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VIENUOLIKTAS[STATAS
Skautas/tė remia “Skautų 
Aidą”

Kaip?
Skaityk pats ir ragink kitus.
Skaityk sueigose.
Ragink parašyti ar nupiešti 
“Skautų Aidui” Ir pats taip daryk.
Pranešk apie savo vieneto veiklą.
Pritaikink žinias savo vienete 
Parašyk savo pageidavimus. 
Paremk finansiniai.
Surask rėmėjus ir paragink juos 
padėti.
Visados žinok, kad organizacija 
be savo spaudos pasmerkta 
išnykimui.

PS. Vienuoliktą įstatą 
sugalvojo “Skautų Aido" 
darbuotojai. Bet jis geras.
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' Lietuvos ' 
nacionalinė 
M.Mažvydo 

< biblioteka/

inj Skautas/ skautė gamtos draugas/gė
Gamta
žino gamtos paskirtį
gerbia gamtą ir jos apraiškas, nes tai atskleidžia Kūrėją
apsaugo ir neskriaudžia gyvulių nei augalu
džiaugiasi gamtos stebuklais
išnaudoja iškylas ir stovyklavimo laiką pajusti gamtą 
būdamas/a gamtoj, derina savo gyvenimą su gamtos tvli'.l 
ritmu
išmoksta globoti gyvulius ir prižiūrėti augalus
naudojasi knygomis bei muziejais gilinti gamtos pažinimui 
žino, kad gamtos švelnumas iššaukia ir ugdo charakterio 
švelnumą, pagarbą, darną
Piktai nepanaudoja savo proto gamtai pavergti, 
nes tik gerume yra jėga
neteršia gamtos ir įsijungia į jos apsaugą

Pagalvok:
1. Esi matęs/čiusi saulėtekį, saulėleidį, kalnus, slėnius l 

didelius ežerus bei vandenynus. Kokias mintis sužadina

2. Kokiais būdais gali būti draugas/ė gamtai?

3. Ar žinai, kokius nors įstatymus, kurie apsaugo gyvulius, 
augalus ir kitus gamtos reiškinius?

4. Kaip gyvuliai, augalai yra žmonėms draugai?

5. Kas labiausiai kenkia gyvuliams, augalams?

6. Kaip gali prisidėti prie gamtos grožio, švaros, apsaugos?

7. Kokie patys geriausi darbeliai gyvuliams?

8. Kokiu būdu gerumas išreiškiamas žvejojant, medžioklėj,
- grybaujant, uogaujant?

Aukščiausias gamtos draugas
Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei jie pjau
na, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos mai
tina. Pasižiūrėkite, kaip auga lauko lelijos. )os nesidarbuoja 
ir neverpia, Dievas taip aprengia lauku gėles... (Mt 6.26-28 ).

Pasaulio sukūrimo sakmė: Ir Dievas pažiūrėjo, ir matė, kad 
viskas buvo gera (Pr 1.1-31).
Viešpatie, kokia daugybė tavy sutvėrimu! Juos išmintingai 
sukūrei, jų pilna žemė (Ps 104.24)!
Visa tešlovina Viešpaties vardą, nes jis įsakė ir visa buvo su
tverta (Ps 148).
Visa širdimi Dievui dėkosiu. Didingi Viešpaties kūriniai nuo
stabūs tiems, kas juos myli (Ps no).

Apsispręsk:

Kreipk daugiau dėmesio į gamtos grožį ir tobulumą, kad 
primintų, kaip svarbu visa tai išsaugoti. Prisimink, kad pats/i 
esi gamtos kūrinys, stebuklingai sutvertas/a.

*#**^###«#*****#**-.

Kartą 25 metų pilotas skrido į Alaską mažu lėktuv su ketu
riais keleiviais. Užėjo audra. Jis buvo priverstas nusileisti 
tarp kalnų prarajoj. Nusileido laimingai. Jis turėjo greitai 
spręsti, ką daryti šioj situacijoj.

Jaunasis pilotas buvo įpratęs visur su savim vežtis Skautybę 
berniukams. Remdamasis savo stovyklavimo patyrimu, suor
ganizavo laužavietę, užuovėją, guolį, turimą maistą apskai
čiavo ir kruopščiai normavo kasdieną po dalelę visiems. Rem
damasis savo skautiška patirtimi, taip jis viskam vadovavo 
ir išbuvo penkias dienas, kol juos atrado. Visi išliko gyvi.

9. Kaip Jėzus naudojo gamtą, mokydamas žmones apie 
Dievo meilę ir rūpestingumą?
Kaip naudojo gamtą palyginimuose?

10. Kodėl Jėzus save vadina Geruoju Ganytoju, o žmones 
palygina su avelėmis? Ką tuo nori pasakyti?

vs Seselė ignė

Piešinys yyr. sk. Snaigės Šileikienės
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TĘSINYS

Laužui ruošėsi ir Bitė. Kati
nas — Verutė jau mūvėjo il
gomis kelnėmis, prie kurių, 
segtuku prisegta tabalavo uode
ga iš vielos ir minkšto, rudo 
rankšluosčio. Pelytė — Danute 
vilkėjo savo šiltąja melsva 
pižama su gaubtu, ant kurio 
sesė Laima prisiuvo dvi atlėpu
sias kartono ausytes. Ilgą, ploną’ 
uodegą padarė jai pati sesė 
Rima iš vielos ir tvirtai susuktų 
nosinių. Iš džiaugsmo Danutė 
negalėjo nustovėti. Ji šmirinėjo 
aplink, kaip tikra pelė, paskui 
save vilkdama tą vielinę 
uodegą.

Laužavietėje skautės jau rado 
svečius. Visa brolių stovykla čia 
ūžė, klegėjo, rinkosi vietas ir 
kariavo su uodais.

Storų malkų laužą aptūpę, 
vienas kitą vabzdžių nuodais 
purškė vilkiukai.

— Čia! Čia! Va, skrenda! — 
šūkavo jie, taikydami apipurkšt 
zyziančius uodus.

— Algiui ant kaktos!
— Nepurkšk į akis, žioply!
— Vilkai, nurimt! — šaukė jų 

draugininkas, — sėst!
Toliau, po medžiais susimetę, 

balsus bandė skautai. Vienas jų 
jau griežė akordeonu.

— Sesės pavėlavo! Se-sės pa- 
vėla-vo! — plodami į taktą, 
staiga pradėjo broliai, perrėkda
mi atžygiuojančių sesių dainą.

Į savo vietas arti laužo Bitės 
griūte sugriuvo. Jos buvo uždu- 
susios nuo ėjimo, nuo dainavi
mo, o labiausiai gal nuo didelio 
Mnagumo. Dabar visos čirškėjo, 
Į’įgg žvirbliai, tūpdamos ant savo 

antklodžių, barškindamos 
purkštukais ir šaukdamos viena 
kitą.

— Paukš-ty-tės viš-ty-tės! — 
staiga prakiuro erzintis no- 
nuoramos vilkiukai.

— Atsakykim! Atsakykim! — 
subruzdo visos ir po trumpo 
pasitarimo choru suklykė:

— Vil-kiu-kai bailiu-kai!
— Tylos! — storu balsu su

griaudė svečias laužavedys: — > 
Laužą uždegt kviečiu...

Danutė mažai tesiklausė. 
Linksmų balsų ūžesy, tartum, 
šiltoj vonioj pasinėrusi,

Laužas švaistėsi 
aplink kibirkščių saujomis.

— Barsto, kaip saldainius, — 
galvojo Danutė, — o naktis 
valgo...

— Žiūrėk, Žiūrėk! — traukė ji 
Julytę už rankos, — naktis 
kibirkštis valgo!
- Ką?
Bet Danutė neaiškino. Prisi

merkusi ir atlošusi galvą, ji 
pradėjo dainuot su visais, kiek 
tik balselis nešė:

— Lau-že-lis, lau-že-lis! O-cha- 
cha-cha-cha!

Dainą sekė pasirodymas, pa
sirodymą — daina. Bitės, nors ir 
sušilusios nuo laužo liepsnų ir 
sukandžiotos įkyrių uodų, bet • 
šaukė, dainavo, juokėsi ir klykė, 
negalėdamos nurimt nei mi
nutei.

Pagaliau! Nekantriai laukta 
valandėlė atėjo!

— O dabar mūsų mažiausios ■ 
sesės Bitės padainuos ir 
pavaidins apie katinėlį! — gar
siai pranešė laužavedys.

Bitės išsibėrė į aikštelę prie 
laužo tartum paridenti ak
menukai.

— Barė ponas katinėlį, kam 
sudaužė ąsotėlį! — pragydo jos 
kartu. Atrodė, kad tikrų paukš
čiukų būrelis nukrito nuo 
medžio šakos ir ėmė čirškėti.

— Katinėli, nu-nu-nu, tave 
barti ketinu!

Katinas — Verutė su kartono 
ausimis ir rankšluosčio uodega 
bėgiojo aplink piktą ir pagalve 
pilvotą Poną — Onytę.
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— Dabar jau aš! Dabar! — 
murmėjo sau Danutė, braukda
ma per sušilusią nosį. — Sese 
Laima, ar jau galiu? Jau dabar 
mano eilė! Ar mano? — kuždėjo 
ji, traukydama skiltininkės 
rankovę.

— Ėjo katinas per kelią ir 
sutiko pilką pelę. Oi, pelyte, ar 
žinai, bus dabar jau tau blogai!
— dainavo Bitės.

Danutė šoko priekin labiau 
kaip liūtas, negu pelė. Plona 
uodegėlė, prisegta prie mėlynos 
pižamos, šmižinėjo į visas puses.

— Mėlyna pelė! Mėlyna pelė!
— šaukė svečiai vilkiukai.

— Griebk! Gaudyk! Už uo
degos!

— Meldžias, prašosi pelytė, 
kad paleistų ją mažytę, —- 
dainavo Bitės, o Danutė tupinė
jo aplink Katiną ir aplink laužą, 
garsiai šaukdama savo žodžius:

— Katinėli, ci-ci-ci, vaikai 
mano dar maži!

