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praėjo šių metų Tautos 
gal jau paskutinė, nes 

lietuviškame kalendoriuje, išleistame 
1991 m., rugsėjo 8-ji jau numatyta tik 
kaip „atmintina” diena, skirta 
Vytauto Didžiojo karūnacijai; jos 
vieton — atrodo — ateina liepos 6-ji
— Mindaugo karūnavimo metinės, 
pavadinta Valstybės diena.

Mums kol kas tai dar neįprasta, 
nes Tautos šventę šventėme visą 
savo gyvenimą — anuomet, laisvoje 
tėvynėje, vėliau tremtyje ir išeivijo
je. . . Bet ši, kad ir paskutinioji 
Tautos šventė yra ir bus pati 
džiugiausioji, mūsų visų lūkesčių 
išsipildymo diena, nes šių metų 
rugpjūčio pabaiga — rugsėjo pradžia 
atnešė mūsų tautai 
nepriklausomybę!

Kurį laiką (rugpj. 19-21 d.d.) net 
atrodė, kad visos Lietuvos 
išsilaisvinimo viltys gali žlugti Sovietų 
Sąjungoje sukilus reakcinėms 
jėgoms. Bet Dievas buvo su mumis, 
ir štai Lietuvos nepriklausomybė, jos 
pasiryžusių sūnų ir dukterų 
pastangomis, galutinai tapo įkūnyta
— Lietuvos nepriklausomybė 
pripažinta viso Vakarų pasaulio — 
nuo pirmosios, turėjusios 
pakankamai drąsos ir mums 
ištiesusios draugišką ranką mažytės 
Islandijos, iki pasaulio galiūnų: JAV, 
Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos. . . 
Rugpjūčio 27 d. Lietuvą pripažino 
Australija. Jų eilė, rašant šias eilutes, 
jau siekia virš 40! . . Lietuvos 
nepriklausomybę pripažino net Rusi
ja ir buvusi mūsų tautos kalintoja — 
Sovietų Sąjunga.

Lietuvos nepriklausomybė 
nebeatšaukiama! Tegyvuoja laisva 
Lietuva, tegyvuoja laisva lietuvių 
tauta!

Lietuvos
Naciona inė
M ' ■•ydp 
f ibi o : a

b.ž.
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Apsupę bokštą, susikibę rankom, 
Pasaulinė skelbė laisvę savo aiškiai, 
Beginklėm rankom stabdė tankus, 
O jie tik traiškė, fraiškė, traiškė. . .

Jie minią šaudė kulkom išcentrinėm 
„Lietuvai laisvė!” — skambėjo lyg 
burtas.
Duso nuo dūmų. Bombos plastikinės 
Svilino rūbus. Nuo triukšmo apkur
to.

Sustojo tankai. Dūmai išsisklaidė.
O jie stovėjo susikibę rankom. . . 
O jų nei tankai, šūviai nenubaidė, 
Tauta stovėjo, tauta nesitraukė. . .

Tik moterys puolė raudoti ant žemės 
Dukrų ir vyrų, sūnų, mylimųjų, 
Dangus pravirko nuo skausmo 
aptemęs
Trispalvės dengė kūnus užmuštų
jų- ■ •
Pastangos piktos į minią sudužo, 
Jos nepalaužė, ji nepasitraukė. 
Lietuva gedi tvirta nepalūžus, 
Tiki j ateitį ir laisvės laukia

Jūs nepraeisit, kaip nepraėjot,
Nors ginklas jūsų — supratot tai 
aiškiai.
Tautos beginklės nenugalėjot, 
Nors jūsų tankai traiškė ir traiškė.

Traiškė ir traiškė, bet nesutraiškė 
Laisvės troškimo ir mūsų ryžto 
Kartą išvydę laisvės šviesą vaiskią 
Niekas į tamsą niekad nebegrįžta.

Koletą Jurskienė 
Vilnius

LEGENDA

Vėjas įtūžo — pakilo audra.
Bangos veržės iš jūros.—
Skausmingom ašarom akyse
Sklido nebyli malda...
Laižė krantą bangų keteros,
Biro ant smėlio jūros ašaros —
Gintarai...
Kaip varpai
Jie aidėjo tą naktį.
Sušalusiu pajūrio smėliu...
Ir šauksmai:
— Nebūsim vergais!
— Užtenka, budeliai, liet mūs kraują...

Iš sopulingos širdies
Lietuvos — mažos kaip vilties —
Motinų riksmas atsidaužė Balti j on 
Ir pažiro mažais gintarais — 
Didelio skausmo lašais.

Aušra Mendelytė, 12 kl., V vid.

Pamačiau įžeistą Lietuvą, ir užvirė širdis. 
Vėl sovietų darbas. Vaikai, moterys nesustabdė 
tankų... Tik pagalvokit, kiek našlaičių! Ar matėte 
šalį, kurios beginkliai žmonės bėga prieš tankus? 
Ne? Pasižiūrėkite. Tai — Lietuva.

x

Jų mirtis — žuvusi dalelė ir mano širdies... 
Sausio tryliktoji atnešė daug aukų, .todėl užde
gusi žvakutę ir pasižiūrėjusi į liepsną prisiminiau 
tą kraupų vaizdą... Gyvybes atidavė jauni, už 
Lietuvą kovojantys ir ją mylintys žmonės...

x

Raudonieji fašistai, apsimetę liūtais, veržėsi į 
televizijos bokštą, žudė beginklius! Neatėmė, 
bet patys prarado paskutinę garbę ir sąžinę.

x
Atmink tai, kas įvyko tą sausio tryliktosios 

naktį. Atmink tą vyriškį, suvarpytą kulkų, 
merginą, sudraskytą tanko vikšrų, ir vaikiną, 
kuriam vos... Septyniolika metų. Tad, uždek, 
Lietuvos pilieti, žvakutę, parymok prie jos ir vis
ką atmink amžių amžiams.

Klaipėdos XXI vid. m-los 10a klasė
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LIETUVOS GRYBAI
Lietuvos miškuose auga apie 200 rūšių grybų. Tačiau 
tikrai vertingų yra apie 60. Lietuvoje per metus 
prirenkama apie 30 tūkstančių tonų. Ne visur vieno
dai gausiai auga grybai. Daugiausia uždera Lietuvos 
pietryčiuose.

Grybų gausumas labai įvairuoja. Vienais metais 
jų priauga labai daug, o kitais metais nieko. Labai 
daug nulemia lietingumas ir šilima.

Geriausias Lietuvos grybas yra baravykas. Jis tin
ka Įvairiausiai paruoštam maistui.

Tikrinis baravykas

Tikrinis baravykas,
Auga nuo birželio iki spalio mėn. įvairiuose miškuose 

po pušimis, eglėmis, beržais ir ąžuolais, bet daugiausia 
pietryčiuose. Gausiausiai baravykai auga rugpiūčio antro
joje pusėje ir rugsėjo pirmojoje pusėje. Vasarą augan- 
tieji baravykai labai kirmija. Pagal augimvietes baravy
kas skirstomas į šias atmainas: pušynų, eglynų, beržynų 
ir ąžuolynų.

Naudojami švieži . (virti, kepti), marinuoti, džiovinti.
Baravykas kazlėkas

Baravykas kazlėkas,
Auga jaunuose pušynuose rugpiūčio—rugsėjo mėn., 

gausiai, ypač Lietuvos pietryčiuose.
Valgomas šviežias ir 

marinuotas. Tinka sultims gaminti. Prieš naudojimą glei
vėta odelė nulupama.

Rausvoji ūmėdė
Auga liepos—rugsėjo mėn. lapuočių ir spygliuočių miš

kuose; randama dažnai, -bet negausiai. Naudojama šviežia, 
tinka sūdyti.

Į rausvąją ūmėdę panaši pelkinė ūmėdė (Russu
la paludosa Britz.). Kepurėlė 7—15 cm skersmens, pa
plokščia, senesnės ūmėdės įdubusiu viduriu, drėgname ore 
lipni, sausame blizganti, kraujo raudonumo, centre ruda, 
kartais su šviesiai rudomis dėmėmis. Rausvoji ūmėdė
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Įvairūs kepurėlių pavidalai:
1 — paplokščia. 2 — iškili, 3 — pusrutuliška, 4 — piltuvėlio pa
vidalo, 5, 6 — varpelio pavidalo, 7 — jdubusiu viduriu, 8 — 

iškili su kauburėliu, 9— užsiraičiusiais kraštais Margoji musmirė

Margoji musmirė
Auga liepos—spalio mėn. spygliuočių ir lapuočių miš

kuose. Mūsų respublikoje randama dažnai, bet negausiai. 
Nuodinga.

Į aprašytąją panaši rausvarudė musmirė 
(Amanita porphyrea Sect.); atskirti galima ją j>agal tamp
rią kepurėlės odelę, kuri tempiasi kaip guma. Auga lie
pos—rugsėjo mėn. pušynuose. Nuodinga.

Valgomoji voveraitė, voveruš
ka, gaidelis, lepeška

Auga suygliuočių ir lapuočių miškuose nuo liepos iki 
lapkričio mėn.; Lietuvos pietryčiuose labai gausiai. 
Naudojama maistui šviežia, marinuota ir rauginta. Tai ge
ras, mažai kirmijantis grybas, bet sunkokai virškinamas, 
todėl jis priskiriamas trečiajai kategorijai.

Lietuvoje voveruškas noriai superka paruošų organi
zacijos, j-nes jas nesunku valyti, be to, ir sukirmijusių 
būna niažai.

Valgomoji voveraitė

Valgomasis pievagrybis,
Auga gegužės—lapkričio mėn. ganyklose, soduose, dar

žuose, parkuose ir kitose trąšiose dirvose. Siam grybui 
miškas nebūtinas. Todėl šis, taip pat kiti pievagrybiai au
ginami ir dirbtiniu būdu šiltnamiuose, rūsiuose, specialio
se patalpose per ištisus metus. Kultūroje auginamas gry
bas vadinamas dvisporiu pievagrybiu (Agaricus 
bisporus Sing.), kuris savo maistingumu ir aromatinėmis 
savybėmis prilygsta baravykui. Valgomasis pievagrybis
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„MĖLYNOJI ŽOLĖ” LIETUVOJE
Išsipildė budžio vyr. v. Algio 

Bylos svajonė: 1991-ųjų m. vasarą jis 
išvyko su savo ”Piper Road Spring 
Band” muzikine grupe, grojančią 
’Blue grass”, j Lietuvoje suruošt? 
tarptautini ’’Country music” festivalį.

Rugsėjo 3 d. Wisconsin ’’State 
Journal” išspausdino straipsnį apie 
grupės kelionę. Duodame kelias 
ištraukas.

Rugpjūčio 18 d. grupė, iškviesta 
Lietuvos Filharmonijos, lėktuvu 
nusileido Rygoj. Juos pasitiko rengė
jai ir privačiu autobusu nuvežė į 
Palangą. Buvo planuojami penki 
koncertai septynių dienų laikotarpy, 
keliose Lietuvos vietovėse. Deja, tuo 
metu Maskvoje įvyko perversmas ir 
Lietuva sustingo netikrume. Buvo 
atšaukti koncertai Klaipėdoj, 
Mažeikiuose, Telšiuose ir kitur. O į 
ten jau buvo nuvykę draugai su 
gėlėmis. . .

Palangoje iškvietėjai patarė Algiui 
būti pasiruošusiam grįžti namo, 
tačiau ten nebuvo jaučiami 
neramumai, tik vasarotojai skubėjo 
apleisti kurortą. Ištuštėjusiame pa
jūry ’Piper Road” muzikantai: Algis, 
jo keturi draugai ir juos lydinti šokėjų 
pora džiaugės] pajūrio smėliu ir 
Baltijos jūra. Čia pat atsiradoketuviai 
muzikantai, su kuriais jie tarpusavy 
muzikavo ir draugavo bei nuvyko į 
Klaipėdą ir susitiko su seniai matytais 
bičiuliais.

