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SKAUTŲ AIDO
70 METŲ
SUKAKTUVIŲŠventė

o- '

1993 m. balandžio 25 d.
3 v.p.p.

Jaunimo Centro didž. salėje

Programoje:

AKADEMIJA
"ANTRAS KAIMAS”
VAKARIENE
"ATVIRUKAI IŠ PELEDU LIZDO" 

v.s Janina Mikutaitienė
“TAURO RAGO” orkestras 
LOTERIJA

"Skautų Aido" paroda 
M.K. Čiurlionio galerijoje 
balandžio 24 d. šeštadienį ir 
balandžio 25d. sekmadienį
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SOUTŲ AIDAS 70 metų ištikimai lanko 
jus. Jo puslapiuose atrasite daug žinių apie 
pasaulio skautus. Labai plačiai aprašoma 
mūšų didžiosios šeimos veikla. Sužinote ką 
veikia lietuviai skautai išblaškyti po visą 
pasaulį Papildote savo žinias apie Lietuvą. 0 
taip pat ir nusišypsote žvilgterėję į skautiško 
jufrroro skyrių.

■% į^KAUTŲ AIDAS tai tikrinis mazgas, kuris 
^Ma mus visus į vieną darnią šeimą.
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Konkurse laimėjusi
I vietą skaučių grupėje

MOdooogooaMO

Rugiagėlė
VILIJA GULBINAITĖ

KAIP 
GALU

PADĖTI
LIETUVAI?

Lietuvai reikia padėti iš visų pusių 
ir mes, būdamos skautės, turime prisi
dėti ir dirbti dar daugiau.

Mūsų šūkis yra padėti, "Dievui, 
tėvynei ir artimui", o Lietuva yra mūsų 
ne tik tėvynė, bet ir pats artimiausias 
kampelis prie mūsų širdies.

Pirmiausiai man reikia stengtis 
būti gera mokine, gera skaute, gera 
dukra, gera anūke, o toliau visa bus 

reikalinga kad galėčiau padėti Lietu
vai.

Aš planuoju studijuoti teisę. Kai 
pabaigsiu, tikrai galvoju, kad būsiu 
naudinga ir reikalinga — padėti tvar
kyti lietuvių skautų reikalus su kitais 
kraštais.

Šiuo metu aš tik galiu pažadėti, 
kad stengsiuos bendrauti su skautais 
Lietuvoje, susirašinėdama laiškais.

Galbūt galėsiu pasiųsti knygų ar 
žurnalų apie skautus čia Amerikoj.

Tikiuosi, kad gal susipažinsiu su 
skautuke Lietuvoje ir ' mes galėsim 
susidraugauti artimiau, kai aš nuva
žiuosiu j Lietuvą.

LIETUVA

LSS VIENETU 
BENDRAVIMAS 
SU LIETUVOS

VIENETAIS
LSS vadovybė pageidauja, kad 

bendravimas tarp LSS ir Lietu
vos skautiškų vienetų prasidėtų 
laiškais ir toliau galėtų vystytis 
visokiais būdais — skautiška 

, literatūra, skautiškais įran
kiais, skautiška programa, 
pasidalinimu ženkliukais ar 
gerais darbeliais ir kt.

Čia pateikiame turimų Lietu
vos skautiškų vienetų sąrašus ir 
su jais ryšį užmegzti raginamus 
LSS vienetus:

RYŠIUS UŽMEGZTI 
SIŪLOMA

„Neringos”/„Tauro” tuntui ir 
„Židiniui” New Yorke su 
„Punios” draugove, 
Dainuolė Makrušaitė, drau
gininke, 
Šaltinių 9-31, 
Alytus, 
Tel. 20271.

„Laisves varpo vt. rmiaaei- 
' phia, PA,su
„Širvėnos” draugove, 
Bronė Polozova, draugininke, 
Vytauto 24-26, 
Biržai.

Europos rajono skautų viene
tai su
„Birutės” draugove
Elina Zebrauskaite, draugi
ninke,
Rimvydo 15-4, 
Kaunas 3028.

„Nerijos” tuntas ir „Lituani- 
cos” tunto jūrų skautai su 
Kauno jūrų skautų tuntu, 
Algimantas Malkevičius, 
tuntininkas, 
P. Krėvės 100-418, 
Kaunas 3038.

„Nerijos” tuntas ir „Lituani- 
cos” tunto jūrų skautai su 
Kauno tunto „Gedimino” drau
gove, 
Arūnas Andriuškevičius, 
Kumelį? 17-3, 
Kaunas, 
arba
Kasparas Jonušauskas, 
Vandžiogalos 22, 
Kaunas 3032.
„Nerijos” tuntas ir „Litu- 

anicos” tunto jūrų skautai su 
Kauno A. Smetonos jūrų skautų 
laivu, 
Darius Laurinaitis, draugi
ninkas,
Taikos pr. 45-26, 
Kaunas 3036.

„Šatrijos” ir „Rambyno” jūrų 
skautai,-ės Toronto, Kanadoje 
su
Kauno bebriukų ir ūdryčių 
laivu,
Rasa Meilūnaitė (draugininke), 
Vaivorykštės 60, 
Kaunas 2010.
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„Aušros Vartų” tuntas Chica
goje su
„Loretos Asanavičiūtės” drau
gove,
Žibutė Gadeikytė, draugininke,
Mažvydo Al. 5-9,
Klaipėda 5200.

„Lituanicos” tuntas Chicagoje 
su
Linas Budavas, draugininkas,
Sodų 7-2,
Klaipėda,
Tel.: 17647.

LSS Australijos rajonas su
„Birutės” draugove,
Vilija Rusinskaitė, drauginin
ke,
Vasario 16-osios — 19,
Kybartai,
Vilkaviškio raj.,
Lietuva 4290.

LSS Pietų Amerikos rajonas 
su
„Birutės” draugove
Ingrida Lagzdinyte, draugi
ninke,
Ventos 65-31,
Mažeikiai,
arba
Olga Alibayeva,
Ventos 53-49,
Mažeikiai 5500,
Tel.: 53132.

„Palangos” tuntas, Los
Angeles, įCA. su
„Pušelės” skiltim,
Audronė Vizgirdaitė/ skilti-
ninkė,
Druskininkų 3-15,
Palanga.

„Širvintos” tuntas, Hamilton,
Kanada su
Draugove,
Jurgita Živatkauskaite, drau
gininke,
Pasvalys,
Panevėžio 38,
Lietuva 5250.

„Židinys”, Washington, D.C. 
su
„Ąžuolo” skiltim (būsima drau
gove),
Roma Pukinskytė, skiltininkė, 
Ventos 75h-l,
Kuršėnai, 
Šiaulių raj. 5420.

„Židinys”, Cleveland, OH su 
„Mirgos” draugove, 
Janina Rimkutė, draugininke, 
Čiurlionio 33-5, 
Šiauliai 5400,

„Židinys”, Los Angeles, CA su 
„Žibutės” draugove,
Sandra Motiejūnaitė, draugi
ninke,
Šilelio 2-1,
Kairiai, 
Šiaulių raj.

„Gabijos” tuntas, Detroit, MI 
su
„Šatrijos” draugove (sesės), 
s. Ąsta Antulytė, draugininke, 
Masčio 4-11,
Telšiai 5610.

„Neries” — V. Kudirkos vt., 
Omaha, NE, su
Merkio krašto draugove (mišri) 
Marija Tendzegolskienė, drau
gininke,
Savanorių 22-13, 
Varėna 4640,

„Baltijos” ir „Žalgirio” tuntai 
ir „Židinys” Boston, MA su 
„Gražinos” draugove (mišri) 
s. Nomeda Bepirštytė, draugi
ninke,
Statybininkų 4-1, 
Vilkaviškis 4260.

„Neringos” tuntas Cleveland, 
Ohio, su
„Eglės Žalčių Karalienės” drau
gove,
Igne Gudynaitė, draugininke, 
Viršuliškių 97-13, 
Vilnius 2056,

„Šatrijos” ir „Rambyno” tun
tai Toronto, Kanadoje, su 
„Birutės” draugove
(Alina Dvoreckienė globėja), 
Medeinos 17-19, Vilnius 2022. 
Lisa Gudelytė (skautė) draugi
ninke. Skiltys: „Tulpės” — E- 
deta Kasperūnaitė (skautė) 
skiltininkė, „Ąžuolo” — Mantas 
Kauzonas (skautas) skilti- 
ninkas, „Skorpionų” — Rolan
das Grabauskas (skautas) skil- 
tininkas.

„Kernavės” tuntas Chicagoje 
su
„Kernavės” tuntu,
Vygantas Kiulkys, tuntininkas, 
2000 Vilnius
Centrinis Paštas
a/d 139
ir
s. Monika Girčytė, pavaduotoja, 
ir „Pajautos” draugovės draugi
ninke,
D. Poškos 57-3,
Vilnius 2004.
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ANTROJI VILNIAUS KRAŠTO 
SKAUTŲ STOVYKLA ’SARTAI 92’

Vienas Kanados lietuvis W,S. 
Kuzmas atvykęs į Lietuvą, pažadėjo 
finansuoti stovyklą, jeigu ji vyks jo 
gimtojo miestelio Dusetų apylinkėse. 
Nors šis miestelis yra ne Vilniaus, o 
Zarasų rajone Vilniaus skautai sutiko. 
Išvykdamas iš Lietuvos W.S. Kuzmas 
paprašė savo giminaitį Vladą Kuzmic
ką rūpintis stovyklos finansavimu. 
Pastarojo vadovaujama bendrovė 
"Raguva" sutiko būti Vilniaus krašto 
stovyklos sponsoriumi. Ji išskyrė lėšų 
nupirkti maistui stovyklos dalyviams. 
Stovyklos organizavimu rūpinosi kątik 
baigusi trimetinę LSS vyriausiosios 
skautininkės kadenciją Alina Dvorec- 
kienė, jos pareigas perimanti Stefa 
Gedgaudienėj Vilniaus krašto skautų 
vadovas Vytautas Meškas. Atsirado 
sunkumų, kai vietoj numatytų 70 
stovyklos dalyvių užsirašė dalyvauti 
140. Trūkstamas lėšas reikėjo padengti 
iš stovyklos dalyvių mokesčio, kurį 
stengėmės kuo labiau sumažinti, nes 
ekonominės krizės sąlygomis esant 
mažiems skautų tėvų atlyginimams 
nenorėjome jų apsunkinti.

Važiuojant j stovyklą buvo giedra 

saulėta diena, ir skautai turėjo progos 
pasigėrėti kokia graži yra mūsų tėvynė 
Lietuva. Neveltui šis kraštas, kuriame 
yra Dusetos vadinamas Lietuvos Švei
carija.

Stovykla įsikūrė Jaskoniškių miš
ke, apie 2 km. nuo Dusetų, prie Sartų 
ežero kranto. Šis ežeras yra apie 20

km. ilgio ir turi keletą atšakų. Kiek
vieną žiemą čia jau šimtas metų vyksta 
tradicinės žirgų lenktynės ant ledo, į 
kurias suvažiuoja lenktynininkai iš 

visos Lietuvos. Stovyklos vieta parink
ta ta pati, kurioje prieš karą, Nepri
klausomos Lietuvos laikais, stovyklau
davo Dusetų skautai. Viena iš dabar-

GHro’ovjvrrrovrinroTOTmnrwrs
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tinės stovyklos dalybų dusetiškė Da
nutė Mačejienėį taip pat mūsų spon- 
šoriai VI. Kuzmickas ir W.S. Kuzmas 
yra čia keletą ka^rtų stovyklavę prieš
kariniais laikais. V. Kuzmicko tėvas 
Petras Kuzmickas buvo šių prieška
rinių stovyklų organizatorius.

