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pmussms
— Kam klausyti? Žinau, ką da

ryti... Nėra ko mane mokyti: nė 
nemanau daryti, ką man liepia... 
Kam komandavoja: tedaro pats 
(pati), jei nori!

Tokie pasakymai iš skauto-ės 
burnos turint reikalo su vyres
niaisiais įrodo didelį neskautišku- 
mą.

Futbolo komanda — ir skautų- 
čių .skiltis, draugovė — nieko ne
nuveikia, jei neklauso vadovo 
komandos. Paklusnumas šitaip 
aiškinamas skautybės ideologi
joje: “Net tada, kada skautui 
duotas įsakymas, kuris jam ne
patinka, jis jį tuojau turi atlikti. 
Tai tvarka, disciplina".

įsivaizduokime stovyklą, kurio
je kiekvienas daro, kas jam atėjo 
į galvą. Nepaisoma nei tvarkos, 
nei vadovų paruoštos programos. 
Ni°kas nieko nenori išmokti, nes 
"viską žino"; niekas nieko neno
ri klausyti, nes "ne vergas, nesi
duos stumdomas"; niekas nenori 
pasidėti prie bendro labo: "tegul 
kiti dirba!" Tai būtų ne stovykla, 
bet chaosas, tiesa?

Paimkime kitą atvejį: sergi ir 
guli ligoninėje. Ar norėtum, kad 
tave slaugytų gailestingoji se
suo, kuri visai nesilaiko gydytojo 
nurodymų? Kuri tau duotų vais
tus, kada jai ateina į galvą? Kuri 
vietoje vaisių kompoto tau atneš
tų šaltą bulvę?

Paklusnumas žmogaus nežemi
na, nemažina jo savigarbos. Tik 
laikydamiesi įstatymų, taisyklių, 
tvarkos, prisidedame prie sklan
daus gyvenimo.

Visi turime ko nors klausyti. 
Laiškai nepasiektų mūsų namų, 
prekės nepasiektų krautuvių, jei 

visa eilė žmonių neatliktų jiems 
duotų nurodymų — jei jie ne
klausytų.

Gal liepei jaunesniam broliu
kui ar jaunesnei sesutei nežaisti 
degtukais, bet jie neklausė. Buvo 
ašarų, skausmo, ir tu sakei:

— Ar neliepiau nežaisti degtu
kais? Ko neklausei?

Tas pats įvyksta su tavim ir ta
vo tėvais. Jie žino iš patyrimo, 
kas pavojinga, ir jie tave įspėja. 
Tu tačiau išpūti krūtinę ir galvoji 
— arba net sakai:

MŪSŲ PAPROČIAI
Kodėl skautai sveikinasi kairiąja ranka?

Kadaise Ašanti vadas Af
rikoje kovojo prieš britų 
karininką Baden-Powellį.

Štai ką žinome iš Ašanti 
vado anūko: kai jo senelis 
turėjo pasiduoti Baden-Po- 
welliui, pastarasis ištiesė 
dešinę ranką draugiškumo 
ženklam

Bet Ašanti vadas būtinai 
panorėjo paspausti B.-P. 
kairiąją sakydamas, jog tai 
tinka narsiausiųjų narsiau
siems.

Darydami tai, jie rodo pa
sitikėjimą vienas antru, nes 
turi padėti skydą, didžiau

— Be reikalo rūpinatės. Aš ne- 
oijau. Man nieko neatsitiks. Aš 
pats galiu savim rūpintis.

O paskui, prisipažink, nudegei 
skaudžiau už neklaužadą broliu
ką ar sesutę.

Kartą lordas Baden-Powellis su 
savo daliniu kovojo su priešu. Vi
siems kariams buvo įsakyta prisi
glausti prie žemės ir nejudėti. Bet 
vienas karininkas, šiaip puikus 
skautas ir gabus karys, nutarė 
daryti savo. Mat, jis turėjo vieną 
silpnybę: jis nevisuomet pildė 
įsakymus.

Karininkas ėmė žvalginėti, prie
šo buvo pastebėtas ir sunkiai su
žeistas! Visas jo dalinys buvo iš
duotas ir žygis pralaimėtas.

Geras skautas paklusnus.
Gera skautė paklusni.

sią savo gynimosi priemonę, 
į šalį.

Kurdamas skautų sąjūdį 
pagal tolerancijos ir teisin
go žaidimo principus, lor
das Baden-Powellis nutarė, 
kad sąjūdžio nariai ‘Sveikin- 
sis kairiąja, ne tradicine de- ’ 
šiniąja, ranka.

B.-P. dešiniosios rankos 
paspaudimas reiškė drau
giškumą. Kairiosios pa
spaudimas jam atrodė dar 
kilnesnis: jame atsispindi 
žmonių nusiteikimas pasiti- 1 
keti vienas kitu.

(Be to, ar kairioji nėra ar
čiau širdies?)

A
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VĖLINĖS - 
mirusiųjų 
prisiminimo diena
Šiais metais mirusiuosius 
prisiminsime lapkričio 2 dieną.

Vėlinių diena Lietuvoje atsirado 
labai labai sepiai.

Senovėje buvo švenčiamos 
pagoniškos Vėlinės. Tada tikėta, kad 
nuo mirusiojo kūno atsiskiria vėlė, 
kuri yra pavojinga gyviesiems. Todėl 
pradėta jos bijoti, stengtas’ ap
sisaugoti nuo mirusiojo kerštavimo ir 
įsigyti jo palankumo gyviesiems. 
Atsirado papročių, magiškų veiksmų 
bei tariamų apsisaugojimo 
priemonių, turėjusių nukreipti 
mirusiojo pyktį, neleisti jam atsikelti 
ir vaikščioti. Norint numalšinti vėlių 
pyktį, padaryti jas palankias ar
timiesiems, buvo keliamos joms 
vaišės, kurias lydėjo aukojimai — 
maldos ir sudėtingos apeigos. Puotos 
buvo keliamos mirusiems ne tik 
palaidojus, bet ir praėjus kuriam 
laikui po laidotuvių.

Per Vėlines buvo garbinama vėlių 
globėja deivė Veliuona.

Vėlinių apeigose iškyla du svar
biausi momentai: vaišės, lydimos 
apeigų, maldų bei aukų, ir ugnies 
deginimas. Apeigos anksčiau buvo 
atliekamos kapinėse — alkose, 
kuriose rinkdavosi žmonės iš visos 
apylinkės, atnešdavo valgio bei 
gėrimo ir pokyliaudavo kelias dienas. 
Kiekvienas prie savo ugniavietės 
aukodavo dievams, ypač Perkūnui, 
kad jis pastiprintų mirusiųjų vėles.

Vėlesniais laikais (nuo XVII a.) 
apeigos buvo perkeltos į namus. 
Mirusiųjų tėvų, protėvių, giminių ir 
kitų vėlėms kūrendavo pirtį ir 
ruošdavo puotą. Iškūrenę kviesdavo 
vėles nusiprausti, o po pirties — į 
pirkią vaišių, kur būdavo sustatyta 
tiek kėdžių ir padėta tiek marškinių, 
rankšluosčių, kiek būdavo pakviesta 
vėlių. Stalą apkraudavo valgiais ir 
gėrimais, kad vėlės galėtų ramiai 
vaišintis. Po to padėtus joms valgius 
ir gėrimus nunešdavo į kapines. 
Gėrimus išliedavo ant kapų, o 
valgius, ten padėję, palikdavo.

įvairiose Lietuvos vietovėse buvo 
ir, įvairios apeigos. Pav. dzūkai 
kepdavo mirusiems protėviams 
duoną, vadinamą elgetų (dziedų) 
duona. Pakepę paprastus kepalus, 
kepdavo keturias bandeles 
elgetoms. Rytą prieš pusryčius 
šeimininkė, paprastai motina, 
įkrėsdavo į specialų jiems skirtą 
(dziedų bliūdelį) košės, po to atskir
davo mėsos ir kitokio maisto.

Atskirtą maistą sudėdavo į pintinę 
(karbiją), įdėdavo keturias bandeles, 
surišdąpo juostele ir padėdavo gar
bingiausioje vietoje už stalo kampe, 
kur pagonybės laikais stovėjo 
protėvių statulėlės. Tik tada 
susėsdavo už stalo visa šeimyna. 
Atnešus valgio, atsistodavo ir 
šeimininko-tėvo vadovaujami, 
melsdavosi už mirusiuosius. Visiems 
susėdus, šeimininkas pasemdavo 

šaukštą viralo ir nuliedavo jo ant 
žemės. Po to visi pradėdavo valgyti, 
o pavalgę veždavo į bažnyčią (seniau 
ant kapinių) paruoštą maistą, kur 
išdalydavo elgetoms.

Šios apeigos yra prosenovinės 
kilmės ir neturi nieko bendra Su 
krikščioniškomis apeigomis. Tik 
seniau maistą aukodavo mirusiųjų 
protėvių vėlėms, o vėliau bažnyčios 
įtakoje jis jau buvo atiduodamas 
elgetoms, kurie greičiausiai buvo 
vėlių kultui skirti žyniai.

Kitur lietuviai vėlėms gamino 
tamsius patiekalus: iš kraujo jukas, 
kraujinius vėdarus, džiovintų barščių 
sriubas, šiupinius ir pan. Pasako
jama, kad žmonės pro valgių garus 
matydavę mirusiuosius. Tuo metu 
namuose viešpataudavo visiška tyla. 
Priemenėje uždarydavo šunis, kad 
nelotų ir nebaidytų ateinančių vėlių. 
Kai, žmonių manymu, vėlės jau 
pasisotindavo, šeimininkas 
sakydavo: „Dovanokit, vėlelės, 
būkite sveikos, sudiev, laiminkite 
mus, gyvenančius, ramybė tiems 
namams. . .”

Dar kitur šeimininkas (anksčiau 
žynys) šaukė vėles kiekvieną 
atskirai. Kiekvienai jų mesdavo po 
stalu-bandelę ar blyną. Be to, patys 
vaišindamiesi mėtė maistą po stalu 
arba statė su maistu puodus už 
lango.

