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Visi skau/au/anv
Skautybė yra auklėjimas ir skautiškosios asmenybės ugdymas.
Sekdami skautybės linkmę, bandome gyvendinti įžodį, įstatus, šokį 

ir įvairius gerus skautiškus papročius. Kai mums pasiseka tai 
sėkmingai vykdyti, tampame skautais skautėmis ir visaip užsiimame 
kaip skautai-ės: mokomės, lavinamės, darome gerus da.belius ir 
bandome visaip tobulėti.

Skautauti juk gali kiekvienas ir kiekviena, Ir niekas nėra nė per 
jaunas pradėtu kaip niekas nėra ir per senas vis lavintis bei vis 
tobulintis.

Skautiška Orentų šeima (Detroit)

Mes lietuviai skautai ir skautės esame susibūrę į didžiulę Lietuvių 
Skautų Sąjungą, kurios organizacinės gijos, mus visus jungiančios į 
tokią gausią lietuvišką šeimą, yra išsiraizgiusios po visą pasaulį ir 
visose vietose,kur yra lietuvių.

Smagu boti skautu ir skaute. Dar smagiau ir dar svarbiau būti 
lietuviu skautu ir lietuvaite skaute. Tai didelė laimė ir didelė garbė!

O labai puiku, kad į mūsų skautiškąjį sąjūdį palaipsniui įsijungia 
ištisos šeimos - vaikai ir tėvai, maži ir dideli, jauni ir suaugę. Taip 
patogiau skautauti ir lengviau laikytis lietuvybės.

Gi mūsų rpielosios vadovės ir uolieji vadovai visur ir visose vietose 
stengiasi, kad lietuvių skautų-čįų sąjūdis gyvuotų ir augtų ir kad mes 
visi drauge smagiai skautatumėm.

v.s. A. Saulaitis

Dievuli mano, 
Aš Tau dėkoju, 
Kad leidi melstis 
Prie Tavo kojų!

Kad leidi tarti: 
“Mylimas Tėve!”
Tu - mūsų džiaugsmas, 
Aukštybių Dieve!

Tavoji meilė
Ribų neturi:
Visus ji traukia 
į vieną būrį.

Jauną ir seną, 
Gerą ir blogą, 
Visus kvieti Tu 
Po savo stogu.

Todėl kartojam: 
“Ačiū!” kas dieną, 
Kad mums atleidi, 
Myli kiekvieną,

Sesė Rita

f Lietuvos 
nacionaline 
M-Mažvydo 
biblioteka/
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TĘSINYS

SUDIE! SUDIE!

Visą rytą griuvo palapinės. Ir 
vadovės, ir skautės dirbo suši
lusios: vienos traukė kuoliukus, 
kitos vyniojo virves, dar kitos 
lankstė ir suraišiojo nuverstas 
palapines.

Tvarkingoji stovyklavietė 
buvo nebe ta: visi papuošimai 
nuimti, vartai išardyti, aplink 
pilna lovučių, dėžių ir lentų. O 
į visas puses, tarytum skruzdės, 
bėginėjo skautės.

Miškas aidėjo nuo balsų:
— Laikyk, ! Laikyk!
— Viens-du-trys! Op!
— Kur padėjai pjūklą?
— Ar jau lankstyt lovutes?
— Kas turi šluotą?
— Paskubėkim! Autobusas 

jau čia!
Paukštytės irgi dirbo: sesė Ri

ma liepėjoms surinkti šiukšles.
— Žinot ką? Sudeginkim 

šiukšles! — pasiūlė Onytė.
— Sudeginkim!
Visos Bitės nudūmė į lauža

vietę^ Čia giliai pelenuose 
ruseho vakarykščio laužo ža
rijos, ir netrukus šiukšlės ėmė 

; rūkti. Susikibusios rankomis ir 
' klykdamos iš džiaugsmo, mer- 
: gytės šokinėjo per baltus, tirš- 
' tus dūmų kamuolius.

Kai triukšmą išgirdusi, atbė- 
; go sesė Rima, Bitės jau atrodė 

kaip degli paršiukai: pelenais iš- 
murzintuose veideliuose švietė 

i tiktai akys ir plačios šypsenos. 
Rima norėjo bartis, bet ją ėmė 
juokas.

— Ką aš matau! — suprunkš
tė ji. — Bitės perėjo į Paršelių

skilti!
t Pagaliau viskas buvo baigta! 

Daiktai — pakrauti į sunkveži
mi, o autobusas — pilnas išties
tų kojų, purvinų rankų ir susi
vėlusių galvų.
£ i Daįųtė,: priąpaudusi murziną 
nosį prie lango, žiūrėjo į tuščią 
mišką. Ji dar norėjo pamatyti 
ąžuolą, po kuriuo stovėjo Bičių 
palapinė.

— Sese, ar jam nebus liūdna 
be mūsų? — paklausė ji šalia at
silošusią Laimutę.

— Kam?
— Tam ąžuolui...
— Nežinau, Danute...
— Galime... Ant jo šakos gy

vena voverytė. Galės abu pasi
kalbėti... — pati sau murmėjo 
Danutė. — Ta voverytė tokia 
mažytė!

— Kažin, ar Vidutis vis dar 
mažas? — staiga atsiminė Danu
tė savo broliuką. — Gal jau 
užaugo? Gal bus man iki smak
ro? O ką dabar veikia mama? 
Manęs laukia? Kažin, ar jie visi 

trys ateis manęs pasitikti? 
Turbūt, jei Vidutis jau išmoko 
vaikščiot...

— Kai parvažiuosiu, žiūrėsiu 
televiziją, — gretimoj sėdynėj 
susirietusi, kalbėjo Verutei 
Julytė.

— Man televizija nusibodo, — 
atsiliepė Verutė, — šaudosi tik 
ir mušasi... Kai grįšiu namo, 
skaitysiu knygą. Žinai, krikšto 
mama man dovanojo. Matytum, 
kiek ten paveikslų.

— O aš tik gulsiu į savo lovą 
ir miegosiu penkias dienas! — 
atsiliepė Onytė ir nusižiovavo.

— Penkias dienas? — nustebo 
Danutė, — ar tau nenusibos?

— A, gal ne penkias... — truk
telėjo pečiais Onytė, — bet vis- 
tiek miegosiu!

— Sesės! O kuri norės vonioj 
išsimaudyt? — staiga paklausė 
Laimutė.

— Aš! Aš! Aš! — šūktelėjo vi
sos, pakeldamos murzinas ran
kas.

— Šiltas vanduo ir daug pu-
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i tų... — atsiduso Laimutė.
— Ežere maudytis vis tiek, 

smagiau, kaip vonioj, — aiškino 
Danutė, bet pradėjo burgzti au
tobuso motoras, ir skautės su
žiuro pro langus.

Pamažu, pamažu tolo 
ąžuolynas, už medžių merkėsi 
mėlyna ežero akis...

—Sudie, sudie! Sudie, sudie! — 
dainavo mergaitės, mojuodamos 
miškui.

Danutė patempė lūpą. Jai 
buvo gaila palikt ir mišką, ir 
ežerą, ir net laužavietę. Mieste 
^gąlip£Įą.į. suburt lauželio, nei 
miegot palapinėj, nei kas rytą 
pakelti vėliavos...

— Danute! Ei, Danute! — pa
purtė ją už peties Laima, — at
simeni, ką vakar nutarėm? Kad 
stovyklausim kitą vasarą.

Danutė patrynė akis ir šypte
lėjo:

— Visos Bitės vėl kartu?
— Visos kartu!
— Kai parvažiuosiu, reiks 

tuoj paklaust mamą, ar leis į 
stovyklą, — susirūpino Danutė.

