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Tai didelis žingsnis į 
galutinį Lietuvos 
išsilaisvinimą iš 
okupacijos.
Dabar mūsų visų 

laukia didžiulis darbas.
' Atstatyti sugriautą 
Lietuvos ekonomiją.
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SKAUTAS
ĮSUKIMAS
DIEVUI IR

TĖVYNEI

Antrasis mūsų Įstatas toks gra
žus ir svarbus, kad ties juo turi
me ilgiau sustoti.

Laisvojoje Lietuvoje, prieš ją 
ištikusią baisią nelaimę, nerei
kėjo taip daug kalbėti apie tėvy
nės meilę. Iš tiesų žmonėms bū
tų buvę keista, jei būtume ėmę 
ją smulkiai nagrinėti arba bet 
įrodinėti, kad ji reikalinga. Kiek
vienas savaime mylėjo savo 
kraštą, ypač neseniai per aukas 
ir šiaip dideles pastangas atga
vusį nepriklausomybę.

Laisvojoje Lietuvoje skrodinėti 
meilę savajam kraštui būtų at
rodę toks pat bergždžias užsiėmi
mas, kaip bandyti išaiškinti mo
tinos meilę. Tačiau mums po pa
saulį išblaškytiems lietuviams 
ir skautams, toks nagrinėjimas 
pasidarė būtinas. Kodėl? Priežas
čių nemažai. Paminėsime keletą.

1.
Lietuvos praeities teršėjai ir jos 

garbingųjų sūnų ir kankini^dva
sios neigėjai ir mindžiotojo!.

Kažkodėl besikeičiančiam pa
saulyje atsiranda tokio elemen
to, kuris šoka žvejoti drumščiam 
vandeny.

Pasiklausykite, • ką jie kartais 
bando mums įpiršti: "tėvynės 
meilė apakina žmogų kitų tautų 
ir kraštų atžvilgiu". "Patriotas 
myli savo, bet neapkenčia kitų". 
"Patriotas taikos ir sugyvenimo 
priešas", sako jie.

Tos kalbos tuščios, nors ir yra

RŪPINTOJĖLI

dalykų, kurių tikrai turime ne
apkęsti, būtent nusikaltimų, nuo
dėmių ir despotizmo, o šie trys 
tikrai įeina į komunizmą. Turime 
teisę ir pareigą neapkęsti komu
nizmo; kitaip negalėtume mylėti 
Dievo ir Tėvynės ir jiems tarnau
ti. Bet tai toli gražu nereiškia, 
kad neapkenčiame žmonių, ne
suprantame, ar neatjaučiame ki
tų tautų ir jų reikalų. Tas puikiai 
derinasi su mūsų meile ir ištiki
mybe Dievui ir Tėvynei.

2.
Žmonės, kurie nežino ir neatsi

mena, kokia buvo jų tauta ir kaip

Rita Fabijonienė

Sveikinam šiandieną ir visi dėkojam, 
Tau. Rūpintojėli. Lietuvos laukų. 
Kad ir už Atlanto mus visus globoji, 
Dukteris ir sūnus Lietuvos laukų.

Kur Neris sriaunioji apie Vilnių 
sukas.
Kur Šešupė skuba Lietuvos laukais. 
Ar lietus ar saulė, ar tik ryto rūkas, 
Tu, Rūpintojėli, rymai ir žvalgais. . .

Tu juk neatstūmei sūnų palaidūną, 
Ir avis paklydus Tavo vėl glėby, 
šventas Tavo vardas ir valia tebūna, 
Kaip danguj ir žemėj, taip ir mūs’ 
širdy.

0, Rūpintojėli, ąžuolo medyje, 
Tu visus globoki ir palaimink mus! 
Saugok mus nuo pikto, meilę skleisk 
širdyje,
Laimink mūsų šeimą, laimink mūs 
draugus!

Saugok mus nuo priešų, saugok nuo 
puikybės,
Leisk mums pasidžiaugti meile ir 
taika,
Čia, Rūpintojėli, Tu dangaus 
ramybė,
Čia Tu mūsų džiaugsmas, mūsų 
Lietuva!

viskas buvo vakar, nežino, kur 
jie šiandien stovi ir koks jų pa
šaukimas.

Lietuviai visuomet troško lais
vės ir kovojo už ją. Jie buvo gi
liai tikį ir rišo savo gyvenimo 
dienas su Dievu. Apie tai liudija 
ne tik tolima praeitis, bet pasku
tiniųjų laikų kankiniai Sibire ir 
kalėjimuose bei žmonių ištikimy
bė tikybai Lietuvoje, kad ir nepa
lankiausiose sąlygose.

Taigi, broliai ir sesės, jei pasi
taikytų išgirsti ką nors aiškinant, 
kad mūsų didieji žmonės iš tik
rųjų nebuvę dideli; kad. jų darbų
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motyvai nebuvę kilnūs ir jie nie
kuo nesiskyrę nuo kitų žmonių — 
kad tik gyvenimas juos vertęs 
vienaip ar kitaip elgtis, bet ne
buvę jų asmeniškų nuopelnų — 
žinokite, kad tai melas!

Kur yra žmonių, pgsitaiko ne
tobulybių ir klaidų; tą kiekvienas 
žino. Bet Lietuva yra turėjusi 
daugybę didžių žmonių! Suminė
sime tik kelis: Mindaugą, Vytau
tą Didįjį, šv. Kazimierą, Basana
vičių, Kudirką, Maironį — jų tiek 
daug, kad sunku ■ įsivc izduoti. 
Kas drįstų mažinti* jų ir ,i ms ly
gių žmonių nuopelnus ii save va
dinti geru lietuvių1?

3.
Tėvynės meilė kyla ir gyvena 

širdyje.
Paliekame tam, kas nori, ana

lizuoti patriotizmą labora arijos 
ar matematikos būdais; mes 
skautai atvirai mylime Lietuvą 
visais jausmais; ant tų jausmų 
statome Lietuvos pažinimą ir sie
kimą laisvės jai.

Mūsų meilė Lietuvai prasideda 
nuo tėvų pasakojimų apie ją; 
nuo išgirstų ar skaitytų istorinių 
legendų, nuo pasakų ir dainelių. 
Nuo matytų Lietuvos vaizdų, 
liaudies dirbinių; nuo dainelių, 
šokių, nuo papročių ir tradicijų.

Pamažu stojame į jos gynėjų ir 
kovotojų už jos laisvę gretas.

4.
Tarnavimas Tėvų Kraštui.
Daug kalbame apie materializ

mą, šių dienų žmonių palinkimą 
materialines gerybes vertinti la
biau už dvasines.

Dėkui Dievui, dar yra nemažai 
sąmoningų lietuvių laisvajame 
pasaulyje, kurie bando visokiais 
būdais prisidėti prie lietuviškų 
reikalų. Skautai priklauso tai 
žmonių grupei.

Lietuvos ir lietuvių ateitis todėl 
pareis ir nuo mūsų. Iš mūsų tarpo

TAURAS
Lietuvos istorijos apsakymuose gana dažnai paskaitome 

apie taurus, kuriuos tankiose giriose medžiodavo. Taurai, pa
našūs į Amerikos buffalo, gyveno Lietuvos giriose iki XVII am. 
žiaus. Iš jų kilo ir naminis gyvulys jautis. Buvo tai agresyvus 
stambus gyvulys svėręs iki 800 kg. Paskutinis tauras buvo 
nušautas 1627 m.

Jeigu būtų išsilaikęs iki šių laikų, tai gal dar būtų galima 
išsaugoti, nes dabar labai rūpinamasi, kad gyvuliai galutinai 
neišnyktų.

tikimės sulaukti vadovų, pasi
šventėlių, kovotojų, statytojų.

Jei gyvensime pagal įstatus, 
ypač dažnai prisiminsime antrąjį, 
būsime to verti.

Kudirkai Lietuva buvo šventa; 

Maironiui ji buvo šventa; Braz
džioniui ji šventa; ji šventa tūks
tančiams lietuvių visame pasau
lyje; ji šventa mums skautafns, 
kurie tikime jos prisikėlimu iš 
vergijos jungo ir kovojame už tai.

Chicagos skautų 

Lituanicos tunto 
stovyklos ženklas 
1966 m.

Tauro stovykla
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Sesė Koletta Jurskienė, Lietuvos 
jūrų skaučių įkūrėja, ilgų vargo metų 
tremtinė Sibire, siunčia „Skautų 
Aido” „Pelėdoms” molinį švilpuką- 
pelėdžiuką, kuris pasakoja 
skautininku Jurskių šeimos 
tragediją.

Išgirskim, paklausykim ir 
nepamirškim. . .

Mano vardas TU. Gimiau 1946 
..i. Tada šeimininkė parnešė mane iš 
Kaziuko mugės ir pasakė vaikams: 
„Tai Tėveliui. Sušvilpsime jam tada, 
kai jis sugrįš. Dabar niekam nevalia. 
Galima tik paimti j delniukus, 
sušildyti ir meiliai kalbėti. Tėvelis 
išgirs. . .”

Stovėjau tyliai ilgus laukimo 
metus. Buvau mylimas, gerbiamas, 
dažnai šildomas mažų delniukų, bet 
nebylys.

