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Gyvenime, tur būt, neišvengia
ma sutikti žmonių, kurie laiko save 
lanksčiais, pažangiais, realiais, o iš 
tikrųjų gyvena pagal dvigubą 
standartą.

Jie nesunkiai prisitaiko ir pa
klusta, kur reikalinga, naudinga, 
“išsimoka”, bet nesivaržo stumdyti 
mažesnį, silpnesnį, jaunesnį, ne
mokantį arba negalintį apsiginti.

Jie reikalauja pagarbos ir dėme
sio sau, bet negerbia ir neišklauso 
kito. Jie jautrūs bet kokiai kritikai, 
bet patys kritikuoja be atodairos.

Patys įpratę sakyti, kas tuo 
momentu naudinga, jie įtaria kitus 
tai darant. Jų kalba neišreiškia, ką 
jie iš tikrųjų galvoja. Jie kartais 
yra vilkai avies kailyje, o gal net 
skautų uniformoje?

įsivaizduokime draugininką, ku
ris apšviestų savo skautus šitaip: 
“Nėra ko klausyti tėvų: jau esate 
subrendę... Stengtis tarnauti Die
vui yra tik toks senas, atgyvenęs 
pasakymas. Net amerikiečiai šiais 
laikais kitaip laikosi šiuo atžvilgiu”.

Gal kitoje sueigoje ateitų tėvy
nės -eilė būti savotiškai interpre
tuotai. Ir taip toliau, kad tik skau
tai būtų disorientuoti, sudarytų 
“naujosios” skautybės grupelę, 
atsikračiusią “senų” skautiškų 
“prietarų”.

Čia, žinoma, kraštutinis pavyz
dys: įtikėjęs įstatais, įžodžiu, šūkiu 
ir geruoju darbeliu jaunimas būtų 
viliojamas persiorientuoti — dėvėti 
skautiškai ir vadinti save skautais, 
bet negyventi pagal skautybės 
gaires.

Skautybė neturi dvigubo stan
darto: jos tikslai ir idealai tinka 

PADĖKA

Dėkoju, kad galiu matyti: yra daug aklų žmonių.
Dėkoju, kad galiu girdėti: yra daug kurčiųjų.
Dėkoju, kad turiu rankas ir kojas: yra daug luošų ir 

sužalotų žmonių.
Dėkoju, kad galiu bėgioti ir žaisti: milijonai žmonių 

serga.
-Milijonai žmonių badauja — ačiū, kad turiu taip daug 

skanaus maisto.
Milijonai žmonių nieko neturi — ačiū už patogų guolį 

ir pastogę.
Ačiū, kad mūsų bažnyčių durys atdaros: pavergtuose 

kraštuose beveik visos uždaros tikintiesiems.
Ačiū už visas malones. Duok, Dieve, kad visuomet dė

kočiau ir niekuomet nepamirščiau, kad aklieji ir kurtieji, 
luošieji ir sužalotieji, vieniši, alkani ir benamiai yra mano 
broliai ir sesers.

visiems, nuo mažiausio iki seniau
sio. Kad ir metodai skautąuti kei
čiasi, vertybės lieka tos pačios.

Ši tema labai plati ir įdomi. Pasi- *" 
tenkinkime aptarti kelis dalykus — 
gerąjį darbelį ir padorumą, skau
tiškojo ugdymo išdavą.

Jauno žmogaus gerasis darbelis, 
gal būt, vaikiškas, bet pamažu 
tampa įpročiu padėti, tarnauti ki
tiems, nugalėti save.

Su amžiumi gerojo darbelio po
būdis ir apimtis keičiasi, gal įau 
surištas su bendruomene, aplinka, 
gyvybiniais dalykais.

Įprotis skautiškai reaguoti lydi 
žmogų visą gyvenimą, nors jis ir 
formaliai nefigūruotų sąrašuose.

Skautiškosios vertybės neturi 
dviejų veidų, kaip ir skautai nėra 
dviveidiški. Kad ir sunkiomis sąly
gomis, skautiška laikysena padeda 
skintis padorų kelią.

O.S.
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VILNIUS
Vilniaus "Birutės" mišri skau

tų draugovė iškilmingai paminėjo 
Lietuvos kariuomenės dieną. S. Alina 
pakvietė Lietuvos jungtinio štabo 
viršininką, pulkininką-leitenantą V. 
Tutkų pabendrauti su mumis. Mat, jis 
baigė mūsų Vilniaus 9-ą vidurinę 
mokyklą. Taigi, jis atvyko į savo na
mus. Be to, pakvietėme Krašto atstovą 
s. V. Mešką, ir kai kurių draugovių 
atstovus.

Garbingai įnešama skautų 
vėliava, kuri gerbiama didžiuoju sa
liutu. Pirmoji sveikinimo žodį taria 
sesė Renata, skaitydama savo kūrybos 
eilėraštį. Sveikina s. Alina, prašydama 
svečią perduoti žodžius kariams.

Svečias dėkoja už sveikinimus, 
žadėdamas mūsų žodžius perduoti 
Tėvynes gynėjams, t

Po to - sekė įžodis. Trys skau
tai naujai pasižadėjo tarnauti Dievui, 
Tėvynei, Artimui!

Prasidėjus linksmai daliai, - 
dainavome, šokome, žaidėme. Baigiasi 
sueiga. Išnešama vėliava. Išsiškirsto- 
me, sakydami: "Iki sekančiq*karto".

draugininke
Lina Gudelytė 

Vilnius
1992. lapkričio 23 d.

Vilniaus skautės
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MARIJAMPOLĖS 
SKAUTAI

1988 m. liepos 13 dieną Mari
jampolėje, po ilgų priespaudos metų, 
atsikūrė Skautų organizacija. Jos 
iniciatoriai buvo kun. Tadas Vallianas 
ir mokytojas Stasys Urniežius. Visi, 
norintįs tapti skautais ir skautėmis, 
užsidegė po mažą žvakelę, kaip vilties 
ženklą, kad po tiek metų vėl galėsime 
niekieno nebauginami mylėti Dievą, 
Tėvynę, artimą. Labiausiai skautiškas 
žinias pagilino 1989 m. vasarą vykusi 
"Vadovų mokymo stovykla". Labai 
esame dėkingi mūsų sesėms ir bro
liams: s. Laimai ir br. Česlovui Kiliu
liams, br. Donatui Ramanauskui, br. 
Vytautui Dilbai, s. Stefai Gedgaudie
nei. Taip pat Konstancijai ir Vaclovui 
Nenortams, kurie nuolat rėmė mate
rialiai mūsų stovyklas, siuntė skautišką 
literatūrą ir stiprino mūsų dvasią 
laiškais. Iš Clevelando "Kunigaikštie
nės Gražinos būreliui", kuris siuntė 
mūsų stovykloms vaistus, s. Birutei 
Prasauskienei,br. Antanui Paužuoliui, 
kurie įkvėpė ir uždegė savo pavyzdžiu 
tolesnei skautiškai veiklai.

Per šiuos keturis metus vyko 
daug stovyklų, sueigų, iškylų. Labiau
siai iš jų įsimintinos:

I- oji stovykla prie Dusios 
ežero 1989. liepos 1-2,

II- oji "Vadovų mokymo sto
vykla", Zirvynose 1989 liepos 20-30,

1990-91-92 m. Lietuvos pietų 
krašto stovyklos.

1992 m. birželio 23-26 d. 
Lūginės kaime prie Palaiminto Arki
vyskupo Jurgio Matulaičio Tėviškės

1992 m. liepos mė,i. "Luginėje" stovyk
laujantieji skautai, pirmieji pasiruošė 
pietums. Marijampolė, palaim. Arki- 
vysk. J. Matulaičio d-vės skautai.

vyko Marijampolės skautų ir skaučių 
draugovių stovykla. Stovyklose mes 
gavome skautiškų žinių, patyrimo, 
gyvenome unikaliuose Lietuvos gam
tos kampeliuose, kurie taip pat mums 
teikė daug džiaugsmo. Dar ir dabar 
prisimename skautiškų laužų dainas, 
kurios mus vienija džiaugsmo ir skaus
mo valandomis. Malonūs susitikimai 
su broliais lietuviais iš Amerikos pa

Marojampolės skautai ir skautės dalyva
vę 1992 m. "Luginės" Stovykloje Ma
rijos Pečkauskaitės ir Palaiminto Arki
vyskupo Jurgio Matulaičio Draugovių 
skautai-ės.

liko neišdildomą labai gražų skautišką 
pavyzdį, kuriuo galėsime siekti savo 
gyvenime.

Geriausi linkėjimai nuo Mari
jampolės skaučių ir skautų 

sesė Jolanta 
Asijavičiūtė

1992.12.18.
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Vytautas Ignas KLAIPĖDOS KRAŠTAS
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KLAIPEDA
vartai į pasaulį
Klaipėdą, vienintelį Lietuvos jūros uostą, nesunku 

rasti Europos žemėlapyje. Pakelkime akis į viršų - į 
šiaurųir prie Skandinavijos kraštų radę Baltijos jūrą, 
slinkime žemyn. Dešinėje rasime Kuršių marias. 
Pačiame viršuje jos baigiasi smaigaliu. Kaip tik tame 
taške ir įsikūrė Klaipėdos miestas ir uostas.

Nežiūrint, kad Klaipėdos krašte visada gyveno 
lietuviai, į jį nuolatos kėsinasi kiti. Jau 1322 m. 
rašytiniuose šaltiniuose minima Nerija. Tai smėlio 
kopų ruožas, skiriąs Baltijos jūrą nuoKuršių marių. O 
nuo XVI a. tai vietai prasidėjo neramūs laikai. Per 
Klaipėdos kraštą ėmė žygiuoti ir švedų kariai ir 
Rusijos caro kariuomenė, ir Napoleonas su savo 

armija. Lietuvai atgavus nepriklausomybę 1918 m., 
Klaipėda ir visas jos kraštas dar nebuvo prijungtas 
prie Lietuvos. Vietiniai gyventojai, kurių daugumą 
sudarė lietuviai, nerimo ir pagaliau 1923 m. sausio 
mėn. su talka iš Didžiosios Lietuvos, sukilo, 
reikalaudami, kad ta pajūrio dalis, kurioje nuo 
senovės gyvena lietuviai, būtų grąžinta Lietuvai. Ir 
sausio 15 d. lietuviai sukilėliai užėmė Klaipėdos 
miestą ir kraštą. Lietuvos Seimo nutarimu Didžioji ir 
Mažoji Lietuva susijungė. Todėl kasmet sausio 15 d. 
minime Klaipėdos krašto atvadavimo metines.

