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Trispalvė sava - 
Vilties vėliava 
Nušviečia pasaulį 
Lyg laisvės liepsna

Tėvynės miškai 
Juk laukė taip ilgai. 
Kad grįžtų stovyklon 
Skautijos pulkai.

Ref: Trispalvė sava...
Prie Nidos kopų 
Ir Baltijos krantų, 
Šimtinių stovyklų 
Brolybės laužų

Ref: Trispalvė sava
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Tėvynės daina 
Vėl skamba mums laisva 
Pasklidusių skautų 
Širdis jungdama.
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Vilnius. Šv. Kazimiero bažnyčios zak-

VILNIUS
Šv. Kazimiero bažnyčioje sės. 

Jūratės globojami skautai ir skautės 
vasario 8 d. surengė įžodžio šventę, į 
savo tarpą priimdami 8 naujus narius, 
kurie rūpestingai ruošėsi, o paskui su 
visais zakristijoje vaišinosi šventiškais 
užkandžiais.

4

ristijoje skautų ir skaučių sueiga su 
vadove sės. Jūrate (viduryje) 1993 m. 
vasario 8 d.

oooooooooooo
Po naujų skautų ir skaučių įžodžio Šv. 
Kazimiero bažnyčios zakristijoje 1993 
m. vasario 8 d.
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KYBARTAI
Sausio 31d. Kybartų internate s. 

Onutės Šarakauskaitės skautai bei 
skautės drauge su ateitininkais daly
vavo susitelkimo užsiėmimuose pirma 
jaunesniems, tada vyresniems su sve
čiu iš JAV v.s. kun. A. Saulaičių. Šių 
metų kalėdinis Kybartų jaunimo vaidi
nimas buvo V. M. Putino „Valdovas“, 
kurį aktoriai pakartojo, o ir visi gavo 
vaidinti ištraukėles iš Evangelijos 
užsiėmimų metu.
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arba dingo be žinios.
Apie Štuthofo lagerio išgyvenimus 

yra išleistos dvi knygos: Stasio Ylos 
„ŽMONĖS IR ŽVĖRYS DIEVŲ 
MIŠKE“ ir Balio Sruogos „DIEVŲ 
MIŠKAS“, kurias visiems vertėtų 
paskaityti.

D. S.
... 1943 metų vasaris, kovas. Vo

kiečių okupacinė valdžia skelbia Lie
tuvos jaunimo mobilizaciją į vokiškas 
SS eiles. Šaukia stoti ir vokiškom 
bausmėm nestojantiem grūmoja.

Jaunimas bausmių nenusigąsta. 
Jaunimas į SS neina. Jaunimas trau
kia:

Tu girele, tu žalioji...
Jaunimas traukia į žaliąją girelę.
Jaunimo suėmimo įstaigose tary

tum giltinės vaikštinėja. Į raštinę, kur 
turėjo būti paimta keli šimtai jaunuo
lių, ateina vos keturi-penki, ir tie 
patys — šleivi, kreivi, persimetę it 
sudžiūvusi žagrė, luoši ir klipatos, 
aiškiai netinką SS šėkui pjauti..

(iš Balio Sruogos knygos
„Dievų miškas“)

Lietuvos jaunimui atsisakius stoti 
į Hitlerio SS armiją, 1943 m. kovo 16 
d. naktį Gestapo suėmė 46 žymius ir 
įtakingus Lietuvos inteligentus. Jie 
buvo nugabenti į Štuthofo (Stutthof) 
koncentracijos lagerį prie Baltijos 
jūros, 36 km į rytus nuo Gdansko 
(dabar Lenkijos teritorija) ir paskelbti 
Lietuvos įkaitais.

(ĮKAITAS, įkeistas žmogus, t.y. 
suimtas asmuo savo gyvybe ar laisve 
laiduoti, kad kuri nors sutartis ar 
apskritai kuris nors reikalavimas bus 
vykdomas. Sąlygas išpildžius, įkaitas 
paleidžiamas; priešingu atveju, pap
rastai — žudomas). (Lietuvių enciklo
pedija, VIII t. Boston).

Lageryje Lietuvos įkaitus naciai 
žiauriai kankino, marino badu, mušė, 
spardė, vos pasivelkančius nuo ligų ir 
išsekimo varė į sunkiausius darbus bei 
stengėsi visokiais būdais juos nužmo
ginti. Jau po mėnesio trys iš jų mirė, 
vienas buvo užmuštas. Vėliau mirė 
dar daugiau.

„Išlaisvino“ juos rusų armija, 
žygiavusi Berlyno link. Tačiau dar 
ilgai jie buvo laikomi po rusų jungu ir 
tik keliems pavyko arba grįžti į Sovie
tų okupuotą Lietuvą, ar pasprukti į 
Vakarus.

Suimtųjų tarpe buvo Kun. A. 
Lipniūnas (nukankintas lagery), Kun. 
S. Yla (mirė JAV), Kap. J. Noreika 
(nukankintas Lietuvoj), Prof, rašytojas 
Balys Sruoga (iškankintas mirė Lietu
voj), Prof. V. Jurgutis (mirė Lietuvoj)

Mūsų žiniomis to baisaus lagerio 
liūdininkų liko vos keli: Čikagoje 
Prof. M. Mackevičius ir P. Narutis, 
Klevelande J. Čiuberkis, Tasmanijoj 
A. Kantvilas, Lietuvoj L. Puskunigis...

Šiais 1993 m. minime jau pusšimtį 
metų nuo Lietuvos įkaitų suėmimo. 
Tai dar viena Lietuvos ir jos nekaltų 
aukų sukaktis, kurios pasaulis neprisi
mena ar nenori žinoti. Prisiminkime 
bent mes, nes ir jie kentėjo už Lietu
vos laisvę ir jos garbę.

Be Lietuvos įkaitų Štuthofo kon
centracijos lagery iš viso kalėjo apie 
1200 lietuvių, iš jų apie 1100 žuvo

ILGĄ, ilgą pradalgei) 
Pievoj išvarysiu.
Baltus, baltus dobilėlius, 
Kaip skinte išskinsiu

Sužvangės žvangiau, 
neg varpas,

Dalgė plieno kieto, 
Ir atneš sesulė pievon 
Juostą pažadėtą. . .

Ne tokią, kokia dabinas 
Šienpioviai kas rytą, 
Raudonmargę, šilkaruožę, 
Iš gijų nupintą.
Man sesulė pažadėjo 
Iš radastų juostą, 
Mėnesieną krupulingą 
Lūkesiu ataustą.

‘Balys Sruoga
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s. Elena Abelkienė
Gyvenimas kaip saulė. Jis nušvinta 

mažyčiu spindulėliu vaiko veidelyje. 
Kaip saulė jis paaugęs kyla aukštyn. 
Subrendęs kuria aplink save gyvenimo 
grožį. Ilgainiui kaip saulė jis leidžiasi 
žemyn ir, švystelėjęs paskutinį kartą, 
pasitraukia nuo žemės ir eina gyventi 
amžinybėn!“

Jakštas

Su dideliu noru ir džiaugsmu 
dirbau su jaunesnėm skautėm — 
paukštytėm. Net visą draugovę — 21 
sesę turėjau. Priklausėm Telšių tuntui. 
Koks džiaugsmas buvo, kai mus pa
kvietė dalyvauti tunto iškilmingoje 
šventėje. Svarbiausia, kad visos mer
gaitės, kaimo dukros, nuvažiavo pil
noje uniformoje. Nustebo vadovės ir 
viešai paskelbė kaipo pavyzdingiausia 
draugove tunte ir kaip dovaną — 
kelionę į Kauną. Mergaičių veiduose 
didis džiaugsmas, nemažesnis ir mano. 
Telšių „poniutės“ nelabai buvo paten
kintos, nes jų dukrelės buvo papuoštos 
naujom suknelėm ir tik kelios unifor
muotos — vaizdas apgailėtinas. Tunti- 
ninkė sk. Kupstaitė nepagailėjo karčių 
žodžių miesto mamoms.

Ir štai ruošiamės į Kauną. Mer
gaitės juk pirmą kartą važiuos trauki
niu ir pamatys laikiną sostinę Kauną! 
Išaušo gražus birželio mėn. rytas. 
Susirinko sesės stebėtinai tvarkingos: 

plaukai gražiai supinti į kasas, papuoš
ti baltais kaspinais (mano dovana), 
batukai nublizginti kaip veidrodžiai, 
uniformos švarios, visi ženklai savo 
vietose, o veiduose džiaugsmas.
Vienas iš tėvų su arkliais nuveža į 
stotį. Traukinys sustoja mus paimti. Ir 
po daugelio metų girdžiu sesių vaikiš
ką juoką, linksmą klegesį. Kaune mus 
pasitiko ir globojo s. E. Barščiauskai- 
tė. Miegojome vienos gimnazijos 
salėje ant šiaudų. Aplankėm Karo 
Muziejų, dalyvavome vakaro apeigose 
už žuvusius karius. Kai uniformuotos 
skautės apsupo Nežinomojo Kareivio 
kapą ir vienas iš vadovų pasakė, kad 
tai Žemaitijos dukros iš mūsų kaimų, 
tai publika plojo ir stebėjosi tokiu 
mergaičių tvarkingumu ir drausme.

Aš pradėjau skautauti 1923-24 
metais ir mano džiaugsmas buvo, kad 
galėjau savo skautiškas žinias perduoti 
kaimo jaunimui. Tai buvo vienintelė 
mokykla visame Plungės valsčiuje, kur 
buvo įsteigta ir gražiai gyvavo skaučių- 
paukštyčių draugovė „Minija“. Gaila, 
kad užplūdus komunizmas sunaikino 
viską kas lietuviui buvo brangu... 
Skautų organizacija mano gyvenime 
buvo mano dvasinis praktiškas rams
tis. Ji reikalinga jaunimui bręsti, tobu
lėti tikr u žmogumi, o suaugusiam 
semtis jėgų iš įgytų skautiškų žinių...

Man pradžia skautavimo buvo 
sunki; jokių vadovėlių, jokių sueigų

s. E. Abelkienė

plano nebuvo. Iš Klaipėdos atvyko du 
uniformuoti skautai ir supažindino 
progimnazijos mokinius su skautų 
sąjunga. Mes mergaitės ypatingai 
susižavėjom brolių gražia uniforma. 
Jie apsidžiaugę kad tuoj susidarė 
mergaičių skiltis ir pažadėjo savo 
pagalbą. Davė dr. s. P. Kesiūnaitės 
adresą, kad palaikyti ryšį, su ja. Ji 
tikrai mūsų neapvylė: Kiekvienai 
sueigai atsiųsdavo planą, net ir pieši
nių pridėdavo, kaip mazgus rišti. O 
mūsų uniformos buvo tarptautinės: 
mamos pasiuvo mėlynus sijonus, 
bliuskutes, kariškos spalvos gavome iš 
Amerikos, skautišką diržą iš Danijos, 
o fetrą — iš Anglijos, finką (sk. peilis) 
iš Švedijos.