Ir šeimininkė 1953 m. iškeliavo į 
„šiaurę. Mačiau vaikučių ašaras, 
jaučiau jų delniukų šilumą, girdėjau 
maldą ir tylėjau. Tylėjau. . .

Tik 1955 m., kai šeimininkė grįžo, 
ji pasakė: Tėtė jau niekad negrįš. . .” 
Aš prabilau ilgu šaižiu švilpimu. . . 
Vienintelį kartą. . .

Po to, visų pakilnota, pašildyta, 
buvau uždaryta gražioje medinėje 
dėžutėje ir padėta tolimiausiame 
Šeimininko rašomojo stalo stalčiaus 
kamputy. Tyloje išbuvau iki šios 
dienos.

Dabar šeimininkė pasakė: „Eik, 
švilpk ir pasakok visiems apie meilę, 
ištikimybę, ašaras ir viltį!”

Einu ir skelbiu — Lietuva gyva! 
Gyvi jos žmonės! Gyvos senos ir 
naujos žaizdos. Gyva laisvė ir viltis. 
Ne veltui aukos! Einu ir švilpiu ilgai ir 
linksmai! Ne veltui tiek ilgai tylėjau!

TU
Vilnius

1991.7.3

ATKURTA NEPRIKLAUSOMA.
LIETUVOS RESPUBLIKA

Lietuvos
Naclonalnė

! .M.5 . ’vydo
i Blbl'Oie.a
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IŠ „LIETUVOS

Vilniaus J. Basanavičiaus akademinė skautų draugovė 1991.4.23 
**********************************************************

KAUNE ATSISTEIGĖ AKADEMIKAI 
SKAUTAI

Septintojo Pasaulio Lietuvių 
Mokslo ir Kūrybos simpoziumo 
metu, Kaune, Vytauto Didžiojo 
universiteto rektoriaus fil. dr. 
Algirdo Avižienio kabinete, 
penktadienį, gegužės 31 d., 8 
vai. vakare įvyko skautų 
vadovų susirinkimas. Jame 
dalyvavo trys V.D.U. studentai, 
šeši Lietuvos skautų vadovai ir 
keturi Akademinio skautų 
sąjūdžio nariai — svečiai iš 
Amerikos. Susirinkimo tikslas 
— apsvarstyti reikalą ir gali
mybes atkūrimui akademinio 
skautų vieneto Vytauto Didžiojo 
universitete.

Po valandą trukusių 
diskusijų, prieita vieningos 
nuomonės, kad tokio vieneto 
atkūrimas pilnai pribrendęs ir 

reikalingas, ypač kad akade
mikai skautai jau yra atsikūrę 
ir veikia Vilniaus universitete.

Akademikų skautų atkūrimo 
aktą Vytauto Didžiojo universi
tete tą vakarą pasirašė trylika 
brolių ir sesių jų tarpe ir keturi 
akademikai iš JAV: fil. dr. 
Algirdas Avižienis, fil. vs Stefa 
Gedgaudienė, fil. Vanda Šliū
pienė ir fil. Vytautas Šliūpas.

»***»»»»»»»»»«*»♦♦♦♦♦♦»*»♦>

PASIRENKA
GERIAUSIUS. ..

Su Lietuvos Jūrų skautų skyriaus 
vedėju susitikus

Pirmoje ailėje: (iš kairės) Valė 
Sarkienė, Marija Jonutėnienė, 
Viktorija Jovaišienė, Aldona 
Žeikienė, Giedrė Gučienė, Marija 
Medelienė, Koletta Jurskienė, Stasė 
Ulėnienė, Donata Pareigytė. Antroje 
eilėje: Vytautas Jakelaitis, Algirdas 
Končius, Juozas Jasinevičius, An
drius Milaknis, Henrikas Jonaitis, 
Stasys Tomonis, Romualdas 
Tupčiauskas, Stasys Gorodečkis, 
Jurgis Raslanas, Algirdas 
Berkevičius, Mečys Stukonis, 
Vaclovas Ralys, Vytautas 
Vitkauskas.

Pirmasis, ryšį su tėvynės jūrų 
skautų vadovais ir jų rėmėjais buvo 
užmezgęs jvs Bronius Stundžia, 
kuri, jau 1989 metais, ten 
lankydamasis, galėjo su vienu, kitu iš 
jų susitikti. Trūkstant informacinės 
medžiagos apie jūrinį skautavimą 
Lietuvoje, B. Stundžia buvo jiems 
nuvežęs LSB J.S. skyriaus 
programas ir savo knygos „Burės ir 
varikliai” keliolika egzempliorių.
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Grandies vadija taip pat buvo pasiun
tusi vieną kitą voką su j.s. 
programomis ir nuostatais.

Antras susitikimas su Lietuvos 
jūrų skautais buvo 1990 metų vasarą, 
kada Grandies sekretorius j. pak. 
Gintas Aras nuvyko j Klaipėdą ir 
susitiko su Lietuvos Jūrų skautų 
skyriaus vedėju, j.s. V. Šliogeriu.

Bdsikalbant, išryškėjo nelengvos 
skyriaus steigimo sąlygos, nes reikė
jo išspręsti ne tiktai literatūros —- 
informacijos apie jūrinį skautavimą 
trūkumus, bet ir patalpų bei inven
toriaus klausimus. Tuo tarpu ad
ministraciniai J.s. skyriaus pagrindai 
dar tik sudaromi. Trūksta 
kvalifikuotų vadovų. Daug padeda 
jūrų skautų globėjai: Kaune — LSS 
Tarybos vicepirmininkas Ričardas 
Malkevičius ir Vilniuje — rašytojas 
Ignas Piktumą. Tų entuzijastų ir 
rėmėjų pastangomis pavyko tuos 
pradinius organizacinius sunkumus 
nugalėti ir galima jau buvo pradėti 
narių verbavimą, pirmųjų vienetų 
steigimą. Susidomėjimas nauja 
organizacija vietos jaunimo tarpe 
buvo didelis.

Jūrų skautų veikla randa 
pritarimą ir susilaukia paramos iš 
visuomenės. Pavyzdžiui, Klaipėdoje 
vienetui talkina apylinkės kolūkis, 
kuris ne tik žadėjo uniformas pasiūti, 
bet pradėjo taip pat jiems dviejų 
burinių valčių statybą. Tuo tarpu, 
jūrų skautų buriavimo pamokoms 
laivus paskolina Lietuvos buriuotojų 
sąjunga.

_ Pirmuosius savo įsikūrimo žinįg 
>nius žengiantis Lietuvos jaunimas 
laukia nė tiktai materialinės paramos 
iš vakarų. V. Šliogeris sakė: — 
Norėjome užmegzti ryšį su išeivijoje 
gyvenančių lietuvių skautišku 
jaunimu. Buvo pasiųsta ten ir 
susirašinėti norinčių vaikų adresai. 
Gaila, atsakymų nebuvo.

Pasikalbėjimą baigiant, j.s. V. 
Šliogeriui buvo įteikta LSB Tarpm. 
Grandies dovanėlė Lietuvos j. 
skautams, $200.

jvs S. Makarevičius

VISŲ DĖMESIUI
Pasklidus žiniai, kad Lietu

voje atgaivintas ir Klaipėdoje 
leidžiamas „Skautų Aidas”, 
susilaukiame paklausimų, kaip 
jį prenumeruoti. JAV šiame 
reikale sutiko talkinti v.s. 
Augustinas Orentas. Rašykite 
jam adresu: 6842 So. Campbell 
Ave., Chicago, IL 60629.

Prenumeratos kaina: Regis
truota siunta oro paštu metams 
— 30 dol., pusmečiui — 15 dol.; 
ketvirčiui — 7.50 dol. Regis
truota paparasta siunta 
analogiškai — 18 dol.; 9 dol., 
4,50 dol. Pinigines perlaidas ar

Vainikas žuvusiems 1990 Liepos 15 
d. Pietinis Klaipėdos uosto molas. 
Nuotr. S. Makarevičiaus.

čekius rašyti: Augustinas Oren
tas for Lietuvos Skautų Aidas.

Gautas Jūsų prenumeratos 
mokestis bus įdėtas į „KASĄ”; 
sąskaitos Nr. 3516, o Lietuvos 
„Skautų Aido” redakcijai bus 
pasiųsta Jūsų čekio kopija. Gavę 
Jūsų adresą, jie žurnalą jums 
siuntinės paštu.

Pas skautininką A. Orentą 
dabar yra po 50 egz. 1990 m. 
„Skautų Aido” Nr. 1 ir 2 ir 1991 
m. Nr. 1 ir 3, o taip pat po 100 
egz. š.m. Nr. 2 ir 4. Šie numeriai 
bus išdalinti prenumerato
riams.

