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Jubiliejin ėję s to vykioje
— Mano vardas: Vytis. Aš žvelgiu 
į ateitį šviesiai, nes ji man priklau
so

Padaryti žmogų laimingą yra skautybės tikslas.
O laimingas žmogus visada linksmas. Žinome, kad skautas 

linksmas. To reikalauja jo įstatai. Jis stengiasi tokiu būti. Bet taip 
pat žinome, kad vien paviršutiniško linksmumo žmogaus laimei pa
siekti neužtenka. Tyros širdies linksmumas "'ra didžioji ir tikroji 
laimė. Pakilti dvasia iki tokios vertingos būsenos nėra jau taip leng
va. Bet siekti šitai privalu kiekvienam skautui, kiekvienai skautei.

Siekdamas savojo idealo, eidamas drąsiai pirmyn su įsitikini
mu, kad pasirinktas kelias yra tikrasis, kiekvienas bus laimingas 
ir ton lūimėn skatins kitą, patrauks pavyzdžiu jaunesnįjį, džiaugs
mo teiks vyresniajam.

Dažnai išgirstame spaudoje ar šiaip pokalbiuose padejuojant, 
kad šių dienų jaunimas niekam tikęs. Tai labai madingi pareiški
mai, tačiau jie nėra teisingi, kai kalbama apie visumą, o ne apie 
mažąją dalį ar išimtis. Tai perdėti dejavimai tų, kurie pirmiausia 
nusivylę patys savimi. Jaunimo buvo ir bus visokio. Išsišokėliai tik 
labiau pastebimi, nusikaltėliai dienos sensacijomis spaudoje kelia- 

1 mi. Kas gi rašys ar kalbės apiq»dorą, kuklų, nedrąsų, gerą jaunuolį? 
Jo niekas nemato, jis niekam neužkliūva. O tokių, galima drąsiai 
tvirtinti, yra daugiau, negu prasikišančių bet kokiom dienos sensa
cijom ar senimo papiktinimui. Ne paslaptis, kad ir jaunimo organi
zacijose pasitaiko tokių nevykusių išsišokėlių, kurie, žinoma, gar
bės niekam nedaro.

Kaip pradžioje pasakyta: skautybės tikslas padaryti žmogų 
laimingą. Skautybė siekia padėti jaunuoliui-lei ugdytis geru žmo- 
gumi, geru savojo krašto piliečiu, naudingu savo tautai, pilnutiniu 
gyvenimo būde ir asmens charakteryje.

Mūsų lietuviškoji skautija išeivijoje, Šalia visų bendrųjų skau
tybės privalumų, šiandien dar itin pabrėžia išsilaikymą lietuviu. 
Tėvai savo vaikams stengiasi perduoti tautos kultūrines vertybes — 
kalbą, papročius, religingumą, pažiūras. Tai natūralu.

Šių pastangų talkon ateina skautų-čių vadovai, bet, tik tiems, 
kurie to nori. Vadovai niekada nebus geresni auklėtojai už tėvus. 
Tėvų gerus norus vertinant, jų santykius su vadovais pasvarstant, 
pačių vadovų kvalifikacijas tyrinėjant —- šitai neturėtų būti nieka
da pamiršta. Šiandien tik visiškai sutartinas darbas gali nešti geres
nių vaisių.

Būtų labai ir labai vertinga, kad į visus Į paradus išvesta
me dar geresnį, tikresnį lietuvį skautą, nuolatos kylantį ir patyrimo 
laipsniais bei specialybėmis, ir skaidria skautiška dvasia, kurios 
atskleidimas ir išryškinimas būtų pageidaujamas ir laukiamas.

v. s. C. Senkevičius.

LietuvesĮ
Nacioua inė I
M VlažvytiOj 
[.įbliotctcaj
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TOWARDS
darni duobes. Miestelyje svečiai 
drauge su vaikais patobulino mo
kyklą ir mokyklos aplinką.

TAILANDUOJE liepos mėn. 
vyksta 33-ioji Pasaulinė skautų kon
ferencija su 1000 atstovų iš 100 ar 
daugiau šalių. Suvažiavimą atidarys 
Karalius Biiumibol Adulyadej ka
rališkuose rūmuose; dalyvius priims 
minist ras pirmininkas valdžios būsti
nėje. Princesė Chulabhom Didy- 
asarin Mahidol kalbės apie „Skauta- 
vimą ir gamtosaugą“, o visos konfe
rencijos tema „ į 2000-sius metus”, 
padalinta į penkias pirmenybes: 
jaunimo programa, suaugę skauta- 
vime, administracija, pasaulinės 
skautų organizacijos lėšos, sąjūdžio 
augimas. Konferencijapriima naujas 
skautų sąjungas ir išrenka Pasaulio 
skautų komiteto narius. Konferen
cija nusprendžia, kur vyks 35-toji 
Pasaulio skautų konferencija 1999 
m., 19-toji pasaulinė džiamborė 
1999 m. ir 10-tasis pasaulinis skautų 
vyčių sąskrydis (Moot) 1996 m.

KIRIBATI salynas tapo 132- 
asis pasaulio skautų sąjūdžio narys 
su 2000 skautų ir skaučių po 33 
salas maždaug 3.000 km2 plote. 
Mikronezijos tautybės gyventojai 
savo programoje pabrėžia jūrinin
kystę, sveikatingumą ir tautinius 
rankdarbius (pvz. tinklų rezgimą). 
Seniau ši 1979 m. nepriklausomybę 
gavusi šalis vadindavosi Gilberto 
salynas. Skautai artimiausia bend
rauja su Australija, kuri padeda 
pravesti vadovų kursus.

EGIPTE pravedamas „Jau
nimas jaunimui“ vajus, kuriame 
kursus išėję skautai bei skautės savo 
bendraamžiams padeda suprasti ir 
rūpintis sveikata, elgesiu, šeimos kū
rimo klausimais. Panašius projektus 
vykdo tos pačios srities šalys — 
Jordanas, Kuvaitas, Libija, Sudanas 
ir Sirija.

NEPALYJE dešimt kanadiečių 
skautų vyčių septynias savaites dirbo
Chandruck apylinkėje prie Anapu- 
mos draustinio, kur tūkstančiai 
kalnalipių spardė jautrią Himalajų 
kalnų gamtą. Skautai vyčiai sodino 
medelius — vieną pasodinti už
trunka apie dešimt minučių; rinko 
iškylautojų paliktas šiukšles, iškas-

ŠVEICARIJOS Morges mieste 
skautų draugovė aikštėje prieš ro
tušę pastatė eskimų sniego namelį 
— iglū, atkreipdami gyventojų bei 
valdžios įstaigų dėmesį, kad skau
tams reikia vietos susirinkti.

ČILĖJE Tarpamerikincs srities 
skautų įstaiga rengia skautų sąjungų 
administratoriamskursus. Dalyvauja 
iš Guatemalos, Kosta Rikos, Peru.

MAURITANIJOS skautai 
pasodino 1800 medelių ruožą smėlio 
kopų slinkimui sulaikyti.

PASAULIO skautų parlamen
tarų sąjunga renkasi Čilėje 1994 m. 
aptarti skautybę liečiančius pasauli
nius klausimus.

ČILĖJE 7.000 "kautų dvi sa
vaites savo atostogų skyrė gatvės

4



vaikų stovykloms. 48.000 berniukų ir 
mergaičių dalyvavo skautiškos prog
ramos savaitėse gamtoje, parsivež- 
dami skautiškus marškinėlius, pla
katą, dienoraštį. Užsiėmimai skatina 
kūrybingumą, vertybes, o stovykloje 
miesčioniukai gerai valgo ir džiau
giasi gamta. 42 stovyklos vyko II- 
oje stovyklaviečių. Čilės pavyzdžiu 
pasekė Brazilijos skautaipravesdami 
užsiėmimus gatvės vaikams.

KVEBEKO du skautai vyčiai ir 
keturios vyresniosios skautės Domi
ninkonų Respublikoje padėjo taisyti 

° senelių prieglaudą ir keturias kaimo 
koplyčias, sodino vaismedžius prie 
dviejų kultūros namų.

KROATIJOS pajūryje ruošia
mas „Saulėtekio miestas“ — sto
vykla 12-15 m. vaikams, ištremtiems 
iš savo šalies Bosnijos karų pasė
koje. Vadovauti priimami ir už
sienio vadovai, mokantys kroatų, 
anglų ar vokiečių kalbą.

ČEKIJOS skautų ir skaučių 
sąjunga rūpinasi buvusios Jugosla
vijos vaikais, rinkdami maistą, batus, 
drabužius ir žaislus, sunkvežimiais 
veždami į Kroatiją ar Bosniją.

ZAGREBO skautai įsteigė ry
šių centrą,, per kurį skautai ir kiti 
jauni žmonės gali surasti savo arti
muosius ir draugus, karo veiksmų iš 
namų išblaškytus.

AIRIJOS skautai iš Bosnijos 
atvykusių šeimų vaikams praveda 
skautiškus užsiėmimus, padeda iš
mokti anglų kalbą, palaiko ryšius su 
šeimomis, kai šios pagaliau susi- 
krausto iš laikinų patalpų į namus.

MAROKO AL Hassania skautų 
stovykloje kasmet 300 jaunų moterų 
išmoksta moderniškai ir tradiciniai 
siūti, kad galėtų pačios išsiversti. Jų 
gaminiai parduodami krautuvėlėje. 
Visą projektą iš pradžių rėmė Da
nija.

