
1



SKOTU AiflO
Postmaster: send all address changes to: 
4613 W. 106 Pl.USPAS497-840 Oak IL- 60453

Second Class Postage paid at Chicago, 
Illinois

SKAUTU AIDAS
THE SCOUTS' ECHO

A Lithuanian youth magazine, published 
monthly except July and August by The 
Lithuanian Scouts Association. Not for 
prof$ Illinois Corporation.

© Office of Publication
SKAUTU AIDAS
2345,Wpst 56 Street
Chicago, IL 60636

© Managing Editor
Albina Ramanauskiene
4613 W. 106 Pl.
Oak Lawn, IL 60453

Garbės prepuiperata
Augustinas Orentas, Chicago, IL 
Vyt. Kamantas, Grand Rapids, Ml 
Kun. J. Prunskis, Chicago, IL 
v.s. M. Gverzdienė

Skautų Aidą parėiųė
Kun. Daugintis, Chicago, IL - $3.00 
Liudas Kriaučiūnas, Cicero, IL - $10.00 
Teresė Enskaitienė, s. Prano Enskaičio 
atminimui, Hamilton, Canada - $50.00 
Waterburio skaučių Židinys - $26.00 
Aleksandras Radžius, Baltimore, MD - $15.00 
Hartfordo skautai ir skautės - $10.00

Užsakė j Lietuvą
Hartfordo skautai ir skautės - 4 “S.A.” - $40.00

Oficialus LIETUVIŲ SKAUTŲ S-GOS organas 

{steigtas "1923.111.15, Šiauliuose, Lietuvoje
Leidžia LSS TARYBOS PIRMIJA

’Prenumerata metams ■ $5.00
Garbės leidėjo prenumerata - $25.00
Garbės prenumerata ■ $10.00 
J Lietuvą oro paštu ■ $40.00 
Prenumeratų kainos US doleriais

Redaktorius
v-s. Antanas Saulaitis ir Pelėdų skiltis
2345 West 56 Street
Chicago, IL 60636

Administratorė
vjs. Albina Ramanauskienė
4613 W. 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

2



— v

- Siu iv S f
■C/ona !

3



4

4



Buvau tada Irkutsko srt. Taišeto 
raj. 09 kolonijoje. Ten mūsų, apie 60 
lietuvaičių pjovė Sibiro pušis. Lageryje 
nebuvo vandens. Jį veždavo iš Andzio- 
bos upės, tekančios už kokių 3 km. 
Vairuotojai buvo samdomi. Jie ir 
atvežė mums iš netoH esančios 24-os 
vyrų kolonijos pirmą kalinio Mariaus 
laišką. Nuo tos dienos jis tapo mūsų 
globėju. Mes buvome visai išsekusios 
— ne tik kūnu, bet ir dvasia. Marių 
saugojo tokie pat sargybiniai, tokie pat 
šunys, bet jis buvo vis vien stiprus ir 
dar sugebėjo mus pakelti virš niūrios 
kasdienės pilkumos. Tiesa, mūsų 
buitis nuo to nepalengvėjo, bet mes 
atgijome, kalbėjome ir galvojome apie 
tokius dalykus, kuriuos buvome pa
miršę. Marius atsiuntė mums tomelį 
Salomėjos Neries poezijos. Ten jo 
buvo užrašyta: „Vaidilutėms. Gėrio ir 
grožio ieškokime ir ten, kur kiti jo ne
randa“. Negalėjome suprasti, kaip jis 
šiame pragare, kur mes buvome ne 
žmonės, o tik numeriai, sugebėjo gauti 
lietuvišką knygą. Marius kas mėnesį 
siuntė iš tokių pat bėdžių surinktus 
pinigus, kad atiduotume juos toms, 
kurios negauna jokios paramos iš 
Lietuvos. Kam skirti paramą, sprendė 
mūsų taryba, kuriai vadovavo Elena 
Marytė. Tai tarybai priklausė ir Ele
nos buvusi auklėtoja iš Linkuvos gim
nazijos Rūta Markaitė. Mariaus laiš
kai buvo siunčiami Elenos Macytės 
vardu, nors rašė jis mums visoms.

Kartą pas mus įvyko didelė nelai
mė. Jadvyga Šukytė elektriniu pjūklu 

ko ne visai nupjovė koją. Gydytojas 
pasakė, kad kuo skubiausiai reikia 
penicilino ampulių, kurių jis neturi ir 
negali gauti. Gydytojas buvo laisvas 
žmogus, o ką galėjome mes? Neturė
damos kam pasiguosti, pranešėme 
Mariui. Net žadą praradome, kai 
„paštininkai“ mums jau antrą dieną 
atgabeno dėžutę penicilino ampulių. 
Jadvyga buvo išgelbėta, o mums taip 
ir liko paslaptis, kur Marius galėjo 
gauti vaistų, kurių tuo metu ir laisvėje 
buvo sunku gauti. Mat jis niekada 
apie save nepasakodavo.

Viename laiške Marius pasitei
ravo, ar yra pas mus skaučių. Vėliau 
atsiuntė Elenai Macytei ir man ženk
lelius iš džiovintų rūtų šakelių ir pra
nešė, kad mes pakeliamos į skiltinin- 
kes.

Marių mačiau vienintelį kartą.
Mano bausmė ėjo į pabaigą. Vaikš
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Mielos sesės „Pelėdos“
Siunčiu pora iškarpėlių iš Lietu

voje leidžiamo tremtinių laikraščio 
„TREMTINYS“.

Skaitėme per židiniečių sueigą ir 
visoms ištraukė ašaras.

Gal kur nors panaudosite? O jei 
ne tai manau, kad ir Jums bus malonu 
pasiskaityti.

Jūsų „globojamas“ SKAUTŲ 
AIDAS puikus!

Vis budžiu!

Aldona Katinienė

čiojau jau be sargybos. Netoli geležin
kelio pervažos stpvėjo prekinių vago
nų sąstatas. Kažkas mane pašaukė. Už 
vieno vagono stovėjo Marius. Aš 
ištiesiau jam ranką. O jis pasakė: 
„Nejaugi, sese, pamiršai, kaip skautai 
sveikinasi?“ Aš ištaisiau klaidą ir labai 
suglumau. Pasikeitėme tik keliais 
sakiniais, nes prie vagonų stovėjo 
sargyba.

Daug prabėgo metu, o aš sunkią 
valandą vis prisimenu Marių. Teko 
girdėti, kad Marius — tai Lietuvos 
kariuomenės karo gydytojas Bronius 
Žvikas. Palaidotas tėvynėje, Panevė
žyje. Labai norėčiau, kad kas daugiau 
papasakotų apie šį žmogų.

Ona Padvarėtienė 

.TREMTINYS“ 1993 m. sausis
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SHUT
ARABŲ skautų sąjungos 

vysto "Skautai ir gamtos aplinka” 
vajų, suskirstytą į keturias sritis - 
miesto, dykumų, žemės ūkio, pajūrio. 
Medžiagą padės telkti, visų šakų skau
tai. Tada su UNICEF pagalba pradės 
uždavinius vykdyti.

"PROJECT EXCHANGE" 
yra Pasaulinės skautų organizacijos 
naujas uždavinys: suderinti įvairių 
šalių pagalbos prašymus su pagalbą 
suteikiančiaisiais. Vienas pirmųjų 
prašymų yra lėšos padėti Bolivijos 
skautams išvalyti Alalay ežerą; Kenijos 
skautams -. įrengti stovyklavietę luo
šiems vaikams su daržu, staliaus dirb
tuve , mūrininkystės pamokomis, odos 
išdirbimo dirbtuve, gyvulininkystės 
projektu, kad luoši vaikai galėtų la
vintis savarankiškai gyventi. Nepalio 
skautams - mokyti žuvininkystės kai
muose. Nigerijoje - reikalingos skautų 
stovyklavietėje prūdui pompos, tvoros 
ir nutekėjimo vamzdžiai žuvininkystės 
ūkiui išlaikyti. Filipinuose: reikią lėšų 
tam kad mokyti 10-17 m. vaikus rašyti, 
amatų, pasitikėjimo savimi. Togo

IJ RATE
skautų 350-čiai vadovų reikia 75 dvira
čių ir kitų reikmenų, kad pravedus / 
sveikatingumo kursus šeimoms visoje 
šalyje. Kiekvienam projektui skirta 
50.000 šveicariškų frankų suma.

RADIJO DŽIAMBORĖJE 
spalio mėn. buvo naujovė — Pasaulio 
didžiųjų bokštų fedracija pasiūlė skau
tams bei skautėms iš šių bokštų kal
bėtis su savo broliais ir seserimis po 
visą pasaulį, kaip kad jau 35 m. po 
vieną savaitgalį radijo mėgėjų bango
mis daro. JOTA dalyviai faksais, vi- 
deofonais, televizijakalbėjosi iš bokštų 
Canberroje, Sidnėjuje, Vienoje, To
ronte, Montrealyje, Paryžiuje, Tokio, 
Roterdame, Maskvoje, Blackpoolyje ir 
Londone, New Yorke ir Taškente.

LIETUVOJE pagal WOSM (Pa
saulinio skautų sąjūdžio centro) pra
nešimą esama apie 1500 skautų ir 
skaučių; maždaug tiek, kiek Latvijoje 
ir truputį mažiau negu Estijoje (ten 
2000). Lapkričio mėnesio “World 
Scoutint News” biuletenis skiria pus
lapį trims Baltijos valstybėms. Lietu

vos skautams jubiliejinę stovyklą 
padės ruošti Danijos YMCA skautai, 
o Latvijos skautų sąjunga turi ryšių su 
Kanados, Danijos, Vokietijos, Norve
gijos, Didžiosios Britanijos, Švedijos ir 
JAV sąjungomis, kurios padeda vys
tytis skautavimui Latvijoje.

AUSTRIJOS ir Vokietijos skautai 
bei skautės, įskaitant invalidus skau
tus, Mocarto gimtinėje Zalcburge, 
Austrijoje, pastatė „Užburtosios flei
tos“ operos koncertą. 150 jaunų žmo
nių dalyvavo visoje ruošoje.

ŠVEDUOS karalius Karolis XVI 
Gustavas yra Pasaulio skautų federa
cijos garbės pirmininkas.

AFRIKOS 22-jų šalių skautų 
sąjungos Kararėje, Zimbabvėje, iš
rinko keturis naujus Afrikos Skautų 
komiteto narius.

MONGOLIJOJE skautų sąjūdis 
per dvejus metus išaugo iki 2.500 
narių. Pasaulio skautų Azijos — Ra
miojo vandenyno srities raštinė 1993 
m. rengs vadovų lavinimo kursus 
Mongolijoje.

KANADOS skautų sąjunga 1974 
m. įvedė mišrią skautų vyčių — vyres
niųjų skaučių programą, 1983 m. — 
prityrusiųjų ska’ .ų ir skaučių šaką, o 
1992 m. leido visoms šakoms turėti 
mišrius vienetus, o vadovauti paren
kami asmenys, vyrai ar moterys, kurie 
toms pareigoms geriausiai tinka.

