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M u n? s rašo
i Labai nuoširdžiai dėkoju Jums savo, šv. 

Kazimiero draugovės brolių ir sesių vardu už 
Jūsų siunčiamą žurnalą. Tiesa, vieną mėnesį 
gauname 1, o kitą 3 egz. Dalinamės, skaitome, 
džiaugiamės, domimės išeivijos skautų 
gyvenimu. Kartais už Jus pasimeldžiame.
Te Dievo, Tėvynės ir artimo meilė jungia mus 
visus skautybėje.

Kun. Antanas G.
Vilnius
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Klaipėdos kraštas, dar kitaip 
vadinamas Mazaja Lietuva buvo 
nedaloma senosios Lietuvos 
dalis. Bet XIII-me amžiuje ėmė 
veržtis Livonijos ordinas siekęs 
pajungti visą Lietuvą. .. Nuo 
1525 metų Klaipėdos kraštas 
priklausė Prūsijos karalystei. Ir 
taip tesėsi šimtmečius stengiantis 
Klaipėdos kraštą suvokietinti. Bet 
tai labai sunkiai vyko. Ypatingai 
tautinis atgimimas ėmė reikštis po

Antanas Miškinis

PO SAULĖS KLEVAIS

Dainuoja žvejų mergužėlė,
Parimus po saulės klevais:
— Prie marių mairūnai sužėlė, 
Ant marių liūliuoja laivai.

Pražydusios Juodkrantėj smiltys;
Vėjelis kaip šilkas šu. šu...
Ir kaipgi man jų nepamilti —
Ir linkstančių žemėn pušų?

M.Mazvy
Bibllotei

1918 metų karo.
1923 metais įvyko sukilimas ir 

Klaipėdos kraštas buvo 
prijungtas prie Lietuvos.

1939 m. Hitleris okupavo 
Klaipėdą. Bet išlaikė tik iki 1945 
metų. Klaipėdos kraštas vėl grįžo 
prie Lietuvos.

Klaipėda yra labai svarbus 
Lietuvos uostas. Čia taip pat yra 
gražioji Kuršių Nerija su 
ypatingai įdomiomis smėlio 
kopomis.

Palangoje lankėsi Baden 
Povėlis, o 1993 m. čia įvyko 
Jubiliejinė stovykla.

Pakrantės šios tykiai svajingos 
Deja, jas apleidžia kai kas... 
Paklydę gyvenimo vingiuos. 
Jie laužys iš skausmo rankas.

Ak Neringa, Neringa, sese 
Tu mano — gražėji. keities. 
Laivais ir asfaltu nuvesim 
Tave pasitikt Ateities.

Prie marių meirūnai sužėlė, 
Saulele, žiūrėk, kaip žavu! 
Parveš vakare brolužėliai 
Iš marių sidabro žuvų.
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Sėdžiu uz stalo.
Žiūriu pro langą. 
Tai girdžiu: ūžia 
Jūrės

Balys Sruoga

MARIŲ PAKRANTĖJ

marelės.

marelės, 
vandenėlis.—

Jūrės
Gilus 
O ten išdygo
Žals jovarėlis.

Ūžia jūra mėlyna.
Lengvą krantą supdama 
Ir smiltelės pakrančiais 
Ošia vėjo kuždesiais.

Po jovarėliu, 
Po šimtšakėliu,— 
O tenai stovėjo 
Dvi jauni seseli.

Tai žuvėdra klykdama 
Susilieja su banga. 
Tai klajūnas debesis 
Vėjo kuždesiais atskris.

Jiedvi stovėdami.
Graudžiai verkdami. 
Tarp savęs kalbėjo. 
Dūmužę dūmojo:

Tai iš marių, iš gelmių 
Giesmės ošiančių vilnių. 
Kaip svajonė mylima, 
Užliūliuoja supdama.

— Kuo mudvi prausiv 
Baltas burneles. 
Kuo mudvi šukuosi^*1 
Geltas kaseles?

Jei svajingam ilgesy 
Tartum žiežirba gesi — 
Atsikvėpsi ties banga 
Kaip žuvėdra klykdama!

— 'Marių putelėms 
Burnelę prairir. 
Jūrių ešerėliu 
Galvelę' šukuosi/-.'

Kazys Inčiūra

BALTIJAI
Prie tavęs toksai mažas — tik smėlio smiltelė.
Prausia veidą lašai tikšdami.
Kaip smagu man pajust tavo jėgą ir galią 
Neramiąja žmogaus širdimi.

Visuomet ir visur tavo vaizdą nešiojaus, 
Žydrumu ir vėsa raminaus
Ir ilgėjaus tavęs per audras ir pavojus 
Visu ilgesiu tavo sūnaus.

Ne Kastyčio tinklais ir ne Naglio čia klumpėm 
Pas tave pasidžiaugt nūn skubu,— 
Pasiguost, jei nenoromis kartais sukiumpam, 
Užsibrėžę galybę darbų.

Kazys Boruta

BALTIJOS JŪRA
Baltijos jūra 
rami kaip taika. 
Skrenda kaip burė 
žuvėdra balta.

Baltijos jūra — 
kaip mūsų širdis nerami, 
plaka, 
banguoja 
viena viltimi:
— Taika su mumis!

Skriski kaip burė, 
žuvėdra balta. 
Baltijos jūra 
tebūna 
per amžius taika.
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Jei negindėciau

Kartais galvoju:

■%-
kaip būtų, jei aš negirdėčiau, 

jei reikytį man gyventi 

nuolatinėj tylumoj?

Kj-begirdėČiau aš tuomet, 

kaip Čiulba paukščiai, 

kaipgarsiaigroja muzika 

ir muš a būgnai, 

kaip skrenda didelis lėktuvas 

ir vidury nakties sucypia ratai.

Kj-b eg ir dėčiau televizijos 

ir radijas nebūty reikalingas, 

tačiau liūdniausia būtų, 
Viešpatie, kad negirdėčiau, 

kg sako tėtė ir mama 

ir visi mano artimieji, 

Tadėkj. (Dieve, tiems, 

kurie negalgirdėti. .

Iš Mažosios Lietuvos
XIX a. — XX a. pradžios lietuvių poezijos
Kristupas Lekšas

LIETUVIŠKI KIEMŲ VARDAI

Kretinga ir Miškogaliai, 
Priekulė, Lankupiai, 
Šudibarzdžiai bei Pabaliai, 
Vyžiai, Pabudupiai.

Vaiženčiai, Skirbsts, Eglininkai, 
Traksėdžiai, Begėdžiai, 
Naujininkai, Šilininkai, 
Gnybalai, Klaipėdžiai.

Vanagai, Striliai, Bitėnai 
Ir Vilkai, Balandžiai, 
Šūdnagiai, Kintai, Šilėnai, 
Žardviečiai, Pautkančiai.

O Jakštai, Gudai, Užpirdžiai, 
Dideli Tabakiai,
StoniSkiai, Kiškiai, Pagirdžiai, 
Lazdėnai, Dvišakiai.

Bet Mineikiai, Smiltininkai,

Šūdynai, Pavilktai,
Drukiai, Krukiai, Ožiapinkiai, 
Pleinė, Susimilkiai.

Čia Švirkšliai ir Versmininkai, 
ir Spingiai, Prūseliai, 
Žagarai bei 'L •’ i.kai,
Kūgeliai, Kalvei- -

Tauerlaukiai ir 1 Kaičiai, 
Kūlikai, Barzdėnai, 
Budelkiemiai bei PiktaiČiai, 
Paleičiai, Kreivėnai.

Šiukšta Stenčel, Šakūnėliai 
ir Plikiai, Vytautai, 
Melnaragiai, Kaukėnėliai, 
Užpelkiai bei Šniaugštai.

