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Gerb. redaktoriau,
gavęs sausio mėn. Skautų Aidą buvau labai 

džiugiai nustebintas radęs platų straipsnį apie 
mano tėvelį arch. Joną Muloką. Nuoširdžiai 
dėkoju redakcijai, kad prisimenate vieną iš 
stipriausių lietuviškos architektūros kūrėjų. Jo 
darbai lietuviški, originalūs ir neturi sau lygių. 
Deja jis mirė prieš Lietuvos išlaisvinimą ir 
nebegalėjo toliau tęsti savo darbų. Jūsų 
prisiminimas jo darbų labai reikalingas netik 
skautiškam jaunimui, bet taip pat ir mūsų 
broliams Lietuvoje. Išgyvenę 50 metų okupacijos 
jie dar vis ieško architektūrinių kelių vakaruose ir 
nemato idėjų pačioje Lietuvoje.

Visa Mulokų šeima skautai. Nors aš tik 
geltonšlipsis, bet daugelį metu dalyvavau Los 
Angeles Rambyno stovyklavietės komitete. Teko 
pastatyti nemažą pseudo lietuvišką pastogę. Mano 
trys dukrsos skautės. Undinė vyr, skautė, filisterė, 
Rima vyr skautė, akademike, Aušra vyr. skautė 
kandidatė. Jų mama Rųta vyr. skautė.

Tęskite toliau šaunų darbą.
Architektas Rimas Mulokas
Los Angeles, C A ?
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f Lietuvos \ 
nacionalinė 
M.Mažvydo 

v biblioteka^/

J. šventasis (IV 23), kankinys, 
Lietuvos antrasis globėjas (pirmasis — šv. 
Kazimieras). Rytu ir Vakarų Bažnyčioje 
garbinamas nuo senovės. Ant jo kapo pa
statyta Diospolyje (Palestinoje) bažnyčia 
buvo lankoma maldininkų nuo IV a. Ta
čiau nežiūrint tokios pagarbos, trūksta 
tikrų žinių ašie jo gyvenimą ir kankinys
tę. Tikra yra tik tiek, kad jis buvo krikš
čionis kareivis, nukankintas Palestinoje. 
Jo legenda pasakoja, kad jis buvęs Kapa- 
dokijos didikų krikščionių sūnus, narsus 
karys, dėl savo kariškų dorybių patekęs 
1 imp. Dioklecijono asmens gvardiją. Ki
lus to imperatoriaus laikais krikščionių 
persekiojimui, buvęs nužudytas už tikėji
mą 303. Pasakojimas apie išlaisvinimą ka
ralaitės iš slibino grėsmės yra mitinis 
motyvas, kuris priartina J. legendą prie 
kitų slibino užmušėjų: Persėjo, Indro, Zig
frido.

.JIec(K5TKlEftC RR1110.

, Medžio raižinys iš 1710 m.

Šv. Jurgio arklys
Tenka kartais apsilankyti 

Tautinėse kapinėse Chicagoje. 
Ten labai netoli vienas nuo kito 
du kapai. Prano Rako ir Jono 
Mašioto. Kartais padedu gėlelę, 
o kartais palaistau jau augan
čias. Abu jie man pažįstami 
skautybėje. Prano Rako asme
niškai neteko sutikti, bet kiek 
kartų stovyklavau jo padovano
toje skautams žemėje. Joną Ma
šiotą pažinau šiek tiek arčiau.

Jonas Mašiotas buvo „Auš
ros” gimnazijos Kaune skautų 
globėjas, 1931 m., o taip pat ma
tematikos mokytojas. Daugybei 
mano draugų, įskaitant mane, 
matematika buvo baisus daly
kas, o matematikos mokytojas 
baubas. Privengdavome kiek 
galėdami. O man teko ant jo jo
ti. Tai labai keistas neįtikėtinas 
nuotykis. Štai kaip tai įvyko.

Kaune buvo tradicija švęsti 
šv. Jurgio šventę. Visi Kauno 
skautai susirinkdavo gusarų 
manieže, kur vykdavo iškilmin
ga sueiga. Susirinkdavo taip pat 
ir daug svečių. Iš vadovų prisi
menu tik tuntininką V. Šenber- 
gą. Buvau dar per jaunas, kad 
.visus įsidėmėti. Taigi toje 
{šventėje visi daliniai turėjo 
'pasirodymus. Mūsų draugovės 
vadovai nutarė parodyti šv. Jur
gį. Jis turėjo atjoti ant arklio ir 
pasakyti svarbią kalbą. Šv. 
Jurgio vaidmeniui buvau pa
rinktas aš. Gal, kad buvau labai 
drąsus, gal akiplėša. Nepasižy
mėjau jokiomis šv. Jurgio 
dorybėmis. Tad nenagrinėkime 
smulkmenų. Aš būsiu šv. Jur
gis. O kas arklys? Mūsų drau
govėje nebuvo tokių didelių, 
stambių vyrų, kurie sugebėtų

nešti šv. Jurgį. Čia savanoriškai 
atsirado Jonas Mašiotas, kuris 
sutiko būti svarbiąja arklio 
kūno dalimi, ant kurios sėdi šv. 
Jurgis. Nebeprisimenu ką sa
kiau. Kokius idealus bandžiau 
įžiebti mano draugams skau-
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j tams. Tik žinau} kad jie labai 
pavydėjo man, kištis gali joti ant 
matematikos mokytojo. Tuo tar
pu kai jis kasdien ant jų joja.

Tada nežinojau, bet dabar ti
kiu, kad skautybė yra nuosta
bus judėjimas, kuris sugeba 
įtraukti į savo veiksmus ir tokį 
atšiaurų matematikos moky 
tojų.

Jono Mašioto pelenai išgaben
ti į Lietuvą. Jo kapo urna tuščia. 
Tad nebereikia laistyti gėlių, ką 
gana retai padarydavau, bet at
minimai išlieka. O kad jie neiš
nyktų su mano pelenais, sura
šiau, ką prisiminiau.

v.s. VI. Vijeikis Lucas Granach (1533) Lietuvių liaudies skulptūra

Jurgis vienas iš seniausių lietuvių krikš
tavardžių (IV 23), dažnumo (istoriškai 
imant) ketvirtas po Jono, Stanislovo ir 
Mykolo su Mikalojumi, šv. J. Bizan
tijoje jau VII a, buvo labiausiai garbina
mas šventasis iš visų vad. kankinių karei
vių ’(Demetrijus, Teodoras, Sergijus, Mer
kurijus).

2

Graikiškasis J. vardas Georgios (iš 
georgos ,žemdirbys’) ir sulotynintas G e- 
o r g i u s, dėl krikštavardžio populiarumo, 
visose kalbose savaip ir be galo įvairiai 
perdirbinėtas. Visus pralenkia serbai ir 
kroatai su 40 to vardo lyčių. Mūsų bend
rinėje kalboje įprastinis yra Jurgis, bet 
tarmėse plačiai sakoma ir Jūras, rečiau 
Juris, Jūrė,
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Kiekviena skautų draugovė 
turi savo draugininką. Drau
gininku gali būti subrendęs ir 
skautavimo patirtį turįs skau
tas. Su draugininko pareigomis 
jis pasiima ir didelę atsakomybę 
draugovei, skautų tėvams, 
vadovybei ir lietuvybei.

Lietuviškoje draugovėje skau-' 
tai turi gerbti ir branginti visa, 
kas lietuviška. Draugovėje 
lietuvybės išlaikymas yra pa
grindinis auklėjimo darbas. 
Nors tai reikalauja daug laiko 
ir pastangų, tai yra labai svar
bu, nes lietuvybė yra mūsų 
senelių ir protėvių palikimas, 
kuriam neturim leisti išnykti.

Didžiausia draugininko at
sakomybė yra skautams. Jis 
turi jais rūpintis ir būti geru pa
vyzdžiu. Ypač daug laiko reikia 
skirti tautinio ugdymo pro
gramai ir nuolatiniam tobulam 
jos perteikimui. Draugininkas 
turi gerai susipažinti su visais 
draugovės nariais ir jų tėvais. 
Naujus, draugovėn įstojusius 
narius draugininkas turi 
supažindinti ir skatinti jų pasi
ryžimą ne tik išmokti skautų 
įstatus, bet gyventi ir veikti jais 
vadovaujantis. Ruošiant naujus 
planus ir programas, drauginin
kas turi bendradarbiauti su ki
tais draugovės nariais ir vado
vais, tokiu būdu kjfla daug 

■ naujų idėjų ir patobulinimų. Ne 
be reikalo sakoma, kad dvi 
galvos geriau negu viena. Drau
gininkas privalo rūpintis, kad 
visi draugovės darbai būtų 
laiku ir gerai atliekami ir kad 
dar liktų laiko pašnekesiams su 
skautais, vadovais ir tėvais.

Draugininkas, siekdamas sėk

mingos veiklos, turi palaikyti 
nuolatinius ryšius su skautų tė
vais. Kad ryšiai draugininko ir 
tėvų būtų geri, reikia sudaryti 
sąlygas, kad tėvai galėtų matyti 
savo sūnus ir dukras daly
vaujant įvairiose skautavimo 
srityse. Tėvai turi būti iš anksto 
supažindinami su draugovės 
planais, nuostatais ir programo
mis. Artimi ryšiai tarp drau
gininko, tėvų-rėmėjų organi
zacijų, tėvų komitetų yra būtini.

LIETUVIŲ
PASAKOS

itą kartą karalius turėjęs seną arklį, seną katę, seną 
šunį, seną žąsiną ir seną gaidį. Žinoma, kol jauni 
buvę, visiems tikę. Kai pasenę, karaliui apkyrėję 
juos maitinti be naudos. Karalius ėmęs ir išvaręs 
juos. Šie visi ėję į medę, kur kitur eis. Beeidami už
ėję vilkų vaišes. Vilkai galvoją: „Reikia juos dabar 
vaišinti, o paskui išpiausim, — bus mėsos.“

Šie prisigėrę kai ims kiekvienas savo balsu giedoti. 
Tie vilkai pabūgę, kad kas neateitų, ėmę ir išbė

gioję visi iš tų namų. Šie palikę vieni tose trobose. Atėjus nakčiai, kiekvienas ei
nąs gulti j savo vietą: arklys priemenėje atgulęs, šuo — prie angos, katė — pele
nuose, gaidys ant laktos užlėkęs, žąsinas tarp durų atsitūpęs. Ir ilsisi.

Naktį tie vilkai suėję taip taręsi: „Reikia vienam eiti paveizėti, kas ten dedasi
mūsų buveinėje.“

Išskyrę vieną ir nusiuntę. Šis nuėjęs, bet patamsyje ką matys. Reikia jam kurti 
ugnį. Pasilenkęs prie pelenų ir norėjęs įpūsti ugnį. Katė kad griebusi su koja ir akis 
vilkui kone išplėšusi. Šis iš to išgąsčio kaip puolęs ant arklio, kad pradėjęs arklys 
jį spardyti. Po to sušokę visi: žąsinas kinkas gnaibąs, šuo uodegą kramtąs, gaidys 
„kakaryko“ sušukęs.

Šis, meiliai išsprukęs', nubėgęs pas kitus ir ėmęs pasakoti:
— Meldžiamieji, bent jūs neikite į mūsų vaišių namus, nes prapulsite: plėšikai 

yra užėmę mūsų gyvenimą. Vos-ne-vos savo gyvybę išnešiau. Vienas su spragilu ir 
šonkaulius mažne pramušė, © siuvėjas kinkas, kiek norėjo, tiek karpė. Boba pas 
pelenus besišukuojanti. Kai ją užtikau, sugėdinau, o ta kad užtrako, mažne ir aku 

man išplėšė.
Paskui jų daugiau niekas nebedrįsęs liesti, ir jie palikę ten begyveną. .

Draugininkas turi būti kantrus 
ir visada dėmesingai išklausyti 

i tėvų siūlymus, pageidavimus ir 
I pastabas. Žinoma, visa tai
darydamas, draugininkas turi 
atsiminti, kad jis yra atsakingas 
vadovybei. Jis privalo vykdyti 
vadovybės nustatytas taisykles, 
nuostatus, instrukcijas ir nepa- 

, miršti laiku atlikti jam pati- 
| kėtus darbus, suteikti įvykdytų 
i darbų ir veiklos apyskaitas.

Bendrai — draugininkas turi 
stengtis tobulinti skautavimą ir 
stiprinti Lietuvių Skautų są
jungos gerovę.

Saulius Dambauskas

$ $ & & $ & # & # & $ $ & &
APIE SENĄ ARKLĮ, 

katę, šunį, Žąsiną 
IR GAIDĮ
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NIJOLĖ JANKUTĖ
Iliustravo 
F.D. Prekerytė

TĘSINYS '

LAIŠKAS MAMAI

Visą rytą lijo: šlakstė smulku
čiais, įkyriais lašeliais, ir 
miškas blizgėjo, tartum nula
kuotas permatomu nagų laku.

Kol rajone prie medžio pririš-
- ta stovėjo naktinė viešnia, rytas 
neatrodė nei toks pilkas, nei 
toks šlapias. Vos tik sukilusios, 
skautės skubėjo pakalbint ir 
paglostyt karvutę. Danutė, 
žinoma, buvo pati pirmoji. 
Įlindusi į išvirkščią lietpaltį, 
vienplaukė ir basa ji kasė drėg
nas karvės ausis:

— Karvyte, kokia tu graži!— 
šnabždėjo ji juodmargei. - Aš 
tavęs visai nebijau. Nė trupučio.

— M-m-m-m... — mykė karvė,. 
spoksodama liūdnomis akimis..
verk! Sesė viršininkė suras. 
Mes tave p ar vešim... — ramino 
karvę Danutė. — O jei nerasim? 
Jei nerasim, kur tu gyveni...

Danutę nutilo ir susimąstė.
—■ M-jh-m... — graudžiai 

; sumykė ',karvĄ hr liežuviu, tar
tum šepečiu, perbraukė per 
atkištą mergytės ranką.

— Oi! Duria! — krūptelėjo 
Danutė. — Tu karve, karve! Tu 
ji(ękinga! Jei nerasim tavo 

įn&m\į, ar važiuosi pas mane? 
' Ką? galėsi gyvent rūsy arba 
garaže, jei patiks...