Danutė buvo laiminga: ji 
vaidino, o visi žiūrėjo! Jai buvo 
linksma, jai buvo gera. Ji galėjo 
vaidint, visą naktį!

Tik staiga kažkas sukliko:
. —.Dana!

— Uodega! Uodega! — vienas 
per kita rėkė balsai.

— Dega!
Kažkas čiupo Danutę už ran

kos ir ėmė traukti, o prišokęs 
laužavedys užmetė ant jos 
antklodę.

Viskas įvyko taip greit ir taip 
netikėtai, kad Danutė nespėjo 
net nusigąsti. Kai ji nusipurtė 
troškinančią antklodę, visi 
griausmingai plojo.

— Nors nusvilo uodegytė, bet 
drąsi buvo pelytė! — sutartinai 
šaukė svečiai broliai.

Danutė lenkėsi: žemai, į visas 
puses, kaip dainininkės televizi
joj. Plojimai, lyg vanduo ją visą 
sėmė, ją kėlė, ir Danutė nuplau
kė į savo vietą, tarytum balio

nas. Paskui ją žeme vilkosi ap
degusi „uodega...”

— A-tei-na nak-tis... sau-ie 
jau nu-slin-ko... — su-skambo 
paskutinė daina.

Laužavietėje žarijos mirkčiojo 
mėlynomis liepsnelėmis ir žio
ravo, kaip pasakos baidyklių 
akys. Bet Danutė jų nebematė. 

Gerasis Dieve, ačiū, kad 
turim tiek daug organizacijų 
Amerikos lietuviškam jaunimui 
kad galiu pasirinkti, 
kurioms iš jų 
aš priklausyti noriu. 
Ačiū už 
skautus 
ir ateitininkus, 
vyčius 
ir neolituanus, 
Jaunimo sąjungą 
ir sportininkus, 
tautinių šokių grupes

v.s. Liūda RugienienėAčiū uz jaunimo organizacijas

ir chorus.

Sulėpusi ant sesės Rimos nuga
ros, vos besilaikydama kaklo 
purvinais pirštukais, ji miegojo. 
Šiltas kvėpavimas kuteno Ri
mos ausį. Rima šypsojosi. Pro 
miegus šypsojosi ir Danutė...

Bus daugiau
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Lietuviai turi gražų paprotį: sename ąžuole prie 
namų ar sodo gale, ar net galulaukėje, jie prikala iš 
medžio išdrožtą Rūpintojėlį, besėdintį po koplytėlės 
stogeliu ir bedūmojantį. Yra sakoma, kad Jis saugo 
sodybą, klauso įvairių nusiskundimų ir padeda į vargą 
įpuolusiems.

Pagyvenęs ūkininkas, eidamas pro šalį, pagarbiai 
, nusiima kepurę ir nuolankiai prašo — laimink, Dievuli, 

šią mano dirvą: čia tiek daug triūso įdėta. Palaistyk 
lietučiu iš dangaus, kad rugeliai tankūs ir dideli 
užaugtų, kad visiems duonelės pakaktų...

Sena močiutė, eidama į turgų, irgi stabteli, persi
žegnoja ir maldauja — Dievuli, anūkėliui sveikatėlės, 
kad tvirtas augtų, kad į kunigėlius išeitų...

Bėgdama pro šalį, jauna ūkininko dukra paglosto 
ąžuolo kamieną ir tyliai šnabžda — Dievuli, bernelį 
man, jauną ir gražų... ir turtingą... kad mėlynas akis tu
rėtų, kad stiprus būtų, kad gegužinėje mane vieną 
tešokdintų!

O Dievulis sėdi sename ąžuole ir dūmoja. Dūmoja 
per lietų ir audras, per žiemos pūgas ir pavasario 
tirpstantį sniegą, per vasaros karščius ir rugiapjūtės 
dainas.

Ir tnes dabar nevienas įsikeltame į medį pašventintą 
Rūpintojėlį ir prašome, kad Jis mūsų šeimas ir namus 
globotų. Pro šalį lekia mašinos, dangų raižo lėktuvai. O 
Rūpintojėlis sėdi koplytėlėje ir dūmoja. Gal ir atsidūsta 
sunkiai tarpais, bet mes per daug užsiėmę, kad pastebė
tume. Tik kai audra užeina naktį, lietus upeliais bėga, 
žaibai dangų raižo, ir medžių šakos žemę šluoja, 
apklostome vaikus ir nuraminame — miegokite, 
mažieji, juk žinote, kad Rūpintojėlis mus globojant 

visi namai sumiega...

HBW
H

Piešinys sesės

Larisos Jankūnienes

Globoji aguoną.
Leliją laukinę,
Padaugini duoną
Ir pakeiti vyną...

Sparnuočius padangą
Peni Tu kas dieną, 
Visi mes Tau brangūs, 
Nes myli kiekvieną!

Gailies palaidūno:
Siela jo badauja - 
Davei Savo Kūną, 
Davei Savo Kraują!

Kaip pienės pūkelis 
Pakyla su vėju, 
Taip gailestį kelia 
Kančia Atpirkėjo.

Aš nuodėmėj gimęs, 
Aš kaltas — kartoju.
Siela tik nurimsta
Prie perdurtų kojų!

Dangaus Avinėlis 
Nušvitusiu veidu:
„Aš tam prisikėliau, 
Senai jums atleidau... “

Sesė Rita
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KAUNO JŪRŲ SKAUTAI Penkių metų veiklos šventę 
Kauno jūrų skautai pažymi gy
va veikla. Gegužės 11-14 d. 
įvyko jūrų jaunių 4 laivų sto
vykla prie Bražuolės upelio 
(stovyklos vadovė Gintė Urbo
naitė). Birželio 8-11 d. buvo 
surengta 4 jūrų skautų laivų 
stovykla prie Kauno marių ties 
Jakštonimis. Tomis pat dieno
mis vyko bendras dar dviejų 
jūrų jaunių laivų nakties žygis 
Kauno marių pakrantėmis. Be 
to jūrų skautai plaukė Nėries, 
Jiesios upėmis, dalyvavo miesto 
vandens turistų varžybose, 
suorganizavo valtininkų kur
sus, lankė buriavimo kursus 
miesto jachtklube, pirmąkart 
Kauno visuomenei ir sau suren
gė Klaipėdos dienos minėjimą 
Vytauto Didžiojo universitete, 
mieste.

Neatsisakydami plėsti jūrų 
skautybę Lietuvoje, Kauno jūrų 
skautai įsteigė jūrų skautų vie
netus Klaipėdoje, Panevėžyje, 

! padėjo jiems gauti patalpas suei
goms, aprūpino ir paskolino in
ventor: 4 pirmiesiems žygiams.

Panevėžio jūrų skautai nese
niai plaukė Nevėžiu, planuoja 
atplautai iki Nemuno. Birželio 
17 d. numatomas naujų vadovų 
mokymo seminaras. Deja, daly
viu skaičius labai sr ežėjo po 
spt .Joje paskelbtų . .•<_ 5 rašinių 
apie „neteisėtus Kauno jūrų 
skautus”.

Birželio 17 d., B .Itijos jūroje 
ties Klaipėda numatomas jūrų 
budžių įžodis, kurį praves 
Lietuvoje viešintis išeivijos LSS 
budžių įgulos varvas Aidas Pa-
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lubinskas. Artimiausiu metu 
įžodį tikisi duoti ir gintarės. 
Liepos mėnesį planuojama sla
lomo mokymo stovykla, žygis į 
Klaipėdą. Rugpjūčio 1-5 d. — 
,,Gerojo darbelio” stovykla per 
pasaulio lietuvių buriuotojų 
varžybas. Rugpjūčio 6-14 d. jūrų 
skautijos stovykla Trakų istori
nio valstybino parko Varnikų 
stovyklavietėje prie Skaisčio 
ežero. Rugpjūčio 16-20 d. čia pat 
Poilsio stovykla miesto ir Lie
tuvos vaikams.

Kauno jūrų skautijos vadovai 
dėkingi už paramą Lietuvių 
Skautų sąjungai: mus pastaruo
ju metu aplankė v.s. Jūozas Šal- 

MAŽEIKIU STOVYKLOJE

čiūnas, numatomi kiti susitiki 
mai. Jūrų skautininkų dr. Algio 
ir Vijos Paulių paramos dėka, 
kauniečiai šiemet nusipirko 
nedidelį burinį laivelį — šver- 
botą, kuriuo patogu mokyti 
buriuoti individualiai. Taip pat 
savo lėšomis bandoma atremon
tuoti turimą „laivyną”, bus 
siekiama jį plėsti.

Linkėdami Jums geros skau-r 
tiškos vasaros, o jūrininkams — 
„Gero vėjo” — su jumis budi 
Kauno jūrų skautijos „Divytis” 
skautai, vadovai, atstovaujam

Algimanto Malkevičiaus.

Julius Perminąs, Viktorija Želvytė, 
Stasys Beržinis, Egidijus Kusas, 
Aistė Mataitė, Paulius Šimkus. 
Mūsų mažieji prie lietuviško skautiš
ko krokodilo 1995 m. vasara.

TELŠIAI
Telšiuose, gyvenąs Nepriklau

somos Lietuvos skautų vadovas, 
atgaivinęs skautišką veiklą Tel
šių katalikų gimnazijoje, rašo: 

„Lietuvos jaunimas noriai sto
ja į skautus. Mes labai pergyve
name susiskaldymą. Daug kar
tų kyla klausimas: Kodėl ir kur 
yra kaltė? Atrodo, kad vienoje 
ir kitoje pusėje yra gerų, 
nuoširdžių vadovų, ir yra dori 
žmonės. Daugumoje asmeninės 
ambicijos, tolerancijos stoka, o 
gal ir noras, žūt-būt, būti 
visagaliu vadovu. Šia liga 
serga didžioji dalis mūsų visuo
menės, pergyvenusi melo ir 
smurto laikus.
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Skautiškam jaunimui vadovų 
rietenos nerūpi. Jie nori 
skaųtauti ir ugdyti gėrio 
supratimą nužmogintoje (komu
nistų laikais) visuomenėje.