Šiais metais „Skautų Aidas” 
Lietuvoje išeis kiekvieną mė
nesį.
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Vyresniųjų
Skaučių Pažadas

Vyresnė skautė „aktyviai veikia 
savo organizacijoje, ne tik 
lankydama sueigas, bet ir įsi
jungdama į skautišką gyvenimą, 
stovyklaudama, iškylaudama, 
dalyvaudama suvažiavimuose, ir t.t. 
...” Šitą sakinį radau vyresnių 
skaučių veiklos programos dalyje 
skaučių vadovėlyje, Sese budėk! 
Taigi, pažadas dirbti skautiškoje 
veikloje visą savo gyvenimą yra 
vyresnių skaučių įžodžio labai svar
bus reikalavimas. Tapdama jaunesne 
skaute ir net prityrusia skaute, 
mergaitė pasižada būti ištikima 
Dievui, Tėvynei ir cirtimui ir vykdyti 
skaučių įstatus — tai nėra per sunku. 
Tapdama vyresne skaute, mergaitė 
taip pat pasižada laikytis tos pačios 
priesaikos kaip jaunesnės skautės, 
bet ji irgi tūri pažadėti dirbti su 
skautėmis visą savo gyvenimą. Tai 
truputį rimtesnis reikalavimas. 
Todėl, ^prieš tapdama vyresne 
skaute, mergaitė turi rimtai 
apgalvoti, ar galės ištesėti savo 
pažadą niekada nepasišalinti nuo 
skautiškos veiklos.

Galvodama ar davusi vyresnių 
skaučių įžodį galėsiu tęsėti savo 

pažadus, atsiminiau, kad yra daug 
skaučių, kurios nesilaiko savo 
pažadų. Tas mane labai pykina. Jos 
visos yra davusios įžodį, bet 
kažkodėl kiti reikalai yra joms 
svarbesnį negu skautybė. Šitoks 
požiūris labai negatyviai veikia 
Lietuvių Skaučių Seseriją. Šitą 
apsprendusi, aš pasiryžau netapti 
skaute, kuri nesilaiko savo pažadų. 
Skautė turi mokėti skirstyti laiką 
savo pareigoms ir atsakomybėms.

Mergaitė, norinti tapti pavyz
dinga skaute, turi pasiklausti savęs, 
kas yra svarbu jos gyvenime. Aš 
nusprendžiau, kad keturi svarbiausi 
dalykai mano gyvenime yra: šeima, 
lietuvybė, mokslas, ir draugai, 
nebūtinai ta tvarka.

Draugai yra svarbūs visiems 
žmonėms, nėra jokių abejonių. Nuo 
pat jaunystės mes visos norime, kad 
kiti mus mėgtų ir kad priimtų mus į 
draugų grupes. Bet ateina laikas, kai 
turime pasirinkti tarp sueigos, 
iškylos ar skautiško suvažiavimo — 
arba smagaus baliaus, išvykos į kiną 
su kokiu gražiu berniuku. Skautei 
davusiai vyresniųjų skaučių įžodį, 
nebus abejonių kurį veikimą 
pasirinkti. Jos priesaika turėtų būti 
svarbesnė, negu kitokia veikla. 
Gaila, kad šiomis dienomis yra į 
nemažai skaučių, kurios nevertina ' 
savo įžodžio.

Los Angeles uyr. skaučių kandidatės 
ir vadovės: rajono vadeivė s. fil. 
Danutė G iedvaitienė, Nida 
Paplauskaitė, Rima Mulokaitė, Lidi
ja Tompauskaitė, Laima Žemaitytė, 
būrelio vadovė ps. Gailė Radvenytė, 
Viltis Janutaitė, Ve nes a 
Kašelionytė, Tara Barauskaitė, tun- 
tininkė s. Gražina Tompauskienė. 
Birželio 1991.

oooooooooooooooooooooooooo

Mokslas yra labai svarbus 
dalykas, ypatingai šiais laikais. Yra 
labai sunku rasti darbo be mokslo. 
Bet irgi reikia atsiminti kad, galima 
iaį^jaadaiinti tarp mokslo ir skaučių 
veiklos. Yra daug skaučių šiandien, 
kurios naudoja mokslą kaip 
pretekstą nedalyvauti skaučių 
veikloje. Per daug skaučių šiandien 
galvoja, kad mokslas yra daug 
svarbesnis negu skautybė. Aš 
sutinku, kad negalima pamiršti 
mokslo, bet pavyzdinga skautė 
moka rasti laiko mokslui ir darbui su 
skautėmis.

Kiekviena iš mūsų supranta 
šeimos svarbą; nes lietuvių ben
druomenėje šeima yra svarbi 
gyvenimo dalis. Aš esu laiminga — 
beveik visi mano šeimos nariai 
priklauso ar priklausė skautų są
jungai — tai visi supranta skautybės 
svarbą man. Vienaip ar kitaip, aš

8
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manau, kad net ir šeima nėra 
pakankama priežastis netęsėti savo 
pažadų nenutolti nuo skaučių 
veiklos.

Paskutinis iš keturių svarbiausių 
dalykų mano gyvenime yra lietuvybė. 
Užaugusios lietuviškoje ben
druomenėje, mes visos seniai išmo 
kom, kad išlaikyti lietuvybę yra 

vienas iš svarbiausių tikslų mūsų 
gyvenime. Ar visos, kurios lankė 
lituanistinę mokyklą atsimena, kaip 
ponia Nelsienė kas šeštadienį 
prašydavo atsistoti ir deklamuoti: 
„Lietuviais esame mes gimę, / 
Lietuviais norime ir būt, / Tą garbę 
gavome užgimę, / Neturime jai leist
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

Viltis Janutaitė

DABARTINĖ
SKAUTĖ
TURI STENGTIS
BŪTI

GAMTOS DRAUGE

Šiais laikais žaliųjų judėjimas 
didėja per visą pasaulį — nuo 
Amerikos iki Lietuvos ir toliau. 
Žmonės, kurie rūpinasi gamta, kartu 
dirba jos išlaikymui. Šitas bendras 
susipratimas matomas mūsų 
kasdieniniame gyvenime ir nau
jienose. Žmonės d*ug daugiau 
stengiasi taupyti gam os turtus ir 
juos perdirbti. Skaitome 
laikraščiuose apie mašinas, kurios 
valo švaresnį benziną.

Šitoks susipratimo klestėjimas 
yra įvykęs, nes šiais laikais yra būtina 
prižiūrėti mūsų aplinką ir gerbti 
gamtą. Modernus gyvenimas veikia 
orą, žemę ir vandenynus. Ozono 
sluoksnis, kuris saugoja pasaulį ir jo 
gyventojus nuo saulės kenksmingų 
spindulių, yra naikinamas chemikalų. 
Automobiliai teršia orą, kurį kvėpuo

pražūt!” Vienas pagrindinių išeivijos 
skautų ir skaučių tikslas yra išlaikyti 
lietuvybę ir kalbą. Dirbdama su 
kitomis skautėmis, vyresnė skautė 
turi progą vartoti lietuvių kalbą, 
pažinti kultūrą, ir istoriją. Ta skautė, 
kuri užmiršta savo pažadus dirbti su 
skautėmis ne tik atsisako skautybės, 
bet atsisako savo lietuvybės.

Prieš duodant vyresnių skaučių 
įžodį, kiekviena skautė turėtų rimtai 
apgalvoti, ar ji galės tęsėti pažadą. 
Gera ir pavyzdinga skautė niekada 
nepamirš savo Tėvynės Lietuvos ir 
dirbdama su skautėmis, visada dirbs 
Lietuvos gėriui.

jame, ypatingai Los Angeles mieste. 
Nuodai iš benzino stočių ir sauso 
valymo chemikalai susigeria į žemę ir 
mūsų miestų šiukšlynai jau beveik 
pripildyti. Pajūriai yra tiek užteršti, 
kad kai kuriomis dienomis yra 
draudžiama maudytis jūroje. Naftos 
išpylimai, kaip tai neseniai atsitiko 
Alaskoje, žudo vandenyno gyvūnus 
ir teršia vandenyną.

Aš manau, kad beveik visi pasau
ly apie šitas problemas yra girdėję. 
Yra maža, bet vis auganti grupė,-kuri 
stengiasi apsaugoti ir pagydyti mūsų 
sergančią aplinką. Kai kurie žmonės 
pripažįsta, kad reikia apsaugoti 
aplinką, bet sako, kad jiems patiems 
yra per sunku dėti dideles pastangas 
gamtos pataisymui. Dar kiti 
nekreipia dėmesio į šitas bėdas ir 
jiems visai nerūpi, kas darosi mūsų 
pasaulyje. Skautės ir skautai negali 
ignoruoti kas darosi mūsų gamtoje. 
Kaip atskiri žmonės ir kaip 
organizacija, mes, skautės ir skautai, 
gamtos draugės ir draugai, privalome 
globoti aplinką.

Stovyklaudama Rambyne, jau 
nuo penkerių metų aš ugdžiau tikrą 
meilę mūsų stovyklos miškams. 
Mieste, namuose, nėra kur vaikščioti 
ir mąstyti, nėra kur iškylauti ir 
pamatyti tokius stebuklingus vaizdus 
kaip Desert View ir Lake 

Arrowhead, ir nėra kur laipioti per 
akmenis iki nuovargio. Būdama 
gamtoje skautų stovykloje aš 
supratau, kad gamta mane ramina. 
Tikrai ši dvasinė nauda, kurią gaunu 
būdama gamtoje, man yra labai 
brangi, ir aš manau, kad dauguma 
Rambyno skaučių ir skautų taip pat 
ją myli.

Pereitais metais lietuvis vietinis 
sodininkas Vytas Dabšys pastebėjo, 
kad nepaprastai daug medžių 
sudžiūvę ir kaltino oro taršą ir 
sausrą. Tai yra mūsų miškai, kurie 
miršta, aš manau, kad mum reikia 
jiems padėti. Mes skautės ir skautai 
turime atsakomybę netik rūpintis 
savo miškais, bet skleisti tą rūpestį 
pasauliniu mastu.

