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9dieli sesės ir broliai,
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PAULIUS A. BALTAKIS, O.F.M.
VYSKUPAS LIETUVIAMS KATALIKAMS IŠEIVIJOJE 

361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207
Tel.: (718) 827-7932

Mieli Broliai, Sesės, 1992 m. Kalėdos

Kaledose prisimename dieną, kurioje Amžinojo Dievo Sūnus Įsi
jungė | žmonijos istoriją, tapdamas Emanueliu - Dievas Su Mumuis. 
Tą dieną išsipildė pranašo Izaijo žodžiai; “Didi šviesa užtvino 
mus , nes gimė mums Viešpats. Jis vadinsis Nuolatinis 
Patarėjas dalingasis Dievas, Taikos Kunigaikštis.“ 
(Iz. 9,5)

Tačiau Kalėdos nėra vien istorinio įvykio prisiminimas. 
Kalėdos yra nuolatos besitęsianti realybė. Dievo Sūnus, tapęs mūsų 
broliu ir Išganytoju, per krikštą ir kitus sakramentus be paliovos 
plečia savo taikos, teisingumo ir meilės karalystę, kuria naujas 
tautų kultūras, rašo naują žmonijos istorijos lapą.

Po pirmųjų Kalėdų pasaulis nebėra toks pat. Žmonija, kaip 
visuma, nebegali nusigręžti nuo Dievo - gyvybės, šviesos ir meilės 
šaltinio. Kaip vaivorykštė, rašo mūsų tautos didysis mąstytojas 
Antanas Maceina, yra ženklas, jog Dievas žmonių nebebaus tvanu, 
taip Kalėdos,- Betliejaus kūdikis,- yra užtikrinimas, kad žmonija 
nuo Dievo daugiau nebenusisuks. Po įsikūnijimo tėra galima tik 
asmeninė nuodėme, tik paskirų žmonių nusigręžimas nuo Dievo. Todėl 
Kalėdos, Kristaus, - -Dievas Su Mumis,- gimtadienis yra universali, 
visos žmonijos broliškos meilės Ir vilties šventė.

Jei žmogus nors vieną kartą metuose nori būti geresniu, Jei 
Kalėdų dieną pajėgia pamiršti skriaudą, apkabinti savo tariamą 
priešą, ar tai nėra ženklas, kad “J> levas yra su mumis“, kad 
Emanuelio atnešta meile broliui žmogui pasiliko pasaulyje, nors 
pats Kristus daugelio yra bandomas išstumti Iš viešojo gyvenimo 
ir milional Jo negimusių brolių ir sesių yra kasmet išžudomi?!
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Daugeli kartų nedraugiški kaimynai bandė Lietuvą padaryti savo 
šiaurės vakarų provincija, jos žmones paversti paklusniais vergais. 
Nors ne vienas suklupo ir ne vienas nuėjo tarnauti svetimiems 
dievams, tačiau mūsų tauta išliko įtikima krikštu padarytai *
sutarčiai; “Aš būsiu tavo Dievas, tu būsi mano tauta.“ *X-

Naktis, tamsa yra mūsų skausmo , mūsų nuo Dievo mnutollmo .y. 
vaizdas. Kalėdos, pradedamos švęsti vidurnakti, kada šviesa nugali.-X-
tamsą, mums primena, jog Dievo meile yra galingesnė už Juodžiausią 
musų gyvenimo tamsą. Kalėdų naktį mes dar nematome užtekančios 
saules, tačiau žinome, kad aušra jau pakeliui. Šiandienos gyvenime 
mažai jaučiame pirmąją Kalėdų naktį angelų paskelbtas “garbę 
Dievui ir ramybę Jo myl imi ems žmonėms“ (plg, Lk.2,13), tačiau 
žinome, kad kai "Dievas yra su mumis“, žmonijai ateis šviesesnis 
rytojus ir kad “ki ekv i enas , kuris J\ t i ki, nepražus, o turės 
amžinąjį gyvenimą, (plg. Jn. 3,18)

Qarbė Dievui aukštybėse.
O pavargęs keleivi, rąetų HgH išeivijos, 
Lyg bokšte varpo pažadinta paukštė - pakilki! 
Ašarotas akis ir dulkiną veidą nuplovęs 
Užtrauki džiaugsmingai „Gloria in excelsis".

Mano Mielieji, Sesės ir Broliai,
Viešpačiui laiminant, 

štai vėl nuoširdžiai sveikinu Jus šių metų 
ŠVENTOSE KALĖDOSE ir .

NAUJUOSE 1993 METUOSE

Rev. Monsignor P. Butkus - 560-8989 
c/o Christian Brothers - 560-8255 
68 The Boulevarde, Lewisham, 2049 
Sydney, AUSTRALIA

vi* *1" •J* *1* '■L' *1* 'X- *4* *•*' '■X' •Jč’ *1* yL"'T' 4* 'i' *T* 'i' 'i' 'T* 4’ 4" 4'

Džiugaus Kristaus -“Dievas Su Mumis"- gimtadienio ir viltingų, 
Dievo laiminamų Naujųjų 1993 metų linkiu visiems, gyvenantiems 
valstybinę nepriklausomybę atgavusioms tėvynėje ir čia Išeivijoje.

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M.
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Skautiški-žemaitiški sveikini
mai iš tolimos Žemaitijos. Visai nese
niai Telšiy tuntas pažymėjo 3 mėty 
sukaktį nuo skauty atsikūrimo Tel
šiuose. Nuo mažos skilties jau išaugo 
gražus būrys skauty. Buvę skilčiy 
nariais, skautai jau patys vadovauja 
skiltims, draugovėms. Bet apie šį 
mūšy jubiliejy parašysime plačiau 
kiek vėliau.

Visai neseniai, Telšiuose 
lankėsi brolis Alfonsas Vėlavičius iš 
Floridos. Jis padovanojo mūšy tuntui 
literatūros ir suteikė materialinę 
paramy. Mes norime, kad jūsy žur
nalas išspausdinty nuo Telšiy tunto 
jam skirty padėky ir šį eilėraštį. 
TELŠIŲ TUNTO VARDU DĖKOJA
ME BROLIUI ALFONSUI VĖLAVL 
ČIUI UŽ PAGALBĄ.

D

Vilniuje. Iš kairės: M. Garbačiauskaitė, ps. B. 
Prašmutaitė (Džiugo tunto tuntininkė, Australija), sk. 
vytis V. Kiulkys (Kernavės tunto tuntininkas), Ž. 
Zaleckaitė ir, vyr. sk. M. Girčytė (Kernavės tunto 
adjutante)

Vaikų namuose Vilniuje. Viduryje sk. vytis V. Kiulkys, 
Kernavės tunto tuntininkas.

Pagirdyti raudom, pasotinti kančia 
Su meile nemaria ir amžinu kerštu 
Mes einam per laukus, mes einame nakčia 
Mes einame rūsčiai dejuojančiu kraštu.

Mes kylame iš ten, kur žemė kruvina 
Neklauskite, kas mes, Mes - Laisvė ir Kova! 
Praeisime visur kaip aidas, kaip daina, 
Palaimins ir minės - Motulė Lietuva.

O mirštant neraudos mama anei sesuo... 
Nieks kapo nesupils ir kryžiaus nestatys, 
Pagalviu pasiliks sunkus lauky, akmuo, 
O patalu - kraujuotas gatvės grindinys.

Skautiškas AČIŪ!

Telšiy. tunto vardu, 
br. Žydrūnas
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Skautas- enciklopedija. Neįprastai skamba, tiesa? Mieli 

maži ir dideli Lietuvos skautai, paskaitykite Nepriklausomos 
Lietuvos skauto mokytojo Rapolo Stankūno prisiminimų 
atpasakojimą ir suprasite- kitaip šio žmogaus nepavadinsi. Ne 
viską čia pavyks nušviesti, daug kas pasiliks tarp eilučių. Bet 
ir jų kalbą pravartu išmokti.

Mokytojo gyvenime skautybei 
teko garbinga vieta.

Papasakosiu, kas buvo ir 
liko brangiausio,apie ką byloja 
išsaugoti albumai, nuotraukos, 
literatūra, netgi skautu laikraščio, 
leisto Škotijoje sąskrydžio metu, 
numeriai. Apie vieną skauto, kuriam 
likimas 87-tus metus skaičiuoja, 
vasarą. Paskaitykite ir pabandykite 
suvokti, kokia skautu organizacijos | 
veikla buvo anuomet Lietuvoje, 
kaip ji buvo reprezentuojama tarp 
pasaulio šalių.

1939 metu liepos 15 diena 
Škotijoje, Monzie Castle. Čia iki 
liepos 28 dienos gyvens, biciuliau- 
sis ir viens kita giliau pažins42-iejų 
pasaulio šaliųskautai. Jųatvyke 
apietristOkstanCius. Ciairpenki 
lietuviai- du gydytojai, studentas 
medikas, kareivis ir mokytojas 
Rapolas Stankūnas. Apie šią pirmą
ją (o jų šią vasarą bus trys) stovyk
lą mokytojas šiandien pasakoja 
taip, lyg vakar būtu sėd ėjęs prie 
laužo, dainavęs su draugais „Mo
čiutė mane barė" Škotijos slėnyje, 
apsuptame kalnu, su srauniomis 
upėmis ir žydromis giliu ežeru 
akimis.

Iškilmingas alidarymas- 
vilnijanti įvairiaspalvė eisena, 
kurioje plaikstosi gausybė vėliavą, 
kurioje šviečia budrūs ir laimingi 
veidai. Lietuvos skautai išdidžiai 
neša trispalve, šalia žingsniuoja 
indėnai, nešini savąja vėliava. 

įspūdingai šmėžuoja uniformos: 
škotiški sijonai, irakiečių tiurbanai, 
plunksnuotos indėnu kepures... 
Lietuviai vilki skautiška, ne naciona
line, uniforma. Orkestrams pritilus, 
perskaitoma skautu įkūrėjo,

-Baden Paulio telegrama, 
kurioje sakoma: „Pasaulis susirūpi
nės žiūri į jus, kaip i pasauliotaikos 
irbrolybespionierius!" Irtoji bro
lybes (skautybes) dvasia išlieka 
stovykloje visam. Stovykloje, kurioje 
pagrindiniai šokiai-Taika! Brolybe! 
įsidėmėkite- tai 1939-ieji, kraupiu 
istorijos varžtu ir įtampos, išsikero
jusio bolševizmo ir fašizmo, kurie 
iškraipė netgi šių šventų žodžiu 
esme, metai. O Čia, lyg stebuklingo
je gyvybes saloje, šurmuliuoja gyva 
tautų kalba. Kasdien skautai viens 
kitam padeda malkų pasirūpinti, 
keičiasi adresais ir dovanomis, visi 
kartu mokosi kadais Bernso para
šytą ir tokią populiarią škotų dainą 
„Auld Lang Syne“. Ta draugystes 
dvasia lydi iki atsisveikinimo laužo 
akimirkų. Bet viską papasakoti verta 
nuosekliai. Taip ir padarysime.

Stovykloje buvo sudaryta šešių 
asmenų vadovų taryba, vykdomie- 
siemsdarbams paskirti keturi 
žmonės. Buvo ir nuolat budėdavo 
stovykloje skautų policija. įrengtos 
erdviosaikštesramiam poilsiui prie 
laužo, sportui,sueigoms, įruoštos 
maudykles. Na, iraišku- skaitykla, 
informacijos biuras, paštas, bankas, 
štabas, parduotuve, ligoninė, netgi 
mašinų parkas.

Maisto produktus, atsivežtus iš 
bazes, skautai patys paruošdavo, 
patys gamindavo valgį. Gyveno visi 
palapinėse. Salia lietuvių palapines 
rymojo Rūpintojėlis, atsivežtas iš 
Kauno Karo muziejaus, ir Kryžius. 
Sekmadieniais aukojamos Šventos 
Mišios, skaitomi pamokslai. Lietuviai 
giedodavo „’Pulkim anfkelių", ši 
giesme svetimšaliams dare gilų 
įspūdį. O į išvykas keliaudavo šim
tais autobusų. Lankydavo įžymias 
Škotijos vietas. Skautams buvo 
rengiami susitikimai, priėmimai. Mo
kytojas pamena, kaip Monzie pilyje 
buvo suruoštos didžiosios vaišes, 
•Čia pat iškepti du jaučiai, atneštas 
milžiniškas tortas. Vaišių metu 
sakomos kalbos, palinkėjimai buvo 
transliuojami per radiją.