— M-m-m-mūūū!
— Taip. Taip. Bus daug vie

tos. Tėtė (išveš mašiną. O tu 
.mums duosi pieno. Žinai, Vidu- 
tis daug pieno geria. Ar tu turi .

daug pieno?
— M-m-mūūū!
— Dabar pabūk viena, kar

vyte! Aš bėgu parašyt mamai 
laišką. Apie tave. Gerai?
Ir Danutė nupliauškė per 

balas į palapinę. Susirietusi, 
lovutėje, seilindama pieštuko 
galą, ji rašė mamai ant sulam
dytos pašto kortelės:

„ MIELA MAMA!
MAN ČIA GERAI, VAKAR 

BUDĖJAU SU VERUTE IR 
MATĖM DINOZAURĄ. BET 
TAS DINOZAURAS BUVO 
KARVĖ. KARVĖ NETURI 
NAMŲ IR LABAI LIŪDNA, JI 
VERKIA IR VERKIA MŪ MŪ 
MŪ. AR'jGALIU KARVE PA
IMT NAMO? JI LABAI GRA
ŽI. JI TURI PIENO VIDUČIUI. 
AR GALIU, MĄMA? BUČKIS 
TAU IR TĖTEI IR VIDUČIUI. 
DANUTĖ

KARVĖ BALTA IR JUODA 
IR TURI RAGUS”.

Po pusryčių į stovyklą at
važiavo raudonas sunkvežimu
kas. Iš jo išlipo aukštas senis su 
mėlynomis kelnėmis ir languo
tais marškiniais.

— Atvažiavau karvės, — pa
sakė jis sesei viršininkei. — 
Žinot, pašėlęs gyvulys. Jau 
trečią kartą šią vasarą ji man. 
paklysta. Nerimsta bandoje. 
Reiks turbūt pririšti.

Juodmargė iš tolo pažino savo 
šeimininką ir, tempdama virvę, 
garsiai mykė.

. — Na, išdykėle! Ar manęs pa? 
siiigai? — kalbino ją ūkininkas.

Jį apsupo būrelis skaučių.

— Jūsų karvė?
— Jau vešit ją namo?
— Kodėl ji su ragais?
— -Ji vakar mus išgąsdino...
Atrišdamas juodmargę, senis 

vos spėjo atsakinėti. Paskui 
dideliu delnu sudavė jis karvei 
per šoną ir įsivarė į 
sunkvežimuką.

— Ačiū! — šūktelėjo, užves- 
damas motorą.

— Jei ji vėl pas mus ateis, 
nebeatiduosim! — juokavo sesė 
Rima.

— O.K.! — prasišiepė senis: — 
Tada paliksiu ją stovyklaut. 
Kaip skautę!

— M-m-m-ūūū! — pritarė kar
vutė, linguodama galva.

Danutė karvei mojo, kol sunk-7 
vežimukas nuriedėjo pakalnėn 
ir įsuko į vieškelį. Visa stovykla 
staiga atrodė tokia baisiai pilka 
ir šlapia. Danutei pasidarė 
šalta, ėmė bėgti nosis...

— Aš noriu namo! — patem
pusi lūpą, pasakė ji sesei Laimu
tei ir, ištraukusi iš po pagalvės 
laišką mamai, prirašė:

„TOKS PONAS PAĖMĖ 
KARVE, LYJA. MAN SKAU
DA PILVUKĄ. NORIU NAMO. 
ČIA NEDUODA ŠOKOLADO. 
DANUTĖ”.

AŠ PASIŽADU

Švilpukas pranešė poilsį. Sto
vykla nurimo. Popietės kaitro
je buvo . gera palapinėse po 
medžiais. Ant lovučių sukritu- 
sios skautukės rašė laiškus, 
kuždėjosi ir kikeno. Buvo tingu,
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buvo ramu, tik nerimo Danutė. 
Šį vakarą, vėliavą nuleidžiant, 
ji turės duoti paukštytės įžodį. 
Ir Verutė, ir Onytė, ir Julytė 
taip pat...

— Kaip gerai, kad ne aš vie
na, — galvoja Danutė.

— Ar tu bijai? — prislinkusi 
prie lovutėj išsitiesusios Julytės 
šnabždėjo ji.

Ko?
— Įžodžio...
— Ei! Ar girdit? — suprunkš

tė Julytė. — Dana bijo įžodžio!
— Aš nebijau! Aš tik paklau

siau! — gynėsi Danutė ir išbėgo 
iš palapinės. Jai buvo pikta ant 
Julės ir baisu įžodžio.

— O jei užmiršiu, — galvojo ji,
— užmiršiu, kai reikės sakyti, 
kai visos žiūrės ir juoksis?

Danutė tuoj pat sustojo ir ėmė 
kartoti:

— Aš... aš... pa... pa... stengtis 
mylėti Dievą, tėvynę ir... ir... 
dieną ... tą dieną...? Šiandieną? 
Padaryti darbelį? Ne, ne! Gerą 
darbelį...

Danutė nusiminė. Ji nemokė
jo įžodžio. Visai nebemokėjo...

— Sese Rima! Sese Rima! — 
šaukė ji bėgdama per rajoną.

Sesė Rima kažką rašė, pasidė
jusi mašinėlę ant didžiulio 
kelmo. Mikliai šokinėjo raidė
mis jos pirštai, klekt-klekt-kelkt 
barškėjo mašinėlė. Danutė žiop
sojo į sesės Rimos pirštus ir 
pamiršo, ko pas ją atbėgo.

— Kas yra Danute? — paklau
sė Rima, nenustodama barškin
ti.

— Kai aš užaugsiu, ir aš rašy
siu mašinėle, — atsakė Danutė.
— Apie stovyklą.

— Gerai, Danuta Tu ir dabar 
galėtum parašyt. Pieštuku. Į 
stovyklos laikraštėlį.

— Hmmm... — susimąstė Da
nutė, — gal ir parašysiu. Tik 
šiandien neturiu laiko, sese. Aš 
šiandien gausiu įžodį!

— Ne gausi, bet duosi. 
Lietuviškai reikia sakyt: aš 

duosiu įžodį.
— Aš duosiu įžodį, — pakarto

jo Danutė. — O ką jam duosiu?
Sesė Rima nustojo rašyti.
— Tu duosi pažadą, Danute. 

Įžodis reiškia pasižadėjimą. Tu 
šiandien pažadėsi: visoms se- 
sesėms girdint, prie lietuviškos 
vėliavos. Ar atsimeni, ką paža
dėsi?

— Mylėti Dievą?
— Taip, Danute, Ir dar ką?
— Tėv... tėvynę? O kas — tė

vynė?
— Kraštas, kuriame gimė ir 

užaugo tavo tėveliai... tavo 
seneliai...

— Aš žinau, sese! Aš žinau — 
šokinėjo Danutė. — Lietuva!

— Na, matai, O dar ką 

pažadėsi?
— Ir... ir... dieną, per dieną..-.
— Ir kas dieną... — padėjo Ri

ma.
— Žinau! Žinau! Ir kas dieną 

padaryti gerą darbelį! — karto
jo nudžiugusi Danutė. — Aš pa
sižadu, aš pasižadu!

— O ką pasižadi, reikia ište
sėti. Ar ne?m Skautė niekad ne
pamiršta padaryti gero darbelio, 
— aiškino Rima.

Danutė prišoko artyn ir pasis
tiebė.:

— Sese, tu gera! Ir graži... 
Beveik... kaip mano mama, — 
sukuždėjo ji Rimai į ausį ir 
nubėgo.

(Bus daugiau)
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1. Nelauk iš kitų malonės, bet visada 
duok pats, ką gali.

šis įsakymas akcentuoja labdaros 
esmę skautijoje. Aš esu įsitikinęs, kad 
vienas pagrindinių laimės sampratos 
elementų tai kitiems gero darymas. Tad 
šis įsakymas yra tarsi laiptelis į laimę. 
Be to, gyvenime egzistuoja grįžta
mumo dėsnis - kai padedi kitam, tai ir 
pastarasis tau geru atsimokės.

2. Gyvenk Tėvynei ir žmonijai ir būk 
gamtos draugas.

šiandien, kada mūsų Tėvynė bunda 
iš sunkaus, košmariško, sopulingo mie
go, kiekvieno jos sūnaus bei dukros pa
reiga padėti juo nusikratyti. Mūsų 
Tėvynė pabus ir laisvai atsidus tuomet, 
kai visi Lietuvos žmonės, o ypač skau
tai, ugdys doros supratimą, brandins 
tautinę kultūrą, aktyviai talkins gėriui 
kovoje su blogiu.

Kad skautas galėtų lengviau ir su
prantamiau įgyvendinti įžodį ir ne
nusižengti įstatų reikalavimams, juos 
papildo ir paryškina skautų įsakymai.

3. Būk rifais, neturtingųjų ir silpnųjų 
gynėjas ir tiesaus kelio siekėjas.

Turime būti "dėkingi " sovietinei sis
temai, kuri išmokė mus grubumo, klas
tos, melo, silpnesniųjų niekinimo. Vie
nas iš pagrindinių perversmų nūnai 
mumyse turi būti tarpusavio santykių 
sužmoginimas. O tai sugebėsime atlikti 
nuosekliai vykdydami šio įsakymo 
nurodymus.

4. Stiprink savo kūną ir sielą ir 
šviesk protą.

Manau, kad kiekvienam aišku tai, jog 
ir geriausios idėjos negali būti įgy
vendinamos gulint arba sėdint, postrin
gaujant ir nieko neveikiant Skautai 
privalo būti ne plepūs, o veiklūs. O kad 
būtų galima aktyviai veikti, reikia 
nuolat stiprinti fizines galias, ugdyti 

dvasinį atsparumą, turtinti intelektą.
5. Tebūnie Tavo valia kaip templė 

tampriai įtempta.

Mes turime, gal net pernelyg daug, 
pavyzdžių apie nepaprastai sunkų, 
daug valios pastangų pareikalavusį 
mūsų tėvų, senelių ir protėvių gyve
nimą. Tai tremtis, kalėjimai, kova už 
laisvę. Tačiau jie nepalūždavo, ištver
davo kankinimus, neišduodami savo 
artimųjų, bičiulių. Ištverdavo, nes jų 
valia buvo tvirta. Mielas broli, visur,' 
kur tik galima, stenkis ir tu ją tvirtinti. 
Nes valingumas tai viena iš tikro žmo
gaus sudėtinių savybių.

6. Sek skautų patroną šv. Jurgį nai
kink pikta pasaulyje, o pirmiausią - 
pačiame savyje.

Pati sudėtingiausia kelionė, kurią at-
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lieka žmogus savo gyvenime, tai ke
lionė po patį save. Tad keliauk, sese, 
broli, pažink save ir naikink savyje 
rastas negeroves. O kai pats būsi šva
rus, tai galėsi ištiesti reikiamos pa
galbos ranką ir kitiems.

7. Tebūnie Tavo pirmoji mintis apie 
kitus, o tik antroji - apie save.

8. Auk Į virių kaip galingas ąžuolas, 
bet nesilenk žemyn, kaip verkšlena 
gluosnis.

9. Būk rytoj geresnis negu šiandien esi 
ir negu vakar buvai.

' Kai žmogus aiškiai pradeda skirti 
gėrį nuo blogio, kai visa tai, kas bloga, 
jam tampa atkaru ir nepriimtina, tada 
jis pradeda intensyviai puoselėti gėrį. Ir 
nejučiomis, be svetimų pastangų jis 
auga, tvirtėja, gerėja, vis labiau tol
damas nuo verkšlenančio gluosnio, vis 
daugiau įgydamas ąžuolo savybių.

10. Turėk Dievą širdy ir atsimink 
savo pošūkį "Budėk".

Skautų pošūkis "Budėk” primena 
mums, kad reikia būti pasiruošusiems 
visokiems gyvenimo netikėtumams. Jis 
tariamas, kai susitinka skautas skautą, 

parašomas laiške, primenamas suei
gose. Jis skatina nuolat prisiminti įžodį, 
įstatus ir įsakymus.

Tad "Budėkime!"

SKAUTIŠKA PROGRAMA
Tai antroji skautavimo pagrindų da

lis. Skautiška programa skiriama nuolat 
skautui tobulėti. nuosekliai kūnui, dva
siai ir protui lavinti. Ji susideda iš paty
rimo laipsnių ir specialybių.

Patyrimo laipsniai

Patyrimo laipsniai tai tarsi laipteliai, 
kuriais skautas kopia vis aukščiau, 
apžvelgdamas vis platesnius skauta
vimo horizontus. Patyrimo laipsnių 
programa tai kruopščiai apmąstyta 
mokymosi sistema, pritaikyta įvairaus 
amžiaus berniukams ir mergaitėms.

Jaunesnieji skautai bei jaunesniosios 
skautės turi tris laiptelių pakopėles - tris 
patyrimo laipsnius.

Atlikę ir įsisaviną visų trijų laipsnių 
užduotis, jaunesnieji skautai ruošia 
kandidato į skautus patyrimo laipsnį. 
Po žinių patikrinimo jaunesnysis 

skautas turi teisę duoti skauto įžodį, po 
kurio tampa pilnateisiu Lietuvos skautų 
sąjungos nariu.

Tapus skautu, vėl trimis laipteliais 
kopiama į žinių ir tobulumo viršūnę.

Žinoma, tie trys laipteliai dar ne
nuveda į ją, tik priartina. Priartina ir 
paskatina pakeisti kaklaraiščio spalvą 
iš geltonos į vyšninę. Skautas, išlaikęs 
pirmą patyrimo laipsnį ir atšventęs 
šešioliktąjį savo gimtadienį, davęs 
atitinkamą įžodį, turi teisę tapti pri
tyrusiu skautu.

Jūsų žiniai - ir tai dar ne viršūnė. 
Toliau seka prityrusio skauto patyrimo 
laipsnis. Su juo gali susidoroti tik mąs
tantis, išsiugdęs stiprią doros sampratą, 
nepaperkamai mylįs Tėvynę skautas.