Yra daug dalykų, kuriuos mes 
galim daryti, ir aš, kaip vyresnė 
skautė ir vadovė, norėčiau tai 
suorganizuoti. Pirmiausia, kad mūsų 
miškai klestėtų, reikia pasodinti 
naujų pušų. Tai netik paveiktų 
mišką, bet paveiktų visą pasaulį. Taip 
pat, galėtume rinkti laikraščius ir 
aliuminiaus skardines kiekvienais 
metais. Visų skaučių ir skautų 
šeimos galėtų suvežti laikraščius ir 
skardines į parapiją sutartą dieną ir 
mes nuvežtumėm į perdirbimo cent 
rą ir uždirbtumėm pinigų. Būtų netik 

aplinkai geras darbas, bet ir pelninga 
mūsų organizacijai.

Šitokie darbai nėra nauji mano 
sugalvoti. Daug grupių jau tuo 
užsiima, tai vis tebėra naudingi 
darbai. Yra svarbu ir reikalinga 
prižiūrėti mūsų aplinką ypač šiais 
laikais, ypač skautams. Jeigu 
nenorim būti, pažodžiui „skautai be 
savo miškų”, turime aktyviai kartu 
dirbti gamtos labui.

y
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Kud kud kudė!

PASIKALBĖJIMAI
SU GAMTA

Gegutė:

■ Senovėje lietuviai 
labai artimai bendra
vo su gamta. Kasdie
niai . susitikimai su 
gyvuliais., paukščiais, 
atsispindi lietuviško
je tautosakoje. Jam 
gyvuliai, paukščiai ima 
kalbėti žmogiška kalba.

Štai keletas pavyz
džių, kaip kalba paukš-: 
či ai.

Ku — kū,
Duok man meškos taukų:
Aš patepsiu ratus, 
Važiuosiu metus.

Lakštingala:

Jurgut, Jurgut, 
Kelk, kelk, kelk!
Kinkyk, kinkyk, kinkyk!
Patepk, patepk, patepk!

.Žvirbliai:

Vyrai, vyrai, vyrai,
Visi iš vieno, iš vieno, iš vieno!

Pamatę vanagą:

Kregždė: Vyrai, vyrai,
Kiekvienas sau, kiekvienas sau!

Atsineščiau vandenėlio,
Išsivirčiau kruopytėlių,
Tai tik gardžios kruopytėlės —
Su pieneliu gurkšt!

Vieversys:

Cyru vyru pavasaris, pavasaris! 
Vaikai, į pašalius, į pašalius, 
Artojai, į laukus, į laukus, 
Purenkite žemelę, sėkite javus!

Važiuok, važiuok!
Paplak, paplak, paplak!
Bėruk, bėruk, bėruk,
Greičiau, greičiau
Trauk, trauk, trauk!
Na... na... na... na... tir... tir...
Nustok, sustok!

Gandras:

Klė, klė, klė, 
man varlė!

Varlės, varlės, lįskit iš balos, 
Aš jus surysiu, surysiu!

10

Laukinis karvelis:

Prie ponų buvau, 
Pyragus lesiau —
Sudžiūvau, sudžiūvau. 
O kai išlėkiau, 
Žirginius lesiau — 
Taukai varvėjo, 
Taukai varvėjo.

11
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Lietuviai skautai žygiuoja Į paradą Pan Pacific skauty jam borėj Greystones, Australijoj, 1952 m. gruodžio 29 d.
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Nuotr. Liudo Volotkos
Lemonte įsisteigusi skautininkių ir vyr. skaučių-židiniečių draugovė „Sietuva”. II eil. ketvirta 
iš kairės — draugininke Jolanda Kerelienė.

ŽAIDIMAI 
VILKIUKAMS IR

SKAUTAMS

RAITELIŲ KEPURĖS. Mažesni 
raiteliai su didesniais „žirgais”. 
Raiteliai skautiškus kaklaraiščius 
užsiriša ant galvos, kaip 
suteikiant pirmąją pagalbą, aprišant 
visą galvą lyg kepure ar skara. Arkliai 
nieko nedaro, tik raitelius neša. 
Raiteliai stengiasi vienas kito kepurę 
nuimti, ir gedi toliau žaisti, jeigu nuo 
arklio nukrenta. Paimtas kaklaraištis*

tuoj pat žaidėjui grąžinamas, kad po 
žaidimo nebūtų nereikalingų žodžių 
ir aiškinimų.

VĖJAI. Reikia stalo ir stalo teniso 
sviedinėlio. Būreliai priešingose stalo 
pusėse priklaupia ar pritupia, kad 
galėtų pūsti, o vadovas nuo stalo galo 
sviedinėlį ridena. Tikslas — nupūsti 
sviedinuką į priešo pusę, jo rankomis 
neliečiant. Vienas taškas už du kart į 
priešo pusę nuriedėjusį sviedinį (iš 
trijų bandymų). Jei sviedinukas 
nurieda iki kito galo neperpūstas per 
stalą, pradedama iš naujo. Jeigu būtų 
keturios grupės žaidėjų, sviedinys 
viduryje, ir visos keturios pusės 
pučia vėją. Galima pradėti su 10
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taškų ir po vieną atimti, jei sviedinys 
ton pusėn nukrenta.

SKAUTAI MIŠKE. Ant įvairių 
medžių ar krūmų pakabinami pop
ieriai maždaug 1 metrą nuo žemės. 
Kiekvienas žaidėjas turi pieštuką ir 
stengiasi, kur tik gali, užrašyti savo 
vardą, teisėjų nepastebėtas, 
pasklidusių parke ar miške. Jeigu 
teisėjas pamato žaidėją arčiau negu 5 
m nuo medžio ar krūmo, užsirašo 
vardą juodoje knygoje”. Jeigu 
žaidžiama skiltimis ar būreliais, 
duodami taškai. Galima tiktai vieną 
kartą ant kiekvieno popieriaus savo 
vardą užrašyti. Yra dar ir žaidimo 
uždavinys popierius iš vis surasti 1

SALOJE. Kiekviena skiltis ar 
būrelis turi popieriaus ir pieštukų. 
Surašo didesnį sąrašą reikmenų, 
kuriuos turėtų laive prieš laivui 
skęstant, pvz. žiogelis, saldainiai, 
žibintas, virvutė, degtukai, palapinė, 
užrašų knygutė, žemėlapis, vandens 
indas, laikraštis, muilas, peilis, 
veidrodis, signalizuotės vėliavos, 
virvė, antklodė, kompasas. . . 
Sudaromas bendras sąrašas. Tada 
arba žaidėjui arba skilčiai 
užduodama parinkti tik tris daiktus, 
kuriuos su savimi į gelbėjimo valtį gali 
pasiimti, parašant ir priežastį (at
siminti, kad dauguma žinovų visų 
pirma paimtų veidrodį signalizuotį) o 
po to — vanduo). Panašų sąrašą jei 
nelaimė įvyktų lėktuve, kasykloje, 
dykumoje, sniege.

KRIVŪLĖ. Vienas skautas —- 
krivūlės nešėjas (neša raštą, kurį turi 
pasirašyti asmuo nustatytoje ir gerai 
žinomoje vietoje, pvz. pažįstamų 
namuose ar parduotuvėje. Krivūlės 
nešėjas gali keliauti, kaip nori, per
sirengti ir kt., o visi skautai turi jo 
kelionę sukliudyti, bet negali būti 
arčiau tikslo negu 200 metrų (ypač jei 
žaidžiama mieste).

BATAI. Visi susėda ratu ir rodo 
savo batų padus, įsižiūrėdami kitų 
skilčių batus. Viena skiltis (ai’ visos 
kitos) pasitraukia ar apsisuka, o iš 
likusios skilties vienas ar keli įmina 
smėlį ar dumblą. Visi žaidėjai ap
sisuka ir skiltimis turi pasakyti, kuris 
likusios skilties skautas apsiavęs tais 
batais. Lengva patikrinti!

KUR ESAME? Visos skiltys ar 
žaidėjų poros gauna tą patį žemėlapį. 
Vedėjas nurodo pradžios vietą ir 
sako, pvz. einu 200 metrų šiaurės 
rytų kryptimi, tada pasuku dešinėn ir 
einu maždaug penkias minutes, kol 
pasuku 130 laipsnių ir einu pusę 
mylios. . . Skilties raštininkas 
nusirašo duomenis, tada skiltys savo 
kampuose (ar atokiau) liniuotės, 
kompaso, pieštuko ir popieriaus

Amerikietis vadovas ir v.s. fil. L. pasiruošimo metu Union, CT. 
Kiliulienė Miško Ženklo kursams Nuotr. C. Kiliulio.

Lietuvos Skaučių Seserijos vyriausią 
skautininkę s. Aliną Dvoreckienę 
Chicagos skautininkų,-ių vakaronėje 
sveikina LSS Tarybos pirm, vs fil Sigitas 
Miknaitis. Nuotr. J. Tamulaičio

pagalba nustato kelionės vietą, 
pastebi įdomius ar reikšmingus 
pastatus ar gamtos žymes, ir pasako 
vedėjui, kur jis nuėjo.