Puskepaliai, Noragėliai, 
Tirkšliai, Šūdledimai, 
Rusnė, Akmina, Trušeliai, 
Pašyšiai, Minkštimai.

Tilžė, Klaipėda, Miesteliai 
ir Svarai, Katyčiai, 
šuneliai, Šilininkėliai,

Išdagai, Narkyčiai.
Gyverlaukiai, Laukininkai 

ir Strazdai, Raukučiai, 
Šuderaičiai, Aukštininkai, 
Sausgalviai, Degučiai.

Prosit, Kiškiai, Raukutynai 
ir Blauzdžiai', Musaičiai, 
Antleičiai, Švepliai, Skvirblynai, 
Virbalai, Klapaičiai.

Vabalai, Baubliai, Degimai, 
Krauleidžiai, Kalnėnai, 
Juodgaliai, Kakšiai, Mažrimai, 
Karklė, Piktupėnai.

Vėl Snapai, Snargliai, Smuikeliai, 
Užlėkniai, Rubokai, 
Trakininkai bei Gaideliai, 
laimeliai ir Šokai.

Girininkai, Kunkiai, Raudžiai,
Papušynai, Miškas,
Kulmenai ir Kulkiai, Graudžiai, 
bus šiek tiek — ir viskas.

(1912) ;
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Dainuojame po įžodžio. Tarp jų 
Šatrijos tunto tuntininkė v.s. 
Vida Senkuvienė ir adjutante 
Indrė Paškauskienė

Birutės kalnas Palangoje. 
Sesės iš Toronto ir Omahos. 
Irena Lileikienė, Kristina .

Rugp. 10 iSvažiavau į 
Lietuvą 7 savaitėms. Vežiau 
tėtuko pelenus. Jie buvo palaidoti 
Petrašiūnų kapinėse priėjo tėvo 
ir sesers. Dalyvavo 200 Žmonių, 
buvusių jo mokinių ir pažįstamų, 
neskaitant giminių.

Gražios, labai švarios 
Petrašiūnų kapinės. Jeigu 
lietuviai taip prižiūrėtų kitas 
vietas, kaip kapines, Lietuva 
būtų pasakų šalis.

Neužmirštamas Girios

Dambaraitė- Janoyjcz, Gerda 
Tarvidienė, Rita Žilinskienė, 
Gražina Reškevičienė

Kun. Birutės draugovės vyr. sk. 
po įžodžio.

namelis prie Druskininkų. 
Miškai, medžių alėjos, Nemunas 
ir piliakalniai. Verkiai ir 
Kernavė, Kauno Laisvės alėja iki 

Laužas Birutės kalne 
Palangoje, laužą uždega 
vyriausias ir jauniausias. 
Feliksas Šakalys - Lietuva, 
Birutė Abromaitiėnė - Toronto

6
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Rotušės ir senamiestis. Esu 
sužavėta Lietuvos spaudos 
darbuotojų pasišventimu, noru ir 
jyžtu išlaikyti kultūrą, muziejus, 
minėti praeities žymesnius 
žmones ir juos gerbti mokant 
vaikus, primenant praeitį. 
Lankiausi šeimose, kur 
gyvenimas nėra lengvas, 
uždarbis mažas, bet šeimos 
šiluma šildo jų namus. Visi 
ruošėsi žiemai, vekavo daržoves, 
virė vaisius. Obelų šakos lūžo 
nuo vaisių. Važiavom į Kudirkos 
Naumiestį. Vyrai dalgėmis 
šienauja, kiti vaikų vežimėlius 
prisikrovę žolę namo vežė. . Gal 
ožkai, gal karvutei. Traktorius 
važiuoja, prie jo pririšta virvė, 
prie virvės plūgas, prie plūgo 
ūkininkas aria gabalėlį žemės... 
Avižos surištos pakelėse 
sukrautos į gubas, kaip senais 
laikais. Išartame lauke gandrų 

šeimyna maisto ieško: matyt 
tėvai ir keturi mažesni gandrai - 
vaikai. Grybavau, net ir erkę 
parsinešiau ant kojos... Radau 
rudmėsių, pasikepiau ir tikrai - 
skonis toks pats, kaip 
prisimejnu Radau ūmėdžių, 
šilbaraVikių, ir žvinabūdžių. 
kurios keptos dar skanesnės negu 
rudmėsės. Jaunimas madingas, 
ypač mergaitės, plonos ir gražios. 
Nors sako, kad parduotuvėse 
visko yra - kol tą viską randi, 
pereini visą miestą. Nustebino 
šiluminiai vamzdžiai išvesti virš 
žemės, prie kelių, o per kelią 
vedami kaip vartai... Kiek 
energijos dingsta šildant orą. 
Pasirinkimo nėra. Kam per šalta, 
naudoja elektrinius pečiukus, 
kam per šilta, atidaro langus. Ir 
taip iš vienos centrinės šildomas 
visas miestas. Namuose žmonės 

nepaprastai vaišingi, nuoširdus, 
geri, bet viešose vietose kitaip. 
Mandagumo maža, pikti, 
susiraukę. Jeigu nori pamatyti 
senų, į žemę susmukusių 
trobelių, tai tikrai nenusivilsi. Jų 
visur, ypač mieste, prie 
šaligatvių prisiglaudę. Kiemuose, 
gėlynai. Viskas žalia. Važiavom 
panemuniais iki Jurbarko. Lipau 
į visus piliakalnius nors ir 
stenėdama. Gaila Palangos kopų. 
Aptvertos, kad apsaugoti smėlį ir 
pakrantę. Tik prie Nidos jos yra 
visame grožyje. Labai norėjau 
plaukti Raketa Nemunu iki 
Nidos, bet neteko, atšaukė 
vadinamus "reisus". Jdomi kalba 
tapo: turbūt geriausias naujadaras 
yra "imidžas" - vieną dieną ir d 
išmes.

Baniutė

Popiežiaus 
apsilankymui 
Lietuvoje 
pažymėti 
plakatas 
Nuotrauka 
V. Bacevičiaus

7 ■’?
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Nuotraukios S. Ilgūno

Vilniaus skautai Išvežimų 
minėjime. Vidury v.s. S.
Gedgaudienė ir ps. Algirdas
Berkevičius

Buvę tremtiniai ruošia minėjimą.

Neatpažintas, ps. A. ps. Jūratė Ardzijauskaitė, v.s.
Berkevičius, vs. S. Ilgūnas, irs. S. Gedgaudienė, v.s. S. ' prie didžiųjų stovyklos vartų
A. Končius Ilgūnas, ir ps. A. Berkevičius Gulbinuose

8
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Jubiliejinės stovyklos 
vadovas. Redaktorė 
s. Svajonė Kerelytė

PAUKŠTYČIŲ IR UDRYCIŲ PASTOVYKLES "ŽVAIGŽDYNAS"

ŽIBA, ŽIBA ŽVAIGŽDUTĖ, 
TAIP AUKŠTAI DANGUJE'.

MES ŪDRYTĖS IR PAUKŠTYTĖS, 
RAKO ŽVAIGŽDĖS MES MAŽYTĖS.

Meliodija:Twinkle,twinkle...

Ten kur teka upė Nilas, Nilas, Nilas, Nilas 
Ten gyveno krokodilas, dilas, dilas, dilas.
Krokodilas išsižiojo, žiojo, žiojo, žiojo 
Ir nukando skautui koją, koją, koją, koją.
Atvažiavo sanitaras, taras, taras, taras 
Pažiūrėti kas čia daros, daros, daros,daros.