AIRUOS skautų sąjunga įsteigė 
Bosnijos karo tremtinių vaikų skautų 
draugovę su 25 nariais, ir tikisi, kad 
jie grįžę į savo šalį toliau skautaus.
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DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
1992 finansinis vajus atnešė apie 4,5 
milijonus svarų skautiškoms progra
moms didmiesčiuose ir tarp mažes
niųjų tautinių bendruomenių. Lėšos 
keltos „arbatėlėmis“ labai keistose 
vietose, pardavinėjant ryškios spalvos 
kaklaraiščių žiedus ir kt.

TYRIMO ir vystymosi komitetas, 
Pasaulio skautų organizacijos dalis, 
lapkričio mėn. posėdžiavo Vokietijoje. 
Pravedė apklausą skautų, tėvų ir va
dovų tarpe tirdami, kaip skautybė 
prisideda prie jaunų žmonių ugdymo 
ir kokios programos būtų veiksmin
gesnės paauglių tarpe.

OBJECTtFTOWARDS
2 0 0 2

TAILANDUOJE š.m. liepos 19- 
23 vyks 33-ioji Pasaulio skautų kon
ferencija tema „Į 2002-uosius metus“. 
Tailandijosministraspirmininkasbuvo 
skautas ir baigė Miško ženklo kursus.

SKAUTŲ KRAUTUVĖLIŲ 
vedėjai iš 17 šalių susirinko į savo 
antrąjį Europos pasitarimą Budapešte, 
Vengrijoje, išvystydami žinių bei skau
tiškų reikmenų platinimo tinklą.

INDONEZIJOJE įvyko 17-tas 
Azijos — Ramiojo vandenyno srities 
20-ties sąjungų pasitarimas.

EGIPTE susirinko 16-kos skautų 
sąjungų atstovai 20-tąjai Arabų skautų 
konferencijai tema „Skautybė be sie
nų“.

NAUJOSIOS Zelandijos skautai 
gruodžio 5 d. dalyvavo metinėje M- 
aisto dienoje, kuriai kiekvienas sąjun
gos narys turėjo surinkti penkis maisto 
produktus neturtingiesiems, ir padėti 
maisto dalinimo stotelėse.

„TYLOS SIENA“ — Europos 
skautų ir skaučių komiteto projektas 
apie buvusioje Jugoslavijoje vykstantį 
karą. Vienetams dalinami uždaviniai: 
praveda užsiėmimus „Vaiko teisių 
deklaracija“, jauniems žmonėms su
prantamomis žiniomis, būdais paveikti 
šalpos įstaigas bei valdžias šiuo rei
kalu. Projekto medžiaga išleista anglų, 
prancūzų, italų, ispanų ir švedų kalbo
mis.

EUROPOS LAUŽAI Naujųjų 
Metų dieną buvo užkurti 12-oje Euro
pos bendruomenės šalių, o prie jų 
prisidėjo ir Kipro bei Maltos skautai 
ir skautės. Virš 500 didžiulių laužų 
lygiai vidurnaktį liudijo, kad Europo n 
ateitis priklauso Europos jaunimui. 
„Europos švyturio“ įvykyje dalyvaujan
tys pasodino ir po 12 medelių tą pačią 
dieną. Graikijoje skautai liepsną nešė 
nuo Akropolio į Atėnų centrą, kad 
laužą uždegtų ministras pirmininkas.

„SKAUTAVIMAS gamtai ir 
aplinkai“ yra trijų metų projektas 
pasaulio skautijoje ugdyti šios srities 
programas, įtraukti jaunus žmones į 
skautijos sprendimus ir apie skautybę 
geriau teikti žinias skautų ir visuome
nės tarpe. Antrasis tuo pavadinimu 
seminaras Šveicarijoje nusprendė 
gamtosaugos programą vystyti ypač 
vyresniųjų skautų tarpe.

BENINO Catonou vietovėje ati
darytas naujas skautų centras kursams, 
seminarams. Jis pastatytas Vokietijos 
Šv. Jurgio skautų sąjungos surinktomis 
lėšomis.

GILWELLIO parko „Baltieji 
rūmai“ per dvejus melus bus atnau
jinti. 1918 m. buvo nupirkta patalpa, 
kurioje ir prie kurios vyko ir vyksta 
įvairūs vadovų lavinimo kursai, suva
žiavimai, vedama raštinė. Dalis senojo 
pastato pradėjo irti, jis bus pritaikytas 
moderniems reikalavimams.

AUSTRALIJOS valstijos su
mažino iki 16 m. amžių, nuo kurio 
galima Raudonajam kryžiui duoti 
kraują, todėl ir kautų tarpe šis svar
bus uždavinys yra plačiau skatinamas.
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KINŲ skautu tautinėje stovykloje 
lapkričio mėn. Taiwane dalyvavo 
13.000 skautų ir vadovų. Susipažini
mui panaudojo skautų tarpe labai 
gerai žinomą žaidimą: kiekvienas 
dalyvis gauna po raidų ir turi surasti 
kitus, kad sudarytų žodi. Kiniečių 
stovykloje šie būreliai susidėjo iš as
tuonių berniukų ir mergaičių, kurių 
nešamos kinų kalbos piktogramos 
išrašė kinų tautoje žinomas astuonias 
dorybes.

ČEKIJOS skautų sąjungai skau- 
tybę invalidų vaikų tarpe vystyti pa
deda Vokietijos Šv. Jurgio skautų 
sąjunga. Čekai ruošia vadovams vado
vėlį apie luošųjų skautavimąir remon
tuoja pastatą, kuriuo invalidai galės 
naudotis. Tuo pačiu vokiečiai skautai 
stengiasi į skautavimą įtraukti savų 
miestelių luošus vaikus bei jaunimą.

OLANDIJOS skautų sąjunga pra
dėjo ruošti 18-tają Pasaulio skautų 
džiamborę, įvyksiančią 1995 rugpjūčio 
1-11 d. Prieš keletą metų iš jūros 
iškovotas plotas priims apie 30.000 
stovyklautojų. Pasaulines stovyklos 
tema: „Ateitis ir dabartis“, kad jauni 
žmonės į savo rankas imtų savo ateitį. 
Prieš ir po stovyklos svečiai iš užsienio 
viešės skautų šeimose Olandijoje, 
Belgijoje, Vokietijoje, Danijoje, Ita
lijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Kad 
galėtų dalyvauti skautai iš besivystan

čių šalių, pradėtas vajus lėšoms telkti, 
kaip ir 17-tajai Džiamborci 1991 m. 
Korėjoje, kuriai surinkti pinigai parė
mė 75-ių šalių skautų keliones. Sto
vyklos mokestis bus sumažintas daly
viams iš šalių, kurių valstybių metinė 
apyvarta asmeniui mažesnė negu 
$6000.

ERDVĖSE septyni skautų bei 
skaučių (14-21 m. amžiaus) sugalvoti 
moksliniai tyrimai skrido Endeavor 
erdvėlaiviu. Projektai atrinkti kon
kurso būdu, kuris skatina domėtis 
tiksliaisiais mokslais ir matematika.

KORĖJIETĖ mergytė jau gali vaik- 
š-čioti, nes pasaulinės skautų stovyklos 
melu gulėjo toje pačioje ligoninėje, 
kurion nuvežė kanadietį skautą lū
žusia koja. Mergytė su seserim buvo 
automobilio nelaimėje sužeistos, o

vą iškėlęs, žingsniavo ir vištas drąsino:
— Ktikuriekū! Saugokit vaikus — tai ne mano darbas. O

jūsų niekas nepalies. Ko-ko-ko? Ar aš bijau ko!
Tik štai kregždės sušuko:
— Vagis! vagis!
Pro uosį šmėkštelėjo vanago šešėlis.
— Ar matot! Kad tu čia, kad tu čia! — Subruzdo gaidys ir 

dingo su visomis vištomis patvartėje.

KOREA

šeima neturėjo išteklių operacijai, 
kurių iš vis Korėjoje nedaroma. Įvai
rių šalių skautai rinko pinigus. Mer
gytę operavo Montrealyje, buvo dirb
tinės kojos pritaikytos — ir kasmet 
bus taisomos Kanadoje, kol ji užaugs. 
Ir tai dėka daugybės geradarių.
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Pasaulio skautų organizacijos 
laikraštis patalpino straipsnį 
apie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos skautus.

WORLD SCOUTING
N E W S

Official Newsletter of rhe World Organization of the Scout Movement

Scouting offers a new experience to young 
people in Estonia, Latvia and Lithuania

LATVIA: A Sea Scout on the island of Jūrmala, near the capital of Riga, prepares to dock (left), while patrol 
members at a camp near Riga prepare for a hike (right). For many, it was their first Scout camp. Having 
started to re-emerge in 1989, today the Scout association of Latvia numbers some 1,500 boy and girl 
members. Several bilateral projects have been set up with Scouts in Canada, Denmark, Estonia, Germany, 
Norway, United Kingdom, USA and notably Sweden, to assist the association in its development. Scouting’s 
origins in Latvia date back to 1919, and the organization was a member of the World Organization of the 
Scout Movement (WOSM) from 1922 until 1940.

LITHUANIA A Lithuanian Scout sets up 
camp at an event held in Estonia (see 
right). Scouting began in Lithuania In 1918, 
and belonged to the World Organization 
of the Scout Movement from 1923-1940. 
Today the association has about 1,500 
members. Next year, Lithuanian Scouting 
celebrates its 75th anniversary, and the 
association is planning an anniversary camp 
in July. A bilateral project has been estab
lished with the YMCA Scouts in Denmark 
for the organization of the camp.

ESTONIA An Estonian Scout prepares his site at a camp organized 
by Eestl Skautlde Maleva (ESM), one of the Scout associations in 
Estonia. The camp attracted 500 participants, including Scouts 
from Australia, Canada, Denmark, Finland, Latvia, Lithuania, Swe
den and USA. The Prime Minister of Estonia attended the opening 
ceremony. Estonian Scouting has some 2,000 members. It has 
bilateral contacts with a number of countries, providing opportunities 
for Scouts and leaders to participate in activities abroad. Scouting 
was introduced in Estonia in 1911 and the organization was a 
Founding Member of World Scouting. Similar^ to Latvia and 
Lithuania, k relinquished its international member ship when Esto
nia became part of the Soviet Union. photos: Yrjs gotjm
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VKLMĮIJS
LIETUVAITĖS SKAUTĖS 

TARPTAUTINĖJE 
STOVYKLOJE DANIJOJE

1992 m. liepos 11 d. 13:30 vai. 
iš Vilniaus aerouosto pakilo lėk
tuvas į Kopenhagą. Pirmą kartą 
po 50 metų į WAGGGS organi
zuojamą skaučių stovyklą išvy
ko Lietuvos skaučių Seserijos 
grupė (8 mergaitės ir 2 vadovės). 
14:00 vai., Danijos laiku, nusi
leidome Kastrup aerouoste. Čia 
mus sutiko Kastrupo skautai. 
Malonus susitikimas, draugiš
kas rankų paspaudimas ir at
rodė, kad seniai vienas kitą 
pažįstame. O vakare — pirmoji 
pažintis su Kopenhagos sena
miesčiu, klajojančiais muzikan
tais, pietūs McDonald’o užkan
dinėje.