Stovykla turėjo savo spaudą: 
kasdien buvo leidžiamas laikraštis 
„The Moot Pictorial", kurio viename 
numeryje buvo išspausdintas ir 
lietuvio Vytauto Kutorgos straipsnis.

Jaudinanti, mielą prisiminimą 
mokytojui paliko škotų Pipe Band 
(tri Q Deli u orkestrai). Kaip ir nuolatinis 
„Cheerčėp!" (būk pakilios nuo
taikos)- šį skautišką pasisveikinimą 
įvairiakalbiai sąskrydžio dalyviai 
suprato kuo puikiausiai, jis skambe- 
įp visur ir bet kuriuo metu. Kasvakar 
buvo rengiami vaidinimai, žaidynes, 
dainuojamos dainos. O dieną- 
išvykos. Viena jų- į Edinburgą. Mies
to gatves, gražuolių bažnyčių kuorai 
tą vasarą matė margaspalve skautų 
eiseną- per patį miesto centrą. Buvo 
skautai užlipė ir i Ben Nevis (aukš
čiausias kalnas), kurio viršūnėje yra 
didžiulis laikrodis.

^Mes, lietuviai, visuomet įpratę 
tvarkingai, būtinai išlygintais kelnių 
kantais atstovauti ne tik iškilmin
guose ir svarbiuose pobūviuose, bet 
ir sąskrydžiuose ar iškylose. Taip ir į 
Škotiją atvykome. Nepamenu, kuris 
skautas, bet priėjo prie mūsų, pačiu
pinėjo kelnių kantąir pasause: „Kas 
Čia? ‘Taip mums pasidarė nejauku, 
visą stovyklos laiką po to delnais 
tryneme tuos kelnių kantus, kad tik 
greičiau išsilygintų, suapvaletų..

Antrąją stovyklą, prasidėjusią 
liepos pabaigoje, suruošė lordas 
Koplandas StoKe-on-Trent mieste.

' šios stovyklos metu skautai 
svečiavosi škotų šeimose. Rapolas 
Stankūnas tris dienas vieš ėjo lordo 
Teiloro namuose, artimiau,susi paži
no su škotiškos šeimos papročiais. 
Lordas Teiloras surengė jaunam

5

5



skautui išvyką- į miestą ant vande
nyno kranto- Cesterį. Visos parduo
tuvės ir įsf&lgos šiame mieste 
įrengtos... antruose namųaukštuo- 
se. kaip ir šaligatviai, gatvės, kurio- 
misvažinėjaautomobiliai. O skalby
kloje drabužiai valomi ne vandeniu, 
bet šalčiu. Tokios keistenybėsiki š i u 
dienų menasi mokytojui. Ir mokyk

los- kuriose nėra koridorių, tik balko
nai, jose pertraukų metu vaikšto 
mokiniai.

Uždarymo iškilmėse, kai kiek
vienos šalies atstovas turėjo paruoš
ti programos numerį, mokytojas ruo
šėsi dainuoti. Jam draugiškai 
pasisiūlė akompanuoti pianinu Šve

dijos princas Gustavas Augustas, 
Atsidėkodamas lordui Koplandui, 
stovyklos šefui, mokytojas skautas 
padovanojo Lietuvos gintarą ir 
plokštele, kurioje įrašytas mūsų 
tautos himnas.

Loreta Jastramskienė

###############*##*****#****#****#**
CHICAGOJE 
pirmajai 
SKAUTORAMAI 
gerai pavykus 
1958 metais 
buvo surengta 
ANTROJI 
SKAUTORAMA

LIETUVIŠKO JAUNIMO PASIRODYMAS
SKAUTIŠKOJE TELEVIZIJOJE

muilini

V. BRAŽĖNUI

Ml T •

BILi&TAl gaunami I'Aj 
VISU TUNTU VAObVVS

ŠIO PARENGIMO
PELNAS SKIRIAM

CHICAGO* LIETUVIU 
VISUOMENĘ SAVO 
GAUSIU ATSILANKYMU 
PAREMTI ŠIAS MŪSŲ. 
SKAUTU PASTANGAS

VAIDINIMAS ■ LAUŽAS

SKAUTAMS KIMTĮ DKAVtlIKA

MARIA HIGH SCHOOL SALĖJE
67 i MARQUETTE ROAD CHICAGOJE 

rROGIZAMOJS
- DAINOS-BALETAS-
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PASAULIO SKAUTO RATE

DANIJOJE įvyko trečiasis 
radijo skautavimo seminaras 
Europoje.

/ C / O / L / Oj R / S /

SKATŲ VYČIŲ pasaulinis 
sąskrydis - 9-tasis Moot - vyko 
liepos 27- rugp. 6 Šveicarijos 
Kanderstego pasauliniame skautų 
centre. Dalyvavo 1.300 skautų 
tarp 18 ir 25 m. amžiaus. 
Pusęlaiko praleido stovykloje, 
pusę keliavo per kraštą. 
Kiekvienos šalies atstovai 
dalyvavo ir 5-tame Pasauliniame 
jaunimo forume. Skautai 
filatelistai surengė pašto ženklų 
parodą.

HONG KONGO skautai ir 
skautės gali įsigyti “turistų 
ambasadoriaus” specialybės 
žymenį, lankydami kursus ir 
padėdami turistams.

SINGAPŪRO skautai įkūrėjo 
dieną surinko 60 tonų laikraštinio 
popioeriaus, ir pajamas atidavė 
labdarai.

AIRIJOS skautų sąjunga 
pardavė ketvirtį milijono 
pyragaičių tuo pačiu duodama 
progos skautams ir skautėms 

sudaryti “bendroves”, mokytis 
kaip prekiauti, platinti, vesti 
atskaitomybę.

ŠVEDIJOS ir BELGIJOS 
skautų bei skaučių sąjungos 
rūpinasi padėti imigrantams - 
suorganizuoti imigrantų vaikų 
vienetus, stovyklas, o savo mi- > 
nistenjų atstovų tarėsi, kaip jauni 
žmonės galėtų dalyvauti, kad 
vadovams bei vadovėms padėti 
suprasti imigrantų padėtį ir 
įtraukti į savo skautišką 
gyvenimą.

VIDURINĖS AFRIKOS 
respublikos katalikai skautai 
talkininkavo dykumos 
apsodinimo darbuose. Miškus 
išnaikino sausros, gaisrai, 
netvarkomas žemės ūkis, 
išsemiantis žemės pajėgumą. Trijų 
hektarų plote pasodino 3000 
medelių, kuriuos parūpino 
miškininkystės ministerija. Iš 
skautų vietiniai gyventojai perims 
medelių globą, jų 
karpymą,rūpinsis žemės 
paviršiumi, apsaugos nuo gaisrų. 
Kadangi pirmasis projektas gerai 
pavyko, numatomos kitos trys 
vietos skautų ir vietinių žmonių 
uždaviniams.

JAPONIJOS Nissan 
automobilių bendrovė 
padovanojo autobusiuką Pasaulio 
skautų centrui Šveicarijoje.

JŪRŲ SKATU vienetas 
Anglijoje laimėjo “Scouting” 
žurnalo konkursą apie gamtos 
globą. Patys skautai pagamino 
marškinėlius, įvedė atmatų 

surinkimo tinklą, ištyrė, kiek 
žmogus paveikia jų miestelio 
aplinką.

KORĖJOS sporto bei janimo 
ministerija Korėjos skautų 
sąjungai įteikė prezidento žymenį 
už įnašą jaunimo auklėjimo 1992 
m* Jaunimo metų proga.

PRANCŪZIJOS skautai 
Pasauliniame vystymosi forume, 
kuriame buvo 35.000 atstovų iš 
šimto valstybių, įrengė parodą 
apie “skautybę ir 
sveikatą”

LENKIJOS jūrų skautų 
jachta išplaukė iš Gdynės uosto 
kovo mėn. ir šešis mėnesius 
plaukė per Atlantą į JAV 
Nepriklausomybės šventę, paskui 
plaukė atgal pro Angliją.
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BRAZILIJOJE
gruodžio ^9 - sausio 5 įvyks 
Kolumbo dziamborė netoli Porto 
Alegre miesto. Tuoj po šios 
stovyklos bus 3000-čių 
neturtingų vaikučių stovykla 
(nuo 11 iki 14 m.), kad jie per tas 
penkias dienas patirtų skautišką 
stovyklavimą. Tokias stovyklas 
vaikučiams po didesnių skautų 
stovyklų jau eilę metų rengia 
Čilės skautai ir skautės.

ISPANIJOJE įvyko 
Europos ii Amerikos šalių skautų 
kongresas. Granadoje vadovai 
tarėsi, kaip suartinti šių trijų 
žemynų skautus, ugdyti vaiko 
teises, vystyti bendruomenes, 
auklėti demokratijai bei taikei, 
skatinti dirbti su kitais 
solidarumo, taikos ir laisvės 
dvasia.

RUSAI skautai užsienyje turi 
savo muziejų Maplewood, New 
Jersey, pradėtą pulk. Olego 
Ivanovičiaus Pantuhoffo, buv. 
rusų skautų šefo ir steigėjo 1909 
m.

PASAULIO skautų 
organizacijos' leidiniuose sutarta 
naudoti sutartiniusi aštuonius 
ženklus aptariamiems dalykams 
pažymėti. Ženklai spalvoti.

8
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Geto Darbelio Aidas
Melbourne Džiugo Tunto vyresniosios skautės šiemet buvo suruošusios Kaziuko mugę ir už gautą pelną 

dar ir savo pridėjusios, nupirko rašomąją mašinėlę tragiškai spastinei p araližuotai mergaitei Evelinai 
Kaune. Tai nuostabi mergaitė! Savo padėkos laiškelyje visiškai nemini savo ligą, tik saulėta šypsena 
džiaugiasi gauta dovana. Kitu laišku jos mamytė aprašo savo dukrelės 1 agišką būseną, kurį skaitant 
ne vienam ir ašara nuriedės. Geras darbelis neša džiaugsmą. P J).

Mielos Tetos iš Austrilijos.
Jau savaitė, kai aš turiu Jūsų 

dovanotą spausdinimo mašinėlę ir 
mokausi rašyti. Aš labai 
džiaugiuosi, AČIŪ iš visos širdies! 
Išsipildė mano svajonė.

Man jau 11 metų. Aš mokausi 
4 klasėje. Moku skaityti, o dabar 
galiu ir rašyti.

Aš turiu sesutę Aušrą ir broliuką 
Rytį. Aušrai lapkričio 9 sueis 10 
metų, o Ryteliui spalio 29 bus 2 
metai. Mano mama lietuvių kalbos 
mokytoj a, o tėtė fotografas. Mes visi 
gyvename Kaune, 2 kambarių bute. 
Vietos nėra daug, todėl su Aušrele 
mes miegame dviaukštėj lovoj. 
Aušra antrame aukšte, o aš apačioje. 

Kartais tėtė ir mane .trumpam 
užkelia j viršų paišdykauti, būna 
labai smagu!

Aušra lanko meninę gimnastiką, 
mėgsta darbelius, siuva lėlėms 
sukneles, o aš mėgstu vartyti knygas 
su paveiksliukais, nuotraukom, o 
labiausiai - madų žurnalus. Bet 
dabar aš noriu tik spausdinti kiąurą 
dieną.

Tėtė kasdien veža mane į 
mokyklą Apuolės gatvėje Nr. 11, ten 
yra vaikų pensionatas. Kiti vaikai 
ten ir miega, bet aš miegu namie.

Aš gimiau Kačerginėje, ten, kur 
gyvena pono Žemkalnio iš 
Australijos ir Lietuvos prezidento V. 

1 andsbergio tėvelis. Jei irdabarten 
gyvenčiau, būtume artimi kaimynai.

Man labai patinka gauti laiškus. 
Jeigu Jūs turėsite laiko, parašykite. 
■j gal dar man parašytų vaikai iš 
Australijos ir papasakotu apie savo 
šalį? Aš labai apsidžiaugčiau. Už 
kelių dienų Vilniuje man darys 
operaciją ir aš ilgai gulėsiu gipse, 
todėl lauksiu Jūsų laiškų.