Vasario 16-tos proga, Telšių 
gimnazijos keli skautai ir 
skautės davė įžodį ir pasiryžo 
tarnauti Dievui dirbti Tėvynei 
ir padėti vargan patekusiam 
Artimui.

Brolis Kostas”.

Aplankėme prof. Vytautą Landsbergį, s. Alina Dvoreckienė, 
V. Landsbergis, v. s. Albina Ramanauskienė

Bendras indėnų ir Luokės etnografi

nis vakaras. Indėnės s. Romėną ir s.

“Birutės” d-vės skautai Maišiogaloje

v.s. A. Saulaitis su skautais Palangos šileDalia.
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ŠIAULIAI
O dabar noriu supažindinti su skautiška veikla šią 

vasarą Šiaulių tunte. Tuntas po truputį auga — įkurta 
dar viena draugovė — Solduvės. Iš viso dabar turime 
apie 220 skautų, kurie jungiasi j 6 draugoves.

Įdomi ir turininga savo renginiais buvo ši vasara. 
Birželio 13 dieną dalyvauta žygyje — minėjime Kryžių 
kalne, kur kartu su savanoriais, šauliais, tremtiniais 
buvo pastatytas didingas ąžuolo kryžius mūsų vilties 
prezidentui, St. Lozoraičiui; jo mirimo metinėms 
atminti.

Birželio 30 — liepos 5 dienomis vyko mūsų pa
grindinis renginys — tunto stovykla, prie Pašvinio 
ežero. Į stovyklą susirinko skautai iš Joniškio, Kelmės, 
Kuršėnų, Šiaulių, o taip pat 8 skautai iš Olandijos, 
Etten-Leuro miesto. Iš viso dalyvavo 135 skautai ir 
skautės.

Olandijos skautų dalyvavimas paįvairino mūsų 
stovyklą ir lietuvaičiams teko pasitempti. Šalia tradici
nių lietuviškų dainų skambėjo ir olandiškos, o užmez
gant pažintis su svečiais, daugelis galėjo pritaikyti savo 
anglų, vokiečių kalbų mokėjimo įgūdžius. Gimė ir 
naujų žodžių pavadinimų. Visiems labai patiko košės 
patiekalas „makal-makal“, kurį taip pavadino olandai. 
Geras oras,-puikiai organizuota stovyklos viršininkės, 
Sesės Irmos Gcrytės, mokomoji programa, įvairūs 
žaidimai, vaidinimai prie laužų ir septynios stovyklinės 
j- a. . ' ...dienos prabėgo nepastebimai.

Tik sugrįžę iš stovyklos, liepos 6 dieną, kartu su 
Olandijos skautais, dalyvavome Valstybės dienos 
minėjime ir Šv. Mišiose. Pakėlus miesto centre vėliavą, 
skautai pasakė kalbą ir savo skambiu pošūkiu— „Vis 
budžiu!“ — išreiškė meilę atgimusiai Tėvynei ir tarnavi
mą Artimui.

Patvirtindami savo šūkį, Šiaulių skautai liepos 23 
dieną dalyvavo septynių nežinomų genocido aukų 
palaikų perlaidojime Ginkūnų kapinėse. Juodojo 
kaspino dienos minėjime, rugpjūčio 23 dieną, skautai, 
kartu su savanoriais, šauliais, Lietuvos kariais, tremti
niais nešė garbės sargybą prie dvigubai laužyto aštuonių 

metrų aukščio kryžiaus, kuris iškilo Ginkūnų kapinėse 
ir dabar bus simbolinė Juodojo kaspino tradicijos dalis 
Šiauliuose. Baltas gelžbetoninis monumentas skirtas 
visoms okupacinio režimo aukoms — tremtiniams, 
politiniams kaliniams, partizanams — atminti.

Granito plokštėje iškalti žodžiai reikalauja: „Žmo
gau sustok ir nusilenk — tai šventa vieta tautos kančiai 
atminti!“ Kryžių pašventino Lietuvos kariuomenės 
kapelionas A. Svarinskas.

Džiugu paminėti, kad rugpjūčio mėnesį dvi Šiaulių 
tunto skautės iš Kuršėnų, kartu su kitais 33-jais Skauti- 
jos skautais dalyvavo pasaulio skautu džiamborėje 
Olandijoj, kur buvo užmegzta daug naujų draugiškų 
ryšių ir garbingai atstovauta Lietuvos skautijai.

Lyg baigiamasis visų vasaros renginių akordas, 
Šiaulių tunte, buvo rugsėjo 9 dieną visos Lietuvos 
jaunimo žygis į Kryžių kalną, kur vyko tiesioginis 
teletiltas su popiežiumi iš Loreto šventovės ir jaunimu 
susirinkusiu Kryžių kalne. Čia tarp 15 tūkst. jaunų 
maldininkų sutikome ir kartu bendravome su skautais 
iš Joniškio, Mažeikių, Klaipėdos, Kauno, Vilkijos, 
Euroskautais iš Klaipėdos. Tai buvo įspūdingas rengi
nys trūkęs iki vidurnakčio ir tiek jaunimo Kryžių kalne 
dar niekada nėra tekę regėti.

Taip pat noriu pranešti, kad š.m. rugsėjo 15 diena 
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija įregistra
vo dar viena skautu organizacija — Lietuvos skautija.

Tai šiam kartui tiek. Budėkim.

Su pagarba br. Romualdas

Stovyklautojai Pašvitinyje
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„ĄŽUOLO” MOKYKLOS ŽINIŲ PRITAIKYMAS VIENETO VEIKLOJE

Šiais metais aš vykdžiau „Per
kūno” draugovės draugininko 
pavaduotojo pareigas. Per tuos 
devynius mėnesius pritaikiau 
daug, ką išmokau „Ąžuolo” va
dovų mokykloje, pradedant 
atidarymu ir rikiuote. Iš pra
džių buvo truputį sunku, bet, 
metams įsibėgėjus, viskas pra
dėjo gerai sektis. Buvo lengviau 
pravesti uždavinius ir žaidimus 
naudojantis žiniomis, kurias 
išmokau stovyklaudamas „Gin
taro” - „Ąžuolo” mokykloje. Aš 
leidau skautams patiems dau
giau dirbti, padėdamas kada 
jiems reikėjo pagalbos. Jiems 
buvo leista turėti daugiau lais
vės ir atlikti uždavinius sava
rankiškai. Taip buvo mums lei
džiama daryti „Ąžuolo” mokyk
loje. Broliams tos sueigos pa
tiko, nes jie jautėsi, kad mes jais 
pasitikim. Aš išmokau, kad 
turėdamas daugiau laisvės dir
bti, kartais net geriau atlieki 
darbą, negu kai būni prižiū
rimas ir kas sekundę gaudamas 
nurodymus. Yra lengviau tik 
duoti pavyzdžius (kaip mums 
buvo duota „Ąžuolo” vadovų sto
vykloje. Tai dažnai stengėmės 
įgyvendinti per šiuos skautiškos 
veiklos metus. Beveik kiek
vienos sueigos metu vienas 
draugovės prityręs skautas 
turėjo progą pravesti uždavinį 
arba temą. Iškylų šiemet ne
buvo daug, bet tai skautai be
veik viską patys darė. Jiems 
buvo išaiškinta kas turi būti 
atlikta iškyloje. Jie patys turėjo 
sudėti, suplanuoti ir paruošti 
viską. Jų paklaustas, kaip atlik
ti uždavinį, aš atsakiaū: „Kaip, 
tu manai?” „Ąžuolo” ftjpkyklo
ję tikrai nesupratau kodėl va
dovas taip atsakytų skautui, bet 
pabaigęs stovyklavimo dalį, aš 
supratau, kad tai yra labai

geras atsakymas. „Ąžuolo” 
mokykloje įgytomis žiniomis 
besinaudojant, skautams buvo 
daug įdomiau, o vadovams bjjvo 
žymiai lengviau. Maždaug 
viskas, ką išmokome „Ąžuolo” 
vadovų mokykloje, buvo panau

dota sueigose ir iškylose. Šios 
žinios man labai padėjo vado
vauti per šituos metus. Aš 
manau, kad jos man ir ateityje 
padės stovyklose ir sueigose.

v.sl. Rimas Gecevičius

DAINELĖS IR ŽAIDIMAI

IŠVERSTOS IS ANGLŲ KALBOS

Paruošė Danutė Dirvonienė

LABAS RYTAS
(pagal "Hallo Thumbkin" melodiją)
Labas rytas, labas rytas, 
Tau ir Tau, Tau ir Tau.
Labas, labas rytas, 
Labas, labas rytas, 
Tau ir Tau, Tau ir Tau.

MAŽAS STORAS VORAS
(pagal dainelę „Eency, weency spider") 
Mažas, storas voras lipo ant tvoros.
Lietus palijo — vorą tuoj suplos...
Saulė nušvito — nebėra balos,
Ir mažas, storas voras vėl lipa ant tvoros.

JEI TAU LINKSMA...
(pagal dainelę "If you're happy and you know it")
Jei Tau linksma, labai gera, tai suplok.
Jei Tau linksma, labai gera, tai suplok.
Jei Tau linksma, labai gera, padainuoki šią dainelę, 
Jei Tau linksma, labai gera, tai suplok.

Jei Tau linksma, labai gera, apsisuk, sutrepsėk, užsimerk ir 1.1.

Prie žodžių reikia pritaikyti paprastus, lengvus judesius, t.y. 
suvaidinti dainos turinį.
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JONAS MULOKAS į,L
1907 - 1983,

NUO
STOVYKLOS VARTŲ 

IKI
BAŽNYČIŲ

Tautinės stovyklos narys Jonas Mulokas parengė stovyklos 
vartų projektų. Tai buvo pirmas jo architektūrinis bandymas. 
Vėliau studijavo architektūrą ir stengėsi įvesti lietuvių 
tautinius motyvus. Ypatingai pasireiškė lietuvių bažnyčių 
statybojeAmerikoje.