Labai aišku, kas gyvena šiose palapinėse

Jubiliejinės stovyklos 
viršininko pavaduotojas 
v.s. J. Paronis nuolatiniuose 
pasitarimuose

.1

<0 i
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v.s. Vlado 
Bacevičiaus 
iniciatyva 
išleistas 
Jubiliejinės 
stovyklos 
vokas

rugpjūčio 11 d

Jubiliejinės stovyklos laikraštis

S K A U T I J 0 5  D~A R Ž E L Y J E
Jaunų šeimų pastovyklėj stovyklauja dešimt 

šeimų. Vaikučiai yra tarp 1? mėnesių ir 7 metų 
amžiaus.

Jau senai vadovės ruošė smagius skautiškus 
darbelius ir užsiėmimus. Kasdien turim skirtingą 
mintį ir pritaikom programą prie ir . .les.

Nuo pat pradžių stovyklos moki. ..usės daug 
dainelių, ypač stovyklos dainą, kurią visiems 
padainavom per piimąjį laužą.

Antradienį, per Tėvelių/Senelių Dieną, 
kun. Saulaitis laikė mišias mūsų pastovyklėje.

Nors daug lyja,musų nuotaika labai gera. Vaikam ypatingai patinka žygiuot 
su lietpalčiais ir botais.

Vaikai labai smagiai žaidžia gamtoje. Kasdien laksto po mišką, ieško ir 
randa' varlyčių, sraigių, gyvačių ir kitų gyvių.

Kviečiam visus aplankyt mūsų pastovyklę, pralysti pro mūsų vartelius, 
pamatyti LITUANIGOS lėktuvėlių parodą! ps. Rasa Karvelienė

11
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APIE MIŠKO BROLIUS

Visus atvykusius į šią Jubiliejinę stovyklą, prie vartų pasitinka mandagūs 
irxpaslaugūs jaunuoliai. Tai, jau 23"jus'metus veikiančios Miško Brolių draugovės 
broliai. Jų pareigos JS yra kelių ir judėjimo tvarkas informacija atvykusiems 
ir betkokia stovyklos apsauga.

Pagal Miško Brolių tradicijas naudojamos tik slapyvardės: Žaibas, Skydas, 
Kaminas, Rūkas, Lelija, Uosis. Jų skautiško laipsnio nežinome, nes visi dėvi vie
nodus gintarinius šlipsus ir vienodas be ženklų uniformas. Nežinome ir jų skai-. 
čiaus. Tik žinome, kad jie yra visur ir visada, nes vartai ir stovykla saugojama 
24-rias valandas,

.Mes- esame ramus ir jaučiamės 
saugiai,matydami Miško Brolius savo tarpe.

S K A U T I J p s DARŽELIO Į V Y

Rugpjūčio 2, 1993; Skautijos Darželis pirmadienį šventė "Lietuvos Dieną". Nuo 
pat ryto mažieji sustatė ir dažė lėktuvus, prisimindami 

Dariams ir Girėno žygį per Atlantą prieš 60 metų. Visi pastovyklės medžiai 
pasipuošė oranžiniais lėktuvais*
Rugpjūčio 3, 1993: Šį rytą Skautijos Darželis .savo pastovyklėje turėjo Sv. Mišias, 

kurias laikė mūsų brolis kuru Saulaitis. Ant savo kėdučių, 
jaukiu puslankiu vaikučiai apsupo miško altorių, išpuoštą paparčiais ir jų pačių 
išpuoštom lėlėm, tautiškais drabužiais pasipuošusiom. 0 vėliau, kiekvienas 
iš jų paaukojo patį mylimiausią daiktelį atsivežtą į stovyklą: kas lėlytę, 
Žiebtuvėlį ar meškiuką. Buvo gražu ir malonu.

12
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LSS 75 M. JUBILIEJINĖ 
STOVYKLA LAIKO 
PERSPEKTYVOJE

Jubiliejinės stovyklos pasise
kimą galime įvertinti jau laiko 
perspektyvoje, o jos organi
zavimo pastangų intensyvumą 
težino vadovai, kurie dirbo iš
tisus metus, siekdami sklan
daus jos pravedimo. Iki šiol teko 
išgirsti ir spaudoje skaityti tei
giamus atsiliepimus apie įspū
džius iš stovyklos.

J.S. paruošimas ir pravedimas 
buvo bendrų pastangų vaisius. 
Žemiau minimiems pagrindinių 
projektų vykdytojams padėjo 
gausūs talkininkai. Tik visų 
darbus susumavus būtų galima 
įvertinti kiek sudėtinių pastan
gų pareikalavo J.S. paruošimas 
ir pravedimas. Bendri reikalai, 
stovyklaviečių pagerinimo ir 
ūkiaio paruošime bei kitų 
projektų išlaidos yra Piranijos 
atsakomybė. Pelno ar nuostolio 
atveju Pirmija privalo padengti 
išlaidas, jei reikėtų, iš Tarybos 
iždo. J.S., svarbiausia, buvo 
ruošiama skautiškam jaunimui 

ir, žinoma, suaugusiems LSS 
nariams. Verta pažymėti, kad 
vietovėse buvo ruošiamos skau
tiškos stovyklos, vietoje visiems 
atvykus į pagrindinę J.S. Rakė. 
J.S. pradžioje buvo 634 stovyk
lautojai, o iškilmių savaitgaly
je prisidėjo dar 148. Taigi, iš viso 
buvo 782 asmenys, neskaitant 
vienai dienai atvykusių svečių.

J.S. pastovyklės 
ir jų vadovybė

Brolijos „Dariaus ir Girėno” 
stovyklai vadovavo viršininkas 
s. Gintautas Taoras iš Floridos 
ir pavaduotojas s. Romas Otto iš 
Montreali).

„Seserija 75” stovyklos virši
ninkė buvo v.s. Birutė Bana- 
tienė ir pavaduotoja v.s. Laima 
Kiliulienė, abi iš Massa
chusetts.

Brolijos ir Seserijos stovyklos 
buvo sus! ' tos į pastovyklės 
su skamb1 pavadinimais, 
gerai paruc.es užsiėmimais, 
tradicijomis, puikiais vado
vais,-ėmis ir daugeliu įdomybių 
pritaikytų kiekvienai amžiaus 
grupei. Kai kurie užsiėmimai,, iš 
anksto sukoordinavus, buvo 
vykdomi kartu skautams,-ėms 
pastovyklių ribose.

Didelio dėmesio susilaukė 
„Skautijos darželis”, t.y. 
„Jaunų šeimų” pastovyklė, 
kuriai vadovavo virš. ps. Vida 
Juškienė ir pavaduotojos ps. 

Rasa Karvelienė bei vyr. sk. 
Lina Anužienė, visos iš 
Michigan valstijos. Jaunų 
šeimų stovyklavimą sū mažai
siais turėtų įvesti visi tuntai ir 
rajonai vasaros stovyklose.

Akademinio Skautų sąjūdžio 
„Ad Meliorem” stovyklai vado
vavo v.s.fil. Kestutis Ječiun ir 
lienė. Programoje vyravo in
telektualiniai pašnekesiai ir 
diskusijos akademikų skautų 
bei lietuvių bendruomenės, poli
tikos temomis. Savaitgalyje 
kalbėjo Lietuvos gen. konsulas 
V. Kleiza. Akademikų stovykla 
pasižymėjo jaukiais laužais ir 
akademinio lygio diskusijomis.

Bendrijos viršininkė v.s. 
Albina Ramanauskienė admi
nistravo suaugusiųjų ir J.S. va- 
dijos stovyklą. Šie stovyklau
tojai susirinkdavo tik vakarais 
prie lauželio, nes visi, nuo anks
taus ryto, išskubėdavo į savo 
pareigas kitose stovyklose, 
ūkyje, užsiėmimuose, administ
racijoje ir t.t. Čia t.p. stovyklavo 
daugelis užjūrio svečių, o dieną 
šiame rajone žaidė artimiausi 
kaimynai, — skautijos darželio 
mažieji savo tėvelių ir vadovų 
priežiūroje.