Pagal danų numatytą progra
mą, tris dienas praleidome Ko
penhagoje. Čia gyvena 1.5 mili
jono gyventojų. Pačiame miesto 
centre — karalienės Margaritos 
II rūmai. Gausu bažnyčių (90% 
liuteronai), 16-19 a. statinių, 
tarp jų ir H.K. Andersono 
namas. Tomis dienomis 
Kopenhagoje vyko džiazo 
festivalis, tad turėjome progos 
vieną vakarą klausytis 
tradicinio džiazo, roko, diksi- 
lando ir kt. muzikos. Liepos 13 
d. autobusu išvykome į sto
vyklą.

Atvažiavome į Hundested uos
tą, iš čia laivu plaukėme į 
Grenaa, o toliau vėl su autobu
sais į stovyklavietę. Čia jau 
mūsų laukė danės. Visur vyko 
darbas. Iki vėlaus vakaro buvo 
statomos palapinės, įranga ir 
pan. Mūsų grupę padalino į 2 

dalis (5 ir 3). Gyvenome šalia 
meksikiečių. Išdalino emble
mas, apsiaustus, neperlyjančius 
kombinzonus, nes nuo pat pir
mo vakaro prasidėjo lietus, 
kurio danai laukė nuo balandžio 
mėnesio. Liepos 14 d. prasidėjo 
rimtas darbas. Buvome 
supažindintos su darbotvarke:

7:00 — Kėlimasis, rytinis 
tualetas

8:00 — Vėliavos pakėlimas, 
dienos darbai

8:30 — Pusryčiai
9:00 — Rytinė malda, 

savitvarka
9:30-12:00 — Užsiėmimai
12:30 — Pietūs
13:00-18:00 — Užsiėmimai 

(16:00-18:00 sportinė veikla)
18:30 — Vakarienė
19:00 - 20:00 — Pasiruošimas 

laužui
20:00-22:00 — Laužas
23:00 — Poilsis
Taigi, kėlėmės 7 vai., maudė

mės po šaltu dušu. Šaltu todėl, 
kad šilto vandens stovykloje ne
buvo, o ir šaltą vandenį reikėjo 
taupyti. Prie kiekvienos pa- 
stovyklės buvo atvestas šaltas 
vanduo, o dušai — prie kiek
vieno rajono. Tačiau kiekviena 
grupė turėjo pasidaryti sau 
prausyklą, ką mes ir padarėme.

Mūsų grupėje buvo 35 mergai
tės, iš jų 12 vadovių. Darbas 
kiekvieną dieną vyko rotacijos 
būdu: I-moji grupė rūpinasi 
maistu, Il-ra — įranga, indai, 
III-čia — malkos, IV-ta — van
duo, V-ta — bendra švara ir 

tvarka. Pradžioje merginoms 
buvo nedrąsu, bet vėliau ap
siprato ir viskas ėjo sklandžiai.

Tos pačios dienos popietę 
įvyko didysis stovyklos 
atidarymas. Jam buvo ruošia
masi 10 dienų prieš stovyklos 
pradžią. Į vietą atvyko 200 
vyresnių skautų, kurie įrengė 
pagrindinius stovyklos ob
jektus, paruošė estradą, 
atžymėjo pastovyklių vietas, 
pastatė tualetus, dušus, 
ligoninę, informacini centrą, 
vadovų „žaliąjį namą” ir par
duotuvę.

Atidaryme sužinojome, kad 
stovykloje yra apie 8,000 
skautų, atvykusių iš 24 pasaulio 
šalių. Įvyko pirmoji pažintis su 
stovyklos simboliu „Žiogu”. 
Buvo pagerbtos 24 šalių vėlia
vos, o šalia mūsų plevėsuojan
čios trispalvės labai iškilmingai 
ir gražiai atrodė Daiva ir Gra
žina.

Liepos 15 d. viena grupė mer
gaičių išėjo į vienos paros žygį 
(10 km) - mergaitės stebėjosi, 
kad tai buvo labai lengvas žygis! 
Nuėjo iki nakvynės vietos, pa
liko palapines ir kuprines. Tada 
vaikščiojo po mišką, susipažino 
su augalais, medžiais. Grįžusios 
valgė ir ėjo miegoti. Kita grupė 
mergaičių įšėjo į 10 vai. žygį 
„Robinhudo aukso pėdsakais”. 
Jų uždavinys buvo surasti 
„auksą”, įveikiant įvairias kliū
tis: bėgti nuo plėšikų, pasidaryti 
lanką ir su juo apsiginti, ir 1.1. 
Mergaitės ėjo kartu su danėmis, 
todėl, jei ir buvo kas nesupran
tamo, greit išsiaiškino tarpu
savyje, vienos kitoms padėda
mos.

Editai ir man teko misija 
atstovauti Lietuvai tarptau
tiniame paviljone. Išekspo- 
navome turimus suvenyrus, 
gaireles, lino ir molio dirbinius, 
bukletus, tautinius drabužius,
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kuriuos turėjome visos. Susi
laukėme didelio dėmesio iš ap- 
žiūrinčiųjų parodą, klausinėjo 
apie liaudies tradicijas, pa
dainavome keletą lietuvių liau
dies dainų. Edita gražiai atsa
kinėjo j pateiktus klausimus.

Liepos 16 d. mergaitės mokėsi 
sukti virves su tam skirtais 
įrankiais. Užduotį įveikė leng
vai. Daug juoko ir malonumo 
patyrėme statydamos karuselę. 
Mums davė rastus, virves, brė
žinį. Reikėjo pastatyti karuselę, 
pasisupti, pasupti grupės vado
vą ir išardyti. Nuo paskutinės 
užduoties mus atleido, nes labai 
skubėjome į tarptautines tink
linio varžybas. Čia mūsų pa- 
stovyklės jungtinė Danijos-Lie- 
tuvos komanda laimėjo prieš da
nes.

Įdomi ir turininga buvo liepos 
17-ji. Čia dalyvavome danų ren
giamame mitinge apie rytų 
Europos tautų išsivadavimą ir 
darbą su skautais. WAGGGS 
atstovė Lietuvai labai gražiai 
pristatė mus, papasakojo apie 
skautybę Lietuvoje iki karo. 
Baigdama ji pasakė, kad Lietu
voje skautų organizacija at
sikuria. Jauni vadovai, dar 
jaunesni vaikai. Jie nežino 
visko apie skautybę, bet jie žino, 
kad su jais dirK atsidavę 
skautybei vadovai i tiki jais. O 
tai jau didelis dalykas!

Tą pačią dieną merginos 
mokėsi batsiuvio amato. Ga
vome tikros odos, įrankius. 
Siuvome basutes. Nebuvo 
lengva, bet įdomu ir naudinga. 
Šalia mūsų dirbo kitų šalių 
mergaitės. Kitos grupės virė 
veido lq?emą, darė paveikslėlius 
su stiklu, Iš odos emblemą.

Po pietų statėme plaustą, 
kuris laikėsi ant balionais 
užpildytų maišų.. Pastate 
turėjome progos paplaukioti ir 
išardyti — tokios taisyklės. Kita 

grupė mūsų mergaičių užsiimi- 
aėjo alpinizmu. Be minėtų 
veiklos formų buvo galima 
pamėginti keramiką, kalti geležį, 
pinti, siūti žaislus, mokytis pri
žiūrėti mažus vaikus, įvairiai 
žaisti vandenyje: vaikščioti su 
mediniais kojokais, buriuoti, 
ieškoti lobio vandenyje, mokytis 
irkluoti ir t.t.

Vakare — orientacinės varžy
bos. Buvo įrengta 14 postų, ku
riuose reikėjo atlikti įvairias 
užduotis: perduoti kamuoliuką, 
pernešti vandenį kempinės pa
galba, morzės abėcėlės žinoji
mas, mokėjimas rikiuotės ir 
raporto, nulipdyti „žiogą” iš 
molio, ieškoti magnetų, atsakyti 
įvairius klausimus ir t.t. Kiek
viename poste, atlikus užduotį, 
gavome dalį „žiogo” paveiksliu
ko. Mergaitės ėjo 3 grupėmis, 
kartu su danėmis. Vienintelis 
keblumas — kalba, bet draugiš
kai viską atliko labai gerai.

Daug apmąstymų sužadino 
liepos 18 d. organizuotas visos 
stovyklos laužas. Čia dirbo tik 
vadovai — pasakojo, ką vaikai 
rašo iš stovyklos namo, judino 
8,000 stovyklautojų bendra dai
na, rankų pakėlimui ...Laužo, 
kaipo tokio, visai neteko maty
ti. Taigi, padainavome bendrą 
stovyklos dainą, paplojome pa
gal 6 orkestrų grojamą muziką 
ir viskas. Vakare — naktinis 
žygis, kurio užduotis — surasti 
„žiogą”, kuris dingo, kai prie 
laužo dainavome dainą. Buvo 
įrengti 6 postai, prie kurių 
reikėjo atlikti įvairias juokingas 
užduotis.

Keletą dienų ruošėmės tarp
tautiniam laužui, kur kiekviena 
šalis gavo 5 min. pasirodymui. 
Dainavome lietuvišką dainą, 
visos mergaitės turėjo gražius 
tautinius drabužius, dėl ko 
turėjome didelį pasisekimą.

Danijoje organizuojamose sto

vyklose yra tradicinė Princesės 
diena. Danijos princesė Bene
dikta, skautė — rodo labai didelį 
dėmesį skautams, yra įsteigusi 
fondą, kurio lėšos skiriamos 
skautybei — atvažiavo ir į šią 
stovyklą. Kiekviena pastovyklė 
ruošėsi ją sutikti, rinko savo 
„princesę”,' ruošė vaidinimus. 
M.IsU pastovyklės „princesė” 
buvo 11 m. Sille, kuriai lietu
vaitės dovanojo gėlių vainiką. 
Mūsų grupės abi vadovės buvo 
pakviestos į priėmimą ir pokalbį 
su princese Benedikta. Ji parodė 
mums didelį dėmesį, klausinėjo 
apie mūsų skautus, palinkėjo 
mums darnos ir stiprybės.

Liko dvi dienos stovykloje. Ap
lankėme senąjį Danijos kaimą. 
Tai kažkas panašaus į mūsų 
Rumšiškes, tik didesnis plotas. 
Čia senoji batsiuvio dirbtuvė, 
medžioklės trofėjų muziejus, 
vaistinė ir kt. įvairūs dalykai. 
Lankėmės 12 a. atsiskyrėlių 
namuose. Vakare — stovyklos 
uždarymas, kur skautus vėl 
linksmino jų vadovai ir „žiogas”. 
Skambėjo muzika, „degė” dirb
tinis laužas, vieni kitų ieškojo.