Klaipėdos kraštas ir uostas yra labai svarbūs visos 
Lietuvos gerovei. Uostas - tai kelias į pasaulį. Į jį 
atplaukia laivai su įvairiomis prekėmis, tanklaiviai su 
gazolinu ir alyva.

Ties Klaipėda prasideda vandens kelias iš Baltijos 
jūros sąsiauriu į Kuršių marias, per jas į Nemuno 
delčią ir Nemuno upynu per visą Lietuvą. Klaipėdos 
uostas vis plečiasi, o miestas vis auga vystydamas 
naujas pramonės ir prekybos šakas.

Ir šalia to, gal kartais žuvimi ir alyva kvepiančio 
miesto, yra tas žavusis smėlio kopų siauras žemės 
ruožas, skiriantis jūrą nuo marių - tai Nerija. Užlipus į 
kopas, atsiveria vaizdas į Baltiją. “Kas kartą regėjo 
jūrą - ilgėsis vėl ją pamatyti, “ rašo Petras Babickas 
savo knygoje GINTARO KRANTAS. “Vistiek ar 
paklydus painiuose žemės labirintuose, ar džiaugsmo 
sklidina širdimi skubės prie ošiančių bangų, nes 
stichija savo ritminga galia, nematomais saitais sieja 
žmogaus sielą ir pavergia jo valią.” Gal todėl ir jūrų 
skautai, traukiami tos žavios žalsvai mėlynos putotos 
jūros, iškelia laivų būręs jos vandenyse. Net Amerikos 
jūrų skautai, norėdami pažinti Baltijos jūrą ir Kuršių 
marių paslaptis, jų galią, pavojus ir grožį, susigundo 
ten buriuoti.

Baltija, skalauk Lietuvos krantus, o Nerijos smėlio 
kopos žavėkit keliautojo akį. Klaipėdos uosto 
švyturys ir toliau tešviečia ir patraukia draugiškų 
kraštų laivus.

Gintarė Gintra Narienė
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Iš Liudos Rugienienės knygos GĖLĖS

PLHSTMHSĖ
Vjuostabus dalykas 
yra plastmasė. 
iŠ jos padaromi 
automobiliai, 
įvairūs aparatai, 
įrankiai, 
kompiuteriai, 
robotai 
ir žaislai, 
neperšaunami 
kareivių Šalmai, 
net žmonių Šird¥ s... 
Ačiū, gerasis Dieve, 
kad duodi Žmonėms 
tokį pajėgų protų, 
kuris sugeba daiktus, 
kaip plastmasė, 
sugalvoti.

UISKRS. SUKUSI
Zinai, Dieve, kas mane 
labai stebina?
Vai, kad Šiame pasauly 
viskas sukasi: 
žemė apie savo ašį, 
mėnulis apie žemę, 
žemė ir mėnulis apie saulę, 
saulė ir kitos Žvaigždės 
taip pat sukasi.
fAfyrs viškjs sukasi ir sukasi, 
mums atrodo, 
kad mes stovim vietoj.
Sunku suprasti tai, 
kp mes nematom 
ir nejaučiamu.

‘Dieve,, kokių Du įvairių 
gėlių sutvėrei!
Vasarų smagu, 
važiuojant mažina, Žiūrėt, 
kaip pakelėse mirguliuoja  gėlės, 
aria gulėti pievoj, 
ir stebėt, kaip jų 
Žieduose birzgia bitės, 
laipioja visokie vabalai...
SlŠmėgstu gėles 
mūsų kiemelyje, 
jos labai gražios, 
ir man patinka, 
kai vakare 
pasklindajųjų kvapas. 
Ačiū už visas gėles, 
Viešpatie, 
nes jos papuošia 
mūsų Žemę.

PfUJĖK SRUGOT
ŽEMĘ

Padėki Dieve, mums prižiūrėti žemę, 
kurių išmarginai kįdnais ir slėniais, 
miškais ir pievomis, 
upėmis, ežerais.
(jausu joje turtų, 
kurių visiems užtektų 
kasdieninei duonai
Padėkjnums saugot savo Žemę 
irpalaimink.visus Žmones, 
kurie Čia gyvena.
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JAV Skautų sąjungos 1993 
tautinė stovykla įvyks rugpjūčio 4-10 
d. Fort A. P. Hill stovyklavietėje, 
Virginijoje. Dalyvaus virš 35.000 skau
tų ir vadovų, svečių iš kitų šalių.

ScoutJamtaee
SKAUTŲ VYČIŲ pasauli

niame sąskrydyje, vadinamame "Moot" 
Šveicarijoje vasarą dalyvavo 1.400 
skautų vyčių bei vyr. skaučių iš 52 
šalių. "Draugystės" spalvų fondas 
parūpino keliones skautams iš Burun
di, Dramblio Kaulo Kranto, Lietuvos, 
Pakistano, paragvajaus, Lenkijos, 
Rumunijos ir Senegalo. Pusę laiko 
praleido Kanderstego stovyklavietqe, 
pusę ekskursijose po kalnus, kultūri
nėse ir gamtos globos kelionėse, užsi
imdami amatais. Visi dalyviai pergy

veno islandietės vyr. skautės mirtį 
viename užsiėmime ir dalyvavo pamal
dose.

V-TAJAME JAUNIMO 
pasauliniame forume sk. vyčių suva
žiavimo metu dalyvavo 66 atstovai ir 
19 stebėtojų iš 39 šalių, jų tarpe iš 
Lietuvos, Lenkijos ir Rumunijos. Tai 
buvo studijų dienos, pasitarimai apie 
organizavimą, planavimą, laiko panau
dojimą, informacijos perdavimą ir kt. 
Forumas įteikė savo patarimų pluoštą 
Pasaulinei skautų organizacijai.

NEP ALYJE 90 Luksemburgo 
skautų ir skaučių dirbo visuomeninio 
ugdymo programose, remontuodami 
mokyklas, ligonines, sodindami me
delius ir įsteigdami sveikatos stotis. 
Nepalyje raštingų yra tik 30% gyven
tojų, todėl mokyklos itin svarbios. 

Luksemburgo skautai parūpino auto
busą luošiems vaikams, stovyklavimo 
įrangų skautams, rinko drabužius 
kaimiečiams ir parėmė Nepalio skautų 
vyčių bei vyresniųjų skaučių keliones 
į tobulinimosi kursus Europoje.

TARPAMERIKINĖ skautų 
konferencija (jau 18-toji) susirinko 
Kosta Rikoje su 27 sąjungų atstovais, 
išrinkdama naujus narius komitetui ir 
planuodami "Skautų plano 2002" met
menis. 1995 m. Kartagenoje, Kolum
bijoje, įvyks 19-toji tokia konferencija.

UGANDOS skautų sąjunga 
pradėjo penkerių metų švietimo pro
gramą apie AIDS ligą, išleisdama 
leidinėlį, įvesdama specialybę. 
UNICEF ir kitų fondų remiamų pro
jektų dalyvis skautas turi paaiškinti 
dašimčiai bendraamžių apie ligą apy
linkėje, pagaminti plakatą, su penkiais 
neskautais, su penkiomis šeimomis ir 
su trimis šeimomis, turinčiomis HIV/- 
AIDS ligą, pakalbėti.

UNIFORMUOTI RUSUOS 
skautų org. nariai pirmą kartą išvyko 
į užsienį, iškviesti Ženevos šv. Ber
nardo skautų draugovės. 17 jaunuolių 
tarp 12-17 m. dešimt dienų su švei
carais stovyklavo, penkias dienas 
gyveno šeimoje ir tris dienas pasauli
niame skautų centre Kanderstege.

IRKUTSKE, Sibire, jau veikia 
vienas Rusijos skautų vilkiukų būrelis. 
Pasaulinio skautų centro skyrius Mas
kvoje išleido rusų kalba skautišką 
vadovėlį šveicarų ir anglų lėšomis. 
JAV skautų sąjunga nuo 1992 lap
kričio turės nuolatinį skautininką 
Sibire Rusijos Skautų federacijai 
talkinti.

COMDECA arba Pasaulio 
bendruomeninio vystymosi pirmoji 
stovykla numatyta Indonezijoje 1993.-
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pasaulio kviečiami dalyvauti ir drauge 
dirbti Semeru kalno papėdėje, Rytų 
Javos provincijoje. Programoje numa
tyta išmokti, kaip per skautybę galima 
padėti visuomenei - ištiriami poreikiai, 
surandamos išeitys, tarnaujama ki
tiems. Gyvendami tarp vietinių, iš 
kitur atvykę pajus, kad jaunimas vi
same pasaulyje nors ir skiriasi, bet turi 
daug bendro. Šešių savaičių programą 
užbaigs stovykla, kurios metu bus 
tiesiamas kelias, statomas tiltas, žuvų 
turgus, kaimo biblioteka, vieši sanita
riniai patogumai, mažos užtvankos ir 
drėkinimo (grioviai) kanalai.

BOLIVIA

INDONEZIJOS skautai jau 
20 metų užsiima visuomeninio ug
dymo programomis. Prieš pradėdami 
stovyklauti, mokosi visokių darbų ir 
amatų, o stovyklų metu įrengia drėki
nimo griovius, geriamo vandens šuli
nius, lavinasi ir aiškina apie geriamą 
vandenį, sveikatingumą, kanalizaciją.

DANUOS vilkiukai ir paukš
tytės valo pajūrius, kopas, miškus ir 
atlieka įvairius uždavinius gamtai 
globoti, rinkdami panaudotinas at
matas bei šiuk- šles.

Kanados skautų sąjunga kvie
čia suaugusius skautams vadovauti, 
išleido suaugusiems vadovams leidinė
lius.

PIETŲ AFRIKOS Randfon- 
tein kapuose pasaulio skautų lėšomis 
buvo padėtas paminklinis akmuo 
atminti 13-kos metų Warner Good
year, kuris vadovavo lordo Baden- 
Powellio berniukų būriui Mafekingo 
kovų metu 1899-1900 metais. Jau
nuolis nelaimėje žuvo būdamas 26 
metų amžiaus. B.-P. buvo pritaręs 
tokiam paminklui, tačiau jis tik dabar 
pastatytas ir Pietų Afrikos Vyriausiojo 
skautininko atidengtas. Apgulos metu, 
matydamas, kokio išsilavinimo reikia 
berniukams, Baden-Powelliui kilo 
skautybės idėja.