2
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v.s. A. Paužuolis

Tau Vadove
Skautaudami berniukai bei 

mergaitės sutinka įvairius 
vadovus,es.

Sumanus vadovas yra tas, kuris 
moka pastebėti jaunuolyje paslėptą 
žingeidumą, naujų kelių ieškojimą 
džiaugsmą ir norą būti įvertintu už 
padarytus darbus.

Panagrinėsime tris skirtingus 
vadovus:

Pirmasis vadovas yra daug 
skautavęs ir keliavęs įvairiais 
skautiškais keliais. Jis žengia savimi 
pasitikėdamas, taip, kad skautams 
yra lengva juo sekti.

Vienintelė šios rūšies vadovo 
klaida yra, kad žengdamas tvirtu ir 
savim pasitikinčiu žingsniu, jis kar
tais nepamato, kad paskui jį seką 
skautai pradeda nubirti, ieškodami 
naujų ir įdomesnių nuotykių. Šis 
vadovas perdaug pasitikėdamas 
savimi, praranda ne vieną jaunuolį-ę.

Antrasis vadovas yra kariškos 
drausmės mylėtojas. Jam tvarka, 

Vilniaus krašto skaučių sueigoje. Iš k. — vilnietė vyr. skautė Vilija Mačiulytė, 
viešnia Europos rajono LSS vadeivė S. Vida Gašperienė iš Anglijos, Lietuvos 
Skaučių Seserijos Garbės gynėja jvs Koletta Ju škienė ir Lietuvos Skaučių 
Seserijos Vyriausia skautininke s. Alina Dvoreckienė.

drausmė ir paklusnumas yra svar
biausias lavinimo būdas. Jis savo 
skautams nurodo veikimo kryptį, o 
pats žygiuoja iš paskos, ragindamas 
bara ir stumia atsiliekančius. Dalis 
skautų, nesugebėdami pasinaudoti 
naujomis idėjomis ir pavargę nuo 
nuolatinio skatinimo, atkris ir nueis 
ieškoti kitų veiklos kelių.

Trečiasis vadovas keliauja 
skautiškuoju keliu šalia savo skautų. 
Jis aiškiai mato skautybės idealą. Jis 
eidamas su savo skautais leidžia 
jiems patiems patyrinėti ir pasirinkti 
jiems tinkamą kelią savęs ugdymui. 
Šis vadovas yra visada pasiruošęs 
patarti, padrąsinti, nurodyti ger
iausiai tinkamą ugdymo kelią. Jis taip 
pat nepamiršta įvertinti atliktą 
skauto darbą ir sugeba perspėti 
jaunuolį apie gręsiančius pavojus. Jis 
yra draugas, bet kartu ir jo vadas. Jis 
yra geras pavyzdys ir jis išlaikys 
skautišką jaunimą skautų gretose.

Būdami vadovais-patarėjais, 
reikalaukime iš skautų laikytis ne 
vien taisyklių, bet skatinkime juos 
išreikšti savąją nuomonę, įver
tinkime nuveiktus darbus. 
Priminkime jiems Gerąjį Darbelį ir 
raginkime juos įsijungti į visuomeninį 
gyvenimą.

NAUJI ŽAIDIMAI
SKAUTĖMS

I Vaiduokliai. Lavina 
pastabumą. Gali žaisti neribotas 
skaičius skaučių.

Parinktos mergaitės išsislapsto. 
Kai ateina prieblanda, takeliu 
vedamos skiltys mėgina suskaičiuoti 
kiek tikrumoje yra vaiduoklių. 
Vaiduoklės gali bėgti skersai kelio ir 
toliau. Skiltis, kuri atspėja ar
timiausią skaičių vaiduoklių — laimi 
(arba galima prašyti tikslaus 
vaiduoklių skaičiaus laimėjimui).

II Risk ir bėk* Mazgų rišimas. 
Gali žaisti bet koks skaičius skaučių. 
Reikmenys — dvi, keturių pėdų 
virvės.

Visos sustoja ratu. Viena išrinkta 
eiti aplink ratą su virvėm bėga prieš 
laikrodžio rodyklę. Sušvilpus 
vadovei (ar koks nors kitas signalas) 
ji paduoda vieną virvę sesei ir 
sušunka kokį mazgą surišti. Abi 
bėgdamos, į priešingas puses, riša 

I mazgą ir kuri pirma sugrįžta į tuščią 
■vietą, surišus mazgą teisingai, laimi.
Laimėtoja ir vėl eina su virvėm. ..

III Suk ir atsakyk. Lavina 
lietuvių kalbos žodyną. Gali žaisti 
neribotas skaičius skaučių. 
Reikmenys iš kardono padarytas 
apskritas su raidėm su rodykle. Dar 
visą setą kardoninių kortelių su 
pavadinimais kaip „gyvuliai”, 
„paukščiai”, „medžiai” ir t. t. sudėta 
į krūvą.

Visi pasiima po kortelę su 
pavadinimais. Paskui paeiliui suka 
rodyklę ir pagal pavadinimą ant 
kortelės ir raidę pasako žodį, kuris 
prasideda su ta raide ir priklauso tai 
rūšiai (gyvuliai, medžiai ir pan.)

Laimi ta, kuri nepraleisdama eilės, 
atsako teisingai pagal k/rtelę ir raidę.

GV
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Pasikalbėjimas su Liet. Skautų S-gos Lietuvos Aidas, 1991.7.11
pirmininku Sigitu Miknaičiu lankantis Lietuvoje

Prašom papasakoti apie save 
kaip skautą, apie Lietuvių skautų 
sąjungą. Ar švečiavotės Lietuvoje 
anksčiau?

Tėviškėj lankausi pirmą kartą po 
pasitraukimo. Buvau sau davęs žodį, 
kad Lietuvon važiuosiu tik tada, kai 
nieks nesekios iš paskos, ir galėsiu 
važinėti po visą Lietuvą be specialių 
leidimų. Dėkui Dievui, sulaukiau šito 
laiko.

Esu skautas ųuo 1945 m. rudens, 
kai Vokietijoje'lietuvių pabėgėlių 
stovykloje buvo Įkurta Skautų sąjun
ga. Baigiau trumpus kursus ir'ėjau 
įvairias skauto vadovo pareigas. 
Baigęs lietuvišką gimnaziją Vokieti
joje, įstojau į “Vyčio” korporaciją, 
akademinio jaunimo sąjūdį. Kai 
paaiškėjo, kad į Lietuvą jau 
nebe grįšime, emigravome į Ameriką. 
Ten kurį laiką nedirbau su skautais, 
nes reikėjo pačiam atsistoti ant kojų. 
Vėliau baigiau kolegiją, vedžiau ir 
vėl grįžau į skautišką veiklą. Ypač 
aktyvus buvau, kai mano paties vai
kai buvo skautiško amžiaus. Tada ir 
mano žmona Janina dažnai būdavo 
tėvų komiteto narė, padėdavo tvarky
ti administracinius reikalus, tebe- 
gelbsti man ir dabar.

Anksčiau lietuvių skautų buvo 
labai daug. Pavyzdžiui, “Lituanicos” 
tuntas turėjo 400 vaikų, kurį laiką 
buvau jo tuntininku, po to brolijos 
vyr. skautininku. Dvi kadencijas 
pirmininkavau Lietuvių skautų 
sąjungai, išėjęs į pensiją truputį 
ilsėjaus, dabar vėl su skautais.

Lietuvių skautų sąjunga regis
truota Ilinojaus valstijoje kaip nepel
no korporacija. Tai leidžia nepriklau
somai veikti kaip lietuviškai orga
nizacijai. Nereikia mokėti mokesčių, 
rengiame tik ataskaitas. Šiuo metu 
turime 2500 įvairaus amžiaus narių 
Amerikoje, Kanadoje, Australijoje, 
Anglijoje ir Vokietijoje. Visas mano 
laisvalaikis - tai skautiška veikla, 
kiekvienos atostogos praeina lankant 
įvairias lietuvių skautų stovyklas.

Tikriausiai ir ši kelionė šalia 
tėviškės aplankymo turi panašų 
tikslą?

Taip. Aš jau lankiausi, savo aki
mis mačiau skautų stovyklas Lietu
voje. Noriu asmeniškai pažinti kuo 
daugiau skautų vadovų, ypač pirmųjų, 
išsiaiškinti, kaip veikia Lietuvos 
skautų sąjunga. Reikia plėsti tar
pusavio ryšius. Tesusitinka, tariasi, 
susirašinėja brolijos, seserijos vyr. 
skautininkai, kuo daugiau kitų vieno
do lygio vadovų. Kad įvairi infor
macija neitų tik per vieną asmenį, 
reikia tiesioginių kontaktų.

1993 m. lietuvių skautai minės 
savo 75 metų jubiliejų. Taigi su 
Lietuvos skautų sąjungos vadovais 
tarėmės dėl šventinių stovyklų orga
nizavimo. Ši mano kelionė 
apžvalginė, pažintinė, kitąmet 
atvažiuos mūsų vadovai kalbėti apie 
konkrečius dalykus.