1938 m. Tautinėje stovykloje, Panemunėje 
buvo pastatyti J. Muloko suprojektuoti vartai, 
primenantys aukštaitišką klėtį. Vartus iš 
atminties atkūrė architektas VI. Zubovas

Maspeth, New York

LSB II Tautinės stovyklos vadijos dalis. A. Matonis, K. 
Laucius, J. Sarauskas, V. Šenbergas, J. Dainauskas ir J. 
Mulokas

Koplyststulpis Pasaulinėje parodoje 
1964 m. New York
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Jonas Mulokas su modeliuJaunimo centras, Chicago, IL

Marijos Pečkauskaitės antkapis LietuvojeSt. Louis
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m u
(Tema vyresnės skautės įžodžiui pasiruošiant)

Rasa Šilėnaitė
Vyr. skautė kandidatė
Neringos Tuntas 
Clevelandas

— Sese skaute, kur eini?

— Einu į Raudonojo Kryžiaus dieninę stovyklą, 
atsilikusiems vaikams. Gi pasiruošiau tokiam darbui 
skautaudama. Stovyklaudama išmokau dainų, žaidimų; 
turiu ir pirmos pagalbos specialybę — mano visa 
draugovė ją tuo pačiu metu įsigijo. Jau keli metai kaip 
kartais pavaduoju paukštyčių draugininkes. Ir kaip gi 
galėčiau dirbti stovykloje su .jaunesniais, tuo labiau 
silpnesniais vaikais, jeigu nebūčiau pati stovyklavusi? 
Stovyklaujant įgytas patyrimas bus naudingas ir man. ir 
vaikams. Čia skautė gali geriausiai pasireikšti — 
tarnaudama artimui, ji tarnauja ir Dievui, ir Tėvynei.

— Einu į sueigą būti tarp savųjų ir toliau lavintis. 
Ryšių su lietuviškumu ir lietuviais nėra daug, todėl 
reikia juos palaikyti. O sueiga yra ryšis ne tik su 
lietuviškumu, bet ir su gerom draugėm, linksmu pa
bendravimu įr skautiška veikla. Nors daug mergaičių, 
sulaukusios vienuolika ar dvylika metų amžiaus, iš 
skaučių eilių išstoja, tos, kurios lieka, dar tik įsisma
gina. Skautjški idealai lieka gyvi ir aktualūs kiekvienai 
amžiaus grupei.

— Einu į stovyklą... „Tai geriausia skautiška mokykla, 
ten supinsim darbą ir dainas“. Darbas — palapinių 
statymas, pionerija, puodų šveitimas, ir vis didesnė 
pagalba ir vadovavimas jaunesnėms sesėms. Visais savo 
įvairiais pasireiškimais skautybė moko mus gyventi: dai
nos, laužai, žaidimai, šokiai su broliais, sportavimas. 
Mėgstu plaukti ežere (dar turiu vilties, kad jūrų skautai 
vėl paplukdys savo būriniam laive); mėgstu pulti brolių 
stovyklą (anksčiau puldavom tik vien dėl puolimo, 
dabar gi puolame pusiau su viltimi, kad pagaus ir 
pristatys indų plauti, kad galėtume kartu su broliais 

pabūti); mėgstu prie laužo vėlai vakare dainuoti ir į 
dangų kylančias kibirkštis žiūrėti; mėgstu, kartu su 
kvarkiančiom varlėm ir tyliom peteliškėm, eiti sargybą; 
mėgstu klausytis lietaus ant palapinės — tik ne per 
ilgai, juk stovyklos visą žiemą laukiau.

— Einu į Lietuvių Kultūros Kongresą. Ir kalbą ir 
žmones pažįstu nuo mažens, o su kultūra susipažinau 
tiek pat sueigose, kiek bet kur kitur. Apie Žemaitę 
pirmą kartą išgirdau įstojusi j Žemaitės draugovę. Apie 
papročius pasakojo stovykloje vadovės, o namo grįžu
sios ruošėm lietuviškas Kūčias, Velykas. Aplink laužą 
susėdę dainuojam liaudies ir laisvės kovų dainas, 
inscenizuojam lietuviškus padavimus. Net stovyklų 
vardai būna paimti iš tautosakos ir literatūros: Gilanda, 
Šilainė, Romuva, Žemyna, Gražina, Vaiva, Šarūnas. Ne 
militarizmu ir šūkiais, bet tik per kultūrą išsaugosime 
lietuvybę ir lietuviškumą. Skautės šitai supranta ir to 
per savo programas siekia. Tad ne veltui nešiojame tą 
geltoną, žalią ir raudoną juostelę ant krūtinės.

— Einu į mokyklą. Čia daugiausia džiaugiuosi, kad esu 
skautė. Skautiškas entuziazmas (savaime suprantama, 
kad skautavimas sukelia entuziazmą) lydi mane ir 
mokykloje, ir padeda man mokytis. To užtektų, bet 
skautavimas yra dar ir kuo kitu naudingas: skautavimas 
yra antra mokykla. Visa, ko skautaudama išmokau 
padeda man mokykloje. Pasaulio istorijos pamokose 
Lietuvos problemų pažinimas padeda man suprasti ir 
kitų kraštų problemas. Ir apie baudžiavą ir komunizmą 
šiek tiek žinau; diskusijose apie Izraelį ir Vietnamą, 
prisimindama sovietų vaidmenį Lietuvoje, galiu pilniau 
peržvelgti jų pažadus ir propagandą. Biologijos 
pamokos man vienas malonumas — susipažinau su 
augalais, vabalais ir gyvuliais patyrimo laipsniams 
besiruošdama ir dabar man jie jau artimi draugai. Jei 
nebūčiau skautė, nebūčiau tiek stovyklavusi, tiek 
patyrimo gavusi. Kartais net žinau, ko ir mokytoja 
nežino. Ir kaip aš būčiau lotynų ar vokiečių kalbos 
metus išėjusi, jeigu lietuviškai nemokėčiau? Gi vien iš 
anglų kalbos nebuvau nieko išmokusi apie linksnius ir

12,
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Čia gali kai kur atrodyti, kad nuopelną už lituanis
tinių mokyklų darbą priskiriu skautybei, bet manau, 
kad būtų tikrai neįmanoma šias dvi dideles įtakas 
augančiam lietuviškam jaunimui griežtai atskirti. 
Skautiškas veikimas papildo ir praplečia lietuviško 
jaunimo akiratį. O tai gi ir yra lietuviško skautavimo 
tikslas.

— Einu į pasaulį. Skautavimas ugdo subrendusius 
žmones, kurių pasaulis nebaugina, bet — priešingai — 

iššaukia juose norą palikti jį geresnį, nei rado. Šiame 
karų ir nesugyvenimo amžiuje skautės ir skautai mokosi 
gerbti Dievą, Tėvynę ir Artimą, juos mylėti ir jiems 
tarnauti. Skautybė tinka ir yra priimtina kiekvienai 
amžiaus grupei; ji paliečia ir geram palenkia kiekvieną 
gyvenimo sritį.

— Sese skaute, kur eini?

— Einu į gyvenimą!

■v e

LIETUVIŠKOS PAVARDES
Lietuvių vardai žinomi nuo 

XIII amžiaus. Iš pradžių, aišku, 
nebuvo visai pavardžių. Pavardė 
reiškia „po vardo“. Kai Lietuvoje 
žmonės tapo krikščionimis, lietu
viški vardai tapo pavardėmis XIV- 
XVI a., o krikščioniškas (šventojo) 
vardas ąsmens vardu. Kai kurių 
lietuviškų vardų reikšmę šiandien 
sunku ištirti.

Pavardės iš veiksmažodžių:
-gail- gailėti -man-
-gėl- gelti -min- minti
-gil- gilti -nor- norėti
-ged- gedėti -ram-
-geid- geisti -rim- rimti
-gin- ginti -taut- tauta
-gird- girdėti -vaiš- vaišės
-kant- kentėti -vii- viltis

-vyd- išvysti

(pvz. Gedvilas, Tautginas, Mantvy- 
das, Vaišnoras, Vizgirda)

Pavardės pagal tėvų vardą:
priesaga: -aitis, -onis, -ūnas (Vai
čaitis, Šimonis, Vaičiūnas) 
slaviškos galūnės: -avičius, -evičius

Pavardės, kilusios 
iš krikščioniškų vardų:

Jurgis: Jurgaitis, Jurgionis, Jurgė- 
nas, Juršaitis, Jurčiūnas...
Petras: Petraitis, Petrikonis...
Antanas: Antanaitis, Antanėlis...

Pavardės pagal:
gyvenamą vietą: Kalnius, Pakalnis, 
Pagirys, Užubalis, Simniškis, Lie- 
tuvnykas...

amatą: Dailidė, Kalvis, Kurpius, 
Račius...

Pavardės išvaizdą”

Didžiulis, Ilgūnas, Kup
rys, Mažys, Platabarzdis, Rudys, 
Sauskojis, Žilius, Storpirštis, Bur
ba, Peštukas, Greičius, Bekojis, 

Keturnagis, Kiaulažentis, Ubagėlis, 
Vėtrys...

gyvius: Briedis, Kiaunė, Lapė, 
Šernas, Vilkas, Vėžys, Gaidys, 
Kurapka...

augalus: Burokas, Liepa, Ąžuolas, 
Aviža, Rugys, Dobilas, Smilga, 
Grybas...

4 daiktus: Dorelis, Kuolas, Pavasa
ris, Šepetys, Sidabras, Skilandis, 
Vamzdelis...

Kitų tautų kilmės pavardės:
Černius, Žukas, Bielskus, Ivanaus
kas, Vilčinskas, Keleris, Mileris...

(Žr. Lietuvių enciklopediją, XV 
tomas, „Asmenvardžiai“, 555-571 
psl.)
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TAIKU MUZIEJUI of^afSI'ture

Besilankant Chicagoje būtina 
aplankyti Balzekas Museum of 
Lithuanian Culture.