Dar kartą ačiū visiems, kas 
padėjo nupirkti ir atvežti mašinėlę 
bei vežimėlį.

Sudiev.
Evelina.

(Sj laiška aš rašiau 3 dienas, bet 
parašiau pati!)

Gerbiamos „Džiugo“ Tunto vyresnės
skautės,

Evelinai dar sunku parašyti 
ilgesnį laišką (po 1-2 sakinių ji būna 
visa šlapia iš įtampos ir džiaugsmo), 
todėl rašau aš, jos mama.

Esame be galo dėkingi už 
rašomąją mašinėlę! Nesitikėjome 
tokios dovanos iš niekur, tai buvo 
tik mūsų svajonė, nes Evelina 
nulaikyti pieštuko negali, o 
spausdinti jau yra bandžiusi ir gana 
sėkmingai. Šiemet Evelinai tiesiog 
sekasi - prieš mėnesį gavome taip 
ilgai lauktą vežimėlį. Jį nupirko 
Vokietijoje Kauno Vaikų Invalidų 
Globos Draugija už Australijos 
lietuvių surinktas lėšas, kurias 

atvežė gerbiamas ponas Žemkalnis. 
O dabar - spausdinimo mašinėlė!

Kai sužinojome, kad ji 
atkeliauja, džiaugsmui nebuvo galo. 
Evelina kelias naktis ją sapnavo, o 
dienomis nedavė ramybės 
klausimais. „Kada ją atveš? Kas? 
Kaip ji atrodys?“ Po keleto dienų 
stebuklas įvyko...

Evelina - mūsų pirmoji duktė. 
Gimdymo metu ji užduso ir 
pasekmės tragiškos - spastinis 
paralyžius, nevaikšto, be atramos 
viena nesėdi, kairė ranka nieko 
nejima, o dešine žaidžia, varto 
knygas, sunkiai pavalgo. Nuo 
mažens vaistai, mankštos, masažai, 
sanatorijos, bet rezultatai menki. 

Žinoma, be to ji gal dabar iš viso 
gulėtų... Dabar dar laukia sunki 
operacija, išniręs klubo sąnarys. 
Neramu, bet tikim, kad viskas bus 
gerai. Juk reikia mokėti džiaugtis 
tuo ką turi. Evelina labai smalsi, 
pleputė, ji naivi ir labai jautrios 
širdies, nemoka nieko slėpti nei 
meluoti. Ji labai mėgsta muziką, 
ypač liaudies dainas ir daineles, 
kurias dainuojavaikai. O per radiją 
dažnai atliekamų dainų žodžius 
moka mintinai, nes turi gerą atmintį. 
Mes stengiamės ją visur vežtis karu, 
kad kuo daugiau pamatytų, nes jos 
-akiratis ir taip apribotas. Lietuvoje 
į invalidus ilgai buvo žiūrima .kiek 
kitaip, negu visame pasaulyje. Jie

9

9



M

buvo Slepiami, jų buvo gėdijamasi, 
atrodė, kad pas mus tokių ir nėra. 
O jei yra, tai tik alkoholikų vaikai. 
Tačiau laikai keičiasi. Jau ne tik 
daug smalsių žvilgsnių lydi mus, o 
gal tik pripratom... Kieme Eveliną 
visi myli, ir jei anksčiau vaikai 
prieidavo tik pažaisti su jos žaislais 
ar pakalbinti, tai dabar visi ją 
vežioja - juk toks gražus naujas 
vežimėlis! Daug Evelinai padeda ir 
žaidžia su ja sesutė Aušra. O 
mažasis Rytelis visada dalinasi su ja 
saldainį. Evelina jį moka kalbėti - 
liepia kartoti įvairius žodžius, o 
broliukas su malonumu tai daro. Jie 
net angliškai “pasišneka“.

Vasarą Evelina buvo 
nuvažiavusi į Druskininkų santoriją 
„Saulutė“, kur sutiko dirbančias dvi 
nuostabias merginas iš Australijos. 
Tai Danutė Baltutytė ir Kalin, kuri 
vėliau aplankė Eveliną pas senelius. 
Išgirdome daug gerų patarimų ir 
minčių apie tai, kaip pritaikyti tokį 
vaiką gyvenimui. Pas mus tuo 
mažai kas rūpinasi, daug ko trūksta, 
paprasčiausias priemones reikia 
gamintis patiems. Bet tai ne bėda. 
Evelinos tėvelis moka laikyti 
plaktuką,patsbuvopadaręs jai kėdę 
su stalu, ją Evelina vadina sostu. 
Pats pritaikydavo vežimėlius, 
žaislus ir t.t. Juk visus sunkumus 
galima nugalėti dėl vaiko! Kai 
sanatorijoje dirbdavom prie lentos 
(reikėdavo padaryti šimtus
pasilenkimų pririštomis kojomis), su 
kiekvienu pasilenkimu Evelina 
irndavd raidę ir ją kartodavo. Taip 
turėdama tik 4 metus, išmoko visas 
raidės. Skaityti išmokė mokykloje 
mokytoja. Tai buvo ilgas darbas, jis 
'ruko apie 4 metus. Bet dabar skaito 
jau neblogai. Skaičiuoti nesiseka. 
Matyt, pažeisti loginio mąstymo 
centrai smegenyse. O eilėraščių 
mokam daugybę. Taip mes ir 
gyvenam.

Aš pati spausdinu mašinėle 
pirmą)karta> todėl prašau atleisti už 
netikslumus. Mokomės su Evelina 
abi jau savaitę. Mašinėlė tokia 

„gudri“, tiek joje visokių paslapčių 
atradom, negalim atsidžiaugti!

Tad dar kartą nuoširdus ačiū 
nuo visos mūsų šeimos Jums, mielos 
moterys, ir ponui D. Lynikui, kuris 
atvežė mums šią neįkainuojamą 
dovaną, AČIŪ už meilę svetimam 
vaikui - Evelinai. Aš niekada 
nesakau - nelaimingam vaikui. Mes 
mokam ja džiaugtis ir ji auga 
laiminga. O ypač dabar! Rytą 
atsibunda ir pirmi jos žpdžiai:- 
„Mama, o ar toli ta Australija?“ „Už 
jūsų marių“ -atsakau. „O kas tos 
marios?“ Ir tada aš pasakoju j ai, kad 
taip prasideda daug lietuviškų 
pasakų. „Už 9 jūrų, už 9 marių 
gyveno...“ O Australija - tai kaip 
pasakų šakis, nes ten gyvena 
nuostabūs žmonės, jos draugai.

LIETUVIŠKOS ROGĖS

Štai kokiomis rogėmis 
važinėjo Lietuvoje. Pa
stebėsite, kad aukštai
čiai mėgo kitokias roges 
negu žemaičiai.

Aukštaičių

Žemaičių,

Siunčiam Jums svaiginami 
vasaros naktinukių ir jazminų 
kvapą, lakštingalos giesmę, Dubysos 
srovenimą ir jos pakrančių 
gervuogių skonį, Kryžių kalno rimtį, 
pakelės Rūpintojėlio ilgesį, laukiant 
Jūsų gimtojoj Lietuvoj.

Visada būsite mūsų brangiausi 
svečiai!

Evelinos mama 
Zita Urbonavičienė 

1992.IX.18
(Mūsų adresas: Evelina 
Urbonavičiūtė
Sukilėlių pr. 73-21
Kaunas 3043 
Lithuania

13 LIETUVIŲ
TAUTOSAKOS:

Vaikščiojo panelė po pievelę 
Ir išbarstė perlus.
Mėnuo matė — nepasakė. 
Saulė kėlės ir surinko.

(usnyj

Kad atsikeltų, 
dangų paremtų, 
kad prakalbėtų, 
daug pasakytų. 
Rankas turėtų, 
Vagį pagautų.

(smpx)
Geltona mergelė, šimtas, 
žalių skarelių.

(Bejoję)
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Vyriausias skautininkas
JUOZAS SARAUSKAS

(1891-1941)

Išeivijoje jau visai pamirštas 
liko Juozas Sarauskas, 1935-40 metą 
laikotarpy buvęs Vyriausias skauti
ninkas mūsą trumpos pirmosios 
Nepriklausomybės metu.

V. s. J. Sarauskas gimė apie 
1893 m. Kėdainią apskrityje. 1914 m. 
baigęs gimnaziją pradėjo geodezijos 
studijas Kievo univėrsitete, bet tą 
pačią metą buvo pašauktas į kariuo
menę. 1915 m. dalyvavo kovose su 
vokiečiais Vilniaus ir Gardino apylin
kėse, kur buvo sužeistas. Pagijęs 
baigė karo mokyklą. 1917 m. buvo 
atstovu Petrapilio lietuvią seime. 
Jam tada tebuvo 24 m. amžiaus! 
Netrukus pradėjo raginti lietuvią 
karius vykti į lietuviškus dalinius ir 
drauge su kitais nustatinėjo terminus 
bei komandas Lietuvos kariuomenei.

1918 m. drauge su savo bro
liais Mykolu, Bronium ir Vincu sava
noriais stojo į Lietuvos kariuomenę. 
J. Sarauskas j Kėdainią apsaugos 
būrį sutelkė apie 80 savanorią ir 
1919 m. vasario 7-8 dienomis bolševi
kams puolant Kėdainius, sėkmingai 
suorganizavo miesto gynimą. Už tai 
buvo apdovanotas Vyčio Kryžiumi su 
kardais V laipsnio. Greitai buvo 
paskirtas Kėdainią srities komendan
tu. Vėliau ilgesnį laiką dirbo Kariuo
menės štabe ir Lietuvos Saulią są

Laimutė Šarauskaitė- 
Petkevičienė su vai
kais Červenėje, 
Gudijoje, kur buvo 
nužudytas jos tėvas 
kartu su kitais 
lietuviais.

jungoje. 1929 m. paskirtas Kariuome
nės štabo spaudos ir švietimo sky
riaus viršininku, kur išbuvo iki 1940 
m., jau tapęs pulkininku.

J. Sarauskas aktyviai reiš
kėsi ir visuomeninėje veikloje, ypač 
skautuose. 1935-40 m. būdamas
Lietuvos skautą sąjungos Vyriausiu

v.s. JuozasŠarauskas su prezidentu Anatnu Smetona stovykloje
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skautininku, organizavo skautą sto
vyklas, ekskursijas, paskaitas ir t.t. 
Rūpinosi Vytauto Didžiojo Karo 
muziejaus statyba ir eksponatą pa
ruošimu.

1940 m. Sovietą Sąjungai 
okupavus Lietuvą, J. Barauskas buvo 
atleistas iš kariuomenės, o Lietuvos 
skautai buvo panaikinti. 1941 m. 
pradžioje skautininkas J. Šarauskas 
rusą saugumo buvo suimtas ir kalin
tas Kauno sunkiąją darbą kalėjime. 
Kilus vokiečią-rusą karui, 1941 m. 
birželio 22-23 d. naktį buvo išvežtas 
iš kalėjimo ir pervežtas į Minsko 
kalėjimą. Iš ten pėsčiomis drauge su 
kitais kaliniais nuvarytas į Červenę 
ir ten kartu su kitais birželio 26 d. 
sušaudytas.

1991 m. liepos 30 d. Červe
nės miške buvo pašventintas sušau
dytiems koplytstulpis, pastatytas 
Lietuvos politinių kalimą inciatyva. 
Tą dieną į Červenę suvažiavo daug 
žmonią iš Lietuvos - žuvusiąją arti
mieji bei draugai. Kartu su baltaru- 
sais (ją taip pat daug buvo sušaudy
ta), jie ėjo tuo keliu, kuriuo paskuti
nius žingsnius žengė 1941 m. birželio 
26-os naktį kaliniai. Dar tiksliai ne
nustatyta kur jie palaidoti... Sušau
dytieji buvo iškilmingai pagerbti. 
Susirinkusiąją susikaupimas ir rim- 
tis, pamaldos prie koplytstulpio lyg ir 
įprasmino ten žuvusiąją nueitą kelią.

Mūsą Vyriausio skautininko 
Juozo Šarausko simboliškas kapas 
yra jo gimtinėje, šalia tėvą ir brolią.