O ar tai jau viršūnė?
Ne, sesės, broliai, dar ne!
Sėkmingai atsiskaitę savo vyresnėm 

sesėm ir vyresniems broliams už pri
tyrusio skauto patyrimo laipsnį, jūs vėl

“Skautų Aidas” - Lietuva

t^ IWWsi

Močiutės vaišes
“Kregždutė" - Lietuva

Svarainių saldainiai
Geltonus, prinokusius svarainių vaisius supjaustome 

plonomis skiltelėmis. Jas dvi paras palaikome saldžiame, 
ištirpinto cukraus vandenyje. Paskui svarainių skilteles 
išdėliojame ant popieriaus ar į skardą ir džioviname kaip obuolius 
ar kriaušes. .

Atsiuntė Kristina KIRVELYTĖ iš Šventupės, Ukmergės rajono

Apkeptas sūris
Reikia 2-3 lydytų sūrelių arba fermentinio sūrio, 1 kiaušinio, 

pyrago arba tokių nors kitų džiūvėsėlių, petražolės lapelių, 100 
g taukų arba aliejaus.

Sūris supjaustomas maždaug 1 cm storio griežinėliais, jie 
pavoliojami džiūvėsėliuose, pamirkomi išplaktame kiaušinyje, 
po to apibarstomi kapotais petražolių lapeliais, dar kartą 
pavoliojami džiūvėsėliuose ir kepami riebaluose.

Gražiai sudėlioti kepti griežinėliai žadina apetitą.

Atsiuntė Bernadeta PAŠKEVIČIŪTĖ iš Šiaulių

Trapūs sausainiai
Jeigu nebijote darbo ir turite kantrybės, galite 

Velykoms išsikepti šių labai skanių sausainių. 
Reikia tokių produktų: 4 kiaušinių trynių, 20&.g 
sviesto, 1 stiklines grietinės, cukraus.

Maišydami su miltais, kuo smulkiau 
sukapokite peiliu sviestą (tik nekapokite arir 
stalo, nes bars mama). Supylė grietinę ir trynius; 
dar pakapokite, o paskui gerai išminkykite, kol- 
tešla pasidarys lygi, graži. Tada 2-3 valandas 
palaikykit šaldytuve. Išėmę tešlą iškočiokite 
(neploniau kaip 1 mm lakštais), išspauskite 
vienokios ar kitokios formos sausainius, viršų 
užbarstykite cukrumi ir kepkite orkaitėje, kol 
paruduos.

Kiekviena kepėja vis kitaip šituos sausainius 
vadina. O gal Tavo, “Kregždute “, skaitytojai 
sugalvotų jiems gražų pavadinimą ir man 
atsiųstų?

Aurelija SUPRONAITĖ
Ašigalio 55-19, Kaunas VIII klasės mokinė
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'40U MOKYKLOS ŽDĮffi PRATURTINA 5KADTAVWA
„Ąžuolo” mokykloje įsisavin

tos žinios buvo labai naudingos 
mano vieneto veikloje. Mes 
daug ko išmokome šioje vadovų 
mokykloje. Per tą savaitę mums 
buvo suteikta daugiau informa
cijų, negu galima atsiminti. Bet 
aš prisimenu svarbiausias 
žinias, kurias ten gavau.

Viena idėjų, pasilikusių mano 
mintyje, yra, kad vaikai klauso 
kalbėtojo tik 10 sekundžių prieš 
pradėdami galvoti apie kitus 
dalykus. Šiemet, dirbdamas su 
vilkiukais aš visada bandžiau 
jiems sakyti tik tiek, kiek tuo 
metu buvo būtina. Įsitikinau, 
kad tas faktas yra tikras, nes 
mano vilkiukai buvo labai jud
rūs. Kai kalbėjau jiems trumpai 
ir aiškiai apie reikalą, jie 
atsiminė ką sakiau.

Buvo labai naudingi „Ąžuolo” 
mokykloje išmokti nauji žai

dimai; juos naudojau sueigose. 
Vilkiukams labai patiko žaisti 
naujus žaidimus, kurių jie nie
kad anksčiau nebuvo žaidę. Per 
eilę mano skautavimo metų 
vilkiukai visuomet žaisdavo 
tuos pačius žaidimus, nes 
vadovų dauguma nebandė ras
ti naujų vaikus dominančių 
žaidimų, jie metai iš metų 
naudojo tuos pačius žaidimus, 
kurie ilgainiui pasidaro vei- 
kams nuobodūs.

Kitos man labai patikusios 
žinios buvo lauko virtuvės. Iki 
šiol neturėjau daug galimybių 
tas žinias panaudoti veikloje su 
vilkiukais, nes neturėjome 
tokių iškylų, kuriose galėtume 
jas pritaikyti. Bet gera buvo tas 
žinias įgyti ir jas naudoti išky
lose su prityrusių skautų drau
gove, kuriose mes patys visada 
gaminomės vakarienę. „Ąžuo

lo” mokykloje buvo labai 
naudinga visą savaitę gamintis 
maistą lauko virtuvėje, tokiu 
būdu išmokome gerai virti ir 
gyventi gamtoje be mieste 
turimų patogumų.

Bendrai, visos žinios įgytos 
„Ąžuolo” vadovų mokykloje 
buvo labai naudingos. Skau
tiškoje veikloje bandžiau, kiek 
galėdamas, pritaikyti ir naudo
tis naujai įgytomis žiniomis, bet, 
kaip paprastai gyvenime, ne 
viską, ką išmokau, turėjai pro
gos panaudoti praktikoje. Man 
labai patiko ir buvo naudinga 
dalyvauti „Ąžuolo” vadovų mo
kykloje, kurioje įgytas žinias 
bandysiu ne tik naudoti, bet 
nuolat stengsiuos jas plėsti, kad 
skautavimas man ir mano vado
vaujamiems berniukams būtų 
įdomesnis.

Dainius Dumbrys

Mišri skiltis skiltininkų kursuose, Čikagoje. Iš k. jūrų skautės — Sabrina ir Laura, jūrų skautas 
Adomas prit. skautė Nina, skaut. Darius, prit. skaut. Robertas ir skautai Rimas ir Tomas.

Nuotr. Gintaro Plačo
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LAIŠKAS IŠ 
RAUDONDVARIO

Mieli, Broliai ir Seses,

Kai susimąstymo dienoje 
vieni apie kitus galvojame, su
jungti tarnavimu Dievui, Tė
vynei ir padėdami Artimui, no
rime Jums palinkėti, kad savo 
darbu neštumėte vieni kitiems 
gėrį ir džiaugsmą.

Viešpatie Jėzau, laimink savo 
tarnus, kurie myli Tėvą, Jo 
kūriniją. Suteik visiems skautų 
sąjūdžio nariams Tavo veide 
matyti Dievo šlovę. Padėk 
mums visiems. Linksma širdimi 
ir pasišventusią valia sekti 
Tavo pavyzdžiu, kuriuo parodei 
tarnybos kilnumą ir brolybės 
laimę.

Budėkime
„Nevėžio” ir „Vilkijos” 

draugovių sesės ir broliai

Dabar parašysiu apie skautų 
gyvenimą. Siunčiu Jums Raudon
dvario ir Vilkijos pasveikinimą 
Baden Powell gimtadienio proga. 
Norėtume, kad tai būtų atspaus
dinta Jūsų „Skautų aide“. Tai būtų 
pasveikinimas visiems Lietuvos 
skautams gyvenantiems įvairiuose 
kraštuose. Iš anksto dėkoju. Įdedu 
keletą nuotraukų. Antrą Šv. Kalė
dų dieną Raudondvaryje buvo 
šeimos šventė. Mes skautai pada
rėme gyvą Betliejų. Sekantis rengi
nys buvo sausio 13-ją. Buvome 
Karalgirio miške prie bunkerių. 
Ten nuvežėme maisto žvėreliams. 
Keli skautai davė įžodį. Surengėme 
skautiškas varžybas. Dabar ruošia
mės Vasario 16-sios šventei. Kai 
praeis parašysiu.

Su Dievo palaima
Sesė Astra
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Šiaulių skautų laikraštis

SlAlil.S A.I

SKAUTŲ STOVYKLOS
LIETUVOJE

Dievui,
1 evynei,
Artimui! 4 _______ _ _______  3JZSQ

Sitiatūį minta teieiixefi / 1metai SįtAtii

Redakcija 'Dievui,Tėvynei .Artimui' labai atsiprašo,kad negalėjo 
išleisti Rugpjūčio ir Rugsėjo ntėnėsj žadėtus laikraščio numerius, 
dėl finansinių padėties pablogėjimo.

Redaktorius P. Račas

lEiajie&te) toto 
Šiame numeryje:

9®9sa?Qifi ŽVJ [peik
MLh© ©ayrauiK <ųp3s

aatniraeftiB dlraVJusUIįuųsfrla S [peik

UWlaGie (pateutog (pak
U® jpudJuję/Oa feOdk) 
©sritetiriPsraralffia jpi^ 
aiiJjaflpnnB tupite 
(kas dtautasa

® įpidlup^a Ih/sHte 
Wj/lniWa UuuOjana

ffijiQallsa sLIjužjOjos.

1995 metais Lietuvos skautų 
sąjunga surengė kelias skautų 

.stovyklas, kuriose stovyklavo 
net 300 daugiau vaikų nei buvo 
tikėtasį. Didžiausios skautų 
stovyklos buvo šios: Ukmergės 
„Vilkmergės” ir Vilniaus „Mig- 

l lės” tuntų, netoli Ukmergės, 
,,Dubysa-95” — prie Betygalos, 
kurioje stovyklavo Kauno ir Ra
seinių skautai, Vilniaus „Pi
lies” tunto stovykla „Rytų Lie-‘ 
tuva-1”. Kaip parodė rezultatai, 
visos stovyklos buvo gerai orga
nizuotos, Jas lankė garbūs sve
čiai, tėveliai, LSS vadijos nariai.

Skautų stovyklos buvo pigiau
sios, nes maistą gaminosi patys, 
skautai. Vieno vaiko išlaikymas 
savaitę kainavo nuo 15 Lt. ir 

pasiimto maisto iki 40 Lt. Labai 
dėkingi visiems, mus parėmu- 
siems duona, pienu, technine 
stovyklų įranga ir kt. Norėtume 
atskirai padėkoti SKAT tarnybos 
vadui pik. A. Pociui, Civilinės 
saugos departamento direkto
riui pik. G. Pulokui, Krašto ap
saugos ministerijai. Tenka ap
gailestauti, kad negalime padė
koti nei vyriausybei, nei Švie
timo ir mokslo ministerijai.

Įdomi stovyklose įgyta patir
tis. Sužinojome, kad stovykla 
„Rytų Lietuva-1”, įsikūrusi 
miške greta Parudaminio, pasi
rodė esanti „Lenkijoje”, todėl 
mums buvo pasiūlyta išsikelti. 
Piktų jaunuolių grupė, važinė
janti automobiliu valst. Nr. 

AVO 216, kiekvieną naktį su
laužydavo mūsų kelrodį į sto
vyklą. Mūsų vaikams buvo siū
loma kalbėti lenkiškai. Išsiaiš
kinome, kad medicinine įranga 
vietos ligoninėms gali padėti tik 
rusų ambasada ir t.t.

Malonu buvo bendrauti su pa
prastais, nuoširdžiais vietos 
žmonėmis. Gerą įspūdį paliko 
grupė lenkų tautybės Šalči
ninkų mergaičių, kurios visos, 
išvykdamos iš stovyklos, pareiš
kė norą būti skautėmis.

„Voruta”, 1996 m. Nr. 38

10

12



SVARBŪS įvykiaiSKAUTUOS ISTORIJOJE
1857- gimė Robertas Baden-Powellis.
1899: Baden-Powellis parašė knygą "Aids to Scouting". 

Tai jo patyrimai iš kareivių apmokymo Indijoje.
1899- Baden-Powellis- Mafekingo gynėjas Būrų kare, Pietų 

Afrikoje. Mafekingas išlaikė 217 dienu apsupimą. Mafekingo 
berniukai buvo suorganizuoti j karo lauko pasiuntinių korpusą. 
Pastarųjų nepaprastas pareigingumas nustebino gynėjus ir 
išgarsino Baden-Powellio vardą.

1907- Baden-Powellis grjžęs j Anglija ir Įsitikinęs, kad jo 
1899 išleistoji knygelė nepaprastai paplito jaunimo tarpe, 
tuometinės Anglijoje paplitusios jaunimo organizacijos "Boys 
Brigade” steigėjo Sr Wiliam Smith paragintas pritaikyti knygelės 
mintis berniukams, suorganizavo Brown-sea saloje pirmąją 
berniukų stovyklą.

1908- Stovyklos pasisekimo paveiktas Baden-Powellis 
išleido knygą "Scouting for boys”, kurios lietuviškas vertimas' 
yra žinomas ,rSkautybė berniukams” vardu. Tų pat metų gale 
pačioje Anglijoje jau buvo apie 60.000 skiltimis susibūrusių 
skautų.

1910- Baden-Powellis pasitraukė iš kariuomenės, kad 
pasišvęstų skautybei. Su dviem skautų skirtim aplanko Ka
nadą. Įsisteigė skautės. Britų imperijoje pirmoji registracija 
rodo 109.000 skautų.

1915- Anglijoje įsteigiama Skautų Bičiulių Draugija.
1916- įsisteigė vilkiukų šaka, išleista knyga "The Wolf 

Cubs Handbook .
1918- Įsisteigė vyčių šaka (Rover- Scouts).
1919- W.F. de Bois Maclaren padovanotame Gilwellio 

parke Lpodono apylinkėse Baden-Powellis pravedė pirmuosius 
Miško Ženklo kursus skautų vadovams.

1920- pirmoji skautų Jamboree Olimpijoje Londone. Daly
vavo 800 skautų iš 11 kraštų. Pirmoji Tarptautinė Skautininkų 
konferencįa Išrinktas Tarptautinis Komitetas ir Įsteigtas Tarptau
tinis Biuras. Baden-Powellis paskelbtas Pasaulio skautų šefu.

1922- Baden-Powellis Išleido knygą "Rovering to Suc
cess", lietuviškai išverstume "Vyčiavimas j pasisekimą".

