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LIETUVOS RESPUBLIKOS
AUKŠČIAUSIOS tarybos

AKTAS
DĖL LIETUVOS NEPRIKLAUSOMOS VALSTYBĖS 

ATSTATYMO

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, reikšdama Tautos valią, 
nutaria ir iškilmingai skelbia, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos 
jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas, ir nuo 
šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė.

Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Nepriklausomybės aktas ir 1920 
m. gegužės 15 d. Steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos 
demokratinės valstybės niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra 
Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas.

Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma, joje neveikia jo
kios kitos valstybės konstitucija.

Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę vi-suotinai pripažintiems 
tarptautinės teises principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis 
suwrmuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitari
mo Helsinkyje Baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių 
bendrijų teises.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, kaip suvereninių galių 
reiškėją, šiuo aktu pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą.

L. Sabutis
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausios Tarybos Sekretorius

Vilnius, 1990 m. kovo 11 d. 
priimta 22:45 Lietuvos laiku

V. Landsbergis
Lietuvos Respublikos 

Aukščiausios Tarybos Pirmininkas
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Maironis pavasaris

PAVASARIO saulė prašvito meiliai 
Ir juokiasi, širdį vilioja;
Iškilo į dangų aukštai vieversiai,
Čyrena, sparneliais plasnoja.
Išaušo! Išaušo! Vėjelis laukų
Bučiuoja, gaivina krūtinę;
Pabiro, pasklido žiedai ant lankų — 
Vainikų eilė pirmutinė.

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties!
Vien meilę norėtum dainuoti, 
Apimti pasaulį, priglausti prie širdies, 
Su meile saldžiai pabučiuoti!
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M
Kiaušiniai marginami dvejopu 

būdu: išrašant papuošimus arba 
raštus vašku arba išskutant nuda
žytą paviršių iki baltumo.

VAŠKU išrašant margučius, 
galima atlikti taip: paimti šaukštą, 
jo kotą perlenkti, kaip parodyta 
piešinėlyje, ir įsmeigti į bulvę. Taip 
įtvirtintame šaukšte virš degan
čios žvakės ištirpyti baltą bičių 
vašką. Paskui paimti pieštuką, į jo 
trintuką įdurti smeigtuką su gal
vute. Galvute semiant vašką iš 
šaukšto, greitais brūkšniais dėstyti 
raštą ant kiaušinio.

Kad raštai būtų balti, vašku iš
rašoma ant nedažyto kiaušinio. Jei 
norima spalvoto rašto, tepti vašką 
ant šviesiai dažyto kiaušinio. Po to 
kiaušinis merkiamas į tamsesnio 
atspalvio spalvą. Galima išgauti ir 
skirtingų spalvų, pvz., geltonas 
kiaušinis mėlynuose dažuose nusi
dažo žaliai.

Šiuo būdu, vadinamu “batik”, ir 
kitų tautybių žmonės margina 
kiaušinius savais raštais.

Dažus galima pagaminti iš virin
tų svogūnų lukštų, juodalksnio ar 
ąžuolo žievės, pridėjus geležies 
rūdos, šieno pabirų, samanų bei 
k’tų augalų. Žinoma, ir krautuvėse 
yra maisto dažų arba specialiai 
kiaušiniams paruoštų dažų mil
telių.

Vašku išrašytus margučius nu
dažius, vašką reikia nuimti. Priar
tink kiaušinį prie žvakės liepsnos

šono (ne virš liepsnos, nes pajuo
duos) ir minkšta popierine nosinai
te atsargiai nutrink tirpstantį 
vašką. Kitos vaško dažytojos vaško 
ornamentų nenuima; tai irgi sutei
kia margučiui savotiško reljefinio 
grožio.

SKUSTINIAMS raštams nau
Emilija Jurevičiūtė

doti smailų medžiui drožinėti pei
liuką, adatą ar šiaip kokį aštrų 
įrankį.

Margučius dailinant, raštų sudė
tingumas - tai pirmaeilė margučio 
reikšmė, spalva - papildomoji.
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KALBAMĖS SU
ALBINU

ELSKUMI

(sesės j.v.s. Dalios pokalbio tęsinys)

D.: Ar toje kelionėje buvai atsiskyręs 
nuo laivo?
A.: Buvau. Dar tą pačią dieną 
sustatėme šešių pėdų sudedamą 
laivuką ir, pasiėmęs filmų aparatą, 
nusiyriau toliau nuo „Wyandance”. 
Apėmė keistas jausmas. Jaučiausi 
apleidęs namus, tolstantis nuo 
gyvybės šaltinio. Norėjosi šaukti. . . 
Mano mažiukas laivukas suposi lyg 
riešuto geldelė neaprėpiamoje 
platybėje. ,,Wyandance su 
pakeltom, nors ir vėjo nepripildytom 
burėm, atrodė kaip „Queen Mary” 
saulėto dangaus fone. Buvo smagu 
pasvajoti, bet skubėjau atgal.
D.: Kodėl skubėjai, jeigu taip smagu 
buvo?
A.: Matai, lengvas vėjelis pajudino 
burę ir mūsų burlaivis kryptelėjęs 
kiek į šoną, pradėjo judėti. Dean man 
mojavo šaukdamas, kad jis mane 
sutiks Ispanijoj. . . ir pradėjo plaukti. 
Aš vijausi juokdamasis, tačiau buvo 
be galo gera vėl užlipti ant denio.
D.: Kelionėse per Atlantą dažnai 
matomi delfinai. Ar teko ir jums juos 
sutikti?
A.: Taip, jie tapo tarsi mūsų draugai ir 
mus aplankydavo beveik kas antrą 
dieną. Tai mieli štukoriai — plaukė 
būriais po 20-30 ir daugiau, o apsupę 
laivą lydėdavo mus: vieni nardydami 
ir šokinėdami iš vandens, kiti — laivo 
priekyje, lyg rodydami mums kelią. 
Kartą jie apsilankė naktį ir mane 
gerokai nugąsdino. Staiga pastebė
jau vandeny žiburių juostą, tarsi 
prašvilpusių torpedų. Paskui jų 
pasirodė daugiau ir galop viena 
bakstelėjo į laivo šoną. Pažadinau 
Dean; tačiau ir jis negalėjo suprasti 
kas įvyko. Žiūrėjome į delfinų su

jauktus vandenyje fosforinius 
žiburius ir negalėjom atsistebėti. 
Naktį jie švietė įvairiame .gilume ir 
matėme vandeny dimensiją, 
kalbančią apie tolyn didėjantį gylį, 
kurio nesimato dieną, dangui at- 
sispindint vandens paviršiuje. Buvo 
tikrai nuostabus vaizdas bei išgy
venimas.
D.: Tikriausiai ir paukščių matėte?
A.:Paukščiai taip pat gana dažnai 
pasirodydavo ir dingdavo. Vieno 
šeštadienio pavakarėj, vėjui aprimus, 
bet bangoms dar besitaškant, 
prisirinko būrys mažų paukštukų 
(„Storm petrel”), kurie sukaliojosi 
aplink bures ir kėlė didelį triukšmą, 
lyg tikram subatvakary. Galop du 
trenkėsi į .stiebą ir nukrito ant denio. 
Vienas greit atsikvošėjo ir nuskrido, 
kitą aš paėmiauj rankas. Jis buvo 
mažas, šiltas, apdengtas minkštomis 
plunksnelėmis. Jutau jo greitai 
plakančią širdelę. Abu su Dean 
stebėjomės kaip toks paukštukas 
išsilaiko Atlanto vandenyne, kelių 
šimtų mylių atstume nuo artimiausių 
krantų.
D.: Papasakok apie kokį 
siaubingesnį išgyvenimą.
A.: Vieną naktį, budėdamas prie 
vairo, išgirdau tolumoj lyg šnekas, lyg 
juoką ar klyksmą. Nieko panašaus 
niekad nebuvau girdėjęs. Įgnybiau 
sau į koją pasitikrinti, kad nesap
nuoju ir nesineriu į haliucinacijas. Ne, 
buvau tikrai pilnoj sąmonėj. Garsai 
kartojosi ir artėjo. Mano nujautimas 
sakė: suk tolyn nuo-Jų. Pakeičiau 
kursą ir gana greitai jų nebegirdėjau. 
D.: Ar, galų gale išsiaiškinot kas tai 
galėjo būti?
A.: Po kelių metų gavau atsakymą. 
Filme „Jaws” yra scena, kurioje trys 
vyrai naktį sėdėdami laive, pasakoja 
apie tikrus ir pramanytus atsitikimus, 
išgyventus beplaukiojant jūroje. 
Vyrų tarpe buvo ir jūros mokslų 
biologas. Pokalbio metu pasigirsta 
balsai — lyg juokas, lyg šnekos, lyg 
klyksmas. Biologas paaiškino, jog tai 
būta banginių.
D.: Reiškia, banginius ir tu girdėjai. O 

ar teko bent vieną pamatyti?
A.: Tik vieną. Užtikome jį už poros 
dienų, anksti rytą, bemiegantį, o gal 
tik besiilsiantj vandens paviršiuje. Jis 
nejudėjo, o mes aiškiai matėm jo 
nugarą. Mums artėjant jis apsisuko ir 
nėrė į mūsų pusę, iškeldamas savo 
masyvią uodegą. Laukėme smūgio į 
laivo dugną. Praėjo kelios įtemptos 
sekundės. Sekėme vandenį iš abiejų 
laivo pusnį, tikėdami ką nors staiga 
pamatyti, tačiau banginis 
nepasirodė. Po 15 ar 20 minučių, 
kokios mylios atstume, jis iškilo 
išpūtęs stulpą vandens — mūsų 
nusiraminimui.
D.: Ar kiekviena diena buvo panašių 
nuotykių pilna?
A.: Ne, ne visos dienos buvo 
nuotykių pripildytos, tačiau kasdien 
reikėjo laikytis nusta-tytos 
programos, sekti laivo poziciją — 
instrumentų sekimas feikalavo 24 
valandų nenutraukiamo budėjimo. 
Taip pat palaikėme laive švarą, 
tvarką, nes tai kelionės moralinė 
rodyklė. Jeigu yra tvarka, pati 
kelionė vyksta pakeltoje nuotaikoje. 
D.: Maistą, tikriausiai, teko taip pat 
gaminti. Nemanau, kad visoje 
kelionėje tenkinotės tik konservais. 
A.: Gaminome, kaip gi: 
pusryčiavome 8 vai. ryto, 12:30 buvo 
vidudienio užkandžiai, o vakarienė 
— 6 vai. Teko ir indus plauti, ir 
puodus šveisti. Tvarka turėjo būti ir 
virtuvėje!
D.: Tu esi dailininkas, vitražistas, o 
kokios profesijos Tavo draugas 
Dean?
A.: Baigęs Yale universitetą jis dirbo 
teatre kaip kompozitorius ir rašyto
jas. Jo veikalas „Once upon a 
Mattress”, muzikinė komedija, 
pasiekusi Broadway ir Hollywood, 
davė pradžią Carol Burnett karjerai. 
Šiaip jis yra linksmų plaučių, mėgstąs 
jumorą ir šposus žmogus, tačiau 
laikosi aiškaus plano ir tvarkos. Mes 
reiškėme vienas kitam respektą ir 
toleranciją. Kelionėje jis buvo 
skiperis ir navigatorius, o aš — įgula
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ir padėjėjas. Navigacines procedūras 
ir laivo tvarkymą atlikdavome kartu, 
bet jo sprendimai buvo galutiniai ir 
ginčų nekėlėme. Abu norėjome 
pasiėkti tikslą, laikydami laivo ir savo 
saugumą pirmoje vietoje. Mūsų 
tikslas nebuvo sumušti greičio 
rekordą, mes norėjome dviese 
perplaukti Atlantą.
D.: Atlante būna nemažų audrų. Ar 
kokia audra neužkliudė ir Jūsų?
A.:- Kartą, 36-ių vai. laikotarpiui 
mažutė audrelė išaugo į gana stiprią 
audrą, siekiančią 50 mylių stiprumo 
vėjų. Jos pilna stiprybė pasireiškė 
naktį. Tada nuėmėm bures, pakelėm 
audroms skirtą džibą ir pririšom 
vairą. Laivą pastatėm „heave to” 
pozicijoje. Vėjas švilpė keldamas 
savo spiegimo toną, o bangos siekė 
20 pėdų aukščio. Laivas svirdinėjo su 

kiekviena atplūstančia banga, kurią 
mes stengėmės, prakirsti ketvir
tadalio kampu. Laivas, būdamas 
palyginus nedidelio svorio, reagavo į 
bangų kilimą ir kritimą plūdės prin
cipu. Galvojome išleisti jūrinį inkarą, 
panašų į mažą parašiutą, bet audra 
dar nebuvo pasiekusi tokio didelio 
stiprumo. Vis dėlto didelis ir 
nuolatinis laivo siūbavimas labai mus 
vargino. Daiktai kabinoje buvo 
suversti, o anksčiau vartoti indai taip 
ir liko neplauti.