Liepos 22 d. rytą, sutvarkiu
sios stovyklavietę, sėdome į 
autobusus ir išvykome į AIS 
salą, į Sondeborgą. Sondeborg 
— miškų apsuptas miestas,
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Danijos herbas

kuriame 30,000 gyventojų. Jo 
simbolis — malūnas, kuris 
atstatytas 1860 metais, bet jame 
yra 16 a eksponatų.

Mes buvome išskirstytos po 
šeimą, tačiau kiekvieną dieną 
susitikdavome, nes išvykos 
buvo organizuojamos kartu. 
Susitikome su miesto meru, 
lankėmės senelių namuose, pro
testantų bažnyčioje, istorijos 
muziejuje, malūnuose, kurių 
Danijoje yra daug, Augusten- 
burgo pilyje.

Vieną dieną praleidome Lego- 
land’e. Čia iš konstruktorių 
pastatytame pasakų pasaulyje 
pamatėme, kad Danijoje vai
kams, jų dvasiniam ir fiziniam 
tobulėjimui, skiriama labai 
daug. Čia vaikai gali žaisti, gali 
susipažinti su viso pasaulio 
didžiaisiais statiniais, prade
dant eiliniu .geležinkeliu 
baigiant „Laisvės” statula, 
kuriai sunaudota 1.5 milijono 
„lėgo” gabalėlių.

Buvo labai įdomu pamatyti 
Sondeborgo skautų namus. 
Prieš keletą metų vadovybė 
nupirko seną namą, atremon
tavo ir įkūrė jame Skautų na-

Danijos vėliava
mus, kurie atostogų metu yra 
nuomojami užsienio turistams.

Kiekvieni jų darbo metai ski
riami konkrečiam dalykui — 
pvz. gamtai, savęs tobulinimui, 
pagalbai kitiems ir pan. Suda
romos šešių mėnesių programos 
pagal amžiaus grupes, suderi
nant jas su vadija. Vaikai atei
na kiekvieną dieną. Dirba tą, 
kas jiems patinka: mokosi 
pionerijos, piešia, daro staliaus 
darbus, renka gamtinę medžia
gą, mokosi dainų ir pan. Nėra 
jokios.prievartos, viskas vai
kams. Labai gražūs santykiai 
tarp vaiko - šeimos - mokytojo. 
Galima buvo stebėtis tarpusavio 
supratimu, šiluma ir dėmesiu 
viskam.

Pabuvojome ir vidurinėje mo
kykloje, kur dirba viena va
dovių — Tove. Aprodė mums 
mokyklą, atskirus kabinetus, 
mokytojų kambarį. Susitikime 
dalyvavo vaikai, jų tėvai ir 
seneliai, mokytojai. Kadangi tai 
buvo atsisveikinimo vakaras, 
dėkojome vieni kitiems, dai
navome dainas, mokėme danes 
ir meksikietes lietuviškų 
žaidimų. Buvo malonu ir 
graudu...

Ryte mes išvykome į' Kopen
hagą. Mus išlydėjo ir vaikai, ir 
tėvai, ir netgi draugai. Išsis
kyrėme dideliais draugais, 
tikėdami greitai pasimatyti. Ir 
visai nebuvo nuostabu, kad 
kiekvienai nuriedėjo gaili ašara, 
kurioje tilpo viskas, kas buvo 
gražiausia ir geriausia.

Tikime, kad tai nebuvo 
paskutinė lietuvaičių skaučių 
kelionė, nes galime didžiuotis ir 
džiaugtis sesėmis, jų noru daryti 
viską, kad skautybė Lietuvoje 
klestėtų.
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TAV, VADOVE
"SIETUVA" dirba ir klesti

Pavasarį „Sietuvos” drau
govės sesės sueigoms būrėsi į 
Lietuvių centrą, Lemonte. Visos 
sueigos buvo gerai suplanuotos, 
įdomios, paįvairintos aktualio
mis paskaitomis.

Kovo mėnesio sueigoje išgir
dome dr. Dalią Katiliūtę Boyds- 
tun. Paskaitininke labai įdo
miai papasakojo apie žmones 
šiuolaikinėje Lietuvoje: jų 
pažiūras, pomėgius ir idėjas. 
Tikrai mums padėjo susipažinti 
su žmonėmis tėvynėje. Balan
džio mėnesį išgirdome rašytojos 
vs Nijolės Jankutės Užubalie- 
nės paskaitą apie Jurgos Iva
nauskaitės knygą „Kaip užsi
auginti baimę”. Gegužės mėne
sio sueiga vyko pas draugininkę 
fil. s. Jolandą Kerelienę. Sueiga 
buvo smagi, nes visos turėjome 
progos dalyvauti veiklos plana
vime su savo siūlymais ir idėjo
mis — suplanavome vasaros ir 
rudens veiklą. Planuose — 
paskaitos, iškylos, koncertai, 
rankdarbiai, šalpa Lietuvai ir 
kt. Birželio mėnesį — smagi 
iškyla į Michiana Shores, Michi- 
gane, pas skautininkus Kere
lius. Čia susirinko gausus būrys 
— sietuvietės ir jų šeimos. Visi 
maloniai praleidome dieną. 
Rugpjūčio mėnesio sueiga vyko 
Dyer, Indianoje, pas skautinin
kus Kunstmanus. Visų nuotai
ka pakili, skambėjo dainos ir 
juokas. Įspūdingiausia šios 
iškylos dalis — skautininkės 

įžodis, kurį davė į paskauti- 
ninkės laipsnį pakelta Gražina 
Vindašiūtė Vižinienė, ilgametė 
veikli skautė nuo paukštytės 
dienų. Įžodis buvo įspūdingas, 
įtaigojantis visus pamąstyti 
apie skautininkės,-o reikšmę ir 
vaidmenį organizacijoje bei vi
suomenėje. Čia taip pat buvo 
proga pažiūrėti video filmą, 
Lietuvoje padarytą fil. Anatoli
jaus Milūno.

Džiugu, kad „Sietuva” auga 
narėmis ii- įdomia veikla. Ši vyr. 
skaučių ir skautininkių drau-

STOVYKLOS VIRŠININKAS
Skautelis, pirmą kartą atke

liavęs į. stovyklą, labai įdėmiai 
žvalgosi. Miškas, daug medžių, 
visi bėgioja. Iškrauna reikme
nis. Ir draugininkas pristato jį 
prie darbo. Reikia pastatyti 
palapinę. Reikia papuošti. 
Tenka ieškoti samanų, žievių, 
šakelių ir ką tik tavo vaizduotė 
sugalvos. O galvoti labai mažai 
laiko, nes jau vakare bus laužas, 
kur reikės pasirodyti. Tad skau- 
telis, kaldamas palapinės 
kuoliukus, galvoja apie vaka
rinį pasirodymą.

Paskui vadovai prigalvoja tiek 
visokių užsiėmimų, kad nebėra 
laiko net aplink mišką 
apsižvalgyti. O miškas turi savo 
gyvenimą. Skautelis pirmą 

govė, jau tapo nare ir PL centro, 
kuriame rugsėjo mėnesį vėl pra
dėjome rudens sezono sueigas. 
Rugsėjo 25 d. sueigoje pakavo
me siuntinėlius našlaičiams 
Lietuvoje. Spalio mėnesio 
sueigoje klausėmės advokatės 
Laimos Nainytės Garbonkienės 
paskaitos. Visos nekantriai 
laukiame ateinančios sueigos, o 
kas joje vyks — parašysime kitą 
kartą.

Sesė Svajonė

kartą išgirsta varles kurkiant. 
Ir toks koncertas. Kartais 
sušunku pelėda. O tas dangus. 
Jis dar niekad nematė tiek daug 
žvaigždžių.

Rytais pasigirsta trimitas. 
Nori, nenori turi keltis. Ryto 
mankšta, vėliavos ir kiti 
dalykai nematyti namuose.

Stovykloje iškilmės. Skautelis 
ne visai supranta kodėl 
iškilmės, kodėl visi taip tuo 
rūpinasi. Bet, jeigu reikia, tai 
reikia. Visa stovykla išsirikiuo
ja didžiojoje aikštėje. Tiek daug 
skautų ir skaučiukių. Vadovai 
bėgioja aplink ir stengiasi visus 
įtikinti, kad atrodytų geriau, 
negu kiti vii retai. Reikia žino
ti ir savo draugovės šūkį, kurį
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reikės sušukti. Bet jis taip slys
ta iš galvos. Ir dabar skautukas 
pamato stovyklos viršininką. 
Jįs ateina lydimas geroko pulko 
palydovų. Apeina visą stovyklą, 
sveikinasi ir klauso draugovių 
šūkių. „Skautai buvome ir bū
sim, niekad niekur nepražū- 
sim!” — šaukia skautukas su ki
tais ir jam at rodo, kad st ovyklos 
viršininkas išgirdo jo balsą. Ir 
tas viršininkas jam atrodo toks 
iškilnus. O gal tai pats Baden 
Povėlis apie kurį iš draugininko 
girdėjo? Na, mažiausia gal B. P. 
brolis. Ar šiaip giminė. Ir čia pat 
nutaria, kad labai artimoje atei
tyje jis bus jo vietoje. O šiuo tar
pu galvoje sukasi rūpestis apie 
palapinės tvarką. Po iškilmių 
bus patikrinimas. Čia nėra 
juokų. Prarasi draugovei 
taškus. Visi kaltins tave, kad 
draugovė pirmos vietos 
nelaimėjo. Reikės papuošimą 
prie palapinės pataisyti. Kažkas 
koją įmynė. Skautelis ima 
nerimti rikiuotėje.

O kas gi tas viršininkas? Tai 
buvęs skautelis. Pradėjęs nuo 
vilkiuko, o dabar vyr. skau
tininkas. Rengiant stovyklą, 
vadovų sueigoje, visi nutaria, 
kad jis turi būti stovyklos vir- 
šijfjikas. Tai skautiško patyrimo 
pripažinimas ir nemaža garbė. 
Bet kokia atsakomybė ir sunkus 
darbas.

Jūrų skautai nori vandens, 
kiti nori žemės. Mamytės 
rūpinasi vilkiukais ir paukšty
tėmis. Vadovai savo vienetais ir 
t.t. Ar tai viskas? Kad taip būtų! 
Valdžios pareigūnai kažko 
reikalauja, ko — ir patys nežino. 
Aibės anketų reikia užpildyti. 
Daktarų paliudymai, tėvų su
tikimai ir t.t. Ar tai jau galas? 
O ne! Palapinės, virtuvės įren
gimai, vanduo, išvietės, sveika
tos apsauga, maudymosi apsau-

t/.s. J. Zinkus (Australija) žvelgia į praeitį. Nuotr. G. Jonaitienės

Bostono Skautininkų Ramovės sueigoje (1993.1.22) 
“Žalgirio” tuntininko pareigas perima s. Algis Adomkaitis 
(kairėj) iš s. Vyt. Dilbos

ga, maitinimas, transportacija, 
atvažiavusių tėvų apgyven
dinimas, uodų išnaikinimas, au
tobusai atvežti ir išvežti, sto
vyklaujančių reikmenų trans
portacija, vadovų ginčų deri
nimas. Ar tai viskas? O ne, dar 
yra daugybė ir taip toliau...

