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Šūkis viešai ir garsiai iš
reiškia mūsų narių lietuviš
kumą.

Jis apima kelius lietuviš
kumo reiškinius.

1. BŪTI LIETUVIU —
Kilęs iš Lietuvos, išėjęs iš 

lietuviškos šeimos, gimęs iš 
lietuvių, išaugęs lietuvių 
tarpe ir 1.1.

Kiekvienas lietuviškumą 
jau turi. Jo nebereikia ieš
koti, jo nebereikia siekti, jis 
yra kiekviename lietuvyje, 
kiekviename naryje.

Kiekvienas turi prigimtą 
teisę ir tautinę pareigą iš
likti lietuviu. Būti lietuviu, 
kaip vakar buvo; būti lietu
viu, kaip dabar juo yra; bū
ti lietuviu, kaip ateityje 
bus: lietuviu — ištisai.

Didelė privilegija gimti 
lietuviu. Didelė teisė būti 
lietuviu. Didelė garbė išlik
ti lietuviu!

2. PASIREIKŠTI LIETU
VIU —

Būti lietuviu iš vardo ir iš 
gyvenimo.

Gyventi taip, kaip lietu
viui tinka gyventi. Elgtis 
taip, kaip lietuviui tinka 
elgtis.

Lietuviškumą išreikšti sa
vo:

a) lietuvišku, tauriu būdu,
b) gražia lietuvių kalba,
c) lietuviškais gražiais pa

pročiais,
d) skambia lietuviška dai

na,

e) pagarba tautos kūry
bai,

f) meile tautos praeičiai,
g) susirūpinimu tautos 

ateitimi,
h) nuoširdumu broliams 

lietuviams,
i) ištikimumu tautiniams 

lietuvių siekimams.
3. DIDŽIUOTIS LIETU

VIŠKUMU —
Yra labai rimtų priežas

čių didžiuotis lietuviškumu. 
Pasididžiavimas juk yra pa- 

llllllllll"111
LIETUVIAIS

ESAME

( MES

GIMĘ

. Illllllllll
garous nusiteikimas.

Pasididžiavimas uždeda ir 
pareigų.

Pirmoji pareiga: tikrai 
pažinti lietuvybę. Žinoti 
tautos praeitį, žinoti tautos 
papročius, nusimanyti apie 
tautos kūrybą, liaudies me
ną, dainas, tautosaką, daili
ninkų, muzikų ir rašytojų 
kurinius; žinoti lietuvių gy

venimo bei veiklos reikalus 
įvairiais laikotarpiais. Pa
žinti Nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpį. Suprasti 
okupacijos padėtį. Žodžiu,

pažinti visa, kas liečia lie
tuvių tautą;

žinoti įvairių reikalų, ži
notinų lietuviams;’

mokėti daug dalykų, mo
kėtinų lietuviams.

Antroji pareiga: naudotis 
lietuvybės priemonėmis. 
Raštai, spauda, menas, kū
riniai, darbai darbeliai ir t. 
Lietuviškoji aplinka asmens 
ir šeimos gyvenime.

Trečioji pareiga: atsto
vauti lietuviškumą. Jį išlai
kyti savųjų tarpe. Jį išnešti 
į svetimuosius. Juo pasiro
dyti. Jo kultūros lobynus 
praskleisti kitiems. Jį pada
ryti žinomą ir visų gerbia
mą.

4. LAIKYTIS LIETU
VYBĖS —

Lietuvybei reikia visų, ku
rie jai priklauso.

Kiekvienas turi savo vie
tą, savo teisę ir savo pasi
reiškimą lietuvybėje.

Lietuvybei priklausoma 
aktingai. Joje dalyvaujama 
veikliai.

Lietuvių bendruomenė, or 
ganizacijos, ansambliai, mė
gėjų būreliai. Visur yra lie
tuvių veikiančių ir visur 
laukiama daugiau priside
dančių !

i I TU VOS 
N.' -M A-INE 
A1 ■ i: YDO I 
BlbUOT-KA j
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Palangos vietininkijos (Sao 
Paulo, Brazilija) skautai ir 
skautės nuo įsteigimo 1974 m. 
kasmet stovyklauja po savaitę 
žiemą ir vasarą. Kiekvienai 
stovyklai pagamina naują 
vėliavą. Čia matote jų didesnę 
dalį.

4
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Hamlin Lake Iškyla
Trečiadienis. Normali diena ker- 
navietėms. Per
vėliavų nuleidimą jos sužinojo, kad
visos važiuos j Hamlin
Lake. Kitą rytą skautės, prityrusios ir 
vadovės, išvažiavo
j iškylą. Kai atvažiavo į Hamlin Lake, 
jos žaidė tinklinį
ir dūko vandenyje. Kaip priartėjo
dvylikta valanda, skautės
labai išalko ir -dvyliktą valandą
vadovės pradėjo
kepti dešreles.
Tada ežere žaidėm Blob ir Y Ja Jai
Po to mes važiavom į
Dairy Queen. Tada nuvažiavom j 
Raką.

Kas jums patinka stovykloje?
— Man patinka gamta, o ger

iausiai būti su skautėm.
Koks skaniausias maistas stovyklo
je?

— Pizza ir šaltibarščiai.
Ar patinka šokiai?

— Labai, labai.
Ar nori grįžti namo?

— Ne. Noriu dar septynias 
dienas čia būti.
Kiek skaučių stovyklauja Kernavėje?

— 43
Ar smagu stovykloje?

— Labai, 
Kodėl?

— nes galėjau susipažinti su 
sesėmis.

Paruošė: Sesė Danutė Gpnčiūtė

00004
„Gerojo Aitvaro” 
stovyklautojų 

kūryba

ooooo

Stovykla 1989
Gerojo Aitvaro stovykloje yra 43 
sesės.
Yra ežeras, kuriame gali laivu plaukti 
ir maudytis. Smagu. Rankdarbius 
darom.
Turim lauko virtuvę, kurioje kepame 
maistą: mėsą, sriubą ir bulkutes.
Įsigyjame specialybių ženklus.
Man labai smagu stovykloje.

Danutė Genčiūtė

IEŠKOME
— Ieškau šilto vandens dušams.

— Ieškau palapinių be skylių, kad 
galėčiau

stovyklauti be vabalų.

— Ieškau gėrimų su cukrum,

— Ieškau indų plovimo mašinos, 
kad man nereikėtų

plauti.

— Ieškau naujų šviesios spalvos 
drabužių, nes mano tamsūs rūbai

pritraukia saulę.

— Ieškau pirkti automobilį, kad 
galėčiau nuvažiuoti

į paplūdimį.

— Ieškau pastogės su vėsintuvu ir 
keturiomis sienomis,

kad nebūtų karšta ir nekąstų 
uodai.

OOOOO
Pasikalbėjimas su sese Rima
Kas jums geriausiai patinka stovyklo
je?

— Man patinka šokiai
Kokia iškyla buvo smagiausia?

— Man patiko važiuoti į White
Pine.
Koks yra sunkiausias darbas 
paukštyčių vadovei?

— Jas numaudyti.
Koks yra lengviausias?

— Jas pažadinti.
Kiek metų jūs stovyklaujate Rako 
stovykloje?

— Keturis metus.
Ar kitą metą atvažiuosi į Rako
Stovyklą?

— Taip.
Ar jums patinka Kernavės maistas?

— Taip yra neblogai.
Koks buvo tavo mėgiamiausias 
maistas stovykloje?

— Pižza.

Dalia Bendoraitytė

S
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SUSITIKTUVĖS 
SUVAŽIAVIMAS

Šių metų tradicinis Vyresnių 
Skaučių, Skautų Vyčių, ir Prityrusių 
Skaučių ir Skautų Susitiktuvės — 
Suvažiavimas įvyko gražioje 
Washingtono priemiesčio Rockville, 
Magylande L. E. Smith Environmen
tal Education Center aplinkoje. Šių 
•metų Susitiktuvių — Suvažiavimo 
organizatore buvo v. s. fil. Dalė 
Lukienė, prityrusių skaučių skyriaus 
vedėja, jai talkininkavo ps. fil. Ina 
Petokienė, vyresnių skaučių 
skyriaus vedėja, ir visas būrys jaunų 
sesių ir brolių vadovų, be kurių 
pagalbos negalima apsieiti dirbant 
skautišką darbą.

Šio suvažiavimo tikslas, buvo 
supažindinti dalyvius su esama 
padėtimi, ir naujausiais įvykiais 
Lietuvoje. Suvažiavime buvo 
registruoti 40 dalyvių iš 
Washingtono, Baltimorės, Clevelan- 
do, Los Angeles, Rochesterio, ir 
Bostono. Šis suvažiavimas tęsėsi tris 
dienas, Gegužės 27-29, su labai gera, 
įdomia ir išsamiai paruošta 
programa.

Atvykę dalyviai, pažymėjo vietą 
Lietuvos žemėlapyje iš. kurios buvo 
kilę jų seneliai ir tėvai, įsmeigdami 
vėliavėlę su jų pavardėm. Projektą 
paruošė ir prižiūrėjo prit. skautas 
Paulius Lukas.

Suvažiavimas buvo pradėtas 
Viktoro Nako paskaita, kurioje jis 
vaizdžiai apibudino dabartinę padėtį 
Lietuvoje, pristatydamas kelių 
paskutinių metų įvykius 
chronologine tvarka. Gerai infor
muoti dalyviai, tuoj skirstėsi į mažus 
studijų būrelius nagrinėti svarbesnes 
problemas liečiančias gyventojus 
dabar Lietuvoje. Rotacijos būdu,, lyg 
per skautoramą, būreliai keitė stotis, 
kurioms vadovavo ir programą 
paruošė sekančiai: Ekologija — Vyr. 
Skautė Rima, Šilėnąitė ir Sk. Vytis

Prie Stalinizmo Aukų Gedulo 
vainiko Ginta Draugelytė deda gėlę, 
kiti iš k. į d.: Rima Šilėnąitė, Julytė 
Minkūnaitė, Paulius Mickus, Linas 
Muliolis, Danutė Molytė-Hoffman, 
Nida Mickutė, Elvyra Vodopalienė, 
Ginta Remeikytė, Audronė Pakš
tienė.

Paulius Mickus; Religija —- Dr. fil. 
Ginta Remeikytė; Laisvės Lyga — s. 
fil. Livija Garsienė ir Asta Banionytė, 
(dalį medžiagos paruošė Ginta 
Palubinskaitė Meilienė); Kultūriniai 
paminklai, Istorija ir Kalba — Vyr. 
Skautė Elvyra Vodopalienė ir ps. fil. 
Ina Petokienė; Ekono;nija — fil. Rasa 
Avižienienė.

„Demonstracija” gegužės 29 d. prieš 
išsiskirstant.

Būreliuose buvo gvildenami labai 
konkretūs klausimai. Dalyviai 
skubiai ruošė šūkius ir plakatus, 
kuriais reiškė savo nuomonę. 
Plakatų ruošimą pravedė s. Audronė ' 
Pakštienė su dukros vyr. skautės 
Mirgos pagalba. Plakatai buvo 
daromi pagal paruoštus pavyzdžius, 
kuriuos ji buvo atrinkusi iš matytų 
Videos, rodančių demonstracijas 
Lietuvoje. Visas šis pasiruošimas • 
buvo reikalingas sekančiam 
programos punktui, būtent 
„mitingui”, kurio metu dalyviai turėjo 
pristatyti rūpimus klausimus 
„valdžios atstovams”.