Apie maisto gaminimą nebuvo 
jokios kalbos, nebuvo ir jokio 
apetito. . .
D.: Manyčiau, kad teko ir „jūros 
ligos” paragauti. . .

Būdamas kabinoj pajutau tos 
ligos pradžiąr Reikėjo arba sėdėti 
denyje prisirišus prie laivo, arba 

gulėti lovoje/ Daugiausiai vargino 
faktas, kad nieko negalėjom pakeisti. 
Audra šėlo, o mes negalėjom niekur 
iš jos išsprukti. Turėjom kantriai 
laukti ir nedaryti kvailų klaidų, 
reikėjo saugoti laivo kryptį. Galop 
nuovargis pasiekė tokį laipsnį, kad 
užėjusi apatija pradėjo nugalėti 
kelionės ryžtą ir viskas atrodė kvaila 
ir beprasmiška. . . Dean, 
matydamas mano veido išraišką, 
pasiūlė nuvirsti į lovą. Jam nereikėjo 
kartoti ir aš tuojau užmigau. . .Jūros 
liga nesusirgau, po valandos jau 
galėjau pakeisti Dean prie vairo.
Kitos dvi audros buvo trumpesnės ir 
nepasiekė panašaus intensyvumo. O 
mes buvom išdidūs^ praėję bando
mąjį laikotarpį.

Bus daugiau

«<ww WW<<<<<<W<<<

Maironis

NEPRIKLAUSOMYBĘ ATGAVUS

NEJAUGI tai ne sapnas ? Ne svajonė, 
Viliojusi. .. dar vakar be vilties! 
Nejau vergijoj slėgusi dejonė 
Dabar tik sapnas, šmėkla praeities?
Jauna, laisva, pati savęs valdovė, 
Tautų eilėn įstojo Lietuva, 
Savu krauju vergijos nusiplovė, 
Sutraukius pančius ištverme sava.

Lyg būtų grįžęs amžius Gedimino 
Ir pilkalnių sukilę milžinai!.. . 
Europos vėliai viešpačiai sužino 
Lietuvių vardą, skambantį šauniai.
Už ką, už ką, Dievuliau, ta malonė, 
Jog leidai mums sulaukti tos dienos?
O kiek kitų į amžiną kelionę 
Nuėjo skurdūs, laukdami anos!. ..
Už juos karščiau tėvynę gal mylėjom ? 
Ar jai aukų gal nešėm brangesnių ?
O ne, o ne! Tiktai daugiau kentėjom,
Per didūs nešti jungą kalinių 1
Likimą aukštą, Viešpatie, mums skyrei: 
Pirmiesiems džiaugtis laisvės spinduliais! 
Garbė jums, budrūs šių dienų didvyriai, 
Laisvais išvedę šalį vieškeliais!
Garbė, garbė, kad iš Maskvos griuvėsių 
Drąsiais pečiais ją išnešėt kilniai!
Nors jūsų aš vardų nebeminėsiu, 
Bet jus minės su pagarba ainiai.

Šis eilėraštis parašytas 1918 m. atgavus 
nepriklausomybę. Bet jis skamba lyg būtų parašytas 
vakar.
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Supintomis rankomis prie Vilniaus katedros sesės budi Baltijos kelio protesto grandinėje.
Nuotr. M. Vasiliauskienės

BROLIŲ BALSAI
RADIJO BANGOMIS

Radijo bangomis iš Vilniaus, 
sekmadienį, vasario 25 d., 7 vai. 
vak. buvo transliuojamas 
pašnekesys su Lietuvos Skautų 
sąjungos Tarybos pirmininku s. 
Feliksu Šakaliu ir jo pavaduo
toju s. Ričardu Malkevičium.

Pokalbį vedusiam užklausus, 
kodėl spaudoje mažai žinių apie 
skautišką veiklą Lietuvoje, 
skautininkai paaiškino, kad 
daug energijos skiriama or- 
ganizavimuisi ir mažai turima 
laiko propagandai. Skautų 
veikla plečiasi. Skautų vienetai 
jau įsisteigę beveik visuose 
didesniuose miestuose ir mies
teliuose. Gražiai veikia drau
govės Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje, Marijampolėje, Varėnoje, 
Alytuje ir kt. Veikliausiai skau
tai reiškiasi pietinėje Lietuvoje. 
Jaučiama vadovų stoka ir 
rūpinamasi jų paruošimu. Šią 
vasarą numatoma vadovų pa
ruošiamoji stovykla. Taip pat 
W®3iamos dvi didesnės stovyk

los po liepos mėn. Vilniuje vyk
siančios Dainų šventės. Tiki
masi, kad stovykloje galės daly
vauti ir į Dainų šventę atvyks- 
tantieji laisvojo pasaulio lie
tuviai skautai ir skautės. Jau 
užsiregistravo stovykloje daly
vauti 20 brolių ir sesių iš Aust 
ralijos.

Jūrų skautai jau susiorganiza
vę veikia Klaipėdoje, Kaune ir 
Vilniuje. Vasarą numatoma 
Nidoje suruošti jūrų skautų 
stovyklą. Kaune jūrų skautai 
mokosi statyti laivukus.

Klaipėdoje įsikūrusi „Skautų 
Aido” redakcija. Spaudai jau pa
ruoštas pirmasis „Skautų Aido” 
numeris ir laukiama jo pasi
rodymo kovo mėn. Žurnalas bus 
mėnesinis.

Skautų bendradarbiavimas su 
kitomis organizacijomis labai 
geras. Užmegzti ryšiai su Tarp
tautiniu skautų biuru iš kurio 
gaunama informacija ir kai kuri 
pagalba, tačiau, neturint nepri

klausomybės, Lietuvos skautai 
dar negali tapti to biuro nariais.

Vasario 16-toji Lietuvos 
skautų buvo paminėta suei
gomis. Kaune skautai Vasario 
16-tos proga dalyvavo atstatyto 
Žuvusiems už Laisvę paminklo 
pašventinimo iškilmėse. 
Pažymėtina, kad šiam pa
minklui skautai surinko 
akmenis iš visų Lietuvos vietų, 
kuriuose vyko kovos už Lie
tuvos Nepriklausomybę.

Džiugu buvo išgirsti brolių 
balsus iš Tėvynės. Pažymėtina, 
kad Chicagoje šis pašnekesys 
buvo gerai girdimas; jo čia klau
sėsi nemažas būrys tautiečių.

IR

* LSB Vadovų konferen
cijoje, vykusioje vasario 17-18 
dienomis, dalyvavo arti 50 
vadovų. Buvo aptarti įvairūs 
aktualūs skautiškos veiklos 
klausimai. Tartasi ir apie 1993 
metų jubiliejinę stovyklą, bei to 
jubiliejaus atžymėjimą. Daly
viai sveikina visus brolius ir 
seses užjūryje!
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Baltijos kelio supintų rankų grandinėje prie katedros Vilniuje budi Lietuvos skautų vadovybė 
ir skautai,-ės. Iš deš. — Lietuvos skaučių Seserijos Vyriausia skautininke Alė Dvoreckienė, LSS 
Tarybos pirm, pavaduotojas Ričardas Malkevičius ir Lietuvos skautų sąjungos Tarybos pirm. 
Feliksas Šakalys. Nuotr. M. Vasiliauskienės

Kviečia į stovyklą
Lietuvoje

1990 m. rugpjūčio 1-15, Skoman
tuose ruošiama Mažosios Lietuvos 
krašto stovykla. Norintiems 
dalyvauti atsiustų pakvietimą.

Norint gauti daugiau informacijos 
rašyti: v §LIOGERIS

Sukilėlių g. 6-1 
235800 KLAIPĖDA

Laiškas iš Vilniaus!

Mielas Broli,

Norėčiau paminėti, kad gruodžio 
23 d. Vilniaus skautams Arkikatedro
je Seserijos Dvasios vadovas laikė 
Šv, Mišias . Labai gražų pamokslą 
išgirdome. O po to — buvo sim
bolinės Kūčios. O gruodžio 26 šv. 
Kalėdų antrąją dieną t. p. Vilniaus 
sesėms ir broliams buvo suruošta 
skautiška Kalėdinė vakaronė. Tai vis 
pradžia, kaip sakoma, pirmas blynas. 
Tačiau — visai neblogas.

Dabar artimiausioje ateityje 
(sausio mėn 13 d.) turėsime seserijos 

brolijos posėdį. Pravesime mokyklo
je, kurioje aš dirbau. Mums 
skautams moksleivių kambaryje 
paskyrė kelias lentynas ir galime 
pačios jas susitvarkyti. O kambarys, 
tai didelis. O, be to, visos skautų 
uniformomis pasipuošusios 
pavaikščiosime pertraukų metu 
mokykloje, kad mokiniai pamatytų 
mus iš arčiau. Sunku, labai sunku. 
Žinome, kad reikia gydyti sergantį 
medelį: ir apraišioti, ir vaistais patep
ti. O po to, laukiame, kada, gi, 
išsiskleis žalias lapelis. Kantrybės, 
Dievo pagalbos, Meilės mums 
visiems. O taip trūksta jautrumo, 
užuojautos, pakantumo vienas 
kitam. Laikas, laikas! Laikas ger
iausias gydytojas. Žvelgiame j ateitį 
su viltimi.

Štai jau Naujieji! Kokie jie bus? Ką 
atsineš savo kuprinėje? Iš karto jos 
niekas negali atidaryti, nes ji pati 
stebuklinga ir kiekvieną dieną pati 
atsidaro kai ką pradžiugindama, o 
kai ką — ir nuliūdindama. Ką, gi. 
Viskam Aukščiausiojo valia!

Vardan bendro tikslo s. Alina 
budėkime kartu. (VS)

Laiškas sesei 
Laimai iš Lietuvos

Tai mano pirmas laiškas po 
vasaros stovyklos. Tas 10 dienų prie 
Ūlos upės menu su maloniais išg
yvenimais. Mano sesės (jaunesnės) 
jau su nekantrumu pradėjo laukt 
stovyklos ir nuogastaut, o gal kuriai 
bus pasakyta, kad negalės važiuot į 
stovyklą, o gal sumažins skaičių ir 
visokiausių kitų išvedžiojimų pilnos. 
Visi geru vardu prisimena tuos 
brolius ir seses, kurie su didžiausiu 
atsidavimu supažindino jaunus 
vadovus su skautišku 1 gyvenimu. 
Gyvena įdomiais prisiminimais ir 
siunčia jums labų dienų, sveikatos ir 
„gero vėjo”.