Galop rugpjūčio 22 d. grupė jau 
koncertavo Palangos festivalyje, 
naujame paviljone, talpinančiame 
1500 žmonių, {vyko du koncertai, 
kuriuose dalyvavo ir Amerikoj 
koncertavęs Vytautas Kernagis su 
savo „Dainuojančiu teatru”. Algio 
grupės "Blue grass” muzika užkerėjo 
perpildytą žiūrovais paviljoną. Jis 
pasakojo, kad publika plojo, šaukė, 
nešė gėles po trečios dainos, — tokio 
entuziazmo jo grupė dar niekad 
nebuvo patyrusi.

Koncertų pabaigoj susijungė 
Algio ir Kernagio grupė, sugrodami 

sudžazintą „Du gaideliai”. Šokanti 
grakšti pora, lydėjusi ansamblį, 
koncerto pabaigoj pasirodė 
Amerikos spalvų kostiumuose, kas 
sukėlė publikoje tikrą euforiją. 
Koncertų rengėjai paprašė, kad 
sekančiuose koncertuose šokėjai 
visą laiką dėvėtų tik šiuos kostiumus.

Neramumai Sov. Sąjungoje 
neleido ’Piper Road” sustoti Kaune 
ir Vilniuje. Juos vežė autobusu tiesiai 
į Sniečkaus miestelį, kur turėjo vykti 
pagrindinis festivalis. Važiavo jie 
naktį ir, jų laimei — matė Baltijos 
kelią, kuris atžymėjo nelegalų Balti
jos tautų prijungimą prie Sov. Są-

"Piper Road Spring Band” an
samblio dalyviai Lietuvoje. Antras iš 
Kairės — budys Algis Byla — 
smuikininkas.

jungos. Pakely kas antras kilometras 
buvo sukrauti laužai, kurie švietė 
visą kelią. Jeigu net Algiui šis reginys 
išspaudė ašarą, tai jo draugai 
amerikiečiai buvo giliai sukrėsti. Jie 
matė didžiulius laužus, apsuptus 
žmonių, mažesnius — sukrautus 

vaikų ir karts nuo karto stovintį 
vienišą žmogelį ar nedidelį vaikutį su 
maža žvakute rankoje. . .

Kelis kartus grupė paprašė 
autobuso vairuotoją sustoti ir Algis 
su draugais prisijungdavo prie Balti
jos kelią šviečiančių žmonių, su jais 
kartu padainuodavo ir simboliškai 
pakurstydavo laužą. „Tuo metu ir 
mes tapome nepriklausomybės 
siekiančių dalyviai” — sakė Algis, o jo 
draugas, vadinamas Kangaroo 
pridūrė: „Buvo taip įspūdinga, kad 
mano širdis smarkiai daužėsi iš 
graudulio”.

Rugpjūčio 24 d. įvyko didysis 
festivalis Sniečkuje, prie Ignalinos, 
kuriame dalyvavo grupės iš Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Rusijos, Lenkijos, 
Čekoslovakijos ir Algio — Amerikos. 
O žiūrovų buvo daugiau nei 12000.

Po koncerto visos grupės susi
jungė draugiškam bendravimui (’’jam 

j session”), kur kartu grojo ir dainavo. 
Laimėtojų taurė buvo įteikta ’’Piper 
Road Spring Band”.

Algis sakė, kad jo grupė 
dominavo spaudos ir plakatų 
skelbimuose. ,,Be to — jis 
juokdamasis pridūrė — visur prie 
mano pavardės buvo prirašyta: 
Tikras Balio Sruogos anūkas”.

Grįžusius namo, dar O’Hare 
aerouoste, draugai muzikantus ap
dovanojo kepurėmis su įrašu: ”PRSB 
Coup Survivors”.

„Mėlynosios žolės” (Blue grass) 
muzika Lietuvai labai patiko ir čia 
minima grupė buvo pakviesta 

. ateinančią vasarą vėl ten koncer
tuoti. Visi dalyviai nekantriai laukia 
antros kelionės.

Gero vėjo Algiui ir jo mėlynai žolei!
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. Brolis Mindaugas iš Alytaus šią 
vasarą stovyklavo Lenkijoje, tarp
tautinėje stovykloje prie 
Čenstakavos. Štai jo įspūdžiai:

„Šioje stovykloje stovyklavo 
daug skautų iš įvairių šalių. Tuo pat 
metu vyko ir VI Pasaulio Jaunimo 
Dienos, kurių metu susitikime su 
popiežiumi Jonu Paulium II. Buvo

neapsakomas įspūdis, kada, laukiant 
popiežiaus atvažiuojant, jaunimas 
dainavo: pradeda italai, toliau tęsia

PRIE VIRVYTĖS SKAUTAI SUSIRINKO..
O sena Žemaitija, 
Lietuvos tu dalis, 
Tu miškų viešpatija, 
Tavim džiaugias širdis.

Čia Kęstutis gyveno, 
Mušdams priešus piktus, 
Myli laisvę nuo seno 
Žemaitijos žmogus. 

prancūzai, vėliau dainą pasigauna 
ispanai, lenkai ir 1.1.!

„Negaliu žodžiais apsakyti, kas 
dėjosi, kai atvyko šv. Tėvas! Reikia 
pačiam. išgyventi ir pamatyti, kokį 
įspūdį visa tai paliko vaikams.

„O stovykla? J ją mus pakvietė 
lenkų skautai, vad. harcežai. Mes 
lietuviai buvome 64. Stovyklos 
tvarka buvo labai griežta. įėjimas ir 
išėjimas tik pro vartus, pagarbos 
atidavimas vyresniesiems ir pn.

Bet labiausiai visus „sužavėjo”, 
kad po 11 vai. vakaro po stovyklą 
vaikščioti galėjo tik vadinamieji 
„identifikatoriai” — žaliašlipsiai, 
mėlynšlipsiai. O tokių buvo nedaug. 
Iš mūsiškių tik 20. Todėl kai kam 
buvo „nesaldu”. . . Bet nieko. 
Visiems patiko dar pora dalykų: 
„linksmas miestelis” su paštu, ar
batine, knygynu, parduotuvėlėmis 
ir. . . atsiprašau. . . tualetu. . . kuris 
mums patiko: atskira kabina', 
atitinkama skylė, popierius. Ne taip, 
kaip pas mus — duobė, šatra Ir 
tupėk, kaip žvirblis!

„Stovyklos maisto perdaug 
nedievinom. Bet valgėm, negi 
pasirodysi, kaip -koks 
„Bundeswehr’o” kareivis. Tai šiam 
kartui ir užteks, nes įspūdžiai per 
ilgai užsigulėjo.”

Čia upeliai srovena — 
Jūra ir Minija.
Žilą praeitį mena 
Čia kiekviena kalva.

Tu — bajorų Tėvyne, 
Žemė mūsų šventa. 
Krauju laisvę apgynė 
Tau Žemaičio ranka.

Tie dainos žodžiai buvo patys

populiariausi praeitais metais 
vykusioje skiltininkų mokymo 
stovykloje. Tokį populiarumą ji gavo 
dėl to, kad ta stovykla buvo 
suorganizuota legendos ir 
padavimais apipintoje Žemaitijoje, 
Telšių rajone prie Virvytės upės, 
netoliese „Laumės pėdos”.

Tuomet buvo susirinkę daug 
skautų iš visos Lietuvos. Šiais metais 
Lietuvos skautų vadovai vėl 
susirinko į tą pačią vietą pabendrauti 
ir pasimokyti.

Stovyklos štabas, kuris buvo 
sudarytas dar praeitų metų rudenį, iš 
anksto buvo paruošęs mokymo 
programą. Pagal ją skautai mokėsi 
skautavimo pagrindų, signalizacijos 
abėcėlės, pirmos medicininės 
pagalbos suteikimo, liaudies 
medicinos paslapčių, istorijos, 
tautos .o. daug kitų dalykų.

Turėjome progos išvažiuoti ir į 
dvi ekskursijas. Aplankėm Lietuvos 
senąsias pilis, kurios yra prie 
Nemuno ir buvome nuvykę į atlaidus 
Žemaičių Kalvarijoje.
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,,Laumė”

Stovyklos štabas

metus iš eilės savo žemėje galime 
priimti Lietuvos skautus. Tad nors 
mes ir ne visai gerai mokame 
žemaitiškai kalbėti, tačiau 
stengiamės kaip išmanom. Na, o tas 
visiems labai patiko. Daug kas sakė, 

kad pradės ir patys mokytis kalbėti 
žemaitiškai.

Žydrūnas Pilkauskas 
Telšių Džiugo vardo skautų 

draugovės draugininkas.

Nerijaus Jankausko nuotraukos.

Skautai ne vien mokėsi ir važinė
jo. Dažnai atskiros skautų grupės 
eidavo į Biržuvėnus žmonėms padėti 
šieną vartyti, griebti, malkas kapoti ir 
kitus darbus dirbti. Kad stovykla 
buvo įdomi, tai liudija ir tai, kad į 
stovyklą buvo atvykę daug garbingų 
svečių. Mus aplankė vyskupas 
Sigitas Tamkevičius, Žemaičių 
kultūros draugijos pirmininkas 
Stanislovas Kasparavičius, LSS 
tarybos pirmininkas Feliksas 
Šakalys, pavaduotojas Ričardas 
Malkevičius, Telšių kunigų seminari
jos vicerektorius Jonas Kauneckas, 
svečiai iš Amerikos.

Turbūt visiems skautams išliks 
atmintyje vakarai praleisti kartu su 
kunigu J.-Kaunecku. Todėl norėtųsi 
padėkoti jam už suteiktą mums ne tik 
materialinę bet ir moralinę, dvasinę 
paramą. Ačiū ir Klaipėdos „Sirijaus” 
gamyklos direktoriui ir mūsų 
stovyklos viršininkui P. Am- 
brozaičiui ir visam štabui ir visiems 
skautams atvykusiems į stovyklą.

Mums, Žemaičiams iš Telšių, 
buvo didelė garbė, kad jau antrus

SKAUTŲ AKMUO

"Prie pat Zarasų miesto yra 
aukšta kalva, kurią 1935 m. skautai 
apsodino medeliais. Ant jos 
viršūnės guli dailus akmuo su jame 
iškaltu skautų ženklu - lelija ir jų 
šūkiu "Budėk". Kadangi skautai šią 
kalvą tvarkė ir prižiūrėjo, tai žmo
nės ją praminė Skautų kalnu. Čia 
būdavo ruošiami skautiški laužai ir 
kt.", - rašo B. Kviklys knygoje 
"Mūsų Lietuva".

Tačiau 1955 metais akmuo kai 
kam labai nepatiko (buržuazinė lie
kana!), jis buvo nuverstas ir čia pat 
užkastas. Užaugo skautų sodintos 
liepos, ąžuolai, o apie akmenj ir 
kalną niekas nekalbėjo...

Ir tik 1989 metais, atgimimo 
audros metais, Zarasų rajono sąjū
diečiams kilo idėja šį akmenį su
rasti ir atstatyti. Bet kas imsis šio- 
darbo? Juk rajone nėra skautų!

Vieną gražią dieną po darbo va
landų čia susirinko rajono komjau
nimo komiteto nariai. Atkasė ak
menį, su ekskavatoriumi iškėlė ir 
pastatė ant išlikusiu pamatų, res

tauravo nuskilusią akmens pusę. 
O rudenį dar pasodino medelių. 
Teauga.

Gal kalnas vėl taps jaunimo 
mėgiama ir lankoma vieta. Ir Jūs, 
būdami Zarasuose, nepamirškite 
čia apsilankyti.

R. Leleckas
FOTO: AUTORIUS

9

9



mm bk
BURUNDI skautai dalyvavo 

„šviesos grandinės” programoje, 
kurią suorganizavo Raudonasis 
Kryžius. Sostinėje Bujumburoje du 
skautų vienetai, nešini žibintais, 
keliavo per miestą, pakeliui 
sutikdami kitus skautus, kas 
kilometrą uždegdami jų žvakutes. 
Tada švieselių grandinės susirinko 
uoste, kur gyvena karo pabėgėliai iš 
Somalijos. Tą pat darė ir Gitegoje, 
antrame didumu mieste. Krašto 
šiaurėje skautai šviesos grandinės 
metu surinko pieno, ryžių, vaisių ir 
drabužių karo pabėgėlių stovyklai.