1925- Įsisteigė invalidų skautų šaka.
1933- Baden-Powellis su 550 skautų ir skaučių laivu 

“Calgaric" aplanko Baltijos kraštus taip pat ir Lietuvą.
1941- įsiteigė oro skautų šaka Anglijoje. Sausio 8-ąją 

Baden-Powellis mirė Kenijoje, Afrikoje, paskelbęs savo Paskut- 
in Testamentą skautams AThe Last Message'’, kurį užbaigė 
ki niuoju sakiniu: 'J3udėk',iaip, kad gyventum laimingas Ir 
.laimingas numirtum-visados laikykis savo skautiškojo Įžodžio^ 
netlrjpo toLkai hūsiqsi būtį bėrniuku: jr, o Dieve, paožk tau 
’budžii."

I

v.s. Uodą Ruglenlenė

Labai [domus stovykloje 
pavakarės laikas.
Viskas nurimsta.
Dainavoj 
ant Spyglio ežero 
nebūna nė vienos bangos, 
nečirškia paukščiai, 
medžiai nejuda, 
nurimsta ir vaikai, 
vadovai, 
net svečiai.
Man būna 
labai gera.
Ačiū už ramų laiką, 
Viešpatie,
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KAIP VADINASI 
ŠIOS GĖLYTĖS?

Sueigose mes dainuojam, 
Dainos ilgį išmatuojam. 
Štai trumpa - kita ilgesnė, 
Ši garsi, o ta - tylesnė.

Apie gėles mes dainuojam, 
Ir jų grožį išmatuojam. 
Rožė, rūta, pinėvija, 
O gražiausia - tai lelija.

Apie vandenį dainuojam 
Jūros gylį išmatuojam. 
Aukso žiedas ten nuskendo 
Ir to dugno vis neranda.

Apie varlė mes dainuojam, 
Jos kurkimą išmatuojam. 
Kurkia ji tik vakarais, 
Gal kas nors iš to išeis.

Mes dainuojam, kai žygiuojam, 
Žingsnio ilgį išmatuojam. 
Žengiam tankiai ir lėtai, 
Nuo dainos skamba laukai.

Apie laužą mes dainuojam, 
Bet jo karščio nematuojam. 
Sėdime aplink ratu 
Ir dainuojame kartu.

Sesė Paukštė

Ir stovykloje dainuojam, 
Skautės džiaugsmą išmatuojam 
Šaukiam devyniais balsais, 
Linksta žolė pakeliais.

(j8ao|o) se|iqop - h ‘(Addod) euonBe - o 
‘(uoųnq sjoiauoeq) eiabeibm - j ‘(dilini) ąd|ni 
- 3 ‘(snsiojeu) sbziojbu - a ‘(Asiįba eqi jo Aim) 
bI||eauo>i - o ‘(Asued) eiĮE|§Eu - g (Aini) sliiai - v
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Voverė labai gajus 
gyvulėlis. Net ir miestuose 
sugeba prisitaikyti.

Lietuvoje labai paplitusi. 
Minta medžių sėklomis, 
uogomis, grybais. Labai 
mėgsta riešutus.

Medžiojamos maistui ir taip 
pat kailiui.

Bevaikštinėdama po mišką, paklydo. Padėkite jai 
surasti kelią į namus.

Kiekvienas zoologijos sodo tar
nautojas turi savo ženklą. Kokie 
žmonės dirba zoologijos sode?

ATSAKYMAI:
'. - prižiūrėtojas
2 - sveikatos ir saugumo vedėjas
3 - fotografas
4 - sekretorius

5 - dažytojas
6 - stalius
7 - dailininkas
8 - veterinarijos gydytojas
9 - elektrotechnikas
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KANADA

SMAGI ŽIEMOS
STOVYKLA

Montrealio „Geležinio Vil
ko” ir „Neringos” tuntų skautai 
ir skautės š.m. sausio 12-14 d. 
stovyklavo Cap St. Jacques 
parke.

Penktadienio vakare atvykę 
tėvai ir vaikai, buvę skautai 
„pirmosios kregždės” sto
vyklauti, buvo nustebinti jau
kia, erdvia, šilta ir gražia 
patalpa Su židiniu ir vaizdu į 
gamtą.

Atidaryme dalyvavo 16 vaikų 
nuo 6-16 metų amžiaus. Tą va
karą visi žiūrėjo video filmą, 
kaip įsirengti žiemos sąlygomis 
miške sniego namelį — „igloo”, 
kaip sako inuitai.

Šeštadienio skaisti saulė at
viliojo dar 3-jų ir 4-rių metų 
vaikučius su tėvais prisijungti 
prie jau esančiųjų. Šių metų 
Žiemos stovykla ir buvo supla
nuota taip, kad ir tėydi, ar kiti 
šeųnos nariai, irgi galėtų kartu 
pastovy klauti.

Skautai vykclė savo programą: 
kartu su skautais kandidatais 

jie pradėjo sniego namelio 
statybą, kuriame paskui skau
tiškai ir nakvojo. Broliai 
skautai — Gilius Bulota, Romas 
Otto ir Rimas Piečaitis vadova
vo šiam projektui. Jaunesnieji 
skautai, vadovaujant Audrai 
Žurkevičiūtei, Gintarui Nagiui 
ir Vytui Ptašinskui, apsiginkla
vę sniegbačiais (irgi eskimų 
išradimas) iškeliavo į klevų 
nucukrinimo vietovę. Ši išvyka 
truko porą valandų.

Tos dienos popietėje atvyko 
dar kelios šeimos su būsimais 
skautukais ir visi, dviejų 
stambių arklių traukiamu važ- 
meniu, nuvyko apžiūrėti ūkio. 
Vaikai čia buvo supažindinti su 
įvairiais ūkio gyvuliais ir net 
turėjo progos pasidžiaugti 4-rių 
dienų ėriuku.

Į stovyklavietę sugrįžo; 
slidėmis, kurias buvo kartu! 
pasiėmę.

Vakare vyko laužas, jame da-' 
lyvavo jau 43 stovyklautojai —i 
jų tarpe buvę skautai, dabar-i 
tiniai ir busimieji skautai-ės. 
Živilė Jurkutė pravedė laužą su 
mėgstamomis ir visų atsimena
momis dainomis, kurias ji labai: 
gerai parinko.

Vaikai irgi atliko keletą 
pasirodymų, kuriems ruošėsi 
dienos metu.

Prisikvėpavę gryno miško oro, 
prisisportavę ir pilni įspūdžių 
jaunieji stovyklautojai be vargo 
užmigo saldžiu miegu.

Sekmadienio rytą atvyko kun. 
Tėvas K. Ambrasas, aukoti šv. 
Mišias. Būdamas (pasirodo) pui
kus slidinėtojas, atsivežė ir 

slides bei atitinkamą aprangą, 
turėjo progos pasidžiaugti 
gamtoje.

Skautai ir skautai kandidatai, 
kaip dalį programos, privalėjo 
sekmadienio pietus išsivirti sau 
patys lauke ir labai skaniai 
valgė dešreles, pupas, bulves su 
spirgučiais.

Važinėjosi ir rogutėmis, nes 
tam tikslui buvo paruoštas 
kalnas ir rogutės nuo jo leidosi 
visu smagumu.

Sekmadienį po pietų vyko 
stovyklos uždarymas. Tun- 
tininkas Gintaras Nagys vi
siems išdalino uždirbtus Žiemos 
stovyklos programos žymenis, 
nes per savaitgalį visi 
skautai,-ės ruošėsi Žiemos 
stovyklos specialybei: „Gold 
Level Winter Camping”, o 
vilkiukai ir paukštytės — 
slidinėjimo specialybei.

Atėjo laikas sutvarkyti 
patalpas. Talkon ir atsisvei
kinti buvo pakviesti ir tėvai. 
Išvykdami vaikai klausinėjo 
savo tėvų ar ir kitą metą bus 
tokia Žiemos stovykla, taip 
labai jiems patiko programa ir 
vieta. Jie žadėjo atsiųsti po 
laiškelį „NL„ redakcijai, pa
pasakodami savo įspūdžius.

Aldona Nagienė buvo atsak
inga už visą išalkusiųjų pamai
tinimą. Šeštadienio vakare jai 
talkino Teresė Mickienė, Ange
lė Ptašinskienė ir Junė Žiaugrie- 
nė. Visiems buvo skanūs „spa- 
getti” su geru antpilu, Cezario 
salotos ir česnakinė duona. O 
Gytis Žiaugra atliko skautišką 
gerą darbelį ir suplovė visus
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indus.
Parkas — nuostabiai gražus, 

didelis, Montrealio salos pabai
goje, Vakaruose. Oras pasitaikė 
irgi ne per šaltas.

Visi buvo dėkingi vadovams ir 
talkininkams už tokį puikų 
skautišką savaitgalį.

D ai.
Iš „Nepriklausoma Lietuva”

1996.1.23

ŽIEMOS IŠKYLA

Toronto „Rambyno” ir „Šat
rijos” tuntų skautai ir skautės, 
prityrę skautai bei vadovai š.m. 
sausio 27 ir 28 d. turėjo žiemos 
iškylą kanadiečių skautų 
stovykloje prie Auroros. Visi 
turėjo smarkiai judėti, nes 10 ° C 
žemiau nulio ir neraginant 
vertė atlikti programas. Įdomi 
buvo ir naktis miegant pala
pinėj, o dar įdomiau rytą keltis 
ir skubėti valgį pasigaminti ant 
laužo. Iškylai vadovavo VSP v.s. 
R. Otto. Išmokta kaip įsirengti 
sniege miegavietę, laužavietę, 
pasigaminti valgį ir daug kitų 
praktiškų dalykų. Atliekant 
įvairius uždavinius, įdomiai 
prabėgo dvi dienos. Visi sugrįžo 
sveiki ir patenkinti. Greitai bus 
organizuojama vienos dienos 
iškyla vilkiukams ir paukšty
tėms, į kurią prašomi įsijungti 
ir šioje iškyloje dalyvavusieji.

M.

SAUSIO 13-SIOS IR VASARIO
16-SIOS MINĖJIMAS TORONTE

Š. m. vasario 4 d. „Rambyno”, 
„Šatrijos” tuntai ir skauti- 
ninkų-kių draugovės paminėjo 
tragišką sausio 13-osios ir 
Vasario 16-sios šventę. Orga
nizuotai su vėliavom dalyvavo 
Lietuvos kankinių šventovėje. 
Kun. V. Volertas pasveikino ir 
atnašavo Mišias, pasakė pa
mokslą, giedojo muz. N. Beno- 
tienės vaikučių choras, skai
tinius skaitė ps. A. Puzerytė ir' 

• sk.v.v.sl. L. Narušis, aukas nešė 
i vilkiukai ir skautės.

Po pamaldų Anapilio muzie
jaus salėje vyko iškilminga 
sueiga. Raportus priėmė t. ad
jutantai ps. D. Grybaitė ir ps. A. 
Saplys, perduodami V.S.P. v.s. 
R. Otto. Pastarasis visus pa
sveikino. Gerbiant mažuoju 
saliutu įneštos vėliavos ir 
minutės tyla pagerbti visi kovo
je žuvę už Tėvynės laisvę. Buvo 
vyriausių skautininkų sveiki-, 
nimai ir įsakymai, per kuriuos' 
į ps. laipsnį pakeltas laivo vadas 
j.b.v.vl. dr. E. Birgiolas ir į
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varesnio skautininko s.fil.dr. 
A. Dailydė, o Geležinio Vilko or
dinu apdovanotas j.v.s. B. 
Stundžia. Vyko įspūdingas įžo
dis, kuriam vadovavo v.s. V. 
Skrinskas. Kaklaraiščius užrišo 
ir ordiną įteikė V.S.P. v.s. R. Ot
to, asistuojant Kanados rajono 
vaduij.ps. R. Sriubiškiui. „Ram- 
byno” t. įsakymuose į pl.l. pa
kelti sk. D. Narušis, D. Sonda,

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

CHICAGO

SUSIMĄSTYMO 
SAVAITGALIO 
DIENORAŠTIS

Šeštadienis, sausio 13-ji
„Aušros Vartų’VKernavės” 

tunto „M. Kubiliūtės” vyres
niųjų skaučių būrelio narės — 
Megan Hauptman, Alisa Kos- 
mopoulis, Daina Lukaitė, Nina 
Padalino ir Auksė Rimaitė šią 
popietę susirinkome savo va
dovės Onutės Utz namuose. 
Ruošdamosios kelionei, į du au
tomobilius- sukrovėme savo 
mantą, šiam savaitgaliui rei
kalingą mums maistą ir reikme
nis numatytiems užsiėmimams. 
Atlikusio# šį darbą jaunatviškai 
pasidžiaugėm gražia žiemos 
gamta, pasimėtydamos sniego 
gniūžtėmis.

Linksmos (nors kiek sudrėku
sios nuo žaidimo sniegu) su
sėdome į sesių Onutės ir Mary
tės automobilius įr išvažiavome 
į Michianą. Kartu su mumis va
žiavo ir sesė Danutė Genčiūtė, 
kuri prisidėjo prie šio savait
galio plano ruošos ir įgyven
dinimo, Išalkusios, pakelyje 
sustojome pasistiprinti mūsų 

o Pažangumo medaliu apdova
noti: T. Jonaitis, P. Gaudie, V. 
Ruslys, J. Wilkinson. Iškilmės 
užbaigtos Lietuvos himnu, vė
liavų išnešimu. Sustojus į du 
ratus, susikabinus rankomis su
giedota „Ateina naktis”. Sekan
tis didelis renginys — Kaziuko 
mugė kovo 3-ią Prisikėlimo pa
rapijoje.

M.

visų mėgiama pica.
Savo kelionės tikslą pasie

kėme jau gerokai sutemus. 
Namą, kuriame buvom numa- 
čiusios praleisti savaitgalį, ra
dome giliai „įbridusį” sniege. 
Norėdamos prie jo privažiuoti, 
turėjome gerokai pasidarbuoti, 
kol nukasėme sniegą nuo kelio. 
Baigusios šį smagų, nors ne
lengvą darbą, mėnuliui ir 
žvaigždėms šviečiant, sunešėm 
į namą visus savo daiktus.