Manau, kad ateity bus galima or
ganizuoti kursus Lietuvoje, kuriuose 
mūsų vadovai, turintys ilgesnę darbo 
su skautais patirtį, rengs naujus 
žmones skautavimui. Lietuviai galėtų 
atvykti' ir į'JAV, į mūšų skautiškas 
mokyklas. “Gintaro -Ąžuolo;” - 
aukščiausio lygio skautų vadovų 
rengimo mokykla, kurią baigus gali
ma lankyti Gilverio kursus. Tai jau 
pasaulinio lygio institucija, kurią 1975 
m. pats baigiau. Lietuvos skautų 
vadovams labai trūksta skautiškos 
literatūros. Nors mes jau nemažai bu
vome siuntę, bet ji kažkur prapuolė. 
Juk keitėsi skautų vadovai, 
vadovybė... Nieko, atsiųsime dar.

Kas finansuoja Lletuviųskautų 
sąjungą, kaip Jūs Išsilaikote?

Iš nario mokesčio ir nedidelių 
aukų. Iš jokių kitų organizacijų 
finansinės paramos negauname, net 
ir iš Pasaulio lietuvių bendruomenės. 
Savo jėgomis laikosi ir mūsų žurna
las “Skautų aidas” (redaktorius kun. 
Saulaitis), per metus išeina dešimt 
numerių. Anksčiau buvo siūlyta, kad 
galėtųparemti kokia nors organizaci
ja. Bet tuometinė taryba nutarė, kad 
nereikia. Jei priimsime finansinę 
paramą, galime susilaukti ir nuro
dymų^ ką ir kaip daryti. Lietuvių 
skautų sąjungos tikslas išlaikyti lietu
vybę ir nesivelti į partijų ar srovių 

politinius, ideologinius ginčus. Vie
na skautų organizacija visiems lietu
viams, pas mus skautauja įvairių 
politinių veikėjų vaikai.

O kas Jums nepatiko Lietuvos 
skautų sąjungos veikloje?

Nepatiko nesutarimas, vadina
masis skilimas, apie kurį išgirdome 
per radiją, sužinojome iš laiškų. Da
bar perskaičiauP.Malkevičiaus laišką 
“Lietuvos aide”. Manyčiau, kad tai 
daugiau asmeniškumai, nenoras su
prasti vienas kitą. Lietuvos skautų 
sąjungos aukštoji vadovybė, pirmija 
ir taryba, renkamos kas treji metai 
demokratiniu būdu. Balsuoja visi 
turintys 18 metų. Jei nepatinka esanti 
vadovybė, galima agituoti ir kandida
tuoti savo žmones - juk ateinantį 
pavasarį vyks rinkimai. Antra vertus, 
mūsų sąjunga bendrauja su Lietuvos 
skautų sąjunga, ne su kuria nors atša
ka. Mes nenorime skaldyti skautų 
judėjimo. Taip, pasaulyje pasitaiko ir 
tokių dalykų, bet mūsų gana mažai... 
Ar verta taip sūsiskaidyti? Aš bendra
vau su p. Daujotu, kai jis viešėjo pas 
mus Amerikoje. Puikus, daug idėjų 
turintis jaunuolis. Linkiu, kad jis pa
siliktų su Lietuvos skautais.

Kokia Jūsų nuomonė, ar skau
tiška vidinius prieštaravimus 
nagrinėti spaudoje vos ne kaip 
valstybinę problemą? Man atrodo, 
tai postkomunistinės visuomenės 
liga.

Ne, šiuo keliu eidami problemos 
neišspręsite, konflikto nepašalinsite. 
Turiu nemažą vadovavimo'patirtį ir 
žinau, kaip svarbu išklausyti kitų, 
nuomonę ir geranoriškai diskutuoti, 
kad būtų surasta išeitis, optimalus 
variantas. Mes gyvename 
demokratinėje aplinkoje ir esame 
nugludinti kaip tie upės akmenėliai, 
šliejamės viens šalia kito, o ne 
braižomės. Jūsų briaunos dar labai 
aštrios, teks mokytis jas švelninti. 
Skautams tai - būtina.

Dėkui už patarimus, gal 
sugebėsime pasinaudoti.

Kalbėjosi
Danguolė Bičkauskienė

Aleksandro Kairio nuotr.

4
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LIETUVOS MOKYKLOS SUOLAS

Tokiame suole sėdėjo jūsų tėveliai ir 
seneliai. Sėdėdavo po du. Draugai steng
davosi atsisėsti kartu, bet mokytojams 
tai nelabai patiko. Mat draugams buvo di
delė pagunda pasikalbėti pamokos metu.

Apačioje stalo lentynėlė pasidėti kny
goms, sąsiuviniams ir kitiems mokslo 
reikmenims. Čia tilpdavo ir maišelis su 
sumuštiniu, kuris buvo valgomas didžiosios 
pertraukos metu.

Lietuviu KADA GALI VALGYT

Girioje vilkas, pasitikęs žmogų, sako:
— Duok man duonos!
Žmogus davęs. Vilkui patiko duona — sako:
— Aš ir norėčiau kept, bet kaip ją padaryt?
—• Pirmiausia,— sako žmogus,— reikia žemę išart.. .
Vilkas tuojau:
— O kai žemę išari,'ar gali valgyt?
— Ne, ręikia pasėt rugius.
— O kai pasėji, ar tada gali jau valgyt?
— Ne, reikia duot užaugt.
— O kai užauga, ar gali valgyt?
— Ne, reikia nukirst.
—• O kai nukerti, ar gali valgyt?
— Ne, reikia iškult.
— O kai iškeli, ar gali valgyt?
— Ne, reikia pakept.
— O kai pakepi, ar gali valgyt?
— Tada jau gali! — tarė žmogus.
Vilkas galvojęs, galvojęs, kad taip daug darbo:
— Geriau nekepsiu,— sako.— Kaip ik šiolei apsiėjau be 

duonos, apsieisiu ir toliau.
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ATSPINDYS
JAV Nepriklausomybės akte 

(Declaration of Independence) 
įrašyta, kad kiekvienas žmogus 
turi teisę “gyventi, gyventi laisvai 
ir siekti gerovės”. Knygose vai
kams ši paskutinioji teisė para
šoma suprantamiau: “stengtis būti 
laimingu”. Visi žino, kad pilnutinės 
laimės šioje žemėje nepasieksi. Ne 
dėlto, kad žmogus nenorėtų ar 
negalėtų visuotinai tapti laimingu, 
bet dėlto, kad pasaulis yra ribotas. 
Teisybę tariant, pasaulis, žmogaus 
aplinka ir kartais net žmogaus .šir
dis tokie negeri, kad sakoma, jog 
nereikia kitur ieškoti pragaro, kiek 
žemėje skausmo, kančios, pykčio, 
neapykantos brolio broliui. Esama 
ir posakio, kad žmogus pats sau 
sukuria arba dangų arba pragarą. 
Ne veltui skautybės įkūrėjas 
Robertas Baden-Powellis įrašė 
skauto ir skautės įstatą: “Skau- 
tas-ė linksmas, susivaldo ir nenu

stoja vilties”. Skautų sąjūdžio da
lyviai nuo mažens girdi vieną pa
grindinių dėsnių: gero yra kiekvie
name žmoguje; Dievas mus leido į 
šį pasaulį, kad būtume laimingi ir 
nėštume laimę kitiems.

Atpažinti laimės žiburėlius ten
ka visiems — jaučiamės laimingi, 
kai mūsų šeimose viešpatauja 
ramybė; kai linksmai arba ramiai 
praleidžiame valandėles su drau
gais; kai savomis rankomis ir vaiz
duote kuriame ką gražaus — rank
darbį, stovyklą, bendruomenės 
brolišką dvasią. Esame laimingi, 
kai mus pagiria ir pripažįsta mūsų 
pastangas bei gabumus, kai esame 
reikalingi kitiems, kai žinome, kad 
mūsų šeimos nariai mus tikrai 
myli. Džiaugiamės, kai nugalime 
save, kai ištiesiame ranką kitam 
padėti, kai atleidžiame kitiems ir 
jie mums atleidžia. Dėkojame Die
vui, kai mūsų dienos šviesios; žiū
rime į jį, kai tamsoje norime savo 
ranką įdėti į jo ranką.

Visa tai — ir daug kitų pavyzdė
lių — mums parodo, kad žmogaus 
širdis tikrai plati, jos žvilgsnis gali 
apimti visą pasaulį, ir reikėtų viso 
pasaulio ar net daugiau, kad mūsų 
širdis būtų pilnai patenkinta ir 
laiminga. Ar tokią, laimę galėsime 
pasiekti, jeigu šiandien ją ragau
jame tik gabalėliais? Jeigu reikia 
taip ilgai laukti, kol jaučiame ra
mybę, santaiką, džiaugsmą, broliš
kumą?

Laimė, kaip sako Nepriklauso
mybės aktas, yra dalykas, kurio 
tenka veikliai siekti, ją kurti rū
pesčiu ir tarnyba artimui. Jėzus 
šioje žemėje buvo laimingas — 
nors jo gyvenimas jokiu būdu ne
buvo lengvas, o daug sunkesnis už 
mūsų. Ir Jėzus sako: “Duodu Jums 
■savo ramybę, palieku Jums savo 
ramybę — ne kaip pasaulis ją 
duoda (netikrą, laikiną ramybę)” ir 
“Suteiksiu jums džiaugsmą^ kurio 
niekas negalės atimti, kuris bus 
pilnas ir visuotinis”. Ir dar apie 
meilę: “Mylėkite vienas kitą, kaip 
ir aš jus mylėjau” “ir tada Jūsų 
Tėvas jus mylės”. Kaipgi Jėzus 
buvo laimingas? Kaip jis galėjo 
kalbėti apie meilę, kai jį supo pikti 
žmonės, norį jį nužudyti? 0 vis 
dėlto Jėzus buvo džiaugsmingas, 
ramus ir meilingas kiekvienam, 
kuris jį sutiko.