ARMĖNIJOS, Gudijos, Estijos. 
Latvijos, Lietuvos, Moldavijos, Rusi
jos, Ukrainos ir Mongolijos 25 skautų 
vadovai lankėsi Ženevoje, 
dalyvaudami Pasaulio skautų 
organizacijos; centre surengtame 
seminare. Prancūzijos ir Anglijos 
sąjungos prisidėjo prie ruošos. 
Tikslas buvo supažindinti su skautų 
dėsniais, metodais, tarptautiniais 
ryšiais, suaugusių vaidmeniu, są
jungų administracija. Programą 
finansavo JAV skautų sąjunga, ir 
dalyviai turėjo progos pabendrauti su 
šveicarais skautais.

KANADOS ir JAPONIJOS 
skautų sąjungos turi naują unikumą. 
Kanadiečių yra vienoda visoms 
šakoms, išskyrus bebriukus 
(jaunesniųjų šaka). 1988 ir 1990 
Pasaulinės skautų konferencijos 
patarė prie visų uniformų nešioti 
pasaulinį skautų ženklą, todėl

kanadiečiai jau šį įsiuvo į uniformą. 
Ženklelio pelno dalis siunčiama į 
Pasaulinį skautų fondą. Japonijos 
skautų uniforma yra „draugiška 
gamtai” — pagaminta grynai 
natūralių siūlų bei medžiagų.

iš

fl)

PASAULINIAI skautų gamtos 
globos metai baigėsi rugpjūčio 
mėnesį (prasidėjo 1990 balandžio 
mėn.) Visame pasaulyje skautai 
užsiėmė gamtos globos bei apsaugos 
darbais, o pasaulinėje stovykloje 
Korėjoje — tai buvo par indinė 
tema.

SINGAPŪRO, Indonezijos ir 
Vokietijos skautai vyčiai buvo su
jungti televizijos tinklu pokalbiui apie 
jaunų žmonių įnašą gamtos apsaugai 
pasaulyje ir savo krašte, ir tai kaip jie 
gali ugdyti visuomenėje 
sąmoningumą apie gamtos globą.

PASAULIUI taikos diena — 
rugsėjo 17, minima Jungtinių Tautų. 
Skautai 
dalyvauti, 
(trečiasis 
įtraukta
Dalyvaudami 
programoje, skautai pratęsia „Daug 
šalių, vienas pasaulis” temą Korėjos 
džiamborėje ir radijo mėgėjų džiam- 

ir skautės raginami 
nes jau pernai ši diena 

rugsėjo antradienis) 
į skautų kalendorių.

Taikos dienos

borės šūkį „Taika ir Draugystė per 
komunikaciją”. Ta proga yra ir 
skautiška malda už taiką, kalbama 
susiėmus rankomis; „Dieve, 
susiimame rankomis su visais 
skautais pasaulyje melsti taikos. 
Suteik, kad per skautybę mes geriau 
vieni kitus suprastume ir išmoktume 
taikingai kartu gyventi.”

HAITI ir Prancūzijos skautai 
praveda gatvės vaikams programas.

UNESCO, Jungtinių Tautų 
skyrius švietimui ir vaikams, šiais 
metais priėmė Pasaulio skautų 
organizaciją ir Pasaulio skaučių 
organizaciją nariais, tai yra, 
aukščiausio laipsnio dalyviais. Jau 30 
metų abu sąjūdžiai yra UNESCO 
patarėjai (jų yra 600 pasaulinių 
organizacijų), bet tik 60 yra nariai.

BENINO skautai kas tris 
mėnesius tikrina penkių valstybės 
universitetų krosnis, kuriose 
gaminamas valgis 8.000-ms stu
dentų, tam kad krosnys gerai veiktų 
ir energiją tinkamai vartotų.
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SENEGALO, Belgijos, Ispanij 
ir Prancūzijos skautai dirba draug< 
Senegale skatindami sveikesnę ir 
žalesnę aplinką, sodindami medžius, 
statydami išvietes, kasdami šulinius, 
tvarkydami sveikatos ambulatoriją. 
Tai vienas iš daugelio „Šiaurės-Pietų 
šalių bendrų projektų.

AFRIKOJE paauglių sveikatos 
reikalais bendradarbiauja Benino, 
Burkinos Faso, Dramblio Kaulo 
Kranto, Senegalo ir Togo skautų 
sąjungos kartu su WHO (Jungtinių 
Tautų sveikatos centro) pareigūnais. 
Jie moko apie lytiniai perduodamas 
ligas, narkotikus, sugyvenimą su 
tėvais ir draugystes. Taikoma 15-19 
m. jaunimui.

SKAUTYBĖ IR APLINKA - 
tarptautinio seminaro Vokietijoje 
tema Pasaulinių skautų aplinkos 
globos metais. Skautų sąjungų 
dėmesys gamtos globai bei apsaugai 
tik sustiprins skautavimą, kuriarpe 
gamta yra toks esminis auklėjimo ir 
lavinimosi bruožas^

KOSTA RIKOS skautai padėjo 
nukentėjusiems nuo žemės drebė
jimo.

AUSTRALIJOS skautų sąjunga 
pradėjo dar artimiau bendradarbiauti 
su skautų sąjungomis Ramiojo 
vandenyno salynuose — Papua 
Naujoje Gvinėjoje, Vanuatu, Tuvalu, 
Kiribati. Skautai vyčiai ir prityrusieji 
skautai keliauja į šias šalis 
visuomeninio vystymo ir sveikatos 
bei amatų mokymo projektus 
vykdyti. Netrukus į šį tinklą bus 
įjungtos kitos nepriklausomos 
valstybės Nauru, Saliamono salose, 
Tongoje ir Vakarų Samooje.

BELGIJOS skautų federacija 
naudoja „Meškėną Arčį” skleisti 
gamtos globos bei apsaugos sąmonę 
ir užsiėmimus. Vienas projektų buvo 
patikrinti šaltinių vandenį 12.000 
vietų ir sužinoti, kiek yra azoto (nuo 
trąšų) vandenyje ir paruošti sveikų 
šaltinių žemėlapį. Kai kurie skautų 
vienetai įsteigė „Meškėnų klubus” 
gamtai globoti. Sąjunga paruošė 
karikatūrų parodą šia gamtos globos 
tema.

FILIPINŲ skautai renka medžių 
ir vaismedžių sėklas, kuriąs lėktuvais 
išbarstys miškams atželdinti.

BRAZILIJOS skautai įtraukia 
šeimų narius į gamtos globos 
užsiėmimus, kad gamtos apsauga 
būtų plačiau žmonių pažįstama ir 
vykdoma.

AUSTRALIJOS sąjunga priėmė 42 
berniukus ir mergaites iš Černobilio 
apylinkės. Prie tokių planų prisidėjo 
Japonijos ir Korėjos skautai, 
pakvietę 1.258 Černobilio vaikus į 
savo šalis viešnagei.

AUSTRALIJOS sąjunga priėmė 
42 berniukus ir mergaites iš Čer
nobylio apylinkės. Prie tokių planų 
prisidėjo Japonijos ir Korėjos 
skautai, pakvietę 1.258 Černobilio 
vaikus į savo šalis viešnagei.

MOROKE jaunimo nedar
bingumas yra didelė bėda, todėl 
skautų lavinimo centras Ma’amoroje 
rengia amatų kursus skautams ir 
vaikams, kurie nebelanko mokyklos. 
Berniukai mokomi staliaus, 
kanalizacijos ir elektros darbų, o 
mergaitės — siūti. Pernai 200 
mergaičių išmoko siuvėjos amato. 
Centrui finansiniai padeda Danija.

KENIJOJE jau antrą kartą įvyko 
metinė tarptautinė stovykla, kurioje 
dalyvavo tūkstantis skautų. Šių metų 
tema buvo gamtos globa, pažinimas, 
miesto švara ir medžių sodinimas.

PRANCŪZIJOJE katalikų 
skautų sąjunga ir naujai įkurta 
Prancūzijos Musulmonų skautų są
junga susitarė, kad katalikų 
organizacija talkins musulmonams 
tol, kol šie galės savarankiškai veikti.

RUMUNIJOS skautams atsikurti 
padeda Belgijos, Prancūzijos, 
Šveicarijos ir Italijos skautai. 
Rumunija buvo viena iš Pasaulinio 
skautų sąjūdžio organizacijos 
steigėjų, bet skautybė ten buvo 
uždrausta 1937 m. Airijos skautai 
renka lėšas našlaitynams Rumunijo
je. Mokykloms padeda Anglijos 
skautai, kurie pernai nuvežė 
sunkvežimiu ambulatorijos
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DIDŽIOJI SCHP.I
„ĄŽUOLO”IR 
„GINTARO” 
VADOVŲ,-IŲ

MOKYKLOJE

LSS Vadovų,-ių paruošimo 
„Ąžuolo” ir „Gintaro” mokyklos 
vyko rugpjūčio 17-24 dienomis 
Camp Resolute netoli Bostono. 
Čia spausdiname kelių kur
santų,-čių pasisakymus.

„Meškos” vadovių 
mokykloje

Šeštadienis, rugpjūčio 17 d.
Šeštadienio rytą „Meškų” 

skiltis atvažiavo į „Gintaro” 
vadovių mokyklą. Nors mes dar 
viena kitos nepažinom, atkelia
vome su gera nuotaika. Mūsų 
pirmas uždavinys buvo toks: 
„Suraskite kur gyvensite”. Ir su* 
kompasais iškeliavom į mišką... 
Vėliau, po pietų mus suskirstė 
į grupes’ir išsivystė „Meškų”- 
skiltis. Vakare klausėmės 
paskaitų ir pirmą dieną už
baigom stovykloje prie skau
tiško laužo.

Nida Stankūnaitė

Pirmadienis, rugpjūčio 19 d.
„Hurricane Bob” mus aplan

kė šiandien. Buvo tikras 
egzaminas mūsų skautiškų ta
lentų. Kuo greičiau reikėjo 
atrišti visus brezentus ir suriš

ti palapines. Nuėjom į valgyklą 
rišti mazgų kol „Bob” siautė 
mūsų pastovyklėse. Nors reikėjo 
pasilikti valgykloje visą dieną, 
nebuvo gaila, nes nereikėjo 
kepti!

Taip pat šiandien girdėjom ži
nias apie įvykius Lietuvoje ir 
Maskvoje: Gorbačiovas buvo su
areštuotas, tankai apsupo Rusi
jos parlamentą, visos komuni
kacijos buvo užimtos. Visi sėdėjo 
tyliai, kol sesė Lyvija perdavė 
žinias.

Mūsų paskaitos buvo tokios: 
„Pionieriški rišimai” — su sese 
Giedre; „Planavimas” — su se
se Gilanda; „Pionerija” — sų 
broliu Kaziu, ir „Draugovės 
sueiga” — su sese Giedre. Tėvas 
Antanas rodė mums nuotraukas 
ir „Skautų aidus” iš Lietuvos, 
o vėliau mes pasikalbėjom apie 
juos.

Buvo pilna diena ir buvo labai 
gerai atsigult į šiltą, sausą lovą!

Monika Bilerytė

AUDRA „BOB”

Stovykloje buvo daug sesių. 
Bet nebuvo daug laiko su jomis 
bendrauti. Mes kėlėmės 

kiekvieną dieną pusę septynių. 
Kūrėm laužą, nes reikėjo pus
ryčius kepti. Tada ėjome į 
gairelių pakėlimą ir į paskaitas. 
Jos buvo apie skirtingus skau
tiškus dalykus; laužų vedybą, 
vadovavimą, pionieriją ir iškylų 
ruošimą. Po paskaitų mes atgal 
nuėjom į savo pastovyklę pietus 
ruošti.

Po pietų mes turėjom pusę 
valandos skilties laiko. Mes di
desnę šio laiko dalį statėm 
įrengimus. Tada vėl buvo 
paskaitos. Mūsų dušų laikas 
buvo nuo pusės penkių iki 
vidurnakčio. Mums tai nepa
tiko, nes labai smirdėjom, o 
sesės gavo geresnį laiką praus
tis. Po dušų (ar kartais prieš 
dušus) mes kepėm vakarienę.