Šiemet buvo įkurtos dvi pastovyk- 
lės: skaučių, vadinamų "seserimis", ir 
skautų, vadinamų "broliais". Tačiau 
įvairūs renginiai vykdavo kartu. Sto
vyklos viršininkas buvo Vytautas Meš
kas, seserijos pastovyklei vadovavo 
Neringa Čiukčieną brolijos — Edvar
das Sakalauskas. Stovykloje visą laiką 
dalyvavo ir padėjo jos vadovams LSS 
Vyriausioji skautininke Stefa Gedgau
dienė. Stovyklos vėliava buvo pakelta 
liepos 2 d. Tos pačios dienos vakare, 
pirmąjį stovyklos laužą uždegė Naujo
sios Vilnios skautų vadovas Edv. 
Sakalauskas, padedant dviem mažiau
siom stovyklos dalyvėm: ketvertų 
metukų ievutėm —Merkytei ir Čiuk- 
čytei.

Pirmosios dienos buvo labai karš
tos. Po užsiėmimų skautai maudyda
vosi skaidriame Sartų ežere. Stovyklos 
viršininkas Vytautas Meškas yra nak
tinių žygių per miškus mėgėjas. Tur
būt, kad tamsą jis pamėgo Sovietinės 
okupacijos laikais— ne kartą eidamas 
slaptai iškelti Nepriklausomos Lietu
vos vėliavą. Jautė, kad ji tuo metu yra 
vienintelė jo gynėja. Antrosios dienos 
vakare jis surengė naktinį žygį. Žygis 
buvo labai įspūdingas — elgėmės kaip 
partizaninio karo sąlygomis, mokėmės 
tylomis be šlamesio slinkti mišku, 
nesinaudoti einant jokiomis Svitomis.

Trečiąją dieną vykome į Dusetos, 
dalyvauti talkoje. Tvarkėme skverą, 
kuriame numatyta pastatyti koplyt
stulpį, enkavedistų sušaudytoms au
koms atminti. Prie to skvero buvo 

NKVD būstinė, o aukas jie šaudydavo 
ir užkasdavo tame skvere. Išrovėm 
keletą cementinių stulpų, iškirtome 
krūmus, iškasėme duobę koplytstul
piui. Kartu apžiūrėjome miestelį. Jo 
centre yra gražus paminklas, pagerbti 
Lietuvos Nepriklausomybės dešimt
metį, kuris buvo švenčiamas 1928 m. 
Paminklas tuo metu buvo pastatytas 
vietos gyventojų lėšomis. Jo statymo 
iniciatyvinio komiteto narys buvo ir 
mūsų sponsorio V. Kuzmicko tėvas 
Petras Kuzmickas. Sovietų okupacijos 
laikais, naikinant tautinius-kultūrinius 
Lietuvos paminklus, ir šis Dusetų 
nepriklausomybės simbolis buvo nug
riautas. Dabar vėl atstatytas. Vienoje 
iš gatvių sankryžų pastatytas koplyt
stulpis Emilijai Platerytei, 1831 m. 
sukilimo prieš Rusijos imperijos pries
paudą dalyvei. E. Platerytę simboliškai 
galime pavadinti Lietuvos Žanad’Ark. 
Iš čią matyti vietovė, kur buvo Flate
rių dvaras — Emilijos gimtinė. Nu
malšinus sukilimą, prie šio dvaro buvo 
atvežtos patrankos ir dvaras sulygintas 
su žeme.

Liepos 6 d. paminėjome Valstybės 
dieną — pirmojo ir vienintelio Lie
tuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 
dieną. Prieš karą buvęs skautuku- 
vilkiuku, dabar jau mokslininkas Kazi
mieras Eigminas paskaitė paskaitą 
apie Lietuvos valstybės įkūrimą. Kitą 
dieną įvyko 25 km. žygis, kuriam 
vadovavo Edv. Sakalauskas. Už poros 
kilometrų, Gipėnų kaime aplankėme 
vieno iš žymiausių 19 amž. poetų 
lyriko Antano Vienožindžio tėviškę. 
Sename erdviame name, kur poetas 
praleido vaikystę ir jaunystę, įrengtas 
muziejus. Brolis Kazys E., kuris per 
visą kelionę buvo istorinių žinių šalti
nis, paskaitė poeto eilėraščių ir papa
sakojo apie jį. Toliau eidami matėme 

du ežerus, kurie yra išlaikę senus 
sėliškus pavadinimus — Zaduoja ir 
Zalvė. Ši baltų gentis, viena iš septinių 
egzistavusių prieš Lietuvos valstybės 
sukūrimą, išnyko — išnaikinta ją 
puolusio kalavijuočio ordino arba 
asimiliuota lietuvių ir latvių — pasku
tiniųjų iki šiol išlikusių baltų atstovų. 
Išnyko neužfiksuota ir sėlių kalba. 
Apie jų gyventas vietas liudija tik 
vandenvardžiai ir vietovių pavadini
mai. Prisėdę papėdėje vieno iš pilia
kalnių, kurių Dusetų rajone yra 6, vėl 
klausėmės brolio Kazio pasakojimų 
apie išnykusius laikus. Pasiekę Bra- 
desių kaimą, esantį už 10 km nuo 
stovyklos ir paskutinį kartą pasigrožėję 
Sartų ežero krantais pasukome de
šinėn į Zarasus senuoju, dabar jau 
apleistu, keliu Antazavės Šilo link. 
Vietovės šiame kelio ruože nuostabiai 
gražios — kalvotos, apaugę miškeliais. 
Mūsų tikslas buvo surasti šile vietą, 

kur įvyko didžiausias šiame rajone 
pokario partizanų mūšis su enkavedis
tais. Įėję į šilą, perėjome per upelį 
baigiančiu supūti tiltu, aplenkėme 
apleistą negyvenamą sodybą ir, siauru 
šoniniu keliuku, pasukome į šilo gilu
mą. Miškas čia labai gražus: seni 
šimtamečiai aukšti medžiai, pro ku
riuos beveik neprasiskverbia saulės 
šviesa. Tarp spygliuočių nemaža la
puočių: ąžuolų, klevų, liepų. Keliukas 
rangėsi aukštyn ir žemyn. Vienoje 
vietoje radome aikštelę su apkasais. 
Supratome, kad čia buvusio mūšio 
vieta. Vieno mūsų skauto Martyno 
Klabio senelis Izidorius Klabys, daly
vavo tame mūšyje. Anksti rytą keli 
šimtai enkavedistų su okupantų ka
riuomene apsupo 85 partizanų "Lokio" 
rinktinę, kuriai vadovavo N. Kazanas 
ir V. Kuzma. Mūšis tęsėsi iki sutemos. 
"Mums tai atrodė, kad jis tęsiasi vos
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ne amžinybę, kai kiekvieną sekundę 
grėsė mirtis — pasakojo Izidorius 
atvykęs į stovyklą aplankyti savo 
anūko — bet buvome gerai Įsitvirtinę 
ir priešai niekaip negalėjo paimti 
aukštumos. Daugelį jų nukovėme. 
Sutemus pabėgome iš apsupimo. 
Mūsų žuvo tik vienas. Tačiau, vėliau, 
kitame mūšyje žuvo mūsų būrio vadas. 
Dar kitame mūšyje buvau sunkiai 
sužeistas ir aš. Paėmė į nelaisvę. Po 
tardymų daugel metų tremtis į Sibiro 
konclagerius. Dabar jau mažai belikę 
šio mūšio dalyvių". Mūšio vietą gana 
sunku surasti. Reikėtų pastatyti kokią 
nors rodyklę ar paminklėlį. Dusetų 
kraštotyros muziejuje apie šį mūšį 
nėra jokios medžiagos. Išėjus iš miško 
prasidėjo derlingi laukai. Matėme 
kompozitoriaus Juozo Gruodžio tėviš
kę. Priėjus Jaskoniškių mišką, beliko 
perkirsti takeliu 2 km. ruožą iki sto
vyklos, bet čia mūsų laukė nuotykiai. 
Takelis greitai baigės, ir mes pasikly
dome. Radome apleistą, sugriuvusiais 
pastatais sodybą, kurios šeimininkai 
išvežti į Sibirą jau nebesugrįžo. Sody
bos sode augo daug raudonųjų ser
bentų, todėl kiek užgaišome. Po to 
užklupo vienintelėper stovyklos laiko
tarpį liūtis. Grįžome šlapi kaip viščiu
kai,bet su gausybe įspūdžių.

Kita diena buvo pavadinta Olim
pine diena. Sėkmingai vyko įvairios 
varžybos, tiktai broliją ištiko "tragiš
kas" atsitikimas: skautai žaisdami 
futbolą surištomis kojomis (nes aikštė 
buvo per maža normaliam futbolui), 
pralošė skaučių komandai. Nugalėtojai 
buvo apdovanoti vertingomis knygo
mis, kurias specialiai mūsų stovyklai 
atsiuntė vienas Amerikos lietuvis.

Stovykla rūpinosi ir daug padėjo 
Dusetų miesto valdžia, viršaitis Algi
mantas Dieninis, apylinkės Tarybos 

pirmininkas Benjaminas Sakalauskas, 
motorizuota technika padėjo Edmun
das Banys. Įrengti geram paplūdimiui 
atvežta smėlio. Iš Dusetų valgyklos 
kasdien atveždavo į mišką pietus, 
vakarienę ir palikdavo maisto pusry
čiams. Vieną rytą Benjaminas S. atve
dė iš žirgyno žirgų ir visą dieną skau
tai galėjo jais jodinėti. Jis taip pat 
konsultavo parenkant išvykos marš
rutą.

Stovyklos metu beveik kasdien 
vykdavo skautų užsiėmimai — pamo
kos. Mokantis dainų ir rikiuotės daug 
pasitarnavo vyr. skautininke Alina 
Dvoreckienė Šiemetinės stovyklos 
dalyviai susirinko gana jauni, daugu
mas jaunesni nei keturiolikos metų. 
Todėl buvo daug kandidatų į skautus, 
kurie, vadovaujami Neringos Čiukčie- 
nės, pasiruošė ir išlaikė stojimo į 
skautus egzaminus. Liepos 9, stovyklos 
uždarymo iškilmingos rikiuotės metu, 
jie priėmė skautišką priesaiką. Gelto
nus kaklaraiščius "naujokams" užrišo 
LSS vyriausioji skautininke Stefa 
Gedgaudiene Tą dieną Vilniaus kraš
tas praturtėjo nauju 25 skautų būriu. 
Stovykloje taip pat dalyvavo grupė 
Dusetų skautų-kandidatų, bet jie 
priesaiką nutarė priiminėti kiek vėliau 
savo gimtajame miestelyje. "Sartai - 
92" stovykloje praleistas dienas ilgai 
prisimins ir būrys Kauno skautų.