Organizuojant stovyklą, virši
ninkas kviečiasi atskirų sričių 
vedėjus. Ūkio, transporto, pro
gramos, laužavedį, komen
dantą, virėjas, ir t.t. Ir taip at
sitinka, kad vienas ar du 
pareiškia, kad neturi laiko ar 
tiesiog nebenori tas pareigas 

-SUfr. Ąfr. Ą\

atlikti. Vargšui viršininkui ne- 
retai tenka pačiam užimti tas 
pareigas.

Ir kada, visai stovyklai išsi
rikiavus, stovyklos viršininkas 
sušunka: „Budėk!” ir visa 
stovykla vieningai atsako: „Vis 
budžiu”, vargu ar kas nors 
supranta, kiek pastangų 
reikėjo, kad išgirstum „vis 
budžiu!”.

Tad Jubiliejinės stovyklos vir
šininkui v.s. Sigitui Miknaičiui 
sušukus: Budėk! visa gerkle at
sakysiu: „VIS BUDŽIU!”

v.s. Vladas Vijeikis
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Trys Geležinio Vilko ordino kavalieriai: v.s. Česlovas Kiliulis, 
v.s. Vladas Bacevičius, ir v.s. Stasys Ilgūnas

***************************
Bostono skautininku sueigoje 
Lietuviškosios Skautijos Fondo 
atstovė v. s. Begina Pefrutienė 
(dešinėje9 įteikia dail. Vyt. Igno 
grafikos darbą j.v.s. G. Treinienei, 
jos vyro a.a. v.s. Apol. Treiniui 
atminimui.

jjt jjt zfcjjc sjcjjc # * :įc# sje$;

Nauja vadovybė - sesės Kristinos 
kadencijai pasibaigus,' C leve lando 
Neringos tunto tuntininkės 
pareigas perėmė trejetukas. 
Gėlėmis apdovanotos naujos 
tuntininkės: (iš kairės) s. Vilija 
Nasvytytė-'limienė, buvusi tunt. 
Kristina Fraudenberger, ps. Livija 
Pollock ir ps. Ingrida Civinskienė

ŽAIDIMAI
VILKIUKAMS

SKAUTAMS
SALOJE. Kiekviena skiltis ar 

būrelis turi popieriaus ir pieštukų. 
Surašo didesnį sąrašą reikmenų, 
kuriuos turėtų laive prieš laivui 
skęstant, pvz. žiogelis, saldainiai, 
žibintas, virvutė, degtukai, palapinė, 
užrašų knygutė, žemėlapis, vandens 
indas, laikraštis, (muilas, peilis, 
vidrodis, signalizubtės vėliavos, 

virvė, antklodė, kompasas. . . 
Sudaromas bendras sąrašas. Tada 
arba žaidėjui arba skilčiai 
užduodama parinkti tik tris daiktus, 
kuriuos su savimi j gelbėjimo valtį gali 
pasiimti, parašant ir priežastį (at
siminti, kad dauguma žinovų visų 
pirma paimtų veidrodį signalizuotį) o 
po to — vanduo). Panašų sąrašą jei 
nelaimė įvyktų lėktuve, kasykloje, 
dykumoje, sniege.

KRIVŪLĖ. Vienas skautas — 
krivūlės nešėjas (neša raštą, kurį turi 
pasirašyti asmuo nustatytoje ir gerai 
žinomoje vietoje, pvz. pažįstamų 

namuose ar parduotuvėje. Krivūlės 
nešėjas gali keliauti, kaip nori, per
sirengti ir kt., o visi skautai turi jo 
kelionę sukliudyti, bet negali būti 
arčiau tikslo negu 200 metrų (ypač jei 
žaidžiama mieste).

BATAI. Visi susėda ratu ir rodo 
savo batų padus, įsižiūrėdami kitų 
skilčių batus. Viena skiltis (ar visos 
kitos) pasitraukia ar apsisuka, o iš 
likusios skilties vienas ar keli įmina 
smėlį ar dumblą. Visi žaidėjai ap
sisuką ir skiltimis turi pasakyti, kuris 
likusios skilties skautas apsiavęs tais 
batais. Lengva patikrinti!

3
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Los Angeles Rąmbyno stovykloje ir Kanados 

Romuvoje buvo jaunesniesiems skautams pravestas 
užsiėmimas — žaidimas apie žmoniją, pavadintas 
“Vaikams reikalinga”. Žaidėjai ar žaidėjos pasidalina į 
mažesnius būrelius arba skiltimis surašo, ko vaikams 
reikia, kad galėtų sveikai ir saugiai gyventi ir augti. 
Tada visi susirenka ir pažiūri į iš anksto surašytą 
sąrašą, savo darbą palygindami — pridėdami, ką patys 
sugalvojo.

Paukštytės surašė:

maistas 
pienas 
drabužiai 
daktaras 
žaislai 
mama ir tėtė 
lėlės
namas 
meilė 
vaisiai

vaistai 
džiaugsmas 
draugės 
laivai 
gamta 
policininkas 
miegoti 
šepetukas 
pinigai 
močiutė 
knygos

Vilkiukai pridėjo:
gamta

saulė transportacija
mėnulis. vadovai
geras oras žemė ir smėlis
draugystė muzika
naminiai gyvuliai

batai 
senelis 
mokykla 
sesės 
broliai 
linksmumas 
smagumas 
šeima 
kačiukai 
taika 
sveikata

mokslas
draugai
lietus (t.y., ne sausra) 
pinigai

Skautės sąrašą rašė atskirai, nematydamos 
jaunesniųjų sąrašo. Kas kartojasi, skaučių sąraše čia 
neberašoma:
sargai praustis bažnyčia
drąsa saldainiai užsiėmimai
gyvuliukas lova laikrodis
sportas stovykla pasitikėjimas
mankšta vaizduotė ugnis
jausmai elektra berniukai
lietuviškas maistas lietuviška kultūra mergaitės
kosmetika mašina

Pirmutiniame sąraše jau buvo įrašyta:
knygos gailestingos seserys laimė
pramogos vanduo viltis
priežiūra mokykla taika
meilė draugai žaidimai
pienas dantų gydytojai
apsauga maistas Dievas
mokytojai pagalba vitaminai
daržovės švelnumas knygos
šeima žaislai tėvai
vaisiai skiepai
Prie kai kurių dalykų paukštytės, vilkiukai ar 

skautės paaiškino daugiau, pvz. dėl oro, kad 
reikalinga saugoti ozono sluoksnį. Prie šeimos — 
vienas būrelis pasakė “mylima šeima”. Paklausti, ar 
viso pasaulio vaikai tų dalykų turi, visuomet žinojo 
apie šalis, kuriose yra badas, vyksta karai arba 
neturtinguosius savo krašte ar aplinkoje.

Pačiuose mažuose būreliuose vadovė ar vadovas 
padėjo pajusti, kurie dalykai būtini, kurie labiau 
pagalbiniai. Taip ir daryta bendrą sąrašą surašant. 
Žaidimo tikslas — pajusti, kiek žmonių vaikams 
padeda ir kad teisų gyventi ir užaugti turi viso 
pasaulio vaikai.

Akademikai ir 
kandidatai-tės 
Kaziuko 
mugėje 
New Yorke
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s. E. Abelkienė
Tęsinys

žiūrovų ir amerikiečių kareivėlių. 
Turėjome net skautišką būklą, kurio 
patalpas labai gražiai išpuošė sk. St. 
Radzevičiūtė su talkininkėmis. Tuntas 
aktyviai dalyvavo suvažiavimuose 
Wurzburge, Memingene, Šveinfurte ir 
Salzburge, stovykloje prie Alpių. Ne
ringos tuntas buvo suruošus vyr. skau
čių sąskridj. Aktyviai skautės dalyvavo 
pagerbiant UNRO’s ir amerikiečių 
karių svečius. Ypač daug gražių juostų 
nuaudė sesės, Lilė Lukoševičiūtė 
Milukienėir Muliolytė, kurias >adova- 
nojom garbingiems svečiams, kurių

Mano skauravimas nenutrūko ir 
tremtyje VokietijojeHanau stovykloje. 
Su Dr. s;. Kesiūnaitės talka įsteigėme 
„Neringos“ tuntą su 200 šaunių mer
gaičių. Buvau tunto vadovybėje. Teko 
ir tuntininkės pareigas eiti. Daug 
mums padėjo UNRO’s tarnautojai. 
Net gavau kariškus sunkvežimius 
nuvažiuoti į Alpių kalnus. Kiek ten 
buvo džiaugsmo, krykštavimo, ypač 
kai kareiviai atidavė jų pačių padirbtas 
rogutes. Leidausi ir aš nuo kalno su 
mažosiom sesėm. Užtat vėliau apdai
navo: „Sesė Abelkienė, kaip trečios 
klasės gimnazistu nuriedėjo į pusny
ną“!...

Nutarėm stovyklauti. Gavom 
vokiečių leidimą naudotis mišku netoli 
stovyklos. Skirė mane būti viršininke. 
Baisu! 200 mergaičių. Maistas iš kor
telių. Bet dėka sk. P. Pajaujienės — 
ūkvedės, maisto klausimas buvo pui
kus; sočiai ir gardžiai valgėme ir tėvų 
didžiam nustebimui, stovyklai pasibai
gus, maisto likutis buvo atiduotas 
sesėms. Daug padėjo mums miltais ir 
duona p. Šilas buvęs UNRO’s kepy
klos vir-kas. Visas štabas, kur dar 
prisimenu, buvo pareigingas: mano 
pavaduotoja, komendante Žemaitienė 
(mirusi), Birutė Kožicienė, Aldona 

Labuckaitė (mirusi), Ramunė Kukuly- 
tė, Albina Lukoševičienė (mirusi) ir 
dar kelios. Stovyklą lankė ir daug 
amerikiečių, kurie stebėjosi lietuvaičių 
išradingumu išpuošti taip įdomiai 
stovyklos rajoną.

Netoli stovyklavo ir broliai. Per 
bendrus laužus programos buvo įvai
rios ir įdomios, sutraukdavo daug 

v.sk. K. Vaičiulytė, (Australija)

atsilankydavo labai daug.
Sk. Kesiūnaiteipasitraukusiš tuntinin
kės pareigų, teko man vadovauti iki 
išvykstant į Ameriką. Pareigas ir visą 
archyvą perdaviau sk. Bogutienei. Ir 
1949 m. pasibaigė mano skautiška 
veikla Europoje.

13

17



sausa
didžioji seimai

KERNAVIEIĖS 
IŠKYLAUJA

„Dubysos” draugovės 
gamtamokslio iškyla

Rudens gamta pasidžiaugti ir 
atsisveikinti su vasara „Kerna
vės” tunto „Dubysos” drau
govės paukštytės sekmadienį, 
spalio 11-tą d. surengė iškylą į 
Chicagos apylinkėje esantį gam
tamokslio centrą, vadinamą 
„The Little Red Schoolhouse”. 
Joms vadovavo draugininke s. 
Marytė Utz ir padėjėja vyr. 
skautė kandidatė Nida Tijū- 
nėlytė, dalyvavo ir kelios sesių 
mamytės.