Tada žygiavom į gairelių nu
leidimą. Čia mes turėjom pro
blemų, nes nežinojom stovyklos 
šūkio ir niekas mums jo 
nepasakė. Pagaliau mes gerai 
šūkį pasakėm ir visi broliai 
vadovai džiaugsmingai sušuko 
„Valio!” Vėl į paskaitas nuėjom. 
Mums geriau patiko šios paskai
tos, nes mes buvom švarūs ir 
sesės neturėjo sėdėti kitoj pusėj 
kambario. Po šitų paskaitų, mes 
išvarginti ėjome į pastovyklę 
miegoti.

Daug įvarių dalykų atsitiko 
stovykloje. Buvo uraganas 
„Bob”. Mes turėjom paskan
dinti baidares. Visi sušlapom, 
bet buvo labai smagu, nes buvo 
pirmas kartas, kai mes baidares 
tyčia skandinom. Per iškylą mes 
įsigijom šunį. Jis su mumis visą 
naktį pasiliko ir miegojo. Jis 
ankstį ryte turėjo eit namo. Tai 
mes jam linkėjom „gero vėjo” ir 
su daina nusiuntėm į namus. 
Vieną naktį turėjom vakaronę 
su broliu Zigmu. Jis mus mokė 
etnografinių šokių ir buvo geras 
būdas atsigaivinti po ilgų skau-
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MIŠKO 
ŽENKLO 

STOVYKLA 
GIL VELIO 

KURSAI
Miško ženklo kursantų daina
Buvau aš senas stumbras, ir 

stumbras ne bet koks,
Bet pabaigiau stumbrauti, ir 

džiaugsmas iš to joks,
Mat senstu ir silpnėju, ir 

laikas jau man baigt,
Bet atliksiu ką žadėjau, jei 

galiu.
Grįžt į Gilvelį džiugu, 
Atliksiu ką žadėjau, jei galiu.
Rugpjūčio 17-24 dienomis 

trylika lietuvių kursantų kartu 
su amerikiečiais stovyklavo 
Miško Ženklo stovykloje, 
Pomperaug stovyklavietėje, 
Union, Connecticut. Nors mūsų 
dvi lietuvių skiltys buvo mažu
ma šioje stovykloje, lietuviška 
dvasia nulėmė visų skautų 
nuotaikas.

Ta rugpjūčio savaitė buvo 
visapusiškai audringa. Ura
ganas ,,Bob” daužė Amerikos 
rytinį pakraštį, o Tarybų 
Sąjunga pagaliau sprogo. Visi 
pergyvenom tas įtemptas dienas 
klausydami trumpų bangų radi
jo rūpindamiesi apie savo tėvus, 
brolius ir gimines Lietuvoje.

Pirmą dieną stovykloje susi
kūrė dvi lietuvių skiltys — 
„Stumbrai” ir „Meškos” (Gal
iant Gummy Bears!). Iš Min-

Gilvelio kursų — „Miško ženklo” mokyklos vadovybė Camp Pomperaug stovykla 
vietėje, Union, Connecticut. I eil. trečia iš dešinės v.s. Laima Kiliulienė.

nesota, Californijos, Chicagos, 
Kanados, Washingtono, New 
Yorko, ir Massachusetts atvykę 
skautai ir sukūrė mišrias 
■skiltis. Pagal tradiciją, mes visi 
priklausėm Baden-Powellio pir
mai draugovei.

Kūrėm skilčių stovyklavietes. 
Išsirinkom skiltininkę, statėm 
palapines, rinkom malkas 
laužui ir ruošėm lauko virtuvę. 
Skubėjom, skubėjom, sku
bėjom!!! Prakaitą šluostėm nuo 
kaktos.

Vakarieniauti atvyko pilnom 
uniformom su fetromis pasi
puošę svečiai-instruktoriai. 
Kvietėm juos prie paruošto 
stalo.

— O, kur būtų galima fetras 
pakabinti? — užsiminė svečias.

— Na, čia labai gražus stalas, 
bet nerandu savo vietos. Kur 
man sėsti? — užsiminė kitas.

Būdami geri skautai, paste
bėjom jų klausimus ir supratom. 
Kitą dieną jau buvo pastatyti 
ragai kepurėms pakabinti ir 
prie stalo kiekviena vieta buvo 
vardu pažymėta. Taip mokėmės 
visą savaitę. Visi buvom su
augę, tad mums neįsakinėjo, bet 
paklausė, patarė, parodė... Mes 
patys nutarėm ar vykdysim jų 
patarimus, ar bandysim dar 
geriau įvykdyti.
Šalia tų neformalių pamokų, 

vyko ir paskaitos, užsiėmimai, 
žaidimai ir pokštai. Stovyklos 
pagrindinis tikslas yra vadovų 
ugdymas. Paskaitose aiškino 
vadovavimo kompetencijas, pvz. 
planavimo metodus, grupės 
kontroliavimą, informacijos per
davimą ir t.t. Užsiėmimuose ir 
žaidimuose turėjom progą iš
bandyti naujai išaiškintas 
kompetencijas, o jas įsisavinom
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LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJA liūdi

A.A. v.s. dr. KSAVEROS ŽILINSKIENĖS

išėjusios namo 1991 m. rugsėjo 23 d.
Sesė Žilinskienė ėjo Lietuvos Skaučių 
Seserijos Vyriausios Skautininkės pareigas 
nuo 1939 m. iki 1945 m.

Ilgas, 95 metų, velionės gyvenimo 
kelias buvo nusagstytas lietuviška - skau
tiška veikla. Jos didžioji viltis - sulaukti 
nepriklausomos Lietuvos - išsipildė.

stovyklaudami. Savo tarpe vieni 
kitų klausėm klausimus. Kodėl 
nesuspėjom, kaip būtų galima 
pagerinti, ko trūksta mūsų 
veikloje ir t.t.

* * *
Prie draugovės gęstančio 

laužo draugininkas tarė kelis 
žodžius:

— Užsimerkit, prisiminkit 
savo jaunas skautavimo dienas.

Nakties tamsumoj girdisi 
mūsų pažadąs:

Brangindamas savo garbę, aš 
pasižadu stengtis tarnauti Die-i 
vui ir Tėvynei, padėti artimui ir 
vykdyti skautų įstatus.
Po laužo, susikabinę rankom, 

tamsiu miškelio takeliu tyliai 
einam atgal į stovyklavietę. 
Kelio kryžkelėje, sustojam ir su- 
dainuojąm kelias dainas. Min
tyse Lietuva, perversmas, 
giminės, mūsų ateitis... Atsi
sveikinę grįžtam į savas stovyk
lavietes.

Nors vėlu, darbo dar liko. 
„Meškos” vykdo pionerijos dar
bus net nakties metu, o „Stumb
rai” gairelę tobulina. Anksti 
rytą girdisi pjūklo zirzimas ir 
kirvio pokšėjimas. Jau laikas 
kurti pusryčiam laužą. Pus
ryčiai, vėliavų pakėlimas, 
paskaita, pietūs, gamtos 

užsiėmimas, paskaita, vaka
rienė, paskaita, laužas. Kur ta 
diena taip greitai prabėgo?

Jau ketvirtadienis. Per
versmas sovietijoje sugriuvo,o 
mūsų apylinkėje liovėsi lijęs 
lietus. Pasiruošėm iškylai. Prieš 
kelionę gaunam kelis laiškus. 
Iškeliavę užtikom šešias kliūtis, 
kurias turėjom nugalėti prieš 
nueidami į mums nurodytą 
vietovę. Kliūtys įvairios, pvz.: 
tvora kirto kelią, degė 
namukas, oloje paklydusius 
stovyklautojus reikia išgelbėti 
ir t.t. Nugalėję visas kliūtis ir 
pirmą laišką perskaitę radom 
smulkesnes instrukcijas. 
Naudodami kompasą, randam 
savo nakvynės vietą.

Nematytam miškelyje sukū
rėm laužą kepti vakarienę. 
Pasistatėm palapines, atidarėm 
likusius laiškus. Vienas laiškas 
iš draugininko, o antras iš mūsų 
skilties globėjo. Susimąstę 
pasikalbėjom, išrinkom nuola
tinę skiltininkę, padainavom ir 
nuėjom gulti. Kitą rytą palikom 
nakvynės vietą be jokio ženklo, 
kad mūsų ten būta.

* * *
Skautavimas yra palikęs man 

daug įspūdžių, bet tokios 

iškylos, tokio užbaigimo laužo, 
kurio aš čia neaiškinau, tokių 
brolių ir sesių, kursantų ir 
vadovų, su kuriais stovyklavau 
iki šiol dar nesu vienoj vietoj 
matęs. Ši stovykla buvo pačios 
aukščiausios kokybės, pati 
geriausia, smagiausia, prasmin
giausia. Graudu buvo atsi
sveikinti. Po tokių audrų, 
pagaliau galėjau linkėti „Viso 
gero, iki pasimatymo Nepri
klausomoje Lietuvoje!” Mieli 
broliai ir sesės, — atliksiu ką ža
dėjau, jei-galiu.

Budėk!
Senas Stumbras

„VERPSTĖS” VĖL 
VERPIA 

SKAUTIŠKA GIJĄ

„Kernavės” tunto „Verpsčių” 
būrelis pradėjo savo veiklos 
metus rugsėjo 23 dienos sueiga 
pas sesę Marytę Utz. Jaukiuo
se Marytės namuose vėl nu
skambėjo „Verpsčių” daina — 
„siuntė mane motulė gelsvų 
linelių verpti”.

Pirmoji „Verpsčių” sueiga 
vyko jau Nepriklausomos 
Lietuvos džiaugsmingame ženk
le. Kadangi net penkios sesės 
šią vasarą lankėsi Lietuvoje 
(tarp gegužės ir rugsėjo mėn.), 
tad jų įspūdžiai buvo šios suei
gos tema. „Verpsčių Verpstė”, 
sesė Nijolė pakvietė Lietuvoje 
viešėjusias seses po vieną papa
sakoti kiekvienai didžiausią 
įspūdį palikusį įvykį.

Jų įspūdžiai ir išgyvenimai 
tikrai buvo verti dėmesio: nuo 
mažųjų lietuviukų, kurie labiau 
nori dainuoti „Lietuva, Tėvyne 
mūsų”, negu „Du gaideliai”, 
ųųo senų močiučių, barančių

2

14



OMON smogikus, iki begalinio 
žmonių srauto giliame susi
kaupime ir tyloje lankančio 
sausio 13 d. žuvusiųjų kapus, iki 
apimtim, organizacija, pagarba 
ir iškilme stulbinančių laido
tuvių Medininkuose sušaudytų 
sargybinių.

Galbūt labiausiai Verpstes 
palietė sesės Ritos pasakojimas 
apie 12-metų berniuką, Kru
vinąjį Sekmadienį buvusį prie 
televizijos bokšto. Jaunuolis 
buvo žiauriai paveiktas tankų 
šaudymo, sovietų smogikų žvė
riškumo

Sesės Verpstės šios sueigos 
metu labai artimai pajuto Lietu
vos džiaugsmus ir skausmus bei 
įvairiausios jai pagalbos reika
lingumą.

Pasirašę geros sveikatos 
linkėjimų atviruką savo ligos 
paliestai sesei Ramunei, ir pasi
džiaugę sesės Mamunėlės 
laiškeliu, kuriame ji rašo, kaip 
ilgisi kernaviečių ir visų 
Chicagos skautų, Verpstės dar 
ilgai dalinosi praėjusios ypa
tingos vasaros įspūdžiais.

Baigiant, sese Maryte, ačiū už 
skanėstus!

Verpstė

Skautiškas taupumas ir iš
radingumas — „Verpsčių” Verpstė 
sesė Nijolė Užubalienė pasiruošusi 
balionais skristi į Lietuvą.

NEW YORKO „VILIJAI” 25-ERI
New Yorko vyr. skaučių 

Židinys „Vilija” švenčia savo 
veiklos 25 metų sukaktį. Prieš 
25 metus susirinkusios s. Danu
tės Surdėnienės namuose Rich
mond Hill, nutarėm sukurti 
židinį, kuris visokeriopai remtų 
New Yorko skautus ir skautes.