Atvykus Dr. Tėv. Tomui V. 
Žiūraičiui, Seserijas Dvasios Vadui, 
gražioje pavasario gamtoje buvo 
atlaikytos mišios. Tėvo Žiūraičio tai 
progai paruoštas pamokslas nagrinė-
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jo Dievui, Tėvynei ir Artimui 
reikšmę. Pamokslas visus nuteikė 
bendram ir sėkmingam skautiškam 
darbui.

Vakare įvyko lauktasis 
„mitingas”, kuris praėjo tikrai 
įdomiai su entuziazmu visiems 
dalyvaujant jo programoje. Lietuvos 
„valdžios atstovus” suvaidino prof. 
Kazys Almenas, Kęstutis Čižiūnas ir 
Asta Banionytė-Conners. Jie kartais 
turėjo tikrai pasistengti atsilaikyti 
savo pozicijoje, kai suvažiavimo 
dalyviai juos puolė" gerais argumen
tais, keldami įvairius rūpimus 
klausymus. Dalyviai negalėjo priimti 
jų nurodymus, kad problemų 
Lietuvoje nėra, ir nėra ko 
reikalavimus statyti ir demonstruoti. 
„Mitingas” pasibaigė niekam 
nelaimėjus, tačiau buvo daug 
suprasta, per šią vaidybą, kas yra 
tikrai realu Lietuvoje.

Sekmadienio rytas prasidėjo 
paskaita apie tautiškumą ir 
lietuviškumą. Šią paskaitą paruošė 
v. s. fil. Antanas Dundzila, bet-jam 
negalint dalyvauti, ją perskaityti 
sutiko vyr. skautė Sigita Naujokai- 
tienė, kuri nesiribojo paruošta 
medžiaga, bet plačiai nagrinėjo 
tautiškumo vertybes. Gyvos diskusi
jos šia tema po valandos turėjo būti 
nutrauktos, nes brolių vadovas sk. 
vytis Aleksas Radžius buvo 
suplanavęs iškylą į gamtą.

Po piet nekantriai visi laukė 
Vyriausios Skautininkės Stefos 
Gedgaudienės pranešimo. Sesė 
Gedgaudienė ką tik grįžusi iš 
Lietuvos jausmingai perdavė savo 
įspūdžius apie pirmą sueigą Lietuvo
je, apie pirmą susitikimą su ką.tik 
įsisteigusios Lietuvos Skautų Są
jungos Vadija. Buvo diskutuota, kaip 
geriausia padėti Lietuvos skautams, 
kas jiems naudingiausia, ir apie tai, 
kaip mes patys turėtume stiprėti 
skautaudami.

Sekė Lietuvių Studentų Sąjungos 
pirmininko Dariaus Sužiedėlio 
pranešimas apie jaunimą Lietuvoje. 
Kilo klausimai, ką skautai turėtų 
daryti, kad padėtų jaunimui Lietuvo-

Susitiktuvių — Suvažiavimo dalyviai 
su Tėv. T. Žuūraičiu, Seserijos 
Dvasios Vadu ir. Vyriausia 
Skautininke fil. Stefa Gedgaudiene. 
Gegužės 27 d. Rockville, MD.

je. Dalyvių pasisakymai šiuo 
klausimu buvo labai aiškūs.

Tolimesnėse diskusijose buvo 
pasisakyta trimis klausimais: 1. Kaip 
padėti skautams Lietuvoje? 2. Kaip 
stiprinti veiklą čia? 3. Kaip tobulėti 
skautybėje? Pasisakymų buvo daug, 
tai tik kelis čia paminėsime. Buvo 
siūloma: dalyvauti bendrose 
stovyklose su Lietuvos skautais,; ir 
kelti lėšas tokiam bendravimui. 
Palaikyti asmeniškus ryšius su 
skautais Lietuvoje, jei galima 
atskirom skiltim „adoptuoti” skiltį 
Lietuvoje ir su ja bendrauti. Padėti 
Lietuvos skautams įsigyti reikmenis, 
kaip pvz. palapines, miegmaišius ir

„Mitingo” dalyviai kelia tautiškumo 
klausymą — ir kelia trispalvę. 

pan. Pasidalinti turimom žiniom apie 
praktišką skautavimą. Pasidalinti 
dainorėliais, kad išmoktume vieni 
kitų mėgiamas dainas. Dėl veiklos čia 
buvo pageidauta daugiau mažesnio 
pobūdžio suvažiavimų su stipria 
programa. Nagrinėti aktualias 
temas. Vadovai turėtų duoti daugiau 
atsakomybės patiems skautam 
įtraukiant juos į darbą ir vadovavimą. 
Atskirose vietovėse dalintis turimom 
gerom programom. Kad 
skautavimas nesustotų po stovyklos, 
bet tęstųsi toliau metų bėgyje. 
Vadovai neturėtų per jauni ir per 
greitai gauti žalius šlipsus. Kad 
tobulėti skautybėje, reikalinga 
visiems dažnai pakartoti skautų 
įstatus, kad nuo jų nenutolti. 
Išsamiau panagrinėti skautišką 
ideologiją, kad visi ją suprastų. 
Ąžuolo-Gintaro mokyklos lygio 
programos turėtų būti prieinamos 
visiem skautam, kurie nori rimtai 
skautauti.

Po vakarienės dalyviai pradėjo 
ruoštis Joninių laužui, o Vyriausia 
Skautininke susitiko su 
Washingtono Židinietėm, kurioms 
davė pranešimą. Ji vaizdžiai

8
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papasakojo savo išgyvenimus 
dalyvaujant su atsikuriančiais 
skautais ' ietuvoje.

*Jonir ių laužą pravedė sesės 
Livija Garsienė ir Danutė Molytė 
Hoffman. Joninių tradicijos buvo 
puikiai įpintos į laužo programą, nuo 
dainų, paparčio žiedo ir burtininkės 
Žaros pranašysčių, ir kitų 
pasirodymų. Dar ilgai girdėjosi 
dainos ir juokas, laužo liepsnos 
šviesoje, šiltos pavasario nakties 
tylumoje.

Pirmadienio rytas prasidėjo su 
tikrai jaudinančia programa, minint 
„Stalinizmo Aukas”. Iškilmingą 
procesiją ir minėjimą pravedė Dr. 
Ginta Remeikytė, kuriai padėjo Rima 
Šilėnaitė, Audronė Pakštienė ir 
Elvyra Vodopalienė. Visi skautai į 
minėjimo vietą buvo vedami 
užrištomis akimis, eidami lyg trem
tiniai į Sibirą, nežinodami savo 
likimo: Atėjus'į numatytą vietą jiems 
buvo atrištos akys ir kiekvienam 
paduotas jo „likimas”, — būtent, 
ištrauka iš tikro tremtinio gyvenimo 
su jo likimo istorija. Toliau sekė 
„Stalinizmo Aukų” pagerbimas. 
Viduryje rato buvo padėtas vainikas j 
kurį kiekvienas turėjo įpinti gėles, 
kurių kaspinuose . buvo surašyti 
skautų artimųjų vardai. Stalinizmo 
Aukų vardai buvo garsiai perskaityti 
ir gėlės su kaspinais surištos į vieną 
bendrą nekaltų aukų gedulo vainiką.

Susitiktuvių — Suvažiavimo 
uždarymui visi dar kartą susirinko 
bendrai demonstracijai, kurios metu 
buvo susumuoti šio suvažiavimo 
atlikti darbai, mintys ir pasiryžimai. 
Plėvesavo trispalvė, skambėjo 
šūkiai, ir plakatai vaizdžiai iliustravo 
rūpimus klausimus.

Praėjo trys dienos kaip viena, nes 
dalyvių aktyvus įsijungimas į 
programą ir jų entuziazmas buvo 
puikus. Parodytas rūpestis liečiantis 
dabartinę būklę Lietuvoje ir 
skautavimo esmę, padarė šį 
suvažiavimą tikrai naudingu ir 
prasmingu.

Parašė: Sesės Elvyra 
Vodopalienė ir Dalė Lukienė.

4
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
SKAUTIŠKA DAINA 

DZŪKIJOS 
MIŠKUOSE

Po ilgų, skausmo ir žiaurios 
priespaudos metų, naujos vilties 
ir lūkesčių fone, liepos 21 dieną 
vėl suskambo skautiška daina 
Dzūkijos miškuose, iš visų šalių 
renkantis atsikūrusios Skau
tuos vadovų paruošimo stovyk
lom Tarp 60-70 skaičiaus svy
ruojąs būrys jaunimo (amžiumi 
ar nors širdimi!) sugužėjo darbui

Vilniaus katedroje 1989.IV.30 šven
tiname jūrų sk. vėliavą — šv. 
Kazimiero koplyčioje.

ir patirčiai, pasiryžę kuo akty
viau jungtis-daly vauti Tėvynės 
laisvės atstatymo eigoje, vedami 
Dievui-Tėvynei-Artimui idėjos. 
Netoli Varėnos, Ūlos upės 
vingyje iškilo stovykliniai var
tai, nerimstančių rankų sta
tomos palapinėSjlauko virtuvė, 
valgyklai pastogė. Po senu, ilgą 
istorijos pasaką galinčiu sekti 
ąžuolu — lauko koplytėlė...

Kraštais susiskirstę sesės ir 
broliai rikiavosi skiltimis: 
„Šikšnosparniai” — Klaipėda ir 
Mažoji Lietuva, „Apuokai” — 
Žemaitija / Šauliai; „Trys Kry
žiai” — Vilnius; „Lokiai” —• 
Žemaitija / Mažeikiai, Telšiai, 
Papilė; „Skruzdėlės” — Pietų 
Lietuva — Dzūkija / Varėnai 
Druskininkai; „Stumbrai” — 
Kaunas; „Stirnos” — Aukštai
tija / Panevėžys, Pasvalys; ir 
„JAVai” — JAV-ės ir Kanada.

Stovyklai vadovavo tvirtas, 
nesvyruojąs ir neabejotinai jau
nos širdies dar anų dienų skau
tininkas, gilvelistas Feliksas 
Šakalvs. Programos vedėjas — 
baltag. Jvis s. Pijus Ambrozaitis. 
Išeivijos Skautijos programą 
pristatė Laima ir Čėsius Kiliu-

1989.8.23 Vilniaus skautai ruošiasi 
„Baltijos keliui”, minint Stalino- 
Hitlerio paktą. Foto D. Šumskytės.

liai. Visa pagrindinė paruoša 
teko pakelti brolių pečiams, 
nors sesių talka buvo svari ir la
bai paranki. Širdinga suvažia
vusiųjų nuotaika, puiki aplinka, 
jaunatviškas entuziazmas nau
joms žinioms ir reali viltis visa 
tai pritaikyti darbe su jaunai
siais — buvo pagrindas užduo
ties sėkmei.

Gerojo darbelio ženklan pus
dienį visa stovykla talkino vie
tiniam girininkui miško 
valyme. Uniformuoti dalyvavo 
gretimo kaimo iškilmėse — 

koplytstulpio — Dariaus ir Gi
rėno paminklo atstatyme, kuris 
buvo ne kartą sunaikintas... — 
su savomis tradicijomis, ąžuolų 
lapų vainikais, gėlėmįs, dai
nomis ir senosiomis giesmėmis 
prie altoriaus, vaišingumu...