DIDŽIOSIOS Britanijos skau
tų sąjunga pradėjo kelerių metų 
projektą su Ugandos skautais ir 
UNICEF. D. Britanijos jaunimas 
išmoksta apie gyvenimą kitoje ša
lyje, o nuo 1944 skautai ir prityrę 
skautai keliaus į Ugandą arba ugan- 
diečius priims pas save. Skautai gali 
įgyti Skiepintojų specialybę, kadangi 
projektas surištas su sveikatingumu. 
Ugandoje yra 16 milijonų gyventojų, 
kurių pusė yra vaikai.

AUSTRALIJOJE kaip ir kitose 
šalyse, toji nuo kitų gyvenantys 
vaikai gali skautauti, palaikydami 
ryšį su draugininku ir su draugovės 
nanaisper radiją. Vienoje gyvulinin
kystės stotyje gyvena du skautukai, 
kurie su savo vienetu už 565 km 
susitinka per metinę stovyklą ir 
metinę sporto šventę, o šiaip dram__
gauja per radiją. Tokių skautų yra 
kasyklų ar geležinkelio mazgų sto
tyse.

.•^^■■H’RIJOS skautų ir skaučių 
'yasarą globos Eurofolk ’93 

si- "" ną, kuris kas ketverius 
meta «enka skautus bei skautes 
16-20 ų į Europos šalių kultūrų, 
tradiciją f torijos, visuomenės prog
ramą. Stovyklaus 5 d. drauge, išsis
kirstys „gentimis“ po įvairias Aust
rijos sritis.

RADIJO Džiamborąe 1992 
spalio 17-18 dalyvavo 459.000 skaus
tų ir skaučių iš 100 šalių, įskaitant 
Estiją, Latviją, Lietuvą,Lenkiją, 
Rumuniją ir Ukrainą, kųį- skautija 
atgyja. Skautų radijo konkursą šiais 
metais laimėjo Turkijos skautai, 
vyko ir spėliojimo žaidimas. 39-toji 
radijo bangomis džiamborė .vyks 
1993 spalio 16-17.

i®’® World Jambsree
Holland 199$

OLANDIJOJE 1995 m. vyks 18- 
toji pasaulinė skautų stovykla — 
džiamborė. Stovyklos ženkle — 
skautų lelijėlė, skaučių rūtelė, Į akis, ę 
vaizduojanti „Jau dabar yra ateitis“ 
temą — žmonijosjateities vaizdą.

JŪRŲ SKAUTŲ laivų armada 
1995 metais plauks į 18-tąją džiam- 
borę. Ryšininkai šiam įvykiui yra 
Norvegijos skautų sąjunga.
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yveno savo trobelėj ožkelė ir turėjo penkis ožiukus. 
Išeidama maisto ieškoti, sako:

— Užsidarykit dureles ir nieko neįleiskit. Kai aš pareisiu, 
tai prie langelio sakysiu:.

Vaikeliai mano mieli, 
Atdarykit dureles! — 
Aš parnešiau rageliuose šienelio, 
Tešmenėly pienelio.

Vilkas įsiklausė. Kai ožkutė nuėjo nuo lango, tas, priė
jęs prie lango, storu balsu pradėjo sakyti:

Vaikeliai mano mieli,
Atdarykit dureles! — 
Aš parnešiau šienelio, 
Pilni nagai vandenėlio.

— Ne, ne, neleisim! — sako ožiukai. — Mūsų mamutė plo
nai šneka, o tu storai. Tu ne mūsų mamutė.

Vilkas nubėgo j kalvę:

Kalveli kavolėll,
Pasmailink man liežuvėlį!
Aš tau duosiu pupų rėtį,
Aš tau duosiu žirnių rėtį,
Aš tau duosiu miežių rėtį.

Kalvis pasidėjo ant priekalo vilko liežuvį, padaužė su kū
ju, tas ir suplonėjo. Vilkas jau plonai šneka. Įsiklausęs, kaip 
ožkelė šnekėjo, priėjo prie ožkelės langiuko, ir jis pradeda 
šnekėti taip pat plonu balseliu. Ožiukai nusidžiaugę pamanė, 
kad jų mamutė parėjo, Ir atidarė dureles.

Vilkas Įėjęs tuoj ėmėsi darbo. Keturis oželius greitai pra
rijo, tik vienas išsigandęs po pečium palindo ir pasiliko.

Ožkelė parėjus rado dureles atidarytas. Įėjo j trobelę, 
šaukia ožiukus — nėra vaikelių. Po pečium dar rado vieną 
oželį, iš tos. baimės labai nešvarų. Pasiėmus nuvalė, išėjo 
prie šaltinėlio, ’ susikūrė ugnelę ir verda žuveles.

Ateina vilkas.
— Ką tu čia, kūmute, verdi? — klausia.
Sako:
— Žuvis.
— O man ar duosi? — klausia vilkas.
Ožka sako:
— Nueik už tvoros, iškišk liežuvį per tvorą, o aš tau atne

šiu žuvelių.
Vilkės už tvoros atsitūpė, liežuvį iškišo per tvorą ir lau

kia. Ožkelė pasiėmė lopetėlę, prisižėrė žarijų Ir užpylė vil
kui ant liežuvio. Vilkas, gerklę išdegęs, cypdamas kaukda
mas padvėsė, o ožkelė rageliu prarėžė jam pilvą. Ožkyčiai 
iššoko sveiki ir gyvi, ir niekados jokio vilko Į savo trobelę 
neįsileido.
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Pasakoja sesė Nijolė

Grįžusi iš Jubiliejinės sto
vyklos, radau bate paparčio 
...(deja, ne žiedą...) lapą, kuris 
neblogiau už žiedą atvėrė ypa
tingų lobių skrynelę — skautiš
kųjų stovyklų prisiminimus. O 
stovyklauta buvo nemažai, bet 
šiuose puslapiuose kalbėsiu tik 
apie DEIMANTINĘ LSS sto
vyklą, vardu „LITUANICA”.

Pustrečios dienos savaitgalis 
buvo per trumpas pilnai įsi
jungti ir išgyventi šią ypatingą 
stovyklą. Ne kartą, vaikščioda
ma jaunystėje numintais Rako 
miško takeliais, gailėjausi, kad 
nestovyklauju visas dienas.
Penktadienis, rugpjūčio 6 d.
Vaivorykštės lankas žymi 

kelią stovyklon — atvykstam su 
lietum. Šalikelėje žodis 
„RAKAS” matosi iš tolo — 
raidės aukštesnės už Sabonį. 
Tai vis v.s. Vlado Vijeikio 
„išmislas”. Jo suplanuotas, ne 
tik šis milžiniškas vardas, bet ir 
simboliški stovyklos vartai bei 
vaizdingi-juokingi miško užra
šai.

Prie įvažiavimo, kaip papras
tai, drausmingi, tvarkingi, 
paslaugūs Miško broliai. Daug 
jų išaugo vertingais žmonėmis 
ir susipratusiais lietuviais šios 
ypatingos draugovės gretose ir 
džiugina savo pasisekimais 
drauginininko brolio Uosio (v.s. 
J. Šalčiūno) patriotišką širdį. 
Didžiulė, žalia, LSS šakų ženk
lais nužymėta 75-mečio vėliava 
supasi storų rąstų bokšte, o 
„Kernavės” tunto pastogėje jau 
dega jaukūs žiburiai. Gausus . 
stovyklautojų būrys čia stebi | Stovyklos kelrodžiai

8
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Sesė Nijolė (vs Užubalienė) labai pralinksmėjo radusi savo tunto gairę tarp kitų 
gairių.

Vilniaus „Kernavė” — mit
rus 100 skautų,-čių tuntas. Dau
giausia turįs prityrusių skautų! 
„vyšniukų”, kaip jie Lietuvoje 
vadinami. Sunku esą ten gauti 
tos spalvos medžiagos kaklary
šiams, ir sesė Halina žada tokios 
jiems paieškoti Čikagoje.

Vėlus vakaras slenka į naktį,. 
o mes, dviejų skautiškų „Ker- 
navių” sėsės-broliai vis dar tu
rime kalbos. Svečiai kernavie- 
čiai parodo savąjį rankų sunė
rimą ir padainuoja savo tunto 
dainą:

„Kernius valdė čionai
Kernavėje seniai — ląužus 

čia kjūreno...

vaizdajuostę iš ką tik pasibai
gusios Jubiliejinės stovyklos Pa
langoje.

Šiurptelėję nuo miško drėg
mės, sveikinamės su daugybe 
pažįstamų sesių ir brolių iš kitų 
miestų ir siurpčiojam karštą 

i kavą (virdulys čia nuolat burbu- 
' liuoja), o vaizdajuostėje bėga 
i Palangos stovyklos veidai ir 
vaizdai: įspūdingas prityrusių 
skautų įžodis pajūryje, akmuo 
su Baden-Powell — prez. A. 
Smetonos parašais, grįžęs į savo 
vietą po 50 metų slapstymo; 
Klaipėdos laivai; Lietuvos kraš
tų pastovyklės ir linksmi jų sto
vyklautojai. Gaila tik, kad tuos 
vaizdus trauko, taškuoja ir tem
do kažkoks užsispyręs elektro
nikos kipšiukas TV aparate.