Gerai apžiūrėjusios gam
tamokslio centrą ir susipaži
nusios su jaįne gyvenančiais 
laukiniais žvėreliais ir paukš
čiais, 14 guvių paukštyčių, jų 
vadovės ir palydovės iškylavo 
miško takeliais, gėrėjosi 
augmenijos besikeičiančiomis 
spalvomis ir susipažino su atski
rais medžiais, prisiminimui 
pasirinkdamos gražiai rudens 
nuspalvintų krintančių lapų. O 
kai priėjusios Bullfrog ežerėlį 
išvydo ten susispietusių išdidžių 
Kanados žąsų pulkus ir nar
dančių ančių gausybę — 
džiaugsmui nebuvo ribų! Savo 

džiaugsmingu klegesiu paukš
tytės lenktyniavo su daugybe 
gagenančių paukščių.

Iškyla buvo sėkminga, nes 
visos grįžo namo laimingos ir la
biau susipažinusios su gamta.

M.U.

„Gražinos” draugovės 
išvyka

„Gražinos” prityrusių skaučių 
draugovės sesės — Audra Apke, 
Alisa Kosmopuolos, Daina 
Lukaitė, Julytė Plačaitė, Onu
tė Utz, Rima Žukauskaitė, Ely
tė Žukauskaitė, vadovaujant 
draugininkei tn. Gailei Butts, 
dr-kės pavaduotojai tn Danutei 
Ankutei ir palydovui ps. fil. 
Vyteniui Kirvelaičiui, spalio 11 
dieną išvyko į įspūdingą Star

PENKIOLIKAI METŲ PRAĖJUS
Prieš penkiolika metų įkurtas 

Lietuviškosios Skautybės fon
das pilnai pateisino dėtas į jį 
viltis. Lietuvių Skautų sąjunga 
šiuo metu turi tvirtą finansinį 
pagrindą savo veiklai.

Atsikūrus Lietuvos Skautų 
sąjungai,teko praplėsti L.S. fon
do veiklą — pagalbą nukreipti 
ir Lietuvoje besiorganizuojan
tiems skautams.

Iškvietimas Lietuvos skautų 
vadovų, jų lavinimas, išlai
kymas ir kelionės mums sudaro 
naujus rūpesčius. Mūsų tikslas 
— atgaivinti, kaip galint 
greičiau, skautavimą Lietuvos 
jaunimo tarpe. Darbas neleng

ved Rock parką, esantį netoli 
Utica, IL. Išvykai negalėjo būti 
gražesnės dienos. Saulėta ru
dens diena, toli nuo miesto 
triukšmo buvo poilsinga, o 
įdomi gamta, apipinta indėnų 
legendomis,žavėjo nuostabiais 
reginiais. Uolėta vietovė ir srau
ni Illinois upė, apsupta rudens 
spalvomis pasipuošusio miško 
buvo nuostabi, kaip pasaka. 
Įdomios smiltainio (vadinamo 
St. Peter sandstone) uolos, susi
dariusios prieš maždaug 425 
milijonus metų, leido susimąs
tyti apie žmogaus amžiaus 
trapumą.

Sesės praleido popietę vaikš- 
čiodamos takais, stebėdamos 
gamtą, gėrėdamosios nuosta
biais reginiais ir fotografuo- 
damos. Puiki sesių nuotaika 
reiškėsi ir jų dainuojamose 
dainose. Vakarui artėjant 
reikėjo keliauti namo, net visko 
neapžiūrėjus. Pasižadėta atei
tyje čia vėl apsilankyti.

Brolis Vytenis

vas. Tam reikia daug pastangų, 
atsidavimo ir lėšų.

Šiuo metu Lietuvoje turima 
išrinkta Lietuvos Skautų 
sąjungos vadovybė ir jau veikia 
skautų vienetai didesniuose 
miestuose.

Dėkojame visiems Lietuviško
sios Skautybės fondo auko
tojams, rėmusiems L.S. fondą 
iki šiolei. Tuo pačiu prašome ir 
toliau mūsų neužmiršti ir savo 
auka prisidėti prie mūsų darbų. 
Lietuvoje skautai kuriasi iš 
naujo. Jiems daug ko reikia ir 
tik mes jiems galime padėti, jei 
ir jūs būsite su mumis.

Lietuviškosios Skautybės 
fondo valdyba
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Kalifornijos "Rambyno" stovyklavietės praeitis
Ar esate girdėję apie Kalifornijos 

Mojave — Mohave — dykumą? Ji yra 
netoli L.S.S. Ramiojo Vandenyno 
Rajono Rambyno stovyklavietės. Ta 
stovykla yra San Bernardino kalnuose, 
netoli Big Bear ežero, apie 100 mylių 
I rytus nuo Los Angeles. Stovyklau
tojai mėgsta keliauti į šiaurę nuo 
stovyklos, į taip vadinamą Desert 
View. Einant labai gražiu kalnų take
liu, už valandos prieini kelio galą ir 
prieš akis atsiveria žavus vaizdas — 
stati pakalnė, žemai išsitiesusi plati 
lyguma su retai išmėtytomis gyvenvie

tėmis, kai kur net žaliais laukais, o 
toliau dykuma, kur ne kur kalnai, | 
kalneliai. Tai ir yra Mohave dykumos 
pietinis pakraštys.

Nuo San Bernardino kalnų į 
šiaurę teka daug upelių. Jie susijungia 
į vieną Mojave upę. Tai nepaprasta 
upė: ji turi pradžią, bet neturi galo. 
Nutekėjusi į dykumą, Mojave upė 
dingsta po žeme prie Baker miestelio 
ir tik karts nuo karto toliau vėl pasi
rodo smėlyje. Pavasarį, arba po smar
kaus Ketaus, upė patvinsta, išrėžia 
plačią vagą ir nustebina žmones savo 
jėga.

Aukštame kalnų slėnyje, Holcomb 
Valley, yra dvi skautų stovyklavietės: 
Mūsų Rambynas ir amerikiečių skautų 
gražiai įrengta stovyklavietė. Prie 
pastarosios išteka upelis, vadinamas 
Deep Creek, kuris, tekėdamas į vaka
rus, susijungia su West Fork upe, 
pasuka į šiaurę ir tada jau vadinasi 
Mojave upe. Taigi, Rambynas yra 
netoli „upės be galo“ pradžios!

Pirmasis baltasis žmogus perlipęs 
San Bernardino kalnus-buvo pranciš
konas misijonierius Padre Garces.

Vedamas draugiškų indėnų, jis perėjo 
Mojave dykumą, sekdamas upės vagą 
užlipo į kalno viršūnę netoli dabarti
nio Lake Arrowhead. Eidamas pietų 
kryptimi, nusileido į San Bernardino 
slėnį. Tada pasuko į vakarus ir ėjo iki 
Šv. Gabrieliaus misijos, kur jau gyve
no vienuoliai pranciškonai. Tai įvyko 
1776 metais, kai Amerikos rytuose 
kolonistai paskelbė nepriklausomybę, 
o Lietuvoje žmonės kentė baudžiavą.

Padre Garces ir indėnų išmintais 
takais į kalnus sekė medžiotojai ir 
medžių kirtėjai. Po šimto metų pra
dėjo kurtis Mormonai kolonistai, 
ūkininkai, laimės ir turtų ieškotojai. 
Vienas iš jų buvo vardu Bill Holcomb. 
Jis buvo pagarsėjęs meškų medžioto
jas. Žmonės pasakodavo, kad Bill 
mešką nušaudavęs viena kulka! Kartą, 
sekdamas mešką, jis atrado aukštą 
kalnų slėnį, kuriame dabar yra Ram
byno stovyklavietė. Aišku, tą slėnį 
pavadino Holcomb vardu. Tai buvo 
prieš 120 metų.

Pasakojama kaip Bill Holcomb su 
draugu medžiotoju sekė mešką per šio 
slėnio pušynus. Prisiartinę prie jos 

Indėnas Sebastian veda Padre Garces 
per Mojave dykumą, S. Birutė Prasaus- 
kienė. San Bernardino muziejuje.

šovė,* bet sužeista meška vistiek bėgo 
tolyn. Vyrai ją sekė, nes žinojo, kad 
anksčiau ar vėliau meška sukris. Pri
bėgę prie akmenų atkrantės atsirėmė 
pailsėti. Ir ką gi pamatė? Auksą! Taip 
buvo atrastas auksas šiame slėnyje.

Žinia apie auksą greit pasklido ir 
žmonės iš visų pusių sugužėjo į šį 
slėnį. Pradėjo kasti, raustis, ieškoti 
laimės. Po poros mėnesių slėnyje 
gyveno 2000 žmonių

Atvykę stovyklauti į Rambyhą, 
naktį nueikite į Two Gun Bill Saloon 
griuvėsius. Gerai įsiklausykite, gal 
pušų ošime išgirsite pasakojimą apie 
tuos laikus, kai čia šeimininkavo meš
kos, indėnai, medžiotojai ir auksaka
siai. O gal ir sužinosite po kieno pala
pine dar yra likusio aukso!

Istorija iš knygos "The Mojave River 
and its Valley"; Erma Peirson; 1970.

s. Birutė Prasauskienė
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NEW YORK

'Girdint nusiskundimus, kad 
vis mažiau ir mažiau besilan
kančių renginiuose, to negalima 
pasakyti apie Kaziuko mugę, 
kurią New Yorke, Kultūros 
Židinyje, sekmadienį, kovo 7 d. 
buvo surengę skautai ir skau
tės. Mugė susilaukė gausių 
lankytojų, o kas svarbiausia — 
tai, kad atsilankiusieji amžiumi 
buvo labai „mišrūs”: vaikai, 
jaunimas, „viduriniokai”, o ir 
vyresnieji.

Kultūros židinio didžiosios 
salės vienoje sienoje kabojo 
didelis skautų globėjo, šv. 
Kazimiero paveikslas, papuoš
tas plačia ii- ilga tautine juosta. 
Prieš paveikslą stovėjo Mišioms 
paruoštas stalas. Stalo galuose
— dideli vazonai forsintijų 
šakelių su vos bepradedančiais 
skleistis žiedais. Stalo priekyje
— Vilniaus verbos.

Įnešus skautų vėliavas, šv. 
Mišias už mirusius skautus 
aukojo skautų kapelionas kun. 
dr. Kornelijus Bučmys, OFM (jis 
ir pamokslą pasakė) ir kun. 
Jonas. Pakalniškis. Aukos buvo 
atneštos: skautų žurnalas 
„Skautų aidas”, balta lelija, 
duona ir vynas, o prisimenant 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo (kovo 11) dieną, amba
sadorius Anicetas Simutis 
atnešė vainiką. Aukas nešant, 
jų reikšmę aiškino skautininke 
Vida Jankauskienė. Aukas 
nešė, skaitymus skaitė ir Mi
šioms tarnavo skautai ir skau
tės. Mišių pabaigoje buvo sugie
dota „Marija, Marija” ir Tautos 
himnas.