Susitvarkiusios, rinkomės sa-' 
lone pirmam šio savaitgalio 'už
siėmimui ir pokalbiui. Pradė
jome raštu atsakydamos į klau
simą „Ko aš tikiuosi iš skauta- 
vimo ir iš šio savaitgalio”. Po to 
žiūrėjome įdomų filmą „I Heard 
The Owl Call My Name” apie 
vieno eskimų kaimelio Kanado
je gyvenimą ir jų pastangas iš
saugoti savo papročius, kalbą ir 
kultūrą šių laikų gyvenimo ei
goje bei įtakoje. Palyginome sa
vo pastangas išsaugoti lietuvy
bę, lietuvių kalbą, papročius ir 
kultūrą. Paskui vienos tęsė 
kalbas, o kitos, po ilgos dienos, 
ėjo ilsėtis. Pagaliau visos su
migome.

Sekmadienis, sausio 14-ji
Šį rytą sesės Nina ir Alisa, 

anksti atsikėlusios, iškepė 
visoms skanią kiaušinienę su 
įašiniukais ir šiltais riestai

niais. Papusryčiavusios išvažia
vome į Noter Dame bažnyčią da
lyvauti šv. Mišiose. Bažnyčia 
įdomiai įrengta. Vidus panašus 
į teatrą. Altorių pusračiu supa 
suolai, o grindys leidžiasi žemyn 
link altoriaus, todėl iš visur, 
gerai matomas. Pasmoksle ku
nigas sakė, kad kiekvienas esa
me Dievo meilės ženklas ir kad 
tą meilę turime reikšti savo tar
navimu vieni kitiems. Po pa
maldų, eidamos iš bažnyčios 
buvome kunigo pakalbintos ir 
turėjome progą prisistatyti.

Buvo graži saulėta diena. Grį
žusios apsirengėme šiltais 
drabužiais ir nuėjom prie ežero 
Turėjome pakrantėje iš sniego 
sukurti dižiulį skaučių Rūtelės 
ženklą, suradusios kuro sukrau
ti ir uždegti laužą. Skautiška 
tvarka pasiskirstėme darbais. 
Kol sesės Nina ir Alisa, pasiva
dinusios Voverė ir Paukštis 
„skrajojo”, ieškodamos laužui 
kuro, sesės Megan, Daina ir 
Auksė su kastuvais ir kitais 
įrankiais pradėjo kasti didžiulę 
skautišką Rūtelę su įrašu „Bu
dėk”. Nesitikėjome, kad sugebė
sime atlikti šiuos uždavinius, 
bet bendromis pastangomis at
likto darbo rezultatai ir mus 
pačias nustebino. Besišildyda- 
mos prie laužo, kuris iš visų 
pusių tirpino sniegą, gėrėjomės 
skautiška Rūtele, kuri atrodė 
tarsi milžino sukurta.

Grįžusios pasišildėme sriubą 
ir sesės Marytės paruoštus pie
tus. Po trumpo laisvalaikio vyko 
skautiški žaidimai ir užsiėmi
mai, kurių tema buvo „Dievas 
mano gyvenime, kur ir kaip aš 
regiu Dievą”. Po to vyko savęs 
ir kitų pažinimo užsiėmimai. 
Pirmiausiai, nepasirašydamos 
savo vardų, aprašėme savo ge
ras ypatybes. Vadovei perskai
čius kiekvieną apibūdinimą, 
visos bandėme atspėti, kuri sesė
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tai parašė. Tada sesėspaėiliui 
kiekviena apibūdino jos geras 
ypatybes. Verkėme ir juokėmės, 
lyg žiūrėdamos nuostabų filmą. 
Pasijutome tarpusavyje labai 
artimos.

Vakarą užbaigėme simboliš
komis meilės išreiškimo ir ži
niomis pasidalinimo apeigomis. 
Aptemdytame kambaryje degė 
balta Skautijos žvakė, nuo ku
rios mūsų vadovės uždegė savo 
mėlynas žvakes. Kiekviena mū
sų uždegdama savo žvakutę gar
siai perskaičiusi „Ko aš tikiuo
si iš skautavimo ir šio savaitga
lio”, pareiškėme, kaip tikimės 
įgyvendinti savo skautiškus pa
sižadėjimus. Kambarį apšvietė 
aštuonių sesių žvakių liepsne
lės, šildė seseriška meilė ir plito 
jaunatviško pasiryžimo dvasia.

Pirmadienis, sausio 15-ji
„Laikas keltis! Ruoškimės ke

lionei namo!” — ragino vadovių
balsai. Nenorėdamos užbaigti 
šio nuostabaus savaitgalio, dels- 
damos valgėme sesių paruoštus 
pusryčius. Susikrovusios savo 
daiktus, dar kartą nuėjome 
paežerėn pasigėrėti savo vakar 
sukurtu kūriniu. Nuo kalno ma
tėsi sniege iškasta skautiška 
Rūtelė, žėrinti saulės šviesoje. 
Vadovių skatinamos, nenoriai 
išsiruošėm namo. Nors paeže
rėje greit nei žymės neliks mūsų 
sukurtos Rūtelės, šį savaitgalį 
ji tvirtai įaugo mūsų širdyse.

Vyr. skautės kandidatės

IŠKYLA Į MOLIŪGŲ ŪKĮ

Spalio 28-ji — šeštadienis, 
„Mirgos” ir „Gražinos” draugo
vių veiklos plane pažymėta kaip 
„Iškyla į moliūgų ūkį”. Tą rytą 
sesės lituanistinėn mokyklon 
Jaunimo centre rinkosi nuo
tykių lūkesčio apimtos. Sunku 
joms buvo klasėje nusėdėti. O 
tos pamokos, lyg tyčia, begali
niai ilgos rodėsi... Pagaliau! Nu
aidėjus paskutiniam skam
bučiui, pro duris veržiasi klegė
damos „Gražinos”' draugovės 
prityrusios skautės ir „Mirgos” 
draugovės skautės ir skubė
damos lekia_į jų jau laukian
čius automobilius. Netrukus 
Jaunimo centras dingsta už gat
vės posūkio. Važiuojame Lock
port, IL, link.

Atvykusios į Bengston’s mo
liūgų ūkį, seses prie įėjimo su
tiko dviračiais važiuojančius 
JAV prezidentą ir jo žmoną (ro

botai). Netoliese stovėjo būdelė 
su kalbančiais žmogaus griau
čiais, kurie kvietė mus pa
klausyti jo orkestro grojimo. 
Išklausiusios „koncerto”, sesės 
panoro išmėginti savo drąsą 
užburtame name. Visos iš jo 
bėjome, gyvos.

Paskui turėjome progą pa
bendrauti su naminiais 
gyvuliais. Pamatėme ožkas, 
vištytes, ėriukus, karves ir 
kiaulę su paršiukais. Galėjome 
glostyti ir pašerti gyvulius. 
Viena karvė buvo piktoka ir be
veik įkando ją paglostyti 
norėjusiai sesei.

Ūkio viduryje buvo ragana, 
kuri, skrisdama ant šluotos 
paliko dūmų juostą. Šalia ra
ganos buvo iš šieno padarytas 
tunelis ir kukurūzų labirintas.

Po kelių valandų įdomių paty
rimų, sesės turėjo progą malo-

Susimąstymo savaitgalio dalyvės — „Aušros Vartų”/„Kernavės” tunto „M. Kubiliūtės” būrelio 
vyr. skautės kandidatės ir jų vadovės susibūrusios prie lauželio sniegu apklotoje Michigan ežero 
pakrantėje. Iš k. — Onutė Utz, Daina Lukaitė, Auksė Rimaitė, Megan Hauptman, Alisa Kos- 
mopoulis, Nina Padalino ir Danutė Genčiūtė.
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niam pasivažinėjimui ant šieno. 
Traktorius mus apvežė aplink 
ūkį, buvo net sustojęs ir leido 
sesėms išlipti ir išsirinkti po 
gražų didelį moliūgą.

Po pasivažinėjimo ant šieno, 
pasivaišinusios skaniais 
karamele aptraktais obuoliais, 
ėjome pasižiūrėti kiaulių 
lenktynių. Sesė Stefutė Utz' 
buvo parinkta iš žiūrovų tarpo 
atstovauti vienai tų lenktynia
vusių kiaulių. Visos sesės jau
dinosi stebėdamos tas lenkty
nes, kol Stefutės atstovaujama 
kiaulė, pavadinta „Oprah Win-

Iškyloje į moliūgų ūkį dalis Čikagos „Aušros Vartų”/„Kernavės” tunto sesių. Iš k. — Alytė 
Stankevičiūtė, Natalija Plenytė, Birutė Ankutė, Adelė Ročytė, Stefutė Utz, Laura Dainytė, Eglė 
Milavickaitė, Rima Griauzdytė, Birutė Jurjonaitė ir Elytė Žukauskaitė.

PRISIMENANT TAI, KO 
NEGALIMA PAMIRŠTI

Tragiškųjų Sausio tryliktosios 
įvykių minėjimas Čikagoje va
sario 4 d. buvo pradėtas iškil
mingomis šv. Mišiomis Brigh
ton Parko lietuvių Marijos šven
tovėje.

Nors geliančiai šaltas, bet 
skaistus, saulėtas rytas sutrau
kė būrius Čikagos ir apylinkių 
lietuvių, įvairių organizacijų 
narius ir atstovus. Gausaus 
skautiško jaunimo būrys buvo 
pats gražiausias: jauni veidai, 
uniformos'; kaklaryšių spalvos ir 
tuntų vėliavos.

Prieš Mišias bažnyčios priean
gyje — spūstis. Per vitražus 
margų spindulių nušviesti, ren
giamės iškilmėms. Štai ir bran
gus svečias — prof. Vytautas 
Landsbergis. Sveikinasi jis su 
skautais ir vadovais, kaire 
ranka su mažosiomis „Nerijos” 
tunto ūdrytėmis. „Čia jūrų 
skautės”, — pristato jas vadovė. 
„Tai kur Čikagoje jūra?” — 
šypsosi-svečias, „Michigan eže

ras”, — aiškina ūdrytės. „Gra
žiai auklėjat jaunimą”, — sako 
vadovei svečias. Kaip gerai, kad 
mūsų mažieji gali asmeniškai, 
iš arti pamatyti ir pakalbėti su 
šiuo ypatingu asmeniu, kurio 
ryžtą ir drąsą žūties akivaizdo
je bei nuopelnus ne tik Lietuvos, 
bet ir daugelio sovietų pavergtų 
tautų išsilaisvinimui, dar turės 
įvertinti istorija.
Skautai išsirikiuoja vidurinė

je bažnyčios navoje, įnešamos 
vėliavos. JAV LB pirmininkės 
fil. Reginos Narušienės lydimas, 
ateina prof. Landsbergis.

Nepaisant skaudžių įvykių 
minėjimo, visų nuotaika pakili 
ir viltinga, nes tų, kurie žuvo po 
rusų tankais 1991 m. sausio 13 
d., gyvybės auka nebuvo veltui.

„Nerijos” tunto gintare fil. 
Jūratė Jankauskaitė ir sk. vytis 
senj. Andrius Utz skaito žuvu
siųjų pavardes, o skautai ir 
skautės neša po raudoną gvaz
diką — aukos Tėvynei gėlę — 

frey”, pralenkė kitas kiaules ir 
Stefutė laimėjo tos „Ophrah” 
paveikslą.

Nelaukiama atėjo šešta valan
da ir teko visoms atsisveikinti 
ir važiuoti namo su maloniais 
įspūdžiais apie smagiai pra
ėjusią rudens iškylą.

Elytė Žukauskaitė

ant altoriaus. Raudonus, pager
biant žuvusius vyrus ir baltą — 
prisimenant po tankais žuvusią 
jauną merginą.

Po Mišių, Lietuvos himnas 
skamba nuoširdžiai, džiugiai, 
galingai. Vėl laisvos, nepriklau
somos Lietuvos nuostabioji 
Giesmė! Ar pagalvojam, kad 
gyvenam ypatingus istorinius 
laikus, kada įvyksta neįmano
mi įvykiai, kada beviltiškoje pa
dėtyje neprarasta viltis atranda 
išeitį.

Kaip gerai, kad dar turime 
vadovų, kurie padeda jaunie
siems skautams suprasti ir 
įvertinti Lietuvą liečiančių 
įvykių svarbą. Įvykių, kurių 
negalima pamiršti.

Sesė Nijolė
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Aštuonetą metų „Nerijos” jūrų skaučių tuntui Čikagoje vadovavusi js Violeta Paulienė, Klaipė
dos dienos iškilmingoje sueigoje perdavusi tuntininkės pareigas, taria padėkos žodį sesėms, tė
vams ir tunto rėmėjams bei talkininkams. Nuotr J Tamulaičio

stovykloje 
kaklaraiščius 
riša
s. D. Trakienė

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
SKAUTIŠKAS PAŽANGUMAS 

KALIFORNIJOJE

Califorinijos lietuvių skautau- 
jantis jaunimas 1995 m. lapkri
čio 19 d., sekmadieni, pasimel
dęs Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje, tradicinei 
rajoninei sueigai rinkosi Lietu
vių Tautiniuose namuose. Čia 
susirinkusiems tėvams ir kvies
tiems svečiams skautai ir skau
tės turėjo progos parodyti savo 
skautišką pažangumą. Įspūdin
go rimtumo iškilminga sueiga 
skatino kiekvieną skautišką 
širdį kritiškai įvertinti save, 
savo bendraminčius ir pamąs
tyti apie savo pasirinktą būdą 
auklėtis. Už sueigos eigą buvo 
atsakingi broliai kalniškiai.

Sueiga vyko Los Angeles Lie
tuvių Tautinių namų salėje. Tų 
namų valdyba buvo pagerbta, 
įteikiant jai meniškai iš
drožinėtą lentą su padėkos įrašu 

; už ilgametį leidimą naudotis 
skautų būklui skirta patalpa. 

Valdybos pirmininkas Jonas 
Petronis, dėkodamas už įverti
nimą, užtikrino, kad Lietuvių 
Tautinių namų susirinkimų 
salėse skautams visuomet bus 
vietos, bet kartu apgailestavo, 
kad būklo patalpos greitai bus 
reikalingos Namų reikalams.