Štai ir sesė Rita kviečia mus 
į „Kernavės” virtuvę susitikti 
su Vilniaus kernaviečiais. Čia 
įdomiausias lietingo penkta
dienio momentas! Susitinka dvi 
„Kernavės”: 35 metų subren
dusi čikagietė ir vienerių metų 
jaunutėlė vilniškė! Ar tikėjom 
kada?... Dabar sėdim visi prie 
užkandėliais apkrauto stalo su
sipažindami, klausinėdami, at-

Tai, štai, kaip atrodo sesės- 
broliai, kurių entuziazmu nepa
žintai skautybei džiaugėmės 
anąmet, klausydamos Lietuvą 
lankiusios sesės Ritos pasako
jimų:

Tuntininkas sk. vytis Vygan
tas Kiulkys, adjutante vyr. 
skautė „Pajautos” draugovės 
draugininke Monika Girčytė, 
„Juodojo varno” draugovės drg. 
sk.vytis akademikas Rolandas 
Kačinskas, vyr. skautė kandida
tė Jolita Bužaitytė, paukštyčių 
vadovė, prityrusi skautė Žana 
Galeckaitė „Pajautos” drau
govės skiltininkė.

9

Tvirtą įžodį mes duosime tau, 
Kad visada budėsime čia!”
Iš tikrųjų visai nekeista, kad 

Čikagos ir Vilniaus kernaviečių 
-i dainos kalba apie tą patį: 

„...ištikimybės pažadą mes davę 
— „tvirtą įžodį mes duosi
me...budėsime visada”.

Tikim, kad ir vieni ir kiti iš- 
tęsėsim!

Šeštadienis, rugpjūčio 7 d.

Rytas miglotas. Kiekviena 
miško lomelė sklidina rūko,
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kaip pieno. Tačiau dangus' 
kaskart šviesėja. Einu apžiūrėti 
stovyklos.

Takeliu atžygiuoja būsimas 
skautas. Žmogelis, kaip pupų’ 
pėdelis, bet kojytes kelia aukš- Į 
tai, kibirėliu mojuoja ir pirmyn- 
atgal ir vėl pirmyn žygiuoja. 
Ant krūtinės jam geltona saulutė 
ir užrašas — „Vytis”. Seku aš tą 
Vytuką ir atsiduriu tiesiai 
„Skautijos daržely” — jaunų 
šeimų pastovyklėje.

Čia viskas dailu ir maža, pri
taikyta mažiausiems. Pro „var
tus” įlendu susilenkus. Pasitin

ka linksma viršininkė ps. fil. 
Vida Juškienė. Ji parodo savo 
stovyklautojus, rimtai sėdin
čius ant mažyčių kėdučių, pie
šiančius, spalvojančius ir be
sišnekančius ...lietuviškai! 
Kaip smagu jų klausytis! Juk 
tai trečioji išeivijos karta, neati- 
trūkusi nuo savojo kamieno — 
pasišventusių senelių ir susi
pratusių tėvų nuopelnai.

Traukiu toliau didžiuoju sto
vyklos taku, kuris nuo vartų iki 
tolimos „Aušros Vartų” tunto 
stovyklavietės nusagstytas

spalvingomis vėliavomis. Tai ne 
bet kokios vėliavos, bet pagal 
senosios Lietuvos Kunigaikš
tystės herbus, naudojantis isto
riniais šaltiniais, atkurtos. 
Daugelis jų — Žalgirio mūšio 
vėliavų kopijos. Jų brėžinius 
parūpino v.s. A. Saulaitis, S.J., 
moksliškai paruošė s.v. A. Ka
džius (Baltimore), o nuostabiai 
dailiai pasiuvo: V. Černiauskie
nė, Jurina Rugienienė (Detroit), 
M. Orentienė (Hartford), I. Lau
čienė ir A. Vaičiulienė (Chicago) 
ir R. Petrulienė (Detroit).

Lengvas vėjelis supa tas 
vėliavas. Žaliam miško, fone 
mirga marga jų ryškios spalvos 
ir ženklai. Štai Karaliaus Min
daugo mėlyna su geltona at
virkščia „M” ir kryžium, ten — 

Pilies vartų — raudona su bal
tais Gedimino stulpais. Toliau
— Vytauto, Jogailos, Trakų, 
Kauno, totorių...Ant kiekvieno 
stiebo prisegtas vėliavos ap
rašas. Dar niekada nemačiau 
gražesnio ir vertingesnio sto
vyklos papuošimo. Ačiū jums, 
sesės-broliai, sugalvojusiems, 
suradusiems, pasiuvusiems!

Keliauju tolyn brolio Vijeikio 
iškalbingais (ir juokingais) 
ženklais pažymėtais takais, 
užsukdama į pastovykles, kur 
verda burbuliuoja skautiškas 
gyvenimėlis.

Paukštyčių-ūdryčių pastovyk- 
lė „Žvaigždynas” atitinka savo 
vardą: ant sesių galvučių blizga 
mažytės vėjo sukamos žvaigždu
tės. Palapines puošia margos 
vardų lentelės su tikrai „kos
miniais” vardais, kaip pvz. — 
„Visatos”. Čia sutinku ir sesę 
Vitaliją Vasaitienę, kuri padeda 
viršininkei s.fil. Laimai Rupins- 
kienei „žvaigždutes”, jų tarpe ir 
savąją, ganyti."O tartum vakar 
jos abi šitam miške „raudon- 
šlipsėmis” paukštytėmis skrai
dė... Ar iš tikrųjų tiek laiko 
prabėgo?

Skaučių ir jūrų jaunių pasto
vykles vartai papuošti vaivo
rykštės spalvomis, ne veltui jos
— „Vaivorykštės” (viršininkė 
ps. fili. Jūratė Neimanienė), o 
„Gabijoj”, pas vyr. skautes-gin- 
tares (viršininkė ps. fil. Daina 
Kasputienė) mėlynuoja rugiagė
lių tonai.

Brolijos „Dariaus-Girėno” sto
vykloje drausmingai koja kojon 
trenkia vilkiukai „Aitvarai”. 
(Viršininkas s.fil Vytautas Ja- 
nuškis). Jų tvarka, drausmė ir 
jų vadovų skautiškumu taip ža
visi Vilniaus krašto „Kernavės” 
tuntininkas s.v. Vygis Kiulkys:

„...susižavėjimą sukėlė vilkiu
kų vadovai, kurių vertė — 
auksinė...dirbdami su tokio
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amžiaus vilkais...vadovai 
niekada nepakelia balso...jokio 
bereikalingo triukšmo... barnių, 
nervingos atmosferos, „iki jūsų 
pasiekto skautavimo lygio 
mums dar labai toli....belieka 
tik mokytis..mokytis...” („Li- 
tuanica, Rakas ’93” Nr.2)

Dar daug kas nepamatyta, 
dar daug neapžiūrėta, bet jau 
skubu i „Kernavės” pastogę, 
kur vyks stovyklos svečių 
pagerbimas ir vadovų apdo
vanojimai žymenimis.

O svečių jau pilna. Vaišių 
stalas lūžte lūžta nuo vaišių, 
pyragaičių, užkandėlių. Vidury
je puikuojasi 75-mečio tortas-ir 
raguotas raguolis.

Lietuviškos skautybės nueito 
kelio parodėlė — nuotraukos, 
leidiniai, „S. Aidai” — gražiai 
įrėminti traukia visų dėmesį ir 
puošia visą pastogę. Tai „Sie
tuvos” skautininkių-židiniečių 
draugovės pavykusibš pastan
gos, kaip ir turtingas išsamus 
Jubiliejinės stovyklos leidinys, 
kurį paruošė „Sietuvos” red. 
komisija, redaktorė ps.fil. 
Svajonė Kerelytė. Džiaugiuosi 
suspėjusi vieną įsigyti ilgam 
prisiminimui.

Visus čia linksmai nuteikia 
Tautinių stovyklų dainos, 
skambančios iš neseniai įdai
nuotos juostelės. Tai čikagiškio

Paroda

Stovyklos laikraščio redakcija dirba

„Kernavės” tunto tuntininkės 
s. Ramutės Kemėžaitės ir jos 
dainuojančių kernaviečių nuo-

-g...

“•’.v- -**! K.y*
*-*h T '; ; ; • :

"'- ’' •>
'- . ■ ,- ; ' ■: '

pelnas. Net 11 Tautinių ir Jubi
liejinių stovyklų dainų įrašyta 
ilgam atminimui, dainavimui 
kartu, arba pasiklausymui: 
skautiškas deimančiukas LSS 
75-mečio vainikui. O tas jaunas, 
tvarkingai uniformuotas dai
nininkes visi matome didžiulėje 
nuotraukoje ant pastogės sie
nos.

Šią sueigą praveda v.s. L. 
Milukienė, jai įprastu sklan
dumu.

LSS, sulaukusią deimantinio 
jubiliejaus, sveikina gen. kon
sulas Vaclovas Kleiza, PLB 
pirm. Bronius Nainys, VDU

Perkelta į 16 pusi.
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75m LITHUANIAN
1993 SCOUTINGl

Anglų kalba. Pagrindinės žinios 
apie Lietuvos skautus Lietuvoje 
ir išeivijoje. Labai gera dovana 
mūsų svetimtaučiams draugams. 
Kaina $2.00

Šimtas dainų su gaidomis. Čia 
rasite populiarias dainas, o taip 
pat ir negirdėtas. Ypatingai 
vadovai turėtų susidomėti šiuo 
leidiniu. Kaina $4.00

Dainuojanti juosta. Tautinių ir 
jubiliejinių stovyklų dainos. 
Įdainavo dainuojančios
kernavietės. Vadovė Ramutė

LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGA

CHICAGO. H-

Kemežaitė. Beklausydami 
nesusilaikysite neprisidėję prie 
dainos. Kaina $10.00

DAUG, DAUG
DAINELIŲ

Populiarių dainų rinkinys. Visas 
leidinys perduotas į Lietuvą.