O autobusas riedėjo pirmyn, 
sukdamas vis i didesnius, vis į 
triukšmingesnius kelius. Toli, 
toli, paliko miškas — iki kitos 
vasaros!

GERAS DARBELIS

Joks laiko praleidimas 
nėra toks pigus, kaip 
knygų skaitymas; joks 
malonumas toks 
pastovus.

ft
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1933 m. Lietuvių skautų reprezentacinė d-vė 
Vengrijoje. Dešinėje stovi Mečys Rėklaitis

Žydinčios laisvos Lietuvos 1933 
m. vasarą, Lietuvos skautų 
reprezentacinė draugovė: 33 skautai 
ir viena skautė G. Venclauskaitė, 
vadovaujama s. dr. K. Avižonio ir 
adjutanto s. H. Lukaševičiaus iš 
Kauno išriedėjo traukiniu į 
kiekvienam svajotą Vengrijos 
sostinę Budapeštą per kurį juosia 
didingas Dunojus į Tarptautinę 
jamboree. Įvažiavę Į Budapeštą 
buvo nustebinti miesto papuošimu 
trispalvėmis. Tačiau tai nebuvo jų 
pagerbimui. Vėliau paaiškėjo, kad 
tai miesto vėliava.

Į stovyklą suvažiavo 30.000 skautų iš viso 
pasaulio. Susikalbėti neįmanoma, bet tuojau visi 
išmoko žodį “change”. Besimainikaudami ženkleliais 
ir net uniformomis, kad net vieni kitų neatpažino. Prie 
laužų programų susirinkdavo tųkstančiai .žiūrovų. 
Lietuviai dainavo populiarią lietuvišką dainelę 
pritariant skudučiais ir ilgom medinėm triūbom.. 
Publika-negailėjo plojimų. Be to išmoko vieną 
vengrišką dainą. Vengrams tas gestas labai patiko ir 
visi šaukė: “Elegu Lituanija” (tegyvuoja Lietuva) 
Rytojau^ dieną Budapešto laikraščiuose buvo rašoma, 
kad lietuviai vieninteliai, kurie jau išmoko vengriškai.

Stovyklą lankė daug žmonių ir į lietuvių rajoną 
užeidavo,su žemėlapiais ieškodami tos gražios 
Lietuvos. Vieną dieną, daugumai išvykus į ekskursiją, 
stovyjdOie liko tik keli. Pro vartus įėjo karininko 
urfftormoje italas. Jį pasitiko adjutantas H. 
Lukaševičius ir svečiui ėmė vokiškai aiškinti apie 

stovyklą. Visa išklausęs karininkas prabilo lietuviškai. 
Tai buvo jūros karo mokykloje studijuojantis P. 
Labanauskas (Italijoje)

Lietuvių stovykla buvo puikiai išpuošta 
panaudojant kankorėžius, akmenėlius, smėlį ir kita 
pakliuvusią medžiaga. Labai gerai meniškai buvo 
padarytas Baden Powelio portretas. Kuomet B.P. su 
palydovais atjojo į lietuvių stovyklą šypsodamasis 
atsaliutavo. Tais pačiais metai Baden Powell lankėsi ir 
Lietuvoje. Palangoje suruoštoje tautinėje stovykloje 
buvo triumfališkai sutiktas.

Svetingoje Vengrijoje stovyklavę per trumpą laiką 
susirado daug draugų su kuriais susirašinėjo iki 
Lietuvos okupacijos, kuri viską suardė.

Dabar Lietuvai esant laisvai būtų gerai dalyvauti 
tarptautiniuose skautų sąskrydžiuose.

M.

Jndgus turi gyventi taip, kad sklistų aplinkui taika ir 
ramybė. Paprasto žmogaus uždavinys anaiptol nėra tapti 
šventuoju. Būtiniausias žmogaus uždavinys - nugyventi savo 
paprastą, kasdienį gyvenimą taip, kad įneštų į savo ir kitų 
gyvenimą nors lašą taikos ir džiaugsmo.

4.
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Štai ganosi ožkytė, 
Vadinasi — Cibute
Ji dar visai mažytė 
Ir dar visai kvailutė.

Kad meilus ponas vilkas 
Iš kažkur ji girdėjo, 
Kad kailis jo kaip šilkas... 
Ir — pamatyt norėjo.

Taip, kartą ji sutikus,
Tolyn visai nebėgo, 
Visas drauges palikus 
Jam sakė: „Labas, dėde!“

— Sveika, sveika, Cibute!
— Kokia graži tu ožka!
— Eikš čia arčiau, kvailute,
— Tavęs širdis man troško!

— Kokie smailūs rageliai
— Ir mėlynos akutės...
— Kaip gyvas nesu matęs
— Kitos tokios cibutės!

Ir vilkas apsilaižė — 
Ožkienos jis norėjo, 
Aplink Cibutę šmaižė ■ 
Ir dailiai šokinėjo.

Ji tarė vilkui bailiai:
— Jūs puikus džentelmenas!
~ Ožys manęs taip meiliai
— Nekalbino nė vienas...

— O, kaip labai norėčiau
— Čia su jumis pašokti!
— Polkutės nesuspėčiau,
— Cia-čia galiu išmokti, —\

Atsakė ožkai vilkas
Ir... griebėją į nagą.
Nors kailis jo kaip šilkas, 
Nulaužė Cibei ragą...

Vaje, vaje, Cibute!
Bėk kiek tik kojos gali!
Kokia buvai kvailutė 
Pamilusi vilkelį...

Sesė Nijolė
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JUGOSLAVIJA 1995 m. tapo 
137-tąja WOSM narė po ilgos 
pertraukos, nes buvo viena Pasau- 

1 linio skautų sąjūdžio steigėjų. Šiuo 
metu 12.000 narių daugiausia 
užsiima artimo tarnyba nuo karo 
nukentėjusiems vaikams, sužeis
tiems, luošiems, našlaičiams, trem
tiniams. Visa tai atlieka su pagarba 
visoms tikyboms ir tautybėms.

ESTIJOJE skautauti pradėta 
1912 m. ir 1922 Estijos skautų 
sąjunga buvo viena WOSM stei
gėjų. Kaip Lietuvoje uždrausta 
1940, sąjunga atgijo 1989. Kurį 
laiką buvo įvairių skilimų skautų 
eilėse, dažnai dėl skirtumų tarp 
kartų'. Eešti Skautide Uhing są
junga priima berniukus ir mergai
tes, dalyvauja apie 1000 narių. 
Šakos —-Vilkiukai (6-11 m.), skau
tai (11-10 m.), skautai vyčiai (16-23 
m.). Rytinėje Estijos srityje dau
giau rusiškai kalbančių gyventojų, 
ten stengiamasi dalyti medžiagą 
rusų kalba. Estijos skautų sąjunga 
glaudžiai bendradarbiauja su Dani
jos skautais ir su estais skautais 
Kanadoje.

LENKIJOJE 240.000 skaučių 
ir 210,000 skautų dalyvauja-uaujai 

1996 sausio mėn. priimtoje Lenkijos \ 
skautų sąjungai. 1994 m. programa 
sukosi apie „Mano tėviškė“ temą, 

kad kiekvienas vienetas turėtų 
užsiėmimams medžiagos. Pernai 
buvo pasaulinė lenkų skautų sto
vykla su 6.000 skaučių ir skautų, 
įskaitant 400 lenkų iš užsienio. 
Dabar vystoma naujas „Vanduo 
yra gyvybė“ projektas.