Skautininko J. Šarausko 

vaikai Laimutė ir Algirdas nuo ma
žens buvo skautai. Ir dabst* sūnus 
globoją Kauno Jūrą skautes ir skau
tus. J. Šarausko vaikai augina jau 
anūkus, kurią, deja, seneliui ir prose
neliui neteko matyti - jis krito nuo

12

okupanto kulką tebūdamas 48 m. 
amžiaus. Neteko jam pažinti ir žen
to, krepšinio olimpiečio Kazio Petke
vičiaus, žaidusio Melbourne olimpia
doje 1958 m. K Petkevičius vis dar 
atsidėjęs krepšiniui - treniruoja būsi
mus olimpiečius Kaime.

Prisimindami mūsą Vyriausią 
skautininką Juozą Šarauską, kartoja
me jo dukters Laimutės Žodžius: 
"Tebūnie jam lengva svetimo krašto 

RIN
Senovės Egipte 
Moerio ežero 
labirinte buvo 
1500 kambarių 
po žeme ir 1500 
kambarių virš 
žemės. Tai bu
vo viena iš se
novės laikų 
įžymybių. 
Šis labirintas 
daug papras
tesnis. Išveskite 
žmogų iš X į 
laisvę.

žemelė"...

P.S.: Červenė anksčiau vadinosi 
Igumenas, gudą (baltarusę) miestelis 
per 60 km. nuo Minsko, prie kelio 
Minskas-Smolenskas-Maskva.

(Pasinaudota Lietuvią enciklopedija 
ir laiškais iš Lietuvos)

j.v.s. Dalia S.
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IAB#
BENDRAVIMAS SU LIETUVOS 

SKAUTAIS,-ĖMIS IR 
JUBILIEJINE STOVYKLA

Lietuvių Skautų sąjungos va
dovybė lankymosi metu Lietu
voje užmezgė tiesioginius ryšius 
su įvairių miestų draugovėmis. 
Stengėmės susitikti ar gauti 
draugininkų adresus iš visų 
grupių. Grįžę susumavome re
zultatus ir paaiškėjo, kad parsi
vežėme 25-rių draugovių vado
vų pavardes sū adresais. Broli
jos ir Seserijos Vyriausi Skau
tininkai suderino Lietuvių 
Skautų sąjungos vienetus iš vi
sų rajonų su Lietuvos draugovė
mis bendram skautiškam pokal
biui, darbui ir visapusiškai tal
kai. Raštu pranešė 50-čiai va
dovų apie bendravimą ir kas iš

*##*##***#*#**#*#*#**##**

LSS Jubiliejinė stovykla 
Šiaurės Amerikoje vyks 1993 m. 
liepos 31 - rugpjūčio 11 die
nomis, Rako stovyklavietėje, 
Custer, MI.

Stovyklos rengimo komitetas 
vykdo įvairius paruošiamuosius 
darbus, kad viskas laiku ir 
pagal planą būtų paruošta ir 
įvykdyta. Nepoilsiaųja ir LEk 
Brolijos bei LS Seserijos va

jų laukiama, bei tikimasi. Vy
riausi Skautininkai jau gauna 
šių įsipareigojimų vykdymo pra
nešimus.

Lietuvoje ruošiama Jubiliejinė 
stovykla Kunigiškėse prie Pa
langos, 1993 m. liepos 3-11 die
nomis. Šiuo metu tariamės Eir- 
mijoje dėl išvykų skatinimo for
mos. Netrukus raginsime pilna
mečius Lietuvių Skautų sąjun
gos narius, visuose šešiuose LSS 
rajonuose, stengtis nuvykti į 
Lietuvos skautų Jubiliejinę sto
vyklą prie Palangos.

vs. fil. S. Miknaitis,
LSS Tarybos pirmininkas 

dovybės, teikdamos Brolijos ir 
Seserijos stovykloms prityrusius ■ 
vadovus,-es, ruošdamos stovyk
loms programas, dienotvarkes ir 
kt. Šiuo metu jau žinomi pagrin
diniai stovyklų vadovai,-ės.

LS Brolijos stovykla vadin
sis DARIAUS ir GIRĖNO var
du. Jos vadiją sudarys:

Viršininkas — s. fil. Gintautas 
Taoraš

Virš, pavaduotojas — s. Romas 
Otto

Adjutantas — s. Vytautas 
Dilba

Komendantas — s.fil. dr. Min
daugas Griauzdė

Laužavedys — sk. vytis 
Karolis Žukauskas

Vilkiukų past. virš. — ps. 
fil. Vytautas Januškis.

Skautų past. virš. — ps. 
Viktoras Puodžiūnas

Prit. skautų past. virš. — 
vs.fil. Gintaras Plačas

Sk. Vyčių past. virš. — ps. fil. 
Paulius Mickus

Jūrų skautų past. virš. — v.v. 
Betras Jakubauskas

Skautininkų past. virš. — vs. 
fil. Antanas Paužuolis

LS Seserijos stovykla vadin-. 
sis „SESERIJA 75”. Jos vadiją 
sudarys:

Viršininkė — vs. Birutė Ba
naitienė

Pavaduotoja ir programos ko
ordinatorė — vs. fil. Lfaima Ki- 
liulienė

Jūrų skaučių programos koor
dinatorė — js. Milda Arlaus
kienė

Adjutante — vs. fil. Meilė 
Mickienė

Komendante — ps. Ina Balsy
tė

Laužavedė — ps. Julytė Žu
kauskienė

Pionerijos vadovė — vs. fil. 
Gilanda Matonienė

Korespondentė — vs.. Alė 
Namikienė

1

13



Specialių reikalų vadovė — ps.
Valentina Uepifenė

Ūkio sk. vedėją — vs. Irena 
Markevičienė
Fotografė — ps. Dana Dil

ienė
Pastovyklių viršininkės:

Skautininkių past. virš. — s.
Vida Jankauskienė

AR KIAUSTTIĮSTATTMĘ?
v.s. Tračias Vijeikis

Labai daug kas keikia televi
ziją, kuri labai kenkia amerikie
čių auklėjimui. Bet vis tiek visi 
žiūri į tą dėžę ir. negali atsižiū
rėti. Prie tų priklausau ir aš, 
nors (kartais norisi spirti į 
aparatą. Bet negali. Tiek kaina
vo, o pataisymas dar daugiau 
kainuos. Taigi, aną dieną ma
tau savo velnio dėžėje (taip ją 
vadinu pykčio pagautas) ber
nioką, gal dvylikos, o gal 
trylikos. Sėdi jis teismo salėje ir 
kelia nykštį į viršų. Pagal ame
rikietiškus ženklus, laimėjo. O 
ką jis-laimėjo? Laimėjo bylą 
prieš Amerikos skautų sąjungą. 
O istorija tokia. Įstojo šis 
vaikinas į skautus. O skautai 
turi Įstatymus. Reikia pasižadė
ti, kad tarnausi Dievui, tėvynei 
ir artimui. Skautelis (tikriau jo 
tėvąs) pareiškė, kad tėvynei, ar
timai tarnaus, bet Dievui-jokiu 
būdu. Įstatų nesilaikantis buvo 
paprašytas apleisti skautų eiles. 
Tėvo būta aršaus bedievio, tad 
patraukė skautus į teismą. No
ri, nenori, o mano sūneĮis turi 
būti skautas, nors nenori 
vykdyti įstatų. Ir ką nusprendė 
teisėjas? Priimti atgal šį nesilai

Vyr. skaučių ir gintarių past, 
virš. — ps. Daina Kasputienė

Skaučių ir jūrų skaučių past, 
virš/— ps. Jūratė Neimanienė

Prityrusių skaučių ir jūrų 
skaučių past, viršininkė ir 
Paukštyčįų-ūdryčių past, vir
šininkė dar nepaskelbtos.

kantį įstatymų bernioką į 
skautų eiles.

Kadangi daugelis bylų Ame
rikos teismuose remiasi prece
dentais, tai kokios galimybės, 
atsidaro man. Tiesiog negaliu iš 
džiaugsmo savame kailyje išsi
laikyti. Sakykime. Įstatymas 
sako, kad reikia važiuoti dešine 
puse, man nepatinka. Tas pui
kus teisėjas nuspręs, kad aš 
visiškai teisus ir pakeis gatves, 
kuriomis aš važiuosiu kairiapu- 
sinėm. Ką jis sakys, kai aš ką 
nors užmušiu ar pats galą 
gausiu? To aš nesužinosiu. Ar
ba man labai nepatinka mokėti 
„taksai”. Aš labai gražiai 
išdėstysiu savo „taksus” į rųąn 
patinkamus ir nepatinkamus. 
Žinoma, taksoriai mane pri
griebs už pakarpos. Ar tas 
gudrus teisėjas mane gins, kaip 
kad pralaimėsiu. Mat yra teisė 
jų, kurie ieško populiarumo ir 
paskelbia neįtikėtinus spren
dimus. O yra ir visai iš razumė- 
lio išsikrausčiusių. Ne paslaptis, 
kad yra ir nesąžiningų teisėjų. 
Ne vienam jų buvo iškeltos 
bylos, kai jie, nepasitenkin- 
dami savo geromis algomis 
dar bandė pridurti prie al
gos nelegaliais būdais. Kai.ku

rie atsidūrė ten, kur kitus siųs
davo. Bet nedaug. Kitų nepa
gauna. O nepagautas, ne vagis.

Dabar grįžkime prie to ber
nioko. Tesėjas pareiškė, kad jis 
turi būti grąžintas į savo viene
tą. Sakysime,jis grįžta. Visi jo 
vieneto nariai kelia ranką su 
trim pirštais, kas simbolizuoja 
Dievui, tėvynei ir artimui, o šis 
individas kelia tik du pirštus. 
Arba stovykloje vadovas paski
ria skautukus plauti puodus. O 
šis, teisėjo išpaikintas, pareiš
kia, kad jis tokio įsakymo ne
klausys ir nueina atsigulti po 
medžiu.

Rimčiau kalbant, čia ber
niokas nekaltas. Kaltas tėvas, 
kuris savo sūnaus smegeninėje 
augina nepaklusnumą įstaty
mams. Toks berniokas daužys 
langus, padeginės ir neš iš 
krautuvių, ką pagaudamas. 
Jeigu neklausai vieno įstatymo, 
tai kam klausyti kitų?

Esu tikras, kad tas berniokas, 
atsisakęs tarnauti Dievui, ne
tarnaus nei tėvynei nei artimui. 
Negerbs jis ir savo tėvo. Nes 
jeigu nesilaikai vieno įstatymo, 
tai gali nesilaikyti ir kitų.

Paaugęs tas berniokas pa
trauks į teismą bažnyčią, kad 
panaikintų įsaką „gerbk savo 
tėvą ir motiną”. Ir ką jūs 
manote? Suras teisėją, kurisf 
įsakys bažnyčiai išbraukti tą 
Įstatymą. Ir turėsime tik 
devynis Dievo įsakymus. O gal
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gaivinančios mintys

Visai netikėtai patekau į vie- 
.ą puikiausių rudens subuvi- 
ąų, apie kurį prieš tai ne tik 
težinojau, bet kuris, pajutau ten 
itsidūrusi, buvo labai prie šir- 
iies. Tai buvo metinis skautų 
susirinkimas, ne tik nukėlęs 
mane į senus laikus, bet ir labai 
pakėlęs mano nuotaiką ir pasi
tikėjimą ateitimi. Į parapijos sa
lę šia proga subėgo net kelios 
tautiečių kartos. Čia buvo būsi
mų skaučių, iki šiol vadinamų 
paukštytėmis, pakėlimas į tik
ras nares, čia vyko vyresniųjų 
atliktų darbų Dievui ir Tėvynei 
pagerbimas, bet daugiausia 
jaudino tokia pakili visų nuotai
ka, kad nejučia didėjo viltis 
ateinančios kartos -pasiryžimu 
išlikti lietuviais, o dabartyje 
kiek galint rūpintis ugdyti sa

vyje tas gerąsias savybes, ku
rias nuo Baden Powelio laikų 
vertino ir skatino skautybės šū
kis: „Dievui, Tėvynei ir Arti- 
mui”i

Pradžioje girdėjome kelis pra
nešimus apie pereitų metų 
veiklą, jų įtaką dabarčiai ir 
ateičiai. Džiugino graži ir 
drausminga elgsena net ir pačių 
mažiausių išdykėlių, ir tas fak
tas, kad jų yra dar toks didelis 
būrys. Baigus oficialiąją dalį, 
mums buvo padeklamuoti keli 
patriotiški eilėraščiai, pa
dainuotos kelios lietviškos dai
nos, prie kurių pabaigoje visi 
mielai prisidėjome. Maža ir la
bai išsisklaidžiusi yra čia mūsų 
lietuviškoji grupė, o tačiau savo 
entuziazmu lietuviškai veiklai 
lengvai viršija nevieną didesnę 
tautiečių vietovę. Todėl ir ra
šau, kad į širdį grįžo viltis ir 
šypsena. Dabar čia buvo aiškiai 

parodyta, kad bus kas stos į mū
sų retėjančių veikėjų gretas, 
kad pasaulio istorinei eigai 
dabar vėl taip skubiai keičian
tis, gal ir nereikią darytis pe
simistu, — arba kas būtų 4ar 
blogiau, — į visą veiklą numoti 
ranka. Valio jaunimo vadovams 
ir vadovėms.