Jų darbai lėmė 
stovyklos sėkmę

Registraciją ir finansus vedė 
s. Algimantas'Milašius, talki
namas v.s. Romo Fabijono. Prieš 
stovyklą jie derėjosi, kad vir
šininkas išleis juos meškerioti 
po pirmo savaitgalio regist
racijos „spūsties”. Stovyklos 
metu ši „spūstis” nepasibaigė ir 
jie sąžiningai nutarė, meš
keriojimą atidėti rudens atosto-
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goms. Toks yra^pūąų darbuo
tojų savanoriškas įsipareigo
jimas lietuviškai skautijai.

v.s.fil. Lilė Milukienė iš N.Y. 
valstijos, viršininko pavaduo- 

' toja programoms, koordinavo 
bendras programas tarp Broli
jos, Seserijos ir planavo J.S. pro
gramas: kaip : atidarymą, 
paradą, šv. Mišias, laužus, vado
vų pagerbimą ir pan. Užjūrio 
skautų svečių priėmimą Čika
goje tvarkė v.s. Irena Kerelienė.

Stovyklos atidarymas įvyko 
pirmą sekmadienį šeimyniškoje 
nuotaikoje, mėginant surikiuo
ti tvarką kas ir kam raportuo
jame. Atidarymą praskaidrino, 
kanadiškų žąsų praskridimas 
virš išsirikiavusių skautų ir 
vadovybės.

Pirmą sekmadienį šv. Mišias 
aukojo v.s. kun. A. Saulaitis, SJ, 
o iškilmių sekmadienį — s. 
vyks. P. Baltakis su v.s.fil. kun. 
J. Vaišniu, S J, ir v.s. kun. A. 
Saulaičių, SJ.

Jubiliejinis paradas įvyko šeš- 
- tadienio pavakaryje. Dalyvavo 

daugiau negu 900 skautų,-čių ir 
svečių. Reikia pagirti pra
vedėjus už paradų tvarką, kai 
dėmeąys skiriamas skautų,-čių 
vienetų pasirodymui, o vadovų 
pagerbimas vykdomas atskirai.

Savaitgalyje įvyko Gilwelistu 
sueiga, kurią pravedė v.s. 
Laima Kiliulienė ir s. dr. R. Dai- 
nauskas: Įteikti baigimo 
kauliukai — kaklaraiščiai kur
sus baigusiems lietuvių skiltyse 
BSA kursuose Connecticut vals
tijoje ir BSA kursuose Čikagoje.

Vadovų ir svečių pagerbime, 
sekmadienį, susirinko garbės 
svečiai, skautų vadovai bei kita
taučiai skautai. Pasidalinome 
skautiškomis dovanėlėmis ir 
keletas vadovų buvo apdovanoti 
LSS ordinais. Paminėtina, kad 
v.s. Juozas Šalčiūnas apdovano
tas Geležinio Vilko Ordinu.

2 '

Laužai yra stovyklų įdomybė. 
Bendrų J.S. laužų įvyko trys, — 
kiekvienas įdomus ir savo^ 
tiškas, o įspūdingiausias buvo 
uždarymo laužas prieš J.S. 
užbaigimą.

v.s. Jonas Paronis, iš Čikagos, 
viršininko pavaduotojas admi
nistracijai, koordinavo stovyk
los apsaugą, tvarką, aprūpi- 

: nimą, transportą, paštą ir pan. 
: J.S. komendantas s. dr. M. 
į Griauzdė gražiai ir sumaniai 
koordinavo stovyklų tvarką, v.s. 
Vytautas Jokūbaitis iš 
Cleveland©, rūpinosi kitataučių 
sk. svečių priėmimu, v.s. A. 
Jarūnas su ps. Linu Orentu 
vykdė tarpmiestinį transportą. 
Stovyklų paštą vedė v.s. Stasys 
Ilgūnas, Rochester, N.Y., ir 
apsaugą tvarkė v.s. Juozas 
Šalčiūnas. Papuošimus paruošė 
v.s. Vladas Vijeikis, Algis Jonu
šas ir s. Renata Borucki. J.S. 
vartus pastatė skautai vyčiai 
pagal v.s. Vlado Vijeikio 
projektą, panaudojant jo 
pagamintą stovyklos gairę.

s. Marytė Utz vadovavo ūki
niam paruošimui su pasišventu
siais pavaduotojais — s. Ginučiu 
Matučiu, Čikagos tuntininkais, 
Rako stovyklaviečių tuntų 
administratoriais ir kt. Tuntai 
organizavo savų stovyklaviečių 
pagerinimus. Stovyklos metu 
ūkyje daug dirbo ps. fil. Vytenis 
Kirvelaitis, j.s. dr. Marius Na
ris ir kt.

Maitinimui vadovavo vyr. 
šeimininkė Nijolė Mackevičienė 
ir maitinimo virš. ps. Dalia Ja
nuškienė su gausiu talkininkių 
štabu. Ūkio ir maitinime dar
buotojai dirbo net stovyklau
tojams išvykus, kad viskas būtų 
palikta švariai ir tvarkingai 
ateinančių metų vasaros tuntų 
stovykloms.

RAKO stovyklavietės direkto
rius s. Jonas Tamulaitis palaikė 

ryšius su Michigan valstijoi 
pareigūnais, jų inspektoriais ii 
buvo atsakingas už stovyklau
tojų sveikatos priežiūrą bei 
vandens apsaugos tarnybą, s. 
Jonas Tamulaitis buvo J.S. foto
grafas ir pas jį galite užsisakyti 
nuotraukas iš stovyklos.

LSS Pirmijos iniciatyva 
ir finansais paruošti 

gausūs projektai

’93 m. J.S. pasižymi gausiais 
Pirmijos iniciatyva ir finansais 
paruoštais projektais, kuriuos 
vykdė žemiau minimi 
vadovai,-ės.

Leidiniai:

„Daug daug dainelių” jubilie
jinių metų dainynėlį Lietuvos 
Korp! Vytis ir ASD paruoštą ir 
jiems skirtą, išleido Lietuvių 
Skautų s-ga, Akademinis Skau
tų sąjūdis ir Vydūno fondas. 
Rolandui Kačinskui į Vilnių 
buvo išsiųsti 900 egz. ir ten pla
tinami Vilniaus ir Kauno 
universitetų Korp! Vytis ir Ak. 
Skaučių draugovės vardu.

„75 m. Skautų Jubiliejaus dai- 
norėlis”, išleido Pirmija, 
paruošė v.s. fil. D. Eidukienė. 
Visos dainos yra su gaidomis ir 
pasižymi Tautinių-Jubiliejinių 
stovyklų dainų rinkiniu.

„75 m. Jubiliejinės stovyklos” 
leidinys, išleido Pirmija, pa
ruošė „Sietuvos” sktn. dr-vės 
J.S. leidinio red. komisija, vado
vaujama ps. fil. Svajones 
Kerelytės.

„Lithuanian Scouting”, išlei
do Pirmija, redagavo v.s.fil. Lilė 
Milukienė. T.y. trečioji šios 
knygelės laida, pritaikyta 75 m. 
jubiliejui ir Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimui.

Visus šiuos leidinius spaus
dino v.s. VI. Vijeikio spaustuvė.

J.S. buvo išleisti trys „Litu-
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anica” laikraštėlio numeriai, 
redaktorė j.v.s. Genovaitė 
Treinienė, kuriai talkino v.s. 
Regina Petrutienė ir s.fil. 
Angelė Kamiene.