Ilgai reikėtų pasakoti, kad 
nusakius visus išgyvenimus ir 
nuotaikas stovykloje. Kažin ar 
pagrindiniu elementu būtų 
skautiškoji patirtis, nors tuose 
rėmuose viskas sukosi. Labiau 
turbūt norėtųsi kalbėti apie 
jaunųjų rūpestį jaunesniaisiais,
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neišsakomą ryžtą įsipareigoti 
Tėvynės ateičiai, tą tikrai 
šviesų priėjimą savajam įsipa
reigojimui — Dievui, Tėvynei ir 
Artimui, —■ siekį pajusti tikrą 
pagrindą po kojomis. Tikriau
siai panašios nuotaikos turėjo 
vyrauti ir anais 1918-siais 
metais... Jei kada žinojai, kad 
myli tėvynę ir jos vaikus, tai 
dabar kiekviena Lietuvos pėda, 
ir kiekvienas jų yra taip 
neišsakomai brangūs, nepa
keičiami ... O kartu — ir jie la
bai žmogiški sutvėrimai, taip 
kaip mes visi!

Iš užjūrio kartu stovyklavo 
Vytautas Dilba, Laima ir Česlo
vas Kiliuliai (Boston), Donatas 
Ramanauskas (Chicago), Ma
rius Bijūnas (Toronto), Nida 
Gelažytė ir Stefa Gedgaudienė 
(Cleveland). Keletai dienų at
vyko Alma Matvekaitė (Detroi
tas). Aplankė Aldona Palukai- 
tienė, Bronius Juodelis ir dr. 
Glaveckų šeima, bei visas auto
busas kursantų iš Vilniaus. Tą 
vakarą laužas buvo ypatingai 
smagus.

Stovyklos ir laužai turi ma
gišką galią suartinti žmones, 
atverti širdį ir jausmus. Nesto
kojo jos ir čia. Besirinkę į ją su 
mažu nežinios rezervu, skirstė- 
mės tikrai sesė-brolis, viena 
skautiška šeima, abipusiai su 
nostalgija žvelgią į skiriantį 
tolį... tikėdami, kad pasidalintos 
žinios ir patirtis bus tikru atspa
ros ir atramos tašku užtikrintos 
Skautybės augimui ir klestė
jimui Tėvynėje.

Tarsi tinkamu ženklu Sto
vyklos baigimui — liepos 31 d. 
Lietuvos Skautų sąjunga buvo 
oficialiai vyriausybės 
pripažinta, kas tikrai paleng
vins darbą vadovams.

Po šv. Mišių Dzūkijos pušyne kapelioną kun. Sigitą Tamkevičių apsupę 
mokomosios vadovų stovyklos Lietuvoje dalyviai ir dalyvės.

Nuotr. Br. Juodelio

IŠ SKAUTŲ VEIKLOS 
ŽEMAITIJOJE

Stovykla Žemaitijoje
Birželio 12-18 dienomis Ma

žeikių rajone, Leckavos pušyne, 
buvo susirinkę visos Žemaitijos 
skautai. Mūsų buvo nedaug; nes 
Žemaitijos krašte šis jaunimo 
judėjimas nėra gerai suprastas, 
o gal tam trukdo žemaitiškas 
būdas... daugelis atvyko į sto
vyklą iš Mažosios Lietuvos, kur 
birželio 7-11 dienomis skautai 
stovyklavo Svenselėje.

Mūsų stovyklą rengti pradėjo 
žvalgų būrys. Čia darbavosi 
šiauliškių „Volungės” ir „Apuo
kų” skiltys ir stovyklos šeimi
ninkai. Stovyklos ruošimas — 
pats sunkiausias ir atsakingiau
sias darbas, nes nuo jo priklau
so, kokia dvasia gyvens kiekvie
name skautuke visą savaitę.

Pirmą kartą po Antrojo 
pasaulinio karo Lietuvoje buvo 
iškastas skautiškas stalas. Šalia 
plevėsuojančios vėliavos ir 
ąžuolo lapais papuošto kryžiaus 
sulipdytas aukuras.

Birželio 14-ąją dalis stovyk
lautojų vyko į Mažeikius pa
gerbti tremtinių atminimo. Nuo 
banko pastato lydėjo garbės sar
gyboje angelaičių pulkelį. 
Minėjimo metu sutikome iš 
JAV į Mažeikius atvykusią sesę 
Almą Matvekaitę, kuri nuo 
sekančios dienos stovyklavo 
kartu su mumis.

Vakarais dalindavomės įspū
džiais, sesė iš Amerikos išmokė 
skautiškų dainų, žaidimų.

Birželio 17 diena. Tai prieš
paskutinė stovyklos diena, 
kurią vainikavo mitingas prie 
Naftos perdirbimo įmonės 
administracinio pastato. Vaka
re kartu su Mažeikių etnogra
finiu ansambliu linksminomės 
Leckavos pušyne.

Skirstydamiesi iš stovyklos, 
linkėjome vieni kitiems geros 
kelionės, sakėm: „Budėk!”.

Skautininkas MEŠKA
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Rugpjūčio 22 d. buvo Juodojo 
Kaspino Dienos demonstracija 
Bostono „City Haii Plaza”. Dalyvavo 
apie 400 lietuvių, latvių ir estų. 
■Atvažiavo 90 skautų iš Atlanto 
Rajono stovyklos, kuri vyko tą 
savaitę (rugp. 20-27) Bostone, MA.

'Visi skautai (prityrę, vyčiai ir vyr. 
skautės) išvažiavo iš stovyklos dienai 
demonstruoti. Apsirengę pilna un
iforma ir plevėsuojant trispalvei, jie 
šaukė ’’break the pact”, ’’repeal the 
deal”, ir ”nyet, nyet Soviet - j, ja 
Baltija!”. Po pokalbių visi kurie 

auiels
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Rūta Kalvaitytė
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KASPINO
DIENOS 

Demonstracija
Bostone

demonstravo rikiuotėje žygiavo 
aplink City Hali Plaža. Demonstraci
ja tęsėsi maždaug dvi valandas.

Buvo labai įspūdinga pamatyti 
tiek daug žmonių demonstruojant. 
Irgi buvo labai malonu matyti tiek 
daug jaunimo dalyvaujant — ne tik 
skautų, bet ir kitų Bostono lietuvių.
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AUŠROS VARTŲ tuntas
A. Namikienė

SKAUČIŲ 
DRAUGOVĖS 
SUEIGA

„ĮSTATAI”

Skiltys rikiuojasi. Skiltininkių 
raportas adjutantei

Adjutantės raportas draugininkei.
3 min.

1 Draugininkės pašnekesys 
apie įstatus. Į pašnekesį įtraukti ir 
skautes.
„Skautė lavina savo protą, dirba 
rankų darbus, rūpinasi savo ir 
kitų žmonių sveikata ir mokosi 
tarnauti kitiems. Lavinti protą 
mes einame į mokyklą,, daug 
skaitome, imame iš bibliotekos 
knygas, paruošiame pamokas. 
Dirbame rankų darbus, kai 
tvarkomės namie — valome 
kambarius, padedam virti, sut- 
varkom savo drabužius. Taip pat 
darome rankdarbius, kurie kartu 
mums ir protą lavina — piešiame, 
darome liaudies rankdarbius 
(kokius?). Kaip rūpinamės savo 
sveikata? (Alkoholis, „drugs”, 
drabužiai). Tarnauti kitiems tai 
nebūti vergu, bet tikru draugu, 
padėjėju, mokėti pasiaukoti — 
kaip tėvai vaikams, ar geri 
vadovai — sesėms. Skautės įžodį 
davusi skautė žino skautės 
įstatus bet reikia juos vykdyti ir

pagal juos gyventi. Ir todėl ne visi 
gali būti skautais, nes reikia būti 
gerais žmonėmis.’........5 min.

2 Žaidimas „SUMAIŠYTI 
ĮSTATAI”

Ant lapo parašytus tris ar 
keturis įstatus sukarpyti atskirais 
žodžiais ir sudėti į voką. Po tokį 
voką paruošti kiekvienai skilčiai. 
Davus ženklą, skiltys iš atskirų 
žodžių sudeda įstatus. .. 5 min.

3 Daina. Praveda viena skiltis.
4 Skilčių pasirodymai. Per 5 min.

kiekviena skiltis pasirenka vieną 
įstatą ir sugalvoja kaip jį parodys 
— inscenizuos. Jei pasirodymai 
be žodžių, tai kitos skiltys spėja, 
kokį įstatą skiltis norėjo 
'parodyti. 19 min.

5 Žaidimas „GAMTOS
STEBĖTOJOS”

Stovint ratu, skautėtns ant

nugarų prisegti gyvulių, 
paukščių, medžių lapt • ar gėlių 
paveikslėlius. Davus ženklą, 
kiekviena skautė stengiasi 
pamatyti ir užrašyti daugiausia 
paveikslėlių per paskirtą laiką. (3- 
6 min.) Po žaidimo paklausti kurį 
įstatą skautėms primena šis 

žaidimas. 10 min.
6 Daina. Praveda kita skiltis.
7 Darbelis. Kiekviena skautė 

padaro vieno įstato „poster”. 
Parašo gražiai įstatą ir nupiešia 
aplink simbolius, ką jis reiškia ar 
šiaip padabina. (Padarykit, kad 
būtų visi įstataisurinkti ir paskui 
bus gerai- draugovei pasirodyti ir 
dalyvauti kūrybos dienoje, kurią 
numato balandžio mėn.)

8 Draugininkės žodis. Bendram 
rate daina ar tunto vakarinė 
daina.

9 Sesės budėkit! Vis budžiu!
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Nuėjo Namo

s. INA KL1ČIENĖ
1937.1.1 — 1988.IX.1

Lietuviškos Skautybės Fondo 
atstovė Montrealyje.

Sesės Inos atminimui Montrealio 
skautininkės paaukojo 100 dol. LSF.

PASVEIKINO 
KSAVERĄ ŽILINSKIENĘ

Skautininke Ksavera Žilins
kienė, 1935-40 metais vadova
vusi Lietuvos skaučių Seserijai, 
rugpjūčio 27 d. sulaukė 93-čiojo 
gimtadienio. Ta proga, pasiųs
damos gėlių ją pasveikino dr. 
Sigitą Ramanauskienė, Sigita 
Karašienė ir Birutė Kožicienė. 
Sesė Ksavera Žilinskienė yra 
ligonė ir šiuo metu negali būti 
asmeniškai lankoma. Ji gyvena 
pas savo dukrą Vitą, Dąytona 
Beach, Floridoje.

SKILTININKĖ

Skiltininkė yra jauna mergaitė, 
pavyzdinga skautė ir vadovė, nešanti 
ant savo pečių sunkią naštą.

. Sunki našta yra todėl, kad 
pareigos sunkios ir atsakomingos. 
Visos skilties gyvenimas priklauso 
nuo skiltininkės sugebėjimo 
sudominti mergaites, išmokyti kartu 
dirbti ir kartu džiaugtis; savo 
draugiškumu ir pavyzdžiu užsitar
nauti skilties skaučių meilę ir 
prisirišimą, bei norą pasekti jos 
pavyzdžiu’.