Metų slinktyje mūsų pareigos 
keitėsi: buvome instruktorės 
sueigose, globėjos, vežiojome 
vaikus į sueigas, kai kurios 
tapome tuntininkės. Kas metai 
ruošiame Kūčias skautų 
šeimoms, kad neužmirštume ir 
pratęstume lietuviškus 
papročius. Dalyvaujame Kaziu
ko mugėje, esame surengusios 
arti 15 lietuvių dailininkų meno 
parodų, koncertų ir prisidėjusios 
prie renginių New Yorke, 
pakuojame konteinerį į Lietuvą 
vaikams — Lietuvos našlai
čiams vajų. Per 25,000 dol. 
išdalinome New Yorko skau
tėms ir skautams kelionėms į 

Kuweito vadavimo karo vadas gen. Norman Schwartzkopf sveikinasi su ps. 
jfil. Eug. Butėnu,

„Gintaro” ir „Ąžuolo” vadovių,- 
vų mokyklas, suvažiavimus; 
kasmet prisidėjome prie 
autobuso mokesčio į stovyklą.

Kiekviena židinietė yra vado
vavusi renginiui, talkinusi ir 
ėjusi pirmininkės pareigas, 
kelios net po kelis kartus. Mūsų 
gretos retėja. Iš savo tarpo 
neseniai išleidome 6 seses į 
kitus miestus, ir dar kelios 
ruošiasi pakelti sparnus. Da
bartinė Židinio pirmininkė vyr. 
skautė Aldona Žukienė iš Great 
Necko, mums energingai vado
vauja. Rugsėjo 29 d., 2 vai. po
piet Kultūros Židinyje suruošėm 
„Šėpos” teatro spektaklį ir mi
nėjome savo sukaktį.

Židinietėms linkime ilgiausių 
metų! Linkime nepailsti gerojo 
darbelio tarnyboje. Skatiname 
jau dabar ruoštis kelionei į 
Lietuvą 1993 m. į jubiliejinę 
stovyklą.

Lilė Milukienė
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Rochesterio lietuvių skautų 
nenuilstantis vadovas 

vs Stasys Ilgūnas.

NENUILSTANTIS
VADOVAS

Skautininkas Stasys Ilgūnas 
gimė Lietuvoje — Kėdainių 
apskr. Mėgo teatrinį gyvenimą, 
vaidybą, dainą iš šokį. Jau 
1938-40 m. Kaune ir 1940-43 m. 
Vilniaus teatre dirbo kaip pro
fesionalas teatrinio grimo ir 
perukų paruošimo darbą. Vokie
tijoje — Veličkos-Sodeikos an
samblio grimorius, šokėjas ir 
dainininkas. JAV dirbo su 
Chicagos,. Rochesterio, Mon- 
trealio ir Hamiltono lietuvių 
teatrų kolektyvais.

Brolis ^Stasys į LSS įsijungė 
1934 m. Lietuvoje, Kaune. 
Vadovavo draugovėms Lie
tuvoje, Vokietijoje — Seli- 
genstate, JAV — Rochester, 
N.Y. 1951 m. „Dainavos” vieti- 
ninkijos vietininkas. Vietini- 
kijos darbas nesiribojo vien 
skautiška veikla, bet plačiai 
išsišakojo lietuviškame Roches
terio gyvenime. Neišsemiama 
energija jr geraisiais darbeliais 
jis įsijungia į bgndrą lietuvišką 
veiklą: chorą, tautinius šokius, 

radijo programas, parapijos 
darbą, lituanistinę mokyklą.

V.s. Stasio Ilgūno, skautiško 
darbo kelionė jau siekia 57 
metus. Kelias buvo įvairus, 
įdomus, darbingas. Jis yra 

geras pavyzdys mūsų jauniems! 
vadovams.

Brolis Stasys, skautininko 
žinių lape 1990 metais į klausi
mą: „Kaip geriausiai galėčiau 
talkinti skautijos darbe?” at
sako: „Prie visokių darbų!”

ŽAIDIMAI
VILKIUKAMS EB

SKAUTAMS

RAITELIŲ KEPURĖS. Mažesni 
raiteliai su didesniais „žirgais”. 
Raiteliai skautiškus kaklaraiščius 
užsiriša ant galvos, taip kaip 
suteikiant pirmąją pagalbą, aprišant 
visą galvą lyg kepure ar skara. Arkliai 
nieko nedaro, tik raitelius neša. 
Raiteliai stengiasi vienas kito kepurę 
nuimti, ir gali 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 
taškų ir po vieną atimti, jei sviedinys 
ton pusėn nukrenta.

Sveikinam v.s. Stasį Ilgūną — 
vertai apdovanotą Geležinio 
Vilko ordinu. Linkim dar ilgai 
nepavargti skautiškame lietu
viškame darbe.

V.s. Stasys Ilgūnas, Roches
terio, N.Y., „Dainavos” 
vietininkijos vietininkas, už 
ilgų metų skautišką ir lie
tuvišką visuomeninį darbą 
L.S.S. buvo apdovanotas 
aukščiausiu LSS žymeniu — 
Geležinio vilko ordinu. L.K.

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, 
paklydusių 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 surastil

SLAPUKAI MIŠKE. Ant įvairių 
medžių ar krūmų pakabinami popie 
iriai maždaug 1 metrą nuo žemės. 
Kiekvienas žaidėjas turi pieštuką ir 
stengiasi, kur tik gali, užrašyti savo 
vardą, nepastebėtas teisėjų, 
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!
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tiškų užsiėmimų.
Mes norime visiems vado

vams padėkoti. Jūs mus daug 
išmokėte apie skautavimą ir 
gyvenimą. Čia smagiausia 
vietinė stovykla, į kurią mes 
važiavom. Aš visiems patarčiau

CHICAGO
Iškylų pasiilgusių jaunesniųjų 

jūrų skautukų ir skaučiukių 
būrys rugpjūčio 15 d. ankstyvą 
rytą įvykdė vienos dienos „inva
ziją” į jūrų skautininkų Jurgio 
ir Viligailės Lendraičių sodybą 
Palos Heights, IL. Aišku, ne 
vieni — jiems vadovavo kelios 
jaunos vadovės ir visų mylimas 
j.b. brolis Aras Rimavičius. 
Svetingi šeimininkai juos 
maloniai priėmė.

9:30 vai. r. jūrų jaunėms Linai 
Lendraitytei ir Rimai Augaity- 
tei vadovaujant, šešiems „Li- 
tuanicos” tunto bebriukams ir 
šešioms „Nerijos” tunto 
ūdrytėms bei jų vadovėms 
saliutu gerbiant, buvo pakeltos 
vėliavos, sugiedotas Lietuvos 
himnas. Po trumpų vėliavų 
pakėlimo apeigų prasidėjo 
plaukimo pamokos erdviame 
baseine. Pamokas pravedė 
patyrę vandens sargybiniai ir 
vandens užsiėmimų instruk
toriai g. Lara Bartkutė ir j.b. 
Aras Rimavičius. Šiems prati
mams diena bvo lyg iš anksto 
užsakyta — saulėta, šilta. Plau
kimo pamokos buvo baigtos 
keliais smagiais vandens 
žaidimais. Ūdrytės ir bebrai, 
vadovų budriai prižiūrimi, iki 
vidudienio linksmai krykštau- 

stoti į „Ąžuolo” mokyklą, jei 
vadovybė pakeistų du dalykus: 
turėtų būti daugiau dušų ir gal 
porą minučių į dieną paskirtų 
pakalbėti su sesėmis.

Broliai Ąžuolai

SMAGI ŪDRYČIŲ IR 
BEBRIUKŲ IŠKYLA

darni žaidė ir plaukiojo baseine. 
12 vai. pasistiprinę gaivinan
čiais vaisiais, sesių Laros, Linos, 
Rimos ir brolio Aro vadovauja
mi, ūdrytės ir bebrai žygiavo į 
netoliese esantį parką pažaisti 
sausumos žaidimų. Žaidžiant 
kilo apetitas — mažųjų 
pilviukams, lyg alkaniems 
vilkams pradėjus urgzti, 
sugrįžta į Lendraičių sodybą, 
kur jų jau laukė paruošti 
kotletai, dešrelės ir kiti jų 

mėgstami valgiai. Po pietų — 
trumpas poilsis, kurio metu 
sesės Lina ir Rima paskaitė 
jiems įdomią pasaką. Po to vėl 
grįžta pasitaškyti ir panardyti 
baseine. Pasimaudžius — vėl 
skautamokslis. Pasidalinę į du 
būrelius bebriukai ir ūdrytės 
patraukė iškylon, sekdami 
kelionės ženklus. Pabaigai visi 
mokėsi teisingo JAV ir Lietuvos 
vėliavų lankstymo.

Artėjant 5 vai. p.p. visi vėl 
išsirikiavo vėliavų nuleidimui, 
užbaigdami įdomią ir naudingai 
praleistą dieną. Jaunieji 
skautukai,-ės ir jų vadovės,-ai 
keliavo į namus su naujais 
patyrimais ir naudingomis 
žiniomis. Tokios prasmingos 
sueigos ir iškylos įmanomos, kai 
turima entuziastingų jaunų 
vadovų,-ių ir svetingų į savo 
namus priimančių šeimų kaip 
Jurgis ir Vilytė Lendraičiai.

Sesė Taiyda

Būrelis „Nerijos” tunto udryčių ir „Lituanicos” tunto bebriukų iškyloje. Tarp jų jaunosios vadovės 
jūrų jaunės vair.'Lina Lendraitytė, vair. Diana Gulbinaitė ir Kristina Jonušaitė.
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! ČIKAGOS JŪRŲ 
SKAUTĖS IR J. 
SKAUTAI 

BURIUOJA,
IŠKYLAUJA IR 

MOKOSI
Grįžusi iš vasaros stovyklos jūrų 

skautiškoji šeima pradėjo rudenines 
iškylas. Rugpjūčio mėn. Čikagos 
Nerijos ir Lituanicos tuntų ūdrytės ir 
bebriukai susirinko pas 
vyresniuosius vadovus sesę Vilytę ir 
brolį Jurgį Palos Hts., IL, kur visą 
gražią dienelę iškylavo.

Iškyla nebuvo skirta vien 
pramogai. Vadovai gintare Lara 
Bartkutė, g. vyr. v. Taiyda Rudaitytė, 
vair. Lina Lendraitytė, j. jaunė Rima 
Augaitytė ir budys Aras Rimavičius, 
skautininkų Viligailės ir Jurgio Len-

Vėliavų lankstymo pamoka: 
Čikagos bebrai Viktoras Česas ir 
Justinas Novak su instruktore g. vyr. 
v. Taiyda Rudaitytė ūdryčių ir 
bebriukų iškyloje.

Čikagos ūdrytės, bebriukai ir j. 
jaunės pasiruošę buriuoti 1991 m. 
rugsėjo 14 d.

draičių priežiūroje, pravedė įvairius 
užsiėmimus.

Iškyla oficialiai prasidėjo vėliavos 
pakėlimu ir pasibaigė jos nuleidimu. 
Vandens užsiėmimus pravedė sesė 
Lara ir brolis Aras. Jie mokė 
jaunuosius teisingai plaukti, aiškino 
saugumo vandeny ir skęstančio 
gelbėjimo taisykles. Atsikvėpimui — 
buvo linksmi žaidimai vandeny 
(baseine).

Sausumoje sesės Lina ir Rima 
pravedė kelionės ženklų žaidimą, 
sekė jauniesiems pasakas, o rimtoje 
dalyje sesė Taiyda mokė visus kaip 
teisingai lankstyti Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas.

Diena bematant prabėgo, laikas 
buvo keliauti namo, bet ūdrytės ir 
bebriukai, nežiūrint sunkių mokslų, 
buvo linkę dar ilgiau pasilikti. . .

Anot vyresnės sesės: „Smagu 
visiems buvo kartu mokytis ir 
linksmintis, nes tokia iškyla — tai 
tikras skautavimas”.