Mes Lietuvoje dar tik pradedam 
skautišką gyvenimą. Gyvenu Kybar
tuose. Stovykloje prie Ūlos iš mūsų 
krašto buvo Nomeda, kuriai sukako 
16 m. stovykloje, Vilija iš Mažosios 
Lietuvos (Kaliningrado srt. — 
gyvena už Lieponos upės, per kurią 
bėgo Smetona) ir Onutė (aš). 
Suvalkija ir Dzūkija priklauso Pietų 
Lietuvos kraštui. Mūsų vadovas tas
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neaukšto ūgio br. Sigitas Ar. Broliją 
atstovauja Marijampolietis Juozas 
Žemaitis Žemės ūkio Akademijos I 
kurso studentas. Seseriją — aš. 
Tikriausia bus įdomu, ką mes gero 
padarėme savo krašte — skautų 
tarpe? Mūsų krašto stovykla įvyko 
liepos pradžioje — prie Metelių 
miestelio. Į stovyklą atvyko apie 60 
jaunimo, kuris ruošėsi būti skautų 
organizacijos nariais. Daugelis iš jų 
davė įžodį. Žinoma, tai pirma 
stovykla, buvo daug pabirumo, 
netvirtumo, netvarkos. Šalimais 
stovyklavo skautai iš Kauno, jie buvo 
mūsų svečiai, — jų tarpe buvo ii 
gerbiamas br. Feliksas Šakalys, kuris 
dalyvavo ir įžodžio iškilmėse. 
Vadovų stovykloje iš mūsų krašto 
dalyvavo pagal susitarimą tik 
atstovai iš rajonų. Mūsų buvo iš viso 
10.

Aš asmeniškai iš stovyklų 
gyvenimo iš jūsų pavyzdžio 
susidariau tokį vaizdą, kad dar labai 
daug turime mokytis, pasitempti, 
lavintis. Ir dar daug ko mums reikia 
siekti, kad būtume laisvi žmonės 
savo vidumi ir išore.

Rugsėjo mėn. pradžioje 
pasidarėme planus visiems mokslo 
metams ir atostogoms. Laukėm 
rugsėjo mėn., kad iš moksleivių daug 
kas pareikš norą būti skautais, tačiau 
taip neįvyko. O gal ir gerai, nes jie vis 
dar dirba senais metodais. Laukia, ką 
pasakys iš aukščiau. Būtų varyte 
suvarę visus į skautus. Kadangi 
atleistas tas prievartinis spaudimas, 
už darbą su skautais niekas nemoka, 
todėl entuziastų nėra. Dirba patys 
vaikai ir jaunimas. Varėnoje sutiko 
labai mielai padėti viena mokytoja, 
skauto mama, Vilkaviškyje irgi viena 
mokytoja — Sąjūdžio narė. 16-os, 17- 
os m. sesės pačios dirba ir padeda 
jaunesnėm. Vilkaviškio raj., Kybar
tuose, Marijampolėje Kalvarijoje 
skautai renkasi užsiėmimams 1 k. 
savaitėje.
Naudojasi jūsų paruošta knyga „Tau 
draugininke” ir tai viskas ką jie turi. 
Knygų labai trūksta, nėra. Mes 
Kybartuose atsišvietėm seną knygą 

„Skautybė berniukams” ir daugiau 
neturime kitos literatūros.

Seserija organizavo 
draugininkams ir skiltininkams 
seminarą. Vienas įvyko Vilniuje — 
sąjūdžio būstinėje, kitas Kaune — 
Architektų namuose. Temos:

1. „Religinis skautų gyvenimas”,
2. Žaidimų vaidmuo”,
3. „Skiltininko pareigos”,
4. „Skautų uniformos”,
5. „Partizaninė veikla Lietuvoje”.
Turėjome du mūsų Pietų 

Lietuvos krašto susiėjimus, 
posėdžius. Jų rfietu aptarėm 
einamuosius reikalus ir įvykius. 
Kalėdų atostogų metu organizuojam 
Kybartuose mūsų krašto skautų 2-jų

(X) Valdas Kerševičius 15 m. iš 
Marijampolės norėtų susirašinėti su 
Amerikos lietuvių jaunimu. Sportą ir 
„pop”. muziką mėgstantys jaunuoliai 
parašykite Valdui laišką: Lithuania, 
Marijampolė, Pdšinio 98-24, 
Valdui Kerševičiui.

Sesės Monikos Girčytės laiško 
ištrauka:

O Kernavėj sekėsi neblogai. 
Mano įvertinimas penkiabalėj 
sistemoj — 4,5. Nuvažiavę ap
sistojom Kernavės Kultūros 
namuose. Direktorius davė tris 
kambarius kilimais nuklotus. Tai 
vieną kambarį paskyrėm vadovams 
ir virtuvei antras — broliams, trečias 
— sesėms. Iš viso stovykloj buvo 
apie 20 žmonių. Keturi iš elektrėnų ir 
vadovas. Vadovų atžvilgiu tai jau 
nelabai pasisekė, nes žadėjo at
važiuoti be manęs dar trys, o 
atvažiavo tik vienas — tai yra aš — 
ką gi, būnąs ir taip. Kadangi mano 
darbu buvo visa programa parengta, 
tai buvo smagu dirbti. Pagal A. S. 
devizą: jokių paskaitų! Tave palaikau 
ir pridedu: „nei vienos minutės, be 

dienų seminarą-stovyklą. (Seserijai ir 
Brolijai) Pasirinkom temas apie 
sueigų pravedimą, žaidimus, laužus, 
stovyklos inventorių. Kaip praeis tos 
dienos, parašysiu.

Aš, kaip Seserijos atstovė savo 
krašte, aplankiau Alytaus skautus, 
buvau jų sueigije, Kalvarijos mišrią 
skautų skiltį, Vilkaviškio skautus. Su 
kitais palaikau ryšį telefonais.

Pakviesta vykstu į tas mokyklas ir 
vietoves, kur dar nėra skautų.

Kaip matote pas mus tokie darbai 
ir naujienos. Būtų malonu sužinoti, 
kas pas jus gero tenai už jūrų marių.

Onutė.
1989 m. gruodžio 11.

Nijolė Vilkišiūtė 15 metų iš 
Varėnos norėtų susirašinėti su tokio 
amžiaus Amerikos lietuvaite. Sesės, 
parašykite jai: Lithuania, 1-40 
Valkininkų geležinkelio stotis, 
Varėnos rajonas.

naudos minčiai” Pats baisiausias 
dalykas, kai tenka dalyvauti kitų 
vadovų sueigose, vaikai prašo darbo, 
o vadovai nemoka parinkti. Duoda, 
kam ant minties šaus, o vaikui taip 
netinka ir aišku, kad darbo neatlieka. 
Po to, kaip visuomet apeliuojama į 
skauto sąžinę.

Tuo tarpu man šito daryti 
nereikia. Dėl to stovykla buvo smagi. 
Vežiausi skaidrių dėžę.

Monika Girčytė
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Mano kelionė į Lietuvą
Prieš du metus su Vasrio 16- 

tosios gimnazija aplankiau Tėvynę 
Lietuvą. Norėčiau papasakoti apie 
mūsų nepaprastai vargingą kelionę.

. Buvau girdėjusi, kad kelionė iki 
Hannover užtruks penkias valandas, 
iki Berlyno — šešias ir iki Lietuvos — 
kas žino. Keli sakė, kad visa kelionė 
nuo Frankfurto stoties iki Vilniaus 
traukinio stoties užtruks 29 valandas 
— Maniau, tai neįmanomai Bet man 
dar nuostabiau buvo, kad už kelių 
valandų ar dienų būsiu tėvų šaly — 
pasakų šaly, kurioje linksmos 
auksakasytės džiaugiasi tėvelio 
šviežiai parinktais grybais. Jos 
gyvena trobelėse su drūta močiute, 
seneliu ir broliukais. Taip pat tikė
jausi pamatyti ilgiausias eiles prie 
maisto ir apspjaudytą Lenino statulą. 
Tiek daug buvo minčių ir svajonių.

Kelionė Vakarų Vokietijoj buvo 
paprasta, bet Berlyne patyriau visai 
skirtingą dalyką. Keitėm traukinius. 
Traukinys, į- kurj persėdom buvo 
apdaužytas, tamsiai žalias su keliom 
raudonom raidėm — „Berlynas- 
Vilnius”. Įlipom į traukinį — 
pamatėm mūsų laukiančius coupės. 
Maži keturkampiai langai buvo 
visiškai apdulkėję ir užrakinti, kad 
nepabėgtumėm. Tarp pilkai geltonų 
užuolaidų klostų nebuvo voratinklių, 
bet jos buvo apdulkėjusios ir 
užtrauktos. Medinis stalas prikaltas 
aiĮjti lango atrodė tvarkoj. Keturios 
paklotos lovos, viena virš kitos, pagal 
sienas užėmė visą kambarį. 
Traukinio tratėjimą stipriausiai 
jaučiau vienoj vietoj — išvietėje. 
Mažas, dvokiantis klozetas neturėjo 
vandens puodo, o vietoj to buvo 
anglių. Rasti tualetinio popieriaus 
neįmanoma.

Gimnazistai pasiskirstė po 
keturis į coupė. Kai apsitvarkėm tuoj 
prasidėjo kalbos: „Ar manai 
komunistai klausosi??” Toks 
klausimas apie ..paslėptus 

mikrofonus” buvo mūsų visų min
tyse. Neužilgo kalbos pasikeitė. 
Pradėjome atsidusti, pagalvoti, kas 
būtų buvę, jei traukinys be mūsų 
būtų išvažiavęs? Atsiminėm, kaip 
lipom į traukinį stumdami lagaminus 
pro duris ir pro atrakintus langus, 
kad tik suspėtumėm sulipti. Ber
niukai kėlė lagaminus, o mergaitės 
stūmė juos į šalį, kad padarius vietos 
sekantiems. Niekas mums nepadėjo 
ir žinojome, kad traukinys nebūtų 
laukęs nesusitvarkiusių.

Pašaukėme traukinio patar
nautoją, kad atneštų mums karštos 
arbatos. Rankoj laikiau nagų ir lūpų 
dažus jai padovanoti. Kažkas buvo 
man pasakęs, kad jos bus 
malonesnės jeigu gaus dovanų. Bet 
kai patarnautoja įėjo, aš tyliai įkišau 
dažus atgal į kišenę — nedrįsau jai 
net šypsotis. Ji buvo tokia surūgusi, 
pikta moteris. Puikiai mokėjo 
lietuviškai, bet į lietuvaitę visai 
nepanaši. Plaukai visai nudažyti 
tamsiai raudonai ir garbiniuoti, akys 
žalios, oda žalia, beveik pilka. 
Traukinys trumpas, bet jai užtruko 
net 20 minučių mums arbatos 
atnešti.

Toliau gėrėme arbatą, tęsėm 
diskusijas, juokėmės ir dainavom. 
Užėjo naktis ir akys pradėjo merktis. 
Visi buvome išvargę. Mus prikėlė 
saulės šviesa, bet dar nebuvome 
Lietuvoje. Žiūriu pro langą ir matau, 
kad mažos trobelės pastatytos visai 
arti geležinkelio. Sužinojau, kad 
esame Lenkijoje. Daug valandų 
praėjo nuo paskutinio valgymo. 
Pilvas urzgė — nebuvo kur maisto 
nusipirkti. Traukinys vis lėčiau ir 
lėčiau ėjo, kol pagaliau visai sustojo. 
Reikėjo bėgius keisti. Keitė ir ratus. 
Išstovėjome ir išlaukėme 4 valandas, 
bet negalėjome iš traukinio išlipti. 
Pagaliau vėl važiuojame. 
Džiaugėmės, kad lagaminų 
netikrino. Gudijoje vėl traukinys 

sustojo ir įlipo 2 žaliai apsirengę^ 
kareiviai ir viena moteris. Nevisi 
kalbėjo lietuviškai, bet žinojom kad 
dabar mus tikrins. Po jų įlipo dar keli 
vyrai, civiliai — žinojom, kad KGB 
atstovai. Mums pasisekė kelis 
dalykus paslėpti, bet kai surado 
istorinę knygą, tuoj pat atėmė. 
Galėjome knygas atsiimti grįžtant.