Visi leidiniai gaunami: 
A. Jarūnas
945 Balsam Lane
Bartlet, IL 60103
Telef. 708 / 289 8062

••••••••••••
Išleido
LIETUVIU SKAUTU
SĄJUNGA
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VAKARONĖ SU LIETUVOS 
SKAUTUOS VADOVAIS IR 

VADOVĖMIS

LSS 75 metų Jubiliejinėje sto
vykloje, š.m. liepos 31 — 
rugpjūčio 11 dienomis vykusio
je Rako stovyklavietėje, Custer, 
Michigan, stovyklavo ir 23 
skautų,-čių vadovai,-ės iš Lie
tuvos. Dešimties jų, kviestų LSS 
vadovybės, kelionės ir stovykla
vimo išlaidas apmokėjo Lietu
vių Skautų sąjunga. Kitas 
dešimtukas atvyko skautininko. 
Č. Kiliulio iš Bostono kviečiami, 
o trejetas savo iniciatyva; Čika
gon atvykusius prieš ir po sto
vyklos savo namuose globojo v.s. 
S. Miknaitis, v.s. Irena ir Al
bertas Kereliai, s. Aldona Palu- 
kaitienė ir kt.

Akademinio Skautų sąjūdžio 
pastangomis, rugpjūčio 20 d. 
vakare Balzeko Lietuvių 
Kultūros muziejuje įvyko jauki 
susipažinimo vakaronė su LSS 
kviestais svečiais — broliais ir 
sesėmis iš Lietuvos. Vakaronėje 
dalyvavo daugiau 100 įvairaus 
amžiaus ir laipsnių Čikagoje įr 
apylinkėse gyvenančių skautiŠ 
kosios šeimos narių.

Svečiams — broliams ir se
sėms susėdus už prezidiumo sta
lo, vakaronę pradėjo ASS vadi- 
jos pirmininkas fil. vs. Edmun
das Korzonas, pasidžiaugdamas, 

kad Lietuviškos Skautybės 75 
metų jubiliejų švenčiame kartu 
su vėl nepriklausomos Lietuvos 
skautais ir skautėmis.

Vakaronę vesti pakviestas 
LSS Tarybos Pirmijos pirmi
ninkas fil. vs. Sigitas Miknaitis, 
pasveikinęs visus, džiaugėsi, 
kad pavyko įgyvendinti pernai 
Lietuvoje apsilankiusios LSS 
vadovybės pažadą į Jubiliejinę 
stovyklą JAV-se pasikviesti Lie
tuvos skautijos vadovus,-es. 
Išreiškė viltį, kad svečiai, susi
pažinę su mūsų stovyklavimo 
būdu (išugdytu per ilgametę 
skautavimo-stovyklavimo prak
tiką), Jubiliejinėje stovykloje 
įgytą patyrimą ir pastebėjimus, 
grįžę Tėvynėn, galės pritaikyti 
savo vienetų veiklos pratur
tinimui. Sekė susipažinimas su 
svečiais, kiekvieną trumpai 
apibūdinant vs. S. Miknaičiui, 
v dalyviams pasveikinant juos 
plojimais.
Broliai ir sesės iš Lietuvos
Jolita Buzaitytė, kilusi iš 

Alytaus, Vilniaus universitete 
studijuoja socialogiją. Vilniaus 
Akademikių skaučių draugovės 
narė ir Vilniuje veikiančio 
„Kernavės” tunto paukštyčių 
vadovė.

Rolandas Kačinskas, kilęs 
iš Klaipėdos. Vilniaus univer
sitete studijuoja geografiją. LSS 
Pirmijos ir Tarybos narys, Korp! 
Vytis pirmininkas, „Kernavės” 
tunto Vilniuje skautų draugo
vės draugininkas.

Romualdas Prascevičius iš 
Šiaulių. Baigęs Vilniaus Peda
goginį institutą 1971 m. Geo
grafijos mokytojas Šiaulių vi
durinėje mokykloje. Vedęs. Turi 
14 metų sūnų ir dukrą. LSS 
Brolijos Vyriausias skautinin
kas ir Šiaulių mišraus tunto 
tuntininkas. Tuntui priklauso 
150 skautų ir skaučių.

Onutė Šarakauskaitė iš 
Kybartų. Baigusi Marijampolės 
pedagoginę mokyklą. Specialy-, 
bė — med. sesuo-auklėtoja. Yra 
Eucharistinio Jėzaus kongrega
cijos sesuo. Kybartų vidurinėje 
mokykloje dėsto tikybą. Šešta
dieniais parapinėse mokyklose 
dirba katechete — paruošia 
krikšto, pirmosios komunijos ir 
santuokos sakramentams. Lie
tuvos Skautų sąjungos Vyriau
sia skautininke, LSS Tarybos ir 
Pirmijos narė. Dirba su Kybar
tų skautais ir skautėmis. Ky
bartuose šiuo metu yra 47 
skautai,-ės.

Algimantas Malkevičius, 
1982 m. baigęs Vilniaus uni
versitetą, Filologijos fakultetą, 
specialybė — Lietuvių literatū
ra. Mokytojauja vidurinėje pro
fesinėje mokykloje. Švietimo 
skyriaus inspektorius. Kauno 
jūrų skautų „Divyčio” tunto 
tuntininkas. Vedęs. Turi du sū
nus — 8 ir 4 metų. „Divyčio” 
tunte šiuo metu yra 150 skau
tų,-čių.

Linas Būdavas iš Klaipėdos. 
Baigęs Šiaulių Pedagoginį insti
tutą. Dėsto kūno kultūrą Klai-, 
pėdos 12-je vidurinėje mokyk
loje. Yra jaunesniųjų turistų sto- 

^ties būrelio vadovas. Tuntinin-

i
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' kas ir draugovės draugininkas. 
Tunte yra arti 100 skautų.-čių.

Vygantas Kiulkys iš 
Vilųiaus. 1988 m. baigė Vil
niaus universiteto istorijos 
fakultetą. Dirba Lietuvos 
Respublikos Kultūros pavaldos 
inspekcijoje, arcįieologinių 
paminklų skyriaus viršininkas. 
Vedęs. Turi du mažamečius 
sūnelius. „Kernavės” tunto 
Vilniuje tuntininkas. Tuntui 
priklauso arti 90 skautų,-čių.

Monika Girčytė, Vilniaus 
universitete studijavo žurna-

Dviejų „Kernavės” tuntų atstovų,-ių susitikimas Čikagoje. Iš k.: sėdi — Čikagos kernavietė vs. 
Rita Penčylienė, Vilniaus kernavietė vyr. sk. Monika Girčytė, vs. Halina Plaušinaitienė — čika- 
gietė, Vilniaus „Kernavės” tuntininkas sk. vytis Vygandas Kiulkys. Stovi — vs Nijolė Užubalienė 
— čikagietė ir vilniečiai prit. sk. Žana Galeckaitė, sk. vytis Rolandas Kačinskas ir sk. akademike 
Jolita Buzaitytė.

listiką. Dirba Kultūros pavaldos 
inspekcijoje generalinio di
rektoriaus sekretore. LSS Ta
rybos narė, „Skautų aido” ko- 
respondenė, „Kernavės” tunto 
Vilniuje adjutante ir skaučių 
draugovės draugininke.

Žydrūnas Pilitauskas iš 
Telšių. Neakivaizdiniai Vil
niaus universitete studijuoja 
pedagogiką. Dėsto geografiją 
Telšių 7'-je katalikų vidurinėje 
mokykloje ir „SKAT” moko 
topografijos. Telšių tunto tun
tininkas. Tunte yra 90 skautų 
ir skaučių.,

Juozas Žemaitis iš Šunskų, 
Marijampolės apskr. Neaki- 
viązdiniai mokosi Kauno Žemės 
Ūkio akademijoje. Dirba Mari
jampolės „SKAT” rinktinės 
štabe. Marijampolės skautų 
draugovės draugininkas. Mari
jampolėje yra 50 skautų,-čių.

Žana Galeckaitė iš Vil
niaus. 17 m. amžiaus prityrusi 
skautė. Vidurinės mokyklos 
paskutinės klasės mokinė. 
Baigusi žada studijuoti teisę. 
Priklauso „Kernavės” tuntui 
Vilniuje.

Sigita Galeckienė iš Vil
niaus. Baigusi Pedagoginę mo
kyklą Vilniuje.' Dirba vaikų 
darželyje. Šios Lietuvos skautų 
vadovų grupės atstovė kelionė
je. Domisi skautų veikla.

Svečių pasisakymai
Svečiai buvo pakviesti papa

sakoti apie skautišką veiklą 
Lietuvoje.