Čia sukaupta labai daug senienų 
iš lietuviškos praeities. Bet 
muziejus netik senienos. JAunimas 
ten ras savo vaikų skyrių, kur 
vaizdžiai gali susipažinti su 
Lietuva. Ir netik susipažinti, bet 
taip pat aktyviai dalyvauti. Gali 
žaisti lietuviškus žaidimus. 
Muziejaus darbuotojai mielai atsako 
į visus klausimus.

.14

h

Skyriuje “Pasas į Lietuvą” 
persikeliate į savo tėvų žemę. 
Susipažįstate su gyvenimu senovės 
Lietuvoje. Galite pabandyti ūkio 
darbus ar pabandyti groti 
kanklėmis, sužinote daugiau apie 
gintarą ir daug kitų įdomių dalykų.

Per pakeliamą tiltą persikeliate į 
senovės LietuvA. Susipažįstate su 
riteriais ir jų drabužiais.

Muziejus taip pat rengia 
pamokas apie Kalėdų ornamentus, 
margučių dažymą, skaito 
lietuviškas pasakas.

Taigi muziejus nėra tik senienų 
paroda, bet gyvas veiksnys.

Neveltui tad Chicagos lietuviai 
labai didžiuojasi muziejumi ir 
dėkingi jo steigėjui ir išlaikytojui 
Stasiui Balzekui. Jo dėka mes 
turime tokią lietuvišką įstaigą, 
kurią drąsiai galime rodyti ir ne 
lietuviams.

Malonu, kad muziejus 
neužmiršo vaikų ir paskyrė jiems 
daug dėmesio
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TU. \■ Z J Vidurio rajone Rako stovykla-J vietėje. Taip pat 1996 m. „Gin-

VYRIAUSIOS SKAUTININKĖS 
PRANEŠIMAS

LSS TARYBOS SUVAŽIAVIME
(spalio 6, 7 ir 8 d. 1995 m.)

ŽVILGSNIS Į DABARTIES VEIKLĄ

Pradėdama Vyriausios skau- 
tininkės pareigas ir tęsdama jas 
antroje kadencijoje, niekados 
nepamiršau kam vadovauju — 
jaunimui! Pirmas ir svarbiau
sias klausimas — kaip Seserija 
gali pagerinti šios šakos 
programą, sueigų turinį ir jų 
pravedimą, kad mūsų jaunimas 
su džiaugsmu ir meile priklau
sytų skautiškai veiklai, gausiai ' 
dalyvautų sueigose, iškylose ir 
stovyklose. Nagrinėjant šį 
klausimą, Seserijos vadija > 
turėjo du posėdžius — 1994 nu 

-sausio 29 d. Lemonte ir 1995 m. 
balandžio mėn. 7-9 d. Putnam, 
Connecticut. Nors darbas buvo 
pradėtas pirmoje kadencijoje, 
pradžioje Seserijos vadija pasi
ryžo peržiūrėti ir šiems laikams 
pritaikyti patyrimo laipsnius, 
religinę programą ir specialy
bes. Darbas vyksta neblogai — 
jau įpusėtas. Skyrių vedėjos la- 

■ bai sąžiningai ir rimtai žiūrį į 
šį darbą. Šio darbo tikslas — 
vienetų vadovėms padėti pra
vesti kūrybingas, įdomias ir 
įvairias programas sueigose, tuo 
sudominant ir pritraukiant 
jaunimą į skautiškas eiles. Pra- 

matome- išleisti naujus kon
spektus vyr. skautėms, prity- 
rusiems skautams ir skautėms, 
pritaikant šių laikų gyvenimui.

Nuo 1994 m. iki 1995 m. re
gistruotų narių Seserijoje yra 
maždaug 1,200: Atlanto rajone 
— 169; Australijos rajone — 132; 
Europos rajone — 76; Kanados 
rajone — 202; Pietų Amerikos 
rajone — maždaug 70; Ramiojo 
Vandenyno rajone — 63 ir Vidu
rio rajone — 453; skautės — 155, 
Prityrusios skautės 61; Vyr. 
skautės 209; Zidinietės 139 ir 
Skautininkės 320. Pietų Ameri
kos sesės nėra įskaičiuotos, nes 
neturiu informacijos jų pasi
skirstymo šakomis. Duodu šiuos 
duomenis, nes kai kalbėsiu apie 
Seserijos ateitį, šnekėsiu apie 
šią statistiką.

Nuo 1994 m. Seserijoje pa
keltos į paskautininkes (7); 
skautininkės (12); vyr. škauti- 
ninkes (1). Apdovanotos — 
Pažangumo žymeniu (5); Vėlia
vos žymeniu (6); Tėvynės Duk
ros žymeniu 4); Už Nuopelnus 
ordinu (4); Geležinio Vilko or
dinu (1).

1994 m. liepos 30 d. įvyko 

taro” vadovių mokykla vėl vyks 
Vidurio rajone, Rako stovyU. 
lavietėje.

Sėkmingai įvyko Vadovų są
skrydis Kanados rajone, 
Toronte, 1994 m. spalio 15-16 d. 
Taip pat labai sėkmingas buvo 
Seserijos/Brolijos suvažiavimas 
„Praeitis (50 m.),Ateitis” Daina
voje. Michigan, J.995 m. rugsėjo 
mėn. 23-24 d. Dalyvavo daugiau 
negu 100 skautininkių/ų, jūrų 
skautininkių/ų, akademikų, 
židiniečių, vyr. skaučių, gin- 
tarių, vyčių, budžių ir prityru
sių skaučių/tų. Širdingas skau
tiškas ačiū rengėjams — v.s. 
Vidai Jankauskienei ir v.s. 
Gediminui Deveikiui bei kitų 
šakų vadovams už puikiai pra
vestą suvažiavimą.

Vidurio rajone Čikagoje 1995 
m. pavasarį vyko skiltininkų 
kursai. Skiltininkų kursai bus 
vedami visuose vienetuose metų 
eigoje.

1993 m. Jubiliejinės stovyklos 
proga Seserija paskelbė Video — 
vaizdajuostės Konkurso premi
ja. Tik trys vienetai „Palangos” 
tuntas Los Angeles, „Gabijos” 
tuntas Detroite ir „Neringos” 
tuntas Clevelande paruošė 
vaizdajuostes iki Jubiliejinės 
stovyklos. Konkursą pratęsėm 
iki gruodžio mėn. 31 d. Deja, 
daugiau vaizdajuosčių nesu
laukėm. 1994 m. kovo mėn. pir
mą vietą laimėjo „Palangos” 
tuntas Los Angeles — 50 dol. 
vertės Knygyno ir Tiekimo 
skyrių knygų ir reikmenų.

Jauniausiųjų Skaučių sky
riaus vedėja ps. Rasa Kar-
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velienė surinko medžiagą ir pa
ruošė vadovėlį „Liepsnelių ir 

. Giliukų vadovams”. Turinys: 
veikla vienete, stovykloje, dar
beliai, formos, piešiniai spalva- 
vimui, žaidimai, dainelės ir 
iškylos. Vadovėlis maždaug 400 
puslapių. Vadovėlį galima 
užsisakyti iš sesės Rasos.

1994 m. lapkričio mėn. 20 d. 
Vidurio rajono „Aušros Vartų” 
tuntas ir „Kernavės” tuntas 
susijungė į vieną tuntą „Aušros 
Vartų”/,,Kernavės” tuntą.

Baigdama, širdingai dėkoju 
Pirmijos ir tarybos pirmininkui 
v.s. fil. Kęstučiui Ječiui, Pirmi
jos nariams, Brolijos Vyriau
siam skautininkui v.s. fil. 
Albinui Šėkui ir Brolijos vadi- 
jai už gražų bendradarbiavimą 
bendram tikslui — ugdyti jauni
mą skautybės gerovei, einant — 
DIEVO, TĖVYNĖS ir ARTIMO 
meilės keliu.

SESERIJOS IR
SĄJUNGOS ATEITIS
Seserijos pranešime minė

jau, kad 1995 m. Seserijos narių 
skaičius maždaug 1,200. Čia 
pateikiu narių skaičių pagal
šakas:
Liepsnelės

1994 m. 1995 m.
34 34

Paukštytės 178 155
Skautės 132 155
Prit. Skautės 77 61
Vyr. Skautės 244 209
Zidinietės 125 139
Skautininkės 354 320

Liepsnelių skaičiai nepasikeitė. 
Paukštyčių skaičius didesnis 94 
m. negu 95 m. Skautės paaugo 
nuo 132 iki 155, perėjo iš paukš
tyčių, todėl sumažėjo paukš
tyčių skaičius. Prit. skaučių su- : 
mažėjo nuo 77 iki 61, taip pat ( 

vyr. skautės nuo 244 iki 209. 
Zidiniečių skaičius padidėjo nuo 
125 iki 139, o skautininkių su
mažėjo nuo 354 iki 320.

Šie skaičiai ką nors sako. Kad 
židiniečių skaičiai paaugo tai 
suprantama — gal perėjo iš vyr. 
skaučių būrelių. Skautininkių 
sumažėjimas irgi turėtų būt aiš
kus. Deja, senstam, sergam ir 
mirštam. Kiti skaičiai nelabai 
suprantami. Jei turime nemažai 
prieauglio vienetuose ir naujų 
ateivių iš Lietuvos, kodėl 
liepsnelių ir paukštyčių skaičiai 
nedidėja? Kodėl prit. skaučių 
skaičiai sumažėjo — turbūt iš
stojo iš sąjungos, o jeigu išstojo 
— kodėl? Čia yra labai rimti 
klausimai. Jeigu mes norime 
išlaikyti Lietuvių Skautų 
sąjungą stiprią ir tvirtą ateity
je, būtinai turime pagerinti.