Toks uždavinys yra sunkus bet 
kam, o juo labiau jaunai ir 
neprityrusiai mergaitei. Todėl ger
iausia pradėti nuo elementarių 
dalykų:
1. Būk mandagi. Mandagumas jau 
nuo mažens tavyje skiepijamas. Tad 
ir kasdieniniuose santykiuose su 
savo skiltim neprasiženk man
dagumo taisyklėm.
2. Būk maloni. Prie mandagumo 
pridėk šypseną. Linksmas veidas 
rūstų veidą visuomet ndgalės.
3. Būk draugiška. Niekad 
nesikreipk į savo skautes su 
įsakymu: ne „padaryk”, bet 
„padarykime”. Skiltininkė ne 
įsakinėja, bet kviečia, ir pati kartu 
dirba.
4. Būk atvira. Esi skiltininkė, bet tai 
nereiškia, kad tu automatiškai 
pasidarai ir išmintinga ir gudri. Todėl 

stenkis praplėsti savo žinias, bet 
nesibijok paprašyti pagalbos iš savo 
skaučių ar vadovių. Pasitark skiltyje, 
ir skautės už tavo atvirumą tave tik 
gerbs.
5. Būk teisinga. Neišskirk nei 
vienos skautės; jos visos tau yra 
lygios. Todėl ir darbai, ir pagyrimai, ir 
atsakomybė skiltyje turi būti 
vienodai dalinama. Darbštesnė 
skautė gaus daugiau pagyrimų, bet 
visa skiltis turi žinoti už ką ir kodėl tie 
pagyrimai jai tenka.
6. Būk paslaugi. Ne visos esame 
vienodų gabumų, todėl, jei reikia, be 
priekaištų ir be didelių nuopelnų sau, 
padėk lėtesnei sesei.
7. Būk pareiginga. Jei sušaukei 
sueigą, privalai ateiti. Jei ką nors 
darai, būtinai užbaik darbą, kaip gali 
geriausiai. Tavo pačios darbštumas 
ir pareigingumas atsiliepia į skilties 
moralę.
8. Gerbk save. Jei pati savęs 
negerbsi ir nevertinsi, negali norėti, 
kad kiti tave gerbtų ar vertintų. Todėl 
būk visuomet švari, kukli ir tvarkinga 
savo išvaizda, būk kukli ir pavyz
dinga savo kalba ir elgesiu.
9. Mylėk savo organizaciją. 
Nesigailėk pastangų ir laiko, at- 
siduok savo darbui visomis jėgomis, 
visa širdimi.

Tik nuolatiniu savęs auklėjimu ir 
lavinimus! pasidarysi gera skiltininkė. 
Tik savo, nuoširdumu ir gražiu 
pavyzdžiu užsitarnausi skilties 
pripažinimą, kad esi vadovė.
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Lietuvos Skautų 
Vadovai

Amerikoje

Antradienio popietę, 1989 m. 
rugpjūčio 1 d., uniformuoti sesės ir 
broliai rinkosi į Dulles aerodromą 
prie Washingtono sutikti garbingų 
mūsų svečių iš Lietuvos — skautų 
vadovų. Su gėlėmis nekantriai 
laukėme — kaip juos atpažinsime? Iš 
tolo pamatėme ateinančius su žaliais 
stovykliniais marškiniais, broliai su 
kuprinėmis ant pečių. Tikrai mūsų! 
Jaudinantis momentas, kai išeivijos 
Vyriausios Skautininkės pavaduoto
ja Meilė Mickienė sveikina Lietuvos 
VSP Moniką Girčytę, Brolijos VS 
Rimantą Ulevičių, Jo pavaduotoją 
ps. Laimį Daujotą ir Kauno atstovę 
sesę Lukreciją Malkevičienę. Unifor
muotų tarpe matosi sesės Dalė 
Lukienė (LSS prit. sk. skyriaus 
vedėja), Virginija Butienė (Wash. 
„Rambyno” viet.), Ona Adomaitienė 
(Wash. Židiniečių vadovė), Audronė 
Pakštienė (Wash. LB pirm.), Rima 
Šilėnaitė, viešnia iš Lietuvos p. 
Salomėja Tekorienė, broliai Čižiūnai, 
sv Paulius Mickus ir kiti. Klausimų 
begalės, norėtųsi ilgiau pabendrauti, 
bet reikia skirstytis.

Neilgai tenka svečiams poilsiauti. 
Po vakarienės Tadas Mickus veža 
svečius aprodyti Washingtoną. 
Reikia nors prabėgom apžiūrėti 
Amerikos sostinę. .

Trečiadienį anksti rytą dviem 
mašinom pajudame į Amerikiečių 
skautų 12-ta Jamboree prie 
Fredericksburg,. Va. A. P. Hill 
(Amerikos kariuomenės bazė) 
talpino apie 34,000 amerikiečių 
skautų ir svečių iš 35 valstybių. 
Pievose tikri palapinių miestai. 
Belaukiant prie didžiulės infor
macinės palapinės, didžiausias 
susidomėjimas, iš kur mes esame. 
Kalboms nebuvo galo. 
Draugiškumas ir nuoširdumas buvo 
nepaprastas. Keitėmės ženklais, 
adresais, visi norėjo susirašinėti. 
Reikėjo judėti toliau, nes iš tarp
tautinio skyriaus atsiuntė 
autobusiuką. Labai malonus 
Gilvelistas pulk. Clark muš apvežiojo 
po milžinišką stovyklą, sustodamas 
prie įdomesnių pastovyklių. 
Pravažiavome pirmą Baden 
Powell’io Browsea Salos stovyklos 
sodelį, Amerikos Indėnų palapinių 
miestelį, didžiules palapines, kuriose 
vyko įvairios parodos. Visi keliai ir 
takeliai pilni uniformuotų skautų. 
Privažiavome tarptautinio skyriaus 
palapines, kur buvome pasveikinti ir 
ženklais apdovanoti. Dalinome ir 
mes taut, vėliavėles, ženklus,

Jaunatviškas šypsnys, bet brandi 
skautiška asmenybė — ps. L. Dau
jotas, Lietuvos Vyr. Sktn. 
pavaduotojas. Foto: Jonas 
Tamulaitis.

lankstinukus apie Lietuvą ir liet, 
skautus.

Iš tarptautinio skyriaus telefonu 
susisiekėme su v. s. Vyt. Jokūbaičiu, 
kuris dirbo pirmosios pagalbos 
skyriuje. Tai nenuilstantis 
skautininkas, kuris yra dalyvavęs 
turbūt daugiau „Jamborees” negu 
bet kuris kitas iš mūsų. Prisistatė jis

Broliškas pokalbis: Lietuvos V. S. F?. 
Ulevičius ir v. s. J. Šalčiūnas, 
„ Miško brolių” vadovas.

Čikagos „Kernavės” t. tunt. s. P. 
Penčylienė. Foto: Jonas Tamulaitis.

Dovanos ir šypsenos!
Lietuvos V. S. R. Ulevičius, V. S.
Pavaduotoja ps. M. Girčytė ir
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su mašina ir nusivežė į savo 
pastovyklę. Iš tolo pamatėme 
plevėsuojančią trispalvę virš 
pastovyklės vartų! Buvome supažin
dinti su štabo nariais, pavaišinti 
šaltais gėrimais. Mūsų svečiai vėl 
buvo apsupti skautų, su kuriais 
norėjo fotografuotis, adresais 
mainytis. . . Net vertėjų nebereikė
jo. . . visi jautėmės, kaip viena šeima. 
Iš kaž kur atsiradęs debesys net 
lietumi pasveikino, bet ir tas 
nuotaikos nesugadino. Laikas greitai 
prabėgo ir vėl reikėjo namo skubėti, 
nes laukė sekanti programos dalis — 
vakaronė lietuvių tarpe.

Apsiprausę ir kiek persirengę, 
išskubėjome pas p. Vodopalus, kur 
laukė Washingtono Židiniečių sur
engtos vaišės. Pirmiausiai buvo 
trumpos skautiškos ceremonijos, 
kurias pravedė sesė Ona Adomai
tienė (nepailstanti Židiniečių vadovė, 
kuri ir vaišes suorganizavo). Išeivijos 
Vyriausios Skautininkės Pavaduoto
ja v. s. Meilė Mickienė dar kartą 
pasveikino svečius iš Lietuvos ir 
kiekvieną atskirai pristatė ir supažin
dino. Dviknatę žvakę uždegė kartu 
VS Rimantas Ulevičius ir VSP Meilė 
Mickienė, kad jos liepsna sim
bolizuotų vieningą darbą. Sesės VSP 
Monika Girčytė, Virginija Butienė 
(Wash. „Rambyno” viet.) ir Danutė 
Cunningham (Wash. Židiniečių 
vadovė) uždegė mažesnes žvakutes, 
bendram darbui Dievo, Tėvynės ir 
Artimo naudai. Po trumpą žodį tarė 
visi keturi mūsų svečiai. Šeimininkė, 
sesė Elvyra Vodopalienė, pakvietė 
visus '"aišėms ir liepė jaustis, kaip' 
namuose. . . Svečiai iš Lietuvos jai 
įteikė knygą ir iš Lietuvos atvežtos 
duonos. Pasistiprinę vieni linksmai 
dainavo, kiti šnekučiavosi, o drąsesni 
susigundė baseine pasimaudyti.

Bet ir vėl reikėjo svečius namo 
kalbinti, nes laukė tolimesnė ryt 
dienos programa (o vidurnaktis jau 
senai buvo praėjęs. . .) Bet ir 
sugrįžus kalbom nebuvo galo. . .

Kiek pamiegoję, papusryčiavę, 
brolio Pauliaus globoje svečiai vėl 
išskubėjo į Washingtoną, į susitikimą

su Helsinkio Komisija, į „Amerikos 
Balsą”, Liet. Pasiuntinybę. . . Vėl 
namuose ant greitųjų papietavę, 
išskubėjome į Dulles aerodromą, iš 
kurio visi keturi mieli mūsų svečiai (ir 
Paulius Mickus) išskrido į Los 
Angeles, į „Gintaro-Ažuolo” Vadovų 

Iš k.: ps V. Butienė (Wash. „Ram
byno” Viet.), VSPL. Daujotas, ps. L. 
Malkevičienė, VSP M. Mickienė, VS

R. Ulevičius, VSP M. Girčytė. Foto 
— P. Mickus.

BSA Jamboree

Mokyklą, Californijos skautų 
stovyklavietėje „Rambyne”, San 
Bernardino kalnuose.

Laimingos kelionės ir iki 
pasimatymo!

Sesė Meilė Mickienė
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AUSTRALIJA

Tautinė Stovykla 
Adelaidėje

Rašo Alb. Pocius

1989 metais sausio 2-10 d. d. prie 
Adelaides, Mylor vietovėje įvyko 7- 
tosios Tautinės stovyklos tąsa 
Australijoje. Dalyvavo 82 skautai ir 
skautės iš Adelaidės, Canberros, 
Melbourne, Sydney ir Tasmanijos. 
Stovykloje visą laiką buvo Rajono 
vadas fil. v. s. Vyt. Vaitkus ir keletas 
skautininkų. Stovyklai sumaniai 
vadovavo Vasario 16 d. gimnazijos 
auklėtinė, Vilniaus tunto vadovė 
Dana Baltutytė padedant sesutei 
Anitai.

Jaunieji skautai gyveno 
barakėliuose, o vyčiai pasistatė 
palapines. Stovyklavietė buvo labai 
patogiai įrengta ir gražioje vietoje. 
Buvo moderni valgykla, salės sportui 
ir skautų pratimams. Laužavietė su 
suolais. Už keletos klm. nuo mūsų 
buvo Woodhouse vietovėje australų 
skautų Jamboree, kur stovyklavo 
virš 12.000 skautų iš visų Pacifico ir 
Indijos vandenyno pakraščių.

Sausio 7 d. šeštadienį, aplankėme 
australų skautų Jamboree ir 
dalinome lapelius anglų kalboje apie 
Lietuvą ir Lietuvos skautus. 
Nebūdami Tarptautinio Biuro 
nariais, lietuviai skautai negali Jam 

boree dalyvauti su savo vėliava, bet 
gali dalyvauti kaip Australijos ar 
Amerikos vienetas.

Sausio 6 d. stovykloje buvo Jūros 
Diena. Atvažiavo du didžiuliai 
au+obusai ir nuvežė visus skautus 
prie jūros pasimaudyti, nes' po 
keletos šaltų dienų kaip tik pasitaikė 
šiltas- oras ir graži saulėta diena. 
Skautams buvo paruošta iešminė, 
jaunimas gerai pasistiprino. Vakare 
vėl visi linksmi grįžo į stovyklą vėliavų 
nuleidimui ir vakarienei.