Netrukus prasidėjo nauji mokslo 
metai. Jūrų skautai juos atžymėjo 
buriavimo iškylom. Rugsėjo mėn. 
įvyko trys buriavimo išvykos 
'Michigano ežere. Visi turėjo progos 
buriuoti — nuo mažiausių ūdryčių ir 
bebriukų iki pačių vyriausių 
skautininkų.

Orai pasitaikė nepaprastai geri — 
buvo ir šilta, ir vėjuota. Ponai 
Pumpučiai ir brolis j.s. Vacys 
Macieža maloniai priėmė burlaivin 
pačius jauniausius. Iškyloje dalyvavo 
ir brolis Šarūnas Brakauskas, su 
kuriuo plaukė bebriukai, vadovau
jami j.b. Petro Jokubausko.

Jūrų jaunės, j. jauniai ir j. skautės- 
ai plaukė „Baltijos” burlaiviu — jūrų 
skautų laivu. Laivo kapitonai j. ps. 
Marius Naris ir j.b. Aras Rimavičius 
jau yra pasižymėję kaip rimti 
buriuotojai ir geri pedagogai. Juodu 
bematant pristatė savo įgulą prie 
darbo. Buriuojant darbo yra daug, 
juo labiau, kad negalima žiopsoti, tad 
sesės ir broliai turėjo tikrai pasitemp
ti. Tačiau, nors ir pavargę, grįžo 
namo linksmi ir pilni geriausių 
įspūdžių.

Spalio mėn. pradžioj Lemonto 
apylinkės ūdrytės, bebriukai, j. 
jaunės ir j. jauniai iškylavo Bengston 
ūkyje, Lockport, IL. Jiems vadovavo 
j. ps. Vilytė Lendraitienė, vyr. v. 
Taiyda Rudaitytė, vyr. v. Petras 
Jokubauskas, vyr. v. Romas Česas ir 
kt.

Jaunimas susipažino su ūkio 
keturkojais, pajodinėjo arkliukais, 
pasivažinėjo šieno vežimais, o svar
biausia — laukuose galėjo pasirinkti 
po moliūgą, kuriuos leido jiems 
parsivežti namo. Jeigu jų mamos 
neiškepė iš jų „pumpkin pie”, tai 
iškylautojai, reikia manyti, juos 
išdfožinėję ir išpaišę, išstatė
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languose raganoms baidyti.
Neatsiliko nuo jaunųjų ir 

vyresnieji jūrų skautai. Šeštadienį, 
spalio 12 d. visi susirinko j. 
skautininkų Violetos ir Algio Paulių 
sodyboje, pasistatė palapines tr, 
sesių privaišinti, ten pernakvojo. 
Sekantį rytą išplaukė septynios 
kanojos Fox upe iš Elgin’o miestelio. 
Plaukė jūrų jauniai, jūrų skautai ir 
budžiai kandidatai, vadovaujami j. 
ps. Lino Pauliaus ir budžio Andriaus 
Rūbo. Fox upė yra graži, vingiuota, 
vietomis net srauni. Joje — daug salų 
ir salelių. Kadaise vienoj saloj, nef j" 

Wisconsin Dells stovyklavo Čikagos 
jūrų skautai ir skautės „Bebrungo”ir 
„Ūdruvės” pastovyklėse.

Šioje iškyloje dalyvavo 
keturiolika brolių. Dažnai jie 
sustodavo salose, apžiūrinėjo jų 
augmeniją ir džiaugėsi rudeninėmis 
spalvomis. Visi laimingai pasiekė 
tikslą — St. Charles miestelį.

Jūrų skautai-ės šią vasarą pilnai 
išnaudojo praktiniams vandens 
užsiėmimams: buriavimo, irklavimo 
ir plaukimo mokslams. Ką jie veiks 
žiemą — pranešime sužinoję. Dabar 
jaū žinome, kad lapkričio mėn. jūrų 
jaunės, j. skautės ir gintarės 
nutarusios aplankyti mirusius 
skautus Šv. Kazimiėro ir Tautinėse 

kapinėse. Kaip visada, jos papuoš 
kapus gėlėmis ir uždegs simbolines 
žvakutes.

Gruodyje bus lankomi seneliai 
Holy Family viloje, prie Lemonto. 
Jau eilė metų kaip j ūrų skautės ir j ūrų 
skautai ten lanko lietuvius senelius, 
apdovanoja juos savo darbo 
kalėdinėmis kortelėmis ir 
pyragaičiais, padeklamuoja ir 
pagieda kalėdines giesmes.

Gruodžio 8 d. įvyks tradicinės 
jūrų skautų-čių Kūčios.

Gero vėjo visiems!

V.L. ir D.S.

* * *

Naujoje LSS Seserijos vadovybė
je Jūrų skaučių skyriaus vedėja yra 
j.s. Milda Arlauskienė: 2712 Dana Dr. 
Burnsville, MN 55337. Tel: 612-894- 
4859.

Čikagos jūrų skaučių „Nerijos” 
tunto tuntininkė — j.s. Violeta 
Paulienė: 109 Shagbark Lane. Elgin, 
IL. 60120. Tel. 708-584-5527.

įgaliotinė jūrų skautėms Čikagoje 
— j.v.s. Dalia Sruogaitė: 123 Acacia 
Crl. Indian Head Pk. IL. 60525. Tel.: 
708-246-6377

Vadovė jūrų jaunė vair. Lina Len- 
draitytė rudens iškyloje su ūdry temis 
ir bebriukais Palos Hts., IL.

Toli nuo kranto — Michigano ežere 
j. jauniai Jonas Paulikas, Erikas 
Mikaitis ir j. skautas Raimundas 
Novak. Nuotrauka j.j. VytoRingaus.

Michigano ežere buriuoja j. skautas 
Rimas Radzevičius ir laivo kapitonas 

■j. budys Aras Rimavičius. j.j. Vyto 
Ringaus nuotrauka.
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Atlanto Rajono Seserijos Stovykla
„Liepsna” Nuotr. T. Mei/uuienės.

Kadangi šie 1991 metai buvo LSS 
pavadinti — Lavinimo Metais — štai 
ir LSS Atlanto Rajono Stovykla

1. Seserijos Su. Mišios atnašauja 
brolis kun. A. Saulaitis, SJ
2. Mokomės iš vienas kito
3. Paukštytės sukrauna lauželio

modelį
4. Stovykloje tylu, ramu ir gražu!
5. Broliui Stasiui Ilgūnui įteikiamas 
Geležinio vilko ordinas.

Visos nuotraukos T. Meiluvienės
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ų. Mokinomės apie kelionės ženklus.
2. Po sunkių darbų.
3. Brolis Bork aiškina...
4. Dvi sesės sesytės Laima ir Alė

8. “Ar taip tikrai buvo...?
9. Brolijos viršininkas stebi kepimą
10. Zigmas iš Lietuvos moko 
geografijos

5. “Tupi paukštytės ir vilkai am 
tvoros”
6 Vilkai sipsuoja vilkus
7. Kepame dešreles
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„BUDĖK” siekė pakartoti skautų ir 
skaučių progi^jnas ir skatinti 
skautišką jaunimą tobulėti 
skautamoksle. Bendsai Stovyklai 
vadovavo —j.v.s. GenėTreinienė, o 
Brolijos .Stovyklai v.s. Bronius 
Naras.

Atlanto Rajono Seserijos 
Stovyklas „Liepsna” programa buvo 
skirta sesių lavinimui — patyrimo 
programom, specialybėms ir kur
sams. Po ilgų pasiruošimo darbų su 
kuprinėmis ir miegmaišiais bei gera 
nuotaika traukėme Bolton, 
Massachusetts link į Camp Resolute, 
š.m. Rūgpiūčio mėn. 17-25 d.d. 
stovyklavo arti 110 stovyklautojų 
(įskaitant ir brolius, seses, vadovybė 
Gintaro/Ąžuolo Mokyklos ir 
Laužavedžių Kursantai) iš įvairių 
Atlanto Rajono vietovių.- Nors kai 
kurioms vadovėms pasikeitė planai ir 
jos į stovyklą paskutiniu momentu 
negalėjo atvykti, kitos vadovės 
turinčios ar neturinčios pareigų 
stovykloje atėjo į talką, kad 
jaunesnėms sesėmš būtų pravesta 
įdomi programa. ,

Šeštadienį — pirma stovyklos 
diena (atvykimas ir įsikūrimas), šv. 
Mišias atnašavo stovyklos 
kapelionas v.s. fil. kun. A. Saulaitis, 
SJ. Po Mišių įvyko bendros 
stovyklos atidarymas, po vakarienės 
— pastovyklių laužai.

Aųtrą stovyklos dieną prasidėjo 
stovyklinė programa: pionerijos dar
bai papuošimai, patyrimo 
programos, susipažinimo žaidimai, 
dainavimas. Vadovybei daug darbo 
teko paskirti pasiruošimui 
gręsinančiam uragano (Hurricane 
Bob) „apsilankymui”. Vakare vis 
vien įvyko bendras stovyklos laužas, 
kuris buvo smagiai ir sumaniai 
pravestas laužavedžių kursantų 
(kursus pravedė stovyklos metu — s. 
fil. Lyvija Bražėnaitė-Garsienė ir s. fil. 
Eduardas Meilus, Jr.).

Pirmadienį pradėjo smarkiai lyti. 
Sesės kėlėsi anksti, patikrino visus 
palapinių užrišimus ir supakavo 
rūbus, miegmaišius į plastikinius 

maišus, kad apsaugoti nuo 
ateinančios audros. Kai palapinės 
buvo sutvirtintos, visos žygiavo į 
valgyklą, kur vyko dienos programa. 
Visą dieną, kol siautė Hurricane Bob, 
visa stovykla kartu dirbo, mokėsi, 
užbaigė patyrimo laipsnių 
programas, darė rankdarbius, 
dainavo. Taip pat vyresnieji klausė 
radijo pranešimų apie tai, kas tuo 
metu vyko Sovietų Sąjungoje ir 
Lietuvoje (iš Maskvos ir Vilniaus 
trumpomis bangomis). Kai siautė 
audra pas mus stovykloje, kita 
„audra” (perversmas) vyko anapus 
Atlanto.

Kai sustojo lyti — kai praėjo 
„Bob” galėjome sugrįžti į palapinių 
miestą, kur radome nugriautų 
palapinių ir apverstų medžių.

Programai paįvairinti prisidėjo 
Dr. Zigmas Kalesinskas iš Vilkijos, 
Lietuvos. Jis mokino liaudies dainų, 
šokių, tautosakos ir taip pat prisidėjo 
prie rankdarbių ir skautiškos 
programos. Kun. Antanas pravedė 
religinę programą, astronomijos ir 
kitus labai įdomius dalykus. 
Jaunesniųjų skaučių pastovyklei 
vadovavo nepamainoma energingą 
sesė — s. Alė Mačiūnienė (Philadelfi- 
jos v-jos vietininkė). Jei į talką atėja- 
vyr. sk. Sigutė Šnipais ir ps. Birutė 
Žiaugrienė iš Bostono. Komendante 
ir prit. skaučių vadovė buvo vyr. sk. 
R. Kligytė iš New Yorko. {talką taip 
pat atėjo sesės skautininkės, kurios 
turėjo kitas pareigas bendrame 
stovyklos štabe.

Kai saulutė vėl šildė mus (po 
audros) stovyklos dienos buvo 
įvairios. Skautiškumo diena, 
Lietuviškumo diena ir Seserijos 
diena. Seserijos dieną stengėmės 
įsisąmoninti giliau į mūsų skautavimo 
tikslą. Vakare seserijos laužavietėje 
įvyko Š. Mišics, buvo pakartoti 
skaučių įstatai ir įžodis.

Skautorama įvyko ketvirtadienio 
ryte. Visa stovykla praėjo per 10 
stočių, skiltimis, įsigydami naujo 
patyrimo, naujų žinių parsivežti į 
vietoves ir pasidalinti su kitais. Po 

skautoramos įvyko gegužinė. Visi 
valgė dešreles ir kotlietus. Vakare 
įvyko šakų laužai.