Laimė, kuri kaip šviesytė pasi
rodo gyvenime, nėra tik likimo 
klaida ar statistinis įvykis, o Dievo 
dovana, kuri padrąsina mūsų širdis 
ir visą žmogų, kad žinotume, jog 
tikrai kada nors pasieksime pilną 
laimę, būsime visai laimingi, 
džiaugsmingi, pilni ramybės ir 
meilės kitiems. Ta visuotinė Jė
zaus žadėta laimė prasideda jau 
dabar, kai gyvename, kaip jo gy
venimo pavyzdys ir jėga mus 
moko.

v.s. A. Saulaitis, SJ'

VINCAS MYKOLAITIS-PUTINAS

BUS RUDUO
Ant šakutės ten aukštai,
Saulės mylimas karštai,
Ko, lapeli, pageltai

Taip anksti?
Ar nakties šalnų dygliai
Tave Įžeidė giliai,
Ar saulutės spinduliai

Per karšti?

Dingo meilės jau laikai. 
Tu nuliūdęs atsakai, 
Žemė dengiasi pilkai, 

Nemaitin.
Tuoj ruduo sparnus išskleis, 
Lėkdams vėtrų sūkuriais, 
Neš visus savais keliais

Prapultim
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CHICAGO
STOVYKLOJE
Rako stovyklavietėje vėl 

skamba skautiška daina, toli ai
di čia dviem savaitėm įsikurian- 
čių stovyklauti skautų,-čių plak
tukų kaukšėjimai, kirvių pokšė
jimai.

Patyrusiai stovyklautojai Ma
rytei Utz sutikus vadovauti sto
vyklai, jau viduržiemyje buvo 
pradėta planuoti programa, pra
vesti vadovams kursai, atlikti 
įvairūs pasirengimai. Viskam 
gerai pasiruošta.

Praėjusį penktadienį, liepos 
12 d. stovyklavietėn atvykusios 
stovyklos vadovybės nuotaiką 
kiek sudrėkino juos sutikęs 
purškiantis lietutis (jis planuose 
nebuvo numatytas). Bet skautas 
nenusimena! Pasiguosta, kad 
Motina Gamta, irgi laukdama 
skautiškojo jaunimo, prausia 
stovyklą, laisto keliukus ir 
takus, kad jie nedulkėtų, kai 
jais zovada pasileis gamtos ir 
stovyklos pasiilgę vilkiukai ir 
paukštytės. Tad nebodami lie
taus, atvykusieji vadovai,-ės 
griebėsi pasiruošimų tinkamai 
sutikti rytdieną atvyksiančius 
stovyklautojus. Vadovams dar
bus baigiant, savuosius baigė ir 
Motina Gamta — lietus liovėsi 
lijęs.

Šeštadienis išaušo gražus 
(kaip dar žiemą buvo numačiusi 
vadovybė!). Kai vidurdienyje 
stovyklon įriedėjo autobusas ir 
automobiliai su stovyklautojais, 
saulutė jau buvo nuo dangaus 
nušlavusi dar vieną-kitą nuo 
vakardienos užsilikusį dabesėlį. 
Stovyklautojus plačiom šypse
nom sveikino vadovai, vadovės 
ir saulutė bei nepabaigiamą

didžioji seimą
simfoniją grojantis žiogų ir įvai
rių dūzgiančių, cirpsinčių vabz
džių orkestras.

„Lituanicos’ tunto jurų jaunių valtis stovykloje klauso vadovo instrukcijų.
Nuotr. J. Tamulaičio
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Paukštyčių/ūdryčių pastovyklės , ženklas.

Ar čia kaukas? Ar nykštukas? O gal 
būsimas vilkiukas — Linas 
Milauickas.

Štai ir mūsų brangi viešnia — V,S. 
Birutė Banaitienė.

Kas gali būt linksmiau, kaip šokiai viršininkė sesė Marytė! 
stovykloje? Ypač, kai šoka

Po įžodžio: koks kaklaryšių | linksmumas! Naujos KERNAVĖS Geltonas kaklaryšis dar gražesni
gelsvumas, ir koks sesių šių skautes su vadovėmis. kai jį užriša Vyr. Skautininke.

Nuotraukos: vyr. si. vyr. sk. Dovilės 
Šalčiūnienės ir vyr. si. vyr. sk. Rasos 
Ramanauskienės. 17

/

20



Vidurio Rai. stovykla "DIDVYRIU ŽEMĖ"

Brolis Tadas išsirinko pačių 
gražiausių šokėjų.

„Nebijok sviedinį gaudyt!” sako sesė 
V. Milavickienė.

Įžengiant į ,,Didvyrių Žemę” — sk. vyčių šaunus statinys.

Laužas smarkiai suliepsnoja, kai 
brolis Žukauskas uždainuoja.

Lietuvos skautai mums atsiuntė šių vėliavų.
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WASHINGTON -KAZIUKO MUGĖ

1991 kovo 24 d. Washington’o 
„Rambyno” vist. Kaziuko mugę 
atidaro Lietuvos Vyriausia 
Skautininke Alina Dvoreckienė ir s. 

fil. Koletta Jurskienė. Kartu stovi 
Viet-kė s. fil. Lyvija Gurskienė ir ps. 
fil. Paulius Mickus. Nuotr. Broniaus 
Čikoto.

Washington’o „Rambyno” viet. 
vadovai su viešnia iš Lietuvos. 
Nuotr. Broniaus Čikoto.
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Adelaidė

Adelaidės „Vilniaus” tuntas 
balandžio 21, Pasaulio skautų 
globėjo šv. Jurgio šventės proga, 
surengė pietus Lietuvių namuo
se su gausia loterija ir tradicine 
muge.

Skautų tėvų komiteto narės ir 
skautų mamytės, vadovaujant 
ps. Marytei Neverauskienei, 
pagamino pietus, o jau jaunieji 
juos išnešiojo į stalus. Pietų 
metu vyko loterija, kurią 
paruošė ir tvarkė v.s. Vyt. 
Neverauskas, s.dr. St. Pacevi- 
čienė, ps. Br. Mockūnienė ir ps. 
Dana Baltutytė; talkino 
skautininkai Augis Zamoiskis 
ir T. Zurauskas. Tuntininko An
tano Pociaus gerai sutvarkyta 
aptarnavimo tarnyba plovė in
dus, valė stalus, tvarkė salę. 
Buvo malonu matyti, kaip 
jaunimas, be jokių raginimų 
vikriai dirbo.

Atrodo, kad pietų dalyviai 
įvertino skautų pastangas, nes 
buvo susilaukta ir aukų.

s.Alb. Pocius

„Vilniaus” tunto vadovė, ps. 
Dana Baltutytė, 1990 m. birže
lio — 1991 m. sausio mėn. dir
bo Lietuvos Respublikos sveika
tos ministerijos pavedimu Vil
niuje, kaip logopedė, t.y. su 
vaikais ir suaugusiais, turin
čiais kalbos defektus. Ji vėl 
grįžo į Lietuvą š.m. birželio 
mėn. tęsti pradėto darbo. Savo

įspūdžius sesė Dana spausdino 
š.m. „Tėviškės aidų” Nr. 14 
Savo straipsnyje sesė Dana 
kreipėsi ir į visus Australijos 
lietuvius, kad jie savo aukomis 
pagelbėtų Lietuvos invalidamas 
vaikams. Tam reikalui Adelai
dės „Talkos” skyriuje yra 
atidaryta sąskaita: „Lietuvos 
invalidų vaikų ir našlaičių fon
das VILTIS”. Gautos aukos bus 
panaudotos perkant specialius 
reikmenis, žaislus ir literatūrą 
pernai įkurtam reabilitaciniam 
darželiui Vilniuje. -x-

Canberra

„Baltijos” tunto skautai,-tės 
kovo 2-3 d. suruošė tradicinę 
tunto stovyklėlę pušų miške. 
Laurel vietovėje. Simetinė sto
vykla skyrėsi tuo, kad visas dar
bas buvo pačių jaunesniųjų ran
kose: stovyklai vadovavo Daina 
Mauragytė, jai talkino Belinda 
Howe, Paulius Stepanas ir kt. 
Pirmąją dieną, įsirengus sto
vyklą, buvo žygiuota, sekta 
kelionės ženklais, mokytasi 
lietuviškai, giedotas Tautos 
himnas, rišti skautiški mazgai... 
O vakare į stovyklos laužą 
atskubėjo iš Canberros dąug 
svečių. Labai nuotaikingą laužą 
pravedė Skaistė Mauragytė, tal
kinama Beniaus Katausko, 
Arūno Kovalskio, Petro Šilinio 
ir Kazio Stepano. Į laužo 
programą įsijungė ir svečias iš 
Tėvynės — aktorius-poetas 
Kęstas Genys, kurio šaukimas 
Lietuvai prisikelti, nuskambėjo 
toli per pušynų plotus... O po to 
dar ilgai skambėjo lietuviškos 
dainos... Gi naktį, mėnesienos 
šviesoje, vyko naktiniai žai
dimai.