Saulei leidžiantis į Sartų ežerą, 
įvyko paskutinės lauko mišios, kurias 
aukojo kapelionas kunigas Antanas 
Gražulis. Tankokame eglių miške, 
netoli ežero kranto, iš "vietinės" miško 
medžiagos buvo sukaltas baltas gražus 
kryžius, apvyniotas lauko gėlių vaini
kais. Lauko mišios vykdavo kiekvieną 
rytą arba vakarą, kai mišką gaubdavo 
ramuma. Didelė laimė mums buvo 
turėti tokį kapelioną kun. A. Gražulį, 

turintį nuostabią iškalbos dovaną ir 
tiesiog stebuklingą mokėjimą bend
rauti su vaikais. Jis dalyvavo visose 
Vilniaus krašto ir daugelyje kitų kraš
tų skautų stovyklose, bet ši stovykla 
jam viena iš ypatingų — kapelionas 
priėmė skautininko priesaiką.

Suliepsnojo paskutinis stovyklos 
laužas. Aukštai į nakties dangų kilo 
ugnies liepsna, aidėjo dainos, juokas, 
draugovės vaidino savo sugalvotus vai
dinimus, kapelionas grojo akordeonu, 
sukosi poros miško lankymėje. Nors 
laužai liepsnojo kiekvieną vakarą, bet 
šis buvo pats linksmiausias, įspūdin
giausias ir tęsėsi iki vėlyvos nakties.

Anksti rytą metėme paskutinį 
atsisveikinimo žvilgsnį į raibuliuojan
čias ežero bangas, į saulės zuikučius 
bėgiojančius miško laukimėlėse, ir su 
gailiu atodūsiu lipome į autobusą jau 
laukdami kitos skautiškos vasaros.

skautininkas Edvardas Sakalauskas
Vilnius Dusetos

1992 VII 19

NELAUKTAS GUDŲ SKAUTŲ 
ANTPLŪDIS

Vėlų penktadienio (92.09.11) 
vakarą Vilniaus geležinkelio stotyje 
išsilaipinę kaimyninės Gudijos skautai 
nakvynei apsistojo krašto būstinėje 
Žirmūnų 2. Ryte, sulaukę pastipri
nimo iš Didžiosios Lietuvos Kuni
gaikštystės miesto Gardino netikėti 
"įsibrovėliai" išsirikiavo susipažinimo 
"mūšiui". Atvykę skautai priklausė 
Gudijos Skautų Asociacijai vienijan
čiai tautiškai nusiteikusį jaunimą. Be 
šios skautų organizacijos jų šalyje dar 
veikia Gudijos Skautų Sąjunga turinti
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prosovietinių bruožų, ^mžiumi svečiai 
pranoko paskubomis sutelktus Lie
tuvos sostinės skautus. Dalis jų mo
kosi Mensko Humanitariniame licė
juje. (Menskas yra gudiškas Minsko 
vardas. - Red.). Trejetas iš Gardino 
studijavo vietos universitete.

Smulkiausias skautiškas vienetas, 
tolygus mūsų skilčiai vadinasi "kopje" 
— ietis. Draugovė — "chorunžą" — 
vėliava. Kraštų vadovai tituluojami 
kancleriais ir pakancleriais. Vienetų 
pavadinimai primena kunigaikščio ka
riaunos sutvarkymą. Šią vasarą vykusi 
stovykla prie Nemuno, Stolbcų apylin
kėse, vadinosi "Griunvald" — Žalgiris. 

Visa tai liudija pastangas suvokti 
istorines tautos šaknis. Skautybės 
užuomazgos siekia II Pasaulinio karo 
Vokiečių okupacijos metus. Su herce- 
rais veikusiais lenkų užgrobtoje šalies 
dalyje, dabartiniai gudų skautai savęs 
nesieja. Nors yra pačioje skautiško 
kelio pradžioje, tačiau jau nemažai 
nuveikė. Praėjusią vasarą surengė 
jungtinę stovyklą kartu su Liono — 
Ronos Alpių krašto skautais. Net 150 
skautų iš Prancūzijos kartu stovyklavo 
netoli Mensko. Daug dėmesio ir pas

KUR GIMTIEJI NAMAI?

Naujosios Vilnios jautrieji skautai 
— penktokai išėjo į žygį Belmonto 
draustinio takais. Oras pasitaikė ne
palankus: apsiniaukė, lynojo. Grįž
dami panoro pasižiūrėti, kur veda 
keliukas, einantis pro vieną piliakalnį. 
Keliukas vingiavo, vingiavo... nuvin
giavo į nepažįstamą slėnį ir pasibaigė 
Kokia kryptim eiti toliau į namus, 
niekas nebežinojo. Nutarė eiti nosies

8

tangų savo veikloje skiria Čemobilio 
vaikams. Padedami Pasaulio Skautų 
Biuro įgaliotinio Jean Kasigno sėk
mingai ruošiasi įsijungti į Pasaulio 
Skautų sąjūdį. Brolis Olegas Grušecki 
dalyvavo Pasaulio Jamboree Korėjoje, 
o sesė Olga skautavo JAV ir Italijoje.

Vilniečiams skautams labai patiko 
judrūs ir linksmi svečių parodyti žaidi
mai. Tautinių dainų ir žaidimų "mūšis" 
užsitęsė iki vėlyvos popietės, tad pasi
žvalgyti po Vilnių beliko vos kelios 
valandos. Paskutinę akimirką sušokę į 
traukinį, pajudėjome į žaibišką jung
tinį žygį į Trakus. Vakarieniavome 
prie laužo, spragsinčio Skaiščio paeže
rėje. Svečių žaidimų arsenalas atrodė 
neišsenkantis. Žaidimas po žaidimo ir 
pralėkė didesnė dalis sekmadienio. 
Sutvarkę stovyklavietę, įsikinkėme į 
kuprines. Galvės ir Bernardinų pa
krantėmis, pro senąsias Trakų pilis 
nužygiavome namo. Prieš išsiskirdami 
prie traukinių, sutarėme susitikti 
ateinančią vasarą gudų stovykloje 
netoli Lietuvos sienos, prie Žydriųjų 
ežerų.

brolis Rimas Kuzminskas

tiesumu. Atsidūrė į geležinkelį. Beliko 
eiti palei jį, bet į kairę ar į dešinę? 
Pasitarę skautai pasuko į kairę. Už 
pusvalandžio, priėjus sodybą, paaiš
kėjo, kad eita priešinga kryptim, negu 
reikėjo. Kadangi palei geležinkelį eiti 
buvo labai nepatogu, nutarė ieškoti 
plento, kuris ėjo už poros kilometrų 
lygiagrečiai su geležinkeliu. Pasirinkę 
kryptį, statmeną geležinkeliui, žygiuo
dami per krūmus ir kalvas, naujavil- 
niečiai pasiekė plentą plynoje vietovė

je: vien tik laukai be jokių orentyrų ir 
pakelės medžiai. Vėl kilo klausimas, 
kurioje pusėje gimtieji namai? Draugi
ninkas siūlė sulaukus autobuso va
žiuoti į kairę, skiltininkai Neilas ir 
Andrius užsispyrę įrodinėjo, kad reikia 
eiti priešinga kryptim. Kas teisus, 
nusprendė patikrinti praktiškai. Drau
gininkas su mergaičių skiltimi įsėdcįį 
autobusą ir laimingai grįžo namo prieš 
prasidedant stipriam lietui. Skiltinin
kai su keliais savo bendraminčiais, 
nužingsniavo sava kryptim ir po kiek 
laiko priėjo Pavilnį. "Teisingai einame 
— galvojo jie — už Pavilnio bus Nau
joji Vilnia". Vos ne valandą žingsniavo 
spėriai, o Naujosios Vilnios vis nėra. 
Porą kartų klausė kelio. Nors jiems 
patarė pasukti atgal, bet jie galvojo, 

kad tai pajuokavimas. Priėjo dideles 
kapines, kurių pakeliui į Naująją 
Vilnią neturėjo būti. Jų "paslaptingo" 
atsiradimo atkaklieji skiltininkai jau 
nebepajėgė išaiškinti. (Tik namuose 
sužinojo, kad tai buvo Rasų kapinės). 
Čia skiltininkų įsitikinimas kad kelio 
kryptis teisinga, išblėso. Beliko išeitis 
sėsti į autobusą ir grįžti atgal.

Po kiek laiko į draugininko duris 
pasibeldė šlapi iki paskutinio siūlelio 
skiltininkai su savo komanda. Nors jie 
buvo kiek sustyrę, bet išgėrę karštos 
arbatos atsigavo, ir nei vienas vėliau 
nesusirgo, nes skautai užsigrūdinę ir 
visada geros nuotaikos.

Linksmus pasakojimus užrašė 
brolis Edvardas
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"Lim«ICA93
1993 metų liepos 3-10 dienomis 

Palangoje vyks jubiliejinė skautų sto
vykla "Lituanica-93".

Pasiruošimo bei stovyklos orga
nizavimo klausimus neseniai merijoje 
vykusiame susitikime su mūsų miesto 
vadovais aptarė Lietuvos skautų sąjun
gos pirmininkas Pijus Ambrazaitis, 
ūkio skyriaus vedėjas, Palangos skautų 
vadovas Stepas Bladžius bei Skautų 
sąjungos tarybos narys Valerijus Kuz- 
liakinas.

Pasibaigus dalykiškam pokalbiui, 
p. P. Ambrazaitis pasakė, kad jis labai 
patenkintas miesto mero R. Mikal- 
kėno bei Tarybos pirmininko B. Mar- 
tinkaus geranoriškumu bei pagalba, 

kurią jie pažadėjo, organizuojant 
jubiliejinę skautų stovyklą. Jau susi
tarta dėl vietos: stovykla bus organi
zuota Kunigiškiuose (buvusioje pio
nierių stovykloje). Beje, visus sovieti
niams pasieniečiams priklausiusius, o 
dabar Lietuvos Krašto apsaugos ži
nioje esančius pastatus ketinama 
atiduoti skautams.

Ponas P. Ambrazaitis pasidžiaugę

4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-

bjiiShįibhMjly
Kas naujo pas mus? Bene ge

riausia naujiena — kad ir girgždė
dama pajudėjo skautukų religinio 
auklėjimo problfema. Girgžda iš abiejų 
pusių. Vaikai (bent dalis vyresnių 
berniukų) kol kas be entuziazmo — 
bijo prievartos. Broliukai (O.F.M.) 
bijo sušalti ar sušlapti gana spartietiš- 
kose mūsų sąlygose. Suradom bendra

kad ir meras, ir Tarybos pirmininkas 
ir Kultūros ir švietimo skyriaus ve
dėjas L. Šidlauskas sutiko būti stovyk
los organizavimo prezidiumo nariais. 
Pasiruošti stovyklai reikia rimtai: joje 
dalyvaus ne tik skautai ir skautės iš 
visos Lietuvos, bet ir skautai lietuviai, 
gyvenantys užsienyje ir susijungę į 
Lietuvių skautų sąjungą. Turėtų at
vykti apie 2000 dalyvių. Bet svarbiau
sia, kad ši stovykla neeilinę o jubilie
jinė: 1993 metais Lietuvos skautų 
organizacija švęs savo 75 metų su
kaktį. Be to, kitąmet sueis 60 metų, 
kai Palangoje įvyko tarptautinis skautų 
sąskrydis. Jame dalyvavo Pasaulio 
skautijos įkūrėjas Robertas Baden 
Powell’is bei Lietuvos skautų vadovas 
prezidentas Antanas Smetona (tai 
pagrindinė priežastis, kodėl stovykla 
organizuojama būtent Palangoje). Ir 
trečioji, deja, liūdna sukaktis: kitąmet 
sueis 60 metų, kai su lėktuvu "Litua- 
nica" žuvo Atlanto nugalėtojai S. 
Darius ir S. Girėnas. Todėl ir skautų 
stovyklos pavadinimas — "Lituanica- 
93" — neatsitiktinis...