NIGERYJE skautauti pradėta 
1947, bet 1974 valdžia skautavimą 
uždraudė. 1993 m. atgijęs sąjūdis 
šių metų pradžioje priimtas į pa
saulio skautų eiles. Šiuo metu yra 
1230 narių. Jiems talkina Prancūzi
jos skautų sąjunga. Didelė dalis 
programos yra vystyti kaimus ir 
visuomenės sveikatos, gamtos 

KAIP RASTI SAVO GYVENIMO DARBĄ.

Skautas žiūri pirmyn! Jis budėdamas iš anksto ruo
šiasi žygiams, kuriuos jis numato. Jis net ir -nesmagius 
įvykius ramiai.pasitinka.

Žiūrėdamas pirmyn, kiekvienas skautas susiduria su 
• savo gyvenimo darbo problema.

Ar jis taps ūkininku ar kunigu, miškininku .ar rašti
ninku, inžinierium ar rašytoju, artistu -ar kuo -nors kitu?

Aukštybės, kurias dideli vyrai atsiekia ir kuriose jie 
išsilaiko, męatsiekiames staigiu skridimu; bet jie dirbo 
dieną ir naktį, kol jų draugai miegojo.

Skautas gali padaryti tris dalykus:
J. Sąžiningai domėtis įvairiais darbais.
2. Išstudijuoti ir įsigyti skautiškų specialybių.
3. Pasitarti, su vyresniaisiais.

globos, amatų mokymosi, sveika
tingumo uždavinius.

MALDOS UŽ TAIKĄ apei
gose dalyvavo didžiulis pasaulinės 
skautų stovyklos skaičius (Olandi
joje 1995 rugpjūčio mėn.). Džiam- 
borėje buvo 6.500 katalikų, 5.300 
protestantų, 1.300 budistų, 800 
stačiatikių, 550 musulmonų, 170 
žydų, 40 indų tikybos skautų ir

RADIJO SKAUTAVIMO 
pasitarimas vyksta Gilwellio parke 
prie Londono balandžio 18-21 d. 
Svarstys, kaip vystyti radijo bango
mis Džiamborę (kiekvienų metų 
spalio mėn.) ir kitus ryšių projek
tus.
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SKAUTŲ MARŠAS PO ŽEMAITIJĄ

Pagaliau! Kuprinės sukrautos ir pritvirtintos prie 
dviračių, o lyti atrodo nesiruošia. Pagaliau mes, 
septynetas telšiškių skautų, po ilgo laukimo ir žvilg
čiojimo į apniukusį dangų, sėdame ant savo dviračių 
draugų. Priešaky daug įdomybių žadantis trijų dienų 
žygis po Žemaitiją. Jo tikslas supažindinti su Telšių 
apylinkės įžymiomis vietomis: piliakalniais, ežerais, 
bažnyčiomis. Pirmieji šešiolika kilometrų — iki 
Žarėnų. Čia mūsų jau laukia malonus kunigas, kuris 
aprodo bažnyčią ir leidžia pagroti vargonais. Nuo šiol 
turime dar vieną tikslą — išbandyti visus aplankomų 
bažnyčių vargonus. Deja, mums teko nusivilti, nes 
visiems vargonams reikalinga skubi techninė pagalba. 
Palikę Žarėnus, užsiruopštėm ant Pilnijos piliakalnio. 
Jo statūs šlaitai, todėl nuoširdžiai užjautėm kryžiuo
čius, suprasdami jų „vargą“ puolant čia stovėjusias 
pilis. Tačiau neturėjom kada ilgai gailėti kryžiuočių 
nes iki vakaro reikėjo nusigauti į Varnius. Į šį mies
telį atvykom gerokai nusikamavę, nes dauguma 
bendražygių turėjo nelabai kelionei tinkamus dvira
čius „Diesna“, kurių ratai ne ką didesni už vaikiško

Žarėnai

triratuko. Bet tikro skauto (o mes tokiais stengiamės 
būti) neišgąsdins nei nutrintos kojos, nei dar labiau 
nutrintos sėdynės, tad sukaupę paskutines jėgas iš 
pagrindų iššniukštinėjom abi Varnių bažnyčias: 
nusileidom į požemines, kapavietes, pakilome į 
bokštus, j celę, kur Valančius mokė vaikus ir netgi 
pasėdėjome jo kėdėje (koks džiaugsmas mums, 
eiliniams mirtingiesiems!).

Rytojaus dieną atkeliavom į Tanapolę. Kaimelio 
gyventojai mūsų nesužavėjo, nes panorėję nusipirkti 
braškių, jų niekur negavom (pasirodo visame kaime 
niekas jų neaugina!), o kaikurie žmonės mus pamatę 
išvis nepanoro šnekėti ir paspruko neatsisukdami! 
Palikę nesvetingąją Tanapolę, užsikabarojom ant 
garsiojo Žąsūgalos piliakalnio. Taip, tai nuo jo 
Palangos Juzė šūkaudamas „ai“ ir „oi“ nubildėjo 
žemyn, taip tai mūsų broliai bandė padėti sesėms 
pakartoti jo žygį (visa laimė, kad jos paspruko į 
saugesnę vietą). Tą patį vakarą aplankėm ir Šatrijos 
kalną. Ant jo pasijutom kiek nejaukiai, nes sutemus 
bijojom sutikti kokią užsilikusią raganą ar apker
pėjusį velnią. Nakvojome mūsų trečiaisiais namais ir 
uodų karalyste tapusioje „Laumės pėdoje“. Sutiko ji 
mus kaip visada svetingai — visą savaitę po žygio 
uodų „pabučiavimus“ gydėmės.

Trečiąją dienelę susirinkom savo daiktelius ir 
pamynėm į Telšius. Atsisveikinant upeliais liejosi 
ašaros, varvėjo nosys, o širdis draskė skaudžios 
išsiskyrimo minutės. Bet mes vylėmės, kad ir vėl 
kokią dienelę sėsime ant dviračių ir patrauksim į 
naują skautišką maršą po Lietuvą ar net pasaulį...

Eglė Kuprįjonaitė
(Telšiai)
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MANO SENELIŲ KELIONĖ 
IŠ LIETUVOS

Mano bobutė yra mano ma
mos mamytė. Jos vardas yra 
rena Starevičiūtė Vilkienė. Ji 

turėjo trauktis iš Lietuvos, nes 
rusai komunistai užėmė Lie
tuvą. Jos tėvai buvo sąraše 
trėmimui į Sibirą. Jiems reikėjo 
bėgti gelbstint savo gyvybes.

Du klajokliški mėnesiai

1944 m. birželio 7 d. Irena sū 
savo mama ir tėčiu susipakavo 

pasiėmė kiek maisto, drabu
žius, antklodes bei kitus daly
kus ir pradėjo kelionę. Jie tikrai 
nežinojo kur keliaus, bet reikėjo 
trauktis kuo toliau.

Tą pirmą dieną išėję iš Pane
vėžio miesto, Irena ir jos šeima 
ėjo 22 km į savo ūkį. Ten atėję 
į vieną vežimą sukrovė savo 
daiktus, pasiėmė kiek pašaro ir 
pakinkę du arklius birželio 8 d. 
pradėjo savo kelionę į Vakarus. 
, Jie keliavo du mėnesius. Jie 
vingiais važiavo per Lietuvą ne
skubėdami, nes dar tikėjosi, kad 
komunistai bus atmušti ir tada 
jie vėl galės grįžti į savo namus. 
Pakelyje jie savaitę ar dvi apsi
gyvendavo pas ūkininkus, o 
kartais tik porą dienų. Pasi
klausę radijo jie sužinodavo ar 
rusai dar toli. Kartais jie girdė
davo šaudymus, tai reiškė, kad 
rusai arti.