Ir taip išsidabinusi kai pirmą kartą 
ėjau gatve, man atrodė, kad visi žiūri 
į mane. Ir taip visus metus, s. dr. 
Kesiūnaitės padedami, žengėm skau
tišku keliu. Tik viskas pasikeitė, kai 
pavasarį gavau aplinkraštį, kad yra 
ruošiama Palangoje pirmą kartą tik, 
mergaičių stovykla. Amen!

Mamos už rotestavo. Girdi, to 
betrūko! Mergaitės gyvens miške ir
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nakties metu ten nakvos! Ne, ne, to 
nebus! Ir taip likau viena skiltininkė 
be sesių! Dėkinga Mamai! Įsitikinau, 
kad aš labai noriu stovyklauti. Dr. 
Kesiūnaitė nenusiminė, tik turėjau 
parūpinti transportaciją iš Kretingos 
geležinkelio stoties į Palangą. Ir vėl 
problema!? Kur gauti arklius? Ačiū 
Dievui! Vienos skautės tėvas sutiko 
mus nuvežti, bet dukros neleis ten 
vykti. Ir koks vaizdas! Vienas arklys 
traukia nedidelį vežimą, prikrautą 
kariškų palapinių ir kitų reikmenų; o 
mes, septynios skautės einame pėsčios. 
Gaila tos istorinės nuotraukos. Ji liko 
Lietuvoje. Ir taip 7 skautės iš visos 
Lietuvos pradedame istorinę stovyklą, 
skirtą tik mergaitėm. Stovyklos vir-kė 
Si Dr. Kesiūnaitė, jos pavaduotoja s. 
Elenutė Barščiauskaitė, o mes likusios 
sudarėme skiltį. Man, kaip pirmą 
kartą stovyklaujančiai, buvo viskas 
įdomu: skautiškas stalas, kryžius, 
virtuvė iš akmenų, vėliavos stiebas, 
šaldytuvas (iškasta duobė), lova (ke
turi stulpai, dvi kartys ir virvė), sofa 
(iš samanų) ir tualetas (po „lapine“ 
gili duobė). Virėjos — visos mes. 
Džiaugsmas ir nuostaba lydėjo mane. 
Bet — ... po linksmo laužo, įsakymas, 
kad nuo 12 vai. iki 3 v. ryto privalau 
budėti. Vaje! Ašaros! Kadangi buvo
me nedaug, tai budėjome po vieną. 
Pakėliau didelį triukšmą. Aš bijau, aš 
rytoj einu namo! Pasirodo, sk. Dr. 
Kesiūnaitė buvo gera psichologė. Ji 
mane nuramino pasižadėdama kartu 
budėti. Sėdim prie išblėsusio lauželio, 
šnekučiuojamės — ne taip bąisu! Ir 
vėl! ... S. Kesiūnaitė liepia man vie
toje sėdėti, o ji eisianti patikrinti 
stovyklos rajdną ir vėl grįš. Laukiu! O 
kaip baisu vienai! Bet ji negrįžta. 
Verkiu, bet bijau atsistoti ir bėgti į 
palapinę. Ir taip ištūnojau iki 3 vai.,
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kai atėjo kita sesė mane pavaduoti, o 
aš iš pykčio verkiau, kad mane apga
vo! Bet po vėliavos pakėlimo virš-kė 
mane viešai pagyrė, kad aš gerai bu
dėjau! Pasidarė linksma ir tas budėji
mas nebeatrodė toks siaubingas. Bet ir 
vėl papuoliau į bėdą. Sesė Onutė iš 
Kauno jau buvo stovyklavusi su bro
liais — žinojo visokių gudrybių. Po 
savaitės, tame pačiame miške, kiek 
toliau nuo mūsų atvyko broliai iš 
Klaipėdos. Na ir prikalbėjo mane pulti 

daryti ir niekam apie tą planą nesa
kyti. Pasisekė. Ant vėliavos koto iškė
liau paliktą lauke brolio šlipsą. Ir kas 
blogiausia, su aštriom finkom nupio- 
vėm virves virš-ko palapinės. Reiškia 
sugadinom karišką palapinę. Oi 
gavom pylos. Budinti skautė pamatė 
mudvi grįžtančias ir, žinoma, pranešė 
vyriausybei. Viešas papeikimas ir už 
bausmę turėjova broliams bulves 
skusti ir klausytis jų barimo... Dienos 
metu su mumis stovyklavo daug Pa
langos skaučių. Tik po laužo jos grįž
davo namo. Taip, kad laužai būdavo 
gana nuotaikingi ir programa įvairi. 
Atvykdavo į mūsų laužus daug vasaro
tojų. Teko man skaityti žemaičių 
tarme apie stovyklavimą, dienos įspū
džius. Pasirodo, kad ir tikrai žemaitei 
labai sunku rašyti ta tarme. Buvau 
smarkiai sukritikuota vieno palangiš
kio karininko, kuris patarė negadinti 
žemaičių kalbos. Žinoma, aš susijaudi
nau ir ... į ašaras! Ten buvęs prof. 
Šalkauskis mėgino mane apginti saky
damas: „Ta skautė labai gražiai skaitė, 
tik gaila, kad nieko nesupratau“. 
Aišku po to juokas nudžiovino ir 
mano ašaras. O tam karininkui pasiūlė 
parašyti žemaitiškai iš savo gyvenimo 
ir prie laužo paskaityti...

Daug skautiškos patirties gavau 
trijų savaičių vadovių stovykloje Kle- 

boniškio miške, netoli Kauno. Suva
žiavo virš 100, daugiausia mokytojų. 
Vadovė, berods buvo s.:. Arminaitė ir 
E. Barčiauskaite Čia tai ne juokai — 
drausmė, tvarka. Minutės tikslumu 
turi būti viskas padaryta. Prieš vėlia
vos pakėlimą inspekcija. Mažiausias 
netikslumas uniformoje buvo pastebė
tas ir turėjai apleisti aikštę ir grįžti 
palapinėm Žinoma, tokia griežta 

tvarka kai kam nepatiko ir Kauno 
sesės išvyko namo. Iš stovyklaujančių, 
tik 40 sesių išlaikėm vyresnės skautės 
egzaminus. Nakties metu buvo įspū
dingas, paslaptingas įžodis, kurį pra
vedė, berods, s- Palčiauskienė. Grį
žau namo turtinga skautijos žiniomis.

Teko vadovauti Telšių Tunto 
sesėms stovykloje prie gražaus Platelių 
ežero. Sunku buvo vadovauti mies- 
čionkom, nes dauguma buvo „ponų“ 
dukros, kurios nenorėjo ir nemokėjo 
dirbti. Teko man pačiai už jas padir
bėti, už ką iš s,: Kupstaitės gavau 
pastabų, nes girdi, sumani vadovė pati 
nedirba, bet priverčia skautes atlikti 
stovyklos darbus. O tų darbų Lietu
voje buvo daug. Viską patys turėjom 
padaryti. Nei pionieriai, nei mamos 
nelydėjo į stovyklą. Ruošėm skautišką 
stalą, kasėm gilią duobę — šaldytuvą, 
kur laikėm maistą. Kėlėm puošnų 
kryžių, prakaitavome prie palapinių. 
Statėm lapinę — išvietę, puošėm sa
manom, akmenėliais stovyklos aikštę, 
tvirtinom stulpą vėliavai pakelti, 
darėm lauko virtuvę, kur pačios mais
tą gaminome.

Sunku, pavargom, rankos pūslė
tos, bet tai buvo tikras skautavimas.

(Bus daugiau)

oooooooooooo
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DIDYSIS 
VILNIAUS
SEIMAS
Lietuva, vėl išsikovojusi 

nepriklausomybę, 1992 m. 
išsirinko seimą. SEIMAS - tai 
rinktų tautos atstovų 
susirinkimas, turįs įstatymų 
leidimo galią.

Senovės Lietuvoje seimas kaip 
valstybės reikalų sprendimo ir 
įstatymų leidimo organas ėmė 
formuotis 15 amžiuje. Pradžioje 
jokių seimo rinkimų nebūdavo. 
Suvažiuodavo didikai ir bajorai, 
kurie drauge su didžiuoju 
kunigaikščiu spręsdavo 
svarbesnius valstybės reikalus. 
Ilgainiui seimo šaukimo tvarka 
nusistovėjo, buvo išrenkami 
atstovai ir jau 1529 m. išleistas 
pirmasis LIETUVOS
STATUTAS, kuriame buvo 
surašyti visi seniau kunigaikščių 
išleistieji įstatymai ir senieji 
papročiai.

Labai reikšmingas buvo 1905 
metų DIDYSIS VILNIAUS 
SEIMAS.

Kai rusai pralaimėjo karą su 
japonais ir visame krašte reiškėsi 
nepritekliai, prasiveržė visuotinas 
nepasitenkinimas valdžia. Ilgą 
laiką Rusijoj slaptai veikusios 
revoliucinės organizacijos išėjo 
viešumon. Sukilo darbininkai, 
prasidėjo streikai, sustojo 
geležinkeliai, paštas, telegrafas. 
Visas valstybės gyvenimas tapo 
paraližuotas.

Revoliucija persimetė ir į 
Lietuvą. Socialistai, daugiausia 
studentai, kalbino žmones 
nebemokėti rusų valdžiai 
mokesčių, nebeklausyti policijos, 
nebeleisti vaikų į rusiškas 
mokyklas. Taip pat jie reikalavo, 
kad mokytojai būtų lietuviai, kad 
patys rinktųsi savivaldybės 

organus. Miestuose ir miesteliuose 
vyko riaušės, iš kalėjimų buvo 
laisvinami politiniai kaliniai, šalin 
varomi rusai valdininkai, daužomi 
degtinės monopoliai.

Lietuvos kaimiečiai nuo amžių 
ramiai gyveno savo senose, iš 
tėvų ir protėvių paveldėtose 
sodybose, lie nebuvo pratę prie 
sąmyšių, jautėsi įvykių užklupti. 
Nežinodami tikrų jų priežasčių, 
buvo išsigandę ir tik gaudė 
įvairius gandus. Sklido 
baiminančios žinios: Juodašimčiai 
ateina!