Išvargę studentai bandė 
susirinkti koridoriuose, bet buvome 
taip susigrūdę, kad keliems reikėjo 
ant grindų ar lovų sėdėti. Kalbėjome 
apie niekus, žiūrėjome viens kitam į 
akis, galvodami kad neužilgo būsim 
Tėvynėje. Pervažiavus per Lietuvos 
sieną, staiga kažkas užtraukė 
„Lietuva brangi” įsijungėme visi kiti. 
Dainavome patriotiškiausias, liūd
niausias dainas, kol visi ap
siašarojome. Mes jau Lietuvoj. Čia 
yra ta „Pasakų šalis”. Džiaugėmės 
įvažiavę į Vilniaus traukinio stotį. Pro 
langą matom šimtą žmonių — 
nuostabu. Čia buvo tik mūsų 
dvidešimt gimnazistų giminės ir 
draugai. Traukinys sustojo. Pirmieji 
išlipę tuoj buvo klausiami: Ar pažįsti 
Rimą. . . Nidą? Aš tik girdėjau savo 
vardą tarp daugelio kitų. Bematant 
apie 20 giminių mane apsupo ir davė 
gėlių, juostų ir bučkių. Visi draugai 
turėjo panašų oriėmimą.

Keliaujant traukiniu galvojau: 
„Kaip aš galėsiu iškęsti tokią 
kelionę?” Pažiūrėjau į besišyp
sančius ar verkiančius gimines ir 
atsakiau į klausimą: Mes čia 
priklausome. Čia mūsų Lietuva.

Teresytė Giedraitytė
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DIDIEJI LIETUVIAI
Paskutinis nepriklausomos Lietuvos Skautų 

Brolijos vyriausias skautininkas pik. Juozas 
Šarauskas buvo sovietų suimtas kartu su kitais 
žymiais Lietuvos patriotais. ' Žuvo Červenėje
masinėse žudynėse. Stebuklingai išsigelbėjęs prof. 
Končius aprašo paskutinę baisenybių pilną kelionę.

PASKUTINIOJI PULK. J. ŠARAUSKO KELIONĖ

1941. VI. 22 dienos naktį, nuo 
vokiečių besitraukiant rusų ka
riuomenei, MVD-GB sykiu su 
maždaug 120 Kauno kalėjimo 
Nr. 1 kalinių pasiėmė ir v. s. J. 
Sarauską.

Vienur Kauno miesto autobu
sais, kitur sunkvežimiais, dar ki
tur "žalioj rūtelėj" kalinius nuga
beno į Minsko kalėjimą. Čia su- 
siskaityta iki 83. Mirtininkus at
skyrė.

Iš Minsko Červenės link varė 
pėsčia jau nemažiau 3000 kali
nių. Jų tarpe buvo ir J. Šarauskas.

Sargybos viršininkas įsakė pa
lydovams: — Kas sustos, iš rikės 
išeis, šauk be įspėjimo. Bėgte pir
myn, marš! *

Kalėjimas tarsi J. Šarausko ne
pakeitė. Kaip visada judrus, kal
bus. Netruko jam visokių suma
nymų. Jis ėmė tvarkyti pagalbą: 
kas buvo basas, tam jis surado 
kaliošus, kam buvo sunku eiti, 
ieškojo stipresnio, kad padėtų. 
Jis teiravosi nuomonės apie varo
mųjų likimą. Tarėsi apie galimu
mą pabėgti.

Varomųjų lietuvių tarpe jis tuo 
pačiu metu buvo su visais.

Poilsio metu, kai buvo išmesta 
miniai pusė maišo duonos su vi
su maišu ir, kai minios skruzdė
lyne vienas stiprus tik. į eiseną

įjungtas vyras atsinešė, kiek pa
čiam delne galėjo suspausti, J. 
Šarauskas tą duoną nusavino sa
kydamas: "Duosime pasupu
siems pasistiprinti".

Prieš vakarą, 40 kilometrų tą 
dieną kelionės privargintas, at
rodė sukritęs, bet vis stengėsi 
nuotaikos nenustoti.

Kai, saulei leidžiantis, už dveje
tas kilometrų matėsi prie kelio 
miškelis, J. Šarauskas, prie daug 
ko prieidamas, paslaptingai kal
bėjo:

— "Matai miškelį, ten mūsų 
nakvynės vieta. Matai miškelio 
pakraščiais jodinėja raiti, važinė
ja tankai, išstatyti kulkosvaidžiai. 
Čia mus naikins. Bėkime naktį". 
Visi jį, kaip susitarę, atkalbinėjo. 
Perdaug savos sargybos, o dar 
mišką apstojusių būriai.

Miške susodino po 12 ratu ir 
žadėjo vakarienę. Bet vietoj va
karienės — "gulk"!

Šaltoka naktis. Drėgnas miš
kas. Trys dienos be valgio. Dul
kėtas kelias. Karšta diena. 40 ki
lometrų kelionės nuovargis vis 
raginamam "podtianis" (pasi
tempk).

Dar neauštant prikėlė. Šaraus- 
kui saugoti skirtas vyras ėmė sa
kyti, kad Šarauskas sustingęs —■ 
jokių gyvybės ženklų, ir gydyto
jas (iš Kauno) pasakęs, kad nie

ko nebepadarysi — nebeatgai- 
vinsi.

Buvo imtasi trinti, purtinti ir pa
galiau priverstas atsipeikėti.

Tą rytą, prieš išvarant, kas 20 
žmonių gavo po 2 kilogramu duo
nos. Laiminga diena — 100 gra
mų duonos dienai.

Šios dienos kelionė buvo sun
kesnė. Daugiau paliegusių. Dau
giau šaudomų. Daugiau kuone 
nešte nešamų. Ketvirta diena ne
valgius ir negerus. Jau reikėjo ir 
J. Šarauskas akylai sekti. Buvo 
matyti, kad vienas paliktas su
kniubtų vietoj.

Tačiau vis tiktai sugebėjo va
kar nusavintos duonos vienam 
savo pažįstamų pupos didumo 
trupinėlių žiupsnelį įduoti, — 
"pasistiprink, seniausias mūsų 
esi". Tat, vis dar apie kitus gal
vojo.

Kaip ten bebūtų buvę taip, bet 
pasisekė jį gyvą pristatyti į Čer
venės kalėjimo kiemą. Tokių 
kaip Šarauskas buvo daug. Ta
čiau ir sargybiniai buvo nuolai- 
desni, daug kur nuduodavo ne
matą. Aršesnieji turėjo pakanka
mai darbo, nes kas minutę buvo 
girdimi 2-3 šūviai į žmones.

Ir lietuvių tą dieną krito 5 vy- 
:.ai.
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„KERNAVĖS” TUNTO „VERPSTĖS”

Maždaug prieš 10 metų — 
lapkričio 7 d., pas s. Joaną Kru- 
tulienę susirinko grupė links
mai nusiteikusių kernaviečių. 
Skautavimas joms visada buvo 
svarbi gyvenimo dalis. Visos 
buvo aktyvios skautės tunto 
eilėse ir norėjo, kad šis jų ryšys 
su tuntu nenutrūktų. Taip gimė 
„Verpsčių” būrelis, kurio 
paskirtis buvo dvilypė — padėti 
„Kernavės” tuntui ir susirinkti 
tarpusavio pabendravimui ir 
pasidalinimui žiniomis iš ne
formalių pokalbių Įvairiose 
srityse. Būrelis pasirinko 
„Verpsčių” vardą — nes ver
pimas joms simbolizavo nenu
trūkstančią skautavimo giją. 

Pirmąja būrelio vadove „Verps
čių” verpste buvo išrinkta s. 
Laima Luneckienė. Būrelio 
dešimtmečio laikotarpyje 
„Verpstėms” vadovavo: I mma 
Luneckienė, Aldona Martienė, 
Joana Krutulienė, ir Nijolė 
Užubalienė.

„Verpstės” savo užsimojimus 
ištikimai vykdo. Jų širdys ir 
rankos visada buvo ištiestos 
pagelbėti tuntui. Jos visada 
prisidėjo prie Kaziuko mugės 
darbų — siuvinėdamos, siū- 
damos, drožinėdamos, degin
damos, puodus žiesdamos, vir
damos, kepdamos ir kitus dar
bus atlikdamos (tik nesigirdėjo, 
kad „Verpstės” daug verptų ar 

austų).
„Kernavės” tunto labai 

gražios tradicinės Kūčios dažnai 
būdavo „Verpsčių” ir E. Fla
tery tės būrelių rapkose. Visos 
savo talentus (kur galėjo) skyrė 
tuntui. Kiek kartų džiaugėmės 
sesės Nijolės Užubalienės para
šytais ir sesės Aldonos Mar- 
tienės surežisuotais Kalėdų vai
dinimėliais. Gėrėjomės sesės 
Aldonos sukurtais puikiais kos
tiumais. Pradėjus dirbti su tun
tu, vienas iš maloniausių 
staigmenų buvo, kad „Kerna
vėje” yra tiek darbščių sesių, 
nemokančių pasakyti „ne”.

Sausio 26 d. pirmos „Verps
čių” — verpstės Laimos Lu- 
neckienės namuose susirinko 
būrys „Verpsčių” švęsti savo 
veiklos dešimtmetį. Šioje ypa
tingoje šventėje dalyvavo ir 
„Kj^rnavės” tuntininkė Irena 
M'Mienė. jSesė Halina Plau- 
šnųSjjgįš visas dalyves papuošė 
gėlių puokštelėmis. Šventę pra
dėjome tradicine daina. Nijolė 
Užubalienė trumpai apžvelgė 
„Verpsčių” istoriją ir apdo
vanojo buvusias būrelio 
vadoves.

Šio vakaro kalbėtoja buvo ps, 
Rūta Pauperienė — G.T. Int. 
vicepirmininkė. Sesė Rūta, 
įdomi ir sklandi kalbėtoja, 
pateikė daug linksmos ir rimtos 
informacijos apie Lietuvą, prak-

„Kernavės” tunto darbščiosios „Verpstės”. Iš k.: I eil. — Daiva Bulicz, dr. Vitalija Vasaitienė, 
Rūta Daukienė, II eil. — Laima Luneckienė, Danutė Korzonienė, Irena Kerelienė, Rūta 
Pauperienė, Nijolė Užubalienė. III eil. — Rita Penčylienė, Irena Meilienė, Joana Krutulienė, Ritonė 
Rudaitienė, Halina Plaušinąitienė, Ramunė Lukienė ir Danutė Dirvonienė.
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tiškas kelionės problemas, 
moters gyvenimą Lietuvoj ir da
bartines nuotaikas Tėvynėje. 
Nijolė Užubalienė visų „Verps
čių” vardu padėkojo Rūtai 
Pauperienei ir įteikė jai 
dovanėlę.

Ant puošnaus stalo sužibo 
žvakutės. Visos dainavome 
„Ilgiausių metų”, o „Verpsčių” 
— verpstės, lyg jaunamartės, 
pjaustė sukaktuvinį pyragą.

JUBILIEJUS RAMIOJO
VANDENYNO RAJONE

Ramiojo Vandenyno rajone, 
Los Angeles, veikiantis Kuni
gaikštienės Gražinos vyr. skau
čių būrelis 1989 m. gruodžio 
mėnesį šventė savo veiklos 
25-tąsias sukaktuves. Ta proga 
buvo suruošta vakarienė su 
trumpa programa. Šią šventę 
savo atsilankymu pagerbė Lš 
Seserijos vyriausia skautininke 
vs tn. Stefa Gedgaudienė ir šio 
būrelio įkūrėja s. Aldona 
Palukaitienė iš Chicągos.