Vieną dieną jie pasiekė Ne
muną. Per tiltus nebuvo galima1 
pervažiuoti, nes komunistai 
buvo juos užėmę. Reikėjo per
plaukti. Vienas ūkininkas jiems 
pasakė, kad vienintelis būdas 
perplaukti yra pasidaryti plaus
tą ir uždėjus ant jo daiktus — 
plaukti. Jie jo paklausė.
Plaustas buvo padarytas ant 

medinio laivo prikalus lentas. 
Ant to plausto buvo užkeltas- 

vežimas su daiktais ir arkliai. 
Tais laikais žmonės už patarna
vimus pinigų neėmė, nes jų ver
tė buvo neaiški. Mano Senelis 
jiems atsilygino atiduodamas 
geras kelnes.

Atsidūrė Lietuvos-Vokietijoš 
pasienyje, jie turėjo apsistoti ap
leistame ūkyje. Tokių ūkių tada 
ten buvo nemažai. Gyvuliai pa
leisti, žolė labai aukšta, vaisiai 

prinokę. Buvo skaudu tokius 
vaizdus matant. Jiems gyve
nant tame apleistame ūkyje, 
atėjo vienas geras kareivis. Jis 
pažadėjo jiems pranešti kai ko-, 
munistai priartės.

Vokietijoje

' 1944 m. liepos 2 d. Irena su tė
vais pervažiavo per sieną į Vo
kietiją. Vokietijoje buvo tik 
kelios lietuviškai kalbančios šei
mos. Tie žmonės jiems patarė 
nevažiuoti per didelius miestus, 
nes ten pabėgėlius sulaikydavo;
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moteris ir vaikus paimdavo į 
fabrikus, o vyrus kitiems dar
bams.

Keliaudami aplinkiniais ke- 
iais, Irena ir jos šeima vieną 

dieną atvyko į Danzigo miestą. 
Ten žmonės atėmė jiems ark
lius, o visus pabėgėlius sukišo 
į traukinį. Traukinyje niekam 
nebuvo vietos nei atsisėsti, nei 
atsigulti. Traukinys keliavo ra
tu. Vieną dieną jis sustojo netoli 
tos vietos iš kur pradėjo. Ten 
stovėjo vieną dieną, o antrą 
dieną pradėjo važiuoti. Juos 
vežė į Drezdeno miestą. Drez
denas buvo Vokietijos viduryje. 
Traukinyje jie išbuvo vis^ 
imėnesį.
Išlipę iš traukinio jie turėjo 

eiti—į belaisvių stovyklą. Ta 
stovykla buyo kaip kalėjimas. 
Stovykloje žmonės buvo suskirs
tyti grupėmis darbams. Bobutės 
grupėje buvo 30 asmenų. Jie tu
rėjo dirbti fabrike, kuriame 
buvo gaminamos dėtys lėktu
vams. Daug kartų jiems teko ba
dauti. Vieną kartą jos tėveliui 
pasidarė labai silpna.

Naktimis virš miesto skris-, 
davo bombonešiai ir būdavo 
skelbiamas pavojaus stovis. 
Reikėjo bėgti slėptis. Fabriko 
darbininkams reikėjo bėgti 
maždaug pusę mylios iki slėp
tuvės, iškastos po kapinėmis.

Amerikiečiams išvadavus
Antram pasauliniam karui 

pasibaigus, amerikiečiai užėmė 
tą Vokietijos dalį, kurioje gy
veno Irena ir jos" šeima. Ameri
kiečiai suskirstė pabėgėlius į 
grupes ir pavadino juos Displa
ced Persons. Juos apgyvendino 
specialiose stovyklose. Vienoje 
stovykloje gyveno 3,000 žmonių.

Tą patį rudenį Irena pradėjo 
studijuoti universitete. Jų atei
tis buvo neaiški, tai Irena 

pasiliko Vokietijoje ir studijavo 
farmaciją.

Prieš pasitraukiant iš Lietu 
vos, Irena susižiedavo su mani 
seneliu Eugenijum Vilku. Irene 
surado savo sužadėtinį toje sto 
vykioje ir jie.susituokė. Jie buvc 
antra pora susituokusi toje sto
vykloje. Tai įvyko 1945 metais.

1949 metų pavasarį Irena bai
gė mokslą. Tuo pačiu metu jie 
gavo leidimus vykti į Ameriką. 
Jie plaukė laivu per Atlanto 
vandenyną. Į New Yorką at
plaukė birželio mėnesio 8 dieną. 
■Tada traukiniu keliavo į Čika
gą. Mano bobutė tada buvo 26 
metų amžiaus.

Irena man sakė, kad buvo la
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Kada aš gavau mokykloje medalį, kaip ge

riausiai mokantis skaityti, aš labai tuo džiaugiau-. 
si Aš atėjau pas savo auklę ir pasakiau jai*

— Kertu lažybų, kad moku geriau skaityti 
negu tu.

Senoji auklė paėmė 
mano knygą, labai aty- 
džiai į ją pažiūrėjo ir 
prisipažino:

— Taip; mano sūnau.
Aš... aš nemoku skaityti.

Linksmas aš nubėgau 
pas savo tėvą,
— Baba nemoka skaityti,
— pranešiau jam, — o 
aš būdamas dar mažas, 
jau gavau medalį. Juk 
baisu nemokėti skaityti. 
Ar ne taip tėveli?

Mano tėvas nieko nesakydamas atnešė man 
knygą ir padavė man.

— Paskaityk šitą, r— pasakė jis man.
Tai buvo kiniška knyga.
Ir dar iki šiol, kai aš panoriu pasigirti: kam

savo mokėjimu, atsimenu, kad aš dar nemoku 
skaityti kiniškai ir pasakau pats sau: «Neužmiršk 
kad tu dar nemoki skaityti kiniškai?.

bai skaudu palikti Lietuvą, jos 
gražius laukus, namus, skirtis 
su draugais. Jai buvo labai 
nemalonu važiuoti į Vokietiją, 
kur jos niekas nelaukė ir nepa
geidavo. Atvykus Amerikon irgi 
buvo labai sunku. Reikėjo iš
mokti naują kalbą ir pradėti 
gyvenimą iš naujo.

Aš esu laiminga, kad rašy
dama šį rašinį labai daug suži
nojau apie sa^o bobutės praeitį.

Ąuksė Stočkutė,
Los Algeles „Palangos” 

skaučių tuntas

Šis rašinys LSS rašinių 1995 
m. konkurse skautų,-čių grupėje 
laimėjo I vietą.
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(irisu didžioji sciwi
CHICAGO

ĮSPŪDINGA KELIONĖ 
DVIRAČIAIS

Iš New Buffalo į Rako 
„Žvaigždyno” stovyklą maž
daug 200 mylių kelionę atliko 
keturi broliai skautai: Donatas 
Ramanauskas, Vytenis Lietu
vininkas, Vytenis Žygas ir Algis 
Strikas. Juos lydėjo Antanas Le- 
vanas.

Tokia kelionė buvo atlikta 
prieš 20 metų. Tada tokioje 
kelionėje dalyvavo 9 skautai 
vyčiai kandidatai, norėdami 
įrodyti, kad jie yra verti skautų 
vyčių kaklaraiščių, atliko šį 
tolimą ir sunkų žygį.

Įdomu, ar šių dienų skautai 
vyčiai kandidatai pajėgtų at
likti???