Apie Akademinės skautijos 
įsikūrimą, jos veiklos būdą ir 
potencialą augimui kalbėjo 
Korp! Vytis pirmininkas Rolan
das Kačinskas. Kauno jūrų 
skautų „Divyčio” tunto tun
tininkas Algimantas Malkevi
čius plačiau papasakojo apie 
jūrų skautų veiklą. Lietuvos 
Skautų Vyriausias skautinin
kas Romualdas Prascevičius — 
apie skautybės atsikūrimą, 
skautiškos veikios raidą, veiklos 
pasireiškimus, santykius su ki
tomis organizacijomis bei prob
lemas. Skautijos augimą stabdo 
vadovų trūkumas. Pagrindinė 
veikla vyksta draugovėse ir sto
vyklose. Pasidžiaugė, kad vė

lesniu laiku jaučiamas didesnis 
susidomėjimas skautavimu ne 
tik vyresnio amžiaus jaunimo, 
bet ir suaugusių, net profe
sionalų tarpe. Visi trys kal
bėtojai apgailestavo Lietuvos 
skautų vadovybėje kilusius 
nesutarimus ir nelankstumą. 
juos išspręsti. Ilgainiui tikimasi 
šią problemą pašalinti ir pasiek
ti susivienijimo. Kvietė Lietu
vių Skautų sąjungą užsienyje 
palaikyti artimesnius ryšius su 
skautija Lietuvoje, ypač daly
vavimu Lietuvos skautų stovyk
lose, pasidalinimu savo ilgame
čio skautavimo patyrimu, veik
los metodais ir kt.

Pasisakyti buvo pakviesti ir 
kiekvienas svečias atskirai. Visi 
reiškė dėkingumą už suteiktą 
galimybę dalyvauti Jubiliejinėje 
stovykloje Rakė, ten įgytą 
patyrimą ir platesnę įžvalgą į 
mūsų skautavimo esmę, meto
dus, vaikų ir vadovų draugišką 
tarpusavio bendravimą, — tikrą 
broliškumą-seseriškumą.

Vakaronės dalyviams taip pat 
buvo proga klausti jieuns

2
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rūpimus klausimus, ne vien 
apie skautavimą, bet apie pasi
keitimus Lietuvos mokyklų dės
tymo, ypač lietuvių kalbos, 
istorijos ir tikybos programose. 
Apie ideologinį skautų vadovų 
parengimą, tėvų prisidėjimą ir 
pagalbą vadovams,-ėms skautiš
koje veikloje, skautiškų stovyk
laviečių įsigijimą.

Atsakymai į klausimus paryš
kino, kad švietimo programos 
mokyklose pakeistos, keičiama 
ir mokymo metodika, bet vis dar 
trūksta gerai pasiruošusių 
mokytojų, ypač tikybos dėsty
tojų. Tėvų pagalba skautijos va
dovams beveik neegzistuojanti. 
Stovyklaviečių išlaikymas būtų 
beveik neįmanomas, todėl di
desnių pastangų jas įsigyti iki 
šiol nebuvę. Pradžiugino žinia,

DĖKOJAME
Dėkojame Lietuvių Skautų sąjungai ir visiems žmonėms, 

suteikusiems mums nuostabią galimybę stovyklauti LSS 75 m. 
Jubiliejinėje stovykloje, Rakė. Mums liko nė tik gražūs įspūdžiai, 
bet ir geras skautiškas patyrimas, kurį stengsimės rūpestingai per
teikti Lietuvos skautijai. Atsisveikindami linkime:

Tegul kelias ateina Jus pasitikti.
Tebūna vėjas Jums palankus.
Tegul saulė maloniai šildo Jums veidą,
Tegul lietus drėkina Jums veidą.
Tegul Dievas laiko Jus ant savo delno.

Skautės ir Skautai iš Lietuvos.

VISI DALYVAUKIME LSS 
VADOVYBĖS RINKIMUOSE

1993 m. LSS Vadovybės Rin
kimų Prezidiumo Biuletenis Nr. 
1, su jame išspausdintais — LSS 
Tarybos Pirmijos „Kviesliu”, 
LSS Vadovybės rinkimų Prezi
diumo pirmininko laišku, 
registracijos lapais, kandidatų 
siūlymo anketa, Rinkimų nuo
statais ir dalyvių pasisakymų ir 
pasiūlymų lapu išsiuntihėti ir 

kad atgavinamas „Skautų aido” 
leidimas.

Klausimus išsėmus, formalioji 
vakaronės dalis buvo baigta fil. 
vs. E. Korzono padėkos žodžiu. 
Ps. Ramutei Kėmežaitei vado
vaujant, linksmai nuskambėjo 
„Atgimė Tėvynė”, o didžiu
liame rate broliškai supynus 
rankas — ilgesingoji „Lietuva 
brangi” ir tradicinė „Ateina 
naktis”.

Vakaronės rengėjams pakvie
tus, dalyviai vaišinosi sesių 
akademikų paruoštais užkan
džiais, asmeniškai susipažino su 
svečiais iš Lietuvos ir maloniai 
tarpusavyje bendravo, džiaug
damiesi, kad užmegztas arti
mesnis ryšys su sesėmis ir bro
liais Tėvynėje.

IR

iki šiol turėjo pasiekti visus bal
suoti turinčius teisę LSS narius. 
Jei yra jo negavusių, kreipkitės 
į savo vietovės vienetų vado
vus,-es arba į Rinkimų Prezi
diumo pirmininką.

Visi biuletenį gavusieji pra
šomi nedelsiant užpildyti re
gistracijos lapą ir siųsti jį 
Rinkimų Prezidiumo pirminin

kui:
v.s. fil. Eug. Vilkas 

23912 Via Onda
Valencia, CA 91355

Tel. ir Fax - 805-259-3909
Registracijos lapai turi būti 

prisiųsti iki š. m. rugsėjo 18 d.

Mielos Sesės ir Mieli Broliai
Ir vėl LSS Vadovybės 

rinkimai. Kaip greit prabėgo 
treji metai! Vieni dirbome, kiti 
užtarnautai ilsėjomės, o dabar 
pats laikas visiems subruzti, ap
mąstyti mūsų organizacijos 
reikalus, perskaityti biuletenį ir 
registracijos lapus, ir, gerai.
apsišvietus, pasiūlyti kandida
tus ateinančių trejų metų va
dovybei.

Vadovybės rinkimų svarbos 
aiškinti, turbūt, nereikia — ji 
savaime suprantama. Prašome 
įvertinti visų mūsų organiza
cijos vadovų darbus ir rinkimų 
prezidiumo pastangas — 
balsuokime visi be išimties, tuo 
parodydami, kad rūpinamės 
lietuviškos skautybėš kles
tėjimu dabar ir ateityje.

Prezidiumo komisijos sudary
tos iš Los Angeles veikiančių 
skautininkų,-ių ir vadovų,-ių.

Mandatų komisija: Pirmi
ninkas — v.s. fil. Valentinas 
Varnas, narys — v.s. Pranas 
Pakalniškis

Nutarimų komisija: Pirmi
ninkas — v.s. fil. Vytautas Vidu
giris, narės — v.s. Vanda 
Zelenienė ir ps. fil. Zita Rahbar.

Balsų skaičiavimo komi
sija: Pirmininkė — ps. fil. Re
gina Polikaitienė, narės — ps. 
fil. Regina Jogienė ir ps. fil. Rita 
Žukienė.

Sekretorė — vyr. sk. Valeri
ja Baltušienė.

Laukdamas visų sesių ir 
brolių dėmesio ir greito 
itsiliepimo — Vis budžiu!
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PRAKALBA

Jeigu J ubiliejinėje stovyklojt 
būtų pakvietę tarti žodi, būčiau 
pasakęs:

— Vadovės ir vadovai, 
šiandien mūsų širdyse šventė! 
Bet rytoj laukia sunkus darbas. 
Dar niekad nereikėjo tiek pa
stangų išlaikyti lietuvišką 
skautiją, kaip šiandien. O jūs, 
paukštytės ir vilkiukai, jums 
nusibodo klausyti vadovų. Bet 
kitoje jubiliejinėje sotvykloje jūs 
būsite vadovai. Tvirtai tikiu, 
kad jis bus gražesnė, puikesnė ir - 
sėkmingesnė. Budėkime!

— Būčiau dar pridėjęs, jeigu 
negailėčiau skautelių, kurie se
niai žiovauja ir laukia pabaigos.

— Jūs, skautų vadovai, turite 
pasitempti! Kai aš buvau vilkiu
kas, mano akys buvo nukreiptos 
į vadovus. Ir šiandien, daugiau 
kaip po pusšimčio metų, ryškiai 
juos prisimenu. Kai kurių ir pa
vardes. Mečys Rėklaitis — ma
no draugininkas. Kišonas — ma
no vadovas, Senbergas — Kauno 
tuntininkas, Jonas Mašiotas — 
skautų globėjas, Kizlaitis. Apie 
kitus vėliau sužinojau. Tad jūs, i 
vadovai, turite pasispausti, kad - 
būtumėte pavyzdžiai jaunie
siems! Man labai nepatogu 
Jaunųjų akivaizdoje jums tą 
sakyti, bet tokia gera proga, 
kada tiek daug vadovų susirin
kę.

— Dabar norėčiau šiek tiek 
grįžti į praeitį. Kai 1918 metais 
Petras Jurgėla pradėjo Vilniuje 
organizuoti skautus, ar jis 
tikėjo, kad lietuvių skautai i 
išplis po visą pasaulį ir gyvens 
skautiškais idealiais, kuriuos 
jie skiepijo nedidelei grupei' 
Vilniuje. Šiandien lietuvių 
skautų atrasi veik kuo ne 
visuose žemynuose, tik Kinijo

je negirdėjau. Bet gal ir ten jų 
yra. Šiandien Amerikoje vyks
tančios tautinės stovyklos skai
čiumi nei kiek nemažesnės už 
Lietuvoie buvusias. Tas mus 
visus labai įpareigoja darbuotis, 
kad išlaikytume skautiją. Juk 
geras skautas yra geras lietuvis. 
Nepasiduokime pragaištingoms 
vilionėms. Laikykimės prie savo. 
kamieno. To vilionės labai 
dažnai veda į pražūtį. O lietu
viška skautija atveria tau var
tus tyrą, nesuterštą gyvenimą.