Taip pat buvo prisimenamos ir 
tragiškai žuvusiųjų vėlės. Atlikę 
savųjų prosenių vaišinimo bei ger
bimo apeigas, Vilniaus krašto gyven
tojai degindavo ugnį ir smilkydami 
tam tikras žoles, kalbėdavo šiuos 
žodžius: „Prisimink ugnyje 
sudegusius, vandenyje pasken
dusius, medžio užmuštus ir 
griaustinio nutrenktus. Prisimink 
svetimon žemėn išvestus, nuvargin
tus ir pražuvusius. Ateikit jūs, 
vėlelės, atsigaivinkit, vaišinkitės su 
mumis”.

Žemaitijoje Vėlinės buvo 
vadinamos . Ilgėmis. ■ Joje visi 
valstiečiai, net ir patys neturtingiausi,
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turėjo namie alaus ir jį gėrė, kelias 
savaites minėdami mirusius ir garbin
dami dievą Perkūną. Žmonės 
rinkdavosi kapinėse, ten moterys 
raudodavo savo vyrų, 
išskaičiuodamos jų narsumą, dorą, 
gerą ūkininkavimą ir pan. Po to 
rengdavo gausią vakarienę. Prieš 
valgant vyriausias šeimos narys 
imdavo kaušą, dėdavo j jį įvairių javų 
miltų, druskos ir kt. ir jais rūkydavo, 
sakydamas: „Už visus bičiulius 
mūsų”. Paskui valgydavo, gerdavo, 
giedodami protėvių giesmes.

Pietinėj Lietuvoj šventės rytą 
pjaudavo gaidį (senovinė auka namų 
vėlėms) ir virdavo su koše. Auštant 
padengdavo stalą ir visa šeima aplink 
jį susėsdavo valgyti. Pirmiausia 
statydavo ant stalo barščius ir 
uždegdavo žvakę, kurią šeimos 
vyriausias, o paskui ir visi kiti šeimos 
nariai kiekvienas iš eilės turėdavo 
apnešti aplink stalą. Apnešus 
paskutiniajam, žvakę statydavo ant 
stalo. Prieš pradedant valgyti 
barščius, šeimos vyriausiasis 
išpildavo tris jų šaukštus po stalu 
vėlėms ir tik po to visi valgydavo. 
Taip darydavo pradėdami valgyti 
kiekvieną patiekalą. Po to pir
muosius patiekalų gabalus sudėdavo 
į kraitelę elgetoms. Suvalgę avino 
skrandyje iškeptą grikių košę, vištos 
ar gaidžio dešinę kulšį ir kairįjį sparną 
nešdavo aukoti į bažnyčią. Galimas 
daiktas, kad tai buvo liekana aukos, 
aukotos globojančiai vėles deivei 
Veliuonai.

Katalikiškos Vėlinės. Vėlinių dieną 
katalikai meldžiasi už mirusiuosius, 
lanko kapus, juos puošia gėlėmis, 
vainikais, žvakėmis.

Lietuvoje, ypač
nepriklausomybės laikais, susidarė 
gražus paprotys Vėlinių dieną 
papuošti kapus ne tik savųjų, bet ir 
bendrus karių, savanorių ir kitų 
tautos vyrų bei žymiųjų moterų. 
Kapai būdavo sutvarkomi, 
papuošiami žalumynais, laikomos 
gedulingos pamaldos.

Rusų okupacijoje dabar mirusių 

pagerbimas Vėlinių dieną 
draudžiamas, nes okupantas tame 
įžiūri ne tik religinį aktą, bet dar ir 
tautinį, tauta pagerbdama savo 
didvyrius, kurie dirbo ir aukojosi už 
savo kraštą, pabrėžia savo tėvynės 
meilę.

Nežiūrint okupanto draudimo, 
Lietuvoje ir šiandien gerbiami bei 
prisimenami mirusieji. Ypatingai 
Vilniaus Rasų kapinėse Vėlinių 
vakarą suspingsi tūkstančių žvakių 
liepsna. Gėles ir žvakes ant dabar jau 
uždarytų laidojimui Rasų kapinių 
padeda moksleiviai ir studentai 
(daugiausiai) ant Lietuvos žymiųjų 
žmonių kapų, pav. Dr. Jono 
Basanavičiaus, Mykalojaus Konstan
tino Čiurlionio, Povilo Višinskio, 
Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio, 
rašytojų Balio Sruogos, Petro 
Vaičiūno, Kazio Borutos, kom
pozitoriaus Juozo Tallat-Kelpšos ir 
daug daug kitų.

Ten pat slėnyje yra jau visai 
apleisti lietuvių savanorių, žuvusių 
1918-20 metais kovose už Vilniaus 
laisvę kapai.

Išeivijoje Vėlinių diena taip pat 
nėra pamiršta. LSS Seserijos sesės 
tą dieną aplanko savo mirusias seses, 
pasimeldžia, prisimena jas, papuošia 
jų kapus gėlėmis ir jų atminimui 
uždega žvakutę. Jos taip pat aplanko 
ir mūsų žymiųjų moterų bei vyrų 
kapus.

Tikime, kad šis kapinių lankymas 
neišnyks, kad mūsų jaunosios sesės 
tęs vyresniųjų gražų pavyzdį.
* * *

VADOVĖMS. Vėlyvą pavasarį, 
arba ankstyvą rudenį nuvykit j savo 
vietovės kapines ir sužinokite, paži
ūrėkite kur ir kokie mūsų žymieji 
žmonės yra palaidoti. Paskui 
padarykite iškylą su jaunesnėmis 
sesėmis ir aplankykite jų kapus.

Galite paprašyti vyresnės sesės, 
kad ji papasakotų apie 
lankomuosius.

Čikagoje yra dvejos lietuviškos 

kapinės: „Švento Kazimiero” ir 
„Tautinės”. Abejose palaidota daug 
lankytinų lietuvių. Taip pat yra daug 
gražių ir įdomių paminklų su 
prasmingais užrašais.

Iš vyresniųjų sesių gausite infor
macijų apie mūsų skautininkių ir 
jaunesnių sesių kapus, apie Lietuvos 
nepriklausomybės kūrėjų, 
profesorių, kunigų, rašytojų, aktorių, 
muzikų, dailininkų ir kitų pasižymė
jusių paskutiniojo poilsio vietas.

Tebūna tas kapų aplankymas ne 
vien pagerbimo aktas, bet ir 
susipažinimas su daug gera Lietuvai 
ir ir jos žmonėms padariusiais 
lietuviais.

Sese j.v.s. Dalia

(Iš Jurų skaučių aplinkraščio 
„Vėtrungė”)

P.S. Dabar, Lietuvai vėl siekiant 
Nepriklausomybės, mirusių ir 
žuvusių kapai ypatingai gerbiami. 
Atstatomi nugriauti paminklai. 
Kryžių kalnas nuolat papildomas 
naujais kryžiais, iš Sibiro vežami ten 
nukankintų lietuvių palaikai. Vėlinių 
dieną visa Lietuva minės amžinybėn 
iškeliavusius tautiečius, 
prisiminkime ir mes, toli nuo 
savosios žemės negrįžtamai išė
jusius.

5 •
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Mūsų įžymusis dailininkas ir 
muzikas Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis gimė 1875 m. ir mirė 1911 
m. Šiemet prisimename Čiurlionio 
115-ąjį gimtadienį.

Apie Čiurlionį daug yra rašyta, jo 
darbai studijuoti ir dar vis studijuo
jami, tačiau apie jo vaikystę 
sužinome tik iš jo sesers, 
muzikologės Jadvygos Čiurlionytės 
atsiminimų, kuriuos ji labai jautriai 
pateikė knygoje „Atsiminimai apie 
M. K. Čiurlionį”. (Vilnius, Vaga, 
1970.).

Mūsų didieji žmonės dažniausiai 
aprašomi kaip žilagalviai seneliai, 
tautos patriarchai, kaip rūstūs 
monumentai ar akmeninės statulos. 
O kaip jie augo, kokia buvo jų 
vaikystė — nelabai ir težinome. 
Pažvelkime todėl į Čiurlionio 
(Kastuko) jaunųjų dienų epizodą jo 
sesers Jadvygos akimis: 
ŽUVAUTOJAS. „Tėvas buvo 
aistringas žuvautojas. Tą ligelę jis 
perdavė ir savo sūnums. Iš mažens 
berniukai buvo įpratę tūnoti su tėvu 
ant Nemuno kranto, kantriai

6

laukdami, ar nepakibs ant meškerės 
koks ešeriukas ar kelbukas. . .

Kartą tėvas išsiruošė su mažuoju 
Kastuku (gal aštuonerių metų 
amžiaus) visai dienai žuvauti. Susto
jo jiedu ant Nemuno kranto, užmetė

meškeres ir laukia. Kastukas — 
nenuorama — ilgai vietoje nepastovi, 
tai jis vienur užmeta, tai kitur, traukia 
ir traukia meškerę iš vandens. Ėmė ir 
užkabino ją už medgalio, kyšančio iš 
vandens.

;— Čia, turbūt, didelė žuvis, — 
apsidžiaugė Kastukas.

— Kokia ■ tau žuvis, užkabinai 
meškerę, tai jau ir žuvis, — sako 
tėvas, — nusiauk, įlįsk į vandenį ir 
atkabinsi.

— Aš ir taip atkabinsiu, — • 
užsispyrė Kastukas.

— Sakau tau, įlįsk į vandenį ir 
atkabink.

Bet mažasis užsispyrėlis 
; neklauso, tik tampo meškerę iš visų 
j'tPSV — pokšt, ir nutrūko. Tėvas, 
supykęs už nepaklusnumą ir suga

dintą meškerę, sutvojo nevykusiam 
žuvautojui meškerykočiu per kinkas 
ir pavarė namo. Pavarė tai pavarė, 
bet ką pasakė?

— Eik bulvių skųst, kad toks 
peckelis esi.

Neapsakomai įsižeidė Kastukas 
už tokius žodžius: eiti namo ir, ko 
gera pasakyti mamai, kad tėvas 
pavarė tokį puikų meškeriotoją ir dar 
taip negražiai pavadino, — ne! To 
negali būti.

Kastukas užsilipo ant kalno, 
atsisėdo po krūmu ir paskendo 
liūdnose mintyse. Tik žiūri, tėvo 
meškerės plūdė ėmė ir pasinėrė į 
vandenį, vadinasi, — kimba. Širdelė 
suplakė, keršto jausmas sužibo 
akyse. Kastukas paėmė akmenį ir 
sviedė prie pat plūdės.

— A, kad tave, kas gi čia? — 
tėvas dairosi — nieko nematyt.