vimui puikią vietą, Neringose, Hageno 
kalvose, II Pasaulinio karo metu buvo 
įrengta toli šaudžių pabūklų baterija. 
Dabar apaugus mišku, Dievo ir žmo
nių pamiršta vieta. Ištisas labirintas 
požeminių koridorių, salių, kambarių 
— kambarėlių. Visa įranga žinoma 
išplėšta, degėsiai, sviedinių skeveldros, 
tamsa — kaip negro pilve. Bet venti
liacija veikia. Pradėjom patalpas valyti 
ir įsikūrinėti. Dvejuose kambarėliuose 
jau įrengti gultai. Rytoj padarysim dar 

dvejuose, galės miegou bent 40 žmo
nių (20 gali jau dabar — miegojom). 
Vienos salės, nuošaliau esančios įren
gėm koplyčią. Iš pušies kamieno sukir- 
tau kresną kryžių, nuo grindų iki lubų, 
ant patrankos sviedinių (tuščių, žino
ma) pastačiau žvekes, žinok nuotaika 
— tikriausiai kaip Romos katakombo
se krikščionybės aušros. Šonuose po 
tris arkas veda į gretimas sales, kaip į 
šonines navas. Lauke vėtra, lietus, o 
čia absoliuti tyla ir ramybė, žvakių 
liepsnos nejuda ir stebėtinai ilgai 
dega. Gera, paslaptinga ir ramu. Va
kare, suguldęs vaikus, nuėjau dar 
pasižiūrėt. Nuėjau ir meldžiausi, nes 
pajutau, kad, kaip giesmėje, "Dievs yr 
čia..." Meldžiausi, savo nuostabai, nes 
ne taip dažnai tą darau. Taigi. O 
broliukai kas sekmadienį važiuoja pro 
šalį: Nidą, laikyti mišių.-Sutarėm, kad 
važiuos anksčiau ir užsuks pas mus. 
Žadėjo *net iš vakaro atvažiuoti... 
Tikiu, kad bus ir taip.

(MIMSCĮĮ E> RAUGAI
Naujosios Vilnios skautai jau du 

metai susirašinėja su Katalonijos skau
tais. Katalonai — tai šešių milijonų 
gyventojų tauta gyvenanti Ispanijos 
pietuose, viduramžiais turėjusi savo 
savarankišką valstybę, iki šiol išsaugo
jusi skirtingą nuo ispanų kalbą, papro
čius. Laisvę mylinti katalonų tauta ko
voja už savo savitumą ir turi panašius 
siekius, kaip ir mes lietuviai.

Katalonijos skautai pagamino ir 
atsiuntė į Vilnių tautines juosteles 
mūsų uniformoms, Ispanijos skautų 
žurnalų, bukletų, kataloniškų skydelių 
uniformoms pavyzdžių ir gražų rinkinį 
visų Pasaulio Jamborių ženklų. Re
daktoriui paprašius vienas jų vadovų 
atsiuntė straipsnį specialiai "Vilnijos 
skautui".

9

11



SKAUGIU
UNIFORMOS
SENOVĖJE

Kristų 5 šimtmetisGraikijaSenovės

i

Štai kaip atrodytų skaučių 
uniforma senais laikais.

Pastebėkite, kad nežiūrint kaip 
keičiasi mados, kaklaraištis yra 
būtinas

Eigiptas
3000 - 5000 prieš

14 šlmtm. 15 šimtm.
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17 šimtm.
1630 m. 1658 m.

U
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as Nemanykite, kad tik senų senovėje lietuviai minė mįsles.lr dabar, 
šiais laikais, Lietuvos vaikai prigalvoja daugybę labai gudrių ir labai 
juokingų mįslių. Štai čia keletas Vilniaus mokinukų sugalvotų. Jas 
užrašė Liudvikas Giedraitis, išspausdino "Liaudies kultūros" 
žurnalas. Pavadino: Šiuolaikinė tautosaka.

Kada sEjamos bulvės? Niekad. Nes bulvės
sodinamos.

Skrenda ir šlama. Kas? Lietpalčiu apsivilkusi musė. 
Skrenda ir baladojasi. Kas? Musė su ramentais 
Skrenda ir blizga. Kas? Musė su auksiniu dančiu 
Kuo skiriasi arklys nuo adatos? Ant arklio - pirma 

pašoki, paskui atsisėdi, o ant adatos - atvirkščiai: 
pirma atsisėdi, paskui pašoki.

Kiek medžių auga nuo Vilniaus iki Kauno? Tiek pat 
kiek nuo Kauno iki Vilniaus.

Kas yra plikė?
Kas yra kriaušė?
Kas yra žirafa?
Kas yra zebras?
Kas yra kaktusas?
Kodėl gandro kojos ilgos?

Blusų čiuožykla 
Obuolys su talija 

Kopėčias prarijęs arklys 
Arklys su pižama 

Agurkas su charakteriu 
Kad varlė į užpakalį 

neįspirtų

Kuo skiriasi blusa nuo dramblio? Dramblys gali turėti 
blusių, o blusa dramblių - ne.KATAKINUOS SKAITAI moms draugovėms.

Nuo 1992 metų atnaujiname 
skautų programas. Katalonijos skautai 
vadovaujapasiruošimuipirmajamJūrų

Visiems atviraKatalonijosskautįja 
yra ištikima Pasaulio Skautijos tiks
lams ir yra pilnateisėj savarankiška, 
Ispanijos Skautų Federacijos sudėtinė 
dalis.

Barselonos, Cheronos ir Tera- 
gonos provincijose aktyviai veikia apie 
20 skautų grupių. Dar neturime drau
govių Leridoje, bet palaikome ryšius 
joms įsteigti.

Prieš tris metus Katalonijos skau
tai įsijungė į Tarptautinę bendravimo 
išvystymo programą padėdami Dramb
lio Kaulo Kranto skautams Afrikoje.

Po permainų Rytų Europoje mes . 
supratome, kad mūsų veikla būtų 

įdomi ir naudinga jei mes padėtume 
naujai atgimstančioms skautų organi
zacijoms tose atsikuriančiose tautose, 
kurios kaip ir mūsų tauta kovoja už 
savo savitumą ir nepriklausomybę.

Katalonijos skautai palaiko glau
džius ryšius su Slovėnijos ir Kroatijos 
skautų organizacijomis, taip pat su Es
tija, Latvija ir Lietuva, kuriomis ruo
šiasi padėti naujomis veiklos progra
momis ir tikisi pasiųsti būrį skautų bei 
vadovų aplankyti jų stovyklas.

Katalonų skautai numato plėsti 
savo veiklą skurdžiuose miesteliuose ir 
darbininkų gyvenvietėse aplink Barse
loną ir ruošia jaunus vadovus steigia- 

Skautų seminarui, kuris įvyks 1993 
metais. Turime savo skautų ruošimo 
mokyklą veikiančią pagal Gilvelio 
kursų medinių karoliukų (Wood 
Badge) tarptautinę programą.

Jerry Da Silva Matz, 
Barselona 1992.X.26
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TAB, VADOVE
Jr

LSS Vadovybei APLINKRAŠTIS Nr.9

Bendravimas su Lietuvos skautais

Stengiamės palaikyti ryš.j su Lietuvos gkautija ir vadovais 
dirbančiais įvairiose draugovėse. Atsiribojame nuo grupiniu kivirčų 
ir legalausįsi teisinimo pastangų, nes mūsų įsikišimas neišspręs tu 
problemų. Šiuo būdu išvengiame nesutarimu savo tarpe, nes mūsų, 
sutarimas yra labai svarbus išeivijos skautiškoje veikloje.

Lietuviu. Skautų, Sąjungos statutas nustato mums raporto-kreipi- 
mosi tvarka, ?t. y . LSS s’truktūra. Norime, kad atvykę Lietuvos skau- 
tijos vadovai-ės laikytųsi mūsų tvarkos ir gautu Pirmijos pritarima 
prieš kreipiantis savais raštais i musu vadovybe LSS sąrašais, 
išsiuntinėtame rašte^tarp kitu išmėtinejimu ( įtaigojama, kad išeivijos 
skautu vadovybė • prarado pasitikėjimą Lietuvoje. Būtu įdomu išgirsti 
kitu Lietuvos skautų nuomones.

Lankantis Lietuvoje kai kurie grupiu vadovai nenorėjo suprasti 
mūsų intencijų, o ypač siūlymo vienetu bendravimui. ^Todėl, dabar 
bendraujame su tais vienetais, kurių, vadovai pareiškė norą, ir įteikė 
adresus. Nuvykę nebuvome veidmainiai,nes ijaučiame kam nors nusikaltę 
ir toliau bendrausime su visais, kurie mumis pasitiki.

Bendravimo eiga.
LSS Pirmija persvarstė vy.kimo i Jubiliejinę, Stovyklą, Lietuvoje 

galimybes ir nutarė; "Skatinti PILNAMEČIUS LSS narius vykti į Jubi
liejinę Stovykla Kunigiškiuose prie Palangos, 1993m. liepos 3-11 die
nomis. Vyksime per kelionių agentūras. Registracija ir koordinacija 
tvarkys Rajonu vadai-ės ar jų įgalioti skautininka.i-ės" .

LSS rajonų vadai-ės paskelbs Jubiliejinės Stovyklos Lietuvoje 
informaci j a^, vykdys vykstančių PILNAMEČIU (18m.) LSS narių, registra
cijų ir toliau koordinuos kelionių reikalus. Jie gali paskirti įga- 
lioitnius tvarkyti šios kelionės pravedima. Labai svarbu nuolatos 
informuoti mane, kad galėtume tartis ir bendrai koordinuoti LSS vardu. 
Kreipiantis atskirai i Lietuvos skautus ineštume neaiškumu musu ir 
jų organizacijose. Mano telefonas 708-3^5-3575.

Primenu ankstesni Pirmijos nutarimą: "kad organizuotai NEPILNA
MEČIU skautų nevešime'} Lietuva,," , t.y. ls993m. Jubiliejinę Stovyklų 
Lietuvoje. LSS vadovai nevadovaus ir Lietuvių Skautų Sųjunga' nebus 
atsakinga kelionėje ar stovykloje Lietuvoje už savo iniciatyva ten 
nuvykusius NĖPILNAMECIUS skautus-es.

Lietuvių Skautų Sąjungos vadovybė lankymosi metu Lietuvoje 
užmezgė tiesioginius ryšius su įvairių miestų draugovėmis. „Stengėmės, 
susitikti ar gauti draugininkų adresus iš visų grupių. Griže susu-
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mavome rezultatus ir paaiškėjo, kad parsivežėme 25-ri'u draugovių 
vadovų, pavardes’ su adresais. Brolijos ir Seserijos Vyriausi Skauti- 
nm ai suderino,LietuviųSk. S a j . vienetus iš visu rajonų su Lietuvos 
draugovėmis be^ndram skautiškam pokalbiui, darbui ’ir visapusiškai 
talkai. 1
Raštu pranešė vadovams apie bendravimą ir kas iš ju laukiama, beį 
tikimasi. Vyriausi Skautininkai jau gauna siu įsipareigojimu, vyk
dymo pranešimus. J b ’

Kviečiame Lietuvos skautus svečiais į. Jubil. Stovyklą, Amerikoje.
1993ra. švęsime skautu įkūrimo Lietuvoje 75m. Jubiliejų,. Per 

22 nepriklausomybės metus skautybė išbujojo tėvynėje. išeivijos 
jaunimui ji tapo lietuvybės tvirtove ir Lietuvių Skautų Sąjungos 
vienetuose visame pasaulyje skautaujame jau 48-rius metms. Skautybė 
Lietuvoje atsikūrė su pirmaisiais laisvės spinduliais. Jubiliejų 
švęsime įvairiais parengimais vietovės^, Lietuviu Skautę Sapungoš 
iškilmių kulminacija bus Jubiliejinėje Stovykloje’ Amerikoje.