Po Mišių vyko trumpa skau
tų sueiga. Pradžioje buvo pa
kviestas ambasadorius A. Simu-

ŠAUNI KAZIUKO MUGĖ
tis tarti žodį. Ambasadorius, 
tarp kitko, sakė: „Dėkoju tė
vams, kurie sudaro galimybę ir 
sąlygas, kad taip gražiai būna 
pagerbiamas skautų globėjas šv. 
Kazimieras. Taip pat ta pačia 
proga prisimenama ir kita svar
bi diena, tai kovo 11-ji. Tai 
diena, kada buvo pakartotas 
1918 metų nepriklausomybės 
paskelbimo aktas... Besidžiau
giant, nereikia pamiršti, kad 
Lietuvoje yra dar užsilikęs iš 
okupacijos laikų labai sunkus 
košmaras. Bet tikėkime! Lietu
va iš to košmaro išsivaduos ir 
gyvens pilnu ir laisvu gyve
nimu...”

Už nuopelnus skautijai, gar
bės žymeniu buvo apdovanota, 
Josephina Senken. Skautų 
vadovų lavinimosi kursus bai
gusioms: Monikai Bilerytei ir 
Nidai Stankūnaitei buvo įteikti 
baigimo pažymėjimai. Įžodį 
davė Alė Mikalauskaitė ir 
Viktorija Galkutė.

Dviejų surištų tautinių juostų 
mazgą atrišo ir mugę atidarė 
buvęs ilgametis skautų sąjun
gos vyriausias kapelionas kun. 
Jonas Pakalniškis.

«j» «Į» v v «Į» «J» «Į» «j»

LOS ANGELES PRITYRUSIŲ 
SKAUČIŲ VEIKLA ’92-’93

Šiais metais turime mažą, bet 
puikią grupę prityrusių skau
čių. Jos entuziastingai dalyvau
ja sueigose ir sąžiningai atlie
ka pareigas. Draugovę sudaro 
penkios paskiltininkės: Daina 
Žemaitaitytė, Dana Jasiukony- 
tė, Adrija Karaliūtė, Vilija Tom- 
pauskaitė ir Vilija Sekaitė. 
Draugininke — vsl. Tara Ba
rauskaitė.

Po to prasidėjo turgus. Ir ko 
čia nebuvo! Pagal salės sienas 
rikiavosi stalai su įvairiais me
džio ir gintaro dirbiniais, 
paveikslais, knygomis, pašto 
ženklais, lietuviškais krepšinio 
marškinėliais, riestainiais, me
dumi... Skautai „prekiavo” kep
dami vaflius, „meškeriodami” ir 
žaisdami bingo. Buvo ir tur
tinga vertingais daiktais lo
terija.

Posėdžių kambaryje, naudo
damas savo gerą aparatūrą, 
Gerimantas Penikas rodė Vikto
ro Kapočiaus paruoštą vaizda
juostę, sudarytą iš kelių dalių. 
Joje buvo matoma: „Seimo 
rinkimai”, „Lietuvos ka
riuomenės šventė”, Kaziuko 
mugė Vilniuje ir 89, 90, 92 
metais New Yorke”, „Joninės 
Žemaitijoje” ir kt.

Mažojoje Židinio salėje buvo 
pietaujama. Visus valgius, 
skanius tortus ir pyragaičius, 
iškepė skautės ir jų mamytės.

Visai programai, sumaniai ir 
prityrusiai, vadovavo 
skautininke Vida Jankauskie
nė.

B. Palys

Pirmoje sueigoje rugsėjo mė
nesį mes kartu planavome mū
sų veiklos metus ir ką norime 
atlikti. Po to kitose sueigose ge
riau susipažinome tarpusavyje, 
susipažinome su patyrimų laips
nių programa, išnuomavome fil
mus, kartu valgėme pietus 
mūsų pamėgtame „Hard 
Times” restorane. Sesės Vilija

Perkelta į 21 pusi.

M
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xbxiuko 
mugė

V. Bacevičiaus nuotraukos

1. Pilėnų tunto skautai Kaziuko 
mugės atidaryme.

2. Pilėnų tuntininkas v.s R. 
Belzinskas kalba atidarant mugu.

3. Skaučių pasirodymas

4. s. J. C Ivinskienė raportuoja Jyr. 
s. Banaitienei.

5. Vyr. S. B. Banaitienė su jaun. 
skaučių vadove ps. I. Bublyte ir 
sesytėmis.

6. Mugės dalyviai.

7. Vyr. S. B. Banaitienė atidaro 
mugę. Šalia buv. tuntininkė K. 
Freudenberger, v. s. R. 
Belzinskas, V. Civinskaitė ir V. 
Bublytė
8. Prie savo stalo. Glinka, ps. V. 
Klimienė, ps. L. Švarcaitė, v.s. I. 
Jonaitienė ir v.s. J. Budrienė.

9. Skautai Taraška ir Motiejūnas 
laukia pirkėjų.

10. sk. vytis Audris Dunduras, ps. 
V. Rubinski ir L. Pollock.

11. Skautų darbai mugėje.

12. Vyr. S. B. Banaitienė tarp 
Clevelando skautininkių.
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AR JAU 
i-REiiiiiii 
KELIONEI I 
|.TAUTINE
STOVYKLA? Neringos tunto sesės senelių 

namuose. Fleita groja Venta 
Civinskaitė

Nuotr. V. Nasvytytės-Klimienės 

Sesėm smagu atlikti gerąjį darbelį. 
Neringos tunto sesės senelių 
namuose. Seneliams ypatingai 
patiko liepsnelių jauni, linksmi 
veideliai.

4r Nuotr. Livijos Pollock

CLEVELAND
-..^■1—... r.-_.  Į 'vt*

Gruodžio 21 d, 1992 Neringos 
Tunto skautės nuvažiavo j Slovėnų 
senelių namus kalėdoti. Kai mes 
ėjome per ilgus koridorius, seneEai 
visi džiaugėsi. Venta Civinskaitė grojo 
fleita. Viena slaugė buvo lietuvė. Ji su 
mumis padainavo lietuviškų giesmę. 
Kai pabaigėm, ji pavaišino mus šoko
ladu. Salėje sėdėjo daug žmonių ir 
buvo gražiai papuošta eglutė. Visi 
seneliai mojo ir šypsojosi mums. Ei
nant per korjdorius skautės dainavo 
lietuviškai ir angliškai. Po kalėdojimo 
skautės jautėsi labai gerai, padariusios 
gerą darbelį.

Parašė Venta Civinskaitė 11 metų

Neringos tunto paukštytės dirba ir 
mokosi. Vadovė vyr.sk. Kristė 
Vedegytė

Nuotr. V. Juodišidtės-Rubinski

18
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ps. Paulius Mickus skelbia loterijos laimėtojus 
Kaziuko mugėje

.1993 m. liepos 31 - rugpiučio 11
Bake (Chicagos skautą stovyklavietė) 
Susirinksime iš viso pasaulio atšvęsti 
75 metu lietuvią skautijos jubilieją.

* * 
t 
X ❖
❖ ❖ ❖ ❖ ❖* ❖ ❖

t 
X.

„Skautų Aido“ Redakcijai,
Neseniai gavau laišką ir siuntinėlį 

iš Edvardo Sakalausko, Vilniaus skau
tą vadovo. Jis suorganizavo ir spaus
dina laikraštėlį „Vilnijos Skautas“. Jis 
manęs paprašė išdalinti keletą eg
zempliorių ir surasti prenumeratorių, 
kad paremti šį leidinėlį.

Siunčiu Jums jo laiškelį ir kopiją 
„Vilnijos Skautas“, Nr.l. Gal paskelb
kite skautų spaudoje, kad šis leidinėlis 
egzistuoja, ir gal vieną kitą straipsnelį 
patalpinti mūsų spaudoje.

Budėkime!
Donatas Ramanauskas

134 S. Yale Ave.
Villa Park IL 60181
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.. „ĄŽUOLO” - „GIN
VADOVŲ,-VIŲ ’92 V.

STOVYKLA
,, Ąžuolo ” ir „Gintaro” 

vadovų,-ių mokyklų vasaros sto
vykla pernai, rugpjūčio 15-22' 
durnomis, vyko gražioje Toronto, 
skautų „Romuvos” stovyklavie
tėje. Stovyklos štabą sudarė: 
viršininkai v.s. fil. Gilanda Ma
to n ienė ir v.s. fil. Kazys' 
Matonis; instruktoriai: v.s. fil.. 
kun. Antanas Saulaitis, v.s. 
Romas Otto; ūkvedžiai: v.sl. Ma-' 
rius Biliūnas ir v.sl. Gintaras 
Karasiejus; komendantas —' 
Karolis Žukauskas. Prieš- 
stovykliniame paruošime tal
kino Toronto tuntininkai skau
tininkai Vida ir Algis Senkai. 
Pirmą dieną štabui padėjo keli 
Toronto skautai vyčiai, tad. 
įsikūrimo darbai ėjo žymiai 
sparčiau.

GVM — „Gintaro” vadovių, 
mokykloje dalyvių buvo 11. Iš’ 
Toronto buvo: v.sl. Daiva Bar-, 
šauskaitė, Kristina Baršauskai- 
tė, valt. Daina Gurklytė, Inga 
Pivoriūtė, ps. Audra Puzerytė, 
Alenutė Skrinskaitė, Vaiva 
Underytė ir Indrė Viskontaitė. 
Iš Chięagos:- v. valt. Laima 
Pauliūtė ir vair. Daiva An- 
cevičiūtė; iš New York dalyvavo 
v. si. Gina Jankauskaitė.

AM — „Ąžuolo” vadovų mo
kykloje kursantų buvo 6: iš 
Toronto si. Darius Viskantas, si. 
Rimas Pečiulis, si. Rimas 
Narušis, ir si. Romas Stanulis. 
Iš Los Angeles — pi. Paulius Ku
dirka ir si. Andrius Viskantas 
iš Detroito.

Isįors kursantų,-čių būrys ne
buvo gausus, veikė trys skiltys, 
dvi sesių ir viena brolių. Ben
drai paėmus, kursantų dau
guma buvo vyresnio amžiaus ir 
didesnė dalis jų jau buvo viene

tuose ir stovyklose ėję pareigas.
Visi pasisakė, jog stovykloje 

pasisėmė naujų žinių, kurios, be 
abejo, padės vadovaujant viene
tams. Kursantai rodė ryžtą 

„AM-GVM” užbaigti. Liko 
Jiems vietovėse atlikti 
praktiškąją dalį — vadovavimą 
ir baigiamuosius rašto darbus.

KM.

’.0
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LOS ANGELES
Atkelta iš 16 pusi.