O berniukas, už krūmų 
pasislėpęs, nesitveria džiaugsmu: 
„palauk, tėveli, žinosi, koks aš 
„peckelis”. Kai sekmadieniais anksti 
rytą, šeštą valandą, keltis ir vietoj 
tėvelio „adynkas” atgroti, tai aš 
„geras berniukas”, o dėl menkos 
meškeriotės — „peckelis”. Ir 
nuotaika kyla, žaidimas vyksta 
toliau. Kai tik plūdė nirsteli į vandenį, 
— žuvis kimba — kaip iš dangaus
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akmuo pliumpt! — ir nebėr žuvelės. 
Tėvas dairosi, pyksta ir pagaliau. . . 
pradeda įtarti. Užmeta meškerę, o 
pats atsisukęs žiūri į krūmus. Tik 
staiga sušvilpia akmuo ir pasigirsta 
Kastuko kvatojimas — vargšas, iš 
didelio džiaugsmo užsimiršo ir 
pavėlavo pasislėpti už krūmų. Be to, 
nesusilaikė garsiai neprasijuokęs, ir 
štai koks liūdnas galas. Tėvas 
pagrūmojęs sušuko: — Palauk, 
pareisiu namo, pasikalbėsim!

Kastukas staiga nusiminė: jis 
žinojo, ką reiškia tas „pasikalbė
jimas”. Liūdnų minčių slegiamas, 
nusvirusia galvele parėjo namo. 
Mama iškart suprato, kad kažkas 
atsitiko. Ji kepė tuo metu blynukus. 
Pasiūlė jų Kastukui, bet jis atsakė, — 

„galvą skauda”. Atsisėdo prie lango, 
pasirėmė smakrą ir liūdnai spokso į 
gatvę. . .

— Tai ko gi toks apsiblausęs? — 
paklausė mama.

— Sakiau, kad galvą skauda.
Tačiau mama mokėjo lyg su 

kabliu visas paslaptis ištraukti. Tad ir 
šį kartą Kastukas žodis po žodžio 
išdėstė jai visą savo nusikaltimą ir 
artimiausios ateities perspektyvas. 
Bet motulė, geroji mamytė, visada 
mokėjo surasti išeitį. Taip ir šį kartą:

— Zinai ką, vaikeli, pirmučiausia 
pavalgyk blynų — tuojau nuotaika 
pagerės, o paskui atsisėsk prie 
fortepijono ir išmok tą preliudėlj, kur 
aną sykį daktaras Markevičius skam
bino. Atsimeni, kaip jis tėvui patiko? 

7

Tėvas greitai negrįš namo, o tu per tą 
laiką išmoksi — ką tau reiškia. 
Sekmadienį pagrosi jį vargonais — 
tėvui bus džiaugsmo. Matysi!

Taip ir įvyko. Tėvas, grįždamas 
namo, jau iš tolo išgirdo puikią 
muziką: „Kas čia? Negi Markevičius 
būtų taip vėlai atėjęs? — Na, žinoma, 
taip švariai skambina.” Bet, įėjęs į 
kambarį mato — Kastukas sėdi 
rimtas, susikaupęs, visą aplinką 
pamiršęs, ir skambina jau atmintinai 
Bacho preliudėlj. Tėvas sustojo, 
kažkas širdį įgėlė, valandėlė tylos, o 
paskui sunki tėvo ranka nusviro ant 
berniuko peties —L lūpos palietė 
šviesias garbanas. Ir abu pamiršo, 
kas buvo atsitikę prie Nemuno.”

Sesė Dalia
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DIDIEJI LIETUVIAI

PRANAS MAŠIOTAS 
(1863.X1I.19-1940.IX. 14) Žymus 
Lietuvos pedagogas. Vienas pirmųjų 
rašytojų jaunimui. Parengė l£0 
knygų vaikams iš kurių 30 jo paties 
kūryba.

Štai kaip jis aprašo savo vaikystę.

KAI VAIKAI SLAPTAI
MOKĖSI

LIETUVIŠKAI SKAITYTI
Aštuntų, metų vaikui jau ir žie

mą darbo duodavo. Pasodins 
drauge su kitais namiškiais už 
stalo, atneš vilnų pluoštą — pe- 
šiokit, kedenkit. Sėdi ir kedeni, 
nes iš tų vilnų sermėgėlę (švar
ką) žada išausti. Ir plunksnas 
plėšai, kad būtų kuo priegalvėlis 
papildyti.

Kad darbas sparčiai eitų, lenk
tynes, būdavo, varom — kas 
daugiau plunksnų suplėšys, kas 
greičiau paskirtą vilnų glėbį su- 
pešios. Pirštai kruta, dirba, o kas 
nors pasaką seka arba šiaip ko
kius nuotykius pasakoja.

Man vilnas kedenti ir plunks
nas plėšyti greit nusibosdavo.

— Verčiau, mama, kito darbo 
duotum, — paprašiau kartą.

— Gerai, — sako, — gausi.
— Kokio?
— Pamatysi.
Džiaugiausi gausiąs kito darbo, 

tik rūpėjo — kokio.
Vieną dieną mama išsitraukė 

jš pabalkės (sienos jungiamojo 
rąsto) abėcėlę.

—■ Štai skaityti mokysies!. Pet
raičių Kaziukas už tave jaunes
nis, o jau paskaito.

Raides jau mokėjau: išmokau 
beklausydamas, kai vyresniąją 
seserį mokė.

Mama paskaitydavo eilutę ir 
liepė man kartoti, o pati pasiėmė 
pirštinę megzti.

Nuo tos dienos kasdien bandy
davau skaityti po valandėlę. Ar 
nelabai sekdavosi, ar dėl ko ki
to vieną dieną tėvelis išsitraukė 
iš pabalkės žąsies plunksną, di
delę, tur būt, iš senės žąsies spar
no išrautą, įskėlė, pasmailino ir 
atsisėdęs prirašė popieriuje visą 
eilę vingelių. Paskui liepė atsi
nešti žemą kėdelę, pasodino ma
ne prie suolo, kur šviesiau, ir lie
pė tokius pat vingius rašyti.

Rašyti man labiau patiko, ne
kaip bandyti skaityti. Atsisėdęs 
rašiau vingius, o plunksna čirš
ka; ji su manim ginčijosi, kad jos 
valdyti nemokėjau. Prašiau plie
ninės plunksnos, tik tėvelis ne
davė. Žąsine plunksna, sakė, 
minkštesnė, rankos nevargina.

Už kelių dienų pradėjau rašy

ti raides. Buvo sunkiau, bet įdo
miau. Labiausiai man patiko, kad 
mama abėcėlę atgal į pabalkę 
įkišo. Visą žiemą rašęs, kitą žie
mą tiesiog iš maldaknygių ėmiau 
skaityti.

Kur dingo mano abėcėlė? Jos 
neišmetė, nesuplėšė. Tuomet bet 
kurios knygos buvo brangina
mos, nepigiai nuperkamos. Rei
kėjo eiti pas žmogų, kuris par
duodavo rožančius, medalikėlius 
ir kitus šventus daiktus. Su juo 
reikėdavo gražiai pasikalbėti, 
tylomis paklausti, kad iš šalies 
kas negirdėtų to klausimo. Tada 
žmogus ar čia pat iš kur plonutę 
abėcėlę ištraukdavo, ar liepdavo 
palaukti, kol atneš.

Mat, mano vaikystėje lietuvių 
knygas buvo uždrausta spaus
dinti lietuviams priprastomis rai
dėmis. Buvo žmonėms siūlomos 
kitos knygos, rusų raidėmis 
spausdintos. Kai caro valdžia 
taip knygas uždraudė, tai ėmė 
jas Prūsų Lietuvoje, daugiausia 
Tilžėje gaminti ir slapčia gaben
ti per sieną.

Už knygų gabenimą bausdavo. 
Bet atsirasdavo drąsių žmonių: 
nueina į aną pusę, naktį persi
velka knygų maišą per sieną, pa
deda, kur niekas neras, ir paskui 
gražiai tylomis pardavinėja. Daž
nai elgetos jas duonos maišuose 
išnešiodavo po aplinkinius žmo
nes.

8
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„Nerijos” tunto gintarės laukia svečių iš JAV, Kanados ir Lietuvos 
atvykstančių į rugsėjo 15-16 d. Lemonte vyksianti skautininkų,-ių, vadovų,- 
ių suvažiavimą.

Nuotr. J. Tamulaičio

SESE, SĖSKIM IR

Juk senai turime ką pasakyti 
viena kitai. Matau per sueigas tavo 
žvilgsnį, susimąsčiusį, kitą kart šiek 
tiek abejingą ir noriu paklausti — 
kodėl? Kodėl, sesute, negirdžiu tavo 
balso, kai laukiu drąsių pasiūlymų? 
Kodėl į sueigas ateini vien tik stebėti, 
tartum būtum pašalinė? Kodėl 
neprašai paskaityti skautiškos 
knygos, sakytum tau nebereikėtų 
tobulėti? Gal tau nejauku, 
nebeįdomu mūsų skautiškam rate? 
Gal esi pavargus nuo mokslo ir 
kasdieninių rūpesčių? Gal nedrįsti 
išsakyti savo minčių ir bijai, kad tavo 
pasiūlymams nepritars? O gal šiek 
tiek nusivylei skautybe? Pasakysiu 
tau, sesute, atvirai — ir man taip 
būna. Bet aš apsižvalgau aplink ir 
matau daug jaunesniųjų sesių, 
kurioms reikia būti pavyzdžiu. Ir tu 
juo privalai būti!

Pažiūrėk, kiek daug mergaičių, 
kurios pavydžiai ir smalsiai žvelgia į 
tave ir tavo uniformą. Jau tu privalai 
ruoštis tapti jų vadove. Kas gi tai — 
vadovė? Ar vien vardas ir garbė? Ne
— tapus vadove tu atsidursi beveik 
viena su didele atsakomybe ir 
privalėsi spręsti nedarydama klaidų. 
Tiesa, tau padės sesės. Bet. . ., taigi
— mokykis. Aš esu tavo dr-kė, o tu 
mano geriausia patarėja, nesvarbu ar 
skiltininkė būtum, ar eilinė skautė. 
Mes visos kartu privalome kurti 
bendrą draugovės gyvenimą. 
Pagalvok, kokią didelę dovaną tau ir 
man padarė Dievas bei vyresnieji 
mūsų broliai ir sesės, davę mums 
galimybę pažinti skautybės paslaptis. 
Didelė dovana — didelis ir įpareigo
jimas.