1. Vieneto vadovės sąžinin
gumą ir jos pareigingumą 
pareigose.

2. Vieneto pareiga — la
vinimas jaunų vadovių-skil- 
tininkių kursai būtini (ir dažni).

3. Komunikacija. ,
4. Atsakomybė.

5. Sueigos vyktų reguliariai 
— turi būt įdomi ir įvairi pro
grama.

Apgailėtina, kad ne visi viene
to vadovai kreipia dėmesį į tuos 

penkis išvardintus punktus.' 
Reikia ugdyti mūsų vadovių 
sąžiningumą/pareigingumą.
Skautija turi plačiai garsintis 

per mokyklas, bendruomenę ir 
skatinti prieauglio stojimą į 
sąjungą. Reikia įvairiais būdais 
platinti „Ir aš noriu būti 
jaunesnioji skautė/skautė” 
paruoštus lankstinukus. Tėvai 
.turi pajusti, kad skaučių pro
grama gera ir įdomi, kad verta 
vaikams priklausyti Lietuvių 
Skautų sąjungai. Mes turime 
geras programas, įvairių suigų 
planus, šaltinius rasti litera- 
tgūrą ir reikmenis. Mūsų sąjun
gos struktūra buvo ir yra labai 
gera, bet ją reikia išnaudoti 
pozityviu būdu, nes skautijos 
tikslas buvo ir yra ugdyti jauni
mą lietuviškoje dvasioje, tar
naujant DIEVUI, TĖVYNEI ir 
ARTIMUI. Nesėdėkim vien tik 
svarstydami kokiais būdais 
galime jaunimą išlaikyti lietu
višku, kaip juos geriau lavinti, 
kaip geresnius vadovus išau
ginti. Mes jau turime visus tuos 
šaltinius mūsų organizacijoje. 
Tik reikia darbo ir ryžto geriau 
atlikti pareigas. Nepasiduokim, 
turėkime ištvermės šiam dar
bui, Budėkime!

v.s. Birutė Banaitienė
LSS Seserijos Vyriausia

Skautininke

LSS Tarybos akivaizdinio suvažiavimo, š.m. spalio 6 d., Lemonte, atidaryme. Iš k.: svečiai —
Nuotr J Tamulaičio Lietuvos Respublikos gen. konsulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, PLB pirm. Bronius Nainys, LB 

Švietimo tarybos pirm. vs.Regina Kučienė, Lietuvių fondo v-bos pirm. s. Marija Remienė. Buvę 
LSS tarybos pirmininkai — vs.fil. Sigitas Miknaitis ir vs.fil. Petras Molis. LSS Europos rajono 

' vadas vs. Jaras Alkis.
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Skautininke Liucija Puskepalaitienė

vs. fil. Balys Barkus

Skautininke dantų gydytoja 
Liucija Rudytė Puskepalaitienė, 
gimusi Rygoje 1911 m. kovo 27 
d. šešių vaikų šeimoje, Lietuvoje 
baigusi odontologijos fakultetą 
ir praktikavusi Lietuvoje ir 
Vokietijoje, Detroite dirbusi 
Fordo ligoninės klinikinėse 
laboratorijose, ištekėjusi už 
Mažosios Lietuvos veikėjo Al
berto Puskepalaičio, veikusi 
Lietuvių Skautų sąjungoje, kaip 
Detroito „Gabijos” tunto

Iš Australijos pranešama, kad 
š.m. lapkričio 4 d. (9 vai. ryto 
Čikagos laiku) Sydney ligoni-1 
nėję, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė a.a. vyresnysis skauti
ninkas fil. Balys Barkus. Ve
lionis visą gyvenimą buvo veik
lus Lietuvių Skautų sąjungoje. 
Sveikatai menkėjant, paskutinį 
penkmetį iš aktyvios veiklos 
buvo pasitraukęs. Yra buvęs 
LSS Australijos rajono vadu ir 
LSS Tarybos nariu. Velionis 
buvo gerai pažįstamas ir (ypač 
vyresnės kartos) JAV lietu
viams skautams ir skautėms.

vadovė, mirė Dearborn, Michi
gan, 1995 m. rugpjūčio 3 d.

Ji tiesiog vaiko džiaugsmu 
sutiko Lietuvos Nepriklausomy
bę. Svajojo ten nuvykti su savo 
dar senu lietuvišku pasu.

Skautai sustoję ties Liucijos 
karstu giedojo atsisveikinimo 
giesmę. Naktin išėjo Liucija 
Puskepalaitienė, tačiau savo 
gyvenimu ji trumpino tą naktį 
ir dabar tapo žvaigždute toje 
amžinoje naktyje.

Prieš 40 metų buvę skautų 
vadovai netikėtai susitikę 
Clevelande. s. A. Muliolis, v.s. 
M. Kižienė, v. s. G. 
Modestavičienė iš Floridos, 
Vytas ir Myli ta Nasvyčiai, v. s. į.. 
Jarašiūnienė iš Californijos ir 
j. v. s. D. Kižys.

Nuotr. V. Bacevičiaus

17

19



CHICAGO SKAUTAI ŠILUVOS ATLAIDUOSE

Saulėta sekmadienio, rugsėjo 
10 dienos popietę, Marijos gim
nazijos kieme Marquette 
Parke, susirinko astuonios tvar
kingai uniformuotos sesės ir 
keturi broliai su vadove v.s. 
Maryte Utz. Antri metai Čika
gos „Aušros Vartų”/,.Kernavės” 
tunto sesės ir „Lituanicos” tun
to broliai (nors ir nedideliu bū
reliu) organizuotai dalyvauja 
metinėje Šiluvos atlaidų eise
noje ir pamaldose.

Išsirikiavę, nešdami plevėsuo
jančią Lietuvių Skautų sąjungos 
vėliavą, giedodami tradicines 

giesmes, jie įsijungė į maldi
ninkų eiseną.

Procesija ėjo, nuo gimnazijos 
kiemo iki Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo lietuvių parapijos 
bažnyčios. Per trumpas pamal
dų apeigas skautai ir skautės 
pamainomis stovėjo prie L.S.S. 
vėliavos.

Džiaugiamės turėdami progą 
ne tik susipažinti, bet ir gyvai 
įsijungti į mūsų lietuviškus reli
ginius papročius.

Lietuvybės gyvastingumas 
mūsuose priklausys nuo auk

lėjimo ir vertybių perteikimo uz 
ką pirmąją atsakomybę turi tė
vai. Juos remti ir skatinti savu, 
pavyzdžiu turi visa lietuvių 
bendruomenė.

Apgailėtina, kad išsikraustę į 
priemiesčius apleidžiame ne tik 
savas parapijas ir centrus, bet ir 
tuos papročius, kurie mus iki 
šiol tampriai siejo su lietuvybe. 
Tad: mažiau kalbų — daugiau 
darbų. Nevien kalbėkim. apie 
lietuvybės išlaikymą, bet visi 
gyvai junkimės veiksmais, kad 
ji dar ilgai klestėtų.

Sesė M.

18

Čikagos skautai ir skautės pasiruošę dalyvauti Šiluvos atlaidų procesijoje Marquette Parke. Iš 
k- — vs. Marytė Utz, vyr. si. Dana Genčiūtė, sk. vytis Petras Bagdonas, sk. Adelė Ročytė, vyr. 
sk. kand. Daina Lukaitė, prit. sk. Paulius Genčius, prit. sk. Stefutė Utz, vyr. sk. kand. Alisa 
Kosmopoulis, prit. sk. Nina Padalino, sk. vyt. Andrius Utz, sk. Laura Dainytė, sk. vyt. Rimas 
Gecevičius, vyr. si. Onutė Utz.
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OI ŽIBA ŽIBURĖLIS...CHICAGO
■ J . ' • .

„Sietuvos” draugovės sesės spalio 27 d. dalyvavusios naujos narės Živilės Kacilauskaitės (II eil. 
penkta iš kairės) vyr. skautės įžodyje. „Sietuvos” draugovė šį sekmadienį, gruodžio 10 d. švenčia 
savo veiklos 5 metų sukaktį.

Rudeniui auksinant lapus, 
tylų spalio 27 d. vakarą, „Sietu
vos” draugovė, susirinkusi sesės 
Baniutės Kronienės sodyboje, 
pergyveno džiaugsmo šventę. 
Prie susikurto laužo visų sietu- 
viečių širdys plakė ateinančio 
žiburėlio laukimu. Staiga jis 
pasirodė lėtai artėdamas, o mes 
jį pasitikom subtiliai liaudies 
daina „Oi žiba žiburėlis...” Į 
mūsų ratelį įžengė jauna sesė 
Živilė Kacilauskaitė nešina 
žvakele. Ją lydėjo sesė Vilija 
Kerelytė, Živilę paruošusi vyr. 
skautės įžodžiui. Sesę Živilę 
pasitiko sesė Sofija Jelionienė, 
sveikindama: „... mes laukiam 
Tavęs, kad su atsineštąja lieps
nele — gabija, įsijuiigtum į 
bendrą mūsų draugovės židinį”.

Po to buvo įžodis, kurį su di
deliu įsijautimu ir meile Pra
vedė sesė Sofija, ne vie - i iš 
mūsų prisiminus kažkada < lotą 

tą šventą priesaiką. Pabučia
vusi dar iš Lietuvos atvežtą 
vėliavą, sesė Živilė įsijungė į 
vyr. skaučių eiles. Jai kakla
raištį užrišo „Sietuvos” d-vės 
steigėja ir globėja sesė Jolanda 
Kerelienė. Gerojo darbelio maz
gelį — sesė Vilija Kerelytė, o 
tėvynės meilės — sesė Janina 
Mozoliauskienė, įjungusi Živilę 
į mūsų draugovę. Sesė Sofija 
prisegė skautišką rūtelę, kuri 
primintų, kad skautės uarbas 
Dievui, Tėvynei ir Artimui 
būtų ir jos gyvenimo kelrodžiu.