Kviečiame brolius ir seses skautaujancius Lietuvoje dalyvauti 
Jubiliejinėje Stovykloje RAKE, 1993m. liepos 31d. iki rugpjūčio 
11 dienos. Esame pasiruošę dalintis su visu pasauliu lietuviškosios 
.shantybes jubiliejaus ir Lietuvos laisvės atgavimo džiaugsmais. 
Atvykus i Chicagą sutiks įgalioti LSS atstovai, iš anksto svečiams 
susitarus su lietuvių skautu vadovybe Amerikoje.

Mūsų planai atsikviesti Lietuvos skautų-ciu jaunus vadovus,-drau
gininkus 'i Jubiliejinę Stovyklą, Rakė suranda1 vis’ didesnį atgarsi. 
Jau turime vienuolika ’paisžadėj imu sumokėti už ju keliones iš Vilniaus 
i Chicaga, (kainuoja ’uS $ 1,200.00 kiekvienam). Kviečiu visus LSS 
narius peržiūrėti tolesnes galimybes prisidėti prie šio projekto. 
Galima asmeniškai prisidėti prie šio atsikvietimo, kad sudarius progą 
Lietuvos skautiškam jaunimui aplankyti išeivijos brolius, seses Jubi
liejinėje Stovykloje, bei pamatyti Amerika. Atskridusius globos 
Lietuvių, Skautu Sąjungos atstovė v.s. Irena Kerelienė.

(/,

Budėkime!

v.s. Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos pirmininkas

lAIIKTOIJflliSi
Vs Vladas Vijeikis

Chicagoje gerai pažįstamas 
„Lituanicos” tuntas šventė 40 
metų jubiliejų. Tą garbingą 
sukaktį iškilmingu pokyliu 
švęsdami, pakvietė mane 

pakalbėti. Nesakė ką turiu 
sakyti. Ką nori — tą ir kalbėk! 
N6t ir laiko neapribojo. Mano 
manymu, kalbėti linksmame 
pobūvyje nėra labai gera, nes 
susirinkusieji nėra tam per 
daug nusiteikę.

Mano aktyvaus skautavimo 
metų skautukas (dabar jau 
barzdotas), programos vedėjas 
Eugenijus Butėnas, su labai 
gražia įžanga pristatė mane 
pokylio dalyviams.

Tad atsistojau prie mikrofono 
ir pradėjau nuo to, kad esu
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„Lituanicos” tunto dainos auto
rius, ir paabejojau, ar kas dar te
bemoka tą dainą, sukurtą prieš 
daugelį metų. Labai apgailes
tauju, kad nepaminėjau, jog 
muziką jai parašė Faustas 
Strolia, daugelio melodijų au
torius. Atsiprašau. Tad grįžtant 
— neturėdamas per daug ką 
sakyti, papasakojau savo 
nutikimus stovyklose. Buvo per 
mažai laiko, kad būtų galima 
viską išpasakoti. Mano 
manymu, susirinkusieji priėmė 
šiltai. Daugelis jų patys per
gyveno įvairius įdomius 
nuotykius stovyklose. Per 40 
metų jų susirinko nemažai. 
Ypač, man atrodo, visiems 
patiko pasakojimas, kurį štai, 
kaip pradėjau, sakau; „Paklau
siau savo geros draugės sesės 
Albinos ,Kas tau daugiausiai 
prisimintina iš ,Lituanicos’ tun
to?” O ji sako: „Kai tavęs 
neįleido į skaučių stovyklą”. 
Prisimenu tą įvykį. Buvo labai 
griežtos vadovės ir peržengti se
sių stovyklavietės ribą buvo 
griežtai uždrausta. To draudimo 
supykintas vienas skautas, 
grįžęs į skautų stovyklą, labai 
garsiai šaukė, kad jis niekados 
neturės jokių reikalų su skau
tėmis. Šiandien jis turi tris ar 
keturis vaikus. Vis tai prisimi
nimai...

Tais prisiminimais gal ir būtų 
pasibaigęs tas gražus vakaras. 
Bet man patapšnojo per petį jau
nuolis ir pasikvietė į salės 
užnugarį, kur paprastai susi
renka mūsų jaunimas. Čia mer
ginos ir berniukai audatinavo 
-Likuanicos” tunto daina. Mano 
dainą! Visus keturis posmus! 
Turiu visus skautiškus ordinus, 
ir Geležinio Vilko, bfet čia gavau 
gražų pripažinimą. O vis dėlto 
mūsų vadovų pastangos nenu
eina veltui. Jei tą menką dainą 
moka, tad ir kiti dalykai 

įsminga širdyje. Ir tikrai. Daug 
jaunimo, perėję per skautiškas 
eiles, šiandien pasireiškia lietu
viškoje veikloje. Koks džiaugs
mas! Koks pasididžiavimas! 
Papasakojau savo pergyvenimą, 
bet žinau, yra daug skautų 
vadovų, prisimenančių daug 
džiaugsmingų valandėlių. Dar 
prisiminiau. Tame vakare priėjo 
prie manęs vyras ir sako: „Ne
besu aktyvus skautas, bet savo 
vaikus siunčiu pas skautus”.

Berašydamas šias eilutes 
prisiminiau vienos skauti- 
ninkės priminimą. Ji sakė: „Ar 
prisimeni, stovykloje prie laužo 
paėmęs vilkiuko rankutę,

LS Fondo PLANAI 1993 metams
1992-ji metai fondo veikloje 

nebuvo triukšmingi, be didelių 
planų. Juose valdybai teko susi
rinkti tik vieną kartą. Veikla 
tačiau nesustojo; buvo sudarytos 
apyskaitos, patikrintos knygos, 
išleistas ir išsiuntinėtas 1990 
metų LSF metinis leidinėlis fon
do rėmėjams, bei sąjungos vado
vybei. Pagaminome 7-tos TS 
vaizdajuostę vadovams ir pasiu
vome daugiau tūkstančio vėlia
vėlių 11” x 16 3/4” dydžio, 
kurios labai tinka mirusių pa
gerbimui.

Ateities darbai tačiau didesni; 
jiems įgyvendinti reikės visų 
pagalbos. Norima išleisti v.s. 
Alės Namikienės suredaguotą

pasakei: ,Tavo ranka mano 
rankoje yra mūsų stiprybė’ ”.

Ar jums neatrodo, kad ta 
mažytė rankutė mūsų rankoje 
yra tikra stiprybė?

Šiuo laiku skautų vadovams 
nėra lengva. Kai kurie pradeda 
abejoti, ar jų pastangos ir žo
džiai turi bent kokią reikšmę. 
Žinoma, kad turi! Tik reikia 
turėti kantrybės palaukti. 
Medis neišauga per dieną. O gal 
net ir nematysime savo darbo 
vaisių. Bet jie bus! Sodininkas, 
sodindamas obelį, visai nesitiki 
valgyti to medžio obuolius. 
LAIKYKIMĖS!

„Lietuviškoji Skautija” knygą, 
kuri apimtų 1945-1985 metų 
veiklos laikotarpį.

Knyga, leidžiama LSF valdy
bos, bus baigta ir išsiuntinėta 
1993-čių metų antrojoje pusėje. 
Jos kaina, užsakant dabar, yra 
25 dol., vėliau bus brangesnė.

Prenumeratas knygai kvie
čiame rinkti jau dabar per 
vienetų vadovus, talkinant LSF 
atstovams, ir užsakymus su 
pinigais siųsti: Dr. Jurgis 
Gimbutas, 119 Woodside Lane, 
Arlington, MA 02174.

Artėjant 75 m. Jubiliejinei 
stovyklai, valdyba rūpinasi 
sukurti Jubiliejinį metalinį 
ženkliuką ir pagaminti įvairius 
kitus suvenyrus.
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"SK ALTV AIDUI" 70 metų
„Skautų Aicįui” šiemet su

kanka 70 metų! Tai vienas 
seniausių žurnalų lietuviškam 
jaunimui, žymiai prisidėjęs,, 
susipratusiais lietuviais au
ginant jau kelias kartas. Lietu
vių Skautija šią svarbią sukaktį 

minės balandžio 25 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Jaunimo cen
tro didž. salėje, Chicagoje. Į 
minėjimą kviečiama visa skau
tija ir plačioji lietuvių 
visuomenė. Minėjimą rengia 
Chicagos skautininkų,-ių 
„Ramovė”.

FIL. A. ŽILINSKAS 
GRĮŽO TĖVYNĖN

Fil. Algilmantas Žilinskas 
paliko šiltą Australiją ir išvyko 
gyventi į Kauną. Žada įsijungti 
į A.S.S. vienetų veiklą, o taip 
pat ir į L.S.S. eiles. Savo laiške 
rašo: „Maloniai, įdomiai ir gan 
užimtai leidžiu laiką Tėvynėje. 
Nesigailiu čia atvykęs, nes, kaip 
Danutė A.S.s. stovykloje pa
skelbė 1988 metais, kad žmogus 
turi tik vieną motiną ir vieną 
tėvynę. Nepritapau aš Australi
joje, ilgai veikiau dėl nepriklau
somybės atgavimo ir būtų ne
gražu sėdėti užsienyje vien tik 
todėl, kad Lietuvoje nėra už
tektinai šilto vandens ir šilumos 
bute ar namuose”... Linkime 
'Algimantui sėkmės.

SVEIKINAM!

Geležinio Vilko apdovanojimo 
proga savo ilgametį foto 
bendradarbį vs Vladą Bacevičių 
sveikina „Skautybės Kelio” 
redaktorė jvs Irena Regienė ir 
„Skautų Aido” redakcija — vs 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, ir 
„Pelėdų” skilties sesės — vs 
Dalia Sruogaitė, vs Halina 
Plaušinaitienė, vs Janina Miku- 
taitienė ir vs Nijolė Užubalienė, 
linkėdami Jam dar daug sveikų 
ir skautiškai kūrybingų metų.

Atlanto rajono stovykloje 
paukštyčių vadovės D. 
Goštautaitė, A. Šnipaitė i ir A. 
Lingertaitienė.

18



LIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI
PADIDINTA
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LSS KASINIŲ KONKURSO
1992 METŲ REZULTATAI

Prel. Juozo trunskio rašinių 
konkurso 1992 metų vertinimo 
komisija, sudaryta iš Toronto 
skautininkų v.s. F. Mockaus, 
v.s. VI. Morkūno ir s. Ed. Kaza
kevičiaus, pe.-žiūrėjusi prisiųs
tus rašinius, nutarė:

I vietą vyr. skaučių gru
pėje ir 150 dol. — premijų 
skirti Onai Stanevičiūtei, Ha
milton, Ont., už rašinį „Laisva 
Lietuva”...