Kas tie juodašimčiai -- nebuvo 
aišku. Retas težinojo, kad taip 
buvo vadinami reakcionieriai, 
kurie reikalavo žiauriomis 
priemonėmis malšinti laisvės 
kovotojus ir stiprinti caro valdžią, 
taip pat be atodairos rusinti 
užgrobtų kraštų gyventojus. Tad 
kaimiečiai vaizdavosi tuos 
juodašimčius kažkokiais slibinais, 
baisiais pragaro padariniais, kurie 
žudo žmones, plėšia ir degina 
sodybas. Štai Vabalninko ir Biržų 
apylinkėje susidarė procesijos su 
kunigais, kryžium ir vėliavom 
priešaky, kurios giedodamos ėjo 
pasitikti nežinomą pavojų. 
Pasitaikė susitikti miške su kita 
tokia procesija -- ir tas tik 
padidino sumišimą... Žmonės iš 
baimės nenakvodavo namuose, 
kartu su vaikais vykdavo kur 
kitus slapstytis...

Bet Lietuva anaiptol nebuvo 
tamsi ir juoda!

Nors ilgai prislėgta, per kovą 
dėl savo spaudos lietuvių tauta jau 
buvo politiškai subrendusi. 
Nepaisant okupacinės valdžios, 
visur budinčios policijos, Lietuvos 
šviesuoliai sugebėjo sukviesti į 
Vilnių Didįjį Seimą. Iš miestų ir 
miestelių, iš Žemaičių, Rytų 
Aukštaičių, Sūduvos, Dzūkijos, 
net ir iš Mažosios Lietuvos 
suplaukė į senąją Gedimino 
sostinę apie 2,000 atstovų -- 
ūkininkų, darbininkų, mokytojų, 
teisininkų, gydytojų, aukštųjų 

mokyklų studentų. Seimui 
pirmininkavo daktaras JONAS 
BASANAVIČIUS.

Tai buvo nepamirštamos 1905 
metų gruodžio mėnesio dienos. 
Po karštų diskusijų nutarta:

"... Pripažindami, jog 
dabartinė caro vyriausybė yra 
pikčiausias mūsų priešas; jog 
dabar prieš tą vyriausybę pasikėlė 
visi Rusijos valstybės kraštai: jog 
geresnį gyvenimą galima įsigyti 
tik laimėjus kovą su senąja tvarka, 
-- susirinkime dalyvavusieji 
lietuviai nutarė: šviestis, ryžtis 
kovon drauge su sukilusia Rusijos 
tautų liaudimi... Reikalauti 
Lietuvai autonomijos su seimu 
Vilniuje, išrinktu visuotiniu, 
lygiu, tiesiu ir slaptu balsavimu, 
neskiriant lyties, tautos ir 
tikėjimo.” Priskirti prie 
etnografinės Lietuvos teritorijos 
Suvalkiją, kuri tuomet buvo 
įjungta į Lenkijos karalystę, 
ugdyti tautinę lietuvių sąmonę ir 
kultūrą.

Seimo nutarimai susilaukė 
plataus atgarsio visoje Lietuvoje. 
Mūsų žmonės be žiaurumų, 
ramiai, bet griežtai šalino caro 
režimo padarinius, siurbusius 
pinigus ir gyvybines krašto jėgas.

Nors Seimas reikalavo tik 
autronomijos, bet nepriklausomos 
Lietuvos valstybės idealas jau 
buvo gyvas patriotų sąmonėje.

Rusijos vyriausybė, 
nusigandusi siautėjusios 
revoliucijos, ėmė žadėti 
konstitucinę valdymo formą, 
suteikti įvairių palengvinimų 
gyventojams.

Tačiau juodašimčiai laimėjo. 
Senasis režimas durtuvų pagalba 
dar kuriam laikui atsilaikė. Daug 
žmonių buvo suimta, sukišta į 
kalėjimus, ištremta į Sibirą. 
Atrodo, kad tikrai istorija rieda 
ratu.

Iš Dr. V. Sruogienės straipsnio 
ir Lietuvių Enciklopedijos sudarė 
jvs Dalia.
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KITOKIA 
IŠKILA

Skauiavimo išauginta meilė gam
tai, šią žiemą nuvedė mus į Costa 
Rica. Truputį mažesnė už Vak. Virgi
nijos valstybę, Costa Rica turi apie 3 
milijonus gyventoją (dauguma ispanų 
kilmės) ir randasi tarp Gvatemalos ir 
Panamos. Daug kas ją vadina Pietų 
Amerikos Šveicarija. Apie 20% viso 
ploto užima valstybiniai ir draustiniai 
parkai. Juose yra apsaugota bent 75% 
šios šalies augmenijos ir gyvūnijos, 
kuri atstovauja visą Šiaurės ir Pietų 
Amerikos florą ir fauną.

Kadangi Costą Rica turi lietaus ir 
debesų miškus (rain & cloud forests), 
gyvus ugniakalnius bei tropikinį 
džiunglių klimatą, šis kraštas pasauli
nio garso gamtos tyrinėtojams ir gam
tos mylėtojams yra tikras rojus. Vien

Puošnusis QUETZAL. Kas jį pamato, 
gyvens 100 metų. (Indėnų legenda).

Quetzal plunksnomis galėjo puoštis tik 
Maya indėnų vadai.

tik Monte Verde (Žaliojo Kalno) 
nedideliame draustinyje randasi virš 
2000 rūšių medžių, 450 rūšių orchidė
jų, 259 rūšys drugių, 160 rūšių žin

duolių ir 123 rūšys roplių ir šliaužikų. 
Čia nereikia daug ko ieškoti, reikia tik 
pasėdėti, palaukti ir tai ką nori pama
tyti — neužilgo pasirodys pats. Taip 
mums buvo su puikiuoju karališkuoju' 
paukščiu quetzal. Jį mes labiausia 
norėjome pamatyti. Veltui visą dieną 
išvaikščiojom džiungles ieškodami 
milžinų medžių viršūnėse, šio legenda- 
rinio spalvingo plunksnuočio — nema
tėm. Išvydom jį sekančią dieną, labai 
atsitiktinai, atvykę atsisveikinti su 
žmogaus ranka nepaliesta gamta, 
norėdami dar kartą pasisotinti sodriu 
žalumu, kurį norėjome bent atminty 
parsivežti į šaltą ir snieguotą Čikagą.

Lankydamiesi Poas ugniakalnio ir 
Manuel Antonio valstybiniuose par
kuose, matėm labai daug įvairių gyvū
nų: garnių, pelikanų, kalibrių, krabų, 
vėžlių iguanų, staugiančių ir baltavei
džių beždžionių, meškėnams giminin
gų kinkajou, coati ir tinginių (sloths). 
Tačiau, labiausia atminimuosepasiliko 
vešli džiunglių žaluma, būriai marga
spalvių drugių ir neišpasakytai graži 
tropikų saulės pažadintų paukščių 
rytmetinė simfonija...

s. fil. Kiton ė Rudaitienė

iwuimnwiuK
LITUANICA

1993 m. liepos 31 - rugpiueio 11
Rakė (Chicagos skautų stovyklavietė)
Susirinksime iš viso pasaulio atšvęsti
75 metų lietuvių skautijos jubiliejų.
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DIDŽIOJI SCHP. l

AUSTRALIJA

JUBILIEJINĖ SKAUTŲ
STOVYKLA PRIE SYDNĖJAUS

Lietuviškoji Skautija šįmet švenčia 75 
metų gyvavimo jubiliejų. Metų vidu
ryje bus rengiamos jubiliejinės sto
vyklos Lietuvoj, Amerikoj ir kitur. 
Tačiau pati pirmoji jubiliejinė stovykla 
jau įvyko pas mus, Australijoj, Sydnė- 
jaus Lietuvių Dienų rėmuose, š.m. 
sausio m. 2-10 dienomis. 

liai paparčiai. Čia pat keli netašyto 
akmens pastatai: virtuvė, prausyklos, 
nakvynvietėsmažiausiemsstovyklauto- 
jams ir svečiams. Centre vėliavų aikš
tė, toliau koplyčia po atviru dangumi, 
už jos laužaviete Kitoj pusėj, miško 
gilumoj pasislėpusios pastovyklių 
palapinės.

Į stovyklą susirinko 110 skautų iš 
Sydnėjaus, Melbourno, Canberros, 
Adelaidės, Geelongo ir net iš tolimojo 
Hobarto.

Stovyklos štabą sudarė viršininkė, 
„Aušros“ tunto tuntininkė s. fil. Eglė 
Garrick, jos pavaduotojas ps. Arvydas 
Zduoba, adjutante ps. Marina Co- 
xaite, jos padėjėja si. Daina Šliterytė. 
Pastovyklėm vadovavo: s.v. v.sl. Lukas 
Zdanius — skautų vyčių pastovyklei, 
ps. Marina Coxaite— vyresnių skau
čių, s.v. V'.sl. Aidas Antanaitis-— prity
rusių skautų, v.s. v.sl. Daina Balniony-

Danielius Biretas ruošiasi alpinizmui su 
Cd Scolt, instruktoriumi. G. Bireto 
nuotrauka.

tė — prityrusių skaučių, v.s. v.sl. 
Audra Šimkutė — skaučių, s.v. v.sl. 
Gintaras Šimkus — skautų, s.v. v.sl. 
Petras Pullinen — vilkiukų, v.s. v.sl. 
Elytė Blansjaar — paukštyčių. Užsi
ėmimų vadovu paskirtas ps. Petras 
Volodka, ūkio vadovu — s.v. v.sl. 
Viktoras Šliteris, stovyklavietės admi
nistratorium — v.s. v.sl. Raimundas 
Vingilis, stovyklos sekretore — v.s. 
v.sl. Melisa Savickaitė, sporto vadovu 
— s.v. v.sl. Algis Bindokas.

Visus metus Sydnėjaus „Aušros“ 
tuntas, vadovaujamas s. fil. Eglės Gar
rick, ruošėsi priimti brolius ir seses iš 
kitų Australijos miestų. Parinkta sto
vyklavietė Camp Courts, Waterfall, 
netoli už Sydnėjaus, gražioje, aukštų 
uolų apsuptoje miško dauboje. Pa
čiame daubos viduryje užtvenktas 
upelis pavirsta ežerėliu: puikia natū
ralia maudykla. Aplink nuolaidžios 
uolos, paukščių pilni medžiai, didžiu-

Prie vėliavos nuleidimo — vilkiukai visi 
čia! Nuotrauka: S. Jonaitienės.
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Stovyklą planuojant daug darbo 
įdėta į programos paruošimą. Ji buvo 
trejopa, skirta jubiliejauspaminėjimui, 

skautiškam .lavinimuisi ir lietuviškų 
tradicijų puoselėjimui.