Kiti projektai
LSS vėliavą, įsigytą jubilie

jaus proga, pašventino v.s. fil. 
kun. J. Vaišnys stovykloje, 
parado metu. Jos projektavimą 
ir išsiuvinėjimo užsakymą tvar
kė s. Renata Borucki.

Pirmijos iniciatyva ir ištek
liais buvo išleista Tau- 
tinių-Jubiliejinių Stovyklų 
dainų kasetė, kurią įdainavo 
„Kernavės” tunto, Čikagoje, 
sesės, s. Ramutė Kemežaitė 
vadovavo sesių paruošimui, 
rekordavimui ir kasečių 
pagaminimui.

LSS 75 m. skautavimo puikią 
parodą paruošė fil. Ginos Ga- 
runkštytės vadovaujama „Sie
tuvos” sktn. draugovės komisi
ja. Stovykloje sustatymą pa
ruošė s. fil. Albinas Karnius ir 
prižiūrėjo j.v.s. Birutė Vinda- 
šienė.

Jubiliejinės stovyklos ženklą 
suprojektavo fil. Genovaitė 
Mikus. Ženklas projektuotas 
tuo metu, kai Pirmija pagei
davo, kad jis tiktų J.S. Rakė ir 
Lietuvoje.

J.S. dainos žodžius ir muziką 
sukūrė s. fil. Livija Bražėnaitė, 
kuri buvo ir vyriausia J.S. 
laužavedė.

Tautinių ir Jubiliejinių sto
vyklų ženklų rinkinį fotogra
favo p. Jonas Maleiška.

Pirmijos iniciatyva jie buvo 
paruošti J.S. papuošimui ir 16 
komplektų įteikti J.S. vadijos 
nariams prisiminimui.

Odiniai kaklaraiščiųksu J.S. 
ženklu buvo užsakyti Anglijoje 
per lietuvių skautų bičiulius. 
Jie buvo įteikti daugeliui J.S. 
prisimnimui.

Odiniai kaklaraiščių žiedai su 
J.S. ženklu buvo užsakyti Angli
joje per lietuvių skautų bičiu
lius. Jie buvo įteikti daugeliui 
J.S. prisiminimui.

Krautuvėlės

J.S. marškinėlių pardavimas 
buvo pavestas Seserijai ir asme
niškai iniciatyvai. Marškinėliai 
buvo parduodami krauuvėlėse.

Stovykloje veikė J.S. krautu
vėlė, kurią vedė s. Mykolas Ba
nevičius ir v.s. A. Ramanauskie
nė. Jie apyvartų apyskaitas ir 
uždarbį pristatė J.S. iždininkui.

Antrą krautuvėlę, LS Fondo 
vardu, tvarkė v.s. Č. Kiliulis. 
Šios krautuvėlės apyskaitą v.s. 
Č. Kiliulis pateiks LF Fondo 
valdybai.

LS Fondo vardu t.p. buvo 
pagaminti LSS 75 m. jubiliejaus 
metaliniai ženklai ir pardavinė 
jami šioje krautuvėje.

Aukos
Numatant dideles stovyklos 

išlaidas, Pirmija stengėsi su
telkti priedines lėšas. Buvo pra
vestas kreipimasis laiškais į 
LSS rėmėjus. Aukų buvo gauta 
keleriopai daugiau kaip anks
tesnėse J.S./T.S. Čia skelbiamas 
aukotojų sąrašas yra aukos 
didumo tvarka: Lietuvių Fon
das; p. A. Grigas; anoniminis 
aukotojas; v.s. O. Siliūnienė; 
Ankus-Baltic Bakery; v.s. V. 
Bacevičius; v.s. S. Jelionienė; 
v.s. L. Milukienė; s. R. Penčy- 
lienė; v.s. I. Kerelienė; s. I. Lau
čienė; s. G. Čepas; Matas.

J.S. aplankė
J.S. stovyklautojus aplankė 

šie svečiai: vysk. P. Baltakis; 
vysk. A. Dumpys — ev. dvasios 
vadovas (lankėsi savaitės laiko
tarpyje); gen. konsulas V. Klei
za su žmona; B. Nainys su 
žmona; s. V. Kamantas su 

žmona; v.s. G. Deveikis su 
žmona; v.s. VI. Vijeikis su 
žmona; v.s. fil. V. Mikūnas; prof. 
A. Avižienis ir kt...

J.S. stovyklavo: fil. E. Korzo- 
nas; fil. J. Dainauskas; v.s. Ė. 
Bacevičienė — Brazilija; s. R. 
Statkuvienė — Australija; v.s. J. 
Alkis — Anglija ir 23 skautai,-ės 
vadovai iš Lietuvos. Savaitgalio 
iškilmėse dalyvavo: BSA 
Gilwellistai iš Čikagos, vado
vaujami s. dr. R. Dainausko; 
Latvių skautų vyriausias skau
tininkas; Ukrainiečių ir Vengrų 
skautų grupės su vadovais.

Svečiai — Lietuvos skautai

Pirmą kartą didžiosiose LSS 
stovyklose dalyvavo atsikviesti 
Lietuvos skautai,-ės. Džiau
giamės sulaukę jų savo stovyk
lose ir tikimės, kad ateityje 
sąlygos pagerės mūsų ben
dravimui. Spaudoje minėtos 
Lietuvos skautų atsikvietimo 
sąlygos nebuvo visiškai tikslios. 
Todėl, pirmiausia ‘ turiu 
pabrėžti, kad atsikvietimams 
nebuvo naudojami LSS Tarybos 
ir Jubiliejinės Stovyklos iždų 
pinigai. LSS vardu dešimčiai 
atsikviestų vadovų finansai 
kelionėms ir J.S. mokesčiams 
buvo surinkti iš įvairių šaltinių. 
Šios sumos likutis bus pervestas 
į Lietuvos skautų paramos 
kasą. Kitiems trims, su šia gru
pe atvykusioms, asmenims, 
visas išlaidas sumokėjo gimi 
įsėsas.
. v.s. Česlovas Kiliulis sumo 

kėjo už jo atsikviestos grupės 
kelionės išlaidas. Tačiau, prieš 
stovyklą pasilikusių Čikagoje 
septynių asmenų išlaikymo 
išlaidas ir paskui visos grupės 
išlaidas stovykloje, privalėjome 
sumokėti iš Lietuvos skautų 
paramos kasos, nes tos išlaidos 
nebuvo parūpintos.
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LSS 75 m. Jubiliejinės „Lituanica” stovyklos Rakė vadovybė — vs. Sigitas Miknaitis — stovyklos 
viršininkas, vs. Birutė Banaitienė — Seserijos stovyklos viršininkė, s. Gintas Taoras — Brolijos 
stovyklos viršininkas ir vs. Kęstutis Ječius — Akademinio Skautų sąjūdžio stovyklos viršininkas

J.S. — svarbus įvykis 
ne vien skautų gyvenime

1993 m. Jubiliejinė stovykla 
RAKĖ buvo svarbus įvykis 
Lietuvių Skautų sąjungos 
gyvenime, o taip- pat užsienio 
lietuvių visuomenės plotmėje. 
LSS organizacija vėl įrodė, kad 
jaunesnių kartų vadovų sava
noriškas darbas skautų,-čių 
vienetuose ir LSS administraci
joje atneša šimteriopus vaisius.

Ačiū!

Dėkoju visiems dirbusiems J; 8. 
paruošime ir pravedime. Skautiškas 
ačiū ir spaudos darbuotojams - v.s. 
Irenai Regienei, “Skautybės kelio” 
red., N. '.Užubalienei, v.s. B. 
Juodeliui, v.s.fiL H. 
Pįsuišinaitienei ir daugeliui kitų už 
gausius ir Jubiliejinei stovyklai 
palankius straipsnius.

linkiu visiems sėkmės, — 
ištvermės jūsų darbuose ir daug 
gražių skautiškų stovyklų ateityje.