Pasitikiu ir linkiu visad šypsotis, 
nes būti skaute gera ir niekada negali 
būti nuobodu.

(dr-kė Kristiną)

\----- ■ Lietuvoje
9
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PAUKŠTYČIU ŽENKLAI PortugaIija

Jordanas Kenija Tailandija Dahomė
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SVARBIEJI ĮVYKIAI

...

Gervės, gulbės, gandrai, žąsys 
Į dausų šalis šiltąsias
Sminga trikampiais smailiais, 
Moja mums sparnais meiliais: 
“Likit, likit sveikutėliai, 
Į gimtinę grįšim vėliai!”

1251m. X. 1. Mindaugas vainikavosi Lietu
vos karalium.
1922m. X. 7. Pasirašyta su lenkais Suvalkų 
sutartis. Vilnius buvo pripažintas Lietuvai. 
Bet lenkai sutartį sulaužė ir po dviejų dienų 
užgrobė Vilnių.
1922m. X. 11. Išrinktas pirmasis Lietuvos 
seimas.
1902m. X. 10. Mirė Vincas Pietaris, “Algi
manto” autorius.
1430m. X. 27. Mirė Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Vytautas.
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Algis Byla Kanados Erelio ežere 
pagavo už save didesnį „maskį”.

BUDYS
ALGIS BYLA
LIETUVOS 
ŽUVŲ
SPECIALISTAS

Jeigu norite sužinoti ką reiškia 
žocjis „mailius”, „vingiliai”, 
„dumbliai”, „dreisenos”, „besteriai”, 
„lašalai”, „apsiuvos” ir 1.1. — 
klauskit brolio Algio.

Budys Algis š.m. rugpjūčio mėn. 
gavo Magistro laipsnį ir biologijos, 
išvertęs į anglų kalbą Lietuvoje 
išleistą knygą — J. Virbicko 
„Lietuvos žuvys”. Dabar Algis jau 
yra gėlo vandens zoologijos ir žuvų 
specialistas — ichtiologas bei 
ekologas. Pradėjo dirbti YMCA 
Camp Edwards, prie East Troy, W1 
miesto, kaip lauko aplinkos 
pedagogas. Ten suvažiuoja net iš 
Čikagos apylinkių mokiniai, kuriuos 
Algis supažindina su gamta.

Brolis Algis nuo pat mažens buvo 
jūrų skautas, dalyvavo daugely 
stovyklų ir tapo aistringas buriuoto
jas. 1967 m. Jūrų Skautijos jubiliejinė
je stovykloje kartu su jūrų skaute 
Viligaile Lauraityte, Kanadoje, 
burlaivių regatoje užėmė pirmą vietą 
ir laimėjo iš Švedijos atsiųstą taurę.

Dar siekdamas Whitewater, W1 
universitete Bakalauro laipsnio, pats 
išmoko groti smuiku ir įsteigė 
„Bluegra$s” ansamblį: ,,Piper Road 
Spring Band”, kuris jau gerai žin
omas lietuvių tarpe. Su šiuo an

Paklydo
Buvo graži, saulėta spalio diena 

rudens stovykloje. Laisvalaikiui 
pasibaigus, draugininkas organizavo 
lauko žaidimą. Petras klausėsi 
taisyklių aiškinimo.

— Broliai ir sesės, dėkoju jums, 
kad taip gausiai susirinkote. Žaidimui 
reikia pasidalinti į dvi grupes. Pirmi 
eis į mišką ir ten pasislėps kur nors, o 
antri išeis po pusvalandžio jų ieškoti 
.ir surasti. Mano pavaduotojas brolis 
Tomas palydės ir prižiūrės pirmą 
grupę, o aš liksiu prie jūsų — prie 
antrųjų.

Petrui patiko šis žaidimas. Jis 
buvo priskirtas prie antrosios 
grupės. Kad laukti nebūtų nuobodu, 
jie žaidė gaudynes. Kai pusvalandis 
buvo praėjęs, jie visi sujudo miškan. 
Valandėlę paėjus, draugininkas tarė:

— Dabar išsiskirstykime vieno 
kilometro apskritimu po du.

Vincas buvo paskirtas prie Petro. 
Jie abu ėjo keliu. Petras apsisuko ir 
staiga nebematė Vinco.

— Vincai, kur esi?
Dar keletą sykių pabandęs jį 

' prisišaukti, Petras suprato, kad buvo 
pasimetęs. Tuo metu dar ir pradėjo 
lyti, ir nebebuvo galima matyti kelio, 
kuriuo buvo atėjęs. Sutemo. 

sambliu apkeliavo visą S. Ameriką, 
grojo kartu su Bill Monroe 
(„Bluegrass” tėvu), gastroliavo Eu
ropoj, o šią vasarą visa jo grupė buvo 
pakviesta dalyvauti Palangos liaudies 
muzikantų festivalyje. Deja, rusai 
neišdavė vizų. . .

Besiruošdamas Magistro 
egzaminams, Algis dar spėjo iškovoti 
Wisconsino smuikininkų konkurse 
pirmą vietą.

Didžiausia Algio svajonė — savo 
žiniomis padėti Lietuvai, jos 
vandenims ir žuvims.

Netoli buvo kalnas. Petras nutarė 
užlipti ant kalno, kad pamatytų, kur 
yra stovykla. Pamatęs laužo ugnį, 
patraukė stovyklos link.

Pakeliui sutiko šalia kelio sėdintį 
Marių, kuris verkė. Pamatęs Petrą, 
Marius sakėO

— Gerai, kad ateini. Aš 
pasimečiau ir paklydau. Ieškodamas 
kelio atgal į stovyklą, susižeidžiau 
koją ir dabar bepaeinu.

Petras visada su savimi 
nešiodavosi mažą vaistinėlę. Jis 
išvalė ir aprišo Mariaus žaizdą. Tad 
jis padarė iš lazdos Mariui ramstį ir 
padėjo jam eiti.

Staiga jie užuodė ęlūrnų_ kvapą: 
čia buvo laužas. Prie laužo sėdintys 
skautai ir skautės labai nudžiugo ir 
draugininkas atsiduso, kai pamatė 
Marių ir jį vedantį Petrą.

— Baigę- žaidimą, pastebėjome, 
kad jūsų trūksta. Visur jūsų ieško
jome. Neradę, mes grįžome, 
galvodami, kad jūs čia. Tada 
uždegėm laužą, kad jūs galėtute mus 
rasti ir grįžti.

Sekančią dieną žaidimo laimėto
jai gavo po dovanėlę, o Petras 
pagyrimą per stovyklos įsakymą už 
skautišką labai gerą darbelį.

Vytautas Lemke, Aušros tuntas,
Vokietija
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if LIETUVOS

"... ypač veda į neviltį "vyriau - 
sias brolis" - meluoja (per spaudą, 
per TV) kiek tik gali, Mes Žinome,kad 
tai netiesa, bet ten Sovietijoje, tuo 
tiki, o juos klaidina, sudaro opiniją, 
kad jei ne kariuomenė, ne tankai, tai 
mes Čia išpjautume kitataučius, užtai 
ir daroma viskas, kad juos apsaugoti, 
C mes tyliai gyvename kaip visada ir 
net nesapnuojame, kad galime ką nūs - 
kriausti.. ."

Vytautė, Kaunas - 25.3.90

"0 Lietuvoje - pilnos įtampos die
nos. Dvasia ir kūnu budime ir laukia
me geresnių dienų. Patys žavimės savo 
ištverme, kurios tiek turį ir neįtarė
me. Vėl išryškėjo vienybė ir susitel
kimas. Kovojame kaip Dovydas su Gali
jotu ir tikimės, su Dievo pagalba,lai 
mėti. Anot Birutės Pakėnaitės:

"0 vis dėlto jinai yra!
Ir bus."

Laikysime brangiąją Lietuvėlę visi; 
mes - Šia, o Jus - už vandenynų!"

Danutė, Kaunas - 8« ė. 90.

"Tik ką perdavė radio žinias - esą jau 
visas pasaulis alma, visi atsiliepė,visi 
išsako savo nuomones ir ragina mūsų sli
biną tartis su mumis. Juk tikrai - Lietu
va tik maža Raudonkepuraitė prieš vilką, 
bet ji nebaili, mat jau perdaug ilgai pe
šiota. ..

Nenoriai pavasaris eina į mūsų žemę... 
nenoriai, nes čia neramu - mes visą lai
ką, kaip nepaklusnūs vaikai, barami,bau
džiami, klupdomi... Bet ką padarysi — a- 
teina meįass kai ir vaikai išauga vaikiš
ką rūbelį ir tampa suaugusiais. Taip ir 
politikoje - ir mažytės tautos yra_ mažos 
tik savo skaičiumi, bet didelės Tėvynės 

supratimu, jos meile. Miegame ramiai, 
mat esame saugomi, net nežinau nuo 
ko. 0 saugo mus kariai su ginklais, 
su tankais ir net lėktuvais. Vaikš .- 
tome todėl ramūs, orūs, nepaklupdyti. 
Ir niekaip vyr. brolis negali mūsų 
išprovokuoti, kad mes imtume su juo 
peštis l.. 0 kam peštis - juk žemė er
dvi ir vietos joje užteks dar visiem, 
gyvensime kaimyniškai... Mat nieko 
gyvenime negalime pasirinkti - nei 
tėvų, nei kaimynų - kokie yra , tokie 
ir bus..."

Algis - Kaunas,26.3.90
* *

"... brangi mums ta Lietuvos žeme
lė... Yra labai daug gerų žmonių,ku
rie už Lietuvą kovoja, bet turime 
daug ir šlamšto, kuriuo negalime at
sikratyti ! . ."

A,A. - Kaunas, 2.5.90
* ♦ ♦

"Pabaltyje audringas laikas... Sa
vo galią rodo "Jedinstvo" bei "Inter- 
frorrtas" kariuomenės remiami. Ateities 
perspektyvos būtų teigiamos palikti 
TSRS. Bet fabrikų darbininkai, kurie 
daugiausiai kitataučiai - už pasili - 
kimų Sąjungoje. Uįsavo nemokėjimą 
ir broką atsakomybės jie neneša."