Minėjimas vyko Šv. Kazimie
ro parapijos patalpose. Šalta ir 
nelabai jauki „apatinė salė” 
tapo malonia sesės Emos Dovy
daitienės meniškų gabumų 
dėka. Stalai tviskėjo baltomis 
staltiesėmis ir puikiomis gyvų 
gėlių puokštėmis. Ant šalutinio 
stalo visus viliojo impozantiškas 
dviejų aukštų pyragas, papuoš
tas skautiškais motyvais; tai 
sesės Vandos Zelenienės kūri
nys.

Pradedant vaišes susikau
pimu pagerbtos amžinybėn 
išėjusios gražinietės: a.a. garbės 
narė Elena Gimbutienė, s. Biru
tė Juodikienė, Nijolė Basiulienė 
ir Nijolė Žygienė.

Vaišių metu trumpą progra-

Vaišinomės kvapnia kava ir 
dalinomės įspūdžiais. Vakaro 
metu visus sentimentaliai nu
teikė vyriausios verpstės v.s. 
Onos Siliūnienės „Mamunėlės” 
telefoninis pasveikinimas. Ji, 
mūsų nepamiršta, o mes jos. 
„Verpstės”! dar daug metų 
gyvuosime ir mūsų širdyse 
visada bus vietos skautavimui 
ir jaunatviškam džiaugsmui.

R. L.

mėlę atliko būrelio dažna 
viešnia, poetė Danutė Mitkienė, 
paskaičiusi savo kūrybos eilė
raščius „Kas, kaip — Lietuva” 
ir „Ateina Jis”. Dramos sambū
rio narė sesė Ema Dovydaitienė 
paskaitė poeto Andriekaus eilė
raštį „Senkapiai” ir B. Braz
džionio eilėraštį „Kalėdų 
dovana”.

Gražinietės sveikino LS Sese
rijos Vyriausia skautininke vs 
tn Stefa Gedgaudienė, s. A. Pa
lukaitienė, v.s. Eugenijus Vil
kas, Rajono vadas v.s. Rimtau
tas Dabšys ir kt. Visi linkėjo 
gražinietėms nepavargti, toliau 

tęsti darbą skautijos ir tėvynės 
bei visuomenės gerovei.

Veiklos sukaktį minint, 
prisimintini visuomeninio pobū
džio Gražinos būrelio ruošti ren
giniai: „Draugo” romano premi
jos įteikimo iškilmės; Moterų 
kūrybos meno ir muzikos popie
tė; sveikatingumo paskaita ir 
knygos „I climb to live” au
toriaus pranešimas, kaip apsi
saugoti nuo širdies smūgio.

Vienas pagrindinių ir didžiau
sių gražiniečių darbų vietos 
skautijai yra pietų gaminimas 
Kaziuko mugės metu. Gražinie
tės prisidėdavo prie skiltininkių 
kursų, talkininkavo stovyklose, 
globojo ir ruošė skautes vyr. 
skaučių įžodžiui. Ypač ilgai, 
kruopščiai ir motiniškai šias se
ses globjo s. Dalia Sodeikienė. 
Prieš keletą metų gražinietės 
įkūrė lietuviškų knygų biblio
teką. Knygas sunešė dosnūs Los 
Los Angeles lietuviai. Knygos 
profesionaliai surūšiuotos, 
sudaryta jų kartoteka. Kartą 
savaitėje (antradieniais nuo 11 
vai. ryto iki 2-ros vai. p.p.) bib
liotekoje budi dvi gražinietės. 
Šią biblioteką aplankė jau ne
vienas svečias iš Lietuvos. Šiuo 
metu atsidavusiai biblioteką 
globoja s. Petrutė Valiulienė.

Būrelio sąrašuose yra 26

Prie jubiliejinio pyrago sesės A. Adomaitienė, E. Dovydaitienė, L. Vilimienė, 
I. Bužėnienė ir būrelio steigėja A. Palukaitienė.
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narės; tikrai aktyvių šiuo metu 
yra 13-16. Sueigaujama kartą 
mėnesyje. Pelnas, gaunamas iš 
K. mugės pietų, paskirstomas 
tuntui, socialiniams reikalams, 
spaudai ir kitiems svarbesniems 
tikslams: sesėms skautėms, 
važiuojančioms į kursus, su
važiavimus ir „Gintaro” vado
vių mokyklą. 1989 m - duota 
stambi dovana pirkimui Xerox 
mašinos tėvynėje besikurian
tiems skautų ir skaučių viene
tams. Be to, Los Angeles Lie
tuvių Bendruomenės rengiamo
se Rudens mugėse gražinietės 
globoja Liaudies meno skyrių; 
jos surenka eksponatus, juos 
surūšiuoja ir dvi dienas budi 
prie stalų. Reikalui esant, 
gražinietės talkina ir kituose 
renginiuose.

Beveik kiekviena Gražinos 
būrelio narė yra nevien pri
tyrusi skautė, bet ir patyrusi 
vadovė. Beveik kiekviena yra 
ėjusi atsakingas pareigas savo 
rajone arba dirbusi Seserijos 
vadovybėje. Keletą gražiniečių 
pasižymi meniškais gabumais: 
dainos, rankdarbių ar litera
tūriniais pasireiškimais atsto
vauja nevien tik Skaučių Seseri
jai, bet ir savo būreliui, o tuo 
pačiu ir Ramiojo Vandenyno ra
jonui. Šia gražia 25-tojo veiklos 
Jubiliejaus proga, sesės graži
nietės sveikintinos, linkėtina: 
joms ištvermės, šviesių ateities, 
metų ir skautiškų idėjų puošė-' 
Įėjimo tėvynės Lietuvos gerovei.

Sesė Marija

Atkurta Lietuvos Skautų Sąjunga pasiuntė 
prašymą priimti j Tarptautinę skautų organizaci
ją.Gautas neigiamas atsakymas.

World Organization 
of the Scout 
Movement 
Organisation 
Mondiale du 
Mouvemenl Scout

World Scout Bureau 
Bureau Mondial 
du Scoutisme
European Regional Office 
Bureau Regional
Europėen______________

Tel (41 22) 20 49 26
5. rue du Prė-Jėrome Telefax: (41 22) 781 20 53
Geneve Cable scouteurop

Correspondence: Box 327 1211 Geneva 4 Switzerland Suisse Telex: 428 139 wsb c-1

Geneva, 15th June 1989 Feliksas ŠAKALYS
Rūtų 2 

USSR - 233 005 KAUNAS 
59/89 Lithuania

Dear Mr. Šakalys, 

I received your letter, dated 30th April 1989, on the 23rd May through the 
good offices of Father Saulaitis. We have already received a letter from 
Mr. R. Stankumas of Ukmerge, on the same subject.

The question of International Recognition for LIETUVOS SKAUTY SĄJUNGĄ 
is a rather difficult one as Lithuania is not a sovereign state, .but part of 
the Soviet Union. The World Scout Conference only recognizes associations 
from sovereign states.

However, this does not mean that we are not ready to provide support to 
your Association in terms of programme and training. Such support can be 
provided in many ways through the World Scout Movement.

It would be helpful if you could provide us with some details of how 
Scouting is developing in Lithuania. Under separate cover, we shall send 
you some material on the World Organization of the Scout Movement.

Yours in Scouting,

cc. Rev. A. Saulaitis, S.J. „ , . , , ,, ,
Česlovas Kiliulis Patrick-A. McLaughlin

Regional Executive

was Prieš daugelį metų Lietuvių Skautų S-ga Amerikoje 
kreipėsi į Tarptautinį skautų biurą prašydama 
priimti į savo tarpą. Buvo gautas neigiamas at
sakymas.
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LIETUVIŲ
KALBOS

ŽAIDIMAI

ŽODŽIŲ GRANDINĖ

Susėdama ratu. Vienas iš žaidėjų 
pasako bet kokį žodį pvz. „motina”. 
Šalia sėdintis turi pasakyti žodį, kuris 
prasideda pasakyto žodžio 
paskutine raide. Šiuo atveju žodį 
pradeda su „a”, pvz. „angelas”. Jo 
kaimynas jau pradeda žodį su raide 
„s”. Ir taip toliau.

BULVĖ KELIAUJA

Sudaromos grupės maždaug iš 
10 asmenų. Kiekvienoje grupėje 
žaidėjas Nr. 1 laiko bulvę. Kai 
vadovas pasako rūšį, pvz. 
„daržovės, baldai, drabužiai, vaisiai, 
medžiai”, žaidėjas Nr. 1 turi išvardin
ti 6 tos rūšies daiktus, tuo tarpu tos 
grupės kiti nariai per rankas greitai 
leidžia bulvę. Žaidimo tikslas yra 
išvardinti 6 daiktus ligi bulvė 
padariusi ratą sugrįš pas žaidėją Nr.
1. Žaidimas tęsiamas su žaidėju Nr.
2, 3 ir t. t.

TĘSK PASAKĄ

Susėdama ratu. Vienas pradeda 
pasaką vienu žodžiu ar vienu sakiniu, 
šalia sėdintis ją tęsia toliau. Taip 
pasaka yra tęsiama, kol prieina 
paskutinįjį žaidėją. Jo pareiga yra 
pasaką užbaigti.

BAIKITE ŽODI

Priemonės — sviedinys.
Žaidėjai sustoja ratu. Rato viduryje 
— žaidimo vadovas su kamuoliu 
rankose. Vadovas metą kamuolį bet 
kuriam žaidėjui ir garsiai sako kokio 
nors daiktavardžio pradžią. Pvz. 
vadovas taria „kny. . .”. Žaidėjas, 
kuriam vadovas tuo pat metu 
numetė' sviedinį, turi užbaigti žodį 

BAIKITE ŽODJ (antras būdas)

Vadovas, mesdamas sviedinį, 
garsiai taria kurio nors daikto dalies 
pavadinimą. Žaidimo dalyviai gaudo 
sviedinį ir tuo pat taria žodį kuriam 
priklauso vadovo ką tik pasakyta to 
žodžio dalis. Pvz. į pasakytą žodį 
„sparnas”, žaidėjai gali atsakyti, 
„lėktuvas, paukštis, malūnas”, į žodį 
„lapas”, žaidėjai gali atsakyti: 
„knyga, gėlė, medis”, į žodį „koja” — 
„žmogus, kėdė, stalas, gyvulys” ir 
t. t.

KLAIDINGI ATSAKYMAI

Žaidėjai susėda. Vedėjas pradeda 
žaidimą. į 5 duotus klausimus reikia 
duoti klaidingus atsakymus arba 
keistis vieta su klausiančiu. 
Savotiška, kad sunku klaidingai 
atsakyti į paprasčiausius klausimus: 
„Kiek rankų turi, kuo esi vardu, kiek 
vienas ir vienas, kiek dabar klausimų 
turėjom?”.

(Skautu nerašytojo XI-ojo įstato 
paaiškinimas vadovams)

KO NEDARYTI
1. Nejsakinėk be reikalo, nes tai 

tiktai erzina.
2. Neįsakinėk skubotai, neapgal

votai, kad netektų gailėtis.
3. Nejsakinėk garsiu, nemandagiu 

ar pajuokiančiu būdu, kad nejtemp- 
tum klausytojų ištikimybės.

4. Nejsakinėk, kad tik įsakinėtum, 
kai berniukai gali puikiausiai viską 
patys atlikti.

5. Neduok neaiškių, blogai iš
reikštų įsakymų, kurių tikslas pa
slėpti ką nors.

6. Neduok įsakymų, kurių negali 
pravesti.

IŠVADUOK!

Priemonės — nosinaitė ar 
skepetaitė surišta mazgu.