MUSULMONAI skautai 
rugpjūčio mėnesį Islamabade, Pakista
ne, per 4-tąją Pasaulinę musulmonų 
skautų suvažiavimą įsteigė PMS Vie
nybę, kurios tikslas yra ugdyti skauty
bę musulmonų tarpe, skatinti broliš
kumą tarp skautų, išvystyti religinę 
programą, derinti bendravimą su 
kitomis organizacijomis. Ten pat vyko 
6-toji Islamo skautų džiamborė su 600 
skautų iš 23 šalių. Stovyklos metu 
skautai remontavo mokyklas ir me
četes (musulmonų maldos namus). 
1995 tokia stovykla kviečiama Sene
gale.

ZAIRO skautai, skautės ir 
pagalbinės sąjungos imasi šviesti jauni

mą ir raginti visus gyventojui gerbti 
kitų nuosavybę, padėti valdžiai kovoti 
prieš smurtą, vagystes ir nuosavybės 
niokojimą.

INDUOS skautai ir skautės 
dalyvauja metinėje Priešsmurtinėje ir 
priešteroristinėje dienoje. Jauni žmo
nės duoda pažadą prieš smurtą ir 
mokomi, kaip tramdyti terorizmą ir 
plėšikavimą.

BUVUSIOJE Jugoslavijoje 
skautybė, nors ir sunkiose sąlygose, 
toliau vystosi Kroatijoje, Montenegre 
ir Slovėnijoje. Ten vyko vadovų lavi
nimo kursai.

KORĖJOS skautų vyčių bū
relis nuvyko į korėjiečių bendruome
nes Kinijos šiaurėje ir jiems papasa
kojo apie skautybę, apie kurią Kinijoje 
niekas dar negirdėjo. Lankydamiesi 
pas savo tautiečius, jie teikė medici
ninę pagalbą, skiepus.

ARABŲ DŽIAMBORĖ 
Egipte buvo jau 20-toji. Dalyviai mokė 
sveikatos karavane, mokė šeimas apie 
kūdikių globą ir jų augimo priežiūrą, 
padėjo skiepų vajuje. Skiltininkų se
minare jaunieji vadovai siūlė, kad 
būtų daugiau dalyvaujama nuospren
džiuose, kad programos skautijoje 
derintųsi su turimais ištekliais, kad 
skautybė būtų labiau pažįstama visuo
menėje ir ypač tėvų tarpe, skatino 
religinę programą ir kultūrų pažinimą.

ISRAEL
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Tigras, leopardas, jaguaras yra gyvuliai, kurių 

nepatartina susitikti. Jie aali lengvai tave panaudoti 
savo pusryčiams. . Katytė: kuri glaustosi prie mūsų 
kojų yra jų tikra pussesere. Katės žmonių namuose 
gyvena jau dau tūkstančių metų. Senovės Eigipte 
katės buvo labai gerbiamos ir net randama jų 
užbalzamuotų piramidžių kapuose. Senovės 
eigiptiečiai norėjo ir katę turėti savo pomirtiniame 
gyvenime.

Katė labai individuali asmenybė. Labai sunkiai 
išmokoma, kaip šuo. Jos vaizduotėje ne tu esi jos 
šeimininkas, bet ji yra namų valdovė. Nežiūrint to, 
daugumas mėgsta kates.

„12 Į

12



SKU ČU SESERIJOS 
VADUOS ŽINIOS

Darbingi 1992-ji metai
Skaučių Seserijos vadija šiais 

metais turėjo du akivaizdinius posė
džius, kuriuose, išsamiai apsvarsčiu- 
sios, priėmė nutarimus skaučių unifor
mų ir Jubiliejinės stovyklos reikalu.

Pirmasis posėdis įvyko ge
gužės 23-24 d. Dainavoje, MI, antrasis 
- spalio 17-18 d. Putname, CT.

* * *

Seserijos ir Brolijos skautinin
kų,-ių skyrių vedėjų ruoštame suva
žiavime "Su Meile į Ateitį" įvykusiame 
Dainavoje, MI 1992 m. gegužės 23-25 
d., iš 85 dalyvių penkiasdešimt buvo 
Skaučių Seserijos narės. Programą 
rengė ir koordinavo s. V. Jankauskie
nė, vs. G. Stankūnienė, ps. A. Linger- 
taitienė Atidarymą ir Pirmūno v.s. 
Petro Jurgėlos prisiminimą pravedė 

VSP v.s. L. Kiliulienė, programos 
dalyvės: v.s. fil. L. Rugienienė, v.v. T. 
Rudaitytė, v.s. fil. L. Milukienė, ps. N. 
Šnipaitė, v.s. fil. R. Penčylienė, V. 
Šimaitytė, v.s. fil. I. Laučienė Paro
dėles organizavo ps. V. Čepienė 
Suvažiavimo programos knygelę pa
ruošė v.s. fil. I. Laučienėj ps. V. Jan
kauskienė, vyr. sk. G. Jankauskaitė ir 
s.v. J. Jankauskas.

* ♦ ♦

Laužavedžių kursus 1992 va
sarą Rambyno ir Romuvos stovyklose 
pravedė s.fil. Lyvija Garsienė

♦ ♦ ♦

GVM vedėja v.s. fil. Gilanda 
Matonienė pravedė Gintaro Vadovių 
Mokyklos stovyklą Romuvoje.

* ♦ ♦

Seserijos VS v.s. B. Banai
tienės surinktas ir paruoštas naujas 
uniformų projektas Seserijos vadijos 
buvo priimtas 1992 m. gegužės 23-24 
d. posėdyje. LSS Tarybos Pirmija 
uniformų nuostatus patvirtino rugsėjo 
26 d. Konspektą "Seserijos Skaučių ir 
Jūrų Skaučių Uniformos ir Ženklai" 
paruošė VS v.s. B. Banaitienė ir pa
siuntė visoms Seserijos vienetų vado
vėms.

* * ♦

Skaučių Seserijos Vyr. Skauti
ninke B. Banaitienė ir vadija sveikina 
Skaučių Seserijos nares dirbančias 
lituanistinėse mokyklose.

Dalis Seserijos vadijos narių posėdyje, 
Putname. Iš k.: D. Giedraitienė, R. 
Penčylienė, M. Utz, B. Banaitienė, M. 
Mickienė, J. Neimanienė, L. Kiliulienė, 
I. Markevičienė.
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ps. Petras Veršelis

IBBWB SHU
ps. Petras Veršelis parašė 
išsamią studiją apie Vokietijos 
skautus. Gaila, kad negalime 
pateikti visumoje. Tad talpiname 
sutrumpintą.

Skautų aido redakcija

1. Vokiečių skautų sąjungų 
susivienijimas ir Vokiečių 
skaučių sąjungų susivienijimas 
(RdP ir RDP)

Daugumoje šalių, kur veikia 
skautai, visi sudaro vieną 
vienintelę skautų sąjungą 
atitinkamoje valstybėje. Kai 
kuriose šalyse, kur koedukacija 
dar nėra praktikuojama, yra dvi 
skautų sąjungos: viena -- 
berniukų ir antra mergaičių.

Visiškai kitaip yra Vokietijoje: 
čia viena šalia kitos gyvuoja ir 
veikia visa eilė skirtingų skautiškų 
organizacijų. Jos visos viena nuo 
kitos yra visiškai nepriklausomos.

Kadangi tarptautiniai skautų ir 
skaučių organai iš kiekvienos 
valstybės pripažįsta ir nariu 
priima tik po vieną tautiną skautų 
organizaciją, Vokietijos atskiroms 
skautų sąjungoms atsirado 
problema. Kaip įstoti į 
tarptautinius skautų ir skaučių 
organus ir vistiek tautinėje 
plotmėje išlikti atskiromis 
organizacijomis su savais veikimo 
metodais, savomis programomis, 
savais ideologiniais pagrindais?

Didžiausios Vokietijos skautų 
ir skaučių sąjungos įsteigė 
viršsąjunginius susivienijimus 
Ring deutscher
Pfadfinderverbande, RdP 
(Vokiečių skautų sąjungų 
susivienijimas) ir Ring 
DeutscherPfadfinderinnenverba 
nde, RDP (Vokiečių skaučių 
sąjungų susivienijimas).

Šiuo metu Vokiečių skautų 
sąjungų susivienijimą ir Vokiečių 
skaučių sąjungų susivienijimą 
sudaro sekančios skautų ir 
skaučių sąjungos: Deutsche 

Pfadfinderschaft St. Georg, 
DPSG (Vokiečių Šv. Jurgio 
skautija), Pfadfinderinnenschaft 
St. Georg, PSG (Šv. Jurgio 
skaučių skautija), Verband 
Christlicher Pfadfinderinnen 
und Pfadfinder, VCP 
(Krikščionių skaučių ir skautų 
sąjunga) ir Bund der 
Pfadfinderinnen und Pfadfinder, 
BdP (Skaučių ir skautų sąjunga). 
Šioms keturioms skautiškoms 
organizacijoms priklauso virš 
220.000 berniukų, mergaičių ir 
vadovų (1985 m. skaičius).

World Organization of the 
Scout Movement, WOSM 
(Pasaulinė skautų judėjimo 
organizacija), Ženevoje, 
pripažįsta viršsąjunginį Vokiečių 
skautų sąjungų susivienijimą kaip 
Vokietijos atstovą.

2. Vokiečių Šv. Jurgio 
skautija (DPSG)

Vokiečių Šv. Jurgio skautija 
yra Vokietijos katalikiškoji 
skautų sąjunga.. Kaip tokia ji yra 
ir Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend, BDKJ 
(Vokiečių katalikų jaunimo 
sąjungos) bei Tarptautinės 
katalikiškojo skautavimo 
konferencijos, CICS, narys. 
Tačiau Vokiečių Šv. Jurgio 
skautija šiais laikais, kai daug kas 
nebeįstengia suprasti, kodėl 
krikščionys yra susiskaldę į 
atskiras konfesijas, tiek nariais 
tiek vadovais priima ir kitų 
konfesijų krikščionis.

Vokiečių Šv. Jurgio skautija 
buvo įsteigta 1929 m. rugsėjo 
mn. 7 d. Altenberge. Nuo 1933 
m., naciams perėmus valdžią

Vokietijoje, DPSG buvo 
persekiojama ir spaudžiama, kol 
1938 m. ji buvo uždrausta ir 
likviduota. Daug narių ir vadovų 
už skautišką veiklą ir už veiklą 
pogrindyje buvo suimti, kalinami, 
pasiųsti į koncentracijos stovyklas 
ir ten žiauriai nukankinti. Tačiau 
persiorganizavusius į
Gemeinschaft St. Georg (Šv. 
Jurgio bendrija), katalikiškosios 
skautijos idėja pergyveno ir 
sunkiausius nacionalsocializmo 
metus. Tuoj po karo organizacija 
buvo atsteigta ir dirbo toliau 
pagal įprastus prieškarinius 
metodus.