Pasakyčiau ir tai, bet geriau 
ne! Perdaug skaudu.

— Čia, išeivijoje, mes dažnai 
ginčydavomės. Mūsų nuomonės 
nesutapdavo. Bet galų gale mes 
rasdavome bendrą kalbą. Įsisiū
bavusius ginčus spręsdavome 
garbės teisme. Savi tarp savų. 
O ką dabar girdime iš Lietuvos? 
Skautai skautus tempia į teis
mą. Ne į garbės, bet civilinį 
teismą. Dar lietuviškos skauti- 
jos istorijoje negirdėtas dalykas. 
Siunčia laiškus į Ameriką, 
prašydami paramos ir atidaro 
sąskaitas banke. Nepriklauso
mos Lietuvos laikais skautai 
niekad nesikreipė į Ameriką ir 
neatidarinėjo sąskaitų bankuo
se, kad galėtų finansuoti teismo 
išlaidas, traukiant į teismą savo 
brolius. Baisiai skaudu! Ir tai 
vyksta Lietuvoje, apie kurią 
mes svajojome, apie kurią mes 

sapnavome.
Ir štai vaizdas: Teismo salė. 

Kaltinamųjų suole sėdi skautai. 
Kaltintojai skautai. Bjaurus 
vaizdas! Prašau, nedėvėkite 
skautiškų uniformų ir nesiųs
kite mums fotografijų. Tokio 
vaizdo, nors būtų ryškiausiose 
spalvose, nenoriu matyti.

Dar skaudžiau, kad į visa tai 
įsivėlę Amerikoje skautavę.'Tad 
viso to akivaizdoje atkreipkime 
dėmesį į tą jauną skautelį, 
kuris, užsirišęs geltoną kakla

raištį, žvalgosi paramos. Tegul 
jis būna mūsų dėmesio centras. 
O tie, kurie vaidijasi, tegul! Gal 
susipras. Gal atsimins-skautiš
kus idealus. Gal prisimins savo 
skautavimo dienas. Kas buvo 
svarbiausia.

v.s. Vladas Vijeikis

KELIONĖ LAIVU 
KARIBŲ JŪROJE

JAV Vidurio rajono vadijos 
pernai ruošta trijų dienų ke
lionė laivu į Bahamų salas buvo 
sėkminga. Dalyviams pagei
daujant, 1994 m. vasario 5 d. 
ruošiama antra kelionė Karibų 
jūroje. Šį kartą išplaukiame iš 
San Juan, Puerto Rico septynių 
dienų kelionėn puikiuoju 
,,Costa Classica” laivu. 
Aplankysime St. Maarten. Mar
tinique, Barbados, St. Thomas 
(St. John, Serena Cay) Casa De 
Campo salas. Kviečiame visas 
seses, brolius, jų šeimas ir drau
gus keliauti kartu su mumis. 
Kad išsirūpint; labai palankią 
kainą, reikia užsiregistruoti iki 
rugsėjo 25 dienos. Informacijas 
teikia Vidurio rajono atstovė vs. 
fil. Rita Penčylienė, tel. 
708-422-3000. Visus kelionės 
reikalus tvarko American Tra
vel Service.
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■ Uždarymo eisena Jubiliejinėje stovykloje Palangoje

“Kernavės” tunto skautai patys iškepė jubiliejinį pyragą.

Brolis Arūnas gauna dovanų iŠ "Džiugo" tunto Australijoje

**********************************
**

Pavasario auksinė saulė 
Šilti žiedai, skambi daina.
Tai - nuostabus pasaulis 
Mažytė Lietuva!

Ją puošia vainikas 
Ašarų ir skausmo, 
Taurių žmonių širdžių daina 
Ir angelo trimito gausmas 
Primins, kad ji yra viena.

Ją myli žmonės,
Savanoriai,
Gerų, taurių akių jaunuoliai.
Jie savo drąsią širdį, 
Didvyrišką gerumą, 
Aukoja dėl taikos, darnumo.

Pražydo ašaros 
Mažosios Lietuvos 
Žiedais puikiųjų rožių.
Šiandien drąsaus žmogaus širdis. 
Suspindo visu grožiu.

Penato Žiūkaitė
6 klasė
Vilnius

Sveikinam mes, - skautai 
Iš visos širdies!
Linkim jums sulaukti
Laimingos ateities!
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DIDŽIOJI SCKIJ.I

lietuviškai padeklamavo motinoms 
skirtų eilėraščių. Klubo valdybai ir 
mamytėms padėkojus, minėjimas 
baigtas, sugiedojus „Marija, Marija“ 
ir Lietuvos himną.

Skautai motinoms paruošė 
arbatėlę, kurią finansavo klubas, ir

ANGLIJA
Gegužės 1 d. skąutai-ės susi

rinko į Manchesterio, lietuvių socia
linio klubo patalpas. Buvo mamytės 
pagerbtos, pasveikintos, apdova
notos ir arbatėle pavaišintos.

Skautams-ėms išsirikiavus salėje 
papuoštoje skautų vėliavomis, šven
tais ir tautiniais paveikslais. Kėdė 
pavasariškais žalumynais papuošta, 
juodu kaspinu ir trispalve perjuosta 
kėdė. Juodas kaspinas primena 
Motiną iškeliavusią pas Aulščiau- 
siąjį, o mūsų tautos brangus sim
bolis — trispalvė, mūsų visų Motina 
— Lietuva.

s. I. Gerdžiūnienę pasveikinusi 
motinas, tolimesnę sueigos eigą 
perdavė v.s. J. Maslauskui. Jis LSS 
vardu pasveikino motinas ir pažy
mėjo, kad šeimoje Motina yra šei
mos širdis, tėvas — šeimos galva. 
Toliau buvo paskaitytas LSB Vy
riausio Skautininko įsakymas. Arka
dijus Podvolskis — Manchesterio 
lietuvių ilgametis klubo pirmininkas

v.s. J. Alkis. Davusiam įžodį riša kak
laraištį — šlipsą.

ir Henrikas Vaineikis — DBLS 
Boltono skyr. pirmininkas apdova
nojami ordinu „Už Nuopelnus“ su 
rėmėjo kaspinu. Jiems ordinus pri
segė v.s. J. Maslaūskas ir Seserijos 
vardu pasveikino s. I. Gerdžiūnienė 
Nuskambėjus šūkiams ir plojimui, 
pagerbtieji padėkojo LSB Vyr. 
Vadovybei, pažadėdami toliau skau
tų sąjūdį remti, kuris jaunimą auk
lėja Dievo, Tėvynės ir Artimo sie
kiams

Toliau s. L Gerdžiūnienė, sk. N. 
Gerdžiūnaitė, B. B. Gerdžiūnai,

s. V O’Brien skiltį instruktuoja

skautai surengė skautų stovyklai 
loteriją. Klubas skyrė 50 svarų sto
vyklai, kuri įvyks liepos 24-31 d.d. 
Lietuvių'Sodyboje ir jau bus 44-jį, 
LSS Pirmūno, “Petro Jurgėlos“ 
vardu.

Kairėje: v.s. J. Maslaūskas. 
v.s. G. O’Brien ir v.s. St. 
Vaitkevičius — laukia 
svečių stovykloje.

Vyskupas, s. dr. Antanas Deksnys, 
su v.s. J. Maslausku
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Sesės rikiuojasi įžodžiui.

Skautų Vyčių rudens savqjlgalis Lietuvių Sodyboje.
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Atkelta iš 11 pusi.

prof? v.s.fil. Avižienis, LSS 
Tarybos pirm. v.s. S. Miknaitis, 
ASSpirm. v.s. E. Korzonas. Vi
sų žodžiai taiklūs ir trumpi.
Su dėmesiu klausomės Lietu-- 

vos skautų atstovų. Vy$ Skauti- 
ninkės s. Onos Šarakauskaitės 
ir Vyr. Skautininko s. Romual
do Prascevičiaus. Jie ateina su 
juostomis ir dovanomis, su šil
tais ir džiugiais žodžiais.

Savo vienetų sveikinimus per
duoda ir kartu stovyklaujantys 
kitataučiai skautai — vengrų, 
latvių ir ukrainiečių atstovai. 
Mirusius brolius-seses pager- 
biam susikaupimo minute ir 
ąžuolo lapų vainiku. Vaisinga 
ilgamete veikla lietuviškai 
skautybei nusipelnę skautinin
kai apdovanojami ordinais: 
Geležinio Vilko — v.s. J. Šal- 
čiūnas, Lelijos — v.s. A. Jarūnas 
ir v.s. Jonas Orentas.

Stovyklos viršininkai — VS 
v.s. Birutė Banaitienė ir v.s. 
Sigitas Miknaitis, plačiomis 
dovanų juostomis perjuosti,' 
plačiai šypsodami, pjausto 
jubiliejinį tortą. Kvepia kava, 
ūžia šnekos. Linksma visiems, 
kad sueiga, subūrusi tiek 
įvairių žmonių, sutelkusi tiek 
sveikinimų ir įvairių punktų, 
užsitęsė tik vieną valandą! 
Pagaliau — išmokome mažai 
kalbėti-daug pasakyti!