RKV
DRAUGAS

Straipsnį skaičiusio 
pastaba. Tokios gaivinančios 
mintys tikrai pradžiugina kiekvieno 
skautų vadovo širdį. Darbo sąlygos 
yra žymiai pasunkėjusios. Tad 
dabartinių vadovų pasišventimas 
yra daug didesnis: įvertinimas yra 
didelis paskatinimas.

175. SKAUDO ĮSTATAI. Žin
oma, visi juos moka, ar ne? Koks yra 
penktasis? Arba septintasis? Ir 
pakalbėkime apie juos, kaip jie 
pritaikomi čia susirinkusiųjų 
gyvenime.

176. GARBINGAS SĄRAŠAS. 
Ar skautų būkle, stovyklavietėje ar 
kur nors kitur yra sąrašas pasižymė
jusių vietovės skautų, atsiekusių 
vyresniškumo laipsnius, įgyjusių 
specialybes, kitaip pasižymėjusių? 
Tokia lentelė ir parodytų šios 
vietovės ar vieneto skautų istoriją.

177. ŽAIDIMAI. Ar būtų kokie 
žaidimai, kuriuos'visi „moka“, bet 
tikrai „nemoka“, pvz., šachmatai, 

kinietiškos šaškės, visokie spėliojimo 
žaidimai?

178. PRAEITIS. Jeigu vienetas, 
vietovė neturi savo albumo, dabar 
pats laikas pradėti, iš senųjų narių 
sužinoti svarbius bei įdomius įvykius, 
surinkti ir įklijuoti nuotraukas, 
programinius lapelius, sąrašus, 
stovyklų ženklelius. . .

179. VIENA NAKTIS. Čia reikia 
daug darbo ir kavos, bet kaip būtų 
visą naktį nuo saulėlydžio iki 
saulėtekio kartu praleisti tokiose 
vietose; kurios naktį veikia — 
ligoninėje, policijos nuovadoje, uosto 
prieplaukoje, aerouoste, vaisių bei 
daržovių turguje ar pn. Užbaigti 

pusryčiais.
180. MALŪNSPARNIS. Ar 

įmanoma išnuomoti malūnsparnį ar 
lėktuvėlį ir savo miestą, apylinkę ar 
stovyklavietę iš debesų apžiūrėti?

181. PINIGAI. Pasikviesti išm
anančius apie sąmatas, paskolas, 
kredito korteles, mokesčius, 
nuomas.

182. SENIENOS. (Čia 
nekalbama apie žjnones!) Kaip ver
tinamos, įkainuojamos ir taisomos 
senienos? Ar namuose nariai mato 
seniai nereikalingų senų daiktų? Ar 

jie ko verti?
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Atsisveikinam su skautininku
Pranu Enskaičiu 

(1909.05.15 - 1992.03.31)

Pažinau brolį Pranę, jau 
viduramžio sulaukusį Hamiltone, 
kada teko įsijungti į skautišką veiklu 
"Širvintos" tunte. Savo skautišką 
žinią lobynu jis praplėtė mūšy skau
tiškos veiklos akiratį ir savo pavyz
džiu ne vienam to meto jaunesniu 
vadovą įdiegė idealizmo ir pareigin
gumo jausmą lietuviškai skautijai.

Gimė jis Griškabūdžiuose, 
Sakią apskr. ūkininko šeimoje.

Vilkaviškyje įstojo į Lietuvos 
Skautą Sąjungą, o vėliau Kaime 
buvo skautą vyčią vadovu. 1944 m., 
artėjant sovietą kariuomenei, su 
šeima pasitraukė į Vokietiją ir apsi
gyveno Meerbeck’o pabėgėlią stovyk
loje. Ten su s. pulk. Reikeniu suorga
nizavo skautą tuntą. Sktn. Pranui 
kilo mintis pasekti brolio A Krauso 
(atgaivinusio "Skautą Aidą" Vokietijo
je) pėdomis ir atkurti "Skustą Aidą". 
Pasitaręs su a.a. v.s. S. Kairiu ir v.s. 
Č. Senkevičiumi ėmėsi darbo. Iš savo 
mažą išteklią įsigijo seną spausdini
mo presą, pirko popierią, apmokėjo 

persiuntimo išlaidas. Vienas pats 
atliko redaktoriaus, administrato
riaus ir spaustuvės darbuotojo parei
gas, išleisdamas 6 "Skautą Aido" 
numerius. Tokiu būdu s. Prano Ens- 
kaičio pastangomis, iš mažo Rodney 
miestelio "Skautą Aidas" pradėjo 
naują etapą Š.Ą- žemyne - Toronte, 
o vėliau Čikagoje.

Persikėlus šeimai į Hamilto
ną, brolis Pranas talkininkavo "Ne
muno" tunto veikloje. Kanadoje jo 
straipsniai pasirodydavo "Skautą 
Aide", "Nepriklausomoje Lietuvoje". 
Yra sukūręs ir išleidęs trumpą vaidi- 
nimėlią rinkinį "Rūtos ir Lelijos", 
skirtą skautiškiems pasirodymams.

Buvo plačią interesą žmogus. 
Domėjosi ir gerai mokėjo Esperanto 
kalbą, vertė straipsnius, vedė tos

Fil. Aldona Kudirkienė buvo 
pakelta į paskautininkės laipsnį ir 
davė Skautininkės įžodį per iškilmin
gą sueigą Los Angeles skautą stovyk
loj Rambyne, rugpiūčio 1 d. Įžodis 
buvo ypatingai reikšmingas, kadangi 

kalbos kursus. Kur matydavo reik™,, 
neabejodamas imdavosi iniciatyvos. 
Būdamas giliai tikintis evangelikas, 
organizuodavo pamaldas Hamiltone, 
kviesdamas lietuvį kunigą. Yra būvęs 
Hamiltono Pensininką Valdybos 
narys, redagavo pensininką laikraš
tėlį "Sietyną". Brolis Pranas buvo 
kukli, nesireklamuojanti asmenybė 
ir, galbūt, mažai buvo apie jį žinoma, 
tačiau lietuviškoji skautybė buvo 
svarbijo gyvenimo dalis. Nebegalėda
mas darbu prisidėti prie skautiškos 
veiklos vystymosi Hamiltone, mora
liai ją visuomet paremdavo apsilanky
damas parengimuose, patardamas, 
nesėkmėje paguosdamas. Hamiltono 
skautija liūdi netekusi tauraus skau
tininko, brolio Prano.

Sesė D. G.

ją sveikino jos dukra geltonšiipsė 
Audra ir sūnūs patyrę skautai And
rius ir Romas. Fil. Aldona visuomet 
buvo aktyvi skautą veikloje ir išau
gino lietuvišką skautišką šeimą.

Aldona Venckumis
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1992 m. Amerika švenčia 
Kristupo Kolumbo dieną 
minėdama 500 metų nuo 
Amerikos Žemyno atradimo.

Amerikos atradimas tapo 
įsitvirtinusia tikrove, visai 
neatsižvelgiant į dar labai 
dulkėmis užpustytus istorinius 
dokumentus, tikrus faktus. Lygiai 
kaip mes ne ką težinome apie 
Lietuvos kunigaikščius, 
gyvenusius prieš 500 metų, taip ir 
Kolumbo atveju remiamės 
legendomis, mažai- dar ištirtais 
duomenimis.

Dabar Kolumbo tyrinėtojai 
pradeda tvirtinti, kad net žymusis 
Amerikos istorikas bei biografas 
Washington Irving, rašydamas 
plačią Kolumbo biografiją, 
prikūrė niekur neparemtas 
teorijas, leidęs savo fantazijai 
plačiai iškeroti.

Žurnalistas Dan Carlinsky 
sako, kad ne viskas mums 
pasakojama apie legendarinį 
keliautoją Kolumbą yra teisybė.

Pirmiausia, rašo Carlinsky, 
Kolumbo vardas nėra tikslus, nes 
jis gyvenęs trijuose kraštuose ir 
juose kaitaliojęs savo vardą. 
Italijoj jis buvo Cristofo 
Colombo, Portugalijoj 
Cristavao Colom, o Ispanijoj, 
kurioje jis praleido savo 
našiausius metus, vadinosi 
Cristobal Colon. Anglų istorikai 
sulotynino jo vardą į Christopher 
Columbus, kurį ir mes žinome, 
nors tuo vardu Kolumbas niekad 
savęs nevadinęs.

Dar vis nėra įrodyta ir 
Kolumbo gimtinė. Ją savinasi

italai, ispanai, prancūzai ir 
portugalai. Manoma, kad jis gimė 
Genujoj (Genoa — Italijoj), tačiau 
tikrų kilmės dokumentų nerasta.

KO KOLUMBAS SIEKĖ?

Pasakėlės vaikams, paremtos 
mitu, kad Kolumbas norėjęs 
įrodyti, jog žemė yra rutulio 
formos (ne plokščia) taip pat 
nepasitvirtina, nes jau senovės 
graikai tai žinojo.

Tad kodėl Kolumbas 
nusprendė plaukti į vakarus? 
Sakoma, kad jis norėjęs tuo keliu 
pasiekti Kiniją, Japoniją ir Indiją, 
o jo didžiausias motyvas buvo 
pinigai. Iš Marco Polo kelionių 
Kolumbas žinojo, kad rytų Azija 
buvo turtinga auksu, sidabru, 
brangakmeniais ir prieskoniais, 

todėl ieškojęs trumpesnio kelio į 
Orientą, tikėdamasis greitai 
praturtėti.

Ispanijos karalienė Isabella I 
taip pat susidomėjo tolimųjų 
kraštų turtais. Ji parėmė Kolumbo 
kelionę valstybės iždu.

Priplaukęs Bahamų, Watlingo 
salą Kolimbas manė, kad pasiekė 
Japonijos apylinkes -- Oriento 
salas, pakeliui į Indiją. Ir iki šiol 
didžiulis salynas: Bahama, 
Jamaica, Haiti, Cuba ir kt,. 
vadinamas Kolumbo suklaidintu 
“West Indies” vardu...

AR TIKRAI KOLUMBAS 
PIRMASIS ATRADO 

AMERIKA?

alki šiol tikėta, kad pirmieji 
Naująjį Pasaulį pasiekė 
Norvegijos vikingai, tačiau dabar 
istorikai vis labiau linkę manyti, 
kad vakarų Afrikos jūreiviai dar 
anksčiau perplaukė Atlantą. Jiems 
buvo daug trumpesnis kelias nei 
Kolumbui iš Ispanijos.

Tuo tarpu tikrieji Amerikos 
gyventojai indėnai sako: 
“Kolumbas mūsų neatrado, nes 
mes žinojome, kad čia esame”.

Iš tikrųjų Kolumbas iki pat 
mirties tikėjo, kad surado naują 
kelią į Aziją, į Indiją, todėl 
Amerikos vietinius gyventojus 
pavadino indėnais. Dar ir dabar 
indėnai baltiesiems to vardo 
neatleidžia, nes jų yra daug 
skirtingų kilčių. Pvz.: Ojibwa, 
Cherokee, Hopi, Chicksaw ir 
daug daug kitų. Visi jie 
“raudonodžiai”, tad baltieji 
nesigilino į jų kilmę. Mes taip pat 
rūstautumėm, jei mus vadintų 
rusais, lenkais, latviais, 
jugoslavais ir t.t., dėl mūsų baltų 
veidų...
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Kolumbo laivas

KODĖL TAIP 
GARBINAMAS KOLUMBAS?