Pirmąjį sekmadienį vs Jonas Zin- 
kus labai įdomiu ir gyvu pašnekesiu 
metė žvilgsnį j Ii slaviškosios skautijos 
nueitą kelią, papasakodamas ir savo 
paties ilgamečio skautavimo prisimini
mus iš Lietuvos, Vokietijos D.P. sto
vyklų ir kūrimosi Australijoj. Jo paš
nekesį vaizdais pailiustravo vs. fil. 
Balys Barkus, surengęs gausių skau
tiško gyvenimo nuotraukų ir skautiškų 
ženklų parodėlę, o taip pat visų svar
besnių stovyklų sąrašą. To paties 
sekmadienio popietyje vs. fil. B. Bar
kus pravedė diskusinį pašnekesį klaus
damas; „Ar L.S.S. veikla gali ilgai 
išlikti gyva Australijoje?“ Gražiai 
pasikalbėjus prieita išvados, kad gali ir 
išliks, nors reikės priimti laiko ir vieti
nės aplinkos įtakų daromus išorinės 
formos pakitimus. Jubiliejui paminėti 
jaunieji stovyklautojai kūrė stovyklą 
puošiančius paveikslus ir ženklus, uni
formų ženkliukus, aiškinosi jų prasmę. 
Apsilankiusių svečių dėmesin krito 
visų dėvimi v.s. v.sl. Elytės Blansjaar 
suprojektuoti stovyklos marškinėliai.

Plati ir turtinga buvo skautiško 
lavinimosi programa, iš stovyklautojų 
pareikalavusi energijos, greitos orien
tacijos,glaudaus bendradarbiavimo, 
kartais — drąsos, visuomet — išlieto 
prakaitėlio. Į ją įėjo ir išlikimas pasi
klydus nepažįstamoj aplinkoj, ir pir
moji pagelba, ir gamtos pažinimas bei 
apsaugojimas, ženklų sekimas,vietovių 
planų ir žemėlapių skaitymas, signali
zacija, mazgų rišimas naktinė iškyla 
tolimos uolos beieškant su užpuolimu 
ir gynimusi... Šlapi, kaip iš vandens 
išlindę ančiukai vieną dieną parėjo

skautai iš užsiėmimo, skirto „sužeisto“ 
gelbėjimui. Atokaus kalno viršūnėje 
skautai turėjo pasidaryti neštuvus, į 
juos paguldyti tariamą sužeistąjį, nu
gabenti jį per uolas į pakalnę, pernešti 
sausą per giliausią upelio vietą ir 
saugiai sugrąžinti į stovyklą.

Bene didžiausią įspūdį paliko ir 
daugiausia stovyklautojų entuziazmo 
sulaukė „Aušros“ tunto jau seniai 
išmėginti, prityrusių instruktorių pra
vesti alpinizmo, šikšnosparnio skry
džio, nuo medžio į medį per įtemptą 
virvę ėjimo pratimai. Tiems prati
mams stovyklavietė ypač tiko: uolos 
aukštos ir stačios, storų medžių ne
trūko.

Paminėtini dviejų viešnių labai 
sėkmingi pravesti pašnekesiai: dr. Ra
munės Cobb apie naminių gyvulių 
priežiūrą ir Belindos Hornaitės-Wil- 
son apie vabalų rūšis ir jų pažinimą.

Vilkiukų ir paukštyčių atskirus 
užsiėmimus pravedė jų ištikimi ir 
nepavargstantys vadovai Juozas Bu
kaitis, Rimas Skeivys, Elytė Blansjaar, 

, Fiona Blansjaar ir Petras Pullinen.
Neapleistas ir lietuviškasis auklėji

mas, ypač tarpe jauniausiųjų, kurie 
nevisuomet bemoka lietuviškai. Sesės 
Marina ir Virginija Coxaites mokė

Sesės: Daina Tamošauskaitė, Daina 
Dryžaitė, Skaistė Mauragytė per JS 
Stovyklą, Sydney Valio! E Garrick 
nuotrauka. Tas puodas, tas puodas, 
kaip žiūri vis nesiduoda oi-oi!

lietuvių kalbos, dainų, tautinių šokių. 
Vieną vakarą, grįžtant iš laužo nugir
dau du broliukus, vilkiuką ir gintarėlį, 
dviese traukiant: „Oja oja iskylOjam, 
oja oja stovyklOjam...“

Stovyklos viršininkė sakė esanti 
ypač dėkinga iš Sydnėjaus atvykti 
nepatingėjusiems lietuviškos tauto
dailės žinovams, pravedusiems įvairių 
rankdarbių užsiėmimus. Edis Lašaitis 
mokė medžio raižymo ir susilaukė 
didesnio skautų dėmesio negu tikėjosi: 
bematant ant stalo ėmė augti kryže

liai, koplytėlės, Gedimino stulpai, 
Vyčiai, Geležinis Vilkas (nors ir iš 
medžio...). P. Lašaitis sparčiai darba- 

< vosi visą dieną, o išvykdamas padova
nojo gražių darbų stovyklos konkursų 
laimėtojams.

Jolanta Janavičienė jauniesiems 
parodė, kaip iš molio lipdyti papuoša
lus, ornamentus, stovylėles. Nors lauže 
nepavyko jų išdeginti, kaip buvo no
rėta, bet lipdymo džiaugsmo tai nesu
mažino. P. Jolanta pasiėmė parsivežti
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JUBILIEJINEI STOVYKLAI 
ARTĖJANT

75 m. Jubiliejinės stovyklos, 
Rakė, pradinė informacija buvo 
pernai rudenį pateikta. Kaip ži
note, J.S. vyks 1993 m. liepos 31 
d., šeštad., iki rugpjūčio 11 d., 
trečiad., Čikagos tuntų stovyk
lavietėje RAKAS, Custer, MI, 
10 mylių į rytus nuo Ludington, 
Michigan.

Iš keletos pateiktų pasiūlymų 
yra sudaryta bendra J.S. dieno
tvarkė, dienų mintys, programų 
metmenys, jų vykdymo projek
tas. Pirmija konkurso būdu 
išrinko J.S. dainą ir ženklą iš 
keletos pasiūlytų. „Tėvynės 
daina” žodžių ir muzikos auto
rė yra s. fil. Lyvija Bražėnaitė, 
Quantico, VA. J.S. ženklo 
autorė yra v.sk.fil. Genovaitė 
Mikus iš Lemont, IL. J.S. šūkis 
iki šiol dai’ neišrinktas — pra
šome daugiau pasiūlymų.

Dainynėlį, 120 dainų su gaido
mis, paruošė v.s. fil. Danutė Ei- 
dukienė. Jį spausdins v.s. VI. 
Vijeikio spaustuvė. Leidėjas yra 
LSS Pirmija.

Kitą dainynėlį, arti 120 dai
nų, paruošė Korp! Vytis ir ASD 
nariai, studijuoją Kauno ir Vil
niaus universitetuose. Susi

tarus su senj. Rolandu Kačins
ku, Vilniuje, dainynėlį spaus
dinsime Čikagoje ir pasiųsime 
į Lietuvą. Dainynėlio leidėjai 
yra: Lietuvių Skautų Sąjunga, 
Akademinis skautų sąjūdis ir 
Vydūno fondas.

Leidinį anglų kl„ apie 75 
metų jubiliejų ir lietuvišką 
skautavimą ruošia v.s.fil. Lilė 
Milukienė. 75 m. Jubiliejinės 
stovyklos leidinį paruoš „Sie
tuvos” skautininkių dr-vės, Le
mont, IL, sesės. Draugovei vado
vauja v.s. fil. Jolanda Kerelienė. 
„Sietuvos” dr-vė t.p. ruošia 75 
m. lietuviško skautavimo paro
dą, kuri bus išstatyta Jubilieji
nėje stovykloje, Rakė. Kaip 
žinote, stovykloje veiks v.s. Č. 
Kiliulio vedama krautuvėlė. 
Stovyklos papuošimus jau pla
nuoja s. Marytės Utz vadovau
jama ūkinio paruošimo vadija.

v.s.fil. Lilė Milukienė, J.S. vir
šininko pavaduotoja, tvarko 
bendrus programų reikalus, ko
ordinuoja jas su šakų stovyklų 
viršininkais ir rūpinasi kitų J.S. 
programų vykdymu stovykloje. 
I v.s. Jonas Paronis, J^s. vir
šininko pavaduotojas, prižiūrės- 

apsaugos, budėjimo, svečių 
transporto, pašto ir kitus ad
ministracinius stovyklos vadijos 
reikalus. Koordinuos su šakų 
stovyklų tolygiais pareigūnais 
paruošimo ir vykdymo darbuo
se.

Stovyklos registracija bus 
išsiųsta š.m. kovo mėnesį. Ar
timoje ateityje pranešime^ 
bendrų programų planus ir J.S. 
vadijų pavasarinės išvykos į 
RAKO stovyklavietę datą ir 
larbotvarkę. Prašau atkreipti 
dėmesį į pridedamas žinias, 
kuriose atsispindi pasiruošimo 
stovyklai eiga.

Budėkime!
v.s. Sigitas Miknaitis

LSS Tarybos pirmininkas

75 m. JUBILIEJINĖS 
STOVYKLOS „LHUANICA” 

VADUOS

v.s.fil. Sigitas Miknaitis, 
viršininkas

s. Gintautas Taoras, LS Broli
jos „Dariaus-Girėno” stov. virš.

v.s. Birutė Banaitienė, LS 
Seserijos „Seserija 75” stov. 
virš.

v.s.fil. Kęstutis Ječius, Aka-, 
deminio Skautų dąjūdžio stov. 
virš.

s. Marytė Utz, Ūkinio paruo-. 
Šimo viršininkė

s. Jonas Tamulaitis, RAKO i 
stovyklavietės direktorius

s. Algimantas Milašius, Regis-. 
tracija ir finansai

s.fil. Aleksandra Likande- 
rienė, sekretorė

v.s.fil. kun. Juozas Vaišnys, R. 
katalikų dvasios vadovas.

vysk. Ansas Dumpys, Evan
gelikų dvasios vadovas

v.s.fil Lilė Milukienė, J.S. 
virš, pavaduotoja

v.s. kun. Antanas Saulaitis, 
religinės sk. programos
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v.s. sesi. Ign^Marijošiūtė, re
liginės sk. programos

v.s. Liuda Rugienienė, ruošia 
tautines progr. medžiagą
' v.s. Irena'Kerelienė, užjūrio 
skautų priėmimas, kitataučių 
sk. priėmimas

j.v.s. Genovaitė Treinienė, J.S. 
laikraštėlio red,

s.fil. Lyvija Bražėnaitė-Gar- 
sienė, laužavedžių koordinatorė

sktn. dr-vė „Sietuva” J.S. 
leidinys ir parodėlė

v.s. Jonas Paronis, J.S. virš, 
pavaduotojas

dr. s. Robertas Vitas, J.S. 
komendantas

v.s. Juozas Šalčiūnas, Apsau
gos viršininkas

ps. Linas Orentas, užjūrio sk 
ūk. aprūpinimas

v.s. Antanas Jarūnas, tarp 
miestinis transportas

v.s. Česovas Kiliulis, Krautu
vėlės ved.

v.s. Stasys Ilgūnas, J.S. paštas
v.s. Vladas Bacevičius, J.S. 

paštas
s. Ginutis Matutis, stov. 