UTZ-ŪKIS
Pusryčiauti, pietauti ir vaka

rieniauti šioje stovykloje — 
vienas malonumas! Ne tik ska
nus, puikiai paruoštas maistas, 
bet aptarnavimas — kaip geram 
restorane: nei eilių, nei lau
kimo, nei bet kokio trūkumo 
prie stalo atsisėdus. Tai vis nuo
pelnai stebėtinai sinchroizuotos 
ūkio tarnybos su viršininke s. 
Maryte Utz, vyriausia šeiminin-

L9§ Europos Rajono tradiclhė jft-ji Riradno "PETRO JURGtlos* vardo 
skautu * skaueitĮ vasaros stovykla

ke Nijole Mackevičiene, maiti
nimo viršininke ps. Dalia 
Januškienė bei energingomis jų 
padėjėjomis. Trumpa sesės Ma
rytės pavardė šioje stovykloje 
tapo ypatingu, pagyrimą reiš
kiančiu, šūkiu — Utz-ūkis!

„Lituanicos” pastogėje val
gytojai gavo ne tik kūno, bet ir 
dvasios maisto: 10 skautų įstatų 
išpjaustyti mediniuose skyduose 
labai aiškiai krito į akis. Tai jau 
sena ir vis aktuali pastogės 

„dekoracija”. Pietaudamas v.s 

V. Vijeikis pasakoja, kaip 
senais, skautiškos veiklos 
auksiniais laikais, jis ir kiti „Li
tuanicos” broliai vadovai šią I 
pastogę statė ir papuošimus iš
pjaustė.

Dabartinis valgyklos papuoši
mas nebe toks meniškas ir gilia
prasmis. Ant didelių popieriaus 
lakštų kompiuteriu išrašyta:

„Antrinės žaliavos maistas” 
/„Košė viduriams”/,,Registruoti 
masažistai”. O temporal O 
mores!
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Nuotr.
G. Radvenytės

“Gabijos” 
pastovyklės 
vyr. skautės. 
Viduryje 
vadovės:
Gailė Radvenytė, 
Daina Kasputienė, 
Jūuratė 
Jankauįlkaitė

Smagūs tautiniai šokiai

Statome vartus. Vida Sakalaitė, Jūratė 
Jankauskaitė ir Viktorija Prišmantaitė

17

lygiuojame su daina. Regina Navickytė, Aušra Mulokaitė, 
Daina Žemaitaitytė ir Vilija Sekaitė
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Vyčių ir vyr. skaučių laužavedžiai 
Arvidas Remeza, Gailė Radvenytė ir 
Davis Bork.

Lauko virtuvėje. Viktorija Prišmantaitė, 
Lina Matusaitytė, Monika Heidemann, 
Brigita Šlekytė, Adriana Karkaitė, ir Daina 
Batūraitė

Prie rankdarbių stalo
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1*1
CANADA

TORONTO TUNTININKAI: 
KAYAK KURSUOSE

Šį pavasarį galvojome kaip pra
platinti mūsų Tuntų iškylavimo 
programas. Mūsų draugovės jau 
daugelį metų iškylavo gamtoje su 
kuprinėmis arba plaukė baidarėmis. 
Ieškojome kitų būdų mūsų skau- 
tams/tėms susipažinti su gamta, kad 
jie iškylautų malonumui, o ne dėi 
skautiškos programos reikalavimų. 
Tai nutarėme užsiregistruoti Tų 
dienų kursams Kanados Mac ska 
Kanu Center netoli Barry Bay 
miestelio, kuris yra į pietų' nuo 
Kanados didžiausio parko, Algon
quin Park, apytikriai 100 mylių į 
vakarus nuo Ottawa (Kanados

valstybinė sostinė). Šios mokyklos 
vedėja yra buvusi Kanados Olym- 
pine Kayak laimėtoja. Ši vieta buvo 
naudojama pasaulinėms Kayak 
rungtynėms 1987 metais.

Penktadienį vakare, liepos 2 d., 
susikrovėme daiktus į automobilį ir 
važiavome 4 valandas į šiaurės-vaka- 
rus šios vasaros šilčiausią dieną. 
Apie 9 valandą atsiradome Mada
waska Kanu Centre, kur su šypsena 
mokyklos vyriausias instruktorius 
mus užregistravo, aprodė pagrin

dines patalpas (valgyklą, palapinių 
rajoną, bendrabučius, maudyklą ir 
laivų sandėlį) ir sakė „nesirūpinkite, 
nes po pusryčių rytoj bus trumpas 
posėdis ir jums viską paaiškins“. 
Tai, įsikūrėme ir nuėjome pasigro
žėti Madawaska upe. Susižavėjome, 
kai pamatėme krioklius, kaip greitai 
vanduo teka. Bet nesirūpinome, nes 
pradedantysis tikrai mokinsis netoli
mame ežere, kur vanduo ’ žymiai 
ramesnis.

Sekantį rytą pabudome 6 va
landą ir, dar begulint miegmai
šiuose, mus išgąsdino žaibas. Nema
tėme į ką trenkė, bet garsas visus 
prikėlė. Lietus pylė kibirais, bet po 
dešimties minučių išlindo saulė. Po 
pusryčių mus išskirstė į 5 klases (2 
baidarių ir 3 kayaking) ir davė nuro
dymus, kur pasiimti liemenes, ap
saugines kepures, "spray skirt", 
kayak ir irklus. Tada instruktoriai 
parodė, kaip patvarkyti laivelį, kad 
atitiktų mūsų ūgį. Po to, jau pasi
ruošę, pakėlėme laivelius ir ėjome 
nuo kalno į tą pačią vietą prie krio
klių, kuriuos matėme vakar vakare!

Netoli radome vietelę, kur van
duo buvo ramus lyg stiklas. Nulei-
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dome laivelius j vandenį h 
instruktorė, gimusi ir augusi Švei
carijoje, parodė kaip atsiremti į irklą 
ir įlipti j laivelį. Įsilipę pradėjome^ 
rūpintis, kas būtų jei laivelis apsiver
stų? Drebėdami pradėjome tame 
plotelyje plaukioti ir priprasti prie 
naujo sporto. Po pusės valandos 
susirinkome prie kranto mokytis, 
kaip išlipti iš laivelio kad neapsi- 
verstų.

Pirma pamoka: instruktorė ap
vertė savo laivelį ir, iš apversto lai
velio, pati išlindo. Po daugiau paaiš
kinimų, mes apvertėme vienas po 
kito, laivelius ir išlipome. Atrodė 
gan lengvai, kai vanduo ramus. 
Parodė antrą varijantą: kaip laiveliui 
apsivertus reikia rankas iškelti dar 
sėdint laivelyje ir aukštyn — kojom 
siekti kitą laivelį. Suradęs pagalbi
ninko laivelį, atsirėmęs rankomis, 
gali apversti savo laivelį neišlipęs. 
Mes nutarėme, kad jei mūsų lai
veliai apsiverstų, bandysime ko 
greičiausiai patys išlįsti iš laivelio.

Tada, plūduriuodami vandenyje, 
lauksime pagalbos iš kitų.

Taip iki pietų saulėtoje gamtoje 
mus mokė, kaip tiesiai išlaikyti 
laivelius, atbulai plaukti, plaukti 
prieš vandens srovę ir kaip per
plaukti upelį. Baigėme ryto progra
mą plaukdami "kayak slalom": t.y. 
per vienus vartelius reikėjo plaukti 
atbuliems.

Po pertraukos ir skanių pietų 
grįžome į laivelius ir išplaukėme į 
kitą vietą. Pakelyje sustojome. Vėl 
mokėmės, kaip srovėje išlaikyti lai
velį ir kaip su irklu išsilaikyti, jeigu 
laivelis imtų virsti. Visi mokiniai 
puikiai parodė savo naujai įgytas 
žinias.

Toliau atplaukėme į krioklius. 
Per dideles bangas lyg ir perplaukė- 
me, bet Algis neišlaikęs laivelio, 
apsivertė! Jo laivelis greitai nuplau
kė tolyn. Instruktorė greitai priplau
kė prie jo laivelio, apvertė ir jo 
nerado. Kuo greičiausiai plaukė' 
prieš srovę atgal, kol jį rado plau

kiantį ant nugaros vidury upės krio
klių. Tada instruktorė nutraukė Algi 
į krantą, S- kur turėjo pėsti keliauti 
per tankų mišką, kol susirado lai
velį. Laivelis buvo jau pritrauktas 
prie kranto. Visi mūsų klasėje apsi
vertė nors po vieną kartą, bet varg
šelį Algį truko ilgiausiai surasti! 
Pasiekėm upelio galą ir perplau
kėme ežerą. Išlipome nepaprastai 
pavargę, galvodami, kad jeigu ryto
jaus programa bus tokia intensyvi, 
tai mes neišlaikysime.

Grįžę į centrinę vietą, nusiprau- 
sėme. Ilsėdamiesi šnekučiavomės su

’ buvusia kursante. Jinai paaiškino, 
kad mes atlikome per dieną, ką ji 
atliko per 3 dienas. Nes kursai nor
maliai vyksta 5 dienas, bet mūsų

■ kursas buvo tik dviejų dienų. Susirū
pinę, ar išlaikysime rytojaus progra
mą, pavalgėme puikiausią vakarienę. 
Nuėjome pažiūrėti filmo apie kaya
king ir mums paaiškėjo, kiek daug 
trūksta praktikos ir žinių.