Šv. Jurgio skautų šakų 
struktūra yra panaši į lietuvių 
skautų: vilkiukai, jaunesnieji 
skautai, skautai, roveriai ir 
vadovai. Tačiau jūrų skautų, oro 
skautų ar akademikų nėra!

Mūsų vilkiukams ir 
paukštytėms atitinka DPSG šaka 
Wolflinge (vilkiukai). Į vilkiukus 
priimami berniukai ir mergaitės 
nuo 7 metų amžiaus. Nuo 10 
metų vaikai priimami į 
Jungpfadfinder (jaunesniųjų 
skautų) šaka. DPSG jaunesnieji 
skautai atitinka mūsų skautams ir 
skautėms. Vyresni jaunuoliai ir 
jaunuolės (nuo 13 iki 15 metų) 
sudaro Pfadfinder (skautų) šaką. 
Jie Lietuvių Skautų Sąjungoje 
randa savo atitinkamumą mūsų 
prityrusių skautų ir skaučių 
amžiaus grupėje. Mūsų skautams 
vyčiams ir vyresnėms skautėms 
atitinka DPSG Rover šaka. 
Roveriai yra 16 iki 20 metų 
amžiaus jaunuoliai ir jaunuolės. 
Roveris, sulaukęs 21 metus, turi 
išstoti iš skautų organizacijos, jei 
jis netampa vadovu.
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Kiekvienos šakos draugovei 
vadovauja ne vienas asmuo, o 
vadovų grupė. Duoda vadovo 
(Leiter) įžodį ir gauna vadovo 
kaklaraištį.

Uniformos Šv. Jurgio 
skautams neturi tokios didelės 
reikšmės kaip daugumoje kitų 
skautiškų organizacijų. Uniformą 
sudaro tiktai smėlio spalvos 
marškiniai ir kaklaraištis. Kelnes 
kiekvienas vartoja tokias, kokios 
geriausiai patinka. Nei spalva, nei 
medžiaga nėra nustatyta. 
Uniformą Šv. Jurgio skautai dėvi 
tiktai viešuose arba iškilminguose 
renginiuose. Kaklaraiščių spalvos 
yra vilkiukų -- oranžinė, 
jaunesniųjų skautų -- mėlyna, 
skautų -- žalia, roverių -- raudona 
ir vadovų pilka. Jei vadovas yra 
baigęs Woodbadge kursus, jis 
dėvi miško ženklo mokyklos 
absolvento kaklaraištį ir kitus 
ženklus.

Patyrimo laipsniai Šv. Jurgio 
skautuose taip pat visose šakose 
yra panaikinti. Įžodžiui 
kandidatai prileidžiami, pasiekus 
atitinkamos šakos peivalomą 
amžių, pareiškus norą būti 
atitinkamos šakos nariu, po 
trumpo apmokymo
ideologiniuose klausimuose.

Sueigose Šv. Jurgio skautai 
užsiiminėja įvairiais projektais. 
Yra trumpalaikių projektų, 
trunkančių kelias savaites, ir yra 
ilgalaikių, trunkančių ištisus 
metus ar ilgiau. Visa veikla 
remiasi demokratišku
diskutavimu, kur vadovai neturi 
lemiamo balso.

DPSG nebeturi tvirtai 
suformuluotų skautiškų įstatų, 
kaip juos pvz. Lietuvių Skautų 
Sąjunga dar turi. Jų ideologinis 
pagrindas yra Gyvenimo 
supratimo pagrindą (Grundlinien 
der Lebensauffassung): 
gyvenimas viltyje, gyvenimas 
laisvėje, gyvenimas tiesoje ir 
fyvenimas veikliame solidarume 

ie pagrindai atitinka Baden-

Powellio apibrėžtiems skautų 
judėjimo principams, kuriuos jie 
pagal Pasaulinės skautų judėjimo 
organizacijos statutus išpildo. 
Remiantis šiais pagrindais siūlomi 
sekantys uždavinių ir veiklos 
plotų pagrindiniai punktai: 
gyvenimas Bažnyčioje,
angažavimasis socialiniuose 
reikaluose, politinis
atsakingumas ir taikos 
ieškojimas.

Ir vertikali DPSG 
organizacijos struktūra yra labai 
panaši į Lietuvių Skautų 
Sąjungos: pagrindiniai veiklos 
vienetai yra draugovės 
(Gruppe), kurias sudaro kelios 
skiltys (Runden). Mažiausiai dvi 
pilnai veikiančios skirtingų šakų 
draugovės sudaro tuntą (Stamm), 
kuriam vadovauja tunto vadovų 
rinkta trijų lygiateisių narių tunto 
vadija (Vorstand dės Stammes): 
t u n t i n i n k a s 
(Stammesvorsitzender), jo 
pavaduotojas (sein Stellvertreter) 
ir tunto dvasios vadovas 
(Stammeskurat). Tuntas 
normaliai apima vienos arba kelių 
parapijų skautiškus vienetus.

Nors čia DPSG organizacijos 
struktūra- pateikta labai 
suprastinta, bet aiškiai matosi, kad 
joje nėra jokių vadovų pareigų, 
kur pareigūnai nebūtų 
demokratiškai renkami. Tačiau 
rajono plotmėje dirba tik 
delegatai, dėl to rinkikų tarybas 
sudaro palyginus mažas skaičius 
asmenų. Tokių milžiniškų 
suvažiavimų kaip Lietuvių Skautų 
Sąjungoje (nors ir 
korespondenciniai) ar net 
Lietuvos Skautų Sąjungoje 
(Kaunas 1992) šioje 
organizacijoje nėra.

Vokiečių Šv. Jurgio skautija 
yra katalikiška organizacija; ji 
save laiko esančia Bažnyčioje, bet 
ne Bažnyčios organizacija.

Nors Šv. Jurgio skautai yra 
didžioji Vokietijos katalikų skautų 
sąjunga, DPSG nepriklauso 

euroskautams. Vadinasi 
katalikiškiems Europos skautams. 
Vokietijoje priklauso dvi 
mažesnės, Vokiečių skautų 
sąjungų susivienijimui 
nepriklausančios, skautiškos 
organizacijos, kurių viena 
kažkodėl vadinasi Evangclischc 
Pfadfindcrschaft Europas 
(Europos evangelikų skautija), 
taip, kad kyla rimtos abejonės, ar 
euroskautai yra tikrai katalikiški 
skautai, kaip jie dabar teigia 
Lietuvoje, ar jie tik, katalikybe 
prisidengę, bando rasti sau naujų 
narių.

3. Šv. Jurgio skaučių 
skautija (PSG)

Šv. Jurgio skaučių skautija 
buvo atsteigta 1947 m. kaip 
tęsinys 1935 m. nacių uždraustos 
organizacijos Verband 
Katolischer Pfadfinderinnen 
(Katalikių skaučių sąjunga). Kai 
broliškoji berniukų organizacija 
Vokiečių Šv. Jurgio skautija 1971 
m. atsivėrė ir mergaitėms, Šv. 
Jurgio skaučių skautija su jais 
nesusijungė ir toliau liko 
nepriklausoma organizacija, nors 
ir joje jau yra atsiradę nemaža 
vienetų, įsivedusių kocdukaciją.

Šios sąjungos tikslai ir 
metodai yra labai panašūs į 
Vokiečių Šv. Jurgio skautijos 
tikslus ir metodus.

PSG šakų struktūra yra labai 
panaši į DPSG, tai reiškia ir į 
mūsų Lietuvių Skautų Sąjungos 
šakas. Kas yra įdomu, kad šioje 
organizacijoje šakų pavadinimai 
dalinai yra ne standartiniai, o 
nauji žodžių kūriniai, kurių 
negalima rasti kitose skautiškose 
organizacijose ir kurių negalima 
išversti į lietuvių kalbą: 
jauniausiosios narės tarp 7 ir 10 
metų vadinasi Wichtel 
(nykštukai), skautės nuo 10 iki 14 
metų vadinamos Pfadis (negalima 
išversti, demir .tyvas, mažybinė 
žodžio forma), prityrusios skautės 
nuo 14 iki 16 metų yra
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Caravelles (tai ne^pe vokiškas, o 
angliškas ar prancūziškas 
išsireiškimas) ir vyresnės skautės 
virš 16 metų vadinamos jau 
žinojnesniu pavadinimu Ranger.

4. Krikščionių skaučių ir 
skautų sąjunga (VCP)

Krikščionių skaučių ir skautų 
sąjunga buvo įsteigta 1973 m., 
kai, norint įvesti koedukaciją, 
susijungė trys Vokietijos 
evangelikų skautų sąjungos: Bund 
Chrisstlicher Pfadfinderinnen, 
BCP (Krikščionių skaučių 
sąjunga), Evangelischer 
Madchenpfadfinderbund, ENP 
(Evangeelikių mergaičių skaučių 
sąjunga) ir Christliche 
Pfadfinderschaft Deutschlands, 
CPD (Vokietijos krikščionių 
skautija).

Šios sąjungos šakų struktūra 
yra panaši į buvusią Lietuvių 
Skautų Sąjungos struktūrą, prieš 
įvedant prityrusių skautų ir 
skaučių šaką. Jauniausieji 
sąjungos nariai nuo 8 iki 11 m. 
vadinami Kinderfvarkaį), nuo 12 
iki 15 m. Pfadfirderinnen 
(skautės) ir Pfadfinder (skautai) 
bei nuo 16 iki 18 m. Ranger

186. KELIONĖS. Pakviesti 
asmenis, kurie jau yra keliavę j 
užjūrius ar j Lietuvą. Kokie 
sunkumai, ką reikėtų pamatyti ir 1.1.

187. PSICHIKA. Visi būrelio 
nariai ar narės išpildo tuos pačius 
psichologinius egzaminus ar 
anketas. Kas mus judina, jaudina, 
traukia? Kokias savybes ir dlgseną 
vertiname? Kaip prisitaikome prie 
skirtingų asmenybių?

188. RINKINIAI. Turbūt 
kiekvienas renka ką nors — pašto 
ženklus, lipinukus, sagas, 

(vyresnės skautės) ir Rover 
(skautai vyčiai). Neoficialiai ir 
daug suaugusių narių ir toliau 
susitinka atskirose grupėse, ir iš jų 
eina svarbūs impulsai į sąjungą.