įrengimo/priežiūra, virš.
Čikagos tuntininkai ir tuntų 

administratoriai
j.ps. Marius Naris, pakrantės 

įrengimų vad.
ps. Renata Borucki, vėliavų 

aikštės įrengimai
sk.v. Algis Jonušas, bendrų 

papuošimų vad.
ps. Dalia Januškienė, virš, 

pavad. ūkio admin.
Nijolė Mackevičienė, vyr. šei

mininkė
s.v.v.sl. Antanas Mikus, už- 

pirkėjas, sandėlio ved.
ps.fil.. Vytenis Kirvęlaitis, 

virš, pavad., tiekimas
fil. Jonas Variakojis, tarpstov. 

komunikacija
dr.s. Robertas Vitas, telekom. 

ir garso sistema

„DARIAUS IR GIRĖNO”
BROLIJOS STOVYKLOS

VADIJA

s.fil. Gintautas Taoras, vir
šininkas

s. Romas Otto, virš, pavaduo
tojas

s. Vytautas Dilba, adjutantas
s.fil. dr. Mindaugas Griauzdė, 

komendantas
Karolis Žukauskas, laužave- 

dys
ps.fil. Vytautas Januškis, 

vilkiukų pastovy klės virš.
ps. Viktoras Puodžiūnas, 

skautų pastovyklės virš.
ps.fil. Paulius Mickus, skautų 

vyčių pastovyklės virš.
j.v.s. dr. Algis Paulius, jūrų 

skautų pastovyklės virš.
v.s.fil. Antanas Paužuolis, 

skautininkų pastovyklės virš.
v.s.fil. Gintaras Plačas, prit. 

skautų pastovyklės virš.

„SESERIJA 75”
STOVYKLOS VADIJA

v.s. Birutė Banaitienė, 
viršininkė

v.s.fil. Laima Kiliulienė, pava- 
duotoja/programos koordinatorė

j.s. Milda Arlauskienė, jūrų 
sk. programos koordinatorė

v.s.fil. Meilė, Mickienė, 
adjutante

ps. Ina Balsytė, komendante
ps. Julytė Žukauskaitė, lau- 

žavedė
v.s.fil. Gilanda Matonienė, 

pionerijos vadovė
v.s. Alė Namikienė, 

korespondentė
ps. Valentina Čepienė, specia

lių reikalų vadovė
v.s. Irena Markevičienė, ūkio 

skyriaus vadovė
ps. Dana Dilbienė, fotografė

v.s. Jonas Paronis
J.S. viršininko pavaduotojas

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

PASTOVYKLIŲ
VIRŠININKĖS

s. Vida Jankauskienė, skauti- 
ninkių/židiniečių pastovyklės 
virš.

ps. Daina Kasputienė, Vyr. 
skaučių/gintarių pastovyklės 
virš.

ps. Rasa Konklin, prit. skau- 
čių/jūrų skaučių pastovyklės 
virš.

ps. Jūratė Neimanienė, skau- 
čių/jūrų jaunių pastovyklės 
virš.

s. Laima Rupinskienė, paukš- 
tyčių/ūdryčių pastovyklės virš.

ps. Vida Juškienė, jaunų šei
mų pastovyklės virš.

ASS STOVYKLOS VADIJA

v.s.fil. Kęstutis Ječius, 
viršininkas

fil. Ramona Steponavičiūtė, 
stovyklos komendante

fil. Rimas Griškelis, pro
gramos vedėjas

fil. Vytenis Kirvęlaitis, 
Stovyklos ūkio vedėjas
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LIŪDIME NETEKĘ 
A.A. V.S. KUN. 

PRANO GARŠVOS, MIC
Lietuvių Skautų sąjungos 

veikloje a.a. kun. Pranas Garš
va dalyvavo nuo pat savo atvy
kimo į Ameriką. Talkino spau
doje, buvo skaučių tuntų ir Lie
tuvių Skaučių Seserijos kapelio
nas. 1979-84 metų laikotarpy
je ėjo R. Katalikų dvasios va
dovo pareigas LSS Pirmijoje. 
Kaip žinote, tai yra aukščiausia 
Lietuvių Skautų organizacijos 
vykdomoji institucija. A.a. kun. 
P. Garšva buvo pakeltas į vyriau
sius Lietuvių Skautų sąjungos 
laipsnius ir apdovanotas aukš
tais garbės ordinais, nors 
niekados neparodė, kad žemiška 
garbė jam būtų svarbi.

L.S.S. Pirmijoje aktyviai 
dalyvavo posėdžiuose ir, krei
piantis į jį, visuomet patardavo 

Iškilmingoje sueigoje v.s. kun. Praną Garšvą sveikina v.s. Vaclovas Tallat 
Kelpša. Dabar abu jau Amžinybėje.

bei padėdavo surasti išeitį svar
biuose Skautų sąjungos reika
luose. Jo gili išmintis, erudici
ja ir plati pasaulėžiūra turėjo la
bai svarbios įtakos Lietuvių 
Skautų sąjungos sprendimuose 
nustatyti ateities veiklos kryptį.

Lietuvių Skautų sąjungos bro
lių ir sesių vardu reiškiu gilią 
užuojautą Tėvų Marijonų vie
nuoliams, Velionio giminėms, 
bendradarbiams ir artimie
siems.

Ilsėkis ramybėje, didžiai ger
biamas skautų. broli, kunige 
Pranai.

Vis budime!

v.s. fil. Sigitas Miknaitis, 
LSS Tarybos pirmininkas

BOSTONO 
SKAUTININKŲ

RAMOVĖS 
' SUEIGA

Bostone gyvenantys lietuviai 
skautininkai ir skautininkės 
sausio 22 d. vakare susirinko 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
klubo patalpose. Po ilgesnio 
nesimatymo, malonu buvo vėl 
susitikti. Si sueiga buvo skirta 
paminėti Lietuvos Skautų 
sąjungos 75 metų sukaktį, o taip 
pat išgirsti apie dabar Lietuvoje 
atsikūrusius skautus, aptarti 
artėjančią Jubiliejinę stovyklą, 
vietinių tuntų veiklą ir pasi
šnekėti — pasidalinti mintimis.

Sueigon atsilankė Seserijos 
Vyr. Skautininke vs. B. Banaitie
nė ir jos pavaduotoja vs Laima 
Kiliulienė.

Sueigai paįvairinti vs. Č. 
Kiliulis suruošė parodėlę. Joje 
buvo išstatyti a.a. pik. vs. V. 
Senbergo skautiški medaliai, 
kuriais jis buvo apdovanotas 
Lietuvoje ir kitur, jam esant 
Lietuvos Vyriausiu skau
tininku. Įdomūs buvo ir ps. A. 
Petručio medžiaginiai skautiški 
ženklai prie uniformos, įgyti sto
vyklaujant su užsieniečiais 
skautais. Praeitį priminė įrišti 
„Skautų aido” komplektai iš 
Vokietijos laikų ir ps. J. 
Matulaitienės albumai su nuo
traukomis iš Atlanto rajono 
skautų stovyklų.

Didelį skanų tortą, papuoštą 
„75” skaitline, iškepė vs. Stefa 
Subatienė, kitą — S. Aldona 
Dabrilienė. Sueigoje dalyvavę 
24 skautininkai,-ės, šį malonų 
susibūrimą baigė sugiedodami 
„Ilgiausių metų” Lietuvos skau- 
tiiai- (k.n.)
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KELIONĖS Į JUBILIEJINĘ 
STOVYKLĄ LIETUVOJE

' Kelionių ruošimą į Lietuvos 
skautų,-čių Jubiliejinę stovyklą 
Pirmija pavedė LSS rajonų va
dams,-ėms ar jų įgaliotiems 
skautininkams,;ėms. Kelionėse 
gali dalyvauti tik pilnamečiai 
asmenys, nes už nepilnamečių 
skautų,-čių keliones į Lietuvą, 
ar stovyklavimą tenai, Lietuvių 
Skautų sąjunga nebus atsa
kinga.

Jau žinomos kelionių kainos 
į Vilnių iš Čikagos, Bostono, 
Detroito ir New Yorko. Taip nat 
galimi kiti patarnavimai Lietu
voje j už kuriuos kainos bus 
paskelbtos rajonų įgaliotinių 
„u, 'M- Mr 'Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr '■M- Mr Mr Mr Mr Mr Mr Mr
TV 'Tv' 'W' 'TV' T^ TV TV TV 'TV TV TV T^ TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV TV

pranešimuose. Vidurio rajono 
įgaliotinė yra v.s. Rita Penčy- 
lienė, Atlanto rajono — v.s. 
Česlovas Kiliulis, o kitų vie
tovių keliones tvarko rajonų 
vadai, įskaitant Australijos ir 
Europos rajonus. Svarbu mums 
visiems kartu tartis su Lietuvo
je skautaujančiais per Lietuvių 
Skautų sąjungos vadovybę. 
Todėl visais reikalais reikia 
kreiptis į nurodytus LSS parei
gūnus.

Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos Pirmijos 

pirmininkas s. Vida Gasperienė, Europos 
rajono Seserijos vadė su v.s. 
Feliksu Šakaliu skautų sueigoje

JUBILIEJINE STOVYKLA
Žvilgterėjęs į Jubiliejinės sto

vyklos vadovų sąrašą, matau 
keletą pažįstamų vardų, bet 
daugumas man nežinomi. Ir 
gerai! Tai vis nauji, jauni — 
taip, kaip skautija. Niekad 
nepasenstanti.

Mano patyrimu, stovyklos or
ganizavimas nėra pasisma
ginimas. Tai yra sunkus darbas. 
Daug valandų, daug prakaito, 
daug nusivylimų, daug 

■ rūpesčio. Ir kas už tai atlygins?
O vis dėlto. Ateina didelis 

Čekis. Ne doleriais. Nei vienas 
vadovas to ir nenori. Bet kada 
žygiuoja skautų, skaučių, vil
kiukų darnios gretos, kada su
skamba daina, kada visas 
stovyklos oras prisipildo jau*****#^^**#**^#^****
Laimutės Lelienės atminimui (l945-_ 1987) 
Dainavos vietininkijos skautai, Rochester, NY 
Kryžių kalne, Lietuvoje pastatė kryžių.