Sekmadienis— vėl šiltas ir sau
lėtas. Mus nuvežė prie užtvankos, 
kur vanduo buvo labai ramus. Ten 
žaidėme įvairius žaidimus, kad dau
giau pasitikėjimo įsigytume. Po pus
valandžio visa vakarykštė baimė 
pranyko, ir mes pradėjome plaukti 
per upę ir krioklius. Priplaukę prie 
aukštesnių ir ilgesnių, krioklių, tik 
pusė mūsų klasės (jaunesnieji, žino
ma), nutarė perplaukti, o mes kiti 
pemešėm laivelius mišku. Ir už 100

> metrų vėl susitikome. Po pietų 
toliau mankštinomės ir lenktynia-

■ vome per "slalom gates". Ši diena 
buvo daug lengvesnė. Neaišku, ar 
užsiėmimai lengvesni, ar mūsų pir
mos dienos baimė dingo. Baigę 
kursus, mūsų klasė susirinko nuo
traukoms ir atsisveikinimui. Buvo
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puikus oras, graži gamta, aukšto 
lygio instruktoriai, daug išmokome, 
ir džiaugsmingi išvažiavome į Wasa- 
gos paplūdymį pasisaulinti ir atpa
laiduoti skaudančius raumenis!

Kokia išvada? Ypač šios sporto 
šakos naudojimo skautiškoje progra
moje. Siūlytume, kad nepradėti jau
nesniems kaip 15 metų. Sesė ar bro
lis turėtų gerai mokėti orientuotis 
vandenyje. Toliau, reikėtų įsirašyti į 
žiemos kursus, kurių metu basei
nuose mokina kaip išlipti iš laivelių. 
Trečia: dviejų dienų kursai per 
trumpi gerai išmokti naują sportą ir 
reikėtų paimti 5 dienų pradinį kur
są. Išmokti tvirtai irkluoti nereikia 
daug jėgų, bet reikia išmokti pra
dinius irklavimo metodus ir tas 
trunka laiko. Šis sportas tiktų tiems, 
kurie pasiruošę intensyviai mokytis 
ir gerai orientuotis vandenyje.

Mūsų skautės ir skautai bendrai 
menkai moka tvarkingai irkluoti bai
dares. Su baidarėm yra mažesnis 
pavojus, nes jeigu apsiverstų labai 
lengva išlipti. Tai mūsų galutinis 
siūlymas būtų: skautiškai programai 
skirkime daugiau dėmesio išmokyti 
mūsų skautes ir skautus saugiai bai
dares irkluoti ir, jeigu kas nors su
sidomėtų kayaking, tai turėtų lankyti 
profesinę mokyklą, kaip Madawaska 
Kalnų Centrą arba kitus Amerikoje, 
kurių sąrašą rasite "Canoe & Kay
aking" žurnale.

Sesė Vida ir brolis Algis

AR NESMAGU !?

Važiavom... ir važiavom: keliui 
nebuvo pabaigos — jau ir temti 
pradėjo. Jaunimas —vyr. skautės ir 
vyčiai, kurių daugumą sudarė toron
tiškiai (beje, buvo skautų ir iš Mont- 
realio bei Otavos) — pradėjo savo 
išvyką ar iškylą, nežinau kaip tiks
liau išsireikšti, dar penktadienį. 
Vieni po darbų vyko užsukdami į 
Otavą, kiti — į pačią Wilderness 
tours stovyklavietę, įsikūrusią neto
liese Foresters krioklių. Keliavom į 
Kanados šiaurę bandyti savo jėgas 

"rafting" t.y. kovoje su srauniai 
tekančiu vandeniu.

Keliaudami į tolimą stovykla
vietę prie Otavos upės galvojome, 
kad rasime tikrai laukinę, daugiau 
privatumo turinčią atskiroms išky
lautojų grupėms, vietovę. Pakeliui 
mus vis labiau gaubė tamsa, kuri 
kėlė paslaptingumą ir nežinomybę. 
Privažiavę žemėlapyje . nurodytą 
vietą ir žaktelėjome iš nuostabos. 
Didžiausias pastatas, aplink kurį 
virte virė gyvenimas: apšviestos 
krepšinio, tinklinio aikštelės, žmonių
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gausybė, aiškiai girdima muzika ir 
jūra įvairiausių balsų, o tolumoje 
matėsi žibintais nušviestos palapinių 
alėjos. Iš pradžių, tik atvažiavę (o 
tai buvo apie 11 valanda vakaro), 
gal kiek ir nuleidome nosis, kad 
radome ne tokią, kaip mūsų vaiz
duotė nupiešė, stovyklavietę. Užsire
gistravome, pasistatėme palapinę. 
Jau pirmą valandą nakties gulėjome 
savo miegmaišiuose ir bandėme 
užmigti. Bet aplinkui girdėjosi žmo
nių kalbos, juokai, muzika, kuri 
tarpais nutildavo, o tada išgirsdavai 
kaimyno knarkimą. Žodžiu, šiaip ne 
taip užmigome, norėdami gerai 
pasiruošti kitos dienos plaukimui.

Birželio 12-osios, šeštadienio 
rytą buvo susirinkusi jau visa, 22-jų 
žmonių linksmai nusiteikusi, lietuvių 
skautų grupė. Besišnekučiuodami, 
laukėme instruktoriaus paaiškinimų 

bei nurodymų. Paskui sėdome į mo
kyklinius autobusus, kurie mus 
nugabeno į vandens iškylai skirtą 
vietą.

Saulėtą rytą išplaukė 6 didžiulės 
pripučiamos valtys, kuriose irklavo 
po 13 žmonių, įskaitant ir valties 
vadovą. Tikiu, kad visų galvose tuo 
metu klaidžiojo įvairiausios mintys. 
Plaukti buvo labai smagu, o dar ir 
puikus oras linksmai kuteno mūsų 
širdis.

Penkių valandų "white water 
' rafting" buvo visko: juokų bei pokš

tų, taškymosi, laistymosi, maudy
mosi, gal ir baimės. Žiūrėk, tai vie
nas iškrito, o kitą — įmetė į van
denį, tai viena valtis įstrigo vandens 
sūkuryje, o kitos valties irkluotojai 
darė "body rafting" traukinuku, 
įsikibę viens į kitą, vėl kiti — atbuli 
nusileido ant krioklio. Ir tikrai, tos 

kelios valandos prabėgo lyg aki
mirka.

Grįžę pavakarieniavome (pui
kus maistas) ir toliau ėmėmės spor
to — iki vidurnakčio lošėm tinklinį, 
krepšinį, bagmintoną, žaidėm šach
matais. Paskui visu būriu traukėm 
šokti.

Sekmadienio rytą, pusryčiau
dami tarėmės, ką darysime vėliau. 
Saulės šilumos spinduliai visiems 
dar labiau kėlė entuziazmą. Vieni 
pirmą dienos dalį praleido lošdami 
tinklinį ar mėtydami į krepšį, kiti — 
išjojome pasižvalgyti po gamtą. 
Antrą dienos pusę tenkinomės van
dens gaivumu ir jo sportų įvairove: 
bandėm vėjo stiprumą burlentėmis, 
mokėmės "kayaking", šaldėmės nuo ■ 
saulės kaitros vandenyje, spokso- 
jome į "bungee jumping". O ir ta 
diena pralėkė akimirksniu. Reikia
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tvarkytis, krautis daiktus į mašinas ir 
grįžti į namus, nes vakarų pusėje 
leidosi saulė.

Visi šioje išvykoje labai smagiai 
praleidome laiką. Esame dėkingi s.v.

Alvydui Sapliui, Toronto „Ramby- 
no“ tunto vyčiui, už puikiai suorga
nizuotą iškylą. Dėkojame ir vieni 
kitiems už draugiškumą, supratimą, 
pagalbą ir gerą nuotaiką. Tikimės. 

kad kitais metais tokią iškylą pakar
tosime, bet jau pakviesdami seses 
bei brolius iš Amerikos.

Sesė Inga Pivoriūtė

'*««

J. v. s. Dalia Sruogaite 
Kanadoje.
Su baidare ant 
“Erelio" ežero melsvų 
bangų

SESE, BUDĖK!
SKAUTAMOKSLIS VIENOJE KNYGOJE

ŠIĄ KNYGĄ TURĖTŲ TURĖTI KIEKVIENĄ SESĖ
Įsigyjama skambinant 1-708-964-4364, sesei Sasnauskienei
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Zi I

Postmaster: send address changes to:

ALp(LKA)3083
1993, Nr. 8

SKAUTU AIDAS
4613 W. 106 PI.
Chicago, IL 60453

Jaun. skautas: — Labą, dieną, Kiek bus apelsinų, 
už litą?

Pardavėja: — Keturi ar penki, žiūrint koks 
didumas.

Jaun. skautas: — Gerai, tai duokite man penkis, 
tik kuo didesnius.

oooooo
Mokytojas: — AŠ atpratinsiu tave daryti nesą- 

mones; pabaudai už tą, parašyk šimtą kartų 
,,Aš esu asilas" ir duok pasirašyti tėvui.

oooooo
Mokytojas: — Ar galėtumei rasti Briuselį žemė

lapyje?
Mokinys; — Že-že-žeme-lapy.ne, bet radijuje 

— tikriausiai!
OOOOOO

— Tėveli, pienininkė man pasakė: obuolys nuo 
obelies netoli, tekrenta. Ką tai reiškia?

— Et, geriau pasakyk, išdykėli, ką vėl padarei?

OOOOOO
— Kur taip bėgi?
— į teatrą.
— Nesikirpęs plaukų?

•— Aš juk einu į „Sevilijos kirpėją".

OOOOOO
Prieštaravimas ...
— Tu sakaisi turįs vieną brolį, ir vieną seserį?.. 

O tavo sesuo vakar man sakė turinti du 
brolius!

Statement o! Ownership. 
Management and 

“ Circulation
tRequired by 39 U. S. C. 368SI
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