Budėkime!
v.s. fil. Sigitas Miknaitis 

Jubiliejinės Stovyklos 
„LITUANICA” viršininkas

VYDŪNO FONDO PREMIJA
SKAUTININKEI MARYTEI 

• MAŽEIKAITEI-UTZ
' / •

LSS Vydūno fondo valdyba 
kasmet parenka, skiria stipen
dijas studijuojančiam, moksle 
pažangiam jaunimui ir metinę 
premiją idealistiškai nusitei
kusiam, tautos labui nusipel
niusiam asmeniui. Už 1992 me
tus Vydūno fondo premija buvo 
paskirta Vytautui Landsber
giui, valstybininkui, daug nusi
pelniusiam tautai jai keliantis 
laisvėn ir atkuriant teisinę,

Nuotr. J. Tamulaičio 

demokratinę Lietuvos valstybę 
Šiam didžiai nuopelningam as
meniui premija buvo įteikta as
meniškai, ją įteikė Vydūno fon
do valdybos pirmininkas v.s. 
Vytautas Mikūnas, Lietuvoje.

Šiemet Vydūno fondo valdyba, 
atidžiai peržiūrėjusi LSS skau- 
.tiško jaunimo gretas, vien
balsiai nubalsavo premiją skirti 
skautininkei Marytei Mažeikai
tei Utz, Vidurio rajono vadei, 
už didelį pasišventimą 'Lietu
viškai skautybei. Premija M. 
Utz buvo įteikta iškilmingai, 
ASS metinės šventės metu, š.m. 
spalio mėn. 9 d.

Marytė Mažeikaitė-Utz į LSS 
įstojo „Aušros Vartų” skaučių 
tunte 1954 m. Jaunesnės skau
tės įžodį davė 1955 m. Jūrų 
skautės — 1958 m.
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Vengrų skautai Jubiliejinėje stovykloje Ųkio skyrius parade
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Skautiška šeima. Audronė, 
Nuotraukos S. Ilgūno mama Rūta Gečienė, Lina ir

Ramutė

14

18



wistr didžioji šernui
CLEUELflND

Clevelando Skautijos atstovai 
aplankė Visų sielų kapinėse 
mirusius savo narius. 
Nuotraukoje prie LSS šefo , 
Lietuvos prezidento ir jo 
žmonos mauzoliejaus, v.s. J. 
Budrienė, s. D. Belzinskienė, s. 
M. Puškorienė ir v.s. V. 
Bacevičius. Fotografavo s. V. 
Belzinskas.

Cleve'ando skautija mini 75 metų jubiliejų NuotrAukos VI. Bacevičiaus

Dievo Motinos šventovėje Petukauskienė, A. Mulioliecė ir
Clevelando Skautija atšventė Sesės skautininkės J. Taorienė, s. R. Nasvytienė vaišina *avo 
LSS 75 m. jubiliejų Civinskienė- A, pagamaintais skanėstais.

L5
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APDOVA MOJIMAI 
J.SS BROLIJOJE

LSS Brolijos Vyriausias skau
tininkas vs. Gediminas De- į 
veikis praneša, kad lapkričio 1 j 
d. — Lietuvos Skautų įkūrimo 
dienos sukakties proga, už 
pareigingą darbą vienetuose ir i 
stovyklose, o ypač š.m. vasarą 
vykusioje Jubiliejinėje sto
vykloje gerai atliktas pareigas, 
garbės žymenimis apdovano
jami žemiau išvardinti LS Bro
lijos nariai.

„UŽ NUOPELNUS” Ordinu: i

v.s. Bronius Naras
s.v. Ramūnas Vanagūnas 
s.v. ps. Gražutis Matutis 
s.v. ps. Viktoras Puodžiūnas

'S.v. ps.-Alvydas Saplys
s.v.s. dr. Mindaugas Griauzdė

„TĖVYNĖS SŪNAUS” 
žymeniu:

s.v. ps. Stepas Puodžiūnas 
s.v. Gintas Slapkauskas 
s.y. Tadas Stropus
s.v.- ps. Ričardas Chiapetta 
s.v. vsl. Raimondas Vingilis 
ps. Romas Venckus 
s.v. ps. Paulius Mickus 
s.v. Aleksas Radžius
s.v. vsl. Andrius Panaras 
s.v. vsl. Andrius Utz

„GINTARO” žymeniu:

j. ps. Petras Jakubauskas 
v.vl. Rimas Maurukas 
v.vl. Algis Jonušas

Brolijos stovyklos virš. Gintaras Taoras Jubiliejinėje stovykloje apdovanoja 
prityrusių skautų skiltininkus - Saulių Dambauską, Rimą Putrių ir Vincą Liačą.

Nuotrauka D. Ramanausko

„PAŽANGUMO” žymeniu:

psl. Rimas Gecevičius
psl. Rimas Putrius
si. Dainius Dumbris
br. Petras Bagdonas
br. Paulius Genęius.
LS Brolijos Vyriausias skau

tininkas sveikina visus

apdovanotus brolius už nuošir
dų pareigų atlikimą ir linki 
gražaus darbo, broliškos nuo
taikos, gero vėjo ir nepaliau
jančio budėjimo, gyvenime 
vadovaujantis skautybės prin
cipais tarnauti DIEVUI, TĖVY
NEI ir ARTIMUI.

„VĖLIAVOS” žymeniu:

v.si. Edis Glavinskas 
v.vl. Vilius Žukauskas 
s.v. vsl. Auris Jarašūnas 
s.v. vsl. Augis Gedgaudas Būrelis linksmai nusiteikusių vyr. skaučių Jubiliejinėje stovykloje, Rakė.

' Nuotr. Gailės Radvenytės
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"iHHfitinuiiiim
„Ąžuolo mokykla” yra iąunul 

vadovų arba draugininkų lavi
nimo kursai.

„A.M.” tikslas yra paruošti 
jaunus draugininkus — pade
dant jiems pagilinti skautiškas 
žinias ir susipažinti su vadova
vimo principais.

„A.M.” — lavinimo kursų dar
bas yra keturių dalių;

a. rašto darbai — trumpa tema 
(250 žodžių) — laisva tema trum
pai atsakyti 20 klausimų.

b. stovykla — „A.M.” vasaros 
stovykla.

c. vadovavimas — bent 9 mėn. 
vadovavimo tunte/vienete; tun- 
tininko/vieneto vadovo įvertini
mas eitų pareigų.

d. baigiamasis rašto darbas — 
tema maždaug 300 žodžių - įver
tinant tai, kas buvo išmokta, 
siūlant papildymus ir t.t.

„A.M.” stovykloje labai 
smagū, bet — labai svarbu, kad 
„A.M.” dalyviai suprastų, jog jie 
įsipareigoja daugiau, negu „tik 
pastovyklauti”.

Į „Ąžuolo mokyklą” gali įstoti 
skautai nuo 17 m. amžiaus; I 
skautų, arba II prityrusių 
skautų patyrimo laipsnio, va

o

dovai, arba turintieji sugebė
jimus vadovauti. Išimtinais 
atvejais, tuntininkams prista
čius ir Vadovų Lavinimo sky
riaus vedėjui pritarus, gali įstoti 
ir 16 m. Jaunesniems, tačiau, 
„A.M.” netinka - geriau skilti- 
ninkų kursai.

„Ąžuolo mokykla” kainuoja 
maždaug 100 dol. (U.S.) doleriai 
asmeniui.