Sekaitė ir Adrija Karaliūtė įsi
gijo tautinių šokių specialybę. 
Po Naujųjų Metų šventės ruošė
mės aukštesniam patyrimų 
laipsniui ir pradėjom planuoti 
Kaziuko mugę. Vasario mėnesį 
vykome į kalnus slidinėti — bu
vo labai smagu ir grįžom namo 
su visais sveikais kaulais! Ka

ziuko mugė greitai atėjo. Dieną 
prieš mugę mes smarkiai dirbo
me, o po to važiavom į „Third 
Street promenado” pailsėti ir 
pasilinksminti. Kaziuko mugėje 
prekiavome „sliurpiais” (šalti 
gėrimai) ir turėjom įrengusios 
„Kaziuko kalėjimą”.

Šie veiklos metai greit pra- 
eiųa, liko tik trys ^mėnesiai iki 
jų pabaigos. Planuojam toliau 
ruoštis patyrimų laipsniams, 

važiuoti į kalnus ir dalyvauti šv. 
Jurgio iškyloje. Sesė Adrija tur
būt vyks į Lietuvą dalyvauti 
tenykštėje Jubiliejinėje sto
vykloje, o kitos sesės stovyklaus 
Jubiliejinėje stovykloje Rakė. 
Šiais metais prityrusios skautės 
gražiai sugyvena ir darniai dir
ba. Visos laukiam vasaros ir 
susitikimo su kitomis sesėmis 
stovyklose.

Tara Barauskaitė
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TORONTO
' KAZIUKO MUGE

Kovo 7 d. vyko tradicinė Ka
ziuko mugė, kurią surengė 
„Rambyno” ir „Šatrijos” tuntai 
bei tėvų komitetas. Esant 
gražiam orui, mugė Prisikėlimo 
parapijoje pritraukė daug 
žmonių, o rengėjai jau 9-tą v.r. 
buvo pilnai pasiruošę.

Visuose draugovių paviljo
nuose gražiai išdėstyta įvairių 
pyragų, riestainių bei kitų 
skanėstų, lemonadų, kavos; taip 
pat pačių pagamintų įvairių 
rankdarbių; „Birutės” draugo
vės tautinės juostos, lėlės, kili
mėliai; tiekimo skyr. gausūs 
skautiškoms uniformoms 
reikmenys, o skautininkių,-ų 
laimikių stalas turtinga loterija, 
kurios gautas pelnas skiriamas 
Lietuvos skautams,-ėms.

Besigrožint štai ir švilpukas — 
9:45 v.r. — atidarymas, tyla, 
dėmesys! Kanados rajono va- 
deivė s. A. Saplienė atrišo 
mazgą. Mugė atidaryta. Po to 
visos draugoyės ėjo išklausyt šv. 
Mišių. Jas : atnašavo s. kun. 
Augustinas Simanavičius, 
OFM, kun. Eugenijus Jurgutis, 
OFM, ir kun. Liudas Januška, 
OFM. Skaitymus atliko ps. J. 
Neimanienė, giedojo dainos 
vienetas „Sutartinė”, vargonais 
palydint muz. D. Radtkei. 
Pamoksle s. kun. A. Simana
vičius, OFM, visus kvietė 
aplankyti mugę ir paremti 
skautišką veiklą, taip pat ska
niai papietauti.

Pasimeldę visi sugrįžo į savus 
paviljonus aptarnauti svečių. 
Grojo „Gintaro” ansamblio 
penketukas: G. Karasiejus, R. 
Milkienė, T. Pabrėža, V. Rama
nauskas ir smuikininkas A.

Nuotraukos A. Senkaus
Stulgys. Nuotaika buvo puiki ir 
atrodė tikras turgus, kaip ir sos
tinėje Vilniuje. Mugė pavyko 
puikiai. Viskas buvo išpar
duota, šeimininkėms net maisto 
pritrūko. Rengėjai džiaugėsi ( 
gerais mugės rezultatais. 
Nenusiminė per daug ir tun- 
tininkai, nes jiems pietų 

nebeliko, o dar reikėjo posė
džiauti ir planuoti mugę kitiems 
metams.

Ateinantis didesnis renginys 
Šv. Jurgio šventė bąlandžio 25 
d. Anapilio salėje ir Lietuvos 
kankinių šventovėje.,

M.
„ Tėviškės žiburiai”
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BOSTONAS

KAZIUKO MUGĖ
Bostono skautų,-čių tradicinė 

Kaziuko mugė vyko sekma
dienį, kovo 7 d., Lietuvių Pilie
čių klube. Mugė prasidėjo po 
11:30 vai. ryto vykusios bendros 
skautų,-čių sueigos, kurią pra
vedė komendante Naida Šnipai- 
tė.

Vytenis Krukonis ir Paulius 
Manomaitis davė vilkiuko įžo
dį. Skaidrys de.Sa Pereira davė 
skauto įžodį. Priimti nauji 
kandidatai į skautus. Susi
kaupimo minute prisimintas 
buv. ilgametis „Žalgirio” tunto 
tuntininkas a.a. s. Vytautas 
Jurgėla.

Tuntininkui s. Algiui Adom- 
kaičiui oficialiai atidarius 
mugę, skautai ir skautės pasi
skirstė prie savo iš anksto pa
ruoštų ir papuoštų prekystalių. 
Veikė įvairios loterijos, žai
dimai, laimės traukimai; vyko 
prekyba skautiškais ir tau
tiniais suvenyrais, kuri šįmet 
nebuvo itin gyva. Kaip visada, 
vyr. skaučių Židinys pateikė 
didelį pasirinkimą rankdarbių, 
tautodailės dirbinių, tortų ir 
pyragų. Lankytojai galėjo papie
tauti ir paragauti saldumynų su 
kava.

3 vai. p.p. prasidėjo vaidi
nimas sukurtas pagal liaudies 
pasaką „Ožka ir septyni 
ožiukai”. Šį linksmą ir nuotai
kingą vaidinimą, kaip ir 
kasmet, režisavo s. Lina Suba- 
tienė, o scenai pritaikė vs. Stefa 
Subatienė. Įdomų muzikinį 
sprendimą paruošė vs. Birutė 
Žiaugrienė. Šviesas ir garso sis
temą tvarkė Adomkaičių šeima. 
Scenovaizdį sukūrė „Senųjų 
Lapinų” skautų vyčių būrelis. 
Vaidintojų kostiumus ir grimą 

paruošė tėveliai.
Žiūrovus džiugino maži vai

dintojai savo įsijautimu ir 
gražia, raiškia kalba, o taip pat 
netikėtai nauju pasakos va
riantu. Mat, kai vilkas (Gintas 
Adomkaitis) prarijęs ožiukus, 
užmigo, juos išvaduoti kartu su 
ožka Mekekeke (Loreta Kaza- 
kaitytė) ir mažiausiu ožiuku 
Makaliuku (Tomas Subatis) 
atskubėjo išradingasis gandras 
(Aliukas Wolosenko). Pašaukęs 
miško „Greitąją pagalbą” —

-W-

TORONTO

Vasario 7 d. „Rambyno” ir 
„Šatrijos” tuntai šventė 
deimantinę Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo su
kaktį. Prisikėlimo parapijos 
šventovėje skautai organizuotai 
su vėliavomis dalyvavo Mišiose, 
kurias atnašavo kun. E. Jurgu
tis, OFM, ir kun. L. Januška, 
OFM; pastarasis pamoksle 
priminė skautų gerus norus 
padėti atsikuriančiai Lietuvai. 
Skaitymus atliko ir aukas nešė 
skautai,-tės, giedojo Nijolės 
Benotienės vaikų choras.

Po Mišių didžiojoje salėje vyko 
iškilminga sueiga. Įnešus vėlia
vas, komendantas ps. A. Saplys 
priėmęs raportus, perdavė tun- 
tininkams 104 išrikiuotus skau
tus,-tęs. Buvo daug skau
tininkų,-kių, tėvelių ir svečių. 
Po tuntininkų pasveikinimo 
vyko įsakymai — įžodžiai.

Vilkiukų įžodį davė: Jonas ir 

šeškus Kinkį (Gina Walat) ir 
slaugutę (Vida Žiaugraitė), gan
dras snapu perpjovė vilkui pil
vą ir visi ožiukai buvo išgelbėti. 
Žiūrovai daug plojo, dėkodami 
už įdomų ir talentingą renginį.

Mugė tęsėsi beveik iki 5 vai. 
p.p. Jos pravedimui vadovavo 
Bostono „Baltijos” ir „Žalgirio” 
tuntų tuntininkai — ps. fil. Jū
ratė Aukštikalnienė ir s. Algis 
Adomkaitis.

L. Ž.

VASARIO 16-tos 
SUEIGA TORONTE

Paulius Didžbaliai, Aras Rus- 
lys, Dainius Saplys, Vytas Ka
minskas, Erikas ir Adomas 
Nielsen, Viktoras Bražukas, 
Tomas Giniotis ir Petras Ston. 
Draugovei vadovauja ps. M- Ru
sinas.

Skaučių „Dainos” draugovei 
vadovauja ps. D. Grybaitė, 10 
kandidačių davė įžodį ir gavo 

geltonus kaklaraiščius, kuriuos 
uždėjo draugininkai, tėvynės 
mazgelį užrišo tuntininkai, o 
gerojo darbelio — tėveliai. Visi 
gavo iš tuntininkės po rožę. Iš
kilmės užbaigtos Lietuvos him
nu, išneštos vėliavos, pager
biant jas mažuoju saliutu. 
Užbaigai, visiems sustojus į 
ratą, sugiedota „Lietuva bran
gi” ir „Ateina naktis”.
Ateinantis susibūrimas — • 

kovo 7 d. Kaziuko mugė.
M.

„Tėviškės žiburiai”
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ALp(LKA)3083
1993, Nr. 4Postmaster: send ali address changes to:

4613 W. 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

Tėveli, jįš neturi namų. Galėtų 
pas mus su ąndrium viename 
kambary gyventi. Jie abu 
ilgaplaukiai

Jei kas užeitų, tegul žino kur aš esu

Piešiniai ir žodžiai 
v. s. Aleksandro Jakšto

Parodykime židiniečiams kaip reikia 
dešreles kepJ

įc/ąjaugrįSlU
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Gerbiamas Dieve,
Aš esu septynių metų, o mano 

broliukas Aimis yra ketvertų su puse 
metų. Mielas Dievuli, labai gražiai 
Tavęs prašau: suvaldyk kaip nors tą 
vaiką, nes jis išvarys mane iš proto.

Aš Tau jau esu rašęs, atsi
meni? Ir aš padariau tą, ką buvau 

pažadėjęs. Bet Tu man arkliuko taip 
ir neatsiuntei. Tai kaip dabar bus?

Aimis, mano broHukas, sako 
kad Tu esi nudažęs kiekvieną gėlę, bei 
aš abejoju...

Neseniai mes buvom išvažiavę 
atostogų. O kada Tu atostogauji?

Aš dar norėčiau žinoti: ar Tu 

mėgsti savo darbą?
Nejaugi Tu tikrai gali viską 

padaryti? Aš negaliu.
Aš turiu ir daugiau klausimų.

Tavo draugas Minas.

(Mūsų Vytis Nr 1-2, 19921******
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