5. Skaučių ir skautų sąjunga 
(BdP)

Skaučių ir skautų sąjunga yra 
tarpkonfesinis partneris 
susivienijimuose. Jis atsirado 
1975 m., susijungus Bund der 
Pfadfinder (Skautų sąjunga) su 
Bund Deutscher Pfadfinderinnen 
(Vokiečių skaučių sąjunga), ir 
įvedus koedukaciją.
Tarpkonfesinio skautavimo 
šaknys siekia 1911 m., kai 
Vokietijoje buvo įsteigtas 
Deutscher Pfadfinderbund 
(Vokiečių skautų sąjunga).

Skaučių ir skautų sąjungos 
šakų struktūra taip pat yra 
daugiau tradicinė: Wolflinge 
(vilkiukai) nuo 7 iki 11 m., 
Pfadfinderinnen (skautės) ir 
Pfadfinder (skautai) nuo 12 iki 
15 m, bei Ranger (vyresnės 
skautės) ir Rover (skautai vyčiai) 
nuo 16 m. Tikslai, veiklos formos 
ir principai yra panašūs kaip ir 
kitų Vokietijos skautų sąjungų.

konkorėžius, atvirukus, 
margučius, . . Tegul atsineša ir 
papasakoja apie savo rinkinį.

189. PASTOGĖ. Nusibodo 
pirktose palapinėse stovyklauti. Gal 
visas vienetas ar būrelis gali pasiūti 
savo pastogę, suradę stovyklavimo 
knygose kaip tai daroma.

190. PASKAITOS. Šis 
užsiėmimas paimtas iš vilkiukų 
programos, bet. . . Kiekvienas ir visi 
tuo pačiu metu kalba, dėstydami 
kažkokį dalyką — kuris garsiau ir 
uoliau už savo temą kovoja? O tada 

*11 •

— išklausyti kiekvieną.
191. ĮSTATAI. Kiekviena būrelio 

narė gauna po vieną skautėsįstatą, o 
tada turi visam būreliui, kitoms 
„perduoti“ įstatą — kodėl jis 
reikalingas, naudingas gyvenimui.

192. VARIKLIAI. Ar būrelis 
sugebėtų išardyti ir vėl sudėti 
automobilio variklį?

193. SIMBOLIAI. Ar būrelis turi 
savo skautiškus ar lietuviškus 
marškinėlius? Čia tiktų ir varžybos, ir 
pati marškinėlių gamyba.

194. VYC1A1. Kai kurie skautų 
vyčių būreliai įpratę ant būklo ar 
stovyklavietės patalpos sienos 
pakabinti savo herbą, kaip riteriai 
turėjo herbus. Ar būrelisjau turi savo 
vėliavą?

195. MAINAI. Skautų vyčių ir 
vyr. skaučių būrelis suplanuoja savo 
sueigą ar vakarinę programą atskirai. 
Tada apsimaino — vieni daro, ką 
kitos numačiusios.

196. PASAULIS. Surengti tarp
tautinio virimo vakarą. Žinoma, po 
to, kai jau buvo lietuviškų valgių 
ruošos vakaras.

197. KŪRĖJAS. Visi žino apie 
Baden-Powellį. Tai ar neparuošti 
pašnekėsio su skaidrėmis, brėžiniais 
ir kt. apie skautybės įkūrėją sau ir 
kitiems?

198. LABORATORIJA. Atsinešti 
mikroskopą į sueigą ar į stovyklą. 
Kas plaukioja geriamame vandenyje 
ar barščiuose?

199. SAVI ŽODŽIAI — savais 
žodžiais išrašyti įstatus ir šiuos 
„vertimus“ aptarti.

200. KVAPAI. Stovyklavietėje 
pasodinti darželį (kaip būna 
Jjotanikos soduose ar gamtos 
takeliuose) su augalais, kurie kvepia, 
turi šiurkščius ar švelnius lapus — 
tokį darželį, kuriuo grožėtis gali 
neregys.

201. KITOS DRAUGIJOS. 
Aplankyti kitokių organizacijų 
raštines ar centrus, pasikviesti jų 
valdybas — ką veikia, kodėl, kokie 
tikslai, nariai, veiklos būdai, kuo 
skiriasi nuo skautiško vieneto?
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'Vilniaus skautai
OKUPACIJOS METAIS

Prasidėjus Pirmajam 
pasauliniam karui, okupantai 
daugumą Lietuvos mokinių 
išgabeno į Rusiją. Aktyvus 
lietuvių visuomenės veikėjas 
Martynas Yčas 1915 metais 
Voroneže įsteigė dvi lietuvių 
gimnazijas. Jo vardu pavadintoje 
mokymo įstaigoje 1917 m. 
rugsėjo mėnesį mokinys Petras 
Jurgėla (Jurgelevičius) įsteigė 
pirmąją lietuvių skautų bei 
skaučių draugovę ir jai vadovavo 
iki persikėlė įlaganrogą. Naujoje 
gimnazijoje 1918 metų pradžioje 
įkūrė atskirą lietuvių skautų skiltį. 
Tais pačiais metais atvyko į 
Vilnių. Lapkričio 1 d. lietuvių 
gimnazijoje įsteigė skautų ir 
skaučių skiltį. Iš jos išaugo dvi 
draugovės. 1919 metų pradžioje 
Vytauto draugovėje buvo 60 
skautų, o Birutės draugovėje pusę 
tiek šios organizacijos narių. To
skaičiaus pakako sudaryti pirmąjį 
lietuvių skautų tuntą.

Netrukus skautų organizacijos 
susikūrė Kaune, Panevėžyje, 
Šiauliuose, Vilkaviškyje, 
Marijampolėje ir kituose Lietuvos 
miestuose. Joms priklausė beveik 
tik vieni moksleiviai. 1922 m. 
sudaryta Lietuvos skautų 
asociacija. 1922-1925 m. jos 
pirmasis šefas buvo gydytojas 
Jurgis Alekna. Po jo skautų 
organizaciją šefavo Lietuvos 
Respublikos prezidentai A. 
Stulginskis ir A. Smetona.

Klastingi grobikai, okupavę 
Vilnių ir jo kraštą, lietuvių skautų 
draugoves uždarė.

Daug gražių puslapių į

Vilniaus ^skautų istoriją įrašė 
Pranas Žižmaras. 1926 m. jis 
atgaivino sostinėje lietuvių skautų 
organizaciją. Gedimino draugovei 
vadovavo dvejus metus. Jis buvo 
drąsus, atkaklus ir sąmoningas 
lietuvis. 1928 m., norėdamas 
paminėti Lietuvos
nepriklausomybės dešimtmetį, 
vasario 16 d. su Stasiu Saboliu ir 
Jonu Zablockiu Gedimino pilies 
bokšte iškėlė Lietuvos trispalvę 
vėliavą ir okupantams įvarė daug 
baimės.

Baigęs Vytauto Didžiojo 
gimnaziją, studijavo Varšuvos 
centriniame fizinio lavinimo 
institute. įsigijęs specialybę, 1932 
m. grįžo į Vilnių ir toje 
gimnazijoje, kurioje mokėsi, dėstė 
kūno kultūrą.

Okupantai kaskart vis labiau 
įžūlėjo. 1938 m. kovo 17 d. 

lenkų studentas Chom-Holski 
mitinge savo kalboje įžeidė 
Lietuvą ir lietuvius. Po trijų dienų 
P. Žižmaras, radęs jį kavinėje, 
apsnukiavo.

-- Čia tau nuo lietuvių 
išsigimėlių genties, — garsiai, kad 
visi kavinės lankytojai girdėtų, 
pasakė Žižmaras ir įteikė jam savo 
vizitinę kortelę.

Tas iššaukė Praną į dvikovą. 
Buvo paskirtas laikas, vieta, 
susitarta kautis špagomis iki trečio

Pr. Žižmaras

Švenčionių skautai-ės Vilniuje 1930 Gedimino d-vės 5 m. sukakties 
proga. Sėdi Milašius, Rastenytė, Pr. Žižmaras, M. Ler.ešytė, St. Laz- 
dinis. Stovi VI. Blažys, Bronius Burokas, Broniu: činskas, Julius 
Milius. Vidury sėdi Br. Gurėnas.
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sužeidimo. Po į&štų savaičių 
pasirengimo Polonijos 
korporacijos salėje fechtuotės 
dvikovą laimėjo P. Žižmaras.

Tokio poelgio negalima 
toleruoti ir propaguoti. Tik 
leistina prisiminti, kad ir taip 
lietuviai kovojo su okupantais.

Nors ir nepaprastai sunkios 
buvo sąlygos mūsų broliams 
gyventi L.Želigovskio klastingai 
užgrobtame Vilniaus krašte, 
sostinės lietuviai skautai gražiai 
veikė. Dažnai rengdavo turistines 
išvykas, darė fizinius pratimus ir 
karinius žaidimus, skautės mokėsi 
namų ruošos, vaikų priežiūros, 
ligonių slaugymo, visi aktyviai 
gynė savo tėvų kalbą, stiprino 
lietuvišką dvasią, palaikė 
lietuviškumą. Ne kartą laimėjo 
Vilniaus skautų tunto (jam 
priklausė ir lietuviai) rungtynes, 
iškovodavo pirmąsias vietas. 
1928 m. beveik visa Vilniaus 
lietuvių skautų Gedimino 
draugovė dalyvavo Pirmoje 
Lietuvos skautų tautinėje 
stovykloje Aukštojoje 
Panemunėje. Po to lankėsi 
įvairiose Lietuvos vietose.

1929 metais lietuviai skautai 
Vilniaus gynėjų kapus sutvarkė ir 
pastatė nustatyto pavyzdžio 
cementinius kryžius. Vėliau tuos 
kapus stropiai prižiūrėjo. 1933 m. 
Vėlinių vakarą Rasų kapinėse 
pagiedojo Amžiną atilsį ir 
Lietuvos himną.

Nepatiko okupantams tokia 
pagarba savo tautiečiams. 1933 
metų pabaigoje jie vėl uždarė 
lietuvių skautų organizacijas 
neribotam laikui. Bet lietuviai 
veikė slaptai. Jų vieši renginiai 
daryti Vilniaus lietuvių jaunimo 
vardu.

I antrą tautinę Lietuvos 
skautų stovyklą, vykusią 1938 
m. liepos 8-18 dienomis Kaune, 
Aukštojoje Panemunėje, Vilniaus 
skautai rengėsi plaukti Nerimi 
baidarėmis, bet okupantai neleido 
taip keliauti, todėl kulniojo 

pėsčiomis.
Prie Vilniaus P. Žižmaro 

suorganizuotoje sporto stovykloje 
laisvą laiką leido 40 vilniečių 
lietuvių. Pasibaigus tai stovyklai, 
jis vadovavo Vilniaus sportininkų 
delegacijai, vykstančiai į Lietuvių 
tautinu olimpiadą Kaune.