Onutė - Ryga (Latvija), 29.4.90.
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TAU,

Chicagos skautininkų susitikimas su Lietuvos Skautų Sąjungos pir mininku 
v.s. Feliksu Šakaliu

1990 m. rugp. 28 d. staiga mirė s. 
Brcfnius Kviklys. Nepaprasto 
darbštumo darbuotojas. Buvo 
sukaupęs didžiulį lituanistinį 
archyvą, kuriuo daugelis naudojosi. 
Daugelio knygų autorius, spaudos 
bendradarbis. Ištikimas skautas. 
Visa siela buvo atsidavęs lietuvybės 
ugdymui ir išlaikymui.

' Skautų Aido administratorė s. Albina , J.s. Violeta Pautienė 
Ramanauskienė su v.s. Feliksu Šakaliu
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kuoliukų ir kitų kaspinų 
pritvirtinimo būdai

kaspinėlių prisiuvimo budai

SENAS 
PALAPINES!

Kartais palapinė nebetinka 
skautams — kiauras ir sunkiai 
sutaisomas stogas, pelių sugraužta 
siena (jei nesaugiai padedame). 
Nuperkama nauja palapinė. Tačiau 

vietoj visą išmetus, dažnai galima 
seną palapinę panaudoti sandėliui, 
įrankiams ar reikmenims (pvz. prie 

su žiedu virvei

vandens), malkas uždengti ar 
paruoštą laužą nuo lietaus apsaugoti.

Jei nėra sąlygų gerai tokį nukirptą 
brezentą panaudoti, į kampus 
įdedame akmenėlį, apsukam virvele, 
kurią prie medžio ar kuoliuko 
pririšamę.

Jeigu taupome palapines ar 
brezentus,., galime - jū»s sutaisyti ir 
panaudoti, ’pastogėms stovykloje, 
iškyloje,’ apie namus. Brėžinėliai 
parodo, kaip yreT naudingi prisiūti 
kaspinėliai — galima visokiausias 
pastoges pritaikyti.
Kampe galima pažymėti brezento 
dydį kad sulanksčius, matytųsi 

skaičiai.
Langų nebetinkamus tinklelius 

kartais pritaikome kitoms 
palapinėms, maisto atsargas 
pridengiame tinkleliu iš nebenaudo
jamos palapinės.

Skautas taupus — ir brangina 
savo bei kitų darbą!

brezento apsiuvimo budai
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1989 m. Nottinghamas — Anglija. 
LSS Ordinu už Nuopelnus ap
dovanojimo proga s. kun. dr. S. 
Matulis MIC su skautininkėms Irena 
Gerdžiūviene (kairėje) ir Vida Gas- 
periene (R a j. vadovė — dešinėje). 
Foto: v.s. S. B. Vaitkevičiaus.

LSS Europos Rajonas. Eksc. 
Lietuvos Atstovas V. Balickasįteikia 
v.s. Jarui Alkiui Geležinio Vilko 
Ordinų per DBLS metinį 
suvažiavimų Londone. Pačioj kairėj 
Ordino už Nuopelnus su Rėmėjo 
Kaspinu apdovanotas H. Gasparas. 
Foto: v.s. S. B. Vaitkevičiaus.

Apie Didžiosios Britanijos 
skautus mažai kas parašo. Daug dar 
kas ir nežino, kad čia skautai jau 
gyvuoja nuo pat emigracijos 
pradžios, o praeitais metais, nors ir 
kukliai, atšventėme savo 40 metų 
stovyklavimo jubilėjų. Didžioji 
Britanija yra tik vienintelė Vakarų 
Europos valstybė, kurioje stipriau 
išplėsta skautų veikla. Nors ir 
Vasario 16 gimnazijoje yra stiprus 
skautų vienetas, bet tai daugiausiai iš 
užjūrio atvykę mokiniai.

Nors lietuvių čia ir nedaug, bet 
sugebėjome įsigyti atostogų ir poilsio 
vietą, savo centrą — „Lietuvių 
Sodybą”.

„Sodybos” senus rūmus supa

1989. Europos Rajono 40-toji Jubilie
jinė „Dr. Vinco Kudirkos” vardo 
skautų vasaros stovykla. Po įžodžio 
dvi prityrusios skautės: — kairėje 
Brigita Masiliunienė-Bishop, prie jos 
Kristina Harmes. Foto: v.s. S. B. 
Vaitkevičiaus.

miškelis, jo priešakyje — ežerėlis, 
pasipuošęs vandens lelijomis, o 
didelių ąžuolų pavėsyje žuvautojai 
bando savo laimę karpiais 
knibždančiame vandenyje. Ant 
kalnelio lapuotame miškelyje skautai 
jau daug metų kaip turi įsitaisę 
stovyklavietę. Čia netrukdomi 
suvažiuoja kas metai iš visų Anglijos 
kampų, iš Škotijos, Vokietijos. 
Kiekvienoje stovykloje turime svečių 
iš užjūrio. Kai pavartai svečių knygą, 
pamatai pavardžių iš viso pasaulio.

Šiais metais 41-ji stovykla pirmą 
kartą mūsų skautiškoje istorijoje 
susilaukė svečių — sesių iš Lietuvos.

Mus aplankė atsikūrusios 
Lietuvos Skautų Sąjungos Seserijos 
Vyriausia Skautininke s. Alina 
Dvoreckienė su dviem sesėm: s. 
Jūrate Kišerauskaite ir vyr. sk. 
Kristina Beseckaite. Jų atvykimas 
atnešė į mūsų stovyklą daug 
lietuviškumo ir skautiško artimumo. 
Pajautėme, kad mes ne vieni, bet 
užnugaryje visa tauta.

Iš Lietuvos taip pat atvyko du 
lietuviai skautai iš Brazilijos, kurie, 
laikinai gyvendami Lietuvoje, studi
juoja tėvų kalbą. Tai skautai broliai 
Oktavijus ir Lajertis Rutkauskai.

Gal ir netiktų vadinti svečiais, nes 
nuo pirmųjų minučių pasijautėme 
kaip vienos šeimos nariai, viens kitą 
pažinoję visą gyvenimą.

Didžiojojej3ritanijoje gyvenančio 
jaunimo didžiausia silpnybė, gal net 
galėtume pavadinti tragedija, yra 
nemokėjimas ar labai silpnas mokė
jimas lietuvių kalbos,

Henrikas Gasperas
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LIETUVOS RYSIUS SU 
PASAULIO SKAUTŲ 

ORGANIZACIJA 
ATGAIVINANT

Š. m. liepos 23-27 dienomis 
Paryžiuje vyko pasaulio tau
tinių skautų organizacijų va
dovų suvažiavimas. Jame, kar
tu su kitų buvusių pavergtų 
Europos tautų atsikūrusių 
skautų organizacijų atstovais, 
dalyvavo ir Lietuvos Vyriausias 
skautininkas s. Rimantas 
Ulevičius bei jo pavaduotojas s. 
Laimonas Daujotas. Kaip žinia, 
tame suvažiavime Lietuvos 
Skautų Brolija buvo priimta 
Pasaulio Skautų organizacijon, 
o Lietuvai atstovavę vadovai 
parsivežė namo Pasaulio skautų 
organizacijos vėliavą.

Pasaulio skautų sąjūdžių or
ganizacija —WOSM (World 
organization of the Scout Move
ment) savo anglų kalba leidžia
mo „World Scouting News” 
keliuose numeriuose rašė apie 
Rytų Europos atsikuriančias 
tautines skautų organizacijas. 
Ruošiantis pasaulio skautų 
vadovų suvažiavimai Paryžiuje, 
„World Scouting News” 
birželio-liepos mėn. laidoje 
trumpai supažindina su 
atsikūrusiomis Čekoslovakijos, 
Vengrijos, Lenkijos, Vokietijos, 
Jugoslavijos, Bulgarijos, 
Rumunijos, Sovietų Sąjungos ir 
Pabaltijo tautų skautų organiza
cijomis ir jų veikla. Straipsny
je: „Update: Scouting in Eastern 
Europe” teigiama, kad:

„Nuostabus skautybės atgi
mimas Rytų Europoje buvo 
spontaniškas. Skautybės dvasia 
ten, kur ji anksčiau egzistavo, 
tebegyveno širdyse ir mintyse 
žmonių, nors jiems buvo drau

džiama jos priesaika, dėl kurios 
jie net buvo persekiojami”.

Kalbant apie atkuriančias 
skautų organizacijas rašoma:

„Pasaulio skautų sąjūdis 
atsiliepė į informacijos ir 
pagalbos prašymus, organizuo
jantiems naują, šiuolaikinę 
skautų programą ir organiza
ciją”. Strapsnyje pastebima, 
kad: „Skautybės atgimimo 
intensyvumus įvairiuose 
kraštuose yra tolygus jai ten 
teiktam svarbumo laipsniui 
prieš jos suvaržymą ar 
panaikinimą”.

Plačiau ar siauriau aptariama 
aukščiau minėtų tautų skau- 
tavimo prieškarinė veiklos 
istorija ir dabartinė padėtis. 
Apie Pabaltijo kraštus kalbant,

**----------- --------------- XX KtCZZZZXKZZZZZXX ____XX______

LSS BROLIJOS VADOVAMS
Prasidėjus mokslo metams, o 

su jais ir naujiesiems skautiškos 
veiklos metams, tikiu, kad 
vilkiukų eilės žymiai gausės. 
Daug kur jau jos padidėjo. „Li- 
tuanicos” tuntas Chicagoje jau 
turi daugiau negu 50 vilkiukų 
ir bebriukų, tikisi jų dar dau
giau. Subruzdo skautai ir Mont- 
realyje. Ps Gintaro Nagio nuo
širdaus darbo dėka įvyko 
„Geležinio Vilko” stovykla, 
kurioje stovyklavo gražus 
pulkelis vilkiukų.

Mūsų tarpe daug jaunų 
šeimų, kurių tėvai prieš 15-20 
metų skautavo ir stovyklavo. 
Dabar jų vaikai vilkiukų 

rašoma:
„Baltijos kraštai — Estija ir 

Latvija buvo Pasaulinio 
skautavimo organizavimo 
narės, netrukus po to, 1923 m., 
įsijungė ir Lietuva. Visuose tri
juose kraštuose skautavimas 
buvo panaikintas 1940 m., kai 
jos tapo Sovietų Sąjungos 
dalimi. Dabar skautavimas 
tuose kraštuose išgyvena stiprų 
atgimimą ir vyksta tamprus 
bendradarbiavimas su šiaurinių 
kraštų skautais, ypač Suomiją 
ir Švediją”.

