu 
mano mėgiamiausius įvykius 
stovykloje.

Man patiko oras ir dangus. Oras 
buvo švarus ir mes nekosėjom kai 
kvėpavom. Dangus dažniausiai bdvo 
mėlynas, kartais debesuotas, kartais 
be jokio debesėlio. Pats man 
gražiausias būdavo saulėlydis. Vieną 
dieną saulė leidosi labai raudona, 
apsupta oranžinėmis ir geltonomis 
spalvomis. Kitą kartą, saulė buvo 
labai geltona ir dangus buvo 
nudažytas mėlynais ir violetiniais 
brūkšniais.

Buvo viena iš mūsų paskutinių 
stovyklos dienų kada aš pamačiau 
patį gražiausią saulėlydį: saulė buvo 
oranžinė, debesys atsimušė ružavai, 
mėlynai ir violetiniai, o prieš pat 
saulei nuslystam už akiračio — 
vienas mažas, baltas, burlaivis 
praplaukė prieš saulę.. Buvo taip 
gražu, kad aš maniau, jog žiūriu į 
menininko pieštą paveikslą.

Žiūrint į tokią šiltą' saulę atrodė, 
kad ežeras taip pat yra šiltas. Ne 
tiesa! Iš ryto vanduo būdavo labai 
šaltas ir visai nesinoręio maudytis, 
net kojytes įmerkti. . . Tačiau po 
ilgos dienos buvo labai smagu 
maudytis, ir mes nenorėjom net 
saulei nusileidus išlipti iš ežero.

Saulėlydžiai ir maudymasis — tai 
mano gražiausi atsiminimai iš 
buriavimo stovyklos. Taip pat 
draugės; draugai, dainos ir laužai.

Jūrų skautė Julytė Narbųtytė 
„Nerijos” tuntas, Čikaga

Bebrų įžodis vasaros stovykloje — 
Čikagos ,,Lituanicos" tuntas.

jinė ”Dr. Vinco Kudirkos” vardo 
skautų-čių vasaros stovykla jbyks 
1989 m. liepos mėn. 29 - rugpjūčio 5 
d.d. Lietuvių Sodyboje, Hampshire, 
Anglija
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BRAZILIJA
BRASil

SODyafi Lirufi/viKA y 369

/'i

Bacevičiūtė, v. s. kun. A. Saulaitis^ __

Palangos vietininkijos stovykla 
1989 m. sausio 22-29 d. buvo 
pavadinta „Lietuva”. Šiokiadieniais 
stovyklavo apie 35 skautai ir skautės, 
savaitgalį atvyko studentų ir dir
bančiųjų, taip kad Lituanicos 
stovyklavietėje apie 80 km nuo Sao 
Paulo buvo 50 stovyklautojų 
palapinėse ir namelyje.

Vadovė buvo vietininkė ps. Eu- 
: genija Bacevičienė, komendantas — 

s. v. Markus Lipas, programos 
vadovė — vyr. sk. Marcija 
Pavilonytė. Vadovybėje talkino ps. 
Jurgis Prakapas, s. v. " Marius 
Šimkūnas, vyr. sk. Klarisė 

svečias iš Čikagos. Stovykloje 
dalyvavo 9 iš 13-kos skautų vyčių. 
Virtuvei vadovavo Stasė Pavilo- 
nienė.

Skautorama tęsėsi visą dieną su 
įvairiais jieškiniais ir uždaviniais, 
karštą dieną atliekamais „šeimomis”, 
tai yra, mišriomis grupėmis — 
aukštaičiai, dzūkai, žemaičiai, 
vilniečiai. Įvyko tradicinis hava- 
jietiškas luau, su kepsniais ir skautų 
vyčių dramatišku įėjimu su žibintais. 

Kiekvieną dieną viena skiltis virė 
lauke stovyklavietės pakraštyje, o 
popiečiai praleisti baseine. Dainų 
valandėles ir vakarines programas 
muzikos instrumentais palydėjo 
Klaudijus Butkus, Klarisė 
Bacevičiūtė ir Marius Šimkūnas.

Skautai vyčiai pastatė stovyklos 
vartus, kiti stovyklautojai iš 
akmenukų ir konkorėžių išdėjo 
Lietuvos žemėlapį, vėliavų aikštelėje.
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Skautai vyčiai taip pat paruošė įstatų 
takelį prieš baigiamąjį laužą, 
kuriame dalyvavo ir Lituanicos 
stovyklavietėje atostogaujančios 
šeimos. Laužas buvo dviejų aukštų, 
kaip VII Tautinėje stovykloje.

Susitelkimo dieną visi pagal 
amžiaus dvi grupes ėjo minčių takelį, 
o 26 vyresnieji naktį susirinko 
Lituanikos koplytėlėje Susitaikymo 
sakramento apeigoms, kurias 
paruošė patys stovyklautojai. Visa 
stovykla žaidė ekologinį žvėrelių 
žaidimą, kuriame žmogaus vaidmuo 
teko ps. J. Prakapui. Skilčių ir 
asmenų pasirodymai pripildė 
ypatingai sumanų talentų" vakarą. 
Stovyklautojai kelis vakarus žiūrėjo 
Lietuvos skaidres ir VI Pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso Australi
joje vaizdus.

Skaučių seserijos Vyriausia 
skautininkė v. s. fil. St. Gedgaudienė 
atsiuntė Už Nuopelnus žymenį 
vieneto vadovei, o vyr. sk. K.

Bacevičiūtė buvo pirmoji Brazilijos 
skautė, gavusi Gintaro vadovių 
mokyklos pažymėjimą ir ženkliuką.