Kas daroma „A.M. stovyklo
je? Grupiniai žaidimai, pašne
kesiai, skautiški pratimai ir 
užsiėmimai, maisto gaminimas, 
iškylavimas, lengva pionerija, 
vadovavimo principai — žodžiu 
viskas, kas reikalinga skauta- 
moksliui ir, ypač, vadovavimui 
įsisąmoninti. Visur ir visada 
veikiama skiltimis.

Ar stovyklaujama su sesėmis? 
Taip, nes kartu su „Ąžuolo 
mokykla” vyksta „Gintaro” 
vadovių mokykla.

Dėl platesnių informacijų 
kreipkitės pas tuntinin- 
ką/vieneto vadovą arba į LSB 
Vadovų lavinimo skyriaus ve- 

idėją - v.s. fil. Kazį Matonį; 2 
i Jackson Circle, Ocean, NJ 
07712. Tel. 201-922-1296.

1*1
CANADA

Darbo iškyla „Rambyne”

Tėvų komitetas ir tuntininkai 
spalio 16-17 d. turėjo darbingą 
darbo iškylą „Romuvoje”. 25 
talkininkai, pasiskirstę grupė
mis,iškirto daug medžių, pra- 

■ plėsdami pastovykles, o taip pat 
' atliko daug kitų darbų — pa- 
stovyklių išvalymą, vandens sis
temos išjungimą žiemai ir kt.

Skautininkai lankė kapus

Kapinių lankymo dieną skau
tininkai: S. Kuzmas, F. Mockus, 
V. Morkūnas, V. Sendžikas ir V. 
Skrinskas aplankė mirusiųjų 
skautininkų,-kių kapus ir už
degė žvakes.

Minima Lietuvos skautuos 
sukaktis

Lietuvos skautų,-čių 75 m. 
sukakties šventė - Lapkričio 
1-oji jau paminėta draugovėse. 
Bus vėl prisiminta ir gruodžio 5 
d. skautiškų Kūčių metu.

' Pasiruošimai ateinančių 
metų stovyklai

, Derinantis prie Lietuvoje 
įvyksiančios Dainų ir tautinių 
šokių šventės bei Jaunimo 
kongreso, nutarta 1994 m. va
saros stovyklą „Romuvoje” 
rengti rugpjūčio 7-20 d. Pirma
sis tos stovyklos reikalais pasi
tarimas įvyko lapkričio 24 d.
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PILĖNŲ
TUNTO

SJHLAUTAI 
IŠKYLAUJA

Oro pajėgų muziejuje

Pilėnų tunto giliukai aplanko ūkį.
K. Petraitis, U. Belzinskas, K.
Motiejūnas, S. Tatarųnas

Oil Creek, Pensylvania 1993 m. pavasarį Pilėniečiai atlikę 150 mylių kelionę dviračiais.
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DETROIT

Detroito sesės Dainavoj (Aida, 
Lisa, Alexa, Kristina ir Dana)

Sesės klauso brolio Antano
Brolis Antanas aiškina sesęm
Morzę išpintą ant šakų (Aidutę,
Kristina, Lisa, Gina)

Brolis Antanas palaimina jaunuosius stovyklautojus Dainavos stovykloje. Tomas 
■Janušis, Tomas Sventickas, 
Mark Juška ir Tomas Dėdinas

i Klausome paskaitos. Kristina 
Dėdinaitė ir Aida Viskantaitė)
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S. A Senkus, Toronto 
tuntininkas ir Js Navikienė

Nuotraukos

S. Ilgūno

Vyr,sk. dįaii. s. Šileikienė

20

Rochesterio, NY, "Dainavos’ 
viet. skautės Romuvos 
stiovykloje

Olimpiada Romuvos stovykloje 
Rochesterio skautės Romuvoje

r r
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ROMUVA
Nuotraukos S. Ilgūno

Geras skautas taupo laiką. 
Žygiuoja ir pusryčiauja

Dr. v.s. A. Dailydė (Toronto) ir S. Otto (Montreal)Vyr.sk. Rūta Girčienė moko “Silk\screen”

TORONTO
Birželio 18 d., 1993, Humber Park 

East, Toronte prie Ontario ežero 
įvyko “Šatrijos” tunto vyr. skaučių 
įžodis.

Sesės Marytė Vasiliauskienė ir 
Irena Meiklejohn pravedė 
susimastymą. Įžodį pravedė sesė Asta 
Šernaitė-Šimkienė. Kaklaraiščius 
užrišo sesės Julija ¥čienė, Vaidilutės 
skilties sesėms ir Kristina 
Dambaraite-Janowicz, Kun. Birutės 
draugovės draugininke, Bruknių 
skilties sesėms. Tėvynės meilės 
mazgelį užrišo sesės Marytė V ir 

Irena M. Gerojo darbelio mazgelį 
užrišo “Šatrijos” tunto tuntininkė 
Vida Senkuvienė ir sesė Giedra 
Paulionienė.

Po įžodžio 'Vaidilutės' skilties 
sesės simboliškai įleido savo vainiką 
į ežerą, o Kun. Binitės d-vės Bruknių 
skilties sesės pakabino savo vainiką 
ant' medžio šakos paukščiais 
pasivaišinti.

Po laužo ir dainų, įspūdingoje 
nuotaikoje, visos sesės važiavo į 
Lietuvių namus, kur laukė tėveliai, 
vyčiai, kitos sesės ir draugai su 
vaišėmis.

Davė įžodį.
Vaidilutės skiltis:
Daina ‘Batūraitė:, Ramunė 

Gaižutytė, Adriana Karkaitė, Vilija 
Karkaitė, Lina Paulionytė, Kristina 
Sakutė, Alinutė Skrinskaitė, Vaiva 
Underytė, Indrė Viskontaitė.

Bruknių skiltis:
Dana Gudelytė, Žiba Ignatavičienė, 

Liucija Kaminskienė, Loretta 
Kamaitienė, Julija Rudienė, Dana 
Šakienė, Vida Tiriiienė, Ramona 
Yčie-e Sesė Elena
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, CHICAGO „EMILIJOS PLATERYTĖS” 
BŪRELIO SUEIGA

Saulėta lapkričio 20 dienos po
piete -• įsos „Kernavės” tunto 
„Miliutės" skubėjome į jaukius 
And r '•tie.- Matulienės namus 
sueigom =;• i s ir labai knietėjo tą 
dieną Čikagoje vykęs Kauno 
„Pastoralės” mergaičių choro 
koncertas.

Sueigoje turėjome viešnią, 7 
savaites vasarą praleidusią Lie
tuvoje. Žinoma, dabar Lietuvo
je apsilankiusių netrūksta, net 
ir iš “Milučių” tarpo, bet ne su 
tokiu tikslu, kaip mūsų viešnia. 
Sesė Baniutė Kronienė, vykdy
dama tėvo matematiko s. Jono 
Mašioto testamentą, po 40 metų 
sugrąžino jo pelenus į gimtinę.

iškalbiai, ir labai įdomiai, 
Baniutė apibūdino tėvelio laido
tuves ir visą viešnagę Lietuvo
je, kurią šį kartą atliko be gi
minių. Amerikoje numačiusi ke
lionės planą, atvykusi Lietuvon, 
išsinuomavo automobilį su že
maičių palydovu, „traukė” per 
visą Lietuvą. Baniutė, ne tik 
talentinga lėlių kūrėja, bet ir 
labai gabi pasakotoja. Gyvai, su 
humoru, papasakojo savo vieš- 