Antrąją stovyklos dieną 
dominavo eiliniai stovyklos dar-

Miško Šeškutė

Melbourne

LSS 1990 m. rašinių konkur
so laimėtojų tarpe, skautų,-čių 
grupėje laimėtojomis Rašinių 
vertinimo komisija paskelbė dvi 
„Džiugo” tunto seses: I-ma vieta 
teko Dainai Didžytei už rašinį 
„Vytuko sapnas” (premija 125 
dol.), o ILra vieta — Linai 
Didžytei už rašinį „Lietuviškai 
kalbėti: kur, kada?” (100 dol.). 
Valio, sesės.

„Džiugo” tunto vadijos posė
dis įvyko balandžio 11d., Ken- 
singtone. Jį pravedė tuntininkė, 
v.s. D. Lynikienė. Posėdyje 
dalyvavo rajono vadas, s. N. 
Ramanauskas, vadeiva — v.s. 
H. Antanaitis, skautininkų 
ramovės pirmininkė, v.s. J. 
Žitkevičienė ir būrys jaunųjų 
tunto vadovų. Posėdžio metu ap
tarta tunto veikla ir ateities pro
jektai. Nutarta, kad (kiek galė
dami) tuntas ir Skautininkų ra
movė teiks finansinę pagalbą 
Lietuvos invalidams vaikams — 
ten su jais darbuojasi ir 
adelaidiškė jauna skautininke 
Danutė Baltutytė. Tunto veiklai 
lėšų sutelkimui bus ruošiamas 
tradicinis metinis skautų balius 
Lietuvių namuose rugpjūčio 31 
d.

Prieš Velykas džiugiečiai 
suruošė poros dienų stovyklą 
Skautų tėvų komiteto pir
mininko Juozo Lukaičio ūkyje, 
netoli Daylesford. Stovykla 
labai gerai pasisekusi.

* PD

„Džiugo” tunte suruošta kovo 
3 d. Kaziuko mugė ir loterija 
davė 410 dol. pelno. Pinigai per
duoti sausio 13 d. Vilniuje 
nužudytųjų šeimoms remti fon
dui.
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BOSTON

Lietuvos Skaučių Seserijos VS s. 
Alinos Dvoreckienės atsisveikinimo 
sueigoje Bostono ir Worcesterio 

sesės ir broliai taria jai „Iki 
pasimatymo”. Nuotr. v.s. Č. Kiliulio. 

Lietuvos Respublikos prez. Vyt. 
Landsbergis, š.m. gegužės mėnesį 
apsilankęs Bostone, pasitinkamas 
Lietuvių Skaučių Seserijos vadovių: 
VS s. B. Banaitienės ir VSPv.s.fil. L. 
Kiliulienės. Susitikimas įvyko Logan 
aerouoste. Nuotr. Č. Kiliulio.

Lietuuos Skaučių Seserijos VS s. A.
Dvoreckienė su išeivijos LSS
vyriausiomis vadovėmis: LSS VS s. 
B. Banaitiene ir VSP v.s. L. 
Kiliuliene. Nuotr. v.s. Č. Kiliulio.

Nors gyventi būtu ir be galo sunku, gali savo naštą 
gerokai palengvinti, prisiimdamas gyvenimą tokį, koks jis 
yra.

„Miško Ženklo” — Gilivellio kurso 
§NE HI-III vadovybė pavasarį, 
apžiūrėjusi stovyklavietę. Kursai 
vyks rugpiūčio 17-24 d.d. Union, 
C.T. Nuotr. v.s. Č. Kiliulio.
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NAUJA SKAUČIŲ 
UNIFORMA

Aguonėlės:
Balta bliuze
A-linijos, tamsiai mėlynas si

jonas

Paukštytės:
BSA trumpom rankovėm bliu

ze
Tamsiai mėlynas A-linijos si

jonas
Specialybių juosta

Skautės, prit, skautės, vyr. 
skautės, skautininkės;

BSA trumpom rankovėm 
bliuze

Tamsiai mėlynas sijonas su 
dviem klostėmis

Juostinis diržas pagal kakla
raištį

(Specialybių juostą dėvi skau
tės ir prit. skautės)

Marškiniai perkami per Boy 
Scouts of America krautuvėse.

Sijonai perkami per
„Schoolbelles”.

Užsakymų lapai pasiųsti tun- 
tininkėms ir vietininkėms.

IŠLEISTI NAUJI 
ŽENKLIUKAI

Lietuviškosios skautybės fon
das išleido meniškus dail. Prano 
Lapės pieštus ženkliukus klija
vimui ant siunčiamų vokų. Šie 
ženkliukai yra tąsa anksčiau 
išleistųjų iškiliųjų lietuvių daili
ninkų serijos ženklų. Juos 
galima įsigyti pas LS fondo 
atstovus vietovėse > kur yra 
lietuvių skautų vienetai, arba 
kreipiantis į Lietuviškosios 
skautybės fondą, 17 Tyler Rd., 
Lexington, Mass. 02173, Č. 
Kiliulį. (k.n.)

BRAZILIJA

„Laisvosios Lietuvos” stovykloje, Brazilijoje, po įžodžio laimingos šypsosi 
prityrusios skautės Karia Stukaitė iš Argentinos, Ana Patricija Jušinskaitė, 
1990-91 m. lankiusi Vasario 16 gimnaziją Vokietijoje, ir Solange Trinkūnaitė 
Dzigan.

Kruopšti bitelė
susitiko su svečiu ir pasikalbėjo apie 
Vasario 16 d. gimnaziją.

Jau 22 metai, kai v.s. Izabelė 
Jonaitienė turi Vasario 16 d. Gim
nazijai remti būrelį Clevelande.

Clevelande lankėsi muz. Arvydas 
Paltinas, Jasano 10 d. gimnazijos 
muzikos mokytojas. Sesė Izabelė

V. Bacevičius
Iš k. d. R. Jonaifytė-Nasvytienė, 
Izabelė Jonaitienė ir muz. Arvydas 
Paltinas — Vasario 16 d. gimn. 
muzikas ir choro vadovas — 
Vokietijoj.
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DETROIT

Jurskiene iš Lietuvos. Nuotrauka: 
Algio Rugieniaus.

Skautininkai,-ės, uyr. sk. židinietės, 
akademikai,-ės su sese v. s. Koletta

„Gabijos” tuntouyr.sk. „Židinys” su i Lietuvos sueigoje Detroite. 
sese u.s. Koletta Jurskiene iš Nuotrauka: Algio Rugieniaus.

Sesė v.s. Kollėta Jurskiene iš Lietuvos su savo broliu s. Algirdu
Mantvydu ir v.s. Leopoldu Heiningu. Nuotrauka Algio Rugieniaus

„SIETUVA” ŽENGIA 
PIRMYN

Malonu stebėti Lemonte ir 
apylinkėse gyvenančias skauti- 
ninkes gražiai ir entuziastingai 
dirbančias jų neseniai įkurtoje 
skautininkių ir vyresniųjų 
skaučių „Sietuvos” vardu 
pavadintoje draugovėje, vado
vaujamoje s. fil. Jolandos Ke- 
relienės.

Skautininkių veikla nesiribo
ja vien sueigomis. „Sietuvos” 
draugovės narės dalyvavo susi
tikime su Lietuvos Skaučių Se
serijos Vyriausia skautinin
ke Alina Dvoreckiene. Drau
gininke s. fil. Jolanda Ke- 
relienė ir jos pavaduotoja s. 
fil. Giedrė Penčylienė dalyvavo 
susitikime su LSS Vyriausia 
skautininke s. Birute Banai- 
'tiene. Draugovei atstovauta ir 
oficialiame susitikime su Lie
tuvos prezidentu. Vytautu 
Landsbergiu. Vasarą numatytos 
draugovės iškylos, o rudenį — 
koncertai ir kiti renginiai.

Sueigose sesės daug dainuoja, 
daro rankdarbius, mokosi įvai
rių papuošimų maisto patieka-. 
lams, įmantraus servetėlių 
lankstymo, įdomių skarelių 
rišimo būdų.

„Sietuva”, auga ir klesti. Vi
soms sesėms linkėtina sėkmės 
ir darnaus darbo skautiškuose 
užsimojimuose.

ps. fil. Svajonė Kerelytė
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A 1

Postrhaster: send all address changes to:

SKAUTU AIDAS
4613 W. 106th Place
Oak Lawn, IL 60453

ALp(LKA)3083 
1991, Nr. 7

Rev,. Juozas Prunskis
rlf 7114 S. Hamlin Ave.

Chicago, IL 60629

seeeseeeeseeeseseeeeeeaeaeeee
pro Vpalapinės

Skiltininkė klaušia skautės:
— Kodėl pavėlavai į sueigą, sese?
— Pervėlai iš namų išvažiavau.
— Ar negalėjai anksčiau iš namų 

išeiti?
— Jau buvo pervėlu anksčiau 

išvažiuoti.

Prie laužo

7 8 S. 21
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