II vietą toje pačioje grupėje 
ir 75 dol. premiją skirti Rimai 
Gasperaitei, Anglijoje, už rašinį 
„Lietuviškas skautavimas išei
vijoje”.

(Rašinys laimėjęs pirmą vietą 
LSS rašinių konkurse).

ONA STANEVIČIŪTĖ

Lietuvoje populiariausia 
daina 1991 m. vasarą buvo pa
vadinta „Laisvė”, šia daina 
dainininkė E. Masytė klausi
nėja Lietuvos jaunimą:

„Ar jūš norite rftokytis?”
Jauniihas vienbalsiai atsako:

„Taip!” '
„Norite dirbti?”
„Taip!”
„Norite mylėti?”
„Taip!”
„Norite džiaugtis?”
„Taip!”
„Ko šiandien Lietuvai tilks

ta?”
„LAISVĖS!”
Šis jaunimas, troškęs laisvės, 

dabar ją išsikovojo! Liūdna ir. 
linksma laisvės tema skambėjo

I vietą skaučių grupėje ir 
100 dol. premiją skirti Vilijai 
Gulbinaitei, Los Angeles, už 
rašinį „Kaip aš galiu padėti 
Lietuvai”.

II vietą toje pačioje grupėje 
ir 50 dol. premiją skirti Gajai 
Bublytei, Willoughby Hills, OH, 
už rašinį „Kaip aš galiu padėti 
Lietuvai”.

Rašinių konkurso komisija 
tikisi, kad šiais Deimantiniais 
Lietuvos nepriklausomybės me
tais į rašinių varžybas įsijungs 
sesės ir broliai iš visų vienetų ir 
vietovių,

Lietuvoje, kai lankiausi ten 
1991 m. vasarą.

Liepos 31 d. rytą atsikėlę iš
girdome šiurpią naujieną. Ta 
naujiena: — Medininkų mui
tinėje nužudyti septyni lietu
viai. Tą rytą turėjome žaisti 
krepšinį IV-tose Pasaulio Lietu
vių Sporto Žaidynėse Lietuvoje, 
bet Vyriausios Tarybos pirm. V. 
Landsbergis paskelbė Lietuvo
je gedulo dieną. Žaidynės buvo 
atidėtos. Tą dieną ūpas visoje 
Lietuvoje buvo sugadintas. 
Laikraščiai, televizija rodė koks 
omonas (juodaberečiai) yra žiau
rus. Nuvykome tą šeštadienį į 
Vilnių, į laidotuves. Tie septyni 
jauni vyrai buvo garbingai 
pašarvoti sporto salėje. Vienas 

dviejų metų berniukas vis kėlė 
savo mirusio tėvo ranką. Jisai 
nesuprato, kad jo tėvas jau 
neatsikels. Taip pat visa Lietu
va nesuprato, kodėl tai įvyko.

Mūsų krepšinio komanda ir 
kiti kanadiečiai dalyvavo lai
dotuvių eisenoje į Vilniaus 
katedrą. Ten buvo aukojamos 
šv. Mišios. Policija, savanoriai 
kareiviai ir muitininkai įspū
dingai pagerbė tuos, kurie žuvo 
už laisvę. Toliau — eisena į An
takalnio kapines. Šiose 
kapinėse guli ir tie, kurie žuvo 
sausio 13-tosios naktį. Šiose 
laidotuvėse dalyvavo milijonas 
žmonių! Tiems septyniems 
vyrams buvo padėta net dvi
dešimt tūkstančių vainikų! 
Trūksta žodžių tiksliai 
išaiškinti ką jautėme tą dieną. 
Amžinai laikysiu tų septynių 
karstų (jie buvo apdengti tri
spalvėmis) vaizdą savo mintyse.

Aplankiau televizijos bokštą 
Vilniuje. Ten stovėjo okupantai 
su tankais, šautuvais. Šalia 
kelio žmonės laistė gėles prie 
kryžių, kurie buvo pastatyti 
sausio 13-os nakties aukoms 
pagerbti. Buvau prie kito 
užimto TV ir radijo pastato kur 
stovi vagonai. Tuose vagonuose 
įkurtas badaujančių namelis, 
muziejus. Badauja žmonės 
pamainomis nuo sausio 14-os 
dienos. Aplankiau Medininkų 
muitinę pakeliui į Krėvą. Viskas 
palikta taip, kaip rasta tame va
gone, kur vyrai buvo nužudyti. 
Nunešiau rožių ir padėjau jas 
šalia daugybės kitų gėlių. Kry
žius ir altorius pastatytas vyrų 
garbei.

Gavau leidimą apžiūrėti . 
Lietuvos Parlamento rūmus 
Vilniuje. Krašto apsauga, 
savanoriai, policija saugoja 
rūmus dieną ir naktį. Rūmuose 
sutikau užsienio lietuvių jau
nimo, kuris aukojasi Lietuvai.
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Buvo sunešta šimtai smėlio 
maišų. Ant stogų sudėta 
geležinės vielos ir kita apsauga 
nuo oro užpuolimo. Parlamento 
pastatas ir gatvės prie rūmų 
apsuptos cementinėmis gro
tomis, vielomis ir kitokiomis 
priemonėmis, kurias žmonės 
sunešė. Taip pat apdėta šimtais 
kryžių, religinių dalykų, plaka
tų, nuotraukų. Yra ir „istorijos 
šiukšlynas”. Čia sumesta sovie
tinė medžiaga: CCCP pasai, 
kapeikos, propagandinės kny
gos, įsakymai stoti į sovietinę 
armiją ir kt. Atsisveikinau, ne
žinodama, kad dar tą pačią sa
vaitę vėl teks stovėti prie par
lamento rūmų.

Pirmadienis, rugpjūčio 19 d.

Prie televizijos bokšto.
Pagarba žuvusiai Loretai

Sovietiniai kariai prie Parlamento rūmų

Pabudusi sužinojau, kad Gor
bačiovas buvo nuverstas. 
Užsukom televiziją — neveikė. 
Užsukom Lietuvos radiją — 
kalba angliškai. Sako, kad radi
jo balsas gali kiekvieną minutę 
būti nutrauktas. Saukiasi pa
galbos iš užsienio. Prabilo lietu
viškai. Prašo žmonių pasilikti 
ramiais. Sako, kad tankai jau 
artėja. Prašo žmonių kreiptis į 
savo miesto rotušę. Prašo 
žmonių laikytis ramiai.. Nieko 
nebuvo girdėti. Radijo užimtas. 
Aš susipakavau ir vykau išsiųs
ti telegramas mamai ir Brian 
Mulroney. Rašiau, kad mama 
nesirūpintų, o Mulroney, kad 
rūpintųsi. Nuėjom prie Kauno 
radijo būstinės. Ten su šautu
vais stovėjo sovietų kareiviai. 
Lietuviai prašė pasikalbėti. 
Išėjo rusas, apsirengęs Lietuvos 
policininkų uniforma. Greta 
manęs stovėjęs jaunas vyras 
ramiai prašė jį nesirengti 
Lietuvos policijos uniforma, jei 
jis okupantas. Rusas sakėsi esąs 
nekaltas, nes jam įsakyta taip 
daryti. Klausėm, kam jie 
ruošiasi. Jis sakė, kad jie laukia 
tolimesnių įsakymų.

Kitą dieną skubėjau į mitingą 
Kaune. Niekaip negalėjau pri
eiti, nes buvo privežta šimtai 
sovietinių kareivių. Jie 
kiekvieną įėjimą buvo užbloka
vę. Tas mitingas vyko prie mies
to rotušės, prie Vytauto Didžiojo 
ir Romo Kalantos paminklų. To
je vietoje yra daug įėjimų, bet

Prie Parlamento rūmų
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sovietai, sužinoję,Atsiuntė gana 
apsiginklavusių kareivių. Tą 
dieną išgirdau V. Landsbergį, 
prašantį žmones suvažiuoti 
apginti Parlamentą. Sakė, kad 
tą naktį gali užimti, ne tik 
Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos 
ir Rusijos parlamentus. Mano 
giminės nutarė, kad būtų sau
giau tą vakarą važiuoti į 
Vilniaus aerodromą. Nuvažiavę 
giminės sakė, kad mašinoje ir 
pernakvosime. Bet aš tyliai 
pakalbėjau su pusbroliu ir pus
sesere ir mes, greit atsisveikinę, 
nubėgom prie autobuso. Visą 
naktį išbuvome prie rūmų. Ten 
pamačiau pažįstamų, draugų. 
Mes visi judėjom aplink rūmus, 
kad nesušaltume. Sustojome pa
klausyti, kai per garsiakalbius 

skelbė naujausias žinias. 
Maždaug vidurnaktį V. Lands
bergis pasirodė prie lango. Jis 
pranešė, kad Estija paskelbė 

1 nepriklausomybę. Žmonės plojo 
ir šaukė „Estija, Estija”. Taip 
pat pajuokavo, kad vienas iš tų 
komunistų, kuris perėmė valdžią, 
susirgo (taip, kaip Gorbačiovas). 
Žmonėms buvo malonu pasi
juokti. Buvo tylu ir ramu prie 
rūmų tą naktį. Danguje tūks
tančiai žvaigždžių! Žmonės buvo 
užkūrę laužus, tyliai ir ramiai 
dainavome. Kitoje Rūmų pusėje 
šimtai žmonių meldėsi. Ta 
naktis buvo įspūdingiausia 
naktis mano gyvenime. Ryte 
grįžome prie susirūpinusių 
giminių. Atsisveikinom nežino
dami, kad už poros valandų 

komunizmas iširs Maskvoje, o 
taip pat ir Lietuvoje.

Saugodama rūmus tą pasku
tinę naktį gavau lapelį, kurį 
Lietuvos Sąjūdžio seimo taryba 
dalino žmonėms, nes komunika
cija buvo nutraukta. Sis lapelis 
mokė Lietuvos žmones kaip 
elgtis, ką daryti. Baigėsi šiais 
žodžiais: „Būk ištvermingas ir 
budrus, Lietuvos žmogau! Tauta 
verta tiek laisvės, kiek jos pati 
išsikovoja! Tepadeda mums 
Dievas!” Dabar visiškai aišku, 
kad ištverme ir budrumu lietu
viai išsikovojo laisvę. Dabar 
visiškai aišku, kad Dievas 
Lietuvai padėjo. Dabar visiškai 
aišku, kad Lietuva verta 
laisvės!

Yra labai gražus pasakojimas apie vieną Kretos 
valstietį, kuriame galime rasti gerą pavyzdį apie 
mūsų išganymui reikalingą tikėjimą: gyveno kartą 
valstietis Kretoje. Jis labai mylėjo gyvenimą, mėgo 

: dirbti žemę, prižiūrėti sodą, nuimti derlių, ganyti 
gyvulius. Jis mylėjo savo šeimą, namus, o ypatingai 
— savo tėviškę, jos laukus ir pievas. Kartą valstietis 
pajuto, kad mirtis jau arti. Jis nebijojo mirti, nes 
gyveno dorai ir mylėjo Dievą. Bet jis nenorėjo 
palikti savo pamiltos tėviškės, savo žemės, savo 
namų. Todėl jis paėmė į saują keletą smiltelių 
gimtpsios žemės ir paprašė, kad jį taip ir palaidotų. 
Tai ištaręs, valstietis atsidūrė prie dangaus vartų. 
Bet negalėjo ten įeiti. Šv. Petras jam ii sako: „Esi 
doras žmogus' * bet negali pasiimti su savimi į 
amžinybę nė smiltelės žemės“. Žmogus nuliūdo, nes 
tos kelios smiltelės buvojo brangios tėviškės, namų, 
šeimos dalis. Jis negalėjo suprasti, kodėl ši meilė yra 
kliūtis jam patekti į dangų. Šv. Petras jam atsakė: 
„Man labai sunku tau paaiškinti, bet kai ten nueisi, 
suprasi kodėl. Tikėk, kad mylintis Dievas yra tau 

paruošęs daugiau nei keli žemės grūdeliai tavo 
rankoje.“

Labai nenorėdamas žmogus išbėrė tą žemę iš 
savo delno, ir dangaus vartai atsivėrė. O stebukle! Iš 
nuostabos žmogus neteko žado — prieš jo akis 
atsivėrė visa jo taip mylima Kreta, tik dabar jau 
amžiams...