Stovyklos metu Rajono vado 
rūpesčiu veikė įrengta skautiškos 
veiklos parodėlė su nuotraukomis iš 
6-tosios Tautinės stovyklos 
Melbourne ir 7-tosios Amerikoje. 
Taip pat veikė ir skautiškų reikmenų 
krautuvėlė, kur buvo galima ap
sirūpinti dainorėliais, skautų 
knygelėmis ir ženkliukais.

Stovyklos metu Rajono vadas 
fil. v. s. Vyt. Vaitkus įteikė LSS 
vadovybės už nuoširdų darbą 
skautijos labui paskirtus 
medalius ir žymenius. Stovyklos 
viršininkei Danai Baltutytei buvo 
įteiktas skaučių vadovių Gintaro 
kursų baigimo pažymėjimas. 
Vilkiukų paStovyklės vadovui s. 
Povilui Kviecinskui įteiktas Or
dinas Už Nuopelnus. Tėvynės 
Sūnaus žymeniu apdovanoti 
Petras Šurna, Gintaras Šimkus ir 
Vytas Antanaitis.

Sausio 8 d. sekmadienį buvo 
svečių diena, todėl suvažiavo 
daugybė svečių ir tėvelių pasidžiaugti 
mūsų lietuvišku jaunimu ir jų 
gražiomis dainomis prie laužo. 
Sekmadienio pamaldas atlaikė kun. 
Dr. Alf. Savickas ir kun. J. Petraitis 
MIC,’ gražiai giedojo mūsų jaunimas 
pritariant tėveliams ir svečiams. 

Skaitymus atliko v. s. Vyt. 
Neverauskas ir jaunimo atstovai. 
Daugumas priėmė šv. Komuniją.

Po pamaldų buvo iškilmingas 
vėliavų nuleidimas stovyklos aikštėje 
ir vėliau paradas. Čia svečiams, kurių 
buvo iš Amerikos ir Lietuvos, buvo 
gera proga išmėginti savo foto 
aparatus.

Baigiant vėliavų nuleidimo 
iškilmes. Rajono vadas fil. v. s. Vyt. 
Vaitkus pareiškė padėką Stovyklos 
vadovybei už ' gražiai pravestą 
stovyklą, kur niekas neturėjo progos 
tinginiauti, nes programa buvo taip 
gerai sutvarkyta, kad visą laiką vyko 
įvairūs skautiški užsiėmimai. Nuošir
di padėka buvo pareikšta stovyklos 
virėjoms ir jų vadovei poniai 
Šerelienei. Taip pat nebuvo pamiršta 
padėkoti ir tiekimo skyriaus 
talkininkams, s. Donatui Dundai, 
Vyt. Patupiui ir visiems, kurie 
suprasdami reikalą atėjo padėti.

Po vakarienės įvyko didysis ir 
paskutinis stovyklos laužas su labai 
įdomia programa. Visos pas'tovyklės 
labai gražiai pasirodė' laužo 
programoje. Labai gražiai pasirodė, 
patys jauniausieji su s. Pov. 
Kviecinsko paruoštu vaizdeliu apie 
Vilniaus' įkūrimą „Gedimino ’ sap
nas”. Neatsiliko ir skautės su legenda 
apie Eglę žalčių karalienę. Neblogai 
pasirodė ir kiti vienetai, o dainos 
sutartinės dar ilgai skambėjo tarp 
Adelaidės kalnų.

Laužo programa baigta visiems 
giedant Lietuva brangi ir tradicinę 
Ateina naktis. Norisi tikėti, kad ši 
gražiai pasisekusi stovykla sustiprins, 
ne tik' Adelaidės Vilniaus tunt<5 
veiklą, bet ir visos Australijos lietuvių 
skautu organizaciją.
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Geelong

DRV. KUDIRKOS
PRISIMINIMO 

ŠVENTĖ
Jau daug vandens, daug žmonių 

ašarų ir prakaito nuplaukė Šešupe, 
nuo to laiko kai prieš 130-metų, 
Suvalkijos lygumų krašte, gimė 
vienas iš ryškiausių tautos atgimimo 
žadintojų, dvasios milžinas, Lietuvos 
Himno autorius Dr. V. Kudirka. Tai 
tuometinio ir dabartinio lietuvio 
tikslo — Laisvės Lietuvai
— šauklys, skatintojas. Ši sukaktis 
buvo plačiai paminėta Lietuvoje, o 
taip pat ir išeivių lietuvių telkiniuose. 
Geelong lietuviams šį prasmingą 
minėjimą suruošė čia veikiantis 
Lietuvių Skautų Židinys, šių metų 
rugpiūčio mėnesio 20-tą dieną.

Šventės iškilmės pradėtos St. 
John bažnyčioje, Šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo ir prasmingų minčių 
pamokslą pasakė kun. J. 
Petrauskas. Prie altoriaus 
šlamėdamos išsirikiavo trispalvė, 
skautų ir sportininkų vėliavos. 
Solistas Vincas Danius giedojo: 
Dieve, arčiau Tavęs, Cezar Frank — 
Panis Angelicus, Slavos Žiemelytės
— Tau garbė ir šlovė, T. Brazio — 
Prabilkit stygos, vargonais palydint 
p-lei Zitai Prašmutaitei. Skaitinius ir 
atsakomąją psalmę skaitė židiniečiai 
A. Žvierblienė ir J. Gailius. Taip pat 
židiniečiai S. Bungardienė ir v. s. A. 
Ka- ičius nešė Šv. Mišių aukas. Po 
pamaldų sesė Birutė Liebich, 
pasipuošusi tautiniais rūbais, platino 
Dr. V. Kudirkos prisiminimo 
lankstinukus. Toliau svečiai buvo 
pakviesti j Lietuvių Namus, kur 
židiniečiai juos pavaišino karštomis 
dešrelėmis ir skania kavute.

Šventės tolimesnės eigos dalį 
pradėjo židinio kancleris v. s. A. 
Karpavičius, pakviesdamas dalyvius 
atsistojimu pagerbti įnešamas 
vėliavas, apibudino šventės prasmę, 
paminėdamas ir tuos tautos žadin-

Geelongo Lietuvių Skautų Židinys. 
Viduryje sėdi Židinio tėvūnas L. 
Bungarda, pakraštyje Rajono vadas 
j. v. s. V. Vaitkus ir Židinio steigėjai 
— v. s. A. Karpavičius ir s. V. 
Mačiulis. Nuotrauka žid. J. Gailiaus. 

tojus bei lietuviško žodžio skleidėjus- 
knygnešius, kurie sielojosi ir dirbo, 
kad lietuvis sutraukęs vergijos gran- 
dines, vėl taptų laisvas, 
nepriklausomas savos žemės 
šeimininkas. Daugelis jų nesulaukė 
išaušusios laisvės ryto, tačiau jų 
vardai, jų darbai išlijo šventi 
kiekvieno lietuvio sąmonėje. Jie čia 
buvo prisiminti susikaupimo minute. 
Šventei Invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Petrauskas.

Pasigėrėtinai kruopščiai paruoštą 
paskaitą skaitė žinomas 
visuomenininkas p. A. Zubras. 
Židiniečių vapdu dėkojame p. A. 
Zubrųj.

Toliau šventės rengėjus ir' 
dalyvius sveikino L.S.S. Australijos 
Rajono Vadas j.v.s. fil. Vyt. Vaitkus, 
kartu paryškindamas ir Lietuvoje 
atsikūrusios skautijos veiklą, bei jos 
rūpesčius. Tuo pačiu, prie Australi
jos Rajono skautų vėliavos, s. V. 
Mačiuliui bei pasipuošusioms 
tautiniais rūbais židinietėms I. 
Valodkienei ir E. Ratajaczak asistuo
jant, pravedė ir apdovanojimo 
iškilmes. L.S.S. vadovybės skirtą 
ordeną „Už Nuopelnus” su rėmėjo 
kaspinu prisegė ilgamečiu! 
skautiškos veiklos rėmėjui ir dabar

tiniam Židinio Tėvūnui s." vyčiui L. 
Bungardai, gi patį Židinį, už lietuvišką 
ir skautišką veiklą, atžymėjo L.S.S. 
Brolijos Vyriausiojo Skautininko 
skirtu „Pažangumo” žyminiu, kurį 
Rajono Vadas pavedė globoti šio 
Židinio kūrėjui v. s. A. Karpavičiui.

Po trumpos pertraukėlės buvo 
atlikta meninė dalis, kurią išpildė 
svečių meninės pajėgos. O ji buvo 
tikrai nuostabi, nauja ir retai kam 
matyta ir girdėta. Pradėta eilėraščiu 
„Grįžta Baltas Vytis” iš B. 
Vaivorytės leidinėlio „Lietuva graži 
tėvynė”, kurį deklamavo jaunasis N. 
Ratajaczak. O; kad degtų židinio 
ugnelė ir laisvoj tėvynėje vėl žaliuotų 
žalia rūta, Dr. V. Kudirkos eilėraštį 
„Labora” deklamavo pati programos 
pranešėja Ratajaczak. Oželi barz
dotas, kaktoj du ragučiai, klausykis 
kaip groja mediniai skudučiai. 
Svečiai skudutninkai, vadovaujam 
p. A. Gabo, pagrojo tris daineles — 
žvirblių maršą, žilvytį ir suktinėlį. 
Vinco Kudirkos eilėraštį 
„Maniesiems” deklamavo židinietis 
L. Bungarda. Melbourne Kanklių 
Ansamblis, vadovaujamas p. St. 
Eimučio užpildė paliestų kanklių 
stygų aidais šios lietuvių šventovės 
skliautus. Sklido viena po kitos 
mielos lietuviškos dainelės: 
Aštuonytis, Motulė mane barė, 
Daug, daug dainelių, Ko liūdi, 
putinėli?, Plaukia sau laivelis. An
sambliui skambinant „O, skambink 
per amžius”, židinietė I. Valodkienė 
padeklamavo Dr. V. Kudirkos 
eilėraštį „Varpas”. Paskutinių trijų 
dainelių — „Kur tas šaltinėlis”, „Tris
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Geelong Skautų Židinio 6-rių metų' 
veiklos sukaktis, tai pirmoji židinio 
tėvūne vyr. skautė L. Koszela- 
Volodkaitė pagamino didžiulį, 
tautinių spalvų raštais papuoštą 
tortą, su „6” skaitline. Ačiū sesei 
Liucijai .

Tuo. ir baigėsi to iškilaus tautos 
žadintojo Dr. V. Kudirkos 
prisiminimo šventė Geelonge. Garbė 
jos rengėjams — židiniečiams.

A. Karpavičius

Melbourne skudutninkai atlieka 
meninę dalį Dr. V. Kudirkos 
prisiminimo šventėje Geelonge. 
Stovi pirmas solistas V. Danius, 
antras skudutininkų vadovas A. 
Gabas. Nuotrauka žid. J. Gailiaus.

dienas, tris naktis”, „Saulutė 
nusileido”, kanklių garsus savo žaviu 
dainavimu palydėjo solistas V. 
Dainius. Tuo ir baigėsi graži ir 
turtinga mielų svečių programa, 
kurią atliko vadovas Stasys Eimutis, 
solistas Vincas Danius, Nijolė Zda
nienė, Danutė Brovedani, Moniqe 
Lamerand, Jieva Arienė, Danutė 
Danienė, Aleksas Gabys, Aleksas 
Brovedani, Petras Aras, Petras Aras 
sjr., o ir pagalbininkai židiniečiai s. 
vytis L. Bundardai, E. Ratajaczak, I. 
Valodkienė ir jaunasis N. Ratajac
zak.