Džiugu, kad Pasaulio skautų 
sąjūdžių organizacija Lietuvos 
skautų Brolijai pripažino jos 
turėtas narystės teises. 
Džiugina taip pat, nors'ir trum
pas Lietuvos skautų paminėji
mas šio tarptautiniai plačiai 
skaitomo žurnalo skiltyse. 
Tikimės, kad Lietuvos skautų 
Brolija vertingai šioje orga
nizacijoj atstovaus lietuviškam 
jaunimui ir garsins Lietuvos 
vardą pasaulio skautiško jau
nimo tarpe. ir

amžiaus. Tuntininkai ir 
vietininkai raginami užmegzti 
su jais ryšį ir pakviesti skau- 
tavimui ne vien vaikus, bet ir 
tėvus bei mamytes. Aišku, 
veikla priklauso ir nuo vienetų 
vadovų pasišventimo ir sugebė
jimų. Tad visi pasistenkime, 
kad šį rudenį mūsų eilės didėtų 
ir veikla gyvėtų!

Vienetų registracija
Visi vienetų vadovai prašomi 

paskubėti atlikti vienetų regis
traciją. Metai skuba į pabaigą, 
todėl pasistenkime ilgiau 
nelaukdami atlikti registraciją 
ir susimokėti nario mokestį.
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Vilniaus skautų atstovai su katedroje pašventinta Lietuvos skautams dovanota Euroskautų 
vėliava, kuri jiems buvo įteikta Paryžiuje vykusiame Pasaulio tautinių skautų organizacijų vadovų 
suvažiavime Lietuvos skautų Brolijos į Europos skautų bendriją priėmimo proga.

Pietų Lietuvos krašto skautų 
vadovai: Marijampolės,
Druskininkų, Alytaus, Kybartų, 
Vilkaviškio, Varėnos. 1990.V.20. 
Druskininkuose
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Tamkevičius, stovyklos viršininkas 
Pijus Ambrazaitis, bei kiti vadijos 
nariai.

Tačiau per tas penkiolika dienų 
ne vien tik mokytasi. Padarytos dvi 
ekskursijos j Telšių miestą — 
Žemaitijos sostinę ir į Kryžių kalną. 
Na, o kadangi stovyklavom prie 
Šatrijos kalno, tai neužlipti į jos 
viršūnę būtų buvę gėda. Tad dar 
vieną dieną buvo paskirta iškylai į 
Šatrijos kalną. Juk ji apdainuota,

turinti daug padavimu ir žilą praeitį 
menanti kalva. Tad jos pasižiūrėti ir 
išėjo beveik visa stovykla.

Nuostabūs gamtos vaizdai, kaip 
nuostabi ir pati stovykla. Tik, deja, 
laikas bėga nesustabdomai greitai, ir 
mūsų ątoyykla baigiasi. Paskutinė 
diena —- .uždarymas: skiltininko 
laipsnio įteikimai skautams, kurių ir 
tesusidarė apie 25, palinkėjimai ir 
Širdį maudžiančios akimirkos, nes 
greit teks išsiskirti.

Vakare dar visi susirinko prie 
paskutinio laužo, kur paskutinį kartą 
šioje stovykloje visi pabuvo 
laumėmis, raganomis ir velniais.

O aš pavakare užlipau ant 
netoliese esančio kalno ir paskutinį 
kartą pažiūrėjau į mūsų stovyklą. 
Kokia ji graži pasirodė vakaro 
prieblandoje, net atsistebėti nebuvo 
galima: nedidelėj, pievelėj. glaudėsi 
dešimtys palapinių, matėsi mažyčiai 
žmogeliukai keistai apsirėdę ir 

keletas laužų, kurie švietė tarsi 
laumės akys. . . Tada nejučiom 
pagalvojau: „Seniai ši žemė nėra 
mačiusi tiek žmonių ir dar skautų 
vienu metu!

skilt. Žydrūnas Pilitauskas 
Telšių Džiugo Draugovės 

draugininkas

Iš kairės į dešinę: Žydrūnas 
Pilitauskas — Telšių Džiugo 
draugovės draugininkas, LSB 
Žemaitijos krašto atstovas, Artūras 
Višnevskis — Mažeikių draugovės 
draugininkas, LSSŽemaitijos krašto 
atstovas, Kostas Juknevičius — 
Telšių skaufybės atkūrėjas, Nerijus 
Jankauskas — Telšių Džiugo 
draugovės draugininko adjutantas. 
Žemaitijos krašto vadovai. Foto: 
Nerijaus Jankausko.
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Mieli Broliai ir Sesės,

Iš visos širdies dėkojame už 
žurnalus „Skautų Aidas” ir Patyrimo 
laipsnių pavyzdžius — tai labai didelė 
parama.

Mūsų Marijampolės Pal. Ark. 
Jurgio Matulaičio dr-vėje esama 20 
narių sesių ir 23 broliai.

Mūsų pirmieji žingsniai 
skautybės kelyje nelabai lengvi.

Esame dėkingi skautų Vadovams ' 
ir Vadovėms, kurie mums paliko 
gyvą skautybės pavyzdį, praėjusiais 
metais, netoli Zervynų kaimo, atvykę 
į Lietuvą, prie gražiosios Ūlos 
krantų.. Jūsų skautiškas gyvenimo 
būdas ir skautiška dvasia uždegė 
mus pasišvęsti skautybės idealams.

Mūsų skautiškas gyvenimas — 
mokomosios sueigos-susirinkimai. 
Birželio mėnesį norime surengti 
stovyklą Dzūkijoje.

vyr. skautė Jūratė
Ardzijauskaitė. skautai ir skautės, po skautiškos 

sueigos. Marijampolė.
Marijampolės Palaimintojo Ark. 
Jurgio Matula.ičio Draugovės

„Laumės pėda”
Bet vidurnaktį čia neramu:
Tartum dvasios po žemę vaitoja;
Girios krūpčioja slaptingumu
Trinksi kalnas, lyg raiteliai joja. 

pirmąją po 50 metų skiltininkų 
mokymo stovyklą. O susirinko jų 
netaip jau ir mažai — apie 140 
skautų. Ir visi jie atvyko mokytis 
norėdami įgyti kuo daugiau žinių apie 

skautybę, patobulėti kokioje nors 
skautybės srityje.

Stovyklą sveikino LSS tarybos 
pirpiininkas v.s. Feliksas Šakalys, 
dvasios vadovas kunigas Sigitas

Gal tai raganos verkia dievų, 
Dėl kurių šventą ugnį kūreno, 
Ir nuo kalnų, kalnelių, kalvų 
Čia sau renkas iš įpročio seno.

Maironis „Šatrijos kalnas”

Taip 1990 m. rugpjūčio 1 d. į 
„Laumės Pėdoje’, prie Sirvytės upės 
Biržuvėnų ap. Telšių rajone, 
vykstančią skiltininkų stovyklą 
susirinko skautai iš visos Lietuvos: 
kas iš apdainuotos Dzūkų žemės, 
kas iš padavimais nusėto Kauno 
krašto, kas iš Jūratės ir Kastyčio 
gimtinės Klaipėdos, o kas iš senos, 
kalvotos Žemaitijos. Suvažiavo, 
sugūžėjo prie Virvytės upės ir įkūrė
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.for Boy® of yko’nrfcy, ®y®ni®7
From Lithuania to Waterbury, 65-year-old stands by ideals

By ROBERT FREDERICKS
Staff Writer

When Romas Pakalnis fled his native Lithuania 
several years after the Soviet occupation in 1939, he 
had nothing but his patriotism and a love of the Boy 
Scout troop he’d joined as a youngster.

Both avocations flourished over the years as Pak
alnis made his way across Europe to the United 
States, and both mean as much to him today as during 
the troubled times of his youth..

A trim 65-year-old who still cuts a dashing figure in 
his scout uniform, Pakalnis first took the Boy Scout 
oath in his hometown of Šiauliai in 1935. He’s been 
active in Waterbury’s scouting program since he ar
rived in the Brass City in 1949, serving for the past 35 
years as a commissioner for Waterbury troops affili
ated with the Boy Scouts of America’s Mattatuck Dis
trict.

'‘As long as I’m still breathing, I’ll be in scouting,” 
said Pakalnis, who lives with his wife Anna in the 
Town Plot section of the city.

The couple’s finished basement is home to an im
pressive array of scouting memorabilia from all cor
ners of the globe.

Framed collections of colorful scout patches from 
as far away as Tokyo and Australia hang from two of 
the pine-paneled walls. More than A00 ceramic coffee 
mugs bearing scout sayings and insignias occupy a Romas Pakalnis with Scouting award and collection of cups.
row of shelves on another.

Neckerchiefs, bumper stickers 
with sayings such as “All Out For 
Scouting,” framed Norman Rockwell 
magazine covers — virtually every
thing and anything connected to 
scouting — are everywhere. Even 
the tile ceiling is decorated with pen
nants, patches and other items he’s 
traded for or collected.

Thursday evening, during a com
missioners’ meeting at the Zion Lu
theran Church, the retired Uniroyal 
employee was presented with the 
George Meany Award, which is given 
to union members who’ve made sig
nificant contributions to their com
munities through scouting programs. 
It was only the latest in a long line of 
honors Pakalnis has garnered during 
his 55 years of working with the 
scouts.

Earlier in the day, he spoke of his 
love of scouting and of his native 
Lithuania, which earlier this year 
took the startling step of declaring 
independence from the Soviet Union.

“To me, scouting is like taking a 
seed and throwing it in the ground. 
You water that seed, and develop 
that seed, and then you have a beau

tiful flower,” he said, sipping a small 
glass of homemade Krupnikas, a, fa
vorite drink in his homeland. “That’s 
what the Boy Scouts do for a boy, 
help him develop and live a good 
life.”

Pakalnis’ two sons and daughter, 
now grown, were active in Water
bury scout programs. And Mrs. Pak
alnis, who still works at Uniroyal, is 
gracious about the long hours her 
husband of 38 years, devotes to his 
hobby and his love of scout memen
tos.

“She’s a good kid about it. A lot of 
times I’m not home, and she puts up 
with it pretty good. So far anyway,” 
he said with a laugh.

Scouting, like everything else, has 
changed in many ways in the 55 
years since he first wore the familiar 
olive green uniform.