Sujaudinta momento iškil
mingumu vyr. skautė Živilė 
dėkojo už seserišką priėmimą į 
savo tarpą, už simbolines dova
nėles: žaliuojančią rūtą, Baltijos 
smėlį, Kauno ženklelį, prime
nantį jai gimtinę. Pasveikinta, 
apdovanota gėlėmis, apdainuo
ta dainomis sesė Živilė, mūsų 
naujai suspindęs žiburėlis, tapo 

vyresne skaute Lietuvių Skau
čių Seserijoje.

Užsklandai šios ypatingos 
.šventės, sesė Sofija perdavė 
Buvusios vyr. skautininkės, 
! poetės J. Augustaitytės-Vaičiū- 
nienės eilėraščio posmelį skirtą 
vyr. skautei-vadovei:

Sužibus žvaigždei danguje 
vakarei

Susimąstyk, pagalvok, 
nurimk.-

Ir patikėki viską Dievo 
valiai —

Draugovę, skiltį, viską kas 
yra aplink.

Sesė Danutė B.

Didžiosios sielos turi valią. 
Silpnosios turi tik norus.

Kiniečių priežodis

19

21



LEMONT
„SIETUVOS“ D-VĖ,

Š. m. gegužės mėn. sueigoje 
„Sietuvos“ vyr. skaučių ir skauti- 
ninkių d-vė turėjome ypatingą 
viešnią — p. Aldoną Zailskaitę, 
kuri yra viena iš „Draugo“ dienraš
čio redaktorių. Gražioje ir erdvioje 
sesės Baniutės Kronienės patalpoj e 
vos tilpome. „Sietuvos“ d-vės 
sueigose nuolatos būna įdomu. 
Patiriame daug bendrumo daryda
mos rankdarbius, klausydamos 
pašnekesių, pačios diskutuodamos 
ar siuntinius tvarkydamos. Gegužės 
mėn. sueiga buvo lyg dovana už 
draugovės kitiems duodamas dova
nas. Nėpajutom kaip prabėgo ta 
valandėlė beklausant ir dalyvaujant 
p. Zailskaitės pašnekesyje „Moters 
dvasingumo pagrindai“. Vienu 
momentu, apglėbusi visas akimis, 
p. Aldona pasakė: „Šiuo momentu

„Sietuvos“ d-vės sueigoje „Draugo“ redaktorė Aldona 
Zailskaitę, d-kė fil. Gina Garunkštyt'e, S. Kunstmanierię 
B. Kronien'e, V. Kliknierie Nuotr. J. Namikienės.

galvoju, kad mes ateitininkai esam 
kaip jėzuitai, o jūs, sesės, — pran
ciškonai“. Labai įdomu...

Viešnią išlydėjusios dar išklau
sėm s. fil. Jolantos Kerelienės 
pranešimo apie jos kelionę į Lie
tuvą. Metinėje d-vės šventėje ir 
Vasario 16 sueigoje suaukojome 
300 dol., kuriuos sesė Jolanta 
nuvežė į Ukmergę Caritas vadovei 

seselei Zitai Mikalauskaitei. Seselė 
Zita rūpinasi daugeliu labai vargs
tančių žmonių, o mūsų sesė Jo
lanta jau pasiūlė sekantį projektą 
d-vės gerajam darbeliui.

Po užkandžių beveik neberei
kėjo saldumynų, „ant trečio“ iki 
ašarų prisijuokėm klausydamos 
sesės Baniutės įspūdžių.

A. Namikienė

Skautininkai: Ilgūnas, Petrutienė,, A. Baltakienė, A. Miškinienė, G. Treinienė prie Abelkienės papuoštos eglutės.
Nuotr. V. Bacevičiaus
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„KUNIG. GRAŽINOS” VYR. 
SKAUČIŲ BŪRELIS 

CALIFORNIJOJE
Mūsų būrelio veikla prasidėjo 

prieš 31-rius metus. Tada susi
būrė devynios vyresnės sesės 
dirbti skautijos gerovei, talki
nant tunto vadovėms. Būrelis 
labai greit išvystė prasmingą 
veiklą ir augo narių skaičiumi. 
Šiandien būrelio narių sąraše 
yra daugiau negu trisdešimt pa
vardžių. Tai dauguma vyresnio 
amžiaus skautės, tunte vykdžiu
sios įvairias vadovavimo parei
gas. Dar jaunos savo širdyse ir 
kupinos energijos skautiškuose 
darbuose, jos mielai renkasi į 
sueigas aptarti einamuosius 
reikalus.' Vėliau atėjusios 
jaunesnės sesės irgi aktyviai 
jungiasi savais sumanymais, 
užtikrindamos būreliui dar
bingą ateitį.

Padidėjusio būrelio veikla ne
jučiomis išsiplėtė už tunto ribų. 
Dabar būrelis yra savarankiš
kas vienetas. Pasišventusių va
dovių ir būrelio sesių darbščių 
rankų dėka, būrelis savo uždirb
tais pinigais visada remia 
skautišką spaudą, finansiškai 
padeda jaunoms vadovėms vyk
ti į skautiškas lavinimo mokyk
las, pinigais paremia mūsų rajo
ne esančią stovyklavietę, o pas
kutiniu metu dovanojo skalbi
mo ir džiovinimo mašinas, 
šaldytuvą ir kavai virdulį. 
Laiškais, siuntiniais ir pinigais 
remia Lietuvoje pasirinktą 
draugovę, nusiuntė 400 svarų 
knygų ten naujai įsteigtos gim
nazijos bibliotekai. Aukojo 
Lietuvos skaučių vadovėms la
vinti įsteigtam Marijos Gimbu
tienės fondui. Šiais metais 30 
metų sukakties proga, stovyklos 

vadovybei ir stovyklavietės 
pirkimo komiteto nariams su
rengė cepelinų popietę, kurios' 
metu jaunieji vadovai ir vadovės 
turėjo progą pažinti asmenis, 
kurių triūso dėka dabar links
mai stovyklaujama ir iškylau
jama savame pušinėlyje.

Gerojo darbelio vedinos, būre
lio sesės talkina ir vietinės Lie- 

.tuvių Bendruomenės veikloje. 
Penkerius metus iš eilės tvarkė 
Lietuvių dienų metu suvežto 
meno kambarį, ir šiemet prisi
dėjo prie a.a. Marijai Gimbu
tienei ruošto pagerbimo. Savo 
laiku būrelis ruošė įvairias 
parodas, paskaitas bei meno 
popietes.

Būrelio vadovės renkamos 
vieneriems metams. Dažnai ta 
pati vadovė pasilieka ir ant
riems. Mūsų paskutinioji vado
vė sesė s. Birutė Prasauskienė 
savo pareigas tęsė ir antruosius 
metus, bet dėl šeimoje įvykusios 
ligos buvo priversta savo įsipa- 
keliais mėnesiais. Gaila neten
kant labai organizuotos, darbš
čios ir kantrios vadovės, kuri su
gebėjo suprasti būrelio sesių 
poreikius, buvo jautri artimui ir 
ištikima skautybes esmei. Bū
relio sesės jai lieka labai dėkin
gos, džiaugiasi ir toliau turė
damos ją savo tarpe.

Visos smagiausios sueigos 
įvyksta sesių namuose. Po atlik
tos darbotvarkės, kuri dažniau
siai užsitęsia ilgai, gražinietės 
dar gerą valandą pasilieka sese
riškai pabendrauti ir pasivai
šinti suneštiniais skanėstais. Į 
iškilmingą kalėdinę sueigą 
gražinietės tradiciniai ateina 

kartu su savo vyrais ir kitais 
šeimos nariais. Taip pat pa
kviečia su šeimos nariais ir ra
jono vadovybę, bei mūsų padan
gėje gyvenančius LSS Vadijos 
narius.

Per visus 31-rius metus bū
relio veikla niekad nebuvo nu
trūkusi. Visada atsirasdavo 
sesė, kuri pasišvęsdavo būreliui 
vadovauti. Šį rudenį vadovės 
pareigas paimti pasiryžo ps. fil. 
Aldona Venckienė. Visada gerai 
nusiteikusi sesė Aldona jau ne 
kartą parodė būrelio reikalams 
nuoširdų dėmesį. Nėra abejonės, 
kad sesei Aldonai vadovaujant 

' būrelis ir toliau bus stiprus 
skautiška dvasia

Gražinietė

TORONTO
Skautininkai šventė Vėlines

Visų Šventųjų ir Šv. Jono 
lietuvių kapinių lankymo diena 
švęsta spalio 29 d. Toronto skau
tininkai,-ės: V. Grybienė, P. 
Saplienė, E. Simonavičienė, V. 
Skrinskas, V. Sendžikas, VI. 
Morkūnas, F. Mockus aplankė 
visų -mirusių skautininkų,-kių 
kapus. Jų tarpe šiose kapinėse 
ilsisi jau 1948 m. į Kanadą 
atvykę skautų vadovai: j.v.s. V. 
Šarūnas, v.s. J. Dambaras, v.s. 
P. Čeponis, v.s. kun. S. Kulbis, 
v.s. fil. S. Kairys, buvęs Broli
jos Vyriausias skautininkas ir 
„Skautų aido” redaktorius. Prie 
visų šių kapų lankytojai užde
gė žvakutes. Šiose kapinėse yra 
palaidoti 38 skautai,-tės.

Parama knygai 
„Lietuviškoji skautybė”
LSS Kanados fajĮonas knygai 

„Lietuviškoji skautybė” surinko, 
arti 10,000 dol. Sėsės, broliai 
kviečiami prisidėlįi ir parodyti 
gerą pavyzdį kitiems rųjonąms.
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„Praeitis—Ateitis” suvažiavimo Dainavoje dalis dalyvių.
Nuotr. Gintaro Plačo

„PRAEITIS / 50 M. / ATEITIS” 
SUVAŽIAVIMAS DAINAVOJE

Praėjo du mėnesiai nuo pui
kiai pasisekusio suvažiavimo 
DAINAVOJE. Ar atsimenate 
kas ten vyko, kas buvo kalbėta, 
ko buvo prašyta? Tai kiekvieno 
dalyvio sąžinės reikalas.