Iš ankščiau devynių dalyva
vusių atsiliepė tik 4-ri pasi
ryžėliai. Kas nutiko su kitais, 
neteko patirti. Keliauti nebuvo 
lengva. Blogiausia, kad pirmą 
dieną ręikėjo važiuoti prieš 
stiproką vėją, kas eikvojo mūsų 
jėgas. Nepaisydami sunkumų, 
mūsų ketvertukas padarė 112 
mylių. Šiai kelionei turėjome 
fiziškai pasiruošti. Reikia at
siminti, kad prieš 20 metų 
buvome jaunesni, turėjome 
daug jaunatviškos energijos. 
Dabar mus riša augančios šei
mos, turime profesinius darbus.

Mūsų šeimų nariai atvažiavo 
į šią stovyklą su mažais 
vaikučiais į šeimų stovyklą. Jie 

vyko automobiliais, o mes tik 
dviračiais.

Esame labai dėkingi jūrų vyr. 
skautininkui Antanui Levanui, 
kuris mus „saugojo”, kad mums 
neatsitiktų kas nors nemalo
naus.

KUR NORĖTUM GYVENTI

...Rako stovykloje. Ten aš bū
čiau vadovė ar direktorė. Aš 
turėčiau tris vaikus. Mes gyven
tume palapinėje. Po to aš 
išsikraustyčiau ir gyvenčiau 
mėnulyje, kur labai šilta. Aš au
ginčiau žolę ir spalvotą žemę.

Lina Dovilaitė

...Rako stovykloje, nes ten yra 
palapinės, ežeras, sporto aikštė 
ir labai geras maistas. Ten yra 
prūdas su varlėmis ir vienas 
didelis medis.

Žibutė Šaulytė

Kelionėje turėjome nesėkmių 
— sugriuvo kai kurių keliautojų 
dviračiai. Buvome tam pasiruo
šę. Sutvarkę savo „automo
bilius” važiavome toliau.

Saugumo dėlei vieną naktį 
praleidome viešbutyje. Šiek tiek 
pailsėję, anksti rytą išvykome 
tolimesnei kelionei. Buvo likę 
dar 88 mylios, kurias atlikome 
be vargo. Važiavome tik šaluti
niais keliais, palei ežerą. Sus
todavome trumpiems poilsiams 
ir pavalgymui, maždaug kas 
25-30 mylių.

Ateityje bandysime suorgani
zuoti skautus vyčius kandidatus 
ir gal net prityrusius skautus.

Vytenis Lietuvninkas

Pokalbį pravedė 
vs.fil. A. Paužuolis

Piešinys Petro Plačo

...Rako stovykloje, palapinėje. 
Ten yra „Aro” stovykla, nes vie
nas geras skautas mirė. Jis nar
dė ir laivas įplaukė į jį. dėlto da
bar yra „Aro” stovykla.

Gihikrė Jonikaitė
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VIENYBES KEEIAS

ANGLIJA

Buvo ypatinga dalyvių sudėtis. 
Iš Lietuvos su autobusu (3 dienų 
kelionė) atvyko 67, atskrido dar 8 
iš Kauno savo lėšomis. Iš Anglijos 
suvažiavo apie 50 dalyvių, vadovų 
bei šeimininkių. Iš Šiaurės Ameri
kos atkeliavo 7 instruktoriai.

Stovyklos siekiai buvo įvairūs, 
žiūrint kuriai grupei priklausei. 
Šiaurės Amerikos vadovai suprato, 
kad jie buvo pakviesti pravesti 

skiltininkų kursus jauniems vado
vams (13-18 m. amžiaus). Lietuvos 
skautai atkeliavo pabendrauti su 
užsienio lietuviais ir pamatyti 
Anglijos. Anglijos lietuviai kažkur 
per vidurį — norėjo įtraukti tik kai 
kuriuos skiltininkų kursų užsiėmi
mus, kurie derinosi su jų anksčiau 
numatyta programa. Taigi, pirmą 
dieną įvyko šiek tiek nesusipratimų 
ir karštų diskusijų. Vis dėl to,

Š. m. liepos 27 — rugpjūčio 5 
d.d. vyko Skautų stovykla Anglijos 
Lietuvių Skautų stovyklavietėje, 
„Sodyboje“.

Stovyklavietė randasi apie 30 
mylių už Londono ribų, netoli 
Headley Park miestelio. Labai 
įdomios apylinkės, seni Anglijos 
ūkiai, miškai ir kaimeliai. O pati 
sodyba ir jos pagrindinis pastatas 
jau stovėjo 1846 m. Anglijos lietu
viai jau ten gyvuoja ir skautauja 47 
m.

-V *#• Dievui • Tėvynei • Artimui

Vienybės
Kelias

ps. R. Gasperaitė, “Ateities” 

1 pastovykiės vadovė

ri C 1
V 3^)^

;Į,, i/tjką

a -J Įjjj- •Asv.vcntji
>;i f )’(«./
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Skiltininkės mokosi pionerijos A. LagunavičiOtė, V.
Pavelčikaitė, J. Justaite, J. Šuminskaitė, A. Vitkauskaitė

“Ateities" pastovyklės stovyklautojai

būdami
skautai ir geros širdies žmonės, šiaip taip suklijavome 
šiokią tokią programą.

Vienas svarbesnių nutarimų buvo, kad veiksime 
pagal skilties sistemą, ir kad skiltys bus mišrios, t.y., 
kiekvienoj skiltyje buvo skautų iš Anglijos ir Lietu
vos. Tas nutarimas sudarė sunkumų, nes ne visi 
skautai buvo dvikalbiai (lietuviškai/angliškai). Tikslas 
buvo, kad stovyklos metu viens iš kito išmoks kitos 
kalbos, bent kelis žodžius, sakinius.

Skautai ir skautės, kurie atvažiavo autobusu, 
‘-buvo vienetų vadovų parinkti, kaip pavyzdingiausi iš 

savo vietovių. Kviesti skautai buvo iš Lietuvos Skautų 
Sąjungos, Lietuvos Skautijos ir Lietuvos Jūrų Skautų, 
ne tik iš vienos ar kitos organizacijos. Buvo Lietuvoje 
sudarytos skiltys pagal šakas, skautų/skaučių, prityru
sių, vyr. skaučių/skautų vyčių. Iš Lietuvos skautus 
palydėjo piloną Vitkauskienė (vyr. skautininke) ir 

Giedrius Vaidelis, plius kelios kitos skautininkės.
Didelis ačiū Anglijos lietuviams už lėšų sukėlimą, 

kad šitie 67 asmenys galėtų šioje istorinėj stovykloje 
dalyvauti.

Skilčių vardai

Sesės

Žydinčios bulvės
Broliai. Panteros
Krankliai Pašėlusios vaikystės gynėjos
Žaibai (PVG-)
Aukštakulniai bateliai Laumės

Grybai Begėdės alyvos

Ąžuolai Šypsenos

v.s.fil. K. Jočius su Lietuvos akademikais skautais
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STOVYKLOS DIENORAŠTIS

1996.07.27

Stovyklos atidarymas. Iš Lietuvos autobusas labai 
anksti atvyko, net prieš Anglijos ir Š. Amerikos vado
vus. Būdami pripratę savarankiškai tvarkytis, ilgai 
nelaukę, pradėjo statytis palapines, kurti stovyklavie
tes. Susidarė problema vėliau, nes reikėjo kurti 
„mišrias“ skiltis. Taigi, reikėjo antrą kartą kai ku
riems kraustytis, kad būtų kartu su Anglijos skautais. 
Mergaitės atsisakė tokio persiorganizavimo, ir 
pasiliko palapinėse pagal vietoves, o ne pagal skiltis.