Nuotr. V. Staskevičiaus

\lz

natvišku entuziazmu, tada va
dovas gauna atlyginimą. Ir dar 
kokį! kažkaip išblunka tie 
sunkūs darbai, ginčai, svars
tymai. Taip buvo ir bus. 
Paklauskite kitų stovyklų dar
buotojų.

Jubiliejinės stovyklos vado
vai pasibaigus stovyklai už 
savo darbą gaus čekį. Joks 
bankas jo nekeis į dolerius. 
Todėl, kad jo negalima įvertinti 
jokiais doleriais. Tik į savo šir
dies banko knygelę galėsite jį 
įdėti.

Tad keliu kepurę prieš visus 
jubiliejinės stovyklos vadovus. 
Broliai ir sesės, LAIKYKIMĖS 
ir Budėkime!

v.s. Vladas Vijeikis
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Vadovas Petras Pullinen su vilkiukais 
per J.S. Sydnėjuje, 1993. Eglės Garrick 
nuotrauka.

namo išdeginimui sydnėjiškių darbe
lius, o Linda Tamašauskiene — mel- 
bourniškių.

Jurgis Janavičius vyresniems paro
dė naujų miško tapybos būdų.

Lina Kazlauskaitė-Wasson, atsive
žusi į stovyklą verpimo ratelį ir įvairių 
suverptos bei neverptos vilnos pavyz
džių, paukštytėms, vilkiukams ir vyres
nėms skautėms demonstravo kokiu 

taip pat ir milžinišką šaukštą broliui 
virėjui.

Martina Rcisgienė, nepavargstanti 
lietuviško meno skatintoja ir moky
toja, atsivežė žavingą rinkinį lietuviškų 
audinių ir šiaudinukų. P. Martina 
stebėjosi, kaip greitai kai kurios sesės 
išmoko austi juostas. Mažieji ypač 
džiaugėsi šiaudinukų varstymu.

Visos stovyklos padėka priklauso 
kun. Povilui Mortuzui už atvykimą 
atšvęsti sekmadienio šv. Mišių.

Visų stovyklos įvykių ir įdomybių 
neišminėsi: reikia patiems stovyklauti! 
Bet iš stovyklos grįžusių pasakoji
muose pakartotinai girdėjosi dar dvie
jų renginių įspūdžiai: tradicinio kaukių 
parado ir paskutinio laužo. Paradą 
laimėjo Brangelių skiltis pavaizdavusi 
virtuvės rakandus ir produktus ir 
sukūrusi poemą apie brolio Viktoro 
Šliterio kulinarinius sugebėjimus. O 
paskutinis laužas skautų vyčių buvo 
sukrautas ne laužavietėje, bet ant 
plausto ežerėlio viduryje. Ir uždegtas 
jis ne paprastai, o burtų pageiba: 
sustoję vyčiai nukreipė j jį savo lazdas 
ir laužas suliepsnojo...

Nemažas būrys stovyklautojų davė 
įžodžius:

Skautininkės: Marina Coxaite;
Skauto Vyčio: Juozas Lukaitis, 

Rimas Skeivys;
Vyresnės Skautės: Venta Protaitė, 

Julija Viržintaitę Rasa Venclovaitė, 
Betina Migevičiūtę Daniele Landell, 
Vida Žiedaitė;

Mokinomės tapybos! per JS Stovyklą, 
Sydney, 1993. E. Garrick nuotrauka.

keliu nuo avies nugaros nukirpta vilna 
virsta megztiniu. Dalyviai vienas per 
kitą veržėsi išbandyti ratelį, nors siūlą 
plonai suverpti ne visiems sekėsi.

Dr. Vida Viliūnaitę Sydnėjaus 
Akademikų Skautų Būrelio filisterė, 
mokė tradicinio medžio deginimo, 
kurį ji pati išmoko Tautinėje Stovyk
loje Melbourne iš sesių Amerikos 
lietuvaičių. Stovyklautojai ypač žavė
josi medinių namų apyvokos reikme
nų, lentynėlių, samčių, šaukštų, šaku
čių puošimo. Po užsiėmimo sesė Vida, 
padedama mamos filisterės Jadvygos 
Viliūnienės paruošė gražias dovanas 
stovyklos geriausiai skilčiai ir štabui, o
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Prityrusio Skauto: Joe Žižys, 
Danielius Biretas;

Prityrusios Skautės: Daina Dun- 
daitė, Zina Verbylaitė, Kristina Dry- 
žaitė, Daina Tamošauskaitė, Nerija 
Žemkalnytė, Daina Didžytė, Venta 
Jokubaitytė;

Skauto: Linas Šileika, Justinas 
Klimas;

Skautės: Nijolė Wilson, Elzytė 
Wilson, Audra Verbylaitė.

Daugelis stovyklautojų įsigijo 
naujas specialybes.

Stovyklos pabaigoj pavyzdingiau
siais skautais paskelbti: Nindra Skci- 
vytė — pavyzdingiausia paukštytė, 
Rimas Statkus — pavyzdingiausias 
vilkiukas, Dalytė Didžytė — pavyzdin

ROCHESTER
_________________ . ■ ■:

Lituanistinės Mokyklos Eglutė. Dovanas 
dalina prit. sk. skilt. dr. Simas Žmuidzi- 

giausia skautė, Matthew Page-Henfrey 
— pavyzdingiausias skautas.

Už pastangas ir darbštumą Jubi
liejinėje Stovykloje Australijos Rajono 
Vadija paskyrė specialią premiją: dvi 
metines „Skautų Aido“ prenumeratas, 
skautui ir skautei. Viena prenumerata 
teko sesutėms iš Hobarto, Nijolei ir 
Elzytei Wilson, o antra — Benui 
Katauskui iš Canberros.

Stovyklaipasibaigusstovyklautojai 
išsiskirstė pilni nepamirštamų įspū
džių, užmezgę naujas draugystes, su 
viltimi susitikti, jei ne anksčiau, tai 
bent už dviejų metų rajoninėj stovyk
loj Adelaidėje.

ps. fil. E. Jonaitienė

nas. Dovaną paima jauti, skautas Linas 
Januška. Visi Lit. Mokyklos mokiniai 
yra skautai-tės. Dr. Simas Zmuidzinas 
baigęs Gintaro-Ąžuolo Mokyklą, dabar 
gyvena Šveicarijoj.

VASARIO 16-TOS 
SUEIGA 

BOSTONE

Vasario 16-tos minėjimas
Vasario 16-osios — Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo 
75-mečio proga sausio 30 d., po 
pamokų lituanistinėje mo
kykloje, įvyko Bostono „Bal
tijos” ir „Žalgirio” tuntų 
iškilminga sueiga. Buvo prista
tyta naujas „Žalgirio” tunto 
tuntininkas s. Algis Adomkai- 
tis ir abiejų tuntų programos 
koordinatorė ps. fil. Glorija 
Adomkaitienė. Po naujų kandi
datų pristatymo ir specialybių 
įteikimo, programą, skirtą Va
sario 16-os sukakčiai, įdomiai ir 
prasmingai pravedė vs. Laima 
Kiliulienė. Paaiškinus, apie 
Laisvės Varpą ir ekrane pa
rodžius jo skaidrę, visiems buvo 
išdalinti varpeliai, kuriais buvo 
sutartinai simboliškai skambin
ta 75 sekundes. Sugiedojus 
„Lietuva brangi” vyko Jubilie
jinės stovyklos apibūdinimas. 
Vyr. skautės ir skautai vyčiai 
gražiais prisiminimais ragino 
visus dalyvauti šiemet 
rengiamoje Jubiliejinėje sto
vykloje. Buvo rodoma vaizda
juostė iš praeitos Jubiliejinės 
stovyklos ir atsakyta į klau
simus. „Baltijos” tunto tun- 
tininkė ps. fil. Jūratė Aukš- 
tikalnienė ir „Žalgirio” tunto 
tuntininkas s. Algis Adomkai- 
tis kvietė visus vykti ir į š.m. 
rengiamą Jubiliejinę Lietuvos 
skautijos stovyklą. Taip pat pri
minė, kad kovo 7 d. 11:30 vai. 
Lietuvių Piliečių klube vyks 
tradicinės Kaziuko mugės ati
darymas.

L. Ž.
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sveikina LSS Vyriausias Nuotr. J. Tarnu lai č.;o
„Lituanicos” tunto jūrų jauniai ir bebrai Klaipėdos dienos sueigoje.

Įžodį davusį „Lituanicos” tunto bebriuką 
skautininkas vs. Gediminas Deveikis.

CHICAGO
Klaipėdos krašto atvadavimo 

ir susijungimo su Lietuva 70 
metų sukaktį Chicagos jūrų 
skautija sausio 24 d. minėjo iš
kilminga sueiga, vykusia Lietu
vių centre, Lemonte.

Tradicinę Klaipėdos dienos 
sueigą, jau daugelį metų pame
čiui pasikeisdami, ruošia „Neri
jos” tunto jūrų skautės ir „Li
tuanicos” tunto jūrų skautai. 
Šįmet ši pareiga teko sesėms. 
Sueigą puikiai suplanavo „Neri-

PAMINĖTA 
KLAIPĖDOS 

ATVADAVIMO 
' 70-TO JI 

SUKAKTIS
jos” tuntininkė js. Violeta Pau
tienė, o ją sklandžiai pravedė 
komenjdantė gintare v. v. Dana 
Mikužienė.

Salėn įžygiuojančius jūrų 
skautus ir skautes plojimais 

sutiko gausiai susirinkę tėvai ir 
vadovybė — „Nerijos” ir „Litu
anicos” tuntų tuntininkai — js. 
Violeta Paulienė, ps. fil. Rober
tas Vitas, LS Brolijos Vyriau
sias skautininkas vs. Gediminas 
Deveikis, Vidurio rajono vadė s. 
Marytė Utz, rajono Seserijos 
atstovė vs. fil. Rita Penčylienė, 
LSB jūrų skautų skyr. vadovas 
jvs, dr. Algis Paulius, LS Seseri
jos jūrų skaučių skyriui atsto
vaujanti jvs. Dalia Sruogaitė, 
„Skautybės kelio” redaktorė jvs 
Irena Regienė ir kt.

Improvizuotame denyje išsiri
kiavusių vienetų raportus priė
musi komendante raportuoja 
vadovybei, kad šioje iškilmin
goje sueigoje dalyvauja 80 bro
lių ir sesių, kurie, į Vyriausio 
skautininko pasveikinimą at
sako griausmingu „Vis budžiu!”