Tai tikrai pamokantis tikėjimo pavyzdys, kuris 
verčia apmąstyti savo tikėjimą. Kiek daug mes 
aptinkame tokių progų stebėti gyvenimą ir pažinti 
save, progų patikrinei meilę Dievui ir žmonėms. 
Prisimintini yra apaštalo Povilo žodžiai: „Ko akis 
neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į galvą 
neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie jį myli“ 
(IKor 2,9).

kun. Ričardas Repšys, M.I.C.

“Budėkime” Europos rajono leidinys
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DIDŽIOJI seimai

BRRZILIJR
Gruodžio mėn. Palangos vietinin- 

kija atšventė 19 metų nuo įkūrimo, kai 
kun. Hermanas Šulcas subūrė pir
muosius skautus. 1993 m. sueina 60 
metų nuo pirmųjų lietuvių skautų 
vienetų Brazilijoje (gyvavo iki 1940), o 
ką-tik buvo suėję 45 m. nuo antro 
atkūrimo 1947 m. Nariai ir narės 
nukeliavo į "McDonald’s" atšvęsti. 
Visą laiką vadovauja s. Eugenija Bace
vičienė.

Skautų kūčios buvo gruodžio 20 
d., o sausio trečiąją savaitę Lituanikos 
stovyklavietėje — vasaros stovykla.

Šeštadieniais sueigas praveda 
sesutės Nadija ir Solangė Trinkūnai- 
tės-Dzigan, o religinę programą moko 
Liucija Butrimavičiene Dalis skautų 
sueigų yra tautinių šokių pamokėlė. 
Visi labai domisi jubiliejinėmis 1993 
stovyklomis JAV bei Lietuvoje, o apie 
dalyvavimą sunku net svajoti dėl eko
nominių sąlygų.

UDK IETĮ JR
£ --____ ...._ ■

SKILTININKU 
PARUOŠIMO

KURSAI
Vasario 16-tos gimnazijoje yra' 

nemažas būrys entuziastiškų, 
jaunų ir energingų skautų, bet 
dėl įvairių priežasčių trūksta 
vadovų lavinimo kursų. Šiais 
mokslo metais vadovavimo 
kursų labai prireikė, nes praėju
sių metų vadovai išsisklaidė po 
visą pasaulį. Spalio 31-lapkričio 
1 dienomis Vasario 16-tos gim
nazijos patalpose vyko skil- 
tininkų paruošimo kursai.

Tą savaitgalį buvo gimnazijos 
rudens atostogos, todėl kursuose 
dalyvavo,tik psl. Vytautas Lem- 
kė ir Martynas Lipšys. Kursai 
prasidėjo šia malda:

„Visagalis Dieve, padėk 
mums sąžiningai atlikti visas 
savo pareigas ir laikytis skau
tų įstatų. Atleisk, kad praeityje 
nusikaltome. Rodyk mums 
taisyklingą kelią, kaip neklys
tantis kompasas. Apšviesk mus, 
kad sugebėtume būti geresniais 
vadovais. Amen”.

Kursai turėjo du tikslus:
1. Kiekvienas kursantas turės 

progą būti skiltininku.
2. Kiekvienas kursantas turės 

progą pamokyti kitus, supla
nuoti ir pravesti iškylą, sueigą, 
arba skautišką vakarienę.

Kursų metu skautai privalėjo 

tvarkingai dėvėti savo skau
tiškas uniformas ir laikytis 
skautų įstatų. Pradedant kur
sus, skautų būklo langinės buvo 
uždarytos ir šviesa išjungta. 
Viena žvakė apšvietė kambarėlį 
ir visi pakartojom kursų 
priesaiką:

„Aš pasižadu stengtis gerai 
atlikti visus šio kurso užda
vinius ir tobulintis skau
tiškomis žiniomis”.

Pirmo pasikalbėjimo tema 
buvo: „Skiltininko pareigos”. 
Aptarėm praktiškas ir teore
tines mintis apie atsakomybę, 
vadovavimą, discipliną, teisin
gumą ir kt.

Brolis Vytautas buvo iš
rinktas skiltininku. Jo pirma 
pareiga buvo nutarti skilties 
vardą, šūkį, ir pagaminti 
gairėlę-vėliavėlę. Skiltis pasi
vadino „Ereliais”. Paruošus 
gairelę, brolis Vytautas pravedė 
inspekciją. Išsirikiavom. Visų 
atsinešti reikmenys buvo tvar
kingai pagal planą išdėstyti. 
Pietaudami žiūrėjome vaizda
juostę apie amerikiečių skautų 
veiklą.

Sekantis uždavinys buvo 
nupiešti gimnazijos vėliavų 
aikštės žemėlapį. Mes pradėjom 
skaičiuoti žingsnius, kad galė
tume nustatyti atstumą, ir ma
tuoti kompaso kryptį. Surinkę 
duomenis, susėdom prie stalo 
braižyti žemėlapį. Puiki žemė
lapio pradžia. Iki pavasario, 
skautai bus išmieravę ir 
nubraižę visą gimnazijai 
priklausantį plotą. Tada galė
sime mokytis daugiau orien
tavimo.

Sutemus, skautų būkle užsi- 
ėmėm rankdarbių ruošimu. 
Išmokome iš popierinių 
maišelių ir žvakių paruošti 
„luminarium” šviesas. Tai 
daroma panašiu būdu, kaip iš
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CHICAGO
„Kernavės,” skaučių tunto, 

„Dubysos” draugovės paukšty
tės, jų mamytės ir vadovės 
kasmet nekantriai laukia 
Padėkos dienos savaitgalio. 
Nors sueijų tą savaitgalį 
dažniausiai nebūna, bet jau eilę 
metų to savaitgalio sekmadienį 
„Dubysos” draugovės paukš
tytės, kartu su savo mamy
tėmis, renkasi draugininkės se
sės Marytės Utz namuose ben
drai sueigai.

Lapkričio 29 dienos popietę, 
susirinko beveik visos sesės ir 
jų mamytės. Kiekviena atsinešė 
saldainių, kuriais vėliau, pasi
dalinusios su kitomis sesytėmis 
puoš sausainių namukus.

Draugininkės padėjėjos sesės 
Nidos Tijūnėlytės išrikiuotos, 
sueigą pradėjo raportais, Lietu
vos himnu ir šūkiais. Keturios 
vyriausios paukštytės uždegė 
advento vainiko žvakes, o sesė 
Marytė su sesėmis aptarė 
Šventų Kalėdų tikrą prasmę: 
„Tai Jėzulio gimtadienis, mes 
vieni kitiems parodom meilę, 
darydami gerus darbelius”. 
Susėdusios su mamytėmis gie
dojome kalėdines giesmes. 
Paskui rinkomės prie pa
grindinės Šios sueigos užduoties 
— sausainių namukų puošimo. 
Namukus iš anksto sustatė dvi 
buvusios šios draugovės narės, 
sesės Onutė ir Stefutė Utz.

Sesės paukštytės skubėjo išsi
rinkti saldžius puošmenis, 
kuriais lipdė namukų stogus ir 
sienas. Vyresniųjų sesių daęjpe 
matėsi apgalvotas susikaupi
mas, o jaunesnės, skubėdamos 
■puošti namukus, skaniai 
smaguriavo.

Marytė

Kalėdines 
giesmes 
“California 
Gardens” 
senelių 
namuose 
gieda 
“Kernavės" 
tunto 
sesės

Nuotr. P.T.

Skautininkės Marytės utz vadovaujamos jaunosios “Kernavės” tunto 
sesytės giesmėmis skleidžia kalėdinę nuotaiką “California Gardens 
senelių namuose čhicagoje. Nuotr. P. T.

JUBILIEJINĖ STOVYKLA
1993 m. liepos 31 - rugpiueio Ii 

Rakė (Chieagos skautų stovyklavietė) 
Susirinksime iš viso pasaulio atšvęsti 
75 metų lietuvių skautijos jubiliejų.
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NEW YORK.
SKAUTIŠKOS KŪČIOS

Tęsdami ilgametę tradiciją, 
New Yorko skautai ir skautės, 
ypač vyr. skaučių židinys „Vili
ja”, surengė bendras kūčias 
Kultūros Židinyje. Gruodžio 19 
d , šeštadienio vakarą, į didžiąją 
salę susirinko įvairaus amžiaus 
ir rango skautiškoji bend
ruomenė su draugais ir svečiais.

Prie gražiai papuoštos kalė
dinės eglutės. programai vado
vavo nenuilstanti Vida Jan
kauskienė. Programos pradžioje 
skautiškojo jaunimo atstovai 
žvakių šviesoje paeiliui po vieną 
paskaitė iš šv. Pranciškaus 
taikos maldos ir iš bendros 
žvakės uždegė švieseles ant 
visų stalų.

Dalyviai buvo jaukiai paskirs
tyti prie apvalių stalų, o salės 
viduryje buvo didžiulis stalas su 
tradiciniais kūčių valgiais. Pra
džios maldą sukalbėjo naujas 
skautų kapelionas kun. Kor
nelijus Bučmys, OFM.

Neilgą programą atliko 
svečiai iš Lietuvos — Vidmantas 
Karmazinas ir dr. Algis Pliūra. 
Jie niujorkiečiams jau buvo 
pažįstami iš poros ankstesnių 
pasirodymų tame pačiame 
Kultūros Židinyje. Padainavo 
dainų su akordeono pritarimu, 
o taip pat padeklamavo eilėraš
čių, sukurtų betarnaujant sovie
tinėje armijoje.

Programos vedėja Vida Jan
kauskienė pakvietė seses 
židinietes prie eglutės. Čia sesių 
choras jautriai pagiedojo eilę 
kalėdinių giesmių. Baigta su i 
„Lietuva brangi”, talkinant ir 
visiems svečiams.

Visus pasveikino kūčiose 
dalyvavęs vysk. Paulius Bal
takis, OFM.

V. Jankauskienė vakaronę 
baigė padėkodama židinietėms 
už pagamintą maistą ir 
papuoštą salę, ragino gausiai at- 
siląnkyti į Bernelių mišias. Bai
gė su entuziastišku šūkiu „Te
gyvuoja nepriklausoma Lietu
va”.

(k.b.)
„Darbininkas”

"S kairių Aidui" 
šiais metais 
sukanka T®

Ar prisidedi
p 

išlaikomo ir 
tobulinime?