Vėliau mėgino surengti 
pirmąją Vilniaus krašto lietuvių 
sporto šventę. Kai į ją susirinko 
daugiau kaip 100 mokinių, skautų 
ir sportininkų okupantai uždraudė 
šią šventę rengti. P. Žižmarą 
suėmė ir keturias paras išlaikė 
Lukiškio kalėjime. Už mažmožius 
jį ir kitus aktyvius skautus lenkai 
kalindavo Vilniuje ir Suvalkuose.

Atgavusi Vilnių, Lietuvos 
vyriausybė P. Žižmarą paskyrė 
Vilniaus apygardos sporto 
viršininku. 1939 m. gruodžio 8 d. 
mūsų sostinėje įvyko didelės 
skautų iškilmės, kuriose dalyvavo 
apie 600 šios sąjungos narių iš 
visos Lietuvos. Vilniaus skautai 
buvo priimti į Lietuvos skautų 
sąjūngą, Įsteigtas Vilniaus tuntas. 
Tuntininku tapo mokytojas A. 
Mečionis, jo pavaduotoju 

Vilnius

dėstytojas H. Horodničius, 
padėjėju — St. Jameikis. Nusipelnę 
mūsų tautai Vilniaus lietuviai ir 
skautų veikėjai buvo apdovanoti 
pasižymėjimo ženklais. Po 
oficialių apeigų skautai 
organizuotai nuėjo ant Gedimino 
kalvos, kur brolijos vadas, 
vyriausias skautininkas, 
pulkininkas J. Šarauskas pasakė 
nuotaikingą kalbą ir nurišo 
gedulo kaspinus nuo skautų 
vėliavų. Atžygiavę prie Aušros 
Vartų, skautai padėkojo Dievui už 
grąžintą sostinę. Vakare sąskrydis 
baigtas pasilinksminimu.

Tačiau neilgai skautai 
džiaugėsi atgauta laisve. 1940 m. 
vasarą naujieji okupantai jų 
organizaciją uždarė. Praną 
Žižmarą, kaip ypač pavojingą 
sovietams asmenį, su pirmaisiais 
Lietuvos veikėjais suėmė ir 
išgabeno į Sibirą. Tame 
žvarbiame Lenino rojuje 1955 
metais jis mirė.

Vandalinas Junevičius

Kaunas
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TU, MANO MOTINĖLE

Tu, mano motynėle, 
Močiute sengalvėle, 
Gana pailsai. 
Gana nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Naktelę ant rankelių, 
Dienelę ant akelių 
Tu pražiūrėjai 
Šviesias akeles, 
Kol mane užauginai.

Kol mane užauginai.
Kol mane užauklėjai, 
Tu prarymojai 
Baltas rankeles
Ant margų pagalvėlių.

& & & * & & & & & & & & & & & & & & & * & & & &

Močiutė laukia prie kiemo vartelių. Ji 
sūneliui duos gerų patarimų. Martelę paglostys, 
pamokys kaip reikia skanius blynus kepti. O 
anūkėliams suras skanėstų juos pavaišinti. Ir 
prašvis močiutės akys ir pajaunės jos žingsniai 
brangius svetelius sutinkanti

Viktoro Kučo nuotrauka

**^***^*^^t*^***5ft************************«

Lengva išmokti piešti gražius gy
vuliukus.

Piešti reikia pradėti dalimis.

Pirma brėžiama pagrindinė linija, 
labai būdinga piešiamo gyvio for
mai.

Tolia”, pridedamos dar kelios lini
jos, po to dar kelios ir pagaliau iš
eina visai vykęs gyvūnėlio piešinys.

Pabandyk nupiešti taip, kaip čia 
parodyta. Vėliau bandyk piešti kokį 
kitą.
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DIDŽIOJI StIW.l

ROMUVAį
L.S.S. KANADOS RAJONAS

1992 m. rugpjūčio 1-15 d. 
atžymėdamas "Romuvos" 30-metį 
suorganizavo didesnio masto stovyklą 
ir pavadino "Mes Romuvos vaikai". 
Stovyklos registratorė v.s. D. Keršienė 
užregistravo 228 skautus-tes. Nors sto
vyklautojus dažnai nųprausdavo lietu
tis, tačiau viskas vyko geroj nuotaikoj 
ir darbingai įvairiom iškylom, lauko, 
miško ir vandens žaidimais, keramika, 
p. laipsniais, specialybėm, įžodžiais, 
liepsnojančiais laužais su daug dainų,
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šūkių, pasirodymų. Informacijai buvo 
leidžiamas laikraštėlis "Saulėtekis", o 
jaunos šeimininkės (mamytės) visus 
skaniai ir sočiai maitino. Stovyklauto
jai suvažiavo iš Toronto, Hamiltono, 
Rochesterio, Detroito, Montrealio ir 
vienas kitas iš tolimesnių vietovių.

Į sukaktuvių minėjimą atvyko 

daug svečių iš Toronto ir grįžę iš vieš
nagės Lietuvoje L.S.S. P.P. v.s. S. 
Miknaitis ir Seserijos V.S. v.s. B. 
Banaitiene Šventė pradėta paradu, 
vėliavų aikštėje rinkosi brolijos ir 
seserijos ilgos gretos, stebint svečiams 
vyko komandos, vėliavų pakėlimas, 
įsakymai, stovyklos viršininkės rapor
tas. Pirmijos Pirm, pasveikino ir pasi
džiaugė, kad "Romuvos" stovykla su 
Toronto tuntais klesti bei auga naujais 
nariais. Ragino ir toliau stovyklauti, 
kad 40-metis būtų dar gausesnis. Jis 
priminė apie 1993 m. ruošiamą Jubi
liejinę Stovyklą Rakė ir kvietė joje 
dalyvauti. Abu svečiai įteikė Romuvos 
valdybai gražias dovanas.

Apie 2 v.p.p. brolis Miknaitis 
pasakojo įspūdžius iš viešnagės Lie
tuvoje: kaip vyksta skautiška veikla, 
stovyklos ir kiti skautiški planai. 3-čią 
val.p.p. buvo aukojamos Šv. Mišios. 
Jas atnašavo s. kun. A. Simonavičius 
CLF.M., vs. kun. A. Saulaitis stov. 
kapelionas ir kun. svečias iš Lietuvos.

M.

1992 m. jūros bebrai su vadovais j. ps. 
A. Stundžia, S. Namikas ir gaisrininkai 
sk. vytis V. Šimkus ir j. budys V. Pakš
tas. Praveda iškylą prie gaisrui gesinti 
mašinos.
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Romuvos 30 m. šventė.

"AUŠROS" ŽIEMOS IŠKYLA
Rašo s. fil. Eglė Garrick

Antrą kartą Sydnėjaus "Auš

^92 m- Romuvos 30 m. stovykloje, vilkai su draug. ps_ Rusinu.

"Šypsosi sesės, kad puodas nebe juodas" 

šių metų "Romuvos" 30 metų sukak
tuvinėje stovykloje. Iš kairės į dešinę: v. 
sk. v. si. Kristina Dambraite-Janowicz, 
Kun. Birutės dr-vės draugininke, v. sk. 
v. si. Julija Yčienė, vyr. skaučių kandi
dačių draugininke, v. sk. Virginia 
Puzerienė, vyresnioji šeimininkė.

ros" tuntas išsiruošė į žiemos savait
galio iškylą. Rugpjūčio 1-2 dienomis 
surengta iškyla į kalnuotą vietovę 
Grose Vale, prie North Richmond 
miestelio, 70 kilometrų nuo Sydnė
jaus.

Iškylos tikslas buvo suburti 
tustą gražiam ir įdomiam pabendravi
mui, stiprinant skautišką broliškumą, 
nežiūrint amžiaus bei padėties skirtu
mų, skatinant gamtos pažinimą ir 
meilę jai, savim pasitikėjimo ir pri
klausomumo grupei jausmą. Iškylai 
vadovavo tuntininkė s. fil. Eglė Gar
rick.

Apsistojimui buvo išnuomota 
privati stovyklavietė, kur šeimininkai 
aprūpino ne tik patalpomis, bet ir 
maistu, kad visi iškylautojai galėtų 
aktyviai dalyvauti programoje ir nerei
kėtų rūpintis produktų atgabenimu bei 
valgio gaminimu.

Virš 30-ties aušriečių suva
žiavo į Grose Vale penktadienio va
kare jau sutemus. Šeštadienį iš pat 
ryto prasidqo programa. Jauniesiems 
numatytas vienos valandos lėtas joji
mas arkliais mažais takeliais per gražų 
mišką. Mažieji joja, o keli vyresnieji
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pėsčiomis palydi ir aiškina ką miške 
stebėti. Bet ųžptykių neišvengta. Ke
lionės gale pasibaidė arkliai. Du pas
kutinieji - Matukas Garrick ir Hendry- 
kas Janavičius - paliko virtinę bei 
taką, ir pasileido per mišką ristele. 
Hendiyką beslystantį nuo arklio, pa
gavo suaugusio rankos, o Matukas 
atsidūrė ant žol '.s, gerokai išsigandęs, 
bet, laimei, ne' žsigavęs. Vėliau jie 
aiškino, kad, žinoma, ateityje vėl jodi
nės, bet tik tada, kai sueis aštuoneri 
metai.

Vyresniųjų užsiėmimus pra
vesti talkon atvyko iš praeitos stovyk
los bei iškylos "Aušros" tuntui pažįsta
mi, specialaus paruošimo karininkai, 
skautų bei jaunimo grupių fizinio 
lavinimo instruktoriai Peter Pool ir 
John MacIntyre ("Zed").

Užsiėmimai prasidėjo mankš
ta, kurios kiekvieną pratimą turėjo 
sugalvoti ir pravesti vienas po kito 
palys iškylautojai. Po jų, vadovai pra
vedė keletą linksmų pratimų, ypač 
reikalaujančių susiklausimo ir glau
daus bendradarbiavimo. Tada prasi
dėjo "rimtas darbas": ėjimas įtempta 
virve 10-ties metrų aukštyje. Pirmiau
siai reikėjo įlipti į medį: pradžioj 
paprastom, vėliau siaurom kopėtėlėm, 
iš ten įtempta virve pereiti į kitą medį, 
maždaug penkių metrų atstume. At
rodo balsu? Baisu ir buvo! Visi bijojo, 
bet visi ėjo, padrąsindami vienas kitą. 
Iš tikrųjų pavojaus nebuvo. Einantieji 
virve laikėsi kitos, dideliais mazgais 
suraišiotos virvės, o ir patys buvo sau
giai pririšti. Tačiau antrojo medžio 
nepasiekėne vienas...visi krito žemyn. 
Na, ne krito, bet oru gražiaįjjusileido, 
įrodydami virvės atsparumą ir jos galą 
laikančių lojalumą. Rimčiausias išban
dymas teko didžiausio svorio milži
nams: ps Jonui Biretui ir Juozui Blan-
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sjaar. Šis bandymas įvertintas pagal 
tai, kiek toli pasisekė nueiti. Olimpie- 
tiškai tariant:

aukso medalis - Dainai Šliteiytei, 
sidabro " - Elytei Blansjaar, 
bronzos " - Marinai Coxaitei.