Šventė baigta Dr. V. Kudirkos 
sukurta tautine giesme — Lietuvos 
Himnu, kurį jautriai ir galingai 
sugiedojo visi šventės dalyviai, 
kanklių garsais palydint. Šventės 
metu buvo pravestas aukų telkimo 
vajus, Lietuvoje atsikūrusiems 
skautams paremti. Vajus dar 
nebaigtas ir paramos aukos dar 
telkiamos ir laukiamos. Aukas 
prašoma įteikti Židinio Kancleriui 
v. s. A. Karpavičiui.

Po visų šventiškų apeigų, dalyviai 
ir svečiai susėdo prie gėlių žiedais ir 
tautinėmis vėliavėlėmis skoningai 
papuoštų stalų bendroms vaišėms.

Kadangi su šia švente sutapo ir

Melbourno Kanklių Ansamblis Dr. 
V. Kudirkos prisiminimo šventėje 
atlieka meninę dalį Geelonge. 
Eilėraštį „Varpas”dpklamunin žirl I

Po Skautiška 
Vėliava

Šiais metaiš pirmą kartą skautų 
stovykloje sulaukėme svečių iš 
Lietuvos. Tarp jų teko garbė ir man 
būti.

Stovykla labai reikalinga lietuvių 
jaunimui, nes tai svarbi vieta geriau 
išmokti lietuviškų dainų, šokių, 
papročių, bei patobulinti lietuvišką 
kalbą. Džiugu, kad Amerikos 
lietuviai nepamiršta ir Lietuvos, 
padeda jai kovoti už laisvę. Tai įrodo 
Bostono demonstracija. Čia galė
jome pajusti, kas vienija mus, at
vykusius iš Lietuvos, ir čia esančius 
lietuvius. Neapsiriksiu pasakęs, kad 

Valodkienė. Pirmas prie jos sėdi 
ansamblio vadovas S. Eimutis. 
Nuotrauka žid. J. Gailiaus.

Lietuvos laisvė svarbi visien 
lietuviams.

Stovykla baigiasi, greitai reiket 
išvažiuoti į namus, tačiau ilgai išliks 
atminty vėliavų nuleidimas, Lietuvo 
Himno giedojimas, visų lietuvi. 
vienybė ir laisvės troškimas. Malonu, 
kad yra išeivijoje žmonių, kurie dirba 
skautijos vardan, kurie rūpinas 
išlaikyti lietuvybę čia Amerikoje.

Likit sveiki broliai ir sesės. Būkit 
laimingi ir visad BUDĖKITE!

Dalius Urbonas
Kaunas, Lietuva

* Ištrauka iš Atlanto Rajono 
Stovyklos laikraštėlio, „Varpelis” 
nr. 3.
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ANGLIJA
40-ji Jubiliejinė 

Stovykla
Šios stovyklos paruošiamieji dar

bai buvo pradėti prieš , savaitę. 
Pirmieji — s. A. Gerdžiūnaš ir ps. I. 
Gerdžiūnienė atvykę paruošė vir
tuvę, užsakė maistą ir kelias dienas 
maitino. Vėliau prisistatė v. s. J. 
Alkis, ps. V. O’Brien, ps. VI. Gedmin- 
tas, s. v. T. Philpott ir v. s. J. 
Maslauskas. Sutvarkė stovyklos 
rajoną, naują laužavietę, skautų stalą 
ir kitus įrengimus. O skautų 
nepailstami bičiuliai — J. ŠlepertaSj 
A. Ivanauskas ir Br. Jakštys tobulino 
stovyklos įrengimus, pastatydami 
naujus namukus stovyklos 
prausykloms, sandėliui ir kitus 
patogumus. Ačiū jiems.

Jau penktadienį pradėjo rinktis 
stovyklautojai. Oficialiai stovykla 
buvo atidaryta vėliavų aikštelėje 
šeštadienio vakare. V. S. J. Alkis 
pasveikino stovyklautojus. 
Stovyklos vadovybė: v. s. J. Alkis — 
stovyklos viršininkas. Jį pavaduoja
— v. s. J. Maslauskas. Komendantas
— ps. VI. Gedmintas, dvasios vadas
— kun. Aleksandras Gėryba. S. A.
Gerdžiūnui ir ps. I. Gerdžiūnienei — 
išvykus į darbą, maitinimo rūpesčius 
perėmė stovyklos uoli virėja Danutė 
Andriuškevičiūtė. Seserijos 
„Tėvynės Giesmė” pašto vyklei
vadovauja vyr. sk. Zita Žilinskaitė. 
Brolijos „Varpas” pastovyklei
vadovauja s. v. v. si. Matas Julius, 
(Šk< "’a). Pirmos pagalbos teikėjas 
- a. v. T. Phiopott. Lietuvių kalbos 
mokytojas — Henrikas Gąsperas, 
stovyklos lėšas tvarko-įs. St. 
Vaitkevičius, dainavimui ir 
skautiškiems užsiėmimams 
vadovauja — s. Vida Gasperienė. 
Sportas — vyr. sk. H. Pilcher ir s. v. 
Y. Philpott, tautinius šokius'— prit. 
sk. K. Harmes-Markevičiūtė. 
Pionerija — ps. VI. Gedmintas, 
Taukuoto Puodo redaktorius — ns.

V. O’Brien, Jaunųjų šeimos „Ateitis’' 
pastovyklės vadovė — v. s. Gajutė 
O’Brien, pavaduotoja — prit. sk. K. 
Harmes. Stovyklos vyr. laužavedys 
— v. s. J. Alkis. Skautavimas — st- 
Br. Vaitkevičius, s. V. Gaspęrienė ir 
v. s. J. Maslauskas.

40-ji Jubiliejinė stovykla pavadin
ta Dr. Vinco Kudirkos vardu, 
atžymėti prieš šimtą metų 
pasirodžiusį pirmą „VĄRPO” 
numerį ir tautos himno autorių. 
Pirmą kartą jaunų šeimų „Ateitis” 
pastovyklė, kurioje stovyklavo 
tėveliai su mažuoju atžalynu. Šiai 
pastovyklei sumaniai vadovavo v. s. 
G. O’Brien su talkininkėmis. Jubilie
jinėj stovykloj stovyklavo 76 
stovyklautojų skautiška šeima.

Stovyklos viršininkas — v. s. J. 
Alkis džiaugėsi matydamas seses ir 
brolius iš Vokietijos, Australijos, 
Škotijos, Anglijos ir linkėjo visiems 
susiklausymo, gražaus stovyklavimo 
ir iš stovyklos išsivežti daugiau 
lietuvių kalbos ir skautiškų žinių.

Nuskamba „Marija, Marija” ir 
himno žodžiams sKambant 
nuleidžiamos vėliavos. Stovyklos 
vadovybė susirenka posėdžiui- 
pasitarimui. Programą plati, 
sudėtinga ir įvairi, kurią paruošė ps.
VI. Gedmintas su talkininkais.

Pirmąjį laužą uždega v. s. J. 
Maslauskas. Naujoje laužavietėje 
aidi dainos, skelbia skautiškos 
savaitės pradžią. Skautai vyčiai likę 
prie laužo susikibę broliškai rankas 
kartojo vyčių tradicinę. Po to, aptarė 
skautų vyčių tolimesnius užmojus ir 
planus.

Sekmadienio rytą Sodybos salėje 
kun. A. Gėryba atlaikė iškilmingas 
mišias už mirusio, pirmojo Sodybos 
vedėjo N. Žukausko sielą. Dvasios 
Vadas kun. A. Gėryba jautriu žodžiu 
pasveikinęs skautus, linkėjo daugiau 
išmokti lietuvių kalbos, skautiškų: 
žinių ir karščiau mylėti Tėvynę, kuri 
yra gyva ir siekianti laisvės ir 
nepriklausomybės. Po to, vėl 
stovykloje vyko baigiamieji darbai ir 
papuošimai, statomi vartai ir 
papuošimai. Vėliavų aikštėje iškyla 
kryžius, kurį puošia spalvuotų 

akmenukų skautiški ir tautiniai 
ženklai. (Vadovavo s. V. Gasperienė 
su sesėmis ir H. Gasperiu.)

Pirmadienio rytą — ps. V. 
O’Brien ir v. s. J. Maslauskas vyksta 
į orauostį, pasitikti LSB Vyriausią 
Skautininką — v. s. Gediminą 
Deveikį ir jo mylimą žmoną — vyr. 
skautę Irmą Deveikienę. 
Spaudžiame kairę'. Prie mokyklos 
vartų v. s. G. Deveikį ir vyr. sk. Irmą 
Deveikienę pasitinka v. s. J. Alkis, s. 
V. Gasperinė, ps. VI. Gedmintas, 
s. v. T. Philpott, s. v. v. si. M. Julius 
ir visi stovyklautojai su druska, 
duona ir vandeniu. Aprodomos 
pastovyklės.

Vakare, stovyklos aikštėje, 
stovyklos viršininkas v. s. J. Alkis 
pristato LSB VS — v. s. G. Deveikįir 
sesę Irmą stovyklautojams. *7. s. G. 
Deveikis sveikina mus, linki gražios 
stovyklos ir džiaugiasi galėjas kartu 
mūsų mažoje skautiškoje šeimoje 
dalyvauti ir mus pamatyti.

Vakare, v. s. G. Deveikiui 
uždegus laužą, pasigirsta dainos, 
šūkiai ir pasirodymai iki maldos 
„Ateina naktis”. . . Skautai vyčiai 
prie laužo vėl pakartoja tradicinę, bet 
šį kartą su Vyr. Skautininku.

Sekančią dieną stovyklavome 
miške be palapinių, be virtuvės ir be 
kitų patogumų. Vadovaujant ps. VI. 
Gedmintui, s. V. Gasperienei ir ps. 
V. O’Brien, susiskirsčius į skiltis. 
Kiekviena skiltis turėjo pasistatyti 
lapinę, pasigaminti sau maistą be 
indų, paruošti vėliavas ir lauželį. Bet, 
pasirodo, visi pasiruošę ir maistą 
pasigamino pagal savo sugebėjimą. 
Skonį tikrino mielas svečias — brolis 
Gediminas ir kiti. Tankiąme miške 
baugu, bet ir įdomu. LSBVS 
G. Deveikis vėliavų nuleidime-įteikė 
dovanas — s. St. Vaitkevičiui ir v. s. 
J. Maslauskui. Perduoda literatūrą ir 
ženklus siųstus j. s. L. Kup- 
ciukevičiaus. Išreikšta skautiška 
padėka.

Sekanti diena: skautavimas, 
religija, lituanistika. Lietuvių kalbos 
pamokas praveda H. Gasperas, 
skautavimo uždavinius, įžodį — s. 
St. Vaitkevičius ir v. s. J.
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Maslauskas. Prityrusiems skautams 
kand. duodami raštiški uždaviniai, o 
skautams ir vilkiukams — praktiniai. 
4š Lietuvos atvykusi mokytoja Marija 
Motiejūnaitė papasdkojo apie 
gyvenimą Lietuvoje ir apie dabar 
tenai vykstančius svarbius 
pasikeitimus bei užmojus, siekiant 
laisvos ir nepriklausomos Lietuvos.

Ketvirtadienį iš ryto . orien
tavimosi pamoka, po pietų — 
ištvermės, žygis su žemėlapiu ir 
kompasu. Žygis įdomus ir 
pareikalaująs sumanumo ir orien
tacijos. . . Po žygio, s. v. T. Philpott 
praveda vandens sportą. Visiems 
išžygiavus, ps. VI. Gedminto 
vadovaujama grupė — (du broliai), 
paruošia ugniavietę ir staigmenai — 
kepamas ant iešmo paršas — puotai. 
Visi stovyklautojai smaguriauja, o 
sumanios vadovės pasipuošę 
kepuraitėmis, įvairino puotos 
programą.