Vadovybė atlieka vie n etų 
inspekciją, susipažįsta su 
vadovais,-ėmis, o broliai ir sesės 
jiems prisistato skardžiais savo 
laivų šūkiais.

Klaipėdos dienos sueigoje įžodžiui pasiruošusios „Nerijos” tunto „Ventės” laivo ūdrytės ir jų 
vadovės jps. Virginija Rimeikienė ir gvv. Aida Mikučiauskaitė.

Nuotr. Gražinos Gražienės
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Žodį tarti ^'pakviečiama 
Klaipėdoje augusi ir ten 1939 
nuo nacių smurto nukentėjusi 
jvs. Irena Regienė. Trumpai ap
tarusi Klaipėdos krašto ir uos
to reik- nę Lietuvai, sesė Irena 
išryškino, kad 1923 m. sausio 
15-tos dienūs sukilimu buvo 
įgyvendintas Mažosios Lietuvos 
lietuvių ryžtas išsilaisvinti iš 
šimetmečius trukusios sve
timųjų priespaudos ir susijungti 
su tautos kamienu. Sausio 15-ji 
yra mūsų tautinės pergalės 
diena, neatsiejamai grąžinusi 
Lietuvai jos pajūrio kraštą. Šią 
sukaktį turime džiugiai švęsti, 
tuo pareikšdami dėkingumą ir 
pagarbą visiems šią pergalę 
iškovojusiems. Atsigrįždama į 
praeitį prisiminė, kad ne visi tų 
70 metų buvo laimingi. Net 
Lietuvos Nepriklausomybės me
tais Klaipėdos krašte teko kovo
ti dėl lietuvybės, o dalina to 
krašto netektis, ją užgrobus na
ciams, primena, kad privalome 
būti apdairūs ir visuomet pasi
ryžę kovoti už savo kraštą ir 
tautinį paveldą.

Jūrų budžiui Romui Cesui 
perskaičius „Lituanicos” tunto, 
o g.v.v. Danai Mikužienei „Ne
rijos” tunto įsakymus, prieš 
vėliavas išsirikiuoja įžodžius 
duodantieji jūrų jauniai ir 
jaunės, tįebrai ir ūdrytės.

Ūdryčių įžodį, vadovaujant 
„Ventės” laivo vadei g.v.v. 
Virginijai Rimeikienei, davė 
kandidatės: Lina Dovilaitė, 
Žibutė Šaulytė, Rūta Grigaliū- 
naitė ir Vida Mikalčiūtė. Kak
laraiščius užrišti pakviesta jvs. 
Irena Regienė. Tėvynės meilės 
mazgelius i užmezgė vadovė V. 
Rimeikienė. Gerojo darbelio 
mazgelius — naujųjų ūdryčių 

mamytės.
Jūrų jaunių įžodį, vadovau

jant g.v.v. Taiydai Rudaitytei, 
davė „Juodkrantės” laivo sesės 
Kristina Mikaitytė ir Audra 
Kazlauskaitė. Kaklaraiščius 
užrišo jvs. Irena Regienė, 
Tėvynės meilės mazgelius — 
laivo vadė Taiyda, Gerojo 
darbelio — mamytės. Visas įžodį 
davusias tuntininkė asmeniškai 
pasveikino ir apdovanojo gėlė
mis.

Bebrų įžodžiui, vadovaujant 
j.b.v.v. Petrui Jakubauskui, 
prieš vėliavą v išsirikiuoja net 
devyni būsimi Lietuvos laivyno 
jūreiviai — Kristopas Bill, 
Mykolas Bill, Aras Galinaitis, 
Adomas Pellizzari, Jonas Pelliz- 
zari, Martynas Plazyk, Tomas 
Vodicka ir Aras Žygas. J. bu
džiui v.v. Alvydui Jonikui vado
vaujant Jūrų jaunių įžodį davė 
Aras Jonikas- ir Kristupas Pel
lizzari. Visiems įžodį davusiems 
broliams kaklaraiščius užrišo 
LSB Vyriausias skautininkas vs 
G. Deveikis. Tėvynės meilės 
mazgelius — jvs. dr. Algis Pau
lius ir Gerojo darbelio mazgelius 
— įžodį davusių tėveliai. Laivų 
vadovai, sveikindami, apdova

nojo brolius balionais ir sal
dainiais.

Įžodį davusiems sugrįžus prie 
savo vienetų, LS Seserijos Vidu
rio rajono atstovė įteikė 
Padėkos ordiną prieš dvejetą 
metų juo apdovanotai jvs Daliai 
Sruogaitei.

Visiems gerbiant išnešamos 
vėliavos, nuleidžiamas vimpi- 
las.

Padėkos žodį „Nerijos” se
sėms, praėjusią vasarą puikiai 
pasireiškusioms įvairiose parei
gose stovykloje, tarė „Stel
mužės” stovyklos viršininkas 
ps. fil. Vytenis Kirvelaitis, įteik
damas gėlių tuntininkei, o se
sėms — krepšelį saldainių. Į 
paskautininkes pakeltąsias.se- 
ses gintares sveikino jų vadovė 
jps. Aleksandra Gražytė. „Neri
jos” tuntininkė js. V. Paulienė 
padėkojo gintarių vadovėms jps 
A. Gražytei, jps. T. Rudaitytei 
ir visoms gintarėms už puikiai 
paruoštą kalėdinę šventę, o taip 
pat visiems broliams ir sesėms 
atnešusioms dovanas jūrų skau
tams,-ėms Lietuvoje ir tas 
dovanas išsiuntusiai jps. Gra
žinai Gražienei.

IR.

Jūrų skautuos iškilmingoje Klaipėdos dienos sueigoje, Klaipėdos krašto išsivadavimo 70 metų 
sukaktį švenčiant, skautininkų įžodį davę jps. Taiyda Rudaitytė, jps. Petras Jakubauskas, jps. 
Virginija Rimeikienė ir jps. Aušrinė Karaitytė. Nuotr. j. Tamulaičio
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PERKŪNO DRAUGOVĖ ŽIEMOS 
IŠKYLOJE

KERNAVIEČIŲ
GERASIS

DARBELIS
„Kernavės” tunto Čikagoje 

paukštytės ir skautės, pasipuo
šusios išeiginėmis uniformomis, 
šeštadienį, gruodžio 12 dieną 
jau nuo pat ankstyvo ryto 
ruošėsi savo tradiciniam gera
jam darbeliui — senelių, 
gyvenančių „California Gar
dens” lankymui.

Nuo rudens sueigose gvil
denome gerojo darbelio svarbą. 
Tai svarbus krikščioniškumo ir 
skautavimo pagrindas — 
tarnauti ir būti naudingais ki
tiems. Pavyzdys — geriausias 
mokytojas. Tad tuoj po pamokų 
lituanistinėje mokykloje, vado
vėms ir tėveliams talkinant, 
išvažiavome.

Atvykusias, „California 
Gardens” senelių namų kori
doriuje mus maloniai sutiko P. 
Tuskenienė, čia ilgus metus dir
banti su lietuviais seneliais.

Sesei Marytei Utz pristačius, 
sesės pagiedojo kalėdines 
giesmes lietuvių ir anglų 
kalbomis, o taip pat ir kelias 
lietuviškas ir skautiškas dainas. 
P. Tuskenienė supažindino su 
lietuviais gyventojais, kurių čia 
kasmet mažėja. Sesės seneliams 
įteikė savo sukurtus kalėdinius 
sveikinimus ir pavaišino sal
dainiais. Po to ėjo į kambarius 
lankyti silpnesnių senelių. 
Sesės . stengėsi su visais pa
bendrauti ir nors trumpai pra
džiuginti giesmėmis ir 
dainomis. Žadame (kaip ir praei- 
tyje) senelius vėl lankyti 
pavasarį, prieš Velykų šventes.

M.U.

„Lituanicos” skautų tunto 
Čikagoje „Perkūno” draugovė, 
ketvirti metai iš eilės, sausio 
mėnesį atlieka savaitgalio 
iškylą į Michigano valstijoje 
esančią Rako stovyklavietę. Si 
iškyla daroma siekiant 
pamokyti skautus stovyklavimo 
žiemą ir leisti jiems pasidžiaug
ti žiemos gamtos grožiu.

Penktadienį, sausio 15 d., 
dvylika asmenų susirinkome 
v.si. Andriaus Utz tėvų 
namuose, Evergreen Parke. 
Buvome 5 vadovai, 7 skautai ir 
prityrę skautai, jų tarpe svečias 
— skautas iš Brazilijos Paulius 
Liebling. Iškylos vadovas buvo 
draugininkas v.sl. Tadas Stro
pus, o jam talkino s. Donatas 
Ramanauskas, vsl. Andrius 
Utz, psl. Linas Gierštikas ir psl. 
Rimas Putrius.

Susikrovę reikmenis, trimis 
automobiliais maždaug 8 v.v. 
išvykome iš Čikagos apylinkių. 
Kai pasiekėm stovyklą, buvo 
jau 1'00 v.r. Stovykloje buvo arti 

„Lituanicos” tunto „Perkūno” draugovės dalis skautų žiemos iškyloje į Rako 
stovyklavietę.

12 colių sniego, tad pirmiausia 
teko atkasti stovyklavietės var
tus. Įvažiavę stovyklon išsikro
vėme daiktus ir paruošėm 
nakvynes ambulatorijos ir 
valgyklos pastatuose. Išsivirę 
kakavos, skaniai užkandome 
pyragaičių ir kritome į guolius 
poilsiui prieš dieną mus lau
kiančius užsiėmimus.

šeštadienį kėlėmės 7:30 v.r. 
Pusryčių ruošimu rūpinosi 
vyresni skautai. Stipriai pa
valgėme gardžiuodamiesi kiau
šiniene, lašiniukais ir koše. 
Susitvarkę ruošėmės važiuoti į 
Ludington State parką, bet 
vienas automobilis „nutarė” 
neužsivesti. Lyg tyčia, netu
rėjome , jumper cables”, tai An
driui Utz teko važiuoti į Scott
ville miestelį jų nupirkti. Mūsų 
laimei, tai buvo vienintelis 
Jumper cable” to miestelio par- 

' duotuvėje. Belaukiant iš mies
telio grįžtančio Andriaus, skau
tai turėjo laiko paruošti taką sli
dinėjimui rogutėmis nuo
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kalniuko.
Pagaliau, užvedę visus tris au

tomobilius, važiavome į Lu
dington miestą išsinuomoti nor- 
diškas (,,cross-country”) slides, 
o po to — j Ludington State 
parką slidinėti.