“You still teach them how to start 
a fire by rubbing two sticks together, 
but we’re in the space age, and you 
can’t live in the past,” Pakalnis said.

Scouting programs now offer basic 
education about space exploration, 
computers and other scientific and 
technological breakthroughs.

“The kids still like the hiking and 
camping, but there’s more to it,” he 
added.

A cheerful man who is quick with 
a joke, Pakalnis grew serious when 
the topic turned to the independence 
movement in Lithuania and the other 
Baltic republics of the Soviet Union.

“It breaks my heart to see that lit
tle country being raped by the Soviet 
Union, and no one is doing much to 
help the independence movement. 
I’m a United States citizen, but my 
nationality is Lithuanian, and I think 
the U.S. could do more to help,” he 
declared. . ■■ . J

The yellow, red and green Of the 
Lithuanian flag are nearly as ubiqui
tous as scouting memorabilia®

An embroidered wall hanging 
bears the words of the countryjs na
tional anthem.
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'KANADA Atgimimo stovykla Romuvoje

1990 m. „Atgimimas” Stovykloj
vilkiukai ir paukštytės, su vadovais 
— visos grįžta iš iškylos. Nuotr. F. 
Mockaus.

Keramikos praktikoj su in- 
štruktorėm t.n. vyr. sk. D. 
Petrauskienė ir S. V. Bulotienė. 
Nuotr. F. Mockaus.

Lauko virtuvė. Kaip skanu su 
prieskoniais!. . Iš dešinės: Laikr. 
redaktorė — Vilija Bijūnaitė, Matas 
(iš Clevelando), Stovyklos dvasios 
vadas vyr. s. Tėvas Antanas 
Saulaitis. Foto. G. Bijūnienės.

Laužai liepsnoja vakaruos 
Pietuose, šiaurėj ir rytuos 
Nuo jų lietuviška daina 
Aplėks pasaulį keldama

Tad aukim skautiška 
Lietuviška dvasia.
Žygiui ruoškimės su

18

šypsniu ir daina
Kurt laužų prie Baltijos 
Tarp girių Lietuvos.

Įžiebę Vilniaus kalvose 
Skautybės ugnį širdyse 
Vis nešam vėliavą aukštai 
Nors ir toli gimti namai..

Tad aukim . . .

Nei vandenynai nei kalnai 
Negal atskirti mus ilgai 
Nuo skautų laukiančių miškų 
Tėvų sodybų ir laukų.

Tad aukim. . .
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„Tėvynės 
Atgimimo” 
stovykla Anglijoje.

Šių metų stovykla buvo dagiau 
kariško pobūdžio — patvarumo 
lavinimas.

Stovyklos vyresnieji, gavę 
maisto, galą virvės ir šiokių tokių 
virtuvės reikmenų iškeliavo į kitą 
ežero pusę, kur turėjo iš lapų 
pasistatyti lapines, įsiruošti virtuvę, 
tualetinius patogumus. Be jokios 
pagalbos išgyventi miške 2 dienas ir 
naktis ir priedo padaryti nakties žygį 
15-20 mylių, naudodamiesi tik kom
pasais. Tai buvo sunkios dvi dienos, 
bet niekas nesiskundė, visi išlaikė.

Ketvirtadienio vakare, po trumpo 
laužo, tradicinės naktinės pamaldos. 
Vėliavų aikštelėje, prie kryžiaus 
didelis plakatas „Lietuva su 
Kristumi”. Ant tautiniais motyvais 
papuošto staliuko uždegtos trys 
žvakės: geltona, žalia ir raudona. 
Aikštėje žvakučių jūra — visi laiko 
rankoje uždegtą žvakutę. Prie 
altoriaus stovyklos Dvasios Vadas 
kun. Ričardas Repšys, pasiruošęs 
Mišioms. Iš mergaičių pastovyklės 
atbanguoja žvakučių liepsnelės. Tai 
sesės artinasi tyliai giedodamos 
„Lietuva Brangi”. Kun. Ričardas 
iškilmingai atlaiko šv. Mišias su 
jaunimui pritaikytu pamokslu, kurio 
tema „Lietuva su Kristumi”.

Miško tyloje nuskamba „Marija, 
Marija” ir Lietuvos himnas. Gyliai 
įspūdinga, artima. Žvakučių 
liepsnelės jungia visus — didelius ir 
mažus. Vakaro nuotaika — ramybė, 
susikaupimas.

Europos Rajono vadija su svečiais. Iš 
kairės: Anglas skautininkas B. Cor- 
nay, s Vida Gasperieriė, Lietuvos 
Skautų Sąjungos Seserijos 
Vyriausia Skautininke Alina 
Dvoreckienė, s J. Maslauskas ir s S. 
B. Vaitkevičius.

Kitas svarbus įvykis, tai 
penktadienio vakare Vaidilos laužas. 
Jo organizatorius s. Vladas Gedmin- 
tas. Visi su nekantrumu laukė kas tas 
per Vaidilos laužas? O broliai piovė 
medžius, rišo rastus, darė plaustą, 
kuriuo per ežerėlį turės atplaukti 
vaidila ir atnešti amžiną ugnį 
uždegimui laužo.

Pasiruošta buvo stropiai, bet 
išėjo gana komiškai. Vakare visi 
susirinko ežero' pakrantėje prie 
paruošto laužo. Kitoje pusėje vakaro 
prieblandoje buvo matyti kaž kas 
irkluojant, o ant plausto vaidila su 
liepsnojančia amžina ugnim. Ant 
kranto vaidilutės dabinosi 
vainikėliais, nepamiršdamos paži
ūrėti ir į veidroduką. Gi vaidila visų 
džiaugsmui jau visai priartėjo, tik vis 
nesimato vaidilučių. Pagaliau pasigir
do galingas vaidilos balsas: „Greičiau 
pradėkite — skęstu”.
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Stato lapinę viešnia iš Lietuvos s J. 
Kišerauskaitė, prt. sk. A. 
Dobrovolskytė, sk. M. Charles ir sk. 
A. Gedmintaitė.

Nuotraukos vs B. S. Vaitkevičiaus.

Stovyklavimui oras buvc 
neišpasakytas. Kas dieną saulute 
šypsojosi vis karščiau ir karščiau, k' 
pagaliau pasidarė net naktys pe 
šiltos. O tos dienos vis slenka. Jau 
šeštadienio rytas. Stovykloje pagyve 
jo aktyvumas. Valoma, puošiame 
ruošiamasi. 3 vai. p.p. iškilming_ 
sueiga ir paskutinis vėliavos 
nuleidimas, kada suvažiuoja rėmėjai 
ir tėveliai. Reikia gražiai pasirodyti.

Stovyklos viršininkas vs Stepas 
Vaitkevičius paprašo skautus 
rikiuotis medžių pavėsyje, nes 
aikštelėje per karšta.

Skaitomi gauti sveikinimai, rapor-
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1990 LSS-Europos Rajono skautų 
vasaros stovykla. LS Seserijos 
Vyriausia Skautininke v.s. Alina 
Dvoreckienė su „liepsnele” Kristina 
Jokimavičiūte. Foto: v.s. S. B. 
Vaitkevičiaus.

tai, duodami įžodžiai, ap
dovanojimai. Pasikeičiama 
dovanomis su atvykusiais iš 
Lietuvos.

Brolijos Vadeiva vs Juozas 
Maslauskas apdovanoja ordinu už 
nuopelnus skautą vytį R. A. Philpott, 
pažangumo žyminiu ir taip pat 
pakėlimu į sk. vyčių kandidatus si. A. 
Gasperą ir psl. R. O’Brien. Vilkiuko 
įžodį duoda B. Gerdžiūnas, o prit. 
skauto — P. Markevičius, G. 
Jakimavičius ir O. Rutkauskas.

Sesferijos Vadeivė s Vida Gas- 
perienė j skautininkes pakelia ps 1. 
Gerdžiųnienę, paskautininkes — 
vyr. sk. A. Traškaitę. Paukštyčių 
įžodį duoda N. Gerdžiūnaitė ir M.

1990 LSS Europos Rajono tradicinė 
skautų vasaros stovykla Anglijoj — 
Lietuvių Sodyboj. Viešnios iš 
Lietuvos su dovanomis. Iš dešinės į 
kairę: s. Jūratė Kišerauskaitė, vyr. 
sk. Kristina Beseckaitė ir LS Seseri
jos Vyr. Sktn. v.s. Alina 
Dvoreckienė. Užpakalyje matosi iš 
dešinės j kairę: — s. V. O'Brien, s. A. 
Gerdžiūnas, s. V. Gedmuntas, s.v. 
vyr. ski. Tony Philpott ir s.v. J. 
Žilinskas.

Raišytė, prityrusios skautės — A. 
Gedmintaitė.

J vyr. sk. kandidates pakeltos K. 
Harmes, A. Dobrovolskytė, E. 
Augaitytė ir D. Lenkevičiūtė.

Stovyklos uždaryme dalyvavo 
anglas skautininkas Brian Cornay, 
kuris su žmona stovykloje viešėjo 
kelias dienas ir, specialiai paruošęs, 
visiems dovanojo šios stovyklos 
prisiminimui ženklus.

Iškilmingai sueigai užsibaigus, 
paskutinis laužas, paskutinis vėliavų 
nuleidimas ir kelionė namo.

1990 LSS Europos Rajono tradicinė 
skautų vasaros stovykla, Lietuvių 
Sodyboje, Anglijoj. Vyresnės 
skautės Rima Gasperaitė (kairėje) ir 
Ivonne Julius-Jotautaitė pasirašo 
stovyklos sveikinimus.

Vyresnieji pasilieka dar keletą 
dienų sutvarkyti palapines ir 
stovyklavietę. Jiems vadovauja 
darbštusis s V. O’Brien su keliais 
skautais, kurie dar turi užsilikusios 
energijos nuo visų stovyklos fizinių 
darbų. Baigiant negalima pamiršti ir 
ilgamečių mūsų virėjų, kurie visas 
vasaros atostogas paaukoja skautų 
gerovei, tai s A. Gerdžiūnas ir s. I. 
Gerdžiūnienė.

Skautų miškelis vėl aptyla. Grįžta 
vėl atgal į riešutyną išbaidytos 
voveraitės. Kiškiukai vėl strapsinėja 
miško pakraštyje, o didieji ąžuolai 
vėjo šlaminami dalinasi stovyklos 
įspūdžiai.