Buvo paminėta lietuviško 
skautavimo už Lietuvos ribų 50 
metų sukaktis. Ta proga vs fil. 
Eugenijus Vilkas chronologiš
kai pavaizdavo kaip Lietuvių 
Skautų sąjunga buvo atkurta 
lietuviams atsidūrus keliuose 
kontinentuose ir kaip Lietuviš
koji Skautybė augo skaičiumi ir 
dvasios stiprybe vesdama lietu
višką jaunimą tikrojo idealo 
keliu. Skautininke Lionė Vili
mienė jautriai pravedė rimties 
valandėlę, kurios metu uždegta 
žvakė savo liepsna simbolizavo 
meilę skautiškai idėjai, iš kar
tos į kartą perduotą gyvą, ne-' 

palaužtą, drąsiai vedančią į 
džiaugsmą gamtos keliu, nuro
dytu mūsų skautiško sąjūdžio 
garbingų Pirmūnų.

Uždegtos žvakės liepsnelė 
keliavo iš rankų į rankas pas 

(seses ir pas brolius, uždegant 
naujas žvakeles iki jauniau
siųjų, kurie gyvastingąją ugnelę 
sudėliojo į tam paruoštą vieną 
medžio šaką.

Po šios prasmingos apeigos 
vyko įžodžiai. Vilkiukų įžodį 
davė Danius Aneliauskas ir 
Lukas Dzidolikas. Skaučių įžodį 
davė Lina Jocaitė, Aura Baltru
šaitytė, Simona Gajauskaitė ir 
Auksė Stočkutė.

Už pareigingumą ir darbštu
mą į vyresnės skiltininkės laips
nį buvo pakelta Vilija Gulbinai- 
tė, Audra Kudirkai^ ir Aušra 
Mulokaitė.

Visų maloniam nustebimui į 
salę buvo įneštas didžiulis tor-
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Skautams ir skautėms links
mai pakaitomis dainuojant, 
pjaustomas tortas vėliau buvo 
padalintas visiems sueigoje 
dalyvavusiems. Vaišinantis 
buvo rodomas filmas iš praėju
sios vasaros stovyklos, kur 
mūsų jaunimas sėmėsi stiprybės 
ir vystė savo jėgas per lauko 
žaidimus, iškylavimą, sveiką 
maistą ir tinkamą poilsį.

Prieš pradedant iškilmingąją 
sueigos dalį, suėjęs jaunimas 
pasistiprino karštomis dešre
lėmis, kurias paruošė mamytės 
skautės — Kristina Dudorienė 
ir Patricija Jocienė. Ačiū joms!

„Palangos” skaučių tunto Californijoje sesės, davusios skautės įžodį 1995.11.19 d. Ramiojo Van
denyno rajono sueigoje. Iš k. — Lina Jocaitė, Aura Baltrušaitytė, Simona Gajauskaitė ir Auksė .
Stočkutė. Nuotr. Rimo Stočkaus

tas. Kaip vėliau paaiškėjo, jis 
buvo skirtas pažymėti Seserijos 
60-ties metų gyvavimo sukaktį. 
Seserija, kaip LSS-gos šaka 
pradėjo savo savarankišką veik
lą 1935 metais. Prieš tai ji buvo 
Lietuvos Skautų sąjungoje tik 
kaip Skaučių skyrius. Prie su
kaktuvinio torto buvo pakvies
tos sesės, pradėjusios skautauti 
tais Seserijos gyvavimo pradi

niais metais Lietuvoje. Suėjo 
septynios. Šešios dar ir šiandien 
aktyviai dalyvauja skautiškoje 
veikloje, tai gražinietės: Irena 
Vilkienė, Nelė Mockuvienė, Ma
rija Butkienė, Irena Bužėnienė, 
Lionė Vilimienė ir Vanda Zele- 
nienė. Septintoji sesė skautavo 
Lietuvoje, o dabar laiminga, kad 
jos pėdomis eina anūkai ir anū
kės.

Ramiojo vandenyno rajono va
dė dabar yra s.fil. Zita Rahbar, 
„Kalniškių” skautų tunto tunti- 
ninkas — s.fil. Vytenis Vilkas ir 
„Palangos” skaučių tunto tun- 
tininkės pareigas einanti Sese
rijos atstovė s.fil. Daina Kas- 
putienė.

v.s. Vanda Zelenienė

sueigoje.
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„Dainavos ” vietininkijos Rochesteryje nariai Šv. Jurgio parapijos „bazare" pravedę taikinių 
žaidimų. Iš k. — skautės Diana Pieniezny, Rama Gečaitė, kand. Andrius Pieniezny, skautas Linas 
Januška ir kand. Arūnas Gečas.
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Geras darbeli iis suartina

Melbourne vyr. skautės šiek 
tiek suteikia paramos negalios 
ištiktai jaunai mergytei Evelinai 
Urbonavičiūtei. Pasaulio Lietuvių 
Dainų šventės proga 1994 m. po 
Australijos lietuvių Dainų koncerto 
Kaune įvyko susitikimas Melbourne 
vyr. skaučių ir Evelinos bei jos 
šeimos. Nuotraukos priekyje iš 
kairės Lina Didžytė, globojamoji 
Evelina Urbonavičiūtė vežimėlyje 
(nespaeiti negali) ir AudraSimkutė. 
Stovi iš kairės Vida Ziedaitė, 
Danielė Lansell, Zita Prašmutaitė, 
Gabrielė Staugaitytė, Aušrelė 
Urbonavičiūtė, ponia Zita 
Urbonavičienė, Birutė Prašmutaitė 
ir tautiniais rūbais pasipuošusi 
Danutė Lynikienė. Evelina dalį 
savo gyvenimo praleidusi po 

daugelio skausmingų operacijų. 
Prieš Kalėdas gavome Evelinos 
laiškelį ir jos poezijos posmelį:

Minutę atsikvėpk -
Girdi -
Kalėdos beldžiasi į langą...
Pareina Meilė ir Viltis.
Tikėjimas. Palaima. Šventė.

Šviesu tebūna ir skaidru. 
Tegul greta gerumas vaikšto. 
Te sieloje ir namuose 
Džiaugsminga valanda sustoja.

Nors aš dar nevaikštau, bet 
širdelėje bėgu pas Jus, sveikindama 
visus su artėjančiom šv. Kalėdom, 
nešu Jums apšerkšnijusią eglės 
šakelę ir didelę meilęl

Sveikinu gerbiamą kunigą P. 
Daunkį, brangius - Danutę ir Kęstutį 
Lynikus bei jų šeimą, „Dainos 
Sambūrio“ dainininkus, šokėjus ir 
visas skautes, kurios mane 
prisimena. Telaimina Jus Dievasl

Evelina Urbaonavičiutė iš Kauno

KBVELAND
pRS||

KĄčiose.
dr. Stepas ir 

Giedrė Matai 
ir j. v. s. VI. 
Petukauskas
Nuotrauka

VI. Bacevičiaus
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LIETUVIĘ SKAITĘ SĄJUNGOS VADOVYBES BIULETENIS

LSS TARYBOS PIRMI JA

A

licxixuiot
U*

ALELIUJA, ALELIUJA, ALELIUJA

Sveikinu kiekvieną KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖS proga: LINKSMŲ ŠVENTŲ 
VELYKŲ.

Prieš Velykas turėjome progą susimąstyti, pagalvoti ir pakalbėti su kitais apie artimesnį 
sugyvenimą, bendradarbiavimą ir pagarbą vieni kitiems. Gal ir nenorom, suradome 
atlaidumą kitiems ir sau pačiam. Manau, sugebėjome pažvelgti į ateitį ir savo planus.

Po Velykų, šaltesniuose kraštuose, atgyja gamta. Daugiau matome žalios spalvos, gražių 
žiedų. Dažniau matome žydrą dangų. Kasdien darosi šilčiau. Ten kur tas nevyksta, 
įsivaizduokite. Su atsinaujinančia gamta kyla noras apleisti sales, koridorius ir ristis laukan 
į erdvę. Deja, visko negali mesti į šalį ar bėgti į gamtą. Reikia persiorientuoti, reikia 
pasiruošti, kad skautai ir skautės norėtų dalyvauti kiekvienoje sueigoje ar iškyloje. 
Pašvęskite dar, bent, 15 minučių pasiruošimui. Pasistenkite sužinoti ko kiekvienam 
sueigos ar iškylos dalyviui reikia ir, kaip tą atsieksite.

Ateina atostogos, vasaros stovyklos. Kaip ruošimės joms?

Sėkmės ir sumanumo kiekvienam.

v.s.fil. Kęstutis Ječius 
LSS Tarybos pirmininkas

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAI

Kai kuriose vietovėse buvo surengti net keli renginiai paminėti Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 78 metų sukaktį (VASARIO 16-tą), Žuvusių už Lietuvos laisvę 1991 metais 
(SAUSIO 13-tą) ir Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo 6 metų sukaktį (KOVO 
11-tą). Tai reikšmingi įvykiai 20-to amžiaus Lietuvos istorijoje. •!
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Šie minėjimai yra viena iš geresnių progij įrodyti mūsų visuomenei, kad vietovės skautai ir 
skautės pažįsta, supranta ir gerbia Lietuvos istoriją ir jos didvyrius. Kad skautai dalyvautų 
šiuose minėjiuose, tėveliams ir vadovams tenka daugiau pasispausti ir pasiruošti. Pastebė
jau, kad tas įvyko.

Šiuo reiškiu padėką ir pagarbą visiems skautams , skautėms, jų tėveliams ir vadovams, 
kurie net ir per didelius šalčius ar gilų sniegą, dalyvavo su vėliavomis, stovėjo garbės 
sargybose ar skaitė proklamacijas. Pagarba ir jums 'veteranai1, kurie dalyvavote unifor
muoti.

SKAUTIJA -1996 METŲ BALANDIS

Neturėdamas duomenų iš visų vietovių, galiu jums pristatyti tik Čikagos ir Lemont 
vadovus, kurių pastangos buvo atžymėtos DRAUGO dienraštyje. Tai, v.s. Marytė Utz, v.s. 
fil. Rita Penčylienė, v.s. Gediminas Deveikis, s. Dalia Trakienė, j.s. Viligailė Lendraitienė, 
j.v.s. Algis Paulius, ir ps. Ramutis Račiūnas. Gavęs smulkmenas iš kitų vietovių pristatysiu 
ir kitus vadovus.

Esu tikras, kad kiekviename vienete bent vienas minėjimas buvo pravestas, bent vienos 
minutės susikaupimu. Čia yra viena iš progų pabrėžti Lietuvos istorijos reikšmingus įvykius 
Šiose vieneto sueigose yra įmanoma sudaryti progą kiekvienam dalyviui pasisakyti, kaip 
jis ar ji supranta tą įvykį, vietoje, kad klausytis ‘ilgesnio1 pašnekesio. Kiekviena skiltis, ar 
gru-pelė skautų/čių, gali pristatyti savo montažą, vaidinimėlį. Kiekvienu pasisakymu ar 
pasiro-dymū galima, beveik privaloma, pasidalinti su kitais vienetais per skautišką spaudą.

LSS VADOVYBĖS RINKIMAI

Paskutiniame, 1995 metų gruodžio mėnesio SKAUTŲ AIDE, SKAUTUOS skyriuje trumpai 
supažindinom, kas turės teisę balsuoti. Balsuoti galės tik tie^kurie bus susimokėję nario 
mokestį už 1994, 1995 ir 1996 metus. Nario mokestis yra mokamas savo vienete, tiesiai 
šakų vadijos iždininkui (Brolijos, Seserijos ar Akademinio skautų sąjūdžiui). Tarybos nariai 
mok^'tiesiai Tarybos iždininkui. 1996 metų nario mokestis yra $20.00. Brolijos, Seserijos 
ir ASS aplinkraščiai smulkiai išaiškino nario mokesčio taisykles. Dar kartą primename, kad 
LSS Vadovybės rinkimų komisija neturi teisės ir nepriims jokių nario mokesčių. Rinkimų 
komisijai siunčiami nario mokesčiai bus grąžinami siuntėjui nurodant,kur jis ar ji turėtų 
siųsti savo nario mokestį.

Kviesliai dalyvauti LSS vadovybės rinkimuose bus siuntinėjami tik pagal prisiųstus sąrašus. 
Sąrašus paruoš Brolijos, Seserijos, ASS ar rajonų vadijos ir Tarybos iždininkas.

LSS vadovybės rinkimai bus vykdomi pagal šią darbotvarkę, kuri gali būti pakeista 
susidarius sąlygoms.
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RAŠINIŲ KONKURSAS

Jau pasibaigė, v.s. fil. Ramunė Lukienė praneša, kad yra sudaryta įvertinimo komisija, kuri 
jau yra pradėjusi savo darbą. Gauta beveik 10 rašinių. Sveikiname visus dalyvaujančius 
konkurse. Tikimės, kad sekančiame konkurse dalyvaus daugiau. Bus įdomu skaityti kaip 
kiekvieno autoriaus šeimą atsirado JAV, Kanadoje, Australijoje, Anglijoje, Pietų Amerikoje 
ar Vokietijoje.

1996 METŲ LSS VADOVYBĖS RINKIMŲ DARBOTVARKĖ

1. Rinkimų pradžia ................ . .................................................................................. 1996 gegužės 5

2. Sąrašai prisiunčiami Rinkiminei Komisijai iki................................. birželio 3

3. Registracijos lapai išsiunčiami iki............................................................. liepos 8
Kartu siunčiamos: kandidatų siūlymo ir pasisakymų formos

4. Dalyvių registracija iki..................................................................................... rugpjūčio 26

5. Kandidatų siūlymas iki..................................................................................... rugsėjo 19

6. Balsavimo lapai išsiunčiami iki................. ................................................. rugsėjo 30

7. Balsavimo lapai gražinami iki..................................................................... spalio 28

8. Rinkimų duomenys skelbiami iki................................................................ lapkričio 25

9. Tarybos, Garbės teismo ir Kontrolės komisijos pirmininkų 
rinkimai....................................................................................................... nuo gruodžio 9 iki 20

Lietuviškai skautijai daug nusipelnę skautininkai. Iš k. — vs Česlovas Kiliulis 
(Bostonas), vs Vladas Bacevičius (Clevelandas) ir vs Stasys Ilgūnas 
(Rochesteris).
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LSS GINTARO IR LSB ĄŽUOLO 
VADOVU-VIŲ MOKYKLOS

LSS ir LSB praneša, kad 1996m., GVM ir ĄM vadovų lavinimo vasaros stovykla įvyks:

LAIKAS: 1996m. liepos men. 10-17 d.d. Pradedame ir baigiame 12:00 val.p.p. punktualiai.