20

Šv. Mišios 
Rako 
stovykloje. 
Mišias 
aukoja 
vs f ii kun. 
A. Saulaitis

Nuotr.
J. Tamulaičio
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1. Stovyklos ūkvedys A. Kiškis, 
virėjos Al. Kiškienė. R. Vizairdienė 
ir P. Jocienė, A. Prasauskas, ir R. 
Venckus modeliuoja iškilmingos 
puotos kostiumuose.

2. Puotaujame

3. Išsipuošę laukiame puotos.

4. Brolis A. Gedgaudas, sesės V. 
Sakaitė, L. Tompauskaitė, V. 
Tompauskaitė ir Agnė.

5. V. Žemaitaitytė ir G. Radvenytė 
iškyloje.

6. D. Rinkevičius ir A. Jarašiūnas

7. L. Vitkus, A. Matis, ir D. Vitkus 
tvarko vėliavų aikštę.

8. L. Jucytė

9- v. Žemaitaitytė patarnauja 
išalkusiom sesėm.

10 N. Mikalajūnas, D. Rinkevičius ir 
Ą Matis tikrina 100 metų senumo 
aukso kasyklas

27



POSĖDŽIAVO ŠTABAS

Melbourno Džiugo Tunto Štabas 
posėdžiavo spalio 23 d. mūsų Para
pijos Namuose. Tuntininkėps. Birutė 
Prašmutaitė dėl skautiškos veiklos 
sustiprinimo buvo išsiuntusi 72 laiš- 
kus-anketas skautų tėveliams ir ki
tiems. Iš jų atsakė trečia dalis, būtent 
26, bet tai normalu su apklausinėji
mais. Iš atsakiusiųjų dauguma norėtų 
likti tik žiūrovais, kiti daugiau domisi 
skautų ruošiamom stovyklom, iškylom, 
gegužinėm, loterijom. Tuntininkė 
sako, kad reikia suruošti sekančiais 
metais Užgavėnių blynų vakarą Lietu
vių Namuose. Kitais parengimais - 
vakaronėmis, tada žmonės daugiausia 
domisi cepelinais. Reikės suruošti po 
Velykų Margučių vakarą* koncertą- 
laužą Lietuvių Namuose. Čia būtų 
proga pasireikšti ir mažiesiems. Nu
matyta sekančiais metais rugsėjo 8 <L, 
suruošti Popietę, sugrįžusiems iš Lie
tuvos Skautų Jubiliejinės stovyklos. 
Buvo perskaityti laiškai, kuriuos pa
rašė iš Kauno paraližuota mergaitė 
Evelina ir jos mamytė, kai iš mūsų 
vyr. skaučių sulaukė rašomąją maši
nėlę. Tokie geri darbeliai ir toliau 
žymės mūsų skautišką veiklą.

Onutė Prašmutienė pranešė iš

21

ESGAV — nes ji yra to komiteto 
lietuvių atstovė, apie ESGAV ruošia
mą stovyklą Latvijos Skautų stovykla
vietėje Kilmore, netoli Melbourno, 
1993 m. kovo 26-28.

Mūsų Tunto metinė iškyla šį kartą 
vyks kartu ir Gegužinė Yarra Bend 
gruodžio 5 d. Tėvų komitetas paruoš 
visiems pietus, todėl tėveliams ir vi
siems svečiams nereikės savo maisto 

atsivežti, viskas bus vietoje. Bus įdomi 
programa ir visiems patiks. Paskui bus 
Tunto sueiga ir Įžodis. Kviečiame 
visus!

Tuntui reikia lėšų, kai teks ir finansi
niai padėti jaunimui - skautams, vyks
tant j Lietuvoje rengiamą Skautų 
Jubiliejinę Stovyklą, minint 75 metus 
nuo Skautybės įkūrimo Lietuvoje
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skardinių su vinim išmušant 
ženklus. Vakarienei visi 
išsiskirstėme.

Sugrįžus, skautų būklas buvo 
papuoštas skautiškomis 
„luminarium”. Nuostabiai taką 
nušvietė žodžiai: „Budėk”, 
„Dievui”, „Tėvynei” ir „Arti
mui”. Gale tako žibėjo vyčio 
kryžius ir skautiška lelijėlė. 
Kalbėjome apie skautiškas apei
gas, simbolius, įžodį ir jo pra- 
vedimą.

Mes, „Ereliai”, išėjom į šaltą, 
giedrią naktį sukurti laužą. 
Brolis skautininkas Martynas 
pastatė ir uždegė laužą. Visi sė
dėjome vienoje laužo pusėje, o 
kitoje laužo pusėje pastatėm 
sieną iš medžio ir atspindinčios 
medžiagos, kad šiluma atspin
dėtų į mus. Naktipiečius 
kepėme ant laužo. Į aluminį 
popierį suvyniojom bulves, kaip 
darydavo senovės „Cowboys”. 
Prieš padedant bulves ant 
anglių, perdūrėm jas vinimi, 
kad greičiau iškeptų.

Laužui pasibaigus trumpam 
nuėjom į pievą geriau susi
pažinti su žvaižgdėmis. 
Vidurnaktį persirengėm šiltais 
miegojimo drabužiais, pasitie- 
sėm miegmaišius ir visi į juos 
sulindom. Jei kas būtų mus 
matęs, manytų, kad esam milži
niški kokonai. Naktį neper- 
šalom, nors temperatūra siekė 
vos 40 laipsnių F (4 ° C), o rytą 
mūsų palapinę dengė gausi 
rasa.

Atsikėlę persirengėm, apsi- 
prausėm, ir pavalgėm pus
ryčius. Mūsų skiltis surado du 
paslėptus laiškus ir juos iššif
ravo. Skiltis turėjo paruošti tai 
popietei iškylą į Hęppenheimo 
miestelio aerodromą ir jį apžiū
rėti. Greitai orientavomės ir pa- 
ruošėm planą dviračių iškylai.

Nužygiavom į koplytėlę ir iš- 

' klausėm šv. Mišias. Po Mišių 
pavalgėme pietus ir asmeniškai 
ruošėmės iškylai. Brolis skilti- 

■ ninkas Martynas mus išrikiavo 
ir pravedė inspekciją. Patikrinę 
reikmenis išvažiavom per 
miškus ir ūkius ir be įvykių 
sėkmingai atvykome į aero
dromą.

Sekmadienį oras buvo nekoks. 
Šalta, apsiniaukę ir rūkas ka
bėjo virš mūsų visą dieną. 
Lėktuvai ir sklandytuvai 
neskrido iš šios 1200 metrų il
gio pievos. Mums buvo gera pro
ga apžiūrėti pakilimo takus ir 
angarus. Vėlyvą popietę visi 
grįžome prie dviračių ir kitu 
keliu išvykom atgal į gimnaziją.

VENESUELA

SUŠILO ŽIEMOS STOVYKLOJE

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo 
stovykloje 1992 gruodžio 27 — 1993 
sausio 2 ir kelionėje po Venecuelos 
pietryčius sausio 2-7 dalyvavo iš viso 
42 jaunuoliai bei jaunuolės iš keturių 
šalių. Tai buvo savotiška žiemos sto
vykla, nes dieną reikėjo užsidėti marš
kinius nuo saulės apsisaugoti, o naktį 
marškinėlius — nuo šalčio!
Su jaunimu dalyvavo ir skautų šeimoje 
išaugę ar šiandien su skautais dirban
tys. Iš JAV buvo JAV LJS pirm., Los 
Angeles skautė Gailė Radvenytė ir 
PLJS pirm., Atlanto rajono skautas, 
skautų vyčių skyriaus vedėjas Paulius 
Mickus. Iš Argentinos buvo Luciana ir 
Analia Gaidinauskaitės, skautauti 
pradėjusios Vasario 16 gimnazijoje, ir 
skautas vytis Norbertas, prieš pusmetį 
davęs įžodį Brazilijos lietuvių skautų 
vyčių tarpe.

Stovykla su pokalbiais, diskusijo

Sugrįžę į skautų buklą kėlėme 
puotą — mūsų kursų užbaigimo 
vakarienę. Visi prisidėjom prie 
„spaghetti” virimo, o paskui 
susėdom prie'žfiao ir skaniai pa
valgėme. Po vakarienės 
suplovėme indus ir sutvarkėme 
skautų būklą.

Prieš išsiskirstant, kursų 
vadovas įteikė visiems daly
viams naują virvutę uniformai. 
Virvutės galas surištas ypa
tingu mazgu, gaublio formos, 
simbolizuojantį pasaulį. Prisi
minkim, kad jaunų vadovų aki- 
atis labai platus ir apima visą 
rnsaulį.

Budėk!
Alius Auslanderis

mis, sportu ir kt. programa vyko va
sarvietėje, o kelionė po plokštikalnį 
Gran Sabana — džypais su kuo ma
žiausia reikmenų. Kelis vakarus pala
pinėse, kaip silkės, stovyklavo prie 
krioklių, kepė, virė ir šildėsi, išdainavo 
visas dainas, kalbėjosi mt čiabuviais 
indėnais, plaukė luotais ir motorlai
viais. Teko panaudoti visokia® skautiš
kas žinias: — kaip pvz. įtvirtinti pala
pines minkštame smėlyje, apsieiti tik 
su dvejais marškiniais per savaitę, iš 
karto nubaidyti dešimtį uodų ar suval
gyti žarijose apdegusią bulvytę.

Visi dalyviai domėjosi įdomiais 
džiunglių, pajūrio bei aukštumos auga
lais, gyviais, akmenimis, paukščiais, 
kuriuos Venesuelos jaunimas paro
dydavo ar paaiškindavo. Į naudą išėjo 
ištvermė: — kai reikėjo, laipioti šalia 
galingų krioklių, ilgai sėdėti džype, 
perdaug nepabūgti jūros bangų supa
mame laive, išlaukti, kol katiliukas 
užverda ir skalbiniai išdžiūsta.

AS.
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Vienas iš mūsų skautininkų nusimano apie žvaigždes, planetas, 
vėją, debesis, klimatą, Štai keletas jo patyrimų su skautais stovykloje.

Berniukas mokykloje parašė 
šitokį rašinį apie karvę:

Karvė yra naminis gyvulys, 
žinduolis. Ji turi šešias puses: dešinę, 
kairę, dar vieną apačioje, kitą viršuje 
ir vieną priekyje, o kitą užpakalyje.

Karvė yra aptempta jaučio 
oda ir viename gale turi uodegą, o 
kitame kaktą. Uodega reikalinga 
musėms nuvaikyti, o kakta - kad būtų 
kur ragus įsodinti.

Po karve kabo pienas, kuris 
turi tam tikrus įrengimus tampymui. 
O kai juos tampai, teka pienas. Karvė 
nuolat gamina pieną ir jis niekad 
nesibaigia, tik nežinau - kodėl.

Karvė ėda labai mažai. Ką 
kartą suėda, paskiau vėl tą patį ėda, 
kol būna soti.

Jautis taip pat yra karvė; bet 
jam apačioje pienas nepakabintas. Ir 
todėl jis nėra žinduolis gyvulys.

Daugiau rašyti - nebežinau 
ką.

- Koks jums atrodo reikalingesni: saulė ar mėnulis? - klausia 
susirinkusius stovyklautojus.

- Mėnulis , - greit atsakė Kęstutis.
- O kodėl taip sakai?
- MAt, mėnulis šviečia naktį, kai būna tramsu, o saulė dieną, kad ir 

bejos šviesu

- Kas atsitinka, kai žiema ateina didieji šalčiai?
- Pas mus neateina. Mama liepia uždaryti duris, kad šaltis neįeitų.

3if 771,S79
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