Po trumpo laužo vyko už Tėvynę 
naktinės šv. Mišios vėliavų aikštelėje, 
po šnarančio beržo kryžium.

Penktadienis — egzaminų diena. 
Vakare, pastovyklęse įvyksta 
įžodžiai: seserijos pastovyklėj 
prityrusios skautės kaklaraiščiu 
pasipuošia Kristina Harmes. Brolijos 
pastovyklėj: vilkiuko įžodį duoda: 
Vincukas O’Brien, Dand Harmes ir 
Jonahan Harmes. Skauto — M. 
Vaigelis (Vokietija). Prityrusio 
skauto — psl. A. Gasperas, psl. R. 
O’Brien, A. Cornish, J. Watts ir M. 
Beznard.

Bendroje vėliavų aikštėje, 
skautininkai ratu apsupę trispalvę — 
mūsų brangų tautos simbolį, 
pakartoja-atnaujina skautininkų 
įžodį. Tylos minutės susikaupimu, 
prisimena seses skautininkes ir 
brolius skautininkus, „išėjusius 
namo”. Perskaitytas LSS Tarybos 
Pirmijos įsakymas, kuriuo sesė Vida 
Gasperienė keliama į skautininkes 
laipsnį. Skautų vyčių"— tradicinė. 
Nuleidžiamos vėliavos. Vakare 
susipažinimo vakarąs: užmiršti 
savaitės darbai, jaunatviškai 
pasidžiaugta.

Šeštadienis — seserijos ir brolijos 
pastovyklėse iškilmių diena.

Sesės ir broliai su vėliavomis 
išsirikiuoja, raportai, malda, 
įsakymai, įžodis. Vyr. Skautininkas
— v. s. G. Deveikis — s. St. Br. 
Vaitkevičiui įteikia „Lelijos” ordiną, 
Elenai Vainorienei ir Justui Černiui
— „Už Nuopelnus” su Rėmėjo 
Kaspinu ir v. s. J. Maslauskui — 
„Geležinio Vilko”. Stovyklos 
viršininkas dėkoja visoms 
lietuviškoms institucijoms, 
pavieniams asmenims, dvasiškiams 
ir vadovams-vėms. Ypatinga padėka 
išreiškiama LSB VS už dovanas, 
malonų dalyvavimą ir gražius 
sveikinimus ir linkėjimus.

Paskutinis atsisveikinimo laužas: 
dainos, pasirodymai, šūkiai ir ps. V. 
O’Brien skaitomas Taukuotas 
Puodas, sukelia visiems iuoko.

LEMONT, IL

Nuskamba „Lietuva Brangi”. . . 
Susipynus rankas — „Ateina 

Naktis”. ... Sudie. Atsisveikiname 
Vyr. Skautininką su žmona — 
išlydime į Londoną. Vakare oficialus 
stovyklos uždarymas. Stovyklautojai 
dėkoja v. s. J. Alkiui už puikiai 
pravestą stovyklą. Skautų vyčių 
būrelio vadas — s. v. ps. VI. Gedmin- 
tas su v. s. J. Maslausku, pasipuošia 
skautų vyčių kandidatų įvesdinimui. 
Uždavinys ir pasikalbėjimas užsitęsia 
iki vėlyvo vakaro. Prit. sk. T. 
Veršelis, prit. sk. M. Vegetis, 
(Vokietija) ir prit. sk. S. Beach, įvesti į 
skautų vyčių tradicijas. Po saulėtos 
stovyklos, liekame sutvarkyti 
stovyklavietę. Sudie kalnai, sudie 
senieji ąžuolai iki rugsėjo 23-24 d. d. 
vyr. skaučių ir skautų vyčių bei 
kandidatų susitikimo.

v. s. J. M.

Lemonto bebrai ir Jūrų jauniai 
(Barkauskas, Paulikas, Ringus, 
Mikaitis ir Barkauskas). Buriuota su 
j. b. G. Barkausku. (J. Lendraičio 
nuotr.)

B.i. 1OT !<A į
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KALIFORNIJA
Kartu su tėvyne, atgimėm ir mes. 

Aukštai plevėsuojanti vėliava šią 
vasarą stovyklautojams mums buvo 
ne tolimas, nepažįstamas tautos 
simbolis, bet artimas, tvirtas gelbėto
jas.

Los Angeles kalnuose šią vasarą 
susirinko 40 stovyklautojų, 2 iš New 
Yorko ir 2 labai ypatingi svečiai iš 
Lietuvos. Stovyklos viršininkė, sesė 
Gražina Tompauskienė prižiūrėjo 
visos stovyklos tvarką. Sesė Lina 
Baipšytė ir brolis Augis Gedgaudas 
buvo pastovyklių viršininkai. 
Prityrusius tvarkė sesė Vida 
Čekanauskaitė ir brolis Alexas 
Baipšys, geltonšlipsius — sesė Lidija 
Tompauskaitė ir brolis Jonas 
Baipšys,' o paukštytes ir vilkiukus — 
sesė Undinė Mulokaitė, Romas 
Jarašūnas ir Andrius Raškevičius. 
Auris Jarašūnas ir Teresytė 
Giedraitytė pravedė laužus. 
Šeimininkės Rūta Mulokienė ir 
Aldona Kudirkienė paruošė valgius. 
Susirgusius slaugė Aldona 
Venckienė.

Dar Gintaro/Ąžuolo stovyklos 
dvasioj, stovyklautojai aptvarkė ra
jonus, statė bokštus, pastoges ir 
tvoras. Viena iš įspūdingiausių dienų 
pavadinta „Draugystės Diena”, su
jungė visus stovyklautojus.

Jauni slėpė laiškus draugų 
palapinėse, vyresnieji drožinėjo 
kaklaraiščiams žiedus, dėjo 
puokštes gėlių. Šią vasarą 
stovyklautojai išdekoravo per
matomus puodukus įvairiom 
spalvom ar temom. Paukštytės 
dėvėjo savo papuoštus „visors”, 
kitos mergaitės apsirengė savo išm
argintais marškiniais. Prityrusiems 
kavalieriams nebuvo reikalo 
naktimis iškylauti, jie perkėlė lovutes 
iš palapinių į lauką.

Mūsų ypatingi svečiai iš Tėvynės 
buvo Lietuvos Vyriausias 
Skautininkas Rimantas Ulevičius ir jo 
pavaduotojas Laimis Daujotas. Su 
jais pasikalbėti buvo malonu, lyg su 
geru draugu, artimu. Abudu pavyz
dingai išgyvena visų skautų šūkį: 
„Tarnauti Dievui, Tėvynei ir Ar
timui”. Apie Lietuvą išgirdome iš 

baigusių kursus Vilniaus Univer
sitete. Romas ir Auris Jarašūnai ir 
Nida Gedgaudaitė pravedė pašn
ekesį, apie savo įspūdžius, apie 
Lietuvos judėjimą ir jos problemas. 
Kun. Alfonsas Svarinskas ir Tėvas 
Saulaitis su mumis praleido tik keletą 
dienų, bet abudu paliko didelį įspūdį. 
Apie Sibiro pergyvenimus ir 
neteisingumus pasakojo kun. 
Svarinskas. Tėvas Saulaitis, lyg 
erdvės gidas, aprodė mums tolimas 
žvaigždes, kalnuotą mėnulį ir net 
Saturno planetą. Visi atrodė kaip 
žaisliukai.

Viršininkų ir svečių dėka, Ram- 
byno „Atgimė Tėvynė” stovykla 
pasisekė. Šiais metais susimąstymo 
vakaras išjudino ir sujaudino 
stovyklautojus, tikime, pasiekė ir 
pačią atgimstančią tėvynę.

Teresytė Giedraitytė

Vyriausias Komendantas brolis 
Svidersikas džiaugiasi Californijos 

saule

Vyresnios Skautės Kandidatės 
Teresytė Giedraitytė, Undinė Mal
akaitė ir Vilija Žemaitaitytė.
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CHICAGO
„GEROJO 
AITVARO” 
STOVYKLA

Rako stovyklavietėje liepos 
8-22 d. vykusioje „Gerojo ait
varo” stovykloje stovyklavo 43 
„Kernavės” tunto sesės. Jos 
buvo čia suskridusios iš visur, 
Chicagos, Floridos, net iš Lietu
vos.

Stovyklos vadiją sudarė Ma
rytė Utz — viršininkė, Rita 
Penčylienė — tuntininkė, Gailė 
Butts — komendante, Gintarė 
Kerelytė-Thaus ir Rima Saka- 
laitė — paukštyčių vadovės, 
Gailė Butts, Lilė Gelažiūtė ir 
Vilija Meilytė — skaučių 
vadovės, Kristina Bielskutė — 
prityrusių skaučių vadovė, 
Dainė Kerelytė — vyr. skaučių 
kandidačių vadovė, Aldona Pla- 
čienė — rankdarbių instruktorė 
Lina Izokaitytė — sporto 
vadovė, Irena Meilienė 

vyriausia šeimininkė — jai 
padėjo Nijolė Izokaitienė, Milda 
Harris ir Indrė Tijūnėlienė.

Šių metų tema buvo „Gerasis 
aitvaras”. Kiekviena skiltis 
turėjo išsirinkti mitologinį var
dą. Skilčių vardai buvo: 
„Mėnuliai”, „Laumės”, 
„Žemynos”, „Laikrodžiai”, 
„Žaibai”, „Kipšiukai”, 
„Vaidilutės”, ir „Deivės”. 
Vėliavas keliant skambūs jų 
šūkiai aidėjo Rako miške. Ypač 
garsiai skambėjo stovyklos 
šūkis — „Stovyklaujame 
linksmai, laimę neša aitvarai!” 
Stovyklos dainos melodija buvo 
Sąjūdžio dainos „Balnokit, 
broliai, žirgus”. Visos sesės ją 
dainavo bet kur žygiuodamos — 
į dainavimo pratybas, į bendrus 
vėliavų pakėlimus, dirbdamos...

Pirmą savaitė buvo darbo 
savaitė. Visos kandidatės’ ruo
šėsi įžodžiams. Jos labai kant
riai laukė ir savaitgalyje davė 
įžodžius. Vidurinį šeštadienį, 
liepos 15 d., bendrose vėliavų 
nuleidimo iškilmėse skaučių 
įžodį davė keturios mergaitės iš 
Lietuvos — Jurga Liutkevičiūtė, 

Aušra Mačiulytė, Kristina ir 
Marija Maželytės. Kartu su 
jomis džiaugėsi jas įžodžiui 
paruošusios Aldona Plačienė, jų 
vadovė Kristina Bielskutė ir 
visa „Gerojo aitvaro” stovykla. 
„Gerojo aitvaro” atovykloje 
vėliavų nuleidimo iškilmėse 
skaučių įžodį davė: Krista 
Augiūtė ir Dalia Bendoraitytė. 
Prityrusių skaučių įžodį davė 
Lina Augiūtė, Lydia Bendorai
tytė, Vita Pūdimaitytė ir 
Karina Žilinskaitė. Kitu laiku 
Gailė Butts, Lina Izokaitytė ir 
Vilija Meilytė davė vyr. skaučių 
įžodį.