Maistas buvo gaminamas vienoj pagrindinėje 
virtuvėje. Labai senas, trijų sienų pastatas. O valgė
me prie didelio iškasto stalo. Po vakarienės pradėjo 
lynoti. Numatytas atidarymo laužas buvo sodybos 
pastato salėje. Net ir po ilgos, sunkios dienos, visi 
linksmai prisidėjo prie dainų ir šūkių.

1996.07.28 Sekmadienis

Mišias atlaikė kun. Geryba. Po mišių, visi vėl 
puolė prie įsikūrimo darbų ir taip, iki vakarienės. Va
kare — laužas po atviru dangumi.

1996.07.29 Pirmadienis

Šiandien rimtai prasidėjo skiltininkų kursai. 
Temos buvo: metinio skilties veiklos plano suda
rymas, skilties būklas ir inventorius. Popiet visi atliko 
skilties Geruosius Darbelius. Vakare — laužas. 
Kiekviename lauže, kiekviena skiltis turi prisidėti 
prie laužo programos — daina, šūkiu, pasirodymu. 
Anglijos lietuviukai truputį skundžiasi — per daug 
lietuviškų dainų —jie savo stovyklose dažnai dainuo- 
ja/vaidina angliškai.

1996.07.30 Trečiadienis

Kasryt vyksta skiltininkų susirinkimas, kuriame 
yra paaiškinama tos dienos programa. Tas buvo labai 
svarbu, nes kiekvieną dieną keitėsi skiltininkai.

Skiltininkų kursų instruktoriai ir štabas Skautai vyčiai
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Šiandien buvo pravestas užsiėmimas „Rodom — 1996.08.01 Ketvirtadienis
darom“. Vadovai paruošė 6 stotis: kompasas, kelio
nės ženklai, mazgai, kirvis, laužas, kuprinė. Kiekvie
nos stoties buvo trumpas paaiškinimas, kurį sekė 
praktiškas išbandymas. Tas viskas turėjo įvykti per 10 
minučių. Atrodo, kad visi ką nors naujo išmoko.

' Šiandien taip pat vyko užsiėmimai, kuriuose visi 
išmoko kaipvesti skilties knygas ir kaip ruošti skilties 
albumus.

Pats įdomiausias dienos/nakties užsiėmimas buvo 
paruošti nakvynę (lapinę) ir ugniavietę, ir su savo 
skilčia pernakvoti, pavalgyti. Tai buvo vienos skilties 
dvasios bei susigyvenimo „egzaminas“. Gaila, kai 
kurie asmenys pasirinko atsiskirti nuo savo skilčių, 

kad galėtų būti su savo draugais iš gyvenamo miesto. 
Vis .dėlto, -visi sėkmingai pernakvojo.

Iškylos diena. Skiltimis teko nužygiuoti 20 km. 
ratą „Sodybos“ apylinkėje, visi keliavo su kompasais 
ir žemėlapiais, nes tik j pasiekęsi -nustatytą vietą, 
sužinojai, kur toliau eiti. Kelionė nelengva. Miškuose 
takeliai dažnai išsišakodavo ir jie nebuvo sužymėti 
žemėlapiuose. Kelios skiltys pasiklaidžiojo. Paskuti
nioji skiltis, „Begėdės alyvos“, jau buvo beveik prie 
stovyklos, kai nutarė kad nei žemėlapio, nei kompaso 
daugiau nereikėjo. Nudundėjo iki Headley miestelio. 
Tik tada susiprato pasižiūrėti į žemėlapį. Grįžo tik 
apie 9 v.v. — suspėjo į vėliavų nuleidimą.

Tą vakarą, vietoj laužo, įvyko susikaupimo 
Mišios, kurias atlaikė kun. Aleksandras Geryba. 
Įspūdingas vaizdas — po atviru dangumi, beveik visi 
laikė po uždegtą žvakelę. Visi tuo momentu buvo 
nurimę, susikaupę.

Stovyklos štabas su svečiais Z. Žumbakis, V. Obrien, V. 
Gasparienė, N. Šnipaitė, G. Jakimavičius, L. Kiliulienė, B. 
Bahaitienė, J. Maslauskas,, S. Mineikis, R. Otto, D. v.s.fil. K. Ječius uždega laužą

. Ramanauskas, M. Ludwig, K. Ječius
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Anglijos Štabą sudarė:

Gerardas Jakimavičius — viršininkas
Skotas Mineikis — komendantas
Mikel Ludwig — programos koordinatorius
Vladas Gedmintas
Vincas Obrien
Ričardas Obrien
Juozas Maslauskas
Jaras Alkis — Rajono vadas
Algis Gasparas
Vida Gasparienė — laužavedė
Daina Gedmintaitė — Seserijos pastov. viršininkė
Kristina Holmes — pavaduotoja
Violeta L. J. — programos direktorė

Iš Šiaurės Amerikos dalyvavo:

Birutė Banaitienė
Laima Kiliulienė — skilt. kursų vedėja
Naida Šnipaitė
Romas Otto
Donatas Ramanauskas
Kęstutis ir Dalia Iečiai

1996.08.02 Penktadienis

Šiandienos pagrindinis užsiėmimas buvo skau
tiška olympiada. Šeši bandymai ir „galvosūkiai“, 
kuriuos skiltis turėjo iššifruoti ir atlikti per 20 min.

,Buvo šie uždaviniai: medžio pjovimo estafetė, 
piemenų mazgo rišimas aplink didelį medį, „romėnų 
vežimo“ lenktynės, virvės deginimo rungtis, orienta
cija miške su kompasu ir upės peršokimas su virve. 
Prie kiekvienos stoties skiltis buvo įvertinta — kaip 
greitai atliko ir Išgyvendino t skilties sistemą. Ge

riausia skiltis iš visų buvo grybai. Geriausia sesių 
skiltis, P.V.G. (Pašėlusios vaikystės gynėjos).

Kitas svarbus uždavinys buvo dalyvių pokalbis su 
broliu Kęstučiu Ječiu — tema: „Skautyhės tikslai ir 
siekiai“. Tikiu, kad brolis Kęstutis suvedė Idfaai daug 
įdomių ir svarbių idėjų, kurias kursantai bandė 
praktiškai įgyvendinti per visas stovyklos dienas. 

1996.08.03 Šeštadienis

Oficialiai, stovyklos paskutinė diena. Iš ryto, 
linksmoji dalis. Sesė Violeta suorganizavo „kliūčių 
kelią“ su įvairiais peršokimais, rėpliojimais, bei 
bėgimu ir plaukimu. Tas varžybas laimėjo Ąžuolų 
skiltis.

Po tų kančių, sesė Ria paruošė didelę vandens 
nuošliūžą, nuo kurios visi linksmai leidosi žemyn nuo 
, kalno. ‘L Vandens vamzdis ir muilo putos padarė tą 
nuošliūžą dar didesnę. Oi, kiek visi prisijuokė!

Popiet buvo svečių aplankymas, o 3 v.p., oficialus 
stovyklos uždarymas, bei kursų užbaigimas ir atestatų 
dalinimas. Įvyko daug pristatymų, dovanėlių išdalini
mų, pasveikinimų.

Tuoj po uždarymo, įvyko popietinis laužas. 
Paskutinį kartą visos skiltys turėjo progą pasirodyti.
Taip pat, grupė sesių ir brolių gražiai atliko tautinį 
šokį, kurį mokinosi visą savaitę su sese Naida. 
Baigiant laužą buvo truputį liūdna. Kas pralinksmino 
visus, tai žinia, kad tą vakarą bus diskoteka!