Kolumbo keturios kelionės 
per Atlantą buvo didžiai 
rizikingos. Laivai prieš 500 metų 
buvo nedideli, buriniai, turėjo 
menkas navigacijos priemones. 
Maisto ir geriamo vandens 
trūkumas, plaukimas į nežinią, 
nepatenkintų jūreivių sukilimai, 
dažna neviltis niekad nepamatyti 
kranto sunkino Kolumbo ryžtą.

Iš tikrųjų -- be žemėlapio, be 
radijo, be kompiuterio, be visų 
mūsų'1 laikų' moderniųjų 
priembnių, Kolumbas pasižymėjo 
ypatinga drąsa ir ištverme.

KODĖL AMERIKA 
NESIVADINA KOLUMBO 

VARDU?

Kolumbas buvo įsitikinąs, kad 
pasiekė Aziją, nors buv?o įkėlęs 
koją į Venecuelą ir ilgokai 
plaukiojęs išilgai Pietų Amerikos 
krantų.

Italų pirklys ir keliautojas — 
atradėjas Amerigo Vespucci 1502 

m. Pasiekė Rio de Janeiro įlanką 
ir keliavo tolyn į pietus ligi La 
Plata upės įlankos, kurią jis 
pirmasis priplaukė. Ši ekspedicija 
įrodė, kad jo pasiektasis žemynas 
nėra Azija, bet iki šiol nežinomas 
Naujasis Pasaulis. Jo garbei Pietų 
Amerika buvo pavadinta 
Amerikos vardu. Vėliau tuo 
vardu pradėta vadinti ir Šiaurės 
žemynas.

KOLUMBO KELIONIŲ 
PASEKMĖS

Pirmoje kelionėje laivais Nina, 
Pinta ir Santa Maria 1492-93 m. 
Kolumbas pasiekė Bahamas ir 
kolonizavo Hispaniolą. 1493-94 
m. kolonizavo Jamaicą. 1498- 
1500 m. išlipo Venecueloj, o 
1502-04 m. vėl ieškojo kelio į 
Indiją pagal Centrinės Amerikos 
krantus.

Užėmęs salas, jose įvedė 
krikščionybę ir ispanų kalbą, 
sudrumsdamas vietinių gyventojų 
ramybę. Jo pasekėjai ispanai ir 
portugalai (Brazilijoj) vėliau 
užkariavo visą Pietų Amerikos 
žemyną, atnešė indėnams 
nežinomas ligas, prieš kurias jie 
neturėjo imuniteto. Tvirtinama, 
kad dėl tų ligų išmirė ištisos 
indėnų tautelės. Grobuoniški 
atėjūnai plėšė auksą, sidabrą, 
brangakmenis, terorizavo ir žudė 
žmones...

Vėliau į karus įsijungė ir 
stipresnės Europos valstybės, jų 
tarpe ir Napoleonas, kariavęs net 
Haiti saloje. Jo armijoj buvo ir 
lietuvių, paguldę galvas šioje 
saloje. Ir žmoną Josefiną 
Napoleonas parsivežė iš “West 
Indies” - gimusią St. Lucia saloj.

Atradus Ameriką prasidėjo ir 
vergų prekyba. Apie 3 milj. 
Afrikos juodukų buvo išgabenta į 
Braziliją, Atilų salas, pietinę 
Amerikos dalį.

Štai kodėl nei likę Amerikos 
indėnai, nei juodosios rasės 

žmonės nešvenčia Kolumbo 
dienos.

Žmogus iš prigimties yra 
smalsus, o drąsesnis 
nežinomybių ieškotojas jr 
tyrinėtojas. Mūsų laikais jau 
žmogaus pėdos paliktos 
mėnulyje, o Jaque Cousteau vis 
daugiau atskleidžia jūrų dugnų 
paslapčių. Todėl negalima smerkti 
Kolumbo bei jį pasekusių 
keliautojų. Viduramžiais 
europiečiai buvo žiaurūs, karingi 
ir gobšūs. Užkariautuose ar 
pasisavintuose kraštuose jie 
nesiskaitė su vietiniais ir atnešė 
jiems daug nelaimių. Tačiau jei ne 
Kolumbas, tai kuris kitas narsuolis 
greitai būtų tas pačias salas atradęs 
ir kažin ar švelniau su jų 
gyventojais pasielgęs.

KOKIAS NAUJOVES 
ATVEŽĖ AMERIKOS 

ATRADĖJAI EUROPON?

Pirmoje eilėje — bulves! Iki 
Kolumbo laikų bulvės buvo tik 
pietų ir šiaurės Amerikos 
aukštumų daržovė. Pradžioje 
atvežtas bulves europiečiai augino 
kaip gėles, neturėdami supratimo 
apie jų gumbų maistingumą. O 
dabar visoje Europoje, ypatingai 
Airijoje, Vokietijoje, Rusijoje, 
Baltijos kraštuose bulvė yra labai 
branginama. Įsidėmėkime: mūsų 
didieji kunigaikščiai, mūsų 
protėviai, bulvių nėra nei matę, 
nei ragavę!

Taip pat pomidorų ir 
kukurūzų gimtinė yra Amerika, 
deja, ir tabako... Šie augalai 
Lietuvą pasiekė 16 a. gale, tik 
pomidorais ir kukurūzais pradėta 
domėtis vos 20-ame šimtmetyje.

Kas dar buvo iš Amerikos į 
Europą atvežta? - Pagalvokite.

KĄ KELIAUTOJAI 
ATVEŽĖ AMERIKON?

Į Ameriką naujieji ateiviai

M
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atplukdė arklius, šautuvus, 
paraką., įrankius, na ir stiklinius 
karoliukus, veidrodukus... Ką 
dar?

Ateiviai iššaudė bizonus, kurie 
buvo daugelio indėnų 
pragyvenimo šaltinis. Jie pagrobė 
Meksikos, Peru, Čilės ir kt. auksą, 
sidabrą, brangakmenis. Jie 
sunaikino senąją kultūrą ir 

civilizaciją, kurią dabar tik 
archeologai bando atkurti.

Ilgainiui pasikeitė Amerikos 
ekologija, gamtovaizdis — ne vien 
dėl mūsų dienų taršos, bet ir dėl 
atvežtų čia nežinomų augalų, 
gyvulių, net ir žvirblių... Pakito ir 
Europa, pvz.: dabar ji pagarsėjo 
“Colorado vabalais”, kurie ten 
apsėdo bulves...

Dar daug prabėgs metų kol 
istorikams, tikėkim, pavyks 
išaiškinti kas iš tikrųjų buvo 
Kristupas Kolumbas, kokia jo 
tikra kilmė, kur jis palaidotas ir 
net kaip jis atrodė, nes nėra 
ilikusio nei vieno jo portreto.

j.v.s. Dalia Sruogaitė

Kolumbo kelionių laikais Lietuvoje
v
JLwizimieras paliktame testamente Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu paskyrė savo 
sūnų Aleksandrą, o Joną Albrechtą siūlė rinkt Lenkijos karalium. 1492 m. Vilniuje 
lietuvių didikai išrinko Aleksandrą Lietuvos valdovu. Tų pat metų birželio mėn. 
įvedamas į Lietuvos sostą, jis pažadėjo valdyti Lietuvą Vytauto mintimis, vadovautis 
Lietuvos papročiais, o ne svetimųjų teise ir svarbiais klausimais .tartis su Ponų 
Taryba. Lenkai, nors ir nepatenkinti, savo karalium išsirinko Joną Albrechtą.

Tuo laiku Maskvos kunigaikštis Jonas III pasijuto galingas ir susitaręs su totorių 
chanu įsiveržė į Lietuvą. Derybų su Maskva pasėkoje Aleksandras vedė Jono dukterį 
Eleną. Tačiau tai nei kiek nepadėjo ir Jonas kartu su Krimo totoriais vėl puolė Lietuvą. 
1500 m. Lietuvos kariuomenė pralaimėjo mūšį prie Smolensko. Lietuva neteko daug 
rytinių žemių Maskvos kunig. naudai.

Maskvos kurstomi totoriai vis puldinėjo Lietuvą pasiekdami net Vilniaus 
apylinkes. 1506 m. Lietuvos ponai su 10000 kariuomenės puolė totorius ir juos visiškai 
sumušė ties Klecku. Tais pačiais metais mirė Aleksandras.

Kautynės su totoriais Aleksandras
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DIDŽIOJI SCM1M

viu surengė Pavasario Balię. Pelnas 
skiriamas paremti skautus, vykstan
čius 1993 metais į jubiliejinę stovyklą 
Lietuvoje. "Dabar" orkestras, kuria
me groja ir dainuoja keturi skautai, 
tuntui paaukojo $300.

AUSTRALIJA

DŽIUGO TUNTAS

gę. Paskutinę stovyklos dienę Justi
nas Rutkauskas davė vilkiuką įžodį. 
Justinas gyvena toli nuo lietuvię, 
mažam kaime, bet tėvai nori, kad jis 
būtę skautas, nesvarbu, kad reikia jį 
vežti apie 200 kilometrę į sueigas.

Žiemos metu vilkiukai ir 
skautei turėjo dviračię iškylą į gam- 
tą. Skautės apžiūrėjo "science" mu- 
zieję. Prityrusios skautės mokosi 
austi juostas. Du vyčiai kandidatai su 
vyčiais turėjo dvieję naktę iškylą 
kalnuose. Tiek daug lijo, kad nega
lėjo perbristi per vieną patvinusią 
upę.

Tuntas nupirko žaislę vaikę 
namams Vilniuje. Žaislus nuvežė į 
Lietuvą tuntininkė. Ji turėjo progos 
susitikti su Kernavės tunto vadais.

Spalio mėnesį, tuntas išsiun
tė laivu į Lietuvą 21 dėžes su žais
lais, knygom ir drabužiais vaikams. 
Viskas surinkta iš skautę tėvę bei 
kitę lietuvię. Paketai bus išdalinti 
vaikę namams įvairiose vietovėse ir 
turėtę pasiekti vaikus prieš Kalėdas.

Tuntas gavo laišką iš Eveli- 
nės, 10 metę mergaitės iš Lietuvos. 
Jai truko 3 dienos parašyti vieno 
puslapio laišką naudojant rašymo 
mašinėlę, kurią jai padovanojo vyres
nės skautės.

Gruodžio mėn. įvyks Džiugo 
tunto metinė iškyla/gegužinė. Visi 
skautai ruošiasi dalyvauti Jubilieji
nėje Stovykloje Sydnėjuje 1993 m. 
sausio mėnesį. Dalyvaus ir brolis 
Miknaitis.

Džiugo Tunto Melbourne 
skautę veikla nesiriboja savo mėnesi
nėm sueigom. Grupė skautę dalyva
vo Viktorijos etninię skautę organi
zacijos 3-ję dienę stovykloje. Buvo 
atvykę skautę ir iš Adelaidės. Lietu- 
vię paStovyklei vadovavo sk. vytis 
Aidas Antanaitis. Sekančiais metais 
įvyks jubiliejinė -15 metę sukakties - 
stovykla.

Po Velykę, vilkiukai, skautės 
ir skautai 4 dienas stovyklavo brolio 
Lukaičio ūkyje netoli Daylesford. 
Stovykla keturię dienę mokyklą 
atostogę metu. Dienomis iškylavo, 
mokėsi specialybes. Vakarais dainavo 
prie laužo ir stebėjo žvaigždėtą dan

Rugsėjo mėn. skautę Tėvę 
komitetas su pirmininku Rimu Skei-

ps. Birutė Prašmutaitė
Džiugo tunto tuntininkė

ESGAN (etninių, skautų) stovykloje - kairėj: Tuntininkė ps. B. 
Prašmutaitė, sk. vytis Aidas Antanaitis (pastovyklės viršininkas).

į
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Vilkiukų., skautų ir skaučių stovykla Daylesford.

Skaučių "Živilės" draugovė.

Dviračių iškyla - iš dešinės skautų vadovas sk. vytis Aidas Antanai
tis, trečias is dešinės vilkiukų vadovas duozas laukaitis.