Po šitokio bandymo visi, nors 
pilno atstumo ir nenuėję, jautė pasidi
džiavimą: reikėjo išdrįsti įlipti taip 
aukštai ir žingsniuoti plonyte (kad ir 
plienine, stipria) virve. Marina Coxai- 
tė ir Venta Protaitė iš karto sakė, kad 
jokiu būdu nelipsiančios, nes iš viso 
bijančios aukščio. Ir vis dėlto, išdrįso 
ir neatsiliko. Nuo visų neatsiliko ir 
viešnia Mamiko (exchange student), 
tik prieš keturias dienas atvykusi iš 
Japonijos mokytis angliškai ir apsigy
venusi pas Dainą Šliterytę. Dainos 
pakviesta, Mamiko atvyko paiškylauti 
su mumis ir pilnai įsijungė į visus 
užsiėmimus, nors dar nespėjo pra
mokti nei lietuviškai, nei angliškai...

Mažiesiems vietoje ėjimo 
virve, suruoštas "Šikšnosparnio skry
dis": maždaug 100 metrų greita kelio
nė žemyn nuo vieno medžio prie kito 
ant įtempto lyno, pakabintoje sėdy
nėje. Ir mažiukams reikėjo drąsos 
kabarojantis į medį, o paskui vėju i 
skriejant. Tačiau keturių rūpestingų 
vadovių globojami, jautėsi esą saugūs, 
ir būtų norėję nuotykį pakartoti, jei 
nebūtų laukusi kita programos dalis - 
susipažinimas su ūkio ir naminiais 
gyvulėliais, kurį pravedė veterinarijos 
gydytoja ps. Ramunė Cobb. Mat 
Grose Vale stovyklavietėje yra pa
vyzdinis ūkelis. Skautukai turėjo pro
gos iš arti susipažinti su gyvuliais 
išsiaiškinti jų rūšis, pėdų skirtumus, 
aptarė naminių gyvulėlių priežiūrą. Po 
pamokos ūkelyje linksmi ir pavargę 
jaunieji sugrįžo pas vadovę Elytę 
Blansjaar ir ramiai susėdo susikaupti

po pirmojo pusdienio įspūdžių, juos 
aprašyti bei pailiustruoti Iškylos die
noraštyje.

Po pietų jaunieji ėjo skraidinti 
savo pačių padarytų ir išpuoštų' po
pierinių aitvarų, o vyresnieji išsiruošė 
"putojančio" vandens išmėginimui 
baidarėmis srauniame Grose upelyje. 
Baidares reikėjo tolokai neštis ant 
pečių, kas ant rytojaus užtikrino rau
menų skaudėjimą. Pradėjus plaukti 
broliai Danius Biretas, Viktoriukas 
Šliteris ir Dovydas Kazlauskas apsiver
tė ir atsidūrė vandenyje. Sesės, nors iš 
anksto įpareigotos traukti įkritusius iš 
vandens, su pagalba nesiskubino, 
duodamos progos vyrukams kiaurai 
peršlapti, o paskui už bausmę pačios 
turėjo įbristi į vandenį ir jame pasto
vėti. Žiemos metu, kad ir gražią sau
lėtą dieną, vanduo išlieka šaltas. Po 
išsimaudymo lediniame vandenyje, 
nukentėjusieji skubėjo į karštus dušus.

Po neilgo poilsio, skuboto 
I vakarienės paruošimo visi iškylautojai 
( susirinko laužui. Netikėtai atsirado 
! proga pasikviesti būrelį svečių. Prie

šingoje nuo mūsų Grose Vale stovyk
lavietės pusėje buvo apsigyvenę turis
tai - šešiolika Osakos (Japonija) gim
nazijos mokinių, dvi savaites viešinčių 
Australijoje. Per mūsų viešnią Ma
miko pakvietėm ir juos prie savo 
laužo.

Laužas buvo įspūdingas. Jį 
puikiai pravedė sesė Daina Šliterytė. 
Ilgai sėdėjom, dainavom ir skardenom 
mišką šūkiais. Atskirų pasirodymi 
atsirado daugiau negu tikėjomės. 
Mažieji jau pradėjo snausti, o pasiro
dymai vis nesibaigė Svečiai iš Japo
nijos pradžioje jautėsi nedrąsiai, bei 
greitai įsitraukė į laužo programą 
stengėsi prisidėti prie lietuviškų daini 
jei ne dainavimu, tai nors niūniavimu
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plojimais, priedainių kartojimu. O jau 
"umba umba vasa" visi traukė pilnu 
balsu su mumis. Tikriausiai galvojo, 
kad tai grynai lietuviški žodžiai. Paga
liau ir jie mums padainavo japonišką 
dainą, pademonstravo japonišką plo
jimą.

Ilgą, nuotaikingą laužą dar 
sekė naktipiečiai. Tik vilkiukai ir 
paukštytės sukrito į lovas nesivaišinę. 
Pamažu, visiems besiskirstant nakvy
nei, trys vyresnės skautės-kandidatės 
Venta Protaitė, Rasa Venclovaitė ir 
Julija Viržintaitė, su vadove ps. Mari

na Coxaite dar ilgai pasiliko budėti, 
aiškindamosi vyresniųjų skaučių užda

vinius ir programą.
Sekantį rytą, pavėlavę visą 

dieną, prisiminėm sudainuoti "Ilgiau- 
sių metų" ps. Jonui Biretui, sulauku
siam 42-jų. Brolis Jonas prisipažino, 
kad jei ne jo gimtadienis, tai vakar 
nebūtų taip aukštai lipęs į medį.

Vilkiukai ir paukštytės prieš
pietį praleido Elytės Blansjaar ir Jono 
Bireto globoje, kurdami įdomias lapų 
ir šešėlių kompozicijas, o vyresnie
siems išbandant vakar mažųjų atliktą 

"šikšnosparnio skrydį". Jiems turint 
daugiau svorio, skrydis tapo ne tik 
gerokai greitesnis, bet ir labiau gąsdi
nantis. Tačiau ne vienas dėl to jo 
neatsisakė bandyti.

Po pietų jau ir laikas grįžti į 
Sydnėjų. Dalis aušriečių turėjo suspėti 
į tautinių šokių repeticiją.

Atsisveikinome su Grose Vale 
linksmi, pavargę, pilni nepamirštamų 
įspūdžių, dar artimiau susidraugavę.

o
LOS ANGELES

Palangos tunto sesės gausiai 
susirinko Ramiojo Vandenyno me
tinėje sueigoje, gruodžio 6 d. Palangos 
tuntą neseniai perėmė jauna tuntinin- 
kė, ps. fil. Daina Petronytė-Kaspu- 
tienė.

Jai pačiai prašant, ps. Laima 
Balčienė buvo atleista iš Kregždžių 
paukštyčių draugovės draugininkės pa
reigų. Ps. Alma Vilkaitė-Stočkienė su
tiko perimti draugininkės pareigas.

Vyr. sk. vyr. si. Tina Petrušytė 
turėjo perduoti Birutės patyrusių 
skaučių draugovės draugininkės parei
gas, nes išvažiavo į Lietuvą vieniems 
metams. Vyr. sk. vyr. si. Tara Baraus
kaitė sutiko vadovauti Birutės draugo
vei.

Šatrijos Raganos draugovės 
draugininke, ps. Janina Ruibytė, jai 
pačiai prašant, buvo atleista iš pa
reigų. Vyr. sk. vyr. si. Lina Baipšytė- 
Ruplėnienė sutiko perimti vyr. skaučių 
draugovės draugininkės pareigas.

Onutė Ahninaitė ir Sigita 
Newsom išlaikė jaunesniųjų skaučių 
III patyrimo laipsnį ir davė paukštytės 
įžodį.

Aušra Venckutė išlaikė jau
nesniųjų skaučių antrąjį patyrimo 
laipsnį. Audra Griciūtė, Daiva Matytė, 
ir Lina Wallace išlaikė I patyrimo 
laipsnį ir buvo pakeltos į skautes 
kandidates. Agnė Baranauskaitę Ieva 
Mulokaitė, ir Greta Zambavičiūtė 
sėkmingai išlaikė II-jo patyrimo pir
mąją dalį ir joms buvo leista duoti 
skaučių įžodį.

Psl. Adrija Karaliūtė ir psl.

Vilija Sekaitė įsigijo tautinių šokių 
specialybę. Psl. Adrija Karaliūtė, psl. 
Vilija Sekaitė, psl. Vilija Ton* auskai- 
tė, ir psl. Daina Žemaitaitytė įsigijo 
laužavedžių specialybės ženklą.

Ramiojo Vandenyno 1992 m. 
stovyklos skaučių viršininkę vyr. sk. 
vyr. si. Vilija Žemaitaitytė buvo ap
dovanota Vėliavos žymeniu. Vyr. si. 
Ina Sekienė buvo pakelta į paskauti- 
ninkės laipsnį.

Palangos Tunto skautės svei
kina pakeltąsias ir apdovanotas seses. 

Gailė R.
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CHICAGO

KERNAVIETĖS
RENGIASI SUTIKTI 

KALĖDAS
RODOM — DAROM
Klausom, re gaujam, 

mokomės, švenčiam
Joto tj. UŽubofienės

Vėl dega tradicinės Kernavės tunto kūčių žvakės

Sesė Julytė pasakoja apie kųčių patiekalus

Ką pranašauja tas liejinys sesei 
Dainai?