Užsiėmimai stovykloje buvo 
įvairūs. „Savivaldos” diena, 
„Atbulinė” diena ir šokiai visas 
smagiai nuteikė. Sesės išmoko 
buriuoti, statyti vartus ir virti 
lauko virtuvėje. Vakarai buvo 
užimti laužais ir šokiais. Kun. 
Antanas Saulaitis pravedė 
žvaigždžių stebėjimo pratybas. 
Visoms buvo įdomu matyti 
planetą Saturną ir mėnulį per 
teleskopą.

Gailė Butts

Kernavės” tunto „Gerojo aitvaro” stovyklos stovyklautojos. Nuotr. J. Tamulaičio
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„BIRUTĖS” STOVYKLA RAKE

Šiais metais „Aušros Vartų” 
skaučių tuntas stovyklavo 
„Birutės” stovykloje. Stovyklos 
vardas buvo parinktas paminėti 
pirmąją skaučių draugovę, 1919 
metais įsteigta Lietuvoje. 
„Birutės” vardu pavadinta ir 
viena iš pirmųjų draugovių 
1950 m. Chicagoje įsteigto 
„Aušros Vartų” tunto. Ši 
draugovė gražiai veikė, Cicero 
miestelyje. Toje draugovėje save 
skautišką gyvenimą pradėjo ii 
šių metų stovyklos viršininkė 
vyr. si. fil. Nida Bichnevičiūtė.

Stovyklos komendante buvo 
vyr. si. t.n. Daiva Para- 
kininkaitė, o sporto vadovė vyr. 
skautė Melisa Mackevičiūtė.

„Aušros Vartų” tunto „Birutės” stovyklos stovyklautojos.
Nuotr. Nidos Bichnęvičiūtės

Laužus ir dainavimą su tikra 
skautiška energija pravedė 
sesės iš Californijos: t.n. 
Andrytė Giedraitytė ir t.n. 
Dalia Navickaitė. Taip pat 
įvairiose pareigose reiškėsi vyr. 
skautė Julija Minkūnaitė iš Cle- 
velando ir vyr. skautė Tina. 
Petrušytė iš Californijos. Antrą 
savaitę laikraštėlį redagavo vyr. 
skautė Lina Grigaitytė. Pirmą 
savaitę ps. Julija Valaitytė pasi
šventusiai dirbo slaugės darbą.
Stovykloje stovyklavo tik 19 

sesių. Stovyklos nuotaika buvo 
nuoširdi, skautiška. „Birutės” 
skautiškoje šeimoje — buvo 
se> iš įvairių vietovių: Vyr. 
skautė Nadia Trinkūnaitė — 
Džigam iš Brazilijos, sesė Juli
ja iš Clevelando, sesės Andrytė, 
Dalė ir Tina iš Californijos, vieš
nia Skaistė Statkevičiūtė iš Lie
tuvos ir sesės Nida, Daiva, Juli
ja, Lina, Melisa, Nida Januš- 
kytė, Vilija Januškytė, Ramunė 
Barkauskaitė, Kristina Mažei
kaitė, Kristina Mučinskaitė, 
Jeniffer Antanaitytė, Aura 

Reitnerytė ir Olivija Mačiulytė 
iš Chicagos.

Visos sesės gražiai dirbo 
nuoširdžiai ir vieningai.

Su mumis stovyklavo ir visų 
mylimas Tėvas Antanas 
Saulaitis.

Virtuvėje pirmą savaitę dirbo 
s. Regina Vaitkevičienė, o antrą 
savaitę — ps. Asta Reitnerienė, 
Onutė Antanaitienė ir Zita Bal- 
tramonaitė.

Stovyklos gyvenimo 
nuotrupos

Pirmą sekmadienį stovyk
lautojos suruošė iškylą į White. 
Pine Village, Ludingtone. Ten 
vyko Amerikos Pilietinio karo 
atkūrimas. Taip pat buvo daug 
parodėlių apie Ludingtono 
vietovės praeitį. Vienas iš 
parodų vadovų pažinojo net 
mūsų stovyklavietės savininką 
Frank Raką ir sesėms trumpai 
papasakojo apie jo gyvenimą.

Antradienį, kartu su „Litua- 
nicos” skautų tunto „Liūto” ir 

„Kernavės” tunto „Gerojo ait
varo” stovyklomis „Birutės” 
sesės važiavo prie Hamlin ežero. 
Diena buvo karšta, todėl buvo 
labai malonu praleisti ją prie 
ežero. Prieš grįžtant atgal į 
stovyklą, sesės sustojo Dairy 
Queen pasivaišinti ledais.

Keletą kartų sesės su broliais 
virė pietus Tėvo Saulaičio 
puikiai įrengtoje lauko virtu- į 
vėje. Vieną dieną lijo, bet sesės 
vis tiek virė lauke.

Vieną vakarą, Tėvas Saulaitis 
rodė visiems skaidres iš Lie
tuvos skautų suvažiavimo 
Vilniuje. Sekančią dieną, „sesės 
Birutės” rašė laiškus Lietuvos 
skautams.

Kartu su kitų tuntų sesėm 
ir broliais, „Birutės” bendra- 
darbiavio, dainavo, sportavo ir 
dalyvavo skautoramoje.

Stovykla buvo sėkminga, ir 
sesės grįžo į namus su smagiais 
įspūdžiais, maloniais prisimini
mais.

fil. Nida Bichnevičiūtė
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KAS NAUJO „KERNAVĖS” 
MENĖSE?

„Kernavės” tuntas pradėjo 
veiklos metus rugsėjo 16 d. tra
dicine „Sugrįžimo iš stovyklos” 
sueiga. Su daina atžygiavo sto
vyklautojos, vedamos „Gerojo 
Aitvaro” stovyklos viršininkės 
s. Marytės Utz.

Šią vasarą pas „Gerąjį Ait
varą” stovyklavo 43 kerna- 
vietės, kurių nemažą dalį 
sudarė paukštytės, gražus tun
to prieauglis.

Grįžtančios stovyklautojos 
šūkiais ir plojimais pasitiktos. 
Himną sugiedojusios, įsakymus 
išklausiusios kernavietės pa
sveikino į vyresniškumo laipsnį 
— vyr. skl. — pakeltas darbščias 
ir pareigingas seses: Kristiną 
Bielskutę, Vidą Damijonaitytę 
ir Danutę Penčylaitę. Vida ir 
Danutė buvo pasipuošusios dar 
ir ASD spalvomis, nes tikromis 
narėmis jos tapo rugsėjo 15 d.

Svarbiausias šios sueigos 
momentas buvo tuntininkių 

sveikino v.s. O. Siliūnienė, 
kernaviečių Mamunėlė, tunto 
kapelionas v.s. J. Vaišnys, S J, 
„Nerijos” tunto tuntininkė jps. 
V. Paulienė. Jautrus ir gražus 
momentas buvo, kada buvusios 
ir naujos tuntininkės dukros, 
abi vyr. skautės, pasveikino ir 
padėkojo savo mamytėms, įteik- 
damos gėlių puokštes.

Visos kernavietės linki: 
Sesei Ritai — „atsipūsti”, 
Sesei Irenai — neuždusti 
Po „Kernavę” bebėgiojant, 
Bedainuojant, berikiuojant... 
Daug čia skautiškų darbų — 
Juos nuveikti — bus smagu!
Štai ir pradedam naujus 

metus: su nauja tuntininkė ir 
nauja jos pavaduotoja — v.s. 
Vanda Alekniene. Sesei s. 
Ramunei Lukienei, buvusiai 
tuntininkės pavaduotojai, „lei
džiame” tik giliai atsikvėpti ir 
vėl — į kernaviečių ratą!

Sesė N.

„Gerojo aitvaro” stovykloje skaučių 
įžodį davusios sesės iš Lietuvos..

Nuotr. J. Tamulaičio

pasikeitimas. Po našaus dviejų 
metų darbo, s. Rita Penčylienė 
„Kernavės” tuntą perdavė vyr. 
skautei vyr. si. Irenai Meilienei.

Kadangi buvusios tuntininkės 
niekada neišeina „į pensiją”, o 
tik šiek tiek pakeičia darbų 
apimtį tunte, tai ir atsisveiki
nimai — neliūdni. Taigi, sesė 
Rita tik „atsikvėps”, ir toliau 
žygiuos kartu, kaip Garbės 
Skiltininkė. Tą šaunų ženklą jai 
prisegė pirmoji „Kernavės” 
tuntininkė v.s. H. Plaušinai- 
tienė, įjungdama sesę Ritą į 
„Kernavės” tunto „Garbės 
Skiltininkių” skiltį!

Sesei Irenai, naują skautiško 
darbo barą pradedančiai (ir var
dines švenčiančiai!), kernavietės 
sugiedojo „Ilgiausių metų”. Ją Atžygiuoja „Kernavės” tunto „Gerojo Aitvaro” stovyklos štabas. Pirmoji žygiuoja 

viršininkė s. Marytė Utz. Nuotr.’J. Tamulaičio

21

25



Po sunkių dienos darbų papietaut 
labai smagu!

„Gintaro ' pakrantės” 1989 m. 
stovyklautojos — iš k. i d.: jūrų 
jaunės Lina Lendraifytė, Brigita 
Šiaučiunaitė, Alisa "Nalytė, Karina 
Turnery tė, Karina Pauliutė, Diana 
Gulbinaitė ir ūdrytė Kristina 
Šiaučižnaitė.

Tai graži dienelė su nauja sesele!
1989 m. „Gintaro pakrantės” 
pastovyklės vadovės, gintarės: 
komendante Lydįja Jurcytė ir 

viršininkė Taiyda Rudaitytė su 
viešnia iš Lietuvos Vaida Milašiūte, 
davisių stovykloje jūrų jaunių įžodį.

Signalizuoti nėra sunku, tik ar 
suprantat „kodų” jūs?

„Gintaro pakrantės” 1989 m. 
pastovyklės gintarės kandidatės 
praveda signalizacijos pamokų: 
Laima Pauliutė ir Lara Bartkutė.
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BRAZILIJA

GINTARO-ĄŽUOLO 
vadovų mokykla 
Kalifornijoje rugp. 5-12

GVM,,Vaismedžių”skiltis. Iš kairės: 
Vanesa Kašelionytė iš L. A., Inga 
Balzaraitė iš Čikagos, Julija 
Minkūnaitė iš Clevelando, Nadija 
Trinkūnaitė iš Santo Paulo Brazil, 
Ginta Draugelytė iš L. A., Rūta 
Kalvaitytė iš Bostono, ir Ina Balsytė 
iš Toronto.

Stovi: Ina Balsytė, Nadia 
Trinkūnaitė, Inga Balzaraitė, Tomas 
Šernas, Ginta Draugelytė, Aras

Ulėnas. Klupo: Vanesa Kašelionytė, 
Rūta Kalvaitytė.

2?
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1989, Nr.9
SMI

ALp(LKA)3083

Išauklėtas vaikas
Motina: —Sūneli, nenoriu, kad 

eitum pas kaimynus ir žaistum su 
jų vaikais, nes jie tokie neišauklė
ti.

Vaikas: —Mama, tai leisk juos 
pas save atsivesti, juk aš gerai 
išauklėtas.

■t/Maih'į'A'tiftiii '

Kai stovyklos krautuvėlėje 
išpardavimas

4613 W. 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

Užtikęs piemenį, medžiotojaF 
klausia:

—■ Vaike, ar nematei -čia lauki
nių ančių?

— Mačiau, pone, — sako pie
muo. —■ Mačiau net dvylika.

— Ar seniai matei? — klausia 
medžiotojas.

— Pernai penkias, užpernai 
septynias.

-Mamyte, mfisų Rud,

— Pasakyk, kodėl žuvys nekal
ba?

— Įlįsk j vandenį ir pamėgink 
kalbėti, tai tada ir suprasi.
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