Melbourne Džiugo skautų štabo 
posėdis vyko Parapijos Namuose 
Kensingtone rugsėjo 14 d. Skautų 
jaunimo veiklai reikia nemaža lėšų, 
ypač sekančiais metais reikės 
paramos jauniesiems vykstant j 
Jubiliejinę skautų stovyklą 
Lietuvoje, minint 75 metų sukaktį 
nuo Skautybės įkūrimo Lietuvoje. 
Lėšų sutelkimui buvo ruošiamas 
Pavasario balius Melbourne 
Lietuvių Namuose rugsėjo 5 d. 
Buvo gerai pasiruošta, kai jaunimui 
netrūksta entuziazmo dekoracijom, 
meninė programa, virtuvės karštos 
vakarienės paruošimui. Atsilankė 
59 asmenys, nors tikėtasis bent 
trigubai daugiau. Išlaidoms 
padengti jaunimo orkestras „Dabar“ 
skyrė aukų $300kpo $50 aukojo kun. 
dr. Pr. Dauknys, B. Staugaitis, $40 P. 
Morkūnas, $30 L. Tigani, po $20 V. 
Ališauskas, Vaitiekūnas, A. 
Volkienė.

Žaislų Vajus Vilniaus kūdikių, 
našlaičių, ligonių vaikų prieglaudom 
vyksta gerai ir visos gautos dovanos 
spalio pradžioje bus paruošta 
išsiuntimui į Lietuvą, sutaplinant į 
„Container“.

Tunto tradicinė iškyla vyks 
gruodžio 5 d. šeštadienį Yarra Bend, 
Fairfield. Kartu ruošiama ir 
gegužinė tėveliams, visiems skautų 
rėmėjams. Čia bus ir loterija, veiks 
barbeque - karštos deš^lės, 
copūstai, - visi bus skaniai 
pavalgydinti tyrame prie upės ore, 
vis telkiant lėšų skautų tunto 
veiklai, padėti aktyviems skautams 
ir skautėms sekančiais metais 
nuvykti į Lietuvą dalyvauti 
Jubiliejinėje stovykloje, užmegsti 
naujas pažintis su Tėvynės Broliais 
ir Sesėm, sustiprinant lietuvišką 
dvasią, visuomet tarnaujant Dievui, 
Tėvynei, Artimui! P. D.
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CHICAGO

„AUŠROS
VARTŲ” TUNTE

Lapkričio mėn. gavome tun- 
tininkės ps. fil. Renatos Borucki 
gražiai paruoštą aplinkraštį 
naujų — Jubiliejinių metų 
proga.

Labai smagu yra stebėti mūsų 
jaunųjų veiklą, džiaugti jų skau- 
tybe ir retkarčiais prisidėti, nes 
sesė tuntininkė dar vis neleidžia 
išeiti iš rikiuotės. „Važiuojam į 
sueigą, sese, aš nuvešiu. Ruoš
kimės važiuoti į Raką — tvarky- 
sim stovyklą Jubiliejinei ...„ir 
t.t.. Gi pati tuntininkė Renata 
su savo tėveliu, stovyklos admi
nistratorium v.s.fil. Liudu Ra
manauskų, jau porą kartų šį ru
denį spėjo stovyklon nuvažiuoti, 
tvarkyti palapines, dažyti pa
status.

Kai „Aušros Vartų” tuntas 
rengė rajoną Tautinei stovyklai 
1968 metais, dabartinė tunti
ninkė dar net paukštytė nebu
vo, o dabar savo aplinkraštyje 
mums rašo: „Sunku tikėti, kad 
Lietuvių Skautų sąjunga gyvuo
ja jau 75 metus! Mums, Chica- 
gos skautų tuntams, tenka 
garbė priimti LSS šią vasarą 
mūsų Rako stovyklavietėje Ju
biliejinei stovyklai...”

Tunto sueigoje, vykusioje lap
kričio 14 d., dalyvavo ir gražus 
būrelis vyresniųjų skaučių. Tos 
sesės, jau studentės ar net filis- 
terės, svarbiomis pnggomis 
sugrįžta kartu švęsti, džiaugtis, 
o kai reikia — ir stipriai dirbti. 
Pi įėjusi vasara joms tikrai 
bv > darbinga. Vilija Januškytė 

dalyvavo vyr. skaučių suvažia
vime Dainavoje. Pirmoje skau
tiškoj jamboretėje, Lempnte, dir
bo ir padėjo L. Rupinskienė, J. 
Antanaitytė, V. Januškytė, A. 
Reitnerytė, J. Dzidolikienė, Z. 
Kuliešytė. Vasarą Rako stovyk
lavietėje vadovių pareigas 
turėjo L. Rupinskienė, J. Anta
naitytė, K. Antanaitytė, V. 
Januškytė, D. Parakininkaitė.

Vyriausia Skautininke vėlia
vos žymeniu apdovanojo tunti- 

ninkės pavaduotoją v.sl. Aušrą 
Jasaitytę ir v.sl.t.n. Daivą Pa- 
rakininkaitę. Būdama pavyz
dinga medicinos studente, sesė 
Daiva lygiai tokiu pat stropumu

„Aušros Vartų” tunte užaugusios veiklios sesės aptaria pasiruošimus Jubilie
jinei atovyklai. Iš k. — „Gabijos” vyr. skaučių draugovės draugininke ps. 
Julija Dzidolikienė, vyr. skautė Zita Kuliešytė ir dabartinė tuntininkė ps. 
fil. Renata Borucki.

ATITAISYMAS 

Mielas Skautų Aido Redaktoriau,
gavau rugsėjo mėnesio “Skautų Aidą”, kuriame yra atspausdinta mano 
premijuoto rašinio “Svajonės išsipildymas” pirma dalis. Bet esu labai 
nusiminęs, kadangi rašinio autorius yra ne Dambauskas, o 
Dambrauskas. Mano pavardėje nėra R raidės.

Su pagarba
Saulius Dambauskas

šią vasarą Rako stovykloje dir
bo su jaunimu bei tvarkė tunto 
rajoną.

*

Kaip buvusi „Aušros Vartų” 
tunto tuntininkė šių svarbiųjų 
skautybės metų proga, linkiu 
mano vyresnei (ji gali būti mano 
dukraitė) Sesei Renatai, ir labai 
jos darbą remiančiam vyrui 
Clint Borucki, džiaugsmingo at
pildo.

A.' Namikienė
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CHICAGO
PERKŪNO DRAUGOVĖS 

VASARINĖ VEIKLA 1992

Šiemet Perkūno Draugovė 
dalyvavo “Stelmužės” stovykloje, 
kuri įvyko š.m. liepos mėn. 11-25 
d.d. Rako stovykloje, netoli 
Custer, Michigan. Mūsų draugovė 
sudarė vieną skiltį -- “Medinių 
genių”. Pirmą savaitę skiltininkas 
buvo psl. Dainius Dumbrys, antrą 
savaitę, psl. Paulius Genčius. Į 
“Avilio” skautų pastovyklę taip 
pat buvo įtraukti Lemonto 
“Geležinio Vilko” draugovės 
skiltys: “Nuodingi augalai” 
(skiltininkas Vytautas Januškis) ir 
“Smaugliai” (skiltininkas Andrius 
Matranga). Pastovyklės štabą 
sudarė s. Donatas Ramanauskas, 
ps. Edvardas Andriušis, vsl. 
Andrius Utz, si. Andrius Tamulis, 
psl. Linas Gerštikas ir Rimas 
Puirius.

Skautai suvažiavo šeštadienį 
(7/11/92) popiet. O autobusas 
atsirado apie 2:00 v.p. Tuoj pat 
ėjom prie įsikūrimo darbų. Oras 
buvo gražus, saulėtas, bet ne per 
karštas. Prieš vakarienę pravedėm 
trumpą užsiėmimą, kuriame 
pakartojome saugų miško įrankių 
vartojimą. Pirmą vakarą turėjom 
mažą pastovyklės lauželį, kuriame 
pravedėm“Niūnavimo konkursą”.

Sekmadienį (7/12/92) iš ryto 
pakartojome pionerijos surišimus, 
o po to pradėjome statytis 
stovyklinius įrengimus: 
miegmaišiams ir rankšluosčiams 
džiovyklą, rūbinę lagaminams ir 
pakabyklių drabužiams. 
Kiekviena skiltis pasistatė lauko 
virtuvę su krosnimi, stalą ir 
pastogę. Nors beveik visą dieną 
lijo, darbas vyko be pertraukos - 
nėra laiko stovykloje palapinėse 
tupėti.

Kun. Antanas Saulaitis 
atvažiavo popiet iš Dainavos 

stovyklos atlaikyti Šv. Mišias, po 
kurių vyko vakaronė, kurią 
atidarė viršininkas ps. Vytenis 
Kirvelaitis ir iškylų vedėjas ps. 
Audrius Remeikis. Jie apsirengė 
kaip indėnai ir šoko indėniškai, 
prašant dangaus daugiau lietaus! 
Jiems nepavyko ir visi smagiai 
žaidė, šoko ir dainavo.

Pirmadienį (7/13/92). Dangus 
buvo pilkas, bet vistiek nuėjome 
prie ežero pakartoti kanojavimo 
taisykles su sese Vija Pauliene. 
Popiet, sesė Daiva Parakininkaitė 
paruošė “Pirmos Pagalbos 
Nelaimes”. Prie kiekvienos 
“nelaimės” skautai turėjo 
nuspręsti, kaip išgelbėti “ligonį”. 
Vakare vėl užėjo lietus, tai visi 
susirinko Aušros Vartų menėje 
padainuoti ir pasilinksminti.

Antradienis (7/14/92). Oras 
apsiniaukęs ir vėsus. Vietoje 
iškylos su kanojais, notarėm 
atlikti trumpą žygį. Žygiavom 
aplink Bowman ežerą, kuris 
randasi Manistee National Forest, 
netoli nuo Rako stovyklos. Tas 
takas yra dalis North Country 
Trail, kuris tęsiasi nuo Montanos 
ligi Ohio valstijos. Žygio metu 
stebėjome geologinius reiškinius, 
pėdsakus ir gamtosaką. Sustojome 
prie ežero kranto pažuvauti 
(niekas žuvies nepagavo) ir 
paruošti pietus. Per visą žygį po 
truputį lynojo. Bet pagaliau 
grįžtant namo, nustojo lyti.

Trečiadienis (7/15/92). 
Pagaliau pasirodė saulutė. Gera 
proga išsidžiovinti visus šlapius 
drabužius, batus ir sudrėkusius 
miegmaišius. Iš ryto vyko laužo 
krovimo užsiėmimas ir konkursas 
-- visiems buvo gera proga 
pasimokyti, kaip teisingai sukrauti 
įvairių stilių laužus. Vakare buvo 
žaidimų vakaras. Įdomiausias 
buvo “Limbo” konkursas, kurį 
laimėjo brolis Andrius Matranga.

Ketvirtadienis (7/16/92). 
Šiandien koncentravomės prie 
kompaso ir žemėlapio vartojimo 
ir kaip su jais orientuotis miške. 

Buvo keturios uždavinių stotys. 
Prie pirmos -- skautai turėjo 
atpažinti topografinio žemėPiio 
simbolius. Prie antros stotie.,, visi 
turėjo išmatuoti savo žingsnį, 
bėgant ir einant pėsčiom. Prie 
trečios, buvo žaidimas, kuriame 
skautai turėjo nueiti nustatytomis 
kompaso kryptimis. Ketvirta stotis 
buvo sudėtinga -- su Rako 
stovyklos apylinkės topografiniu 
žemėlapiu ir kompasu. Kiekviena 
skiltis turėjo surasti miške 
išdėstytas vėliavėles, kiek galima 
per trumpesnį laiką.

Ketvirtadienį vakare įvyko 
pirmas tikras bendras laužas po 
atviru dangumi. Buvo daug gerų 
pasirodymų (įskaitant skautų 
pastovyklės!) ir daugelis su 
entuziazmu dalyvavo ir dainavo.

Penktadienis (7/17/92). Sesė 
Rima Navickaitė paruošė 
skautams ir skautėms įdomų 
užsiėmimą apie gamtosaką ir 
ekologiją. Kiekviena skiltis turėjo 
sudaryti skirtingą gamtosakos 
rinkinį: medžių lapų, grybų, 
valgomų augalų, vabzdžių ir 1.1. 
Baigę rinkinius, kiekviena skiltis 
pristatė savo rinkinį visai grupei.