Visi susėda ratu. Kits kitam meta 
nosinaitę. Ją sugavęs žaidėjas turi 
pasakyti kokį nors žodį, prasidedantį 
sutarta raide. Galima taip pat susitar
ti, kad reikia pasakyti vaisių, 
daržovių; baldų, drabužių, gėlių 
pavadinimus. Jei pagavęs nosinę 
nesugalvoja Žodžio arba per ilgai 
delsia, tai atsiklaupia ant vieno kelio 
ir meta nosinę kitam. Jis gali atsisėsti 
tiktai tada, kai vėl, pagavęs kieno 
nors mestą nosinę, pasakys tinkamą 
žodį. Galima sakyti ir kokį nors 
skiemenį o kas pagauna, turi baigti 
žodį, pvz. „ma-ma, va-karas, ei-nu, ir 
t. t.”. Kas prideda netinkamą 
skiemenį arba nieko nepasako, irgi 
turi atsiklaupti ant vieno kelio, jei ir 
antrą kartą nepasiseka, turi at
siklaupti ir ant antro kelio.

s. fil. Rūta Žilinskienė

7. Nebandyk pateisinti ar paslėpti 
klaidos, kurią padarei, nes žemini 
skautų vadovų garbę.

8. Neprarask kantrybės, nors ban
dymai būtų ir labai sunkūs.

9. Nebūk nenuoširdus ir neįžeisk 
pajuoka.

10. Neapsimesk nematąs, nes že
mini skautų lygmenį, be to kiti ne
kaip įvertins tavo sugebėjimą paste
bės, o gal net dar blogiau supras ta
vo veiksmą.

11. Neieškok populiarumo apsi- 
leisdamas arba atleisdamas draus
mę.

12. Neisileisk favoritizmo.
13. Nebausk, jei yra kitų būdų

padėti ir visais atvejais venk bendrų 
bausmių. W.S.
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Kalėjimo kieme J. Šarauskas, 
gavęs atsigerti vandens, apsi
prausęs, nuo dulkių prakasęs 
akis, ėmė galvoti apie tolimesnę 
kelionę. Gavęs po žiupsnelį drus
kos ir cukraus, supylė į buteliu
kus (čia pat šiukšlėse rastus), iš
tirpdė vandenyje — pastiprinti 
pabėgusiems po lašelį ant liežu
vio palašinus.

Pakako gražios saulutės gai
vios šilumos ant smėlio susodin
tiems. Buvo džiaugtasi vokiečių 
lėktuvų švitinčiais šoviniais. Kiek 

lakių minčių, kiek gražių vilčių 
tie gausūs šoviniai, tas triukšmas 
sukėlė. Jokios baimės — susirū
pinimo, tik džiaugsmas ir pasiti
kėjimas.

Žadėtos vakarienės ir čia neda
vė. Įsakė gult.

Bet tuoj, nespėjus nė akių su
dėti, prikėlė ir liepė rikiuotis po 
keturius. Ėmė skirstyti į tris bū
rius — tiesiai, į kairę ir į dešinę.

J. Šarauskas, pateko į tą būrį, 
kurį pirma išvarė iš kalėjimo 
kiemo, ir už poros kilometrų miš

ke ėmė iš visų pusių į varomus 
šaudyti — iš šautuvų, iš kulko
svaidžių. Traiškė tankais, sunk
vežimiais. "Stok-gulk, stok-gulk!" 
O čia šūviai kryžkryžmicds.

Krito čia J. Šarauskas. Užgeso 
jo plačioji širdis, dingo jo noras 
kitiems padėti.

Tai buvo 1941. VI. 26 dienos 
naktį, 2 km. už Červenės Smo
lensko link.

(Iš s. prof. I. Končiaus pasakojimų).

Jaunystė yra laikinas dalykas: 
ji kiekvienam augančiam žmogui 
ateina ir ... praeina.

Jaunystė nepasikartoja.

Bet jaunystė gali būti ir ilgas 
laiko tarpas, jei žmogus, nors me
tų skaičiui didėjant, vis gyvai gy
vena, lavinasi, tobulėja, veikia, 
dirba, kovoja ir visaip “eina- su 
gyvenimu”.

Jaunystė yra proga. Proga daug 
išmokti, plačiau matyti, daugiau 
patirti, drąsiau žiūrėti, atsakin
giau reikštis, uoliau prisidėti, iš
tikimiau tarnauti, noriau duoti, 
tvirčiau tikėti.

Jaunystė yra Įsipareigojimas.

Ji yra vienkartinė proga. Pra
žiopsota, praleista be gilesnių as

mens tobulėjimo pastangų, neiš
naudota su ja atėjusi energija, 
neišnaudotos tuo metu esamos są
lygos, neįleista tada giliau šaknų, 
jaunystė jaunuolio laikotarpiu 
neparuošė asmens suaugusio žmo
gaus gyvenimui, nebrandino jo.

Neišnaudota geram jaunystė vė
liau skaudžiai baudžia progą pra
leidusi: jo gyvenimas didesnė 
našta.

Skautiškasis ugdymas sukurtas 
jaunystei globoti. Skautybė yra 
daugiau negu patarimas, daugiau 
negu talka jaunam žmogui ugdy
tis: ji ; ra jo gyvenimas, pirmiau
sia ug iąs jo asmenybę dabarčiai 
ir ateičiai.

A.S.

MALDA
JONAS MINELGA

Tėve mūsų, Kurs esi 
danguje ir žemėj, 
iš Tavęs, žinau, visi 
daug malonių semia.

Tat ir mano išklausyk 
prašymą mažytį: 
sveikutėlius užlaikyk 
tėtį ir mamytę.

Leisk užaugti man sveikam, 
lyg čiobreliui pievoj, 
ir visiem geriem valkam 
būk duosnus, o Dieve.

Tavo dieviška ranka, 
Tėve, viską gali.
Tėviškėlė nelaisva, 
išvaduok mūs šalį.

Leisk sugrįžti vėl tenai 
kur širdelę traukia.
Ten tėvynė, ten namai, 
ten dalia mūs laukią.
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KAIMYNAI, KURIE PER AMŽIUS PULDAVO LIETUVĄ
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Skautas ir skautė turi atlikti gerąjį darbelį.Toks gerasis darbelis yra darbas, paslauga, patarnavimas, kokia pagalba, prisidėjimas ir pan.Gerojo darbelio požymiai:* atliekamas kiekvieno skau- taujančio asmens, be amžiaus, padėties, pareigų ir kitokių skirtumų,* atliekamas intencija padėti kam nors, kieno kito labui,* atliekamas be naudos atlikėjui, nesitikint jokio atlyginimo ir nepriimant tokio,* atliekamas tyliai, nesigiriant, nesireklamuojant, stačiai iš “skautiškos pareigos”,* atliekamas kasdien.Gerasis darbelis nėra kokia savo pareigų, tarnybos ar p. dalis, jis yra visai atskiras dalykas.Pasaulyje yra labai daug gerų žmonių; yra daug gerų žmonių, kurie daro gera, padeda kitiems, rūpinasi kitais arba iš tikro, gyvena kitiems.Skautybės sąjūdis telkia visus skautaujančius tapti tokiais, būti tokiais ir išlikti tokiais.Gerasis darbelis yra. skautiškosios sąžinės pareiga. Kas neatliko 

gerojo darbelio šiandien, rytoj turi atlikti du — tai gerųjų skau- tų-čių gyvenimo papročių taisyklė, kurios laikosi visi sąžiningi skautautojai-jos.Gerasis darbelis yra vienas iš tų reiškinių, kuris tikrą skautą atskiria nuo ne skauto. Ir jis yra skautiškojo solidarumo ženklas skautų brolijoje ir skaučių seserijoje ir bendras viso pasaulio skautybės sąjūdyje.

Su priešais kovok dorai; su draugais elkis draugiškai; su pikto būdo žmogumi nesivai- dyk; nebendradarbiauk su gobšu ir nepavesk jam savo reikalų; nebūk kvailio bendru nei draugu; su bepročiu nesiginčyk; su girtuokliu neik pasivaikščioti, nes smuklėn pateksi; įš nedoro žmogaus nesiskolink pinigų.
Persų išmintis

GERIAU IŠ TOLO ŽIEDAIS GROŽĖTIS

Kiekviena gėlytė, kolei klesti, žydi, 
Savo gražumėlių rodyt nepavydi. 
Aš kiekvieną jųjų gerbčiau ir mylėčiau; 
Kartą nusiskynęs, prie širdies dėvėčiau. 
Baltąją leliją ir puikuolę rožę, 
Rūtą ir rezetą, kur taip klesti grožiu.

Daugel dar kitokių aš gėlių pažįstu, 
Bet žinau, kad visos prie širdies suvystų. 
Man geriau iš tolo jų žiedais gėrėtis, 
Kol skaidrių lapelių pačios nenumėtys. 
Visos juk gėlytės, kol klesti, žydi, — 
Savo gražumėlių rodyt nepavydi......

Putinas
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balandis
SVARBIEJI ĮVYKIAI

1833m. IV, 11. Mirė kun. Antanas 
Srazdells. Parašė daug dainų.
1942m. IV. 27. Mirė poetas Kazys Bin
kis. “Šimto Pavasariu” autorius.
1933m. IV. 29. Mirė kan. Juozas Tu
mas - Vaižgantas, “Pragiedrulių” ir 
daugelio kitų knygų autorius.

-W- W- W-
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OP ninzioji šeimai
CHICAGO VASARIO 16-TOJI 

„KERNAVĖS” TUNTE
„Kernavės” tunto sesės rūpes

tingai ruošėsi Vasario 16-tosios 
sueigai — mokėsi dainas, kūrė 
šūkius, piešė plakatus. Gerai 
pasiruošusios, vasario 11d. rytą 
entuziastingai rinkosi Jaunimo 
centre skautiškai paminėti 
brangiausią lietuviams tautinę 
šventę.

Po šv. Mišių tėvų jėzuitų 
koplyčioje, sesės, vadovės ir tė
veliai 11 vai. susispietė mažojoje 
salėje. Prieš sceną išstačiusios 
savo sukurtus šventės proga 
plakatus, mergaitės rikiavosi 
draugovėmis, .sesei s. Marytei 
Utz komanduojant.

Įnešus tunto vėliavą ir sugie
dojus Lietuvos himną, drau
govės prisistatė savo skambiais 
šūkiais ir visas apjungiančiu 
tunto šūkiu. Sueigos komen
dante s. Marytė Utz perskaitė 
tunto įsakymus.

Pirmasis įsakymas supažin
dino su 1990 metų tunto viene
tų vadovėmis — draugi- 
ninkėmis: „Dubysos” paukš
tyčių draugovės draugininke — 
s. Marytė Utz; „Mirgos” 
skaučių draugovės — si. Gailė 
Butts; prityrusių skaučių 
„Gražinos” draugovės — v.sl. 
Kristina Bielskutė; aguonėlių — 
ps. Danguolė Bielskienė ir v.sl. 
Gintarė Thaus. „Verpsčių” 
būrelio vadovė — vs Nijolė Užu- 
balienė ir Emilijos Platerytės 

būrelio — v.sl. Irena Putrienė.
Antruoju įsakymu sveiki

namos sausio mėn. vyresniųjų 
skaučių įžodį davusios — An
drea Kleinaitytė, Danutė 
Zdanavičiūtė ir Diana Kleinai
tytė.

Trečiasis įsakymas skelbė, 
kad atitinkamą skautamokslio 
programą išėjusioms ir reika
laujamus egzaminus išlaikiu
sioms sesėms — Linai Gaižuty- 
tei ir Laranai von Braun sutei
kiama teisė duoti prityrusių 
skaučių įžodį.