Penktadienį kai kurie iškylavo, 
kadangi buvo nepaprastai graži 
diena. Iškylaudami matėme kokia 
žalinga buvo audra. Vakare įvyko 
bendros stovyklos linksmavakaris, 
kuriam vadovavo Brolis Edis, Seselė 
Igne ir „Dėdė” Zigmas iš Lietuvos.

šeštadienį — Sporto diena, taip 
pat tvarkėmės, kadangi turėjome 
sekantį rytą apleisti stovyklą. Vakare 
buvo bendros stovyklos uždarymas, 
Šv. Mišios, ir bendras atsisveikinimo 
laužas, kuriam v.«dovav.o 
laužavedžių kursų abiturientai-.

Ši stovykla buvo jauna amžiumi ir 
nuotaika. Nors siautė audra 
stovyklos pradžioje, bet tai 
nedrumstė mūsų sesių geros 
skautiškos nuotaikos. Iki 
pasimatymo sekančioje stovykloje.

s. fil. Teresė Meiluvienė
LSS Atlanto Rajono Seserijos 

„Liepsna” Stovyklos Viršininkė

s. fil. Teresė Meiluvienė, s. fil. Edu. 
Meilus ir jų skautiška šeimynėlė.
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JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ PAŠTOVYKLĖ
„DIDVYRIŲ' ŽEMĖJE”

Jaunesniųjų skautų ir skau
čių — paukštyčių, ūdryčių, beb- 
riukų ir vilkiukų pastovyklė 
Chicagos skautijos „Didvyrių 
žemė” stovykloje Rako ąžuolyne 
praėjo smagiai ir sėkmingai.

Dienos programa šioje pasto
vy klėj e skyrėsi ir vyko atskirai 
nuo vyresnių brolių ir sesių, tik 
vakarais įsijungdavome į bend
rus visai „Didvyrių žemei” įvy
kius.

Nors mažieji nestatė vartų, 
kaip broliai vyčiai, ir neturėjo 
tokių užsiėmimų, kaip kiti vy
resni broliai ir sesės, jų dienos 
buvo darbingos, užimtos jų pa
jėgumo darbeliais, dainomis, iš
kylomis ir pan.

Ypač įdomios buvo visos išky
los. Buvo įdomu apsilankyti 
„Pioneer Village”, kur turėjome 
progos pamatyti ir sužinoti, 
kaip šiame krašte kūrėsi pir
mieji čia iš Europos atvykę žmo
nės, kaip jie tvarkėsi ir gyveno. 
Taip pat labai malonu buvo ap
silankyti pas„Amish” žmones 
gyvenančius Michigano valsti
joje netoli mūsų Rako stovyk
lavietės. Jie mus labai šiltai 
priėmė ir pavaišino savo keps
niais. Jie papasakojo apie save 
ir savo gyvenimą, o mes papasa
kojome apie mūsų gyvenimą iš
eivijoje ir skautavime. Su jais 
pasidalinome skautiškais žaidi
mais ir dainomis, bet daugiau
siai laiko praleidome su ūkio gy
vuliukais, kurie buvo įdomūs, 
mieli ir gražūs.

Turėjome ir baidarėmis išky
lą upe. Pasitaikė puiki saulėta 
diena. Upe plaukėme net pen
kias valandas, kurios labai greit 
prabėgo, nes plaukėme dainuo
dami, juokaudami ir išdykauda
mi.

Jurų budys Aras Rimavičius padeda jaunesnėms sesėms — irkluotojoms atsi
stumti nuo kranto.

Ne vien iškylavome. Suartėjo
me ir susipažinome su aplinkos 
gamta, išmokom pažinti auga
lus, pinti vainikus. Mokėmės 
meniškai dažyti savo marškinė
lius ir kitokių darbelių. Mokė
mės dainavimo. Daug laiko pa- 
skyrėme sportui — išmokome 
plaukti, irkluoti, žygiuoti, šokti 
ir tarpusavy draugauti. Ir dar 
daug, daug ko — visko nei sumi
nėti negalima.

Tos dvi savaitės prabėgo greit 
ir įdomiai. Per tą laiką visi kiek 
paaugo ir sustiprėjo. Nė nepa
stebėjom, kaip priartėjo stovy
klos pabaiga ir laikas grįžti 
namo. Dabar su maloniais vasa
ros ir stovyklos įspūdžiais gera 
nuotaika pradedame naujus 
mokslo metus ir naujų skautiš
kos veiklos metų sueigas.

g. v.v.Jūratė Jankauskaitė
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BURLAIVIAI GRĮŽTA Į 
UOSTUS

Chicagps Jūrų skautija šiemet 
turėjo ypatingą buriavimo 
sezoną: Buriavimo stovykla 
Muskegon, dalyvavimas 
Lietuvoje IV-se Pasaulio 
Lietuvių Sporto žaidynėse ir 
Chicagos skautų stovykloje 
Rakė.

Apie Rako stovyklą jau buvo 
rašyta, todėl mėginsime 
papasakoti apie buriavimo 
stovyklą ir Lietuvoje — Ner
ingoje vykusias buriavimo 
varžybas Kuršių mariose, kur 
dalyvavo ir mūsų jūrų skau
tininkai, vadovaujami js Antano 
Levano, visą išvyką organiza
vusio.

Buriavimo stovykla vyko 
liepos 3-13 d. Lake Muskegan, 
Michigan valstijoje. Ten sto- 
yykįaujam jau daug metų ir 
mus; visi pažįsta ir stengiasi 
padėti. Vieta priklauso Michi
gan valstijos parkui.

Šių metų stovyklai vadovavo 
jps Violeta Paulienė. Vadiją 
sudarė: viršininkės pavaduo
tojas jb. Audrius Rūbas, uosto 
komendantas jvs Algis 
Paulius, komendantas — j.b. 
kand. Karolis Žukauskas ir 
instruktoriai: j.b. Dainius Bra
zaitis^ g.v.v. Laima Pauliūtė, 
g.v. Lara Bartkutė, g. Daina 
Ancevičiūtė, kapelionas ir skau- 
tamokslio instruktorius v.s. 
kun. Antanas Saulaitis. Lauko 
virtuvėje talkino Aidas Palu
binskas ir Rita Radzevičiūtė..

Js Julius Butkus pravedė 
pašnekės us apie jūrinį 
skautavimą ir saugumą van
dens sporte. Stovyklą aplankė 
kapitono Klaudijaus Pumpučio 
burlaivis ,,Aušra” su visa 
šeima. J. s. Vacis Macieža, at

plaukęs su „Aušra”, filmavo sto
vyklą ir pravedė pokalbius apie 
buriavimą. Stovyklautojai yra 
dėkingi „Aušros” kapitonui ir 
įgulai už skautišką pagalbą.

25 — penki stovyklos dalyviai 
buvo paskirstyti į šešias valtis. 
Valtininkai: Paulius Raucki- 
nas, Neringa Valkiūnaitė, 
Linas Kasparaitis, Stepas 
Staniulis, Lisa Panaraitė ir: 
Anestinas Santoski.

Kiekviena valtis turėjo sukur
ti savo šūkius ir dainą. Štai keli 
pavyzdžiai:

Dar buriuok, nesustok,
Dar vėjelis pučia,
Mes buriuojam, nesustojam, 
Kol saulutė šviečia.
„Mums patinka indus plauti 

ir kartu draugauti!”
štai kelios mintys iš „jūri

ninkų” dienoraščio: „Visi buvo 
pavargę, nes turėjo daug darbo, 
— skusti bulves ir šveisti 
puodus, bet vis tiek ką ners 
išmokome”.

„Buriavimas was bloody 
good” (vyras turbūt iš Aust
ralijos)

„Man patiko buriavimo sto
vykla, aš važiuosiu ir kitais 
metais”. — Mr. Magoo.

„Šiemet buvo O.K.! Būtų 
geriau, jeigu mes daugiau 
buriuotumėm!”.

„Pirmo sekmadienio vakarą 
tėvas Saulaitis aukojo šv. Mi
šias. Skautai pageidavo, kad 
būtų ant Michigano ežero kran
to, saulei leidžiantis — 
nepaprastai gražiai praėjo”.

„Labai skaniai pavaišino tra
dicine žuvies sriuba su špina

Stovykloje įžodį davusiam „Lituanicos” tunto bebriukui Viktorui Česui kakla
raištį užriša LS Brolijos Vyriausias skautininkas vs Gediminas Deveikis.

Nuotr. J. Tamulaičio

tais, tai brolio Algio Pauliaus 
kulinariniai gabumai. Kovo
jome su meškėnais, kurie galvo
jo, kad ir jiems priklauso dalis 
štovyklinio maisto”.

„Pirmą kartą buriavimo sto
vykloje šeši broliai davė įžodį, 
buvo labai laimingi”.

„Stovyklos uždaryme instruk
toriai paskelbė konkurso laimė
tojus, išdalino dovanėles, 
sušukome paskutinį kartą 
šūkius ir nuleidom vimpilą. Bu
vo lietinga ir liūdna”.

„Iki pasimatymo ateinančiais 
metais ir ačiū stovyklos 
viršininkei jps Vijai Paulienei ir 
vadijai už taip vykusią 
stovyklą”.

Lietuvoje vykusiose IV-tose 
Pasaulio Lietuvių Sporto 
žaidynėse buriavimas vyko 
Neringoje — Kuršių mariose. 
J.v.s. Antanas Levanas, kuris 
vadovavo ŠALFAS s-gos buria
vimo sekcijai, sudarė grupę 
jūros skautininkų.atstovavusių 
JAV jūrų skautijai. Regatose
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šaunios „Nerijos” tunto buriuotojos — gintarės Laima Pauliūtė, Aida 
Mikučiauskaitė ir Lara Bartkutė.

dalyvavo dr. Audrius Aglinskas, 
Linas Paulius, Vacis Macieža, 
Marius Naris, Stepas Staniulis.

„Fortūnos” kapitonas Aud
rius Aglinskas sudaręs laikiną 
įgulą burlaivių „Carter 30” kla
sėje laimėjo 6-tą vietą. Vacys 
Macieža, plaukdamas „Bangos” 
įguloje, vadovaujant kapitonui 
A. Kalantavičiui „Carter 30”. 
klasėje laimėjo pirmą vietą ir 
grįžo su aukso medaliu.

Sveikinam jūrų skautą Rai
mundą Dičiu už slidinėjimo 
varžybose laimėtus net du 
aukso medalius, už specialų 
slalomą ir didįjį slalomą vyrų 
klasėje. Sveikiname visus bro
lius, dalyvavusius IV-se Pa
saulio Lietuvių Sporto 
žaidynėse ir grįžusius su 
neužmirštamais įspūdžiais iš at
gimstančios tėvynės.

Ilga, karšta ir darbinga jūrų 
skautijos vasara baigėsi; laivai 
grįžta į uostus, o skautamokslis 
į sueigas.

Tradicinis buriavimo ir sto
vyklų užbaigimas Chicagoje jau 
nuo „neatmenamų laikų” at- 
švenčiamas „Puota jūros dug
ne”. Tai lyg skautiško darbo 
derliaus šventė. Mes visi susi- 

enkame, su tėvais, rėmėjais ir 
vadovais^ šauniai papuoštoje 
salėje ir šventiškoje nuotaikoje 
pasidalinti įspūdžiais pasi
džiaugti atliktais darbais.

L.K.

Buriavimo praktiką stovykloje atlieka 
jūrų skautai Daina Ancevičiūtė, An
drius Kasparaitis ir Paulius Rauckinas.

BALTOS BURĖS
PLAZDA

„Nerijos” jūrų skaučių tunto 
ūdrytės ir jūrų jaunės, o taip ir 
„Lituanicos” tunto bebriukai 
1991-92 m. veiklos metus pra
dėjo smagia buriavimo iškyla.

Rugsėjo 14, tuoj po pamokų Ii- [ 
,tuanistinėse mokyklose, išky-l 
lautojai išskubėjo Chicagon prie 
Michigano ežero. Oras buvo 
pasigėrėtinas — nors saulė 
gerokai „kepino”, gaivus vėjas 
kvietė maloniai popietei skro
džiant didokas ežero bangas.