Henrikas Gasperas
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1990. LSS Europos Rajono skautų 
vasaros stovykloje „Liepsnelės ir 
Giliukai” „Ateities II” pas tavy kloję 
su viešnia iš Lietuvos — LS Seserijos 
Vyriausia Skautininke ir vadovėmis. 
Užpakalyje iš dešinės į kairę: — vyr. 
sk. Ivonne Julius-Jotautaitė, LS 
Seserij. Vyr. Skaut. v.s. Alina 
Dvoreckienė, vyr. sk. Rima Gas- 
peraitė ir E. Jokimavičiūtė. Foto: v.s. 
S. B. Vaitkevičiaus.

1990 LSS Europos Rajono tradicinė 
41-oji „Tėvynės Atgimimo” vardo 
skautų vasaros stovykla Lietuvių 
Sodyboje, Anglijoj. Sesių geras 
darbelis broliams, papuošė vėliavų 
aikštelę „Laisvės Tako”pastovyklė- 
je. Iš dešinės į kairę: prit. sk. Elena 
Augaitytė, Kristina Beseckaitė 
(Lietuva), Raminta Glemžaitė 
(USA) ir s. Jūratė Kišerauskaitė 
(Lietuva). Foto: v.s. S. B. 
Vaitkevičiaus.

'f:

CHICRGO
„LITUANICA” PRADEDA 

NAUJUS VEIKLOS METUS

„Lituanicos” tuntas naująjį 
skautavimo sezoną pradės 
naujų skautų registracija ir 
pirmąja sueiga šeštadienį, 
rugsėjo 15 dieną, tuoj po 
pamokų lituanistinėse mokyk
lose. Registracija bus vykdoma 
Jaunimo centre, Chicagoje, ir 
Lietuvių centre, Lemonte. 
Informacijai ir registracijai 
kreipiamasi į Tomą Migliną, tel. 
312-776-1063. "

JURŲ SKAUTUOS GERASIS
DARBELIS

J.v.s. Jonui Raibužiui 1976 
m. mirus, Prezidento Antano 
Smetonos jūrų budžių įgula, 
vadovaujama j.s. Jono Jova- 
rausko, ir Chicagos Jūrų skauti- 
ja j.v.s. kunigo Jono Raibužio 
prisiminimui 1976 m. Jaunimo 
centro sodelyje pastatė menišką 
lietuvišką koplytstulpį. Koplyt
stulpio lentelėje skaitome:

J.v.s. kun. Jonui Raibu
žiui,SJ, Mylimam Dvasios 
Vadui prisiminti Chicagos jūrų 
skautės ir skautai 1976.IV.15 d.

Dabartiniu metu koplyt

stulpis reikalingas skubaus re
monto. Chicagos jūrų skautinin
kų „Grandis”, padedama Jauni
mo centro prievaizdos Adomo 
Vaitkevičius, jau pradėjo 
atnaujinimo darbus.

Kreipiamės į jūrų skautijos rė
mėjus, jūrų skautininkus,-es, 
brolius ir seses, prašydami prie 
šių pastangų prisidėti auka, kad 
gerasis darbelis būtų įvykdytas. 
Savo paramą siųskime: J.S. 
„GRANDIS”, Leopoldas Kupci- 
kevičius, 6019 W. 59th St., 
Chicago, IL 60638. *
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Chicagos skautai ir skautės „Atgimimo” stovykloje klausosi skautininko Donato Ramanausko 
nurodymų. Nuotr. Viligailės Lendraitienės

Laisvoji Lietuva. Stovyklos 
programos vadovai: Klarisė 
Bacevičiūtė, Orlando Daniel, Nadija 
Trinkūnaitė Dzigari. Brazilija, 1990 
liepos.

Broliai: Marius J. Šinkūnas (iš k.), 
Jurgis Prokopas, Flavijus 
Bacevičius, Danielius Sprindys, Fer
nando Busian, Orlando Daniel F., 
Julijus Žemaitis, sesė Karia 
Stankaitė iš Argentinos. Brazilija.

VADOVŲ PASIKEITIMAI 
„LITUANICOS” TUNTE

_ „Lituanicos tunto tuntininkui 
vs fil Gintarui Plačui prašant 
jį iš šių pareigų atleisti, nuo š.m. 
rugpjūčio 14 d. tuntininko pa
reigoms įsipareigojo veiklus 
skautijoje ps. dr. Robertas Vitas.

Šios vasaros „Atgimimo" stovyklos 
uosto komendantės: gintarės valt. 
Aldona Bobelytė ir valt. Renata 
Garbonkufė.
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BRAZILIJA
LIETUVOS 
LAISVĖS

STOVYKLA
Sao Paulo, Palangos Vietininkija, 

kuriai šiais metais sueis 17 metų 
darbštaus veikimo, dar kartą, kaip 
kasmet, šiuo laiku įvykdo savo 
žiemos stovyklą. Šį kartą stovykla 
gavo ypatingą vardą atkreipdama 
dėmesį į paskutinius įvykius Lietuvo
je: „LIETUVOS LAISVĖS 
STOVYKLA”.

Stovyklos vėliavą gražiai paruošė 
vyresnė skautė Marcija Pavilinytė, 
kuri ant trijų spalvų nudažė laisvės 
varpą su žodžiais:

Teskambink per amžius 
vaikams Lietuvos, 
kad laisvės nevertas 
kas negina jos.

Lituanikos sodyboje, stovyklauja 
virš 40 brolių-sesių nuo paukštyčių- 
vilkiukų, iki vyr. skaučių, skautų 
vyčių.

Vos grįžome iš stovyklos. 
Buvome Lituanikoje nuo. 14 d. iki 
šiandien. Tik vaikų buvo viso 40., 
Labai lijo, paskui atšalo, turėjome '3 
laipsnius temperatūros. Klarisė, 
Nadija ir Orlandinius, kuris buvo 
komendantas, labai gražiai paruošė 
programą, nors turėjo kąnors 
pakeisti dėl lietaus ir šalčio, viskas 
pasisekė.

Kadangi pirmą - sekmadienį 
stovykloje nebuvo kunigo, buvo 
paruošta speciali programa. Skautai- 
vyčiai ją pravedė. Paaiškino visiems

Šeimininkauja dvi sesės — 
mamos, Vilma Šimonytė Leyton ir 
Silvija Bendoraitytė Machado. Dar 
dalyvauja taip pat daktarė-gydytoja 
— Vnama Jessie Navarro ir du 
tėveliai, kurie padeda kaipo ūkio 
vedėjai.

Šios stovyklos komendantas yra 
brolis Orlando Daniel.

Vadovai, Marius Jurgis Šin
kūnas, Klarisė Bacevičiūtė ir Nadija 
Trinkūnaitė Dzigan. Jie paruošė 
stovyklos programą.

Iš Argentinos dalyvauja specialiai 
atvykusi sesė Karia Stukaitė, kuri 
atkuria Argentinos skautus, 
anksčiau vadovaujamus Gustavo 
Čzopo, kuris pasitraukė, nes per
sikėlė gyventi labai toli nuo 
lietuviškos kolonijos.

Švarus oras, graži gamta, įdomi 
programa žada pradžiuginti visus 
stovyklaujančius per šias 9 dienas.

Visai stovyklai vadovauja Vyr. 
Skautininke Eugenija Bacevičienė ir 
paskautįninkąs Jurgis Prokopas.

Sao Paolo, 1990.VII.22.

apie kiekvieną mišių dalį, išrinko 
skaitymus su kuriais visi pasidalino 
mintimis, giedojome linksmas 
giesmes. Lietuvos dienoje visa 
programa ėjo aplink šią temą. Buvo 
parašyti laiškai skautams Lietuvoje. 
Turėjome lietuviškų pasakų vakarą ir 
apmąstymą: Ką tau Lietuva reiškia?

Septynios skiltys buvo padalintos 
į keturias šeimas.

Susikaupimo dieną apmąstyta 
apie susitaikymo sakramentą ir visi 
galėjo prieiti prie išpažinties vakare 
prieš mišias, kurias atlaikė kun. J. 
Šeškevičius, Lituanikos koplyčioje.

Buvo visokių rungtynių, vieną 
bendrą laužą, kronikos vakarą. 
Šeštadienį atvyko kun. Urbaitis ir 
turėjome kitas mišias. Sekmadienį 

atvažiavo tėvai.
Dar užmiršau parašyti, turėjome 

kelis įžodžius; 16 iš viso. Karia 
Stukaitė, Buenos Aires Argentina, 
davė prityrusios skautės įžodį. Ji jau 
turi apie 30 vaikų, tarp mergaičių ir 
berniukų tarp 8 iki 12 metų amžiaus 
ir juos, ruoš dėl įžodžio. Planuojame, 
Jurgis Prokopas ir aš nuvažiuoti ir 
Buenos Aires, sausio 9 d. Karia nori, 
kad ten būtų kokių 4 dienų skautams 
stovykla. Džiaugiuosi su Karia. Ji turi 
gerų planų ir daug vilties. Jau susitiko 
su Gustavu Czop, ir jis žada padėti 
kaip galės. Gustavas Czop prieš 9 m. 
davė s. vyčių įžodį Brazilijoje ir 
Argentinoje vadovavo liet. sk. 
būreliui.

P. S. Gavome siuntinį su marškiniais 
ir rankdarbiais ir Klarisė gavo knygą. 
Labai ačiū!

Eugenija 
Vyr. skautininke nuo 1989.

Ėjo skautas iškylauti 
Patyrimo daugiau gauti 
Patyrimo, patyrimo, 
Patyrimo daugiau gaut.

Ėjo skautas tuo kelaičiu 
Dėjo šlipsą ant kelmaičio 
Dėjo šlipsą. . .

Ėjo žmogus tuo kelaičiu
Ėmė šlipsą nuo kelmaičio 
Ėmė šlipsą. . .

Ei, tu žmogau nekvailioki 
Mano šlipsą atiduoki 
Mano šlipsą.
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Ir Marytė tvarką daro- 
Ji iš duknų dulkes varo.Vos pragydo vieversys 

Tvorą gražina Kazys.

Teptuku pačiu didžiuoju 
Kiek galėdams užsimojo.

Ir Marytė kelia ranką - 
juk ir jai jėgų pakanka.

------------

Kas gi šičia atsitiko? 
Žymės duknose paliko!

Mąsto Marė ir Kazys: 
Ką mamytė pasakys.
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