Įžodžio ceremonialui vado
vavo v.sl. Kristina Bielskutė. 
Abi įžodį duodančios sesės, ly
dimos savo tėvelių, prisiartino 
prie tunto vėliavos. Tvirtai ir 
ryžtingai skambėjo jų pažadas ir 
abi, regimai susijaudinusios, 
bučiavo vėliavą. Kaklaraiščius 
įžodį davusioms užrišo įžodžiui 
jas ruošusi v.sl. Danutė Penčy- 
laitė. Tuntininkė v.sl. Irena 
Meilienė užmezgė Tėvynės il
gesio, o tėveliai — Gerojo 
darbelio mazgelius. Abi sesės 
buvo apdovanotos gėlių puokš
tėmis; sesių vienetų atskirai, ir 
visų bendrai, džiaugsmingais 
šūkiais sveikinamos, Lina ir La- 
rana įsirikiavo į „Gražinos” pri
tyrusių skaučių draugovės sesių 
tarpą.

Po įžodžio, išnešus vėliavą, 
prasidėjo sesės Marytės Utz žo

džiais — „rimta linksmoji 
dalis”, patriotiškas lauželis 
vasario 16-tosios mintimi. Šūkis 
sekė šūkį, daina lydėjo dainą. 
Taip miela buvo klausytis sesių 
gerai išmoktų dainų, dainuo
jamų laisvai — be „kantiškų”. 
Klausant sesių gražaus daina
vimo, pajuntama pagarba pasi- 
šventusioms vadovėms, su 
meile savo pareigas at
liekančioms.

Sesėms dainuojant, tunti- 
ninkės pakviesta komisija iš 
tunto jaunųjų vadovių ir 
viešnių, bandė įvertinti gausius 
ir dailiai atliktus plakatus, 
pagal pateiktas klasifikacijas. 
Nelengva užduotis, nes plakatai 
kruopščiai ir sumaniai atlikti. 
Daugiausiai kolektyvinio pobū
džio, kelioms sesėms kartu ku
riant. Daug originalumo plaka
tų kompozicijoje ir išrašytuose 
šūkiuose. Sesės tikrai kūry
bingos: nei šūkiai, nei techniš
kas jų atlikimas nesikartojo. 
Visi jie verti prizo. Plakatų 
dauguma buvo atlikti anglų 
kalba, kad juos būtų galima 
naudoti vasario 16 d. Chicagos 
miesto centre — Daily Plazoje 
vyksiančioje lietuvių demonst
racijoje. Iš kelių dešimčių plaka
tų, pagal reikalaujamas katego
rijas atrinkus, buvo premijuoti 
9-ni reikalavimus geriausiai ati
tinkantieji. Įspūdingiausias iš 
jų, sukurtas sesių Danutės 
Penčylaitės, Kristinos Bielsku- 
tės ir Vidos Damijonaitytės, 
simboliškai vaizduojantis išsi
laisvinančią Lietuvą — tautinių 
spalvų kaspiną snapelyne ne
šanti kregždutė, išsiveržusi iš 
komunistiniais ženklais — kūju, 
pjautuvu ir raudona žvaigžde 
pažymėto narvelio. Skoningai ir 
rūpestingai atliktas, be žodžių 
daug sakantis piešinys.

Komisijos parinktųjų plakatų
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„Lietuva veržiasi į laisvę” — simbolinis plakatas sukurtas kernaviečių sesių 
— Danutės Penčylaitės, Kristinos Bielskutės ir Vidos Damijonaitytės.

kūrėjoms buvo įteikti 1930 — 
Vytauto Didžiojo metais Chica- 
goje sukurti balto metalo Vy
tauto atvaizdu mėdaliukai pri
tvirtinti prie tautinės trispalvės 
juostelės. Medaliukai bus pri
segti prie draugovių vėliavų. 
Juos sesėms įteikė tuntininkė 
v.sl. Irena Meilienė, nuoširdžiai 
kviesdama visas seses ir suei
goje dalyvavusius tėvelius Va
sario 16-tąja atlikti savo tautinę 
pareigą, dalyvaujant demonst
racijoje.

Sueiga buvo baigta visiems 
ratu sustojus ir susiėmus ran
komis dainuojant „Lietuva 
brangi”.

Vertingas yra toks tautinės 
šventės minėjimas, kur kiek
vienas dalyvaujantis agmuo yra 
aktyvus dalyvis, o ne pasyvus 
stebėtojas ar klausytojas. IR

NIJOLĖ SADŪNAITĖ 
PAS KERNĄVIETES

„Kernavės” tuntas vasario 17 
d. turėjo, turbūt, pačią ypa
tingiausią sueigą savo veiklos 
trisdešimtmetyje. Kernavietes 
aplankė — Nijolė Sadūnaitė! 
Kas ji — aiškinimų nereikia. Ją 
pažįsta ne tik visa Lietuva, visa 
išeivija, bet ir daugelis žmonių 
įvairiuose pasaulio kraštuose. 
Jos ištvermė kovoje ginant 
tikinčiųjų teises ir žmonišku
mą, jos drąsa, parodyta KGB 
teismuose, kalėjimuose ir Sibi
ro gulaguose, žavi laisvę ir žmo
gaus teises gerbiantį pasaulį, o 
visai Lietuvai ir mums išeivijoje 
rodo pavyzdį, kelia pasididžia
vimą.

Nijolę Jaunimo centre pasi
tiko išsirikiavusios kernavietes 
— nuo paukštyčių iki skau- 
tininkių. Su garbinga viešnia 

supažindino s. Marytė Utz, pa
brėždama, kad prieš mūsų akis 
vystosi Lietuvos istorija — nuo
stabūs, netikėti įvykiai, ir Kad 
tolimoji, drąsioji gulagų kalinė 
Nijolė, kurios vardu buvo pava
dinta viena kernaviečių sto
vykla, kuriai sesės rašė laiškus 
į tremtį, stovi čia — prieš mus!

Supažindinta su draugovėmis, 
išgirdusi vienetų ir „Kernavės” 
tunto šūkius, brangi viešnia 
nusifotografavo su „Kernavės” 
skautėmis, laikančiomis jos var
do stovyklos gairę.

Nežiūrint pasimatymais ir su
tikimais perkrautos dieno
tvarkės, Nijolė dar mielai pabu
vojo su kemavietėmis, atsakinė
dama į sesių klausimus (ką davė 
gulage valgyt? — kruopų su 
vandeniu; kaip ilgai truko baus
mė? — labai trumpai, tik 6 
metus (!); ar liko gerų prisimi
nimų? — taip, slapta bendra 
kalinių malda ir giesmės, kurių 

su nuostaba klausydavosi 
kriminalistai; už ką apkaltinta 
ir nubausta — už perrašytus še
šis LKB kronikos puslapius — 
po metus už puslapį!)

Po įdomaus pasišnekėjimo 
kiekviena draugovė pravedė 
savo mėgiamiausias dainas, 
kurias mielai kartu dainavo 
viešnia sodriu, stipriu balsu, 
Pasidainavimą sesės užsklendė 
Sąjūdžio daina — „Balnokit, 
broliai, žirgus!”

„Ateina naktis” nuskambė
jus, kernavietes, kiekviena 
asmeniškai, atsisveikino su 
brangia viešnia, paspausdamos 
kairę. O Nijolė visoms padėkojo, 
kad tremtyje ir kalėjime nebuvo 
lietuvių pamiršta, kad buvo už 
ją daug melstasi, o maldos galia 
— didžiulė.

„Mano mielosios, būkit 
geros!” — išvykdama kalbėjo 
Nijolė, „nes tik geras žmogus, 
nežiūrint visko, yra tikrai laim-
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Nijolė Sadūnaitė nustebusi įvertina, kad „Kernavės” tunto skautės daugiau 
negu prieš dešimtmetį jos vardu buvo pavadinusios.savo vasaros stovyklą. 
Stovyklos gairę laiko skautės Rima ir Elenutė Žukauskaitės. Iš k. — „Kerna
vės” tunto paukštyčių vadovė ir anos atmintinos stovyklos viršininkė s. 
Marytė Utz, viešnia Nijolė Sadūnaitė ir dabartinė „Kernavės” tuntininkė 
v.si. Irena Meilienė.

Nuotr. J. Tamulaičio

KLAIPĖDOS DIENOS
SUEIGA CHICAGOJE

Chicagos jūrų skautų ir 
skaučių tradicinė Klaipėdos 
dienos sueiga sausio 21d. vyko 
Lietuvių centre, Lemonte.

Šventė pradėta dalyvavimu 
šv. Mišiose Lietuvių Misijoje. 
Šv. Mišias aukojo ir pamokslą 
sakė jūrų skautų,-Čių dvasios 
vadovas vs fil kun. Juozas Vaiš- 
nys, S. J. Mišių skaitinius skaitė 
„Nerijos” tunto vadijos narė jps 
Aleksandra Gražytė.

Po pamaldų, žemutinėje Lie
tuvių centro salėje vyko iškil
minga sueiga, kuria jūrų 
skautai,-ės kasmet prisimena 
Klaipėdos krašto išsivadavimą 
1923 metais ir pagerbia Klaipė
dos vadavimo kovose žuvusius.

Darnioje rikiuotėje atžygiavę 
„Lituanicos” tunto jūrų skautai 
ir „Nerijos” tunto jūrų skautės 
išsirikiavo jūrų budžių salėje 
sum airiai įrengtame laivo deny- 

ingas, o gera mergaitė — tikrai 
graži. Svarbiausia gi, nepa
mirškit gero darbelio!”

Nijolės Sadūnaitės apsilan
kymu „Kernavės” tunto 
skautės jaučiasi labai pagerbtos, 
nes retai gyvenime pasitaiko 
pabuvot kartu ir ranką pa
spaust moteriai, parodžiusiai 
nesvyruojančią ištikimybę 
Dievui, tėvynei ir artimui, iš
garsino Lietuvą pasaulyje ir ku
rios vardas bus įrašytas XX a. 
Lietuvos istorijoj.

Sesė N.

je. Į denį buvo pakviesti ir suei
goje dalyvavę LS Brolijos 
Vyriausias skautininkas vs 
Gediminas Deveikis, LS Seseri
jos ir Brolijos jūrų skautų,-čių 
skyrių vedėjai jvs Dalia Sruo- 
gaitė ir js dr. Algis Paulius, 
„Nerijos” tuntininkė jps Violeta 
Paulienė, „Lituanicos” tunti- 
ninkas s. fil. Gintaras Plačas ir 
dvasios vadovas vs fil kun. J. 
Vaišnys.

Sueiga pradėta vienetų rapor
tais komendantui, j. budžiui 
Dainiui Brazaičiui. Iš 
komendanto raporto vadovybei 
laiškėjo, kad rikiuotėje denyje 
dalyvavo daugiau negu 80 
brolių ir sesių. Po vadovybės 
atliktos vienetų inspekcijos 
denio stieban buvo pakelta gai
rė ir Lietuvos trispalvė, 
spalvų žvakių uždegimu buvo 
pagerbti Klaipėdos vadavimo 
kovose žuvusieji. Iš Klaipėdos 
pernai Clevelandan atvykusio 
Čiurlionio ansamblio dirigento 
muz. Gedimino Purlio žodį 
„Klaipėdos reikšmė šiandien” 
perskaitė jps Aleksandrą 
Gražytė.

J. budžiui D. Brazaičiui ir 
g.v.v. Mildai Rudaitytei per-
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skaičius tuntų įsakymus, prieš 
vėliavą išsirikiavo įžodį duodan
tieji jaunieji broliai ir sesės.

Ūdryčių įžodį davė — Andrea 
Mikaitytė, Erika Pernecky ir 
Aušra Pumputytė. Bebrų įžodį 
— Mykolas Kavaliūnas. Jūrų 
jaunių įžodį davė Rima Augai- 
tytė, Darius Barkauskas ir 
Mykolas Pernecky. Įžodį 
davusios sesės buvo apdova
notos gėlėmis, o broliai — 
mėlynais balionais. Visi 
pasveikinti skambiais šūkiais. 
Kaklaraiščius įžodį davusiems 
užrišo jvs Dalia Sruogaitė ir js 
dr. Algis Paulius.