LSS Tarybos pirmininkas bro
lis Kęstutis savo sveikinime 
prašė jūsų dviejų sakinių. Sesė 
Marytė dar nei vieno ‘sakinio’ 
nėra gavusi ir negali man jo per
duoti. Atmintį reikia lavinti 
visą gyvenimą. Tai vienas iš 

skautiškų žaidimų (vadinam jį 
KIM). Tie du sakiniai skambėjo 
sekančiai:

1. Ką atsiminsite iš šio savait
galio už 30 dienų? Dabar klau
simas ką iš viso atsimenate?

2. Ką stengsitės atlikti ar 
įgyvendinti skautavime atei
nančių 90 dienų laikotarpyje? 
Laikotarpis pratęsiamas iki 
1996 m. sausio 1 dienos.

Jūsų atsakymų lauksiu ne

kantriai. Kiekvienas tikimės ko 
nors iš kitų, bet patys neprisispi- 
riam savęs. Žinių pasikeitimas 
yra būtinas tarp visų, ypač, kai 
to laukiame iš kitų. Tai dalis 
vadovavimo principų, kuriuos 
stengiamės skiepyti jaunesniam 
už save. Drąsiai galite savo 
atsakymus paskelbti „Skauty- 
bės kelyje” ar „Skautų aide”.

Budėkime ir toliau kartu!
Brolis Kęstutis
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Stovyklos viršininkas v.s. Marius Rusinas, kun. 
v. s. Antanas Saulaitis ir viršininkė ps. Indrė 
Paškauskienė tarp stovyklautojų

Liepsnelės stovyklauja
vasovė vyr.sk. fil. Giedrė Abromaitienė, Julija 
Abromaitytė, Austina Tarvydaitė, Viktorija Yčaitė, 
Daiva Paškauskaitė, Adriana Turczyn ir Monika

Adriana Turczyn, Daiva Paškauskaitė. Antroje 
eilėje: Lukas Turczyn, Martus Turczyn, jLinas 
Paškauskas
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CHICAGO
»»

NAUJI METAI
>AS „MILIUTĖS”

„Kernavės” tunto Emilijos 
Platerytės vyr. sk. būrelio tra
dicija — kasmet keistis drau- 
gininkės pareigomis. Visos bū
relio narės yra buvusios vado
vėmis, todėl pareigomis pasikei
timas yra tik tradicija. Pava
sarį, šių veiklos metų pasku
tinėje sueigoje vyr. sk. Danutė 
Barienė draugininkės pareigas 
perdavė ps. Audrai Lintakienei.

Ir štai, pirmoji naujųjų veik
los metų sueiga. Sueigos 
šauklyje pranešta: ... atsivežti 
kvortą alyvos (automobilių mo
torams), „Prestone”, skudurą... 
ir dar kažką. Ką gi tai reiškia? 
Suvažiavome ir dairomės... 
Draugininke stovi lauke ir 
laukia. „Neikite vidun. Ati
darykite savo automobilių 
dangčius”. Pakilo automobilių 
dangčiai. Susispietėm apie au
tomobilius — tai vieną, tai 
kitą... Kur alyva, kur transmi
sija, kur „overflow”, kur lan
gams purškalas, ką daryti, jei
gu... ką daryti, jeigu?... ir t.t.

Ne taip, jau grakščiai, bet 
gulėme ant žemės žiūrėti kaip 
pataisyti Irenos automobilio a, - 
tena, kuri, įjungus radijo, neiš
kyla. Reikia kažkokios alyvos. 
Atrodo, lyg užrūdijusi... Atsi
rado alyva. Taigi, papurškusios 
tos labai stebuklingos alyvos, 
nutarėme, kad antena veiks. 
Veiks, ar ne, nežinome. Bet „pa
taisėme”.

Nuleistas ratas! Nejaugi? Ogi, 
jaugi, jaugi... Audra nutarė, kad 
nuleistas ir reikia pakeisti 
padangą. Na ir t.t.

„Miliutės” susipažįsta su automechanika. Iš k. — būrelio vadovė Audronė 
Lintakienė, Irena Meilienė, Vanda Aleknienė ir D. Barienė.

Taigi, tau ir nauja drauginin
ke!.. Varyte varinėja (mes taip 
nepratusios), bet parodo ir pa
moko. Pagaliau „egzaminai”. 
Ką darysi jeigu... ką darysi- 
jeigu? Kur oro filtras? Alyvos 
filtras? Vandens purškalas? 
„Overflow”, radiatorius, vėsi
nimo sistema, vanduo ir t.t.

Atrodo egzaminus išlaikėme

UOKIETIJA 

Joninių šventės metu Vasario 16-tos gimnazijos Vokietijoje „Aušros” tunto 
sesėms, davusioms prityrusių skaučių įžodį, L. Paškauskaitei, I. Senkutei 
ir R. Lemkytei kaklaraiščius riša tuntininko pavaduotoja ps. J. Lemkienė.

Nuotr. M. Šmitienės

ir diplomai garantuoti.
• Toliau sueiga vyko įprasta 
tvarka. Aptarėme ateinančią 
Kalėdų mugę, ateinančias suei
gas, mūsų globojamos šeimos 
Lietuvoje šalpą. Skirstėmės 
smagiai juokaudamos, nes visos 
tapome „automechanikėmis”.

Miliutė
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ypač Janetei M. Ziaenei, kuri 
nuvežė su didele mašina; vadams , 
ypač skautei Julijai, kuri organiza
vo viską; paskautininkei Nadijai T. 
Dzigan, skautininkei Eugenijai 
Bacevičienei, Skautui vyčiui Fla
vijui Bacevičiui ir vyresnei skautei 
Aušrai Bacevičienei, kad galėjo 
dalyvauti kartu.

Noriu pakviesti jaunimą, kuris 
norėtų susipažinti su skautų veikla, 

kad ateitų pas mus. Mūsų susirin
kimai būna šeštadienį 9:00 iki 
11:30 vai., V. Zelinos Jaunimo 
Namuose.

Mes labai linksmi būsime su 
jūsų apsilankymu.

z Jūsų laukiam. 
Budėk.

Prit. Skautas Klaudijus R. 
Kupstaitis Palangos Vietininkų a — 
S. Paulo —

SKAUTŲ IŠKYLA
Spalio mėn. 7-tą dieną, kai 

minėjome „Vaikų Dieną“ skautai 
buvo išvykę į Botanikos Sodą. 
Buvo labai linksma ir įdomu, nes 
susipažinome su tikra braziliška 
gamta.

Rytą, oras buvo nepastovus, 
bet kada važiavome saulė labai 
švietė. Ten susitikome su dviem 

skautų tuntais, kurie taip pat buvo 
iškylauti.

Dainavome „Lietuvos Himną“ 
ir sušokome vieną skautų šokį, kur 
pabaigoje šaukėme „TEGYVUO
JA LIETUVA“.

Susipažinome su daugelių 
medžių ir gėlių, kurių niekada 
nebuvome pastebėję.

Vidudienį darėme pikniką, o 
paskui žaidėme.

Po to dar keliavome ir ten 
pažinome gražią mažutę medinę 
pilį. Visi gavo saldainių, kuriuos 
skautų vadovai nupirko.

Po to važiavome namo.
Labai dėkojame Dievui, kad 

mus apsaugojo, ir tėvams, kad 
galėjo nuvežti skautus ir skautes,

krnrdr

Skautiškos veiklos planai

Lapkričio 14 d. „Rambyno” ir 
„Šatrijos” tuntų vadovų,-vių po
sėdyje peržiūrėtas darbo planas, 
tęsiama registracija.

Skautiškos Kūčios ruošiamos 
gruodžio 17 d. Prisikėlimo para
pijos didžiojoje salėje. Tuntinin- 
kai prašo atnešti dėžutėse mais
to — alkaniesiems.

Žiemos iškylos vyks sausio 
26-27 d.

Gruodžio 23 d. vyr. skautės, 
sk. vyčiai, jūros budžiai ir ginta- 
rės organizuoja kalėdojimą. Bus 
aplankomi ir „Vilniaus” rūmų 
gyventojai.

Apie rašinių konkursą ir kny
gos j,Lietuviškoji skautybė” 
pranešimą padarė v.s. F. Moc
kus.

Numatomi žiemos metu 2-jų 
dienų skiltininkų kursai. Juos 
pravesti bus kviečiami LSS in
struktoriai ir Čikagos.

Paskirstytas VI. Sližienės 
palikimas

Gautas a.a. VI. Sližienės 
10,000 dol. palikimas, posėdyje 
dalyvaujant v.s. V. Skrinskui, 
„Rambyno” tuntininkui s. M. 
Rusinui, „Romuvos” valdybos 
pirm. j. psl. R. Sriubiškiui ir 
tuntų tėvų k-to pirm. ps. O. Na- 
rušienei, paskirstytas taip: 250 
dol. — velionės įamžinimui, 
knygai „Lietuviškoji skautija”, 
po 1,000 dol. „Rambyno” ir 
„Šatrijos” tuntų veiklai ir 
likutis 7,750 dol. „Romuvos” 
didžiojo pastato stogui.-

A.a. AL Jagėlos dovana

A.a. Algio Jagėlos, skautų rė
mėjo, jau neturime, tačiau 
„Rambyno” tuntas jį prisimena 
ir lieka dėkingas už paaukotą 
palapinę.

Išlydėtas į amžinuosius 
namus

Lapkričio 23 d. į amžinuosius 
namus palydėtas a.a. Stasys 
Dabkus, didelis skaučių,-tų 
rėmėjas ir nepamainomas foto
grafas. Jis lankydavosi tuntų 
sueigose, stovyklose, savo foto 
aparatu įamžindavo ne tik 
skautišką, bet ir kitų orga
nizacijų veiklą
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Postmaster send address changes to

SKAUTU AIDAS
4613 W. 106 Pl- 
Oak Lawn, IL 60453-5246

SECOND CLASS

ALDONA KAMINSKIENĖ
5714 S. WHIPPLE 
CHICAGO. IL 60629
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