Atvykstančių brolių ir sesių 
uoste laukė keturi kapitonai — 
broliai Klaudijus Pumputis, 
Šarūnas Brakauskas, Marius 
Naris ir sesė Aušrinė Karaitis. 
Ūdrytės ir bebrai plaukė su 
broliais Pumpučiu ir Brakaus- 
ku, o jūrų jaunės su sese 
Aušrine ir broliu Marium. Visų 
nuotaika buvo puiki. Jachtoms 
vienai prie kitos priartėjus, 
girdėjosi smagus juokas, dainos, 
pokštai ir linksmos kalbos. Bet 
buvo ir rimtesnių momentų, kai 
sesėms reikėjo perimti vairą ir 
tvarkyti bures, o bebrui Pauliui 
Serapinui brolis Pumputis 
Rudaitytei. O vadovai — 
perdavė vairą ir leido įplaukti 
į uostą.

Brolio Petro Jokubausko dėka 
visi broliai ir sesės turėjo progos 
vieni kitus nufotografuoti su 
brolio Petro jiems padovanotais 
mažais foto aparatukais, su 
sąlyga, kad jie tas nuotraukas 
išaiškins ir ateinantį šeštadienį 
atneš į sueigą! Kaip smagu bus 
prisiminti šių metų pirmą 
buriavimo iškylą.

Iškylos dalyviai sugrįžo pilni 
maloniausių įspūdžių ir dėkingi 
savo vadovams Romui Česui, 
Petrui Jokubauskui ir Taiydai 
gi kapitonams ir jų įguloms už 
tokį šiltą jaunųjų brolių ir sesių 
priėmimą į savo jachtas ir 
supažindinimą su buriavimu.

Sesė Viligailė
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LŪKESČIŲ IŠSIPILDYMO 
ŠVENTĖ

Daugelį metų sugrįžimo iš sto
vyklos sueiga pradėdavom nau
jus skautiškos veiklos metus sa
vo viltis ir ryžtą reikšdami dai
na „Grįšim, grįšim ten kur teka 
Nemunėlis ir Neris”... Daugiau 
negu keturis dešimtmečius 
puoselėjamą lūkestį, kartu su 
vėliavomis perdavėm vis nau
joms, toli už tėvynės ribų gimu
sioms, skautų kartoms.

Lietuvoje atgimimo sąjūdžiui 
prasidėjus, mūsų daina dar 
viltingiau suskambo. Sugrįžimo 
laisvon tėvynėn širdyse 
rusenanti kibirkštėlė sulieps
nojo spontaniška Lietuvai 
Nepriklausomybės siekimo 
veikla, pakeitusia pastarųjų 
metų mūsų skautavimo pobūdį. 
Vietoj iškylų ruošėme ir daly
vavome demonstracijose, rin
kom parašus po peticijom, suei
gose rašėme laiškus ir siuntėme 
telegramas gyvenamų kraštų 
vyriausybėms. Organizavome 
vigilijas, pamaldas, susirin
kimus, steigėm ir talkinom 

1 informacijų būstinėse, jungėmės 
į materialinės Lietuvai paramos 
telkimą —' aukojome pinigus, . 

■ vaistus, knygas, drabužius ir kt. 
Širdimis , delnuose tiesėme 
rankas Tėvynėn, džiaugsmingai; 
sutikdami čia besilankančius ne 
tik Lietuvos prezidentą V. 
Landsbergį, bet įvairaus rango 
vyriausybės narius, vyskupus, 
organizacijų atstovus, Sibire 

. kentėjusius, ansamblius, sporti
ninkus ir kt... Sulaikydami 
kvapą klausėmės jų pranešimų, 

šluostėme ašaras stebėdami 
vaizdajuostėse vėliausius įvy
kius tėvynėje. Taip slinko mėne
siai įtempto laukimo, džiaugs
mo prasiveržimų ir skaudaus 
liūdesio valandų. Visi, nuo 
vyriausių iki jauniausių pergy
venome ištisą emocijų skalę, 
įtakojusią mūsų gyvenimo eigą.

Lietuvos nepriklausomybės 
pripažinimo laukdami kūrėmės 
ir šįmetinėje „Didvyrių žemės” 
stovykloje Rakė. Sekėme poli
tinius įvykius, bet stebuklo 
nesitikėjome. O jis įvyko staiga 
ir netikėtai, rugsėjo pradžioje 
atnešdamas Lietuvai nepriklau
somybės pripažinimo ir Jung
tinių Tautų organizacijon 
priėmimo džiaugsmą. Šis įvykis 
naujom varsom nuspalvino ir . 

šįmetinę iš stovyklų sugrįžimo 
sueigą, rugsėjo 22 d., 11 vai. 
ryto pradėtą visų Chicagos 
tuntų dalyvavimu šv. Mišiose 
Palaiminto arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio misijoje, Lemonte. 
Džiugu buvo matyti tiek daug 
uniformuotų skautų ir skaučių, 
įsijungusių į visuomenines 
Mišias, o jų jaunus atstovus — 
skautą Valdą Vasaitį ir jūrų 
jaunę Rimą Augaitytę nešan
čius aukojimo atnašas.

Po Mišių Lietuvių centro 
mažojon salėn rinkosi tėvai, 
vadovai, skautininkai ir svečiai. 
Čia prie išrikiuotų vėliavų jau 
budėjo iš stovyklos grįžtančių 
brolių ir sesių laukdamos „Did
vyrių žemė” stovyklos virši
ninkė s. Marytė Utz, stovyklos 
Seserijos vadovė jps Viligailė 
Lendraitienė ir administratorė 
v.sl. Dovilė Šalčiūnienė. Aidėjo 
kažkur PL centro gilumoje

Chicagos skautų ir skaučių „Didvyrių žemė” stovykloje vykusius laužavedžių kursus sėkmingai 
baigusieji. Iš k. klūpo — Stepas Stanulis, Vilius Žukauskas ir Nina Padalino. Stovi — laužavedė 
Julytė Žukauskienė, Agnė Tarasevičiūtė, Alisa Kosmoupolis, Rima Žukauskaitė, Karina 
Turnerytė, Onutė Utz, Elytė Žukauskaitė ir Julytė Plačaitė.

Nuotr. J. Tamulaiči
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skautiškus vienetus ri
kiuojančių vadovų komandos. 
Netrukus, komendanto ps. fil. 
Mindaugo Griauzdės vedami, 
salėn įžygiavo stovyklautojai. 
Išsirikiavę skautai ir skautės 
sueigą pradėjo entuziastinga 
stovyklos daina, o nuo pakarto
tino stovyklos šūkio tirtėjo net 
salės langų stiklai. Sekė 
pastovyklių vadovų raportai ir 
komendanto raportas sueigoje 
dalyvavusiam LSS tarybos 
pirmininkui vs fil S. Miknaičiui, 
į kurio pasveikinimą „Budėk!” 
daugiau negu 150 stovyklautojų 
asiliepė griausmingu „Vis bu
džiu!”, nuaidėjusiu per visą PL 
centrą. Stovyklos maldą sukal
bėjo kernavietė skautė Elytė 
Žukauskaitė.

Stovyklos viršininkė s. Mary
tė Utz, džiaugdamasi Lietuvos 
Nepriklausomybės pripažinimu, 
priminė, kad ilgamečiui di
džiausiam mūsų lūkesčiui išsi
pildžius, mūsų pareigos Tėvynei 
pereina kiton plotmėn. Mūsų 
pastangos turi krypti į visoke
riopos pagalbos organizavimą 
Lietuvai. Buvo perskaitytas 
Chicagos skautįjos sveikinimas 
atsikuriančiai Tėvynei ir 
pasižadėjimas talkinti Jos 
ekologijos atstatymo pastan
gose. „Skautas — gamtos drau
gas” įstatu remiantis, tun- 
tininkų posėdyje nutarta raginti 
vienetų sueigų dalyvius kaskart 
įteikti, kad ir nedidelę piniginę 
auką Lietuvos ekologijos reika
lams. Skelbdama grįžimą į 
vienetų veiklą, sesė Marytė 
linkėjo skautiškai darbingų 
metų, kad ateinanti stovykla 
būtų dar smagesnė ir įdomesnė.

Vadovaujant stovyklos lauža- 
vedei fil. Julytei Žukauskienei, 
skambią „Atgimė Tėvynė” pra
dėta sueigos linksmoji dalia. 
Ryžtingai sudainuota ir tradi

cinė „Grįšim, grįšim”, ir kitos 
skautiškos bei lietuvių liaudies 
dainos. Čia buvo puiki proga 
įvertinti gabumus stovykloje 
laužavedžių kursus baigusių se
sių — Elytės ir Rimos Žukaus- 
kaičių, Julytės Plačaitės, Kari
nos Turnerytės ir Onutės Utz. 
Neabejotinais laužavedžių 
talentais sušvytėjo ir kursų 
nelankę jaunieji Tadas Mikužis 
ir Indrė Žukauskaitė. Tarp 
dainų aidėjo šūkiai. Buvo ir 
pasirodymų. Geriausias šios 
sueigos pasirodymas bene buvo 
„Nerijos” tunto sesių. Su plaka
tais ir vėliavėlėm įžygiavusios, 
sesės jūrų skautės daina „At
simeni, kaip mes mieste de- 
monstravom” išsakė praėjusių 
dviejų metų veiklą Lietuvai 
laisvės siekimo pastangose. 
Pasirodymas buvo palydėtas 
plojimais ir skambiu šūkiu. 
Kitokios reakcijos susilaukė 
šaunių „Lituanicos” tunto vado
vų pasirodymas. Ilga vora įžy
giavę ir išsirikiavę, dailiai nu
augę vyrai maloniais šypsniais 
pasveikino sueigos dalyvius ir 
elegar tiškai nusilenkę, išžy
giavo.?. Tik tokiu trumpu brolių 
šyvstelėjimu nusivylusios sesės 
palydėjo juos „Vaje, vaje” daina, 
gal tikėdamos, kad jie susigėdę 
grįš ir palinksmins jas daina ar 
kokiu pokštu. Negrįžo... Turbūt 
jų savo vertę žinančių su

valkiečių būta.
Sueigai baigiantis, LSS Tary

bos pirm, vs fil S. Miknaitis iš
reiškė viltį, kad išsilaisvinusi 
Lietuva amžinai bus laisva. 
Džiaugėsi, kad pagaliau galime 
švęsti visų lietuvių lūkesčių 
išsipildymo džiaugsmo šventę. 
Tačiau mūsų misija nesibaigia 
— svetur gyvendami privalome 
likti lietuviais ir vispusiškai pa
dėti Lietuvai atsistatyti. Ragino 
visus tobulinti savo lietuvių 
kalbos mokėjimą ir ruoštis daly
vauti 1993 m. Lietuvoje vyk
siančioje Jubiliejinėje stovyklo
je.

Sueiga buvo baigta rate su
pintomis rankomis sugiedojus 
„Lietuva brangi” ir „Ateina 
naktis”. Po sueigos, suau
gusiems buriuojantis prie vaišių 
stalo, jaunieji skautai ir skau
tės išbėgę į lauką paleido daug •- 
bę trispalvių balionų su sveiki
nimo rašteliais Lietuvai. Stip
roko vėjo nešami balionai sku
biai kilo į debesuotą padangę ir 
tapdami vos įžiūrimais taške
liais, dingo iš akių. Tikėdami, 
kad balionėliai — jų sveiki
nimas Lietuvai pasieks Tėvynę, 
vilkiukai ir paukštytės skubėjo 
grįžti į salę (kur jų laukė šako
tas raguolis), svarstydami 
galimybes įsijungti į Lietuvos 
gamtos švarinimo pastangas.

IR
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SKAUTU AIDAS
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Baltos burės plazda!..."

— Ar nėra čia netoli vieteles, kur mes ga- 
lėtume užkąsti, kol jūs atnešite pietus!

Paštininkas: - Tamsta užlipinote ant savo siuntinio penkis cen
tus daugiau pašto ženklų negu reikia.
Siuntėjas: - Aš tikiuosi, kad siuntinį nesiųsite toliau negu reikia.
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