Slidinėjimo iškylai pasi
rinkome taką aplink „Lošt 
Lake”, esantį greta Hamlin 
ežero. Nors dangus buvo rūsčiai 
apsiniaukęs ir pūtė žvarbus
vėjas, smagu buvo slidinėti 
taku, vingiuojančiu tarp aukš
tų smėlio kopų. Vietomis teko 
kopti j kopas, bet po to buvo la
bai smagu leistis žemyn nuo 
kalvų.

Baigę slidinėjimą, pasišildėme 
sriubos ir gardžiuodamiesi 
sumuštiniais gerai pavalgėme 
prieš kelionę atgal. Grįžę sto- 
vyklon persirengėme sausais 
drabužiais ii’ šokome gaminti 
vakarienę. Paruošėm šviežias 
salotas, „česnakų duoną” ir 
makaronų su malta mėsa pomi
dorų padaže.

Sekmadienio rytą jaunesni 
skautai visiems iškepė blynų 
pusryčiams. Po pusryčių pra
dėjome ruošą kelionei namo, 
bet, kai bebaigdami pasi
ruošimus bandėme užvesti au
tomobilius, „sustreikavo” ta~ 
pats automobilis ir „nepasi
davė” net bandymui užvesti jį 
su „jumper cables”. Teko 
važiuoti net į Ludington mies

VIDEO KONKURSAS VIENETAMS
Konkurso projektą paruošė js. 

fil. Milda Arlauskienė.
Uždavinys: paruošti iki 3 mi

nučių ilgumo video reklamą, 
kurioje kiekvienas vienetas 
save pristato — pagrindinė min
tis „skautavimas”, ir minint 
jubiliejinius metus. Į video 
reklamą reikia įtraukti vieneto 

, nares ir gyvenamos vietos vaiz
dus. Vienetų vaizdajuostes įver
tins 3-jų asmenų komisija, kuri 

tą, ieškoti jam tinkančios ba
terijos. Iš dalies gerai, kad taip 
atsitiko, nes turėjome progą 
trumpai iškylai. Brolis Donatas 
vedžiojo skautus po visus Rako 
užkampius — miškus, pelkes, 
upelius net iki Clancy ežero 
pakrantės. Daugelis, nors jau 
daug metų Rakė stovyklavę, tų 
vietų dar nebuvo matę, o jei ir 
matę, tai žiemą viskas kitaip 
atrodo.

išrinks tris geriausiai paruoštas 
vaizdajuostes. Visos vienetų 
video bus susuktos į vieną ka
setę. Rezultatai bus rodomi. J.S. 
Rakė ir įteikiamos premijos — 
pirma, antra ir trečia vieta. 
Vienetų video reklamas reikia 
siųsti js. fil. Mildai Ar
lauskienei, 2712 Dana Drive, 
Burnsville, MN 55337 iki š.m. 
balandžio 30 d.

„Palangos” tunto vyresniųjų skaučių būrelis Ramiojo Vandenyno rajono sueigoje. Iš k. — And- 
rytė Giedraitytė, Vilija Žemaitaitytė, Nida Gedgaudaitė, Rima Mulokaitė, Nida Paplauskaitė, 
Lidija Tompauskaitė ir Laima Žemaitaitytė. Nuotr. G. Radvenytės
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CANADA
Šatrijos ir Rambyno vyresnieji: 

skautai-tės prieš Kalėdas gruodžio 20 
d. kalėdojo. Jie giedodami kalėdines 
giesmes aplankė netoli Lietuvių namų 
gyvenančius tautiečius. Sukalėdojo 
$355-, už kuriuos bus paruošti siunti
niai ir pasiųsti Šiaulių miesto našlai
čiams. Ši tradicija ir kartu gerasis 
darbelis vykdomas kas metai.

Rambyno sk. tunte — pasikeiti
mai. Tuntin. pavaduot, pareigas per
ėmė ps. dr. R. Saplys, o komendanto/- 
adjutanto — ps. Al. Saplys. Buvęs 
adjut. sk.v. v.sl. J. Zenkevičius perėjo 
į Romuvos komitetą. Jūros skaut. ps. 
S. Namickas ir ps. dr. A. Stundžia dėl 
tarnybos pasitraukė. Įgulos vado pa
reigas perėmė v.sl. dr. J. Birgiolas. 
Visi kiti vadovai liko tie patys su 
tuntin. s. A. Senku. Sausio 24 d. ruo
šėmės žiemos iškylai j Woodlands, 
Kanados skautų stovyklą. m.

1992 m. Po Kūčių Malda, Ateina naktis.

,1992 m. Kūčių deklamacija su G. Karasieju ir Inga Pivoriūte.

1992 m. Kūčių pasirodymui vilkiukai su dr-ku ps. M. Rusinu ir adj. Pašku.
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1992 m. Kučiose
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CHICAGO NERIJOS TUNTAS KAZIUKO MUGĖJE
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CHICAGO

Lietuvių skautijos Čikagoje 
35-ji Kaziuko mugė Jaunimo 
centre vyko sekmadieni, kovo 7 
dieną. Ją rengė visi keturi vie
tiniai skaučių ir skautų tuntai, 
Čikagos skautininkių draugovė 
ir Akademinis skautų sąjūdis.

Oficialus mugės atidarymas 
įvyko 11:15 vai. ryto, daly
vaujant LSS Tarybos pirmi
ninkui S. Miknaičiui, LSB 
Vyriausiam skautininkui G. 
Deveikiui, ASS vadijos pirmi
ninkui E. Korzonui, Jaunimo 
centro direktorei S. Endrijo- 
nienei ir kitiems garbės 
svečiams, mugę atidaryti buvo 
pakviestas Lietuvos generalinis 
konsulas Čikagoje Vaclovas 
Kleiza. Atidarymą šįmet pra
vedė „Aušros Vartų” skaučių 
tuntas, kvieslės pareigas talen
tingai atliekant filisterei 
Ramonai Steponavičiūtei.

Iki 3 v. p.p. mugę aplankė 
daugiau negu 4000 asmenų, jų 
tarpe daug jaunų šeimų su 
mažamečiais vaikučiais. Su
augusieji labiausiai domėjosi 
didž. salėje įsteigtuose tuntų 
paviljonuose pardavimui išsta
tytais medžio drožiniais, 
keramika, gintaro papuošalais, 
margučiais, verbomis, įvairiais 
meniškais rankdarbiais. Didelio 
dėmesio susilaukė akademikų 
knygynas lietuviškų knygų, 
kasečių ir plokštelių gausa, gi 
vaikai nesitraukė nuo laimė
jimų, kol lentynose nebeliko 
juos viliojančių laimikių. Visi 
galėjo gerai pavalgyti ^Nerijos” 
ir „Lituardcos” tuntų tvarkomo
je valgykloje, pasigardžiuoti 
kava ir tortais atskirų vienetų 
kavinėse. Netrūko pramogų 
jaunimui ir vaikams.

JJ-jl KAZIUKO MUGI
Ši mugė, lyginant su anks

tyvesnėmis, buvo kuklesnė. Ne 
vien eksponatais paviljonuose, 
bet bendrai visame įsirengime. 
Ypač tai pastebima buvo 
kavinėse, kuriose trūko praeity
je buvusio puošnumo, temų įvai
rumo. Čia išimtis buvo „Kerna
vės” skaučių tunto „Dainuojan- 
iti sodyba”, įrengta Jaunimo cen
tro kavinėje, kuri buvo didžiau
sia šios mugės atrakcija. Čia 
dėmesio vertos buvo iš anksto 
gerai suplanuotos ir atliktos 
dekoracijos, o ypač puiki buvo 
dainuojančių kernaviečių cho
relio programa. Vadovaujant 
tuntininkei s. Ramutei Keme- 
žaitei, dainuojančios sesės 
davė net keturis „koncertus”.

Dėmesio verta pastanga, ypač’ 
dominusi mažus berniukus, 
buvo antrame aukšte DLK 
Gedimino draugovės „kinas”, 
kur išradingieji vilkiukai rodė 
savo sukurtą 7 minučių truk
mės vaizdajuostę „Super- 
vilkas”, o to filmo „žvaigždės” 
labai mielai teikė lankytojams 

Jaunosios skautės dainuoja š.m. Kaziuko mugėje Jaunimo centro kavinėje
Nuotr. E. Šulaičio

savo autografus. Mergaitės 
mieliau lankėsi jūrų skaučių 
grimavimo „salone” ir būriavosi 
prie paukštyčių skanėstų preky
stalio. Paaugliai rinkosi video 
žaidimų kambaryje ir kitose 
jiems patraukliose pramogose.

Džiugu, kad, metams sku
bant, skautų entuziazmas ne
blėsta. Laiko tėkmėje keičiasi 
mugių pobūdis, keičiasi veidai 
rikiuotėse ir vadovybėje, tačiau 
išlieka tradicijos ir idėjos tęsti
numas, vyresniųjų perduoda
mas jaunesniems. Labiausiai 
džiugina, kad kompiuterių ir 
video gadynės jaunimas entu
ziastingai jungiasi į darbus; 
pasiryžęs puoselėti tradicijas, 
ugdyti jaunesniuose darbštumą, 
pareigingumą ir mintį, kad 
skautas savo veiklai lėšas 
kaupia savo nuoširdžiu ir iš
tvermingu darbu. Visuomenė 

jtai supranta ir savo susi
domėjimu ir atsilankymu 

1 mugėje remia šią kilnią jau
nimo auklėjimo organizacijos 
pastangą.

IR
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Postmaster: sęrjd all address changes to:

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

ALp(LKA)3083
1993, Nr. 3
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♦**♦********♦***♦**♦♦*♦*♦*♦♦*♦♦*♦**

- Dėdule, ar moki angliškai?
- Žinoma, kad moku.
- O kaip bus lietuviškai I don't know?
- Aš nežinau.
- Na matai. O sakai, kad moki angliškai

Du broliai stovykloje kalbasi.
- Kur tu gyveni broli?
- Atlantp pastovyklėje.
- Ką tu ten darai?
- Esu skautas.
M-*********************************

- Ar galima gerti vandenį iš mažo upelio?
- Galima. Visos bakterijos užsimuša į akmenėlius.

— Vienuma mane iš proto išvarytų, jeugu ne tu, mano šuneli

— Jeigu tai Morzės abėcėlė, tai tas genys 
labai gudrus paukštis

28


	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0001
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0002
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0003
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0004
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0005
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0006
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0007
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0008
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0009
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0010
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0011
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0012
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0013
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0014
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0015
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0016
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0017
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0018
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0019
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0020
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0021
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0022
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0023
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0024
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0025
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0026
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0027
	1993-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0028