VIETA: Chicago skautų ir skaučių “Rako” stovyklavietėje, 1918 E.HawIg'y Rd., Custer, Ml.

DALYVIAI: Skautės nuo 16m. amžiaus, II -prityrusių skauciųpat. laipsnio, vadovaujančios arba
turinčios sugebėjimu vadovauti.
Skautai nuo 17m. amžiaus, I - skautų, arba II - prit. skautų patyrimo laipsnio, jauni 
vadovai arba turintį sugebėjimu, vadovauti.
Išimtinais atvejais, tuntininkams arba vieneto vodovams pristačius ir skyrių vedėjams 
patvirtinus, gali būti jaunesni vienais metais.
Pageidautina lanke skiltininkų kursus.

REGISTRACIJA:
Registracijos lapai su mokesčiu prisiunčiami GVM ir AM Vedėjams iki s.m. balandžio 
1 d., be išimties. Balandžio men. 15d. bus išsiųsti paruošiamieji darbai kurie turės būti 
prisiųsti pries stovyklą.

MOKESTIS: $ 125 (US). Kanados skautai-ės siunčia pašto perlaidas(Postal Money Orders). Čekius
arba perlaidas rašyti GILANDA MATONIS arba CASIMIR MATONIS. Tik taip 
mus bankas pažibta.

TRANSPORTAS: Pasirūpina vienetai.

i

I PASTABA: Stovykla bus užskaitoma tik dalyvavusiems nuo pradžios iki pat galo. Pavėluoti atvy
kimai ir ankstyvus išvykimai nebus leidžiami. Transportą galima iš anksto atitinkamai 
suplanuoti. Negalintieji pilnai dalyvauti - neturėtų iš viso vykti.

ĮVAIRUMAI: Chicagos skautų-ių stovykla Įvyks liepos 17-20 d.d. “Rako “ stovyklavietėje. Norintieji
* dalyvauti turi iš anksto susitmi/registruotis pas atitinkama, tuntininkų-e,.

v.s.fil.Gilanda Matonienė 
10932 W.E1 Capitan Circle 
Sun City, AZ 85351-2107

tel. 602- 933-0547 

v.s.fil.Kazys Matonis 
10932 W.E1 Capitan Circle 
Sun City, AZ 85351-2107

tel. 602- 933-0547
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VYRIAUSIO SKAUTININKO
LIETUVIU

LITHUANIAN BOY SCOUT BULLETIN

v.s.fil. Albinas Sekas, LBS VS - 2940 Hopeton Rd. LaCrescenta, CA 91214

Mieli Vadovai,
LIETUVOS SKAUTŲ BROLIJOS 

VADOVAMS

MIELI SKAUTAI IR VADOVAI

Sveikinu visus su artėjančiu pavasariu ir KRIS
TAUS prisikėlimo švente — ŠV. VELYKOMIS.

Kaip Velykas laikome prisikėlimo ir atgimimo 
švente, taip ir mes turime pasiruošti ateinančiam 
pavasariui ir vasaros stovykloms.

Kaziuko mugių pasiruošimams pasibaigus, dėki
me pastangas, kad vienetuose vyktų pasiruošimas 
patyrimo laipsniams ir vasaros užsiėmimams.

Mieli vienetų vadovai, dirbant glaudžiai su tėvais, 
skautininkais išėjusiais į pensiją ir su skautų skiltimis, 
pavyks įgyvendinti užbrėžtus tikslus.

Siunčiu jūsų informacijai pranešimą bei registra
cijos lapą š.m. vasaros Ąžuolo Mokyklos stovyklai.

Primenu, jog LSB ĄM darbas susideda iš teoreti
nės dalies, praktinės dalies (Ą.M. stovyklai), vado
vavimo dalies (9 mėn.) ir baigiamojo darbo. Ą.M. 
taisyklės yra LSB reguliamine, psl. 25. Prašau jas 
peržiūrėti ir kandidatams reikalavimus paaiškinti. 
Labai svarbu, jog jie suprastų jog nedalyvaus „tik 
stovykloje“, bet stoja ir į jaunesnių vadovų lavinimo 
mokyklą, kurios reikalavimus pilnai užbaigus gau
namas Ą.M. ženklas.

Prašau paraginti visus savo vieneto atitinkamus 
jaunus vadovus ir kitus, kurie turi palinkimo vado
vauti, registruotis šiai mokyklai/stovyklai ir atitinka
mai jai ruoštis.

Budėkime!

Pranešame Skautų Brolijos nariams, kad Brolijos 
Vadovų suvažiavimas įvyks gegužes mėn. 4 ir 5 dieno
mis Lietuvių Centre prie Lemonto. Visi priklausą^. 
Brolijos Vadijai turi dalyvauti.

Suvažiavimo pradžia 9 vai ryto.

Budėkime kartu ir gero vėjo jūreiviams.
. vs. fil. Albinas Sekas

Vyriausias Skautų Brolijos Skautininkas.

1-8-96
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v.s. Birutė Banaitienė, 84 Margaret Road, Abington, Massachusetts 02351 * (617) 871-1517

IŠ VYRIAUSIOS 
SKAUTININKĖS 
APLINKRAŠČIO

Mielos Sesės:
Šv. Kazimiero proga sveikinu 

visas vadoves ir seses. Žinoda
ma, kiek darbo ir pasišventimo 
pareikalauja suruošti sėkmin
gas ir įdomias Kaziuko muges, 
linkiu visoms laimės ir iš
tvermės.

PRIMENAMA:
Pakėlimai:
Balandžio 23 d. — Šv. Jurgio 

šventės proga įvertinimams 
kandidatės turi būti pristatytos 
Rajono atstovei (kopija VS-kei) 
iki š.m. kovo 31 d.

Registracija — narių mo
kesčiai:

Vienetai dar nenusiuntę Sese
rijos iždininkei vienetų registra
cijos ir narių mokesčių už šiuos 
metus, prašomi nedelsiant tai 
atlikti. LSS Vadovybės narių 
rinkimai vyks šiais metais. Da
lyvauti balsavime turite būti 
užsimokėjusios nario mokestį už 
1994, 1995 ir 1996 metus.
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„Gintaro” vadovių mo
kykla:

GVM mokykla-stovykla vyks 
š.m. liepos 10-17 d., Vidurio ra
jone, Rako stovyklavietėje, Cus
ter, Michigan.

Dalyvės — skautės nuo 16 m. 
amžiaus, II prityrusių skaučių, 
pat. laipsnio, vadovaujančios ar 
turinčios sugebėjimų vadovauti. 
Išimtinais atvejais (tuntinin- 
kėms ar vienetų vadovėms pris
tačius ir skyrių vedėjoms pa
tvirtinus), gali būti vieneriais 
metais jaunesnės. Pageidautina 
— skiltininkių kursus lan
kiusios.

Vienetų vadovės turėtų nu
matyti iš anksto, kurios sesės 
galėtų dalyvauti. Jei yra GVM 
baigusių, norinčių būti instruk
torėmis ar padėjėjomis, prašoma 
pranešti sesei Gilandai Mato- 
nienei, 10932 W. EI Capitaih 
Čir., Sun City, AZ 85351-2107. 
Tel. 602-933-0547.

Užsienio vienetų vadovių 
dėmesiui:

Š.m. liepos 6 d. Čikagoje vyks 
Tautinių šokių šventė. Jei į ją 
vyksta sesės (atitinkančios 
aukščiau nurodytoms sąlygoms) 
iš Australuos, Europos ir Pietų 

Ainėrikos, noriričidš pasinaudo
ti proga dalyvauti GVM kur
suose, Seserija padengtų mokes
tį. Prašoma ilgiau nelaukiant 
kreiptis į Vyriausią Skau
tininką.

PRANEŠAMA:
„GabĮjos” ateinanti laida 

išeis gegužės mėti; „Skautų 
aidė”. Žinias apie inehėtus ir 
nuotraukas siųskite sesei Nanii- 
kienei iki š.m. kovė 30 d.

Draugininkių kursai viene
tuose — 1996 m.

Seserija, norėdama pravesti 
draugininkių kursus vienetuose 
ar rajonuose, prašo vienetų va
doves iki kovo 31 d. pranešti 
Vyriausiai skautininkėi, kuriuo 
laiku tokius kurkus pravesti 
jūsų vienetuose. Kursų pro
grama ir instruktorės bus 
vienetams parūpintos. Lauksiu 
greito atsiliepimo.

Naujas adresas: ' . ...
LSS Jūrų skaučių skyriaus 

vedėja js. fil. Milda Arlauskienė 
persikėlė į California. Jos adre
sas — 10768 Sunset Ridge Dri
ve, San Diego, CA 92131. Tel- 
(619)586-7094.

30



Atlanto rajone:
Atlanto rajono Seserijos atsto

vė s. Aldona Pintch, jos pačios 
prašymu, yra atleidžiama iš pa
reigų. Atlanto rajono atstovės , 
pareigas laikinai tvarkys LSS 
Vyriausia Skautininke. . .

Pranešama, kad Atlanto ra
jone New Jersey skaučių „Pa
langos” vietininkya ir mišri 
Washingtono „Rambyno” 
vietininkija uždaromos (pagal ' 
LSS įsakymus Nr. 77 ir 78).

VASAROS STOVYKLOS:

JSirželio 15-22 d. — Detroito 

skautų stovykla Dainavoje, 
Manchester, Michigan.

Liepos 10-17 d. — „Gintaro” 
ir „Ąžuolo” vadovių,-ų lavinimo 
mokykla Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan.

Liepos 17-27 d. — Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla 
Rako, stovyklavietėje, Custer, 
Michigan.

Liepos 31 — rugpjūčio 11d.
— Ramiojo vandenyno rajono 
stovykla „Big Bear”, California.

Rugpjūčio 4-17 d. — Toron
to skautų ir skaučių stovykla. 
„Romuvos” stovyklavietėje*

Kanadoje.
Rugpjūčio 11-18 d. — Atlan

to rajono stovykla „Camp 
Resolute”, Bolton, Massa
chusetts.

Rugpjūčio 12-19 d. — Mon- 
trealio skautų ir skaučių sto
vykla „Baltijos” stovyklavie
tėje^

Su geriausiais skautiškais 
linkėjimais,

BUDĖKIME!
v.s. Birutė Banaitienė

LSS Vyriausia Skautininke

Prie Lietuvių Skaučių Seserijos 60-ties metų gyvavimui paminėti sukaktuvinio torto, Ramiojp 
Vandenyno rajono iškilmingoje sueigoje 1995.11.19 d., suėjo sesės, pradėjusios skautauti Seseri
jos gyvavimo pradiniais metais Lietuvoje. Iš k. — Marija Lipienė, Irena Vilkienė, Nelė Mockuyietyė, 
Marija Butkienė, Irena Bužėnienė, Lionė Vilimienė ir Vanda Zelenienė.

Nuotr. Vytauto geležio
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A. A.
Milda Zebrauskaitė-

Stankleriė

Lįen^vutis šilo smėlis...
O pasaka graudi —
Aš Vįn ramiai gulėsiu
Po dpevmedžiu žaliu.
Tfyip' bus ramu ir gera
Kdį vakarais tyliais 
Vidįij kapų ties kryžium 
Mėmilišųiusileis.

Prieš Naujus 1996-sius
Metus, 199&ltĄetų gruodžio mėne

sio 31 dienos vėlyvą vakarą, Ha
miltone, Kanadoje, mūsų gretas 
paliko ir iš šio pasaulio iškeliavo 
vyr. skautė Milda Žebrauskaitė 
Stankienė. Liko liūdinti šeima — 
dvi dukros, vyr. skautės Loreta ir 
Vida, ir vyras Jonas.

Su Milda susitikome po karo 
Augsburge, Vokietijoje, Haunste- 
teno stovykloje. Kartu lankėme 
gimnaziją, kartu skautavome, o

— a.a. v.s. Kazimieras Batūra, 
sulaukęs 82 m. amžiaus, nuėjo 
NAMO.r

A.a. brolis Kazimieras Batūra 
gimė 1913 m. gruodžio 5 d. Jur
barke, kur, lankydamas gim
naziją, 1930 m. įsteigė pirmą 

i skautų draugovę ir jai vado- 
ivavo. 1933 m. Nemaniūnuose 
prie Birštono baigė dviejų savai
čių draugininkų kursus. 1934 
m. pakeltas į paskautininko 
laipsnį. 1936 m. baigė karo 
mokyklą, gavo j. leitenanto: 
laipsnį ir tarnavo artilerijos1 

■ daliniuose. Sovietams okupavus 
Lietuvą, buvo sunkiai sužeistas,1 

vėliau vėl suėjome Kanadoje. Ji 
buvo skautė, nors be ypatingų 
pareigų ar apdovanojimų, tačiau 
labai pareiginga ir gerus darbelius 
atlikdavo tyliai, bet su džiaugsmu. 
Skautai-ės gyvulių draugai, tai ir 
Milda ypatingai mylėjo gyvulius ir 
daug prisidėjo prie pamestų gyvu
liukų globos. Ilsėkis, miela Milda, 
svetingoje Kanados 'žemėje.

V.S. Regina Tikniūtė Bagdonienė.

Su šeima pasitraukė į Vokie
tiją 1944 m. Skirstantis iš 
stovyklų, pasirinko Australiją, 
o 1955 m. persikėlė į Torontą, 
kur įsikūrė pastoviam gyveni
mui ir įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Buvo vienas sporto klubo 
„Aušra” vadovų, bet ilgiausiai 
ir plačiai reiškėsi skautų veiklo
je: 1961 m. „Mindaugo” dr-vės 
draugininkas, 1964 m. „Ram- 
byno” tuntininkas, „Romuvos” 
darbuotojas, vėliau ilgametis 
valdybos pirmininkas, 1967 m. 
LSB Kanados rajono vadeiva, 
1969 m. — rajono vadas, 1971 m. 
skautų išvykos į Europą organi
zatorius, skautų vienetų bei 
vadovų instruktorius. Apdova
notas ordinais — „Už nuopel
nus”, „Lelijos” ir „Padėkos”.