Specialybių egzaminus išlai
kiusiems buvo įteikti atitin
kami ženklai. J. budžiui Dariui 
Marchertui, už nuolatinį pavyz
dingą darbą vienete buvo 
įteikta dovanėlė. Buriavimo sto
vyklos pažymėjimus ^stovykloje 
atitinkamus egzaminus išlai
kiusiems,-oms^ įteikė buriavimo 
instruktorius jvs Antanas 
Levanas.

Visiems sugiedojus „Lietuva 
brangi” ir „Ateina naktis”, 
buvo nuleista vėliava ir vimpi- 
las. Palydėjus nuo denio svečius, 
jūrų skautai ir skautės sueigą 
baigė, denį apleisdami tvarkin
goje rikiuotėje.

Sueigoje dalyvavo ir arti 70 
tėvelių ir svečių. Buvo ir keli čia 
viešintys asmenys iš Lietuvos, 
kurie stebėjosi ir džiaugėsi 
gražiu organizuotu skautišku 
jaunimu. įįį

Būrelis udryčių jurų skautų ir skaučių iškilmingoje Klaipėdos dienos sueigoje.
Il-je eil. vadovės — jps Viligailė Lendraitienė ir jps Aleksandra Gražytė.

Nuotr. J. Tamulaičio

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS
RAŠINIŲ KONKURSAS

Lietuvių Skautų sąjunga, 
džiaugdamasi Lietuvos atgimi
mu, ypač vertindama Lietuvos 
skautų atsikūrimą, visada pri
sidėjusi prie lietuvybės išlaiky
mo išeivijoje, skelbia 1990 metų 
Sąjungos nariams ir narėms ra
šinių konkursą nurodytomis 
sąlygomis:

1) Konkurse gali dalyvauti 
visų LSS šakų vienetuose pri
klausantys ar nepriklausantys 
Sąjungos nariai ir narės.

2) Konkurso temos pagal am
žių, suskirstytos į tris grupes, 
Laisvų temų pasirinkimas turi 
atlikti pasiūlytų temų mintį, 
idėją ir pobūdį.

3) Konkurso laikas — š.m. 
kovo 1 d. iki gegužės 1 d.

4) Rašiniai, pasirašyti slapy
vardžiais ir atskiru vokeliu su 
tikrąja pavarde, vardu ir adre
su, įdedami į voką ir siunčiami: 

LSS Rašinių konkurso komisi
ja, 40 Burrows Ave., Islington, 
Ont. M9B 4W7, Canada - ne 
vėliau kaip iki gegužės 10 d. 
(pašto antsp. data)

5) Konkurso temos vilkiu
kams, paukštytėms, bebriu- 
kams, ūdrytėms: Mano 
draugovės sueiga”, „Mano 
geriausias draugas” arba 
laisva tema. Rašinys turi būt 
ne trumpesnis kaip vienas rank
raščio puslapis: Premijos: I 
vieta -75 dol., II v. -50 dol., III 
v. -25 dol.

6) Konkurso temos skautams 
ir skautėms, prit, skautams 
skautėms ir kitoms to amžiaus 
grupėms: „Gerieji darbe
liai Lietuviams ir Lietu
vai”, „Lietuviškai kal
bėti: kodėl, kur?”, arba 
laisva tema. Rąšinys ne trum
pesnis, kaip du rankraščio
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LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGA

AUSTRALIJOS RAJONAS

DŽIUGO TUNTAS

1990 sausio 2 - 7 d»d
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puslapiai. Premijos: I vieta 
-125 dol., II v. -100 dol., III vieta 
-75 dol.

7) Konkurso temos skautams 
— vyčiams, vyr. skautėms ir 
kitoms to paties amžiaus gru
pėms: „Lietuva: senovėje, 
nepriklausomybėje ir da
bar”, „Ką gauname iš Lietu
vos ir ką jai duodame”, arba 
laisva tema. Rašinio ilgis pagal 
temos išvystymą, ne trumpesnis 
kaip du rankraščio puslapiai. 
Premijos: I vieta — 150 dol., 
II v. - 125 dol., III v. - 75 dol.

8) Konkurso mecenatai: LSS 
Tarybos Pirmija, naudodama 
prel. S. Juozo Prunskio Lietuvių 
Fonde deponuotos sumos palū
kanas.

9) Raš.nių vertinimą atliks 
Toronto skautininkai-kės. Ko
misijos ous sudaromos pagal 
atsiųstų rašinių skaičių, 
atsižvelgiant. į LSS šakos 
dalyvavimą konkurse.

10) . Bendros pasta
bos: Geras būdas, ypač 
mažiesiems, rašinius rašyti 
sueigų metu. Pasitarimai su 
vadovais, renkama medžiaga, 
reikalingos žinios, bendradar
biaujant su vadovais-ėmis, 
tėvais ar šiaip vyresniaisiais 
gali daug padėti ir pasitarnauti 
lavinimui. Naudinga būtų su
eigų r etų aptarti konkursą ir 
siūlomas temas. Atsiliepimas į 
šį konkursą priklausys nuo 
vadovų ir vadovių aktyvumo, 

padrąsinimo, paraginimo, o 
svarbiausia — tikėjimo to 
konkurso nauda. Vienetai, 
kurių nariaųrės konkurse 
dalyvaus, taipgi bus atitinkama 
tvarka įvertinti.

Sėkmės rašyti ir budėti'

LSS Tarybos Pirmija
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Sao Paulo.*,Palangos” vietininki- 
jos vasaros1 stovykla šiais metais 
pavadinta „Lietuvos atgimimas” ir 
vyko sausio 20-28 dienomis 
Lituanikos stovyklavietėje. Savaitės 
dienomis dalyvavo apie 32, o 
savaitgalį atvyko dirbantieji ir 
vyresnieji — apie tuzinas. Stovyklai 
vadovavo ps. Eugenija Bacevičienė, 
talkinama vyr. skaučių Klarisės 
Bacevičiūtės, Marcijos Pavilonytės, 
ps. Jurgio Prakapo ir kitų. Maitinimu 
rūpinosi trys tėvų poros.
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Vasara lietinga, o ir saulėtą dieną 
nebuvo galima baseine maudytis, nes 
variklis sugedęs. Kurį laiką trūko 
vandens, bet išradingi skautai 
pasiskolino vandens iš kaimynų. 
Kaip visuomet, visi išsipuošė hava- 
jietiškai vakarienei su skaniausiais 
atogrąžų vaisiais. Marcija pravedė 
dar kartą žavingą talentų vakarą. 
Ilgai truko kliūčių ir uždavinių 
programa. Visa popietė pašvęsta 
lietuviškiems Kūčių, Kalėdų ir Nau

jųjų Metų papročiams. Susikaupimo 
dieną ėjo skautiškų klausimų taku, o 
vieną vakarą buvo pamaldos su 
žvakutėmis ir Susitaikinimo 
apeigomis, talkinant kun. A. 
Saulaičiui.

Stovyklautojai pasveikino Brazili
joje užaugusią ir daug kartų kartu 
stovyklavusią Irutę Petraitytę, kuri 
toje pačioje Lituanikos stovyklavietė
je ištekėjo už anglo ir gyvens Anglijo
je. Stovyklą aplankė Paulius ir Laima 
(Petraičiai) Liblikai, priklausą 
brazilams skautams Curitiboą 
mieste, tik grįžę iš Brazilijos tautinės 
stovyklos.

Stovykloje įžodį davė 12 
paukštyčių ir vilkiukų, 4 skautai ir 
skautės, 4 prit. skautai ir skautės. 
Sausio mėn. pradžioje, Pietų 
Amerikos lietuvių jaunimo IV-tame 
suvažiavime Lituanikoje buvo 
skautų vyčių sueiga su svečiais 
vyčiais iš kitur — Alvydu Sapliu iš 
Kanados, Alan Gromošausku iš 
Domininkonų Respublikos (dabar iš 
V. Vokietijos) ir v. s. A. Saulaičių, SJ. 
Vyčiai pasiuntė sveikinimą savo 
broliams Lietuvoje, o visa stovykla 
pasirašė lapą, kuris išsiųstas 
„Skautų aidui” ir kitur.
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Jau naujos L. A. Palangos- Tunto 
vyresnės skautės — su naujai 
gautais mėlynais kaklaraiščiais. Prie 
stalo sėdi (iš k.) Vilija Žemaitaitytė, 
Teresė Giedraitytė ir Undinė Mulo 
kaitė. Už jų stovi kandidačių 

globėja ps. Regina Polikaitienė, 
tuntininkė ps. Rima Baipšienė'r Vyr. 
Skaučių draugininke vyr. skil. 
Janina Ruibytė. 1989 m.

Kiekvienais metais vyresniosios 
sesės susirenka pas Sesę Sodeikienę 
Kalėdinei sueigai. Šiais metais, 
Guodžio 18, suėjo būrys apie 20 
sesių, nuotaikingai nusiteikusių 
švenčių linksmumu. Nors sunku iš 
tolimų niestų atvykti, dauguma sesių 
kasmet atvažiuoja j svečius atšvęsti 
skautiškas Kalėdas. Dvi naujos sesės 
— Karina Či—inskaitė-Dabšienė, 
atkeliavus iš Kanados, ir Teresytė 
Giedraitytė, nauja vyr. skautė, 
prisidėjo prie šios ypatingos 
grupelės. Nuo vakaro pradžios 
skautės jau šnibždėjo apie „tą durną 
video”. Klausinėjo, ar reikės 
nusifilmuoti. Atsakymas buvo taip, ir 
su tuo pradėjome vakarą. Patogiai 
sėdinčios sesės nekantriai laukė savo 
eilės papasakoti apie praėjusius 
metus ir nuspėti kokie bus ateinan
tieji. Kelios atsakė, kad ištekėjo ar 
laukiasi kūdikėlio, bet visos sveikino 
su Naujaisiais Metais ir šventom

Per temų skaitymą Vyr. Skautės 
kandidatės (iš k.) Vilija Žemaitaitytė, 
Undinė Mulokaitė ir Teresė 
Giedraitytė. 1989, spalio 15.

Kalėdom. Vėliau sesės apsupo sesę 
Sodeikienę ir jos pianiną, nes atėjo 
laikas pagiedoti. Iš eilės sesės traukė 
lietuviškas dainas ir Kalėdines 
giesmes, mėginant geriau negu 
pereitais metais padainuoti. Po to, 

sesės pasikeitė dovanėlėmis ir 
pasivaišino kepsniais ir kavute. 
Skaučių tarpe visada jaučiasi 
vieningumas nors jei tik ir kelios 
susirenka. Kai dauguma sesių 
išvažiavo, kitos pasiliko peržiūrėti 
senų video juostelių. Kai sesių 
išvaizdos pasikeitė, tačiau visos 
tebebuvo tos pačios draugiškos 
sesės.

T. Giedraitytė

CVr-Kx tSudrecKiS

MINKĄS

J, 
' 5 d, j
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Pasikeitus nuomonė.
Kas geriau?

Mokytoja. Pasakyk, mažasis Joneli, ką tū 
geriau norėtum gauti: visą, obuolį, ar dvi 
puses?

Jonelis. Dvi puses.
Mokytoja. Gerai. Bet kodėl dvi puses?..
Jonelis. Tada aš gėriau pamatysiu, ar 

obuoly i nėra' supuvęs

Teta klausia penkerių metų Marytę:
— Ką tu labiau myli: dėdę ar mane?
— Jūs, miela tetule, sako Marytė.
— Bet vakar dar sakei, kad dėdę? —-,sak6 

nustebusi teta.
— Taip aš maniau ligi šiol, — pasiaiškino 

mergaitė, — Bet dabar nutariau, kad mes 
moterys turime labiau mylėtis,
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