101 0 0 10 0

Clevelando Vyr. Skaučių Židinys 
surengė Vasario 16- d. minėjimų 
skautėms ir svečiams. Nuotraukoje: 
vakaro-minėjimo rengėjai su Vyr. 
Skn. S. Gedgaudiene. IS k. i deS. L. 
Apanienė, R. Bublytė, Vyr. Sktn. S. 
Gedgaudienė, kun. G. Kijauskas, s. j. 
Z. Bublienė ir E. Nainienė. Nuotr. 
Vlado Bacevičiaus. 2-16-1989.

Rama Bublytė skambina kanklėmis 
per Vasario 16 d. minėjimų 
Clevelande. Minėjimų rengė Vyr. 
skaučių Židinys. Nuotr. Vlado 
Bacevičiaus, vasario 16 d.-1989 m.
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TORONTO SKAUTU-ČIU IR ATEITININKU 
BENDROS KŪČIOS

s. kun. Aug. Simanavičius v.sk.sl. L. Mockutė v.sk.sl. Ina Balsytė Tunt. s. F. Mockus

Žiburių redaktorius J. Andriulis 
dalinasi plotkele su sesėmis Nuotraukos St. Dapkaus
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B. GAJAUSKAS
CLEVELANDE

Laisvės kovotojas, sovietinių 
gulagų kalinys Balys Gajauskas 
sausio 12 d. svečiavosi pas 
Clevelando skautes-skautus. 
Lydimas klebono kun. s. G. Ki- 
jausko, S.J., Vyr. Skautininkės 
v.s. Stefos Gedgaudienės, VS 
Pavaduotojo Ginto Taoro, 
Vidurio Raj. Vadei vės s. Irenos 
Lileikienės ir tuntininkų — s. 
Julijos Taorienės ir s. Remi
gijaus Belzinsko, brolis B. Ga
jauskas tarė žodį ir, perkirpęs 
kaspiną, atidarė Kaziuko mugę 
Dievo Motinos parapijos salėje. 
Gausiai susirinkę svečiai labai 
šiltai priėmė savo tėvynainį. 
Brolis Balys su dideliu dėmesiu 
apžiūrėjo puošniai įrengtą 
mugę, buvo pavaišintas lietu
viškais pietumis, pasisvečiavo ir 
pasidžiaugė jaunųjų atlikta 
programa.

Vakare skautijos surengtoje 
vakaronėje. Balys Gajauskas

BUVO GERA 
GASPADIENĖ...

Tai prisiminus Užgavėnių 
blynų balių, kurį suruošė 
vasario 4 d. Lietuvių namų 
salėje Clevelando skautų Pi
lėnų tunto tėvų komitetas. 
Ir dėka s. Marytės Puško- 
rienės visi bilietai į balių 
buvo išparduoti. Nors prieš 
pat balių pradėjo labai snig
ti ir šalti, a kai kas pradė
jo dejuoti... ar prisipildys 
svečių? šį kartą svečiai ne
apvylė skautų renginio ir 
prigūžėjo pilnai. Programą 
pravedė, s. A. Miškinis.

V.Bac. 

susitiko su Clevelando 
visuomene, kurioje su visais pa
bendravo, pasidalino savo iš
gyvenimais ir išsamiai 
atsakinėjo į duotus klausimus. 
Balys Gajauskas prisiminė savo 
palyginti trumpas skautavimo 
dienas Nepriklausomoje Lie
tuvoje ir didelę skautiškųjų 
principų atramą bei įtaką jo 
gyvenimo sunkiuose momen
tuose, apsisprendime.

Balys Gajauskas, šiuo metu 
viešįs Californijoje, į Clevelan- 
dą atvyko Amerikos Pabaltiečių 
Laisvės Lygos kvietimu, dalyva
vo jų rengiamoje VIII-je 
metinėje Žmogaus Teisių Kon
ferencijoje ir kalbėjo to vakaro, 
bankete. Balys Gajauskas buvo 
pagerbtas Clevelando mero, 
įteikiant jam auksinį miesto 
raktą. Vyr. sk. Ingrida Bublie
nė pasirūpino jo interviu televi
zijoje bei Clevelando dienraštyje 
ir (sk.!) Juozas Stempužis pri
statė jį savo vedamoje „Tėvynės 
Garsų” radijo programoje.

s-tll. G. Matienė

s. R. Belzinskas

G. Matienė įteikia dovanas L. 
Šarkaitei ir J. Lekan

Biliūnas ir Stimgys. Laima Šarkaitė ir JOe Lekan

27

31



® 8 A § ii į. !< J A E ii L 0 VI E
^5'25 S ROCKWELL 
SmcAGOfi ?L 60632

ALp(LKA)3083 
J l9S9-Nr-4

SKABI-
4613 W. 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

plvsu M

Pasiduoti! PrakaituotiRuoštis

O dabar 132 turime 
padalinti iš penkių.

Elytė: Kas yra svarstyklės?
Onytė: O, tai toks daiktas, ant kurio mamytė užlipa, 
truputi pastovi, o paskui labai pyksta.

Stovyklos viršininkas:
- Aš tau pranešiau laišku, kad esi 

nubaustas ir šiais metais j stovyklą 
nepriimtas.
Skautas: - Bet ant voko buvo 
parašyta ’’Return” (grąžinti) po 7 
dienu...

- Petriuk, sakiau tau, kad jei kiti 
vaikai tave užkabins, kad nemėtytum 
j juos akmenimis, bet pasakytum 
man!

-Bet ar tu, mamyte, geriau 
pataikytum?

A. Jakšto piešiniai
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