Velionis nuliū
dime paliko žmoną Danutę, sū-. 
nų s. Kastytį, Vokietijoje su 
šeima gyvenančią dail. Jūratę, 
Vasario 16 gimnazijos darbuo
toją, gražią skautišką vaikai- 
čių-dukraičių „skiltį”, gimines, 
artimuosius, ” Snk.

Brolis K. Batūra skautybe tikėjo, ja 
gyveno iki paskutinio atodūsio. Porą 
valandų prieš mirtį, nebegalėdamas 
kalbėti, su juo atsisveikinti atėjusią 
dukraitę atsisveiki.no skautišku sa
liutu, tarsi įpareigodamas, o ji — 
pasižadėdama budėti. (Red)
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BANDYMAI SUVIENYTI LIETUVOS 
SKAUTUS

Š.m. vasario 3-6 d. Lietuvoje' 
viešėjo Pasaulio skautų judė
jimo organizacijos vadovės 
Paola Bortini, WAGGGS atsto
vė Rytų ir Centrinei Europai, ir 
Jacqueline Colier, WOSM jau
nimo programų direktorė. Abi 
sesės sukvietė keturių Lietuvoje 
registruotų skautų organizacijų 
(Lietuvos Skautų sąjungos, 
Lietuvos Skautijos, Jūrų skau
tuos „Divytis” ir Lenkų skautų 
organizacijos Lietuvoje) vado
vus,-es pokalbiui dėl galimybių 
suvienyti visus Lietuvos skau
tus, norinčius dalyvaut Pasau
linių skautų organizacijų veik
loje. Tai antras panašaus pobū
džio susitikimas. Pirmąjį, prieš 
tai pabendravusi su visų organi
zacijų vadovais Lietuvoje, 1995 
m. lapkričio 27 d. Vilniuje buvo 
surengusi Paola Bortini. Tarp 
susitikimų pasikeista organi
zacijų statutais Lietuvoje, 
vasario 1 d. susitikta vieniems 
tarpusavyje pabendrauti Kauno 
jūrų skautijos būstinėje.

Vasario 4 d. Kaune kartu 
buvo svarstytos Lietuvos jau
nimo problemos ir skautų gali
mybės (susivienijusių ir vei
kiančių atskirai) jas spręsti. 
Taip pat buvo supažindinta su 
reikalavimais stoti į WGGGS ir 
WOSM, ieškota kelių tai 
padaryti dar š.m. liepos mėnesį.

Vasario 5 d. Lietuvos Skautų 
organizacijų vadovams buvo 
pateikta galimo bendro statuto, 
atitinkančio Pasaulinių skautų 
organizacijų reikalavimams, 
schema, paaiškinimai ir kon
kretūs terminai etapų, leidžian
čių pasirengti bendram suvažia
vimui. Nutarta, jog toks suva
žiavimas, sieksiantis sujungti 
Pasaulio skautų šeimai norin
čius priklausyti Lietuvos 
skautus, įvyks š.m. lapkričio 
mėnesį.

Budėdamas,
brolis Algimantas 

Malkevičius
Kaunas, 1996.II.5

Fil. Rūta Kulikauskienė savo Vilniuje 
įsteigtame knygyne.

Nuotr. V. Ščiavinsko -

žmonės neišgali pirkti brangių 
knygų.

Ponia R. Kulikauskienė nu
sprendė išnaudoti galimybę 
įsigyti pigesnių, nors jau ir 
naudotų knygų. Pasak jos, 
knygyne pardavinėjamos tik 
geros būklės knygos. „Ar knyga 
išleista ką tik, ar prieš kelerius 
metus, grožinei literatūrai nėra 
svarbu”, — sakė knygyno savi
ninkė. Greitai senstančios: 
mokslinės literatūros ir'
vadovėlių R. Kulikauskienė į 
Lietuvą vežti nesirengia.

„RŪTOS KNYGOS”
VILNIUJE

Fil. Rūta Kviklytė ir jos vyras 
Edmundas Kulikauskai, iš Cali- 
fornijos persikėlę, jau kuris 
laikas gyvena Lietuvoje. Nuga
benusi Lietuvon savo a.a. tė
velio fil. vs. Broniaus Kviklio 
biblioteką bei archyvą, ir jį sut
varkiusi, fil. Rūta Vilniuje ati
darė anglų kalba knygų knygy
ną. Apie fil. Rūtą ir jos knygyną 
„Lietuvos ryto” š.m. sausio 4 d. 
laidoje išspausdintame straips
nyje „Verslas: naudotos knygos 
anglų kalba” žurnalistė Rusnė 
Marčėnaitė pasakoja:

„Pigios naudotos knygos ang
lų kalba” — skelbiama prieš 
kelias savaites sostinės Sena
miestyje, netoli Prezidentūros, 
Daukanto aikštėje, grafų de 
Reusų rūmų rytiniame korpuse, 
atidaryto knygyno „Rūtos kny
gos” reklamoje.

Pasak knygyno šeimininkės 
Rūtos Kulikauskienės, tai 
vienintelis tokio pobūdžio 
knygynėlis Baltijos valstybėse. 
Ji, pensijon išėjiisi biblio
tekininkė iš Kalifornijos, sakė 
dar gyvendama Jungtinėse 
Amerikos Valstijose ne kartą iš 
savo pažįstamų Lietuvoje' gir
dėjusi, jog čia labai trūksta 
literatūros anglų kalba. Be to,

Kol kas knygyne galima rasti 
nuotykių, mokslinės fantasti
kos, istorinės literatūros, 
žurnalų, komiksų. Seni žurnalai 
čia kainuoja nuo 3 iki 10 litų, 
knyga minkštais viršeliais — 
apie 5 litus. Knygos kietais 
viršeliais — nuo 10 iki 20 litų. 
Brangiausias knygyno egzemp
liorius šiuo metu — Websterio 
žodynas — kainuoja 100 litų.

Pasak R. Kulikauskienės, 
naujasis darbas jai įdomus jau 
vien todėl, kad lietuviai visiškai 
paneigė jos per dvidešimt metų 
darbo bibliotekoje metų susifor
mavusį skaitytojo įvaizdį.
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Balio Sruogos šimtmetį švenčia 
visa Lietuva. Kaune B. Sruogos 
namelis atremontuotas, pirmasis 
aukštas atstatytas toks, koks buvo 
jam su šeima ten gyvenant. Antra
me aukšte — plati jo kūrybos ir 
gyvenimo nuotraukų paroda.

Gimtinėje Baibokuose (Biržų 
apskr.) įrengtas memorialinis kam
barys, o prie kelio, vedančio į 
rašytojo tėvų ūkį pastatytas jam 
koplytstulpis.

Kaune, Žemuogių g., kur 
Sruogų ir'daug profesūros gyventa 
(Sofija Čiurlionienė, Kazys Pakš
tas, Vladimiras Šilkarskis, Leonas 
Karsavinas, Gotlibas Študerus) 
prikalta lenta su jų pavardėmis. 
Taip pat atžymėtas namas Vilniuje 
(su B. Sruogos, V. Krėvės ir V. 
Putino pavardėmis) ir Druskinin
kuose, kur B. Sruoga rašė „Dievų 
mišką“. Vilniaus universitete B. S.- 
vardu pavadinta viena auditorija; 
Kaune-ir Vilniuje yra Balio Sruo
gos vardo gatvės.

LIETUVOJE 1996-ieji METAI

Iškilmingos akademijos B. 
Sruogai prisiminti buvo surengtos 
Vilniaus ir Kauno universitetuose. 
Visi Lietuvos mėnraščiai ir dien
raščiai spausdina B. Sruogos strai
psnius, eilėraščius, jį pažinojusių 
atsiminimus ir jaunųjų literatų jo 
kūrybos nagrinėjimus. Neseniai pa
sirodė vieno lito vertės pašto ženk
las su B. Sruogos atvaizdu.

Ruošiamasi išleisti 20 tomų 
rašytojo raštų. Jau knygų lentynose 
matosi „Balys Sruoga mūsų atsimi
nimuose“ (Čikaga, 1974) antroji 
laida ir šiuo metu spausdinamas 
„Dievų miško“ anglų kalbon verti
mas (vertėja — Sruogos dukraitė 
Aušrinė Bylaitė). Daug renginių 
rašytojui pagerbti ir prisiminti vyks 
visoje Lietuvoje, visus metus.

BALIO SRUOGOS RAŠTŲ 
TYRINĖTOJAS

ALGIS SAMULIONIS:

Jis buvo didelių pasikeitimų 
liudytojas, o neretai ir aktyvus jo 
dalyvis, ir tai suteikia jo gyvenimui 
bei kūrybai ne tik sunkiai išvengia
mo tokiais atvejais dramatizmo, 
sustiprinto jo paties asmenybės 
prieštaringumo, bet ir neabejotiną 
išgyvenimų gelmę, platų istorizmo 
pojūtį, vaizduojamų problemų ir 
likimų sudėtingumą.

BALIO SRUOGOS 
PASISAKYMAS:

Mūsų kūryba privalo paguosti 
žmogų. Paguosti aukštesne prasme. 
Mūsų menas turi pažadinti širdyje 
viską, kas priklauso amžinybei.

PASKIRTI BALIUI SRUOGAI

Mūsų žemiškąjį kelią 
Amžiuos rodama, 

Užaugino mus žemelė 
Lietuvos sena.

Kaip motulė, kaip širdelė 
Slegiama vargų,

Įtikėjo savo dalią 
Rūpesčiui vaikų.

Kelsis saulė Vilniaus sodais 
Ar šalna suzmegs -

Širdys aukurais vienodais 
Te motulei degs!

Susiglauskim, sesės, broliai, 
Meilėj Lietuvos -

Mums rytojaus tamsūs toliai 
Saule suliepsnos!

Gedimino kalno ženklas 
Te mus žygin ves, -

Te darbuos paliks paminklas, 
Kad gyvenom mes!

♦ * *
GEDIMINAS

Mes išmirsim, Amžiai slinks. 
Ąžuolai pavargs, sulinks. 
Miestas amžiais nemarus 
Lietuvos sargyboj bus! 
Kol lietuviui Vilnius švies, 
Kol jo meilė bus gyva - 
Nemari bus Lietuva!

* ♦ *
Mes neužmigom, 
nors ir prispausti, 
nors ir nuskausti, 
nors ir užguiti.

* * *
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PROF. V. LANDSBERGIS 
VYDŪNO FONDE

Artimesnė pažintis su prof. 
Vytautu Landsbergiu užsimez
gė 1962 metais, kai Vydūno fon
das jam paskyrė metinę 5,000 
dol. premiją ir pažymėjimo 
lentą. Pažymėjimas buvo įteik
tas Aukščiausiosios Tarybos 
(dabar Seimo) rūmuose. Įvykį 
paminėjo Lietuvos tada jau lais
va spauda. Nedaug dėmesio 
šiam pagerbimui skyrė Čikagos 
lietuvių laikraščiai (!?). Bet šis 
įvykis buvo mažas pastipri
nimas sunkiose prof. V. Lands
bergio pareigosė. Jis galėjo 
išleisti parašytą knygą, kuri be 
Vydūno fondo paramos sunkiau 
plistų po pasaulį. Vydūno fon
das atliko savo skautišką gerąjį 
darbelį.

1994 metais prof. V. Lands
bergis atvykęs į Čikagą vėl 
susitiko su fondo vadovybe, il- 
‘gai kalbėjosi kuklių pietų 
metu, pasveikino dalyvius ir, 

lietuvišku papročiu, atsilan- 
Įkymo proga padovanojo namų 
darbo gražų lininį rankšluostį, 
kuris dabar puošia fondo būs
tinę Lemonte, praturtintas 
aukotojo parašu.

Trečias prof. V. Landsbergio 
apsilanymas įvyko š.m. vasario 
3 d., taip pat Lemonte. Ten vyko 
jo susitikimas su konservatorių 
rėmėjais iš Čikagos apylinkių, 

i Profesorius rado laiko pabuvo
ti su Vydūno fondo vadovybe ir 
pasidalinti mintimis. Fondo 
valdybos pirm. Vytautas Makū
nas supažindino svečią su fon
do jau atliktais ir numatomais 
darbais, studentų rėmimu, kny
gų leidyba, metinėmis premi
jomis. Paaiškėjo Amerikos lietu
vių veikla, kuri vykdoma sava
norių darbininkų, už tai negau
nant atlyginimo. Profesorius 
pakalbėjo apie bendrus klau-< 

'simus, kurie klausytojų buvo 
atidžiai išklausyti. Paskui vyko 
kuklios vaišės, buvo pakeltos 
šampano taurės svečio garbei. 
Vyko draugiškas pasikalbėji
mas, minčių paąidąlinįnjįas. At
silankymui prisiihintiį buvo 
įteiktas senovės didingos Lietu
vos žemėlapis iš XV - XVI šimt
mečio, kad jis puoštų svečio raš
tinę Seimo rūmuose, Vilniuje. 
Išvykdamas garbingas svečias 
parašė atmintinus žodžius:

Mieli Vydūniečiai,
Labai gerbiu ir žaviuosi Jūsų 

nuoseklia veikla ir gražiais dar
bais. Remkit ir toliau jaunimų, 
lituanistikų, knygų. Visa tai yra 
gražiausia parama ir tarnyba

i Lietuvai.
Ačiū ir sėkmės!
Jūsų Vyt. Landsbergis 

1996, vasario 3 d.

Pirmadienį gerb. profesorius , 
išvyko atgal į Vilnių. Maloniai 
prisimename jo atsilankymą 

| Vydūno fonde ir lauksime toli- 
. mesnių. __

Prof. Vytautas Landsbergis aplankė Akademinio Skautų Sąjūdžio Vydūno Fondo būstinę š.m. 
vasario 3 d. Iš k.: A. Kerelis, A. Urbutis, Z. Juškevičienė, D. Urbutienė, I. von Braunienė, L. 
von Braun, J. Variakojienė, A. Stepaitis, prof. V. Landsbergis, V. Mikūnas, R. Norušienė, V. 
Lietuvninkas, E. Kulikauskas ir L. Maskaliūnas.

Nuotr. J. Tamulaitis
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