Po vakarienės buvo vėliavų nuleidimas. Sesės 
apsikeitė kaklaraiščiais — paukštytės tapo skauti- 
ninkės, skautės — vyr. skautės ir t.t. Baigėm 
viršininko žodžiu, kuriuo mus visus pagyrė už pastan 
gas ir bendradarbiavimą. >. '

Šokiai (diskoteka prasidėjo 9 v.v., sodybos 
didžiojoj salėje. Nuo pirmų muzikos garsų, visi
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smagiai pradėjo šokti. Muzika grojo „DJ“ — plokšte
les, disketes, modemiškos ir senesnės muzikos. 
Visiems labai patiko. Kas vyresniems patiko tai buvo 
tas, kad veikė baras. Tai jau truputį kitaip negu 
kitose stovyklose. Nors ir buvo gėrimų, visi susivaldė 
ir gražiai elgėsi. Šokiai turėjo baigtis 11 v.v., bet atėjo 
ir praėjo 1 v.r. kol muzika apsiramino. Visi tikrai 
smagiai praleido paskutinį vakarą stovykloje.

1996.08.04 Sekmadienis

Labai sunkiai visi atplėšė akis šį rytą po tokio 
smagaus baliaus. Reikėjo ruoštis kelionei namo. 
Lietuvos skautai dar kelias dienas praleis sodyboje ir 
Anglijoje, aplankydami įdomesnes vietoves Londone 
ir apylinkėse. O kiti, turėjo susidėti mantą, palapines 
ir įrengimus nugriaut ir sutvarkyti. Tuos darbus 
baigę, praleidome laiką atsisveikinant ir apsikeičiant 

adresais — tikimės susirašinėti.

Paskutinės mintys

Kas prasidėjo, kaip blogos komunikacijos pavyzdys 
pavirto lankstumo egzaminu. Trys kultūros, nors visus 
riša lietuvių kalba, labai skirtingos savo pažiūromis, 
kas yra skautybė ir kaip ji veikia. Nesusipratimai 
beveikvisi išsilygino ir visi stengėmės atlikti pagrindi
nius uždavinius: išmokti daugiau apie vadovavimą, 
skautavimą ir apie viens kitą. Visi tie, kurie norėjo 
ką nors išmokti — išmoko. Buvo įdomu stovyklauti 
naujoj vietoj, svetimam krašte, sudaryti naujas 
pažintis ir draugystes.

s. Donatas Ramanauskas

Šilti saulės spinduliai visus 
dlioja į gamtą, tai ir jūros skau

tai liepos 31 - rugpjūčio 4 d. i 
patraukė prie Pymatuning eže
ro. Palapines pasistatė netoli 
vandens — vaizdas visiems buvo 
labai gražus. Oras pasitaikė ma
lonus.

Stovyklai vadovavo K. Petrai
tis ir E. Kižys. Visus sveikai, 
sočiai ir jskaniai maitino J. Pet- 
raitienė’ Jai padėjo S. Kižienė. 
Kartu stovyklavo ir šeimos.

Jūros skautai nusigabeno 16 
pėdų burinį laivą ir 20 pėdų 
„Highlander”, dovanotą dr. 
Juozo Skrinsko, už kurį jūros 

ekautai daktarui yra labai dė
kingi.

Paskutiniam laužui susirinko 
daug svečių, buvo ir būrelis 
„Neringos” tunto skaučių, 
kurias atlydėjo sesės Livija ir 
Vilija. Laužus kasdien pravedė 
Audra Motiejūnaitė. Paskutinį

CLEVELANDO JŪROS SKAUTŲ 
STOVYKLA

labai energingai ir sumaniai 
pravedė ps. Vilija Klimienė. 
Laužą uždegti buvo pakviestas 
iš Floridos atvykus j.s. P. 
Petraitis. Laužui gražiai 
įsiliepsnojus, vyko sesių ir 
brolių pasirodymai, nuo jauni
mo neatsiliko ir jų tėveliai.

Svečias iš Lietuvos K. Laba
nauskas pastebėjo, kad: „Gražu 
kai atsiranda norinčių tęsti 
lietuviškas tradicijas”.

vieveiando jurų skautai buriuoją, Nuotr.

Skautai buriavo, žaidė ir 
dainavo. Gražioje gamtoje malo
niai praleidę laiką tikrai lauks 
ateinančios vasaros ir smagios 
stovyklos. Ruošiantis vykti 
namo, visų dėmesys buvo Lietu
vos krepšininkų Atlantos olim
piadoje laimėtam bronzos meda

liui. Lietuvos vardas vėl skam
bėjo pasaulyje!

Sesė Mirga

1W
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Mamytė, s. Alona Sventickienė užriša 
Tėvynės ilgesio mazgelį naujai 
skautei

Skautės Rasa Kaunelytė, Audra Strakšytė ir Rota Sventickaitė neša vainiką 
mirusioms prisiminti
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Sveikinimai "Skautų Aidui” ir 
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Brazilijos lietuvių skautų 
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Gražiausius linkėjimus siunčia 
Brazilijos lietuvių skautų 
“Palangos” tuntas

d<A'l,u i

ę fįr,f

/$-

lĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiinii....... .

SUTVARKĖME VYČIŲ 
AIKŠTELĘ

„Žvaigždynų” stovykloje 
stovyklaudami skautai vyčiai — 
ps. Andrius Utz, Rimas Gece- 
yičius, Dainius Dtimbrys ir 
'kan^idat^i — Robertas Končius, 
Edmundas Burokas ir Vytis 
Dumtjrys išvalė ir sutvarkė 

„Skautų vyčių” aikštelę, nu
griovė 1968 m. ten statytą ir 
nuo ilgo stovėjimo supuvusį kry
žių. Šis kryžius bus iš naujo at
kurtas ir vėl atstatytas.

Pataisymo prašosi ir aikštelės 
suolai. Ateityje reikės nugriau
ti ir 1955 metais statytą koply
tėlę. Visiems pagerinimo dar
bams reikės visų skautų vyčių 
talkos, nepaisant kokio amžiaus 
jiejbūtų.
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1996-Nr. 23 
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS VADOVYBĖS BIULETENIS Skaufiįa ®

LSS TARYBOS PIRMIJA
S®^»?SSSS»9S$S»SS$SSS$SSSJS5«SSSS^SS8SSSSSSSW$S$S$«S«S9SSSSSSS^^

VASAROS STOVYKLOS

Kur tik veikia lietuviški skautų vienetai ten vyko skautų/skaučių vasaros stovyklos. Detroito 
skautai stovyklavo DAINAVOJE; Čikagos skautai - RAKĖ; Ramiojo vandenyno/Los Angeles 
skautai atšventė RAMBYNO stovyklavietės 30 metų sukaktį; Atlanto rajono skautai - 
MINDAUGO stovykloje, Bolton, MA; Kanados skautai ir skautės stovyklavojo 
ROMUVOJE ir prie Montrealio; Klevelando skautai ir skautės stovyklavo RAKĖ, 
DAINAVOJE ir savo stovyklėlėje; Europos rajono skautai buvo įsikūrę SODYBOJE - 
VIENYBĖS KELYJE, į kurią buvo pasikvietę skautų ir skaučių iš Lietuvos.

Pastebėta, kad kiekviena stovykla turėjo stovyklautojų ir vadovų iš kitų vietovių. Jie buvo 
kviesti ar dalyvavo kaip svečiai stovyklautojai. Tokie pasisvečiavimai daug paįvairina 
stovyklų programą. Pasidalinti naujomis mintimis ir savo vietovės tradicijomis yra didelė 
skautavimo dalis. Visi turime tą patį tikslą, naudojame beveik tuos pačius metodus tą 
tikslą atsiekti, bet AČIŪ Dievui kiekviena vietovė turi savo nuansus. Tai pažymys vadovų 
kūrybingumo. Įsidėmėkime, kad vadovų ir stovyklautojų pasikeitimas vasaros metu yra 
naudingas vietos skautų veikloje. Nepagailėkime vis trūkstančių lėšų.