Šiandien skautai patys ruošėsi 
pietus savo įrengtose lauko 
virtuvėse, kepdami dešreles ant 
grotelių. Popiet tvarkėmės 
pastovyklę-palapines, įrengimus 
ir apylinkę. Ruošėmės sutikti 
atvažiuojančius svečius ir tėvelius. 
Penktadienį vakare, vietoj laužo, 
vyko naktinis (slinkimo) 
žaidimas. Gaila, kad daugelis 
užmiršo, kaip tyliai slinkti ir 
ėmėsi bėgti ir rėkauti. Po žaidimo, 
buvo trumpa vakaronė atšvęsti 
brolio Edvardo Brooks 13-tąjį 
gimtadienį.

Šeštadienis (7/18/92). Po 
pusryčių visi skautai ir skautės 
ruošėsi orientacijos varžyboms, 
ką išmoko per ketvirtadienio 
užsiėmimus apie kompasą ir 
žemėlapį, šiandien panaudojo. 
Buvo išdėstyti trys takeliai: baltas
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RAKO STOVYKLAVIETE Nuotraukas (D. Ramanausko

“Avilio” skautų pastovyklė 1992 
“Stelmužės” stovykloje, Custer, 
ML Stovi, iš k.: D. Ramanauskas, 
R. Putrius, A. Brooks, E. Brooks, 
D. Dumbrys, A. Utz, R. 
Dumbrys, S. Tharp, V. Vasaitis,

Klupo, iš k.: A.
Rupinskas, P. 

Petroliūnas, R.
Janu Skis, D.

L. Radžius, I.

L. Gierštikas. 
M a tr anga, T. 
Matranga, S. 
Končius, V. 
Barkauskas, 
Dambrauskas.

D. Ramanauskas sveikina naują 
skautą, Ivą Dambrauską.

Broliai Linas Gierštikas (iš k.) ir 
Andrius Utz tęsė pionerijos 
darbus net jr audros metu.

Brolis E. Andriušis padeda 
broliui E. Brooks ruoštis žvejoti. 

ps. Renata Borucki įteikia 
skiltininkui Dainiui Dumbriui 
skilčių konkurso premijos 
kaspinėlius.
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(lengviausias), geltonas ir 
oranžinis (sunkiausias). Ant 
kiekvieno takelio buvo išdėstytos 
vėliavėlės ir skirtingų formų 
antspaudos. Tikslias buvo kuo 
greičiau atrasti savo takelio 
vėliavėles ir teisingai pažymėti 
savo kortelų su antspaudomis. 
Jaunesnieji atliko baltus ir 
geltonus takelius gan gerai, bet iš 
vyresniųjų (13 m. ir vyr,) nei 
vienas teisingai neatliko oranžinio 
tako. Varžybos praėjo gan 
sklandžiai, nes prisidėjo prie 
paruošimo ir pravedimo sesė 
Daiva, ir broliai Ričardas, 
Andrius, Linas ir Rimas.

Popiet atkeliavo keletas svečių 
ir tėvelių, o vakare įvyko didysis 
paradas ir bendras laužas, kuris 
labai linksmai praėjo. Net 
pritrūko laiko visiems norintiems 
pasirodyti.

Sekmadienis (7/19/92). Ryte 
vyko iškilmingas vėliavų 
pakėlimas, kuriame 2 skautai 
davė įžodį: Ivas Dambrauskas iš 
Čikagos ir Linas Radžius iš 
Baltimorės. Po pusryčių 
žygiavom prie ežero Mišioms ir 
Jūros Dienos iškilmėms. Popiet 
skautai vėl sugrįžo prie ežero 
vandens olimpiadai. Vyko 
pllaukimo ir kanojų lenktynės, 
bei kitokių žaidimų. Sekmadienį 
vakare buvo šokiai, kuriems 
grojo Tomo Strolios dviejų- 
žmonių orkestras.

Pirmadienis (7/20/92). 
Skautai šiandien pradėjo dviejų 
dienų kelionę. Pirmą dieną 
skautai plaukė kanojomis Pere 
Marquette upe, kol atsirado netoli 
Bowman ežero, kur pirmą dieną 
iškylavome. Turėjo neštis savo 
dalykus iš kanojų iki nakvynės 
vietos ir pasiruošti vakarienę. 
Oras buvo gražus ir saulėtas. 
Didelių ‘Nuostolių” ant upės 
nebuvo.

Antradienį (7/21/92) skautai 
žygiavo atgal link stovyklos 
North Country Trail, išviso 
beveik 10 mylių. Skautai grįžo 

pavargę, bet laimingi, kad gerai 
atliko dviejų dienų kelionę.

Trečiadienį (7/22/92) įvyko 
ilgai laukiama Sporto Šventė. 
Atidarant Sporto šventę, 
kiekviena pastovyklė turėjo 
įžygiuoti su savo parinkto krašto 
vėliava ir uniforma, taip kaip yra 
daroma per Olimpiadą. Taisyklė 
buvo tokia, kad parinktame krašte 
turėjo būti lietuvių kolonija. 
Skautų pastovyklė pasirinko 
reprezentuoti Barbados salą!

Skautai dalyvavo įvairiose 
lengvosios atletikos varžybose 
(100 m bėgimas, šuolis į tolį, 
ieties metimas ir t.t.) ir taip pat 
komandiniuose žaidimuose -- 
tinklinis ir kvadratas. O pabaigoje 
visi dalyvavo virvės tempime 
(TOG-OF-WAR). Vakare buvo 
linksmavakaris, kuriame visi 
laimėtojai buvo apdovanoti 
Premijomis. Padėka broliui 
Ričardui ir sesei Daivai už Sporto 
Šventės paruošimą ir pravedimą.

Ketvirtadienį (7/23/92) visa 
Stelmužės stovykla iškeliavo prie 
Nordhousc švyturio ant Mičigano 
ežero kranto. Oras buvo saulėtas 
ir truputį vėsus, bet buvo smagu 
nukeliauti į naują vietą 

Pilėnų tn. skautai, atlikę 24 mylių, kelionę dviračiais. Antras iš 
kairės drg. ps. A. Belzinskas.

pasimaudyti ir pažaisti.
Vakare vyko paskutinysis 

bendras laužas, kuris, žinoma, per 
greitai užsibaigė.

Penktadienį (7/24/92) 
prasidėjo stovyklos uždarymo 
darbai. Išardėm įrengimus, 
nugriovėm palapines ir sutvarkėm 
rajoną, kad nelyktų žymės kad 
skautai stovyklavo. Penktadienį 
vakare buvo paskutinysis 
linksmavakaris -- šokiai, kuris 
tęsėsi net iki 1:00 v.r. Niekas 
nenorėjo eiti miegoti ir pripažinti, 
kad stovykla jau pasibaigė.

Šeštadienį (7/25/92) po 
pusryčių buvo stovyklos gairės 
pakėlimas, o po to, paskutinį sykį 
perėjom savo rajoną patikrindami 
ar niekas nepaliko savo dalykų, ir 
surinkti visas likusias šiukšles.

Po gairės nuleidimo, visi 
rinkosi prie autobuso, kuris 
išvažiavo Čikagos link apie 1:00 
v.p.

Taip ir gražiai užsibaigė 1992 
m. Stelmužės stovykla.

Donatas Ramanauskas

“Avilio” Pastovyklės 
viršininkas
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1992 “Stelmužės” stovykloje 
Cdster, ML Stovyklos “Indėnai”: 
iš kairės: Stovyklos viršininkas

Vytenis Kirvclaitis ir iškylų 
vedėjas, Audrius Remeikis. 

Skautai klausosi S. Vijos 
Paulienės apie kanonavimo 
taisykles.

■£■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

KRNffbfl 
TORONTO

JUBILIEJINĖS mis
Australijos rajono jubi

liejinė stovykla vyks 1993 m. 
sausio 2-10 dienomis netoli 
Sydney, Australijoje.

Lietuvoje Jubiliejinė sto
vykla vyks 1993 m. liepos 1-10 
dienomis.

Šiau’rės Amerikos Jubi
liejinė stovykla vyks Rako 
stovyklavietėje, Custer, MI, 
1993 m. liepos 31 - rugpjūčio 11 
dienomis.

Gausėja vyr. skaučių būrys

Vyr. skaučių „Birutės” 
draugovės draugininke v.sl. K. 
Dambaraitė Janowicz praneša, 
kad „Romuvos” 30-mečio sto
vykloje, vykusioje rugpjūčio 
1-15 dienomis, virtuvėje, dirbda
mos kelios jaunos mamytės su
artėjo su skautėmis ir pačios 
pareiškė norą jungtis į jų eiles. 
Kandidatėmis užsirašė: D. Gu
delytė, Z. Ignatavičienė, L. 
Kaminskienė, J. Ruslienė, V. 
Tirilienė ir R. Yčienė.

Pasikeitė bebriukų vadovai

Toronto bebriukų vadovas jps 
Audrius Stundžia, vasarą 
Toronto universitete gavęs

S. Dambrauskienė riša Tėvynės 
ilgesio mazgelį įžodžiui 
davusiam sūnui, Ivui.

■■■■■■■■■■■■B
fizikos mokslų daktaro laipsnį, 
dėl kitų svarbių įsipareigojimų 
laikinai pasitraukė iš skautiš
kos veiklos. Bebriukų vadovo 
pareigoms įsipareigojo jūrų 
budys dr. E. Birgiolas.
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ARGENTINA Lietuviai skautai Argentinoje

COLORADO
1988 metą sausio 15 d, vyr. 

skautininkės v.s. Stefos Gedgaudie
nės įsakymu, s. Elena Šakienė buvo 
paskirta ir patvirtinta suorganizuoti - 
sujungti seses į vieną būrį.

Tuojaus buvo pradėtas orga
nizavimo darbas ir 1988 m. kovo 19 
d. pas sesę Eleną įvyko pirmoji suei
ga, kurioje dalyvavo 6 sesės ir 3-ys 
broliai, kurie ir dabar aktyviai tęsia 
pradėtą skautavimo darbą.

Amžius krauna naštą ant 
pečią, tad nepadidėjus narią skaičiui, 
vienetas pasivadino save "Colorado 
skautą Rėmėją" vienetu.

Buvo surengtas labai pavy
kęs "Cepeliną" balius, kurio pelnas 
yra vienbalsiai paskirtas paremti 
Lietuvos seses ir brolius. Tuo reikalu 
rūpinasi s. Antanina Bulotienė. Visas 
rėmėją būrelis entuziastiškai galvoja 
apie jubiliejinę stovyklą Lietuvoj!

Elena Sakienė-Sluder

"Cepelinų!' baliaus dalyviai, rėmėjai ir rengėjai, Denveryje.

Aktyvūs Denverio broliai ir sesės surengę "Cepelinų"pietus. Iš kairės 
s. Elena Sakienė-Sluder, udrytė Tęsė Urbonaitė, vyr. skautė Irena 
Urbonienė, s. vytis Julius Bulota, s. Antanina Bulotienė, s. vytis 
Rimas Bulota, svečias s. vytis Senkus ir sk. vytis Benius Urbonas.
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Postmaster: send all address changes to:

SKAUTU AIDAS
4613 W. 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

ALp(LKA)3083)
1992, Nr. 10

- Tu manai, kad tu turi bėdas su dantimis.
Aš turiu 5,280 dantų

Kaip atsiranda vėjas?
Oras juda, ir atsiranda vėjas.
Ir nėra vėjo medžių?
Ne, nėra.
O aš maniau, kad medžiai pučia vėją.

©@©©©©©©©©@©©©©©©©©©©©©
sjc.

- Koks to,žvaigždyno vardas, broli skautininke?
- Andromeda.
- O pavardė? Jurgelis klausia savo bobutės kodėl ji skaitydama 

užsideda akinius.
- Akiniai padidina. Tada galiu geriau skaityti.
- Atpiauk man gabalėlį torto. Tik užsidėk akinius.**#*##***#****❖❖*❖❖***❖
SupyKes draugininkas:: - Tu man primeni 

lėktuvą.
Skautas: - Kodėl?
Draugininkas: - Esi visai nenaudingas žemėje.

gų 7n(5 7 2
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