>nagę tėvynėje.
Nuo mažų dienų skautauda- 

mos, žinome gerojo darbelio 
tikslą ir pareigą. Neužmiršome 
jo ir šioje sueigoje. Sesė Dana 
Barienė, energingai besirūpi
nanti labdara Lietuvoje, surado 
šeimą, kuri, viešai neprašy
dama pagalbos, augina ne tik 
savo šešetą vaikų, bet yra. 
priėmusi savo šeimoje globoti' 
tris našlaičius. Taigi, šeima su 
devyniais vaikais, nuo vienerių 
iki šešiolikos metų amžiaus. 
Amerikoje nelengva šeimai 
.užauginti ir išmokslinti devy- 
nius vaikus, o ką jau bekalbėti 

apie tam sąlygas Lietuvoje. 
Visos turime savo šeimas, vai
kus ir vaikaičius. O kur dar 
giminės Lietuvoje, kurių dau
giau ar mažiau visos turime. Pa
gailo mums šios šeimos, kuri lie
tuvišku išdidumu neprašo pa
šalpos. Seimą išlaikyti mūsų 
būrelis neįstengtų, bet jai padėti 
visos mielai sutiko. Kuklią 
auką iš būrelio iždo, prie kurios 
ir viešnia mielai prisidėjo, 
nutarėm įteikti tai šeimai, kad 
šventės jai būtų giedresnės. 
Žadame ir toliau remti siunti
nukais bei laiškais. Iš asmenų, 
galinčių drabužių ar kelis do- 
leriukus šiai šeimai paaukoti, 
su džiaugsmu priimsime ir iš
siųsime su mūsų siunta. Prašo

KĄ „VERPIA”
Jaukiuose sesės Joanos Kru- 

tulienės namuose lapkričio 8 
dieną susirinko „Kernavės” 
tunto „Verpsčių” būrelio skau- 
tininkės, nešinos savo minčių, 
planų ir darbų „verpimo rate
liais”.

Šioje sueigoje dalyvavo ir dvi 
malonios viešnios — Salomėja 
Endrijonienė ir Birutė Jasai
tienė.

Gal nedaug kas žinojo, jog S. 
Endrijonienė — yra sesė Salo
mėja, skautauti pradėjusi Lie
tuvoje, Jurbarko gimnazijoje, o 
vyr. skautės įžodį davusi jau; 
Vokietijoje. Dėl įsipareigojimų^ 
savo profesijoje ir šakotos; 
veiklos lietuviškoj visuomenėje, 
aktyviai skautauti ilgai 
negalėjo. Tačiau, juk geriau 
vėliau, negu niekada, kartą 

me dėl to kreiptis į sesę Daną 
Barienę, 22 W. 164 Arbor Ln,. 
Glen Ellyn, IL 60137.

Prieš baigiant sueigą, naginga 
mūsų menininkė Julita Burgess 
parodė savo sukurtus gin
tarinius medžius. Su šiais me
niškais darbais ji žada dalyvauti 
Lietuvių centro, Lemonte, gruo
džio 4 ir 5 d. vyksiančiame 
bazare. Sesė Julita kvietė visas 
atvykti pasižiūrėti. Tikrai 
verta!

Išsiskirstydamos nutarėme vi
sos vėl susitikti gruodžio 11 d. 
Jaunimo centre vyksiančiame 
„Kernavės” tunto veiklos 35 
metų sukaktuviniame pokylyje.

Sesė Irena Meilienė

„VERPSTĖS”?
skautė — visada skautė. „Verps
tės” dovanojo sesei Salomėjai 
mėlyną kaklaryšį, vyr. skautės 
ženkliuką ir pakvietė kartu 
Toliau „verpti” tą pamiltąją 
skautišką giją.

Birutė Jasaitienė, LB Sociali
nių reikalų tarybos pirm., pla
čiai žinoma ne tik Čikagoje, bet 
ir Lietuvoje, savo sėkminga 
veikla „Lietuvos Vaikų vilties” 
organizacijoje, kalbėjo „Verps
tėms” tema „Veidu į save”. Tai 
buvo sklandus, sukrečiančiais 
pavyzdžiais pailiustruotas ir 
sesių klausimais bei svarsty
mais perpintas pasakojimas 
apie mūsų išeivijos senuosius 
žmones, esančius čia pat, aplink 
mus, ne tolimoje Lietuvoję, ir 
kenčiančius sunkias ligas, vie
nišumą, nepriežiūrą, neturtą.
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Birutės žodžiais, „Atkreipkim 
savo žvilgsnį ir veidą į juos, 
bandykim nors truputį paleng
vinti senatvės ir vienišumo 
naštą”. Mūsų senieji lietuviai 
ypač reikalingi patarimų suda
ryti testamentus, kad savo ne
galioje nebūtų piktų žmonių 
išnaudojami, kas dažnai pasitai
ko.

Pasinaudodamos proga, sesės 
klausinėje Birutę ir apie 
„Lietuvos Vaikų vilties” veiklą, 
neseniai atidarytą ortopedinę li
goninę Santariškėse ir apie ga
limybes našlaičių globai.

Atrodo, kad realiausia pagal
ba našlaičiams Lietuvoje — 
galimybė gyventi šeimoje. Vieš
nia papasakojo jaudinančių pa
vyzdžių apie geraširdes Lie
tuvos šeimas, auginančias naš
laičius kartu su savo vaikais. 
Tokios šeimos vertos paramos, 
kuri „Našlaičių globos” komi
tetui tarpininkaujant, patenka 
ten, kur skiriama, be baimės, 
kad atsidurs Gariūnų turguje.

Už išsamų, įdomų, vietomis 
graudų, vietomis linksmą pa
šnekesį, sesės Birutei Jasai
tienei padėkojo skautišku ženk
leliu - „AČIŪ!”

Šios sueigos metu „Verpstės” 
įteikė sesei Salomėjai savo 
gerąjį Kalėdų darbelį — auką 
Jaunimo centrui, kuris buvo ir 
tebėra daugelio mūsų „savait
galio namai”.

Sueigai baigiantis, su tun- 
tininke Ramute Kemežaite 
sesės aptarė artėjančią 
„Kernavės” tunto 35 metų 
sukaktį, kurią paminės šauniu 
pokyliu š.m. gruodžio 11d. Jau
nimo centre.

Trisdešimt penkeri metai — 
graži tunto sukaktis, kuri, kaip 
35-mečiui dera, augina būrį 
paukštyčių ir būrį dainuojančių 
skaučių, kurias visi tunto 
svečiai vėl išgirs, atsilankę į

„Kernavės” jubiliejų.
Nuskambėjus būrelio dainai 

ir „Ateina naktis”, sesės Joanos 
skaniai privaišintos, „Verpstės” 
skirstėsi, pasidalinusios artė

jančio pokylio darbais ir planuo- 
damos šalpą nors vienam naš
laičiui, o didesnį dėmesį, — sa
vo seniems giminėms ar kaimy
nams.

Sesė N.

Kernavės skaučių tunto Chicagoje darbščiosios „verpstės”.
Nuotr. J. Tamulaičio

„Kernavės” tunto „Dainuojanti sodyba” šįmetinėje Čikagos skautų,-čių : į 
Kaziuko mugėje. Nuotr. N. Užubalienės
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SKAUTU AIDAS
4613 W, 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

— Kaip jūs manote? Kur dingo kiškio pėdsakai?

— Mano tėtė yra gydytojas. Jam kartais tenka 
nupiauti labai skaudamą pirštą.

— O jeigu skauda galvą?
— Tada irgi reikia nupiauti.

•%?

Pastovyklėje vyksta pokalbis apie Lietuvos 
upes.. Instruktorius rodo Lietuvos žemėlapį ir 
klausia:

— Ar žinote kurios nors Lietuvos upės 
pavadinimą?

— O kurios upės pavadinimą norėtumėte žinoti?

— Broli, kas yra tas "piktas amen", apie kurį 
melsdamiesi sakome?

Piktas amen"?
'... Ir gelbėk mus nuo pikto amen"
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