Sesės kernavietės bando kūčių 
vakaro burtus, nedarnos vašką o paukštytės paragauja
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TORONTO
SKAUTIŠKOS

KŪČIOS

„Šatrijos”’ ir „Rambyno” 
tuntų surengtos Kūčios 
gruodžio 6 d. Prisikėlimo par. 
salėje sutraukė arti 350 
dalyvių. Pradėta vyr. skaučių 
kandidačių būrelio kalėdinėmis 
giesmėmis ir sesių sveikinimais 
uždegus žvakes. Dvasios 
vadovas s. kun„ S. Simana
vičius, OFM, sukalbėjo maldą, 
po kurios buvo laužomos 
plotkelės — visi vieni su kitais 
sveikinosi ir linkėjo gražių 
Kalėdų. Visiems sugrįžus į savo 
vietas, vaišintas! tradiciniais 
šeimų suneštais skaniais patie
kalais.

Po vakarienės tuntininkai s. 
Algis ir ps. Vida Senkai pa
sveikino susirinkusius; s. muz. 
D. Viskontienė visus sutelkė 
kalėdinių giesmių giedojimui. 
Sveikino čia dalyvavęs mielas 
svečias v.s. kun. A. Saulaitis, 
SJ. Draugovių pasirodymuose 
daugiausia reiškėsi sesės, bet 
neatsiliko nė vilkiukai. Pasi
rodymai buvo gerai paruošti ir 
originalūs. Karščiausių plojimų 
susilaukė v.sk. D. Petrauskie
nės vadovaujami mažieji — 
liepsnelės ir giliukai. Belau
kiant Kalėdų senelio gražiai 
praskambėjo „Gul šiandieną” ir 
„Sveikas, Jėzau”. Kalėdų 
senelis (sk.v. v.si. Paulius 
Sukauskas), entuziastingai 
sutiktas, išdalino mažiesiems po 

didelį krepšį įvairiausių 
dovanų. Ši kalėdinė sueiga 
taipgi baigta skautiška malda 
„Ateina naktis”. Jai vadovavo 
v.sk. Inga Pivoriūtė.

S.
„Tėviškės žiburiai”

»
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 bobriukų vadovai

Toronto bebriukų vadovas jps 
Audrius Stundžia, vasarą
Toronto universitete gavęs 
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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KŪČIOS 
NERIJOS 
TUNTE

1. Nefabai mėgsta fotografuotis 
sesės (Sintra Narienė, Dalia 
Šruogaitė ir Vena Lauraitienė

2. Tėvas Saulaitis su svečiais

3. Dalis šauniųjų bebrų

4. Sesė Alytė nenusileidžia 
tuntininkei Vijai

5. Paskutiniai tuntininkės Vijos 
nerodymai sesei Alytei

6. Sesės Jūratė ir Aida baigia kūčių 
stalo ruošą

7. Galų gale ir tuntininkė Vija 
atsisėdo prie kūčių stalo

8. Ųdrytės prie savo papuoštos 
eglutės

9. Visada besišypsančios sesės 
gintarės: Jūratė Jankauskaitė ir 
Aida Mikučiauskaitė

10. Brolis bebras surado kažką 
skabiausias ūdrytes

11. Bebriukai vis dar atskirai buriasi
JJuotr. Dalios Šruogaitė®
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JURŲ SKAUČIŲ KUCIOSE 
SKAMBĖJO VARPELIAI

1992 metai, gruodžio 11 diena. 
Į Lemonto Lietuvių centrą sesę 
Vilę ir mane veža brolis Darius. 
Tamsu gatvėse, tamsu laukuo
se, nors dar tik šešta valanda 
vakaro. Keliaujam pas Chicagos 
ir Lemonto jūrų skautes kartu 
švęsti Kūčias.

Centre šviesu ir šilta. Apa
tinėje salėje baltomis staltie
sėmis užtiesti stalai, paruoštos 
tam vakarui lietuviškos vaišės. 
Yra ir silkės, ir žuvys, ir mišrai
nė, ir kisielius, ir aguonpienis, 
ir prėskučiai, ir rauginti kopūs
tai bei agurkai, duona, pyragai, 
pyragėliai. Kiekvienoje lėkštėje 
dar ir dovanėlė — kalėdinis 
saldainiukas. Salė kukliai, bet 
labai skoningai sidabrinėmis 
žvaigždėmis ir snaigėmis 
papuošta. Šaunu. Gražu.

Renkasi svečiai, tėvai, jūrų 
skautai ir žemės skautų atsto
vai. Visus pasitinka „Nerijos” 
tunto tuntininkė j.s. Violeta 
Paulienė, gintarės, j.ps. Jurgis 
Lendraitis, budys Romas Česas. 
Čia pat svarbius reikalus spren
džia LS Brolijos jūrų skautų 
skyriaus vedėjas j.v.s. Algis 
Paulius su savo buriuotojais. 
Didžiausias bebras Vaciukas 
šmaikščiai filmuoja svečius, 
nespėjusius pozuoti... Aplink 
triūsia gintarės, grupuojasi į 
savo ratelius ūdrytės ir beb- 
riukai. Matome jūrų jaunes,-ius, 
jūrų skautes,-us ir vyriškus 
būdžius.

Visi tokie malonūs, savi, 
tikrai vienos šeimos nariai. 
Smagu susitikti ir su veteranais 
tėvais, kurių ne tik dukros, bet 
jau ir dukraitės mikliai šeimi
ninkauja ir sodina susi

rinkusius prie stalo. Sesės 
gintarės Lietuvos prisiminimui 
uždega žvakes, kurių švieselės 
dar didesnį jaukumą teikia.

Sesė Alytė (j.ps. Aleksandra 
Gražytė) pasveikina svečius ir 
primena, kad čia stovinčios 
eglutės papuošimus padarė 
pačios mažiausios sesės — ūdry
tės. Po eglute — gražiai suvynio
tos dovanėlės Lietuvos jūrų 
skautėms ir skautams.

Viešnia iš Lietuvos Janytė 
Mykolaitytė pasakoja apie 
Kūčių prasmę, apie tai, kaip 
Kūčias šventė Lietuvoje. Mažie
siems įdomu girdėti, kad Kūčių 
naktį prakalba žvėrys, gyvu
liukai ir paukščiai...

Sesė Vija taria nuoširdų ačiū 
visoms gintarėms už šio vakaro 
surengimą, taip pat dėkoja ma
mytėms, prisidėjusioms prie 
maisto pagaminimo. Ji džiau
giasi svečiais, nepatingėjusiais 
tą tamsią naktį atkeliauti į šią 
šventę.

Sesė Alytė kviečia gintarę 
Aldą Mikučiauskaitę sukalbėti 
maldą. Valgius laimina ir itin 
prasmingą žodį taria v.s. An
tanas Saulaitis, SJ. Tėvas 
Saulaitis, kalbėdamas apie 
dangų, apie žvaigždes, apie 
Dievo ir artimo meilę, priminė 
mums buvusį ir visų mylimą 
Lietuvių Jūrų Skautijos 
kapelioną a.a. tėvą j.v.s. Joną 
Raibužį, kuris taip pat mums 
pasakodavo apie gamtą, žvaigž
dynus, linkėdamas santaikos ir 
tarpusavio meilės.

Ne, valgyti dar nevalia! Sesė 
Alytė komanduoja giesmėms. 
Rūpestingos gintarės prie kiek
vieno lėkštės padėjo kalėdinių 

giesmių žodžius, tad nėra kaip 
atsiprašyti, kad jie jau primirš
ti... Giedame, susikaupiame.

Štai įbėga su skambaliukais 
mažosios ūdrytės. Jos mums 
dainuoja „Jingle bells” lietu
viškai. Po jų — bebriukai, 
kuriems gitara pritaria didysis 
brolis budys Jonas Gražys.

Dalinamės kalėdaičiais, linkė
dami vieni kitiems „gero vėjo”, 
kuris reiškia ir laimę, ir sveika
tą, ir meilę, ir visų troškimų 
išsipildymą. Gintarės Jūratė, 
Taiyda, Aida ir kitos vikriai pa
tarnauja ir šypsosi šypsosi! O 
gintarių šį vakarą nedaug, nes 
daugelis jų dirba, mokosi, tačiau 
čia esamų šviesios šypsenos 
atstoja pasigestų sesių: Dalios, 
Dainos, Aušrinės, Mildos, 
Laimos, Renatos, Gražinos, 
Audronės (išsikėlusios į tolimą 
miestą), vyresniųjų Aldonos, 
Danutės, Bronės, Nijolės, 
Jurytės ir daug kitų...

Sužinojom, kad sesė Laura 
visai neseniai susilaukė ūd
rytės, o sesė Vilytė iškeliavo su 
vaistų siunta Lietuvos mažie
siems ligoniams. Sveikiname 
jas ir tikimės kitų metų Kūčias 
kartu su jomis praleisti.

Po vakarienės jūrų skautės ir 
jūrų jaunės suburia ūdrytės ir 
bebriukus žaidimams. Visų nuo
taika pakili, šventiška.

„Nerijos” tuntas Chicagoje 
nenuilstamai tęsia seną tra
diciją, kasmet suruošdamas 
bendrą sesėms, broliams, tė
veliams ir svečiams lietuvišką 
Kūčių vakarą. Ačiū tuntininkei 
sesei Violetai, vakaro vedėjai 
sesei Alytei, darbščioms gin
tarėms, ūdryčių vadovei sesei 
Virginijai Rimeikienei, bebrų — 
broliui Romui Česui.

Teskamba šventiški Kūčių 
varpeliai „Nerijos” tunte dar il
gai ilgai!

Sesė Dalis
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Nežinau ko mano mama rūpinasi. Dėl
manęs mokytojai gali streikuoti kiekvieną dieną.

□SB0SgjaEBE3nS®B®EHSESEE3SBaESECai3EE3aa®ES®EESaSS

Jonukas su tėvu atėjo į zoologijos 
sodą. Pamatęs briedį jis Saukia:
— Tėte, žiūrėk. Ant elnio galvos 
kabykla iš mūsų prieangio.

— Ko taip spoksai į mane? — klausia 
moteriškė kaimynų mergaitę.
— Mama man sakė, kad jūs dviveidė. 
Noriu pamatyti, kur jūsų antras veidas

Skautas: Kodėl žmonės medyje 
pjausto savo vardus?
Skiltininkas: Tie žmonės mažai turi 
galvoje, bet rankoje peilį.

BEEaHSEaEESE@E3aSS@H@0S]BI
B
E
□ Psichiatras klausia pacientą:

— Jei aš nupjausiu tau vieną ausį, ar 
tu matysi?

j — Matysiu.
— O jei nupjausiu abi ausis, ar

E matysi?
■ —Ne.

— Kodėl?
et — Kepurė užsmuks ant akių.
B

Ėu vaikai vienas kitam giriasi, kokios 
gražios jų motinos.
— Mano mama baisiai graži.
Kitas sako:
— Mano dar baisesnė
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