Reikia tik žavėtis JAUNŲ ŠEIMŲ PASTOVYKLĖMIS. Ši įdėja plinta. Dalyvių skaičiai auga 
Kiek ten entuziasmo, kiek kūrybingumo, kiek įvairumo. Bestovint jų priekyje net ašara 
ištrykšta, taip malonu juos visus stebėti.

Nors reikia ir norima aplankyti kiekvieną stovyklą, tačiau tai neįmanoma. Kvietimai 
dalyvauti beveik kiekvienoje stovykloje gaunami dažniausiai laiku, tai gali pasiruošti ar 
laiku išsiųsti sveikinimą. Kiti kvietimai gaunami per vėlai, tai ir sveikinimas išeina vėliau. 
Šiais metais turėjau progą aplankyti ŽVAIGŽDYNO stovyklą RAKĖ ir Europos rajono 
VIENYBĖS KELIO stovyklą Anglijoje, SODYBOJE. Kiekvienoje stovykloje buvau 
nuoširdžiai priimtas. AČIŪ už skautišką šilumą.

Kaip bebūtų, sekančioms metų vasaros stovykloms pradėkime ruoštis jau dabar, dar kol 
neužmiršome kas pasisekė, kas ne taip gerai praėjo. Atkreipkime dėmesį į tuos, kurie 
stovyklavo kitur. Pasinaudokime 'keliautojų1 patirtimi; niekuomet nežinai, ar
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stovyklautojams patiks. Jei to nedarome, suskaičiuokime kiek stovykloje patyrymo 
laipsnių, kiek specialybių atsiekta. Į sekančių metų stovyklos programą stenkimės įtraukti 
daugiau progų patirymo laipsniams ir specialybėms. Neužmirškime kiekvieno skautuko 
poreikių, juk kiekvienas esame individas/asmenybė ir ieškome sau dėmesio.

LIETUVOS SKAUTŲ ORGANIZACIJOS

1996m. gegužės mėnesio SKAUTIJOJE pristačiau kas vyksta Lietuvoje tarp įvairių Lietuvos 
skautų organizacijų. Rašiau, kad su WOSM ir WAGGGS (pasaulio skautų organizacijos) 
pagalba buvo pradėta susijungimo procedūra. Buvo nustatyta tvarka, reikalavimai ir 
griežti terminai. Kiekviena grupė, kuri norėjo susijungimo procedūroje dalyvauti, turėjo 
užsiregistruoti Briuselyje ir pasirašyti, kad sutinka ir laikysis visų taisyklių. Formaliai 
ušsiregistravo: Lietuvos skautų sąjunga, Lietuvos skautija ir lenkų skautai. Jūrų skautai 
DIVYTIS kaž kodėl nesuspėjo užsiregistruoti ir iš susijungimo komiteto iškrito, dabar 
dalyvauja kaip stebėtojai.

Lietuvos skautija, be abejo, kad jie prašė pasaulinės skautų organizacijos pagalbos, buvo 
paskirta kaip 'organizacinis vienetas1. LS buvo WOSM įpareigoti susijungimo procedūrą 
koordinuoti su kitomis Lietuvos skautų grupėmis. Ričardas Malkevičius tapo komiteto 
pirmininku. Iki balandžio 5d. kiekviena Briuselyje užsiregistravusi grupė turėjo prisiųsti 
savo aktyvių vadovų sąrašą. Pagal WOSM taisykles 'aktyvūs' vadovai skaitosi:

a. Vieneto (troop) vadovas esąs bent 18 metų. Vienetas turi turėti bent
14 narių. Registruotas gali būti tik vienas vieneto vadovas.

b. Vieneto vadovo pavaduotojas esąs bent 16 metų. Registruoti galima 
tik vieną vieneto vadovo pavaduotoją.

c. Grupės vadovas esąs bent 18 metų. Grupė gali būti vilkiukų, paukštyčių,
vyresnių skaučių ar vyčių (scout/guide, venture scout/ranger unit).

d. Rajono/krašto (district) vadovai turį bent 18 metų ir išrinkti savo
. rajono suvažiavime.

e; Tarybos nariai esą bent 18 metų ir išrinkti skautų grupės suvažiavime.
Šia tvarka buvo užregistruoti apie 300 vadovai. DIVYTIS savo vadovus užregistravo per 
kitą grupę, berods kartu su lenkais. Iki balandžio 17d. WOSM iš Briuselio turėjo išsiųsti 
kiekvienai grupei, kad patikrintų pradinį 'aktyvių' vadovų sąrašą. Sąraše asmens pavardė 
tegali ,būti tik vieną kartą. Iki balandžio 30d. susijungimo komiteto pirmininkas privalėjo 
sušaukti sąskrydį, kuriame būtų pristatyti: 1) siūlomas statutas ar nuostatai, 2) kaip bus 
pravedamas suvažiavimas ir 3) visų pareigų apibūdinimas į kurias bus renkami asmenys 
suvažiavimo metu. Suvažiavimas turi įvykti š.m. lapkričio 24d.

Visų Briuselyje užregistruotų 'aktyvių' vadovų sąskrydis įvyko rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 
dienomis Kunigiškėse. į šį sąskrydį buvo pakviestas Lietuvių skautų sąjungos pirmininkas, 
v.s. fil. Kęstutis Ječius, ir jo ankstyvesnio komiteto nariai. Kartu su v.s. Ječium sąskrydyje 
dalyvavo s. fil. Zita Rahbar ir v.s. fil. Liuda Rugienienė. Jos Lietuvoje tuo laiku buvo kitais 
reikalais ir paskyrė laiko dalyvauti sąskrydyje. Apie sąskrydį parašysime kitame numeryje. 
Sąskrydžio programoje buvo numatyta nagrinėti/ pasitarti dėl didesnio bendravimo tarp 
Lietuvos skautų ir Lietuvių skautų sąjungos.
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Išklausėme Lietuvos skautų vadovų prašymus, pageidavimus, jų įdėjas ir viltis. Kitai 
kadencijai sprendimų nepadarėme, tačiau ateičiai, manau, sugebėjome išpilti tvirtus 

pamatus.

LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA 1945 -1985

Po daugelio metų knyga išvydo saulę. Knyga formaliai buvo pristatyta Bostone ir Čikagoje. 
Pagal turimus adresus knyga buvo išsiuntinėta ar įteikta prenumeratoriams ir parduodama 
tiems, kurie buvo pamiršę užsiprenumeruoti. Jei esate užsiprenumeravę ir knygos dar 
negavote, prašau kreiptis į v.s. Česlovą Kiliulį, telefonu 617.861.1465. Jis jums praneš kas 
jūsų knygą turi ar ją atsiųs jums.

Šios knygos išleidime per eilę metų darbavosi daug asmenų. Visus sunku išvardinti ir jiems 
viešai čia padėkoti. Jų pavardes rasite knygoje. Man teko bendradarbiauti su v.s. Ale 
Namikiene, s. fil. Julium Špakevičiu, v.s. fil. Petru Moliu ir v.s. fil. Sigitu Miknaičiu. 
Neaplenkdamas kitų tariu jiems ir visiems kitiems AČIŪ už sumaniai ir pasigrožėtinai 
atliktą darbą.

LSS VADOVYBĖS RINKIMAI - PASISAKYMAI

Liepos mėnesio viduryje buvo išsiuntinėti registracijos, kandidatų siūlymo ir pasisakymų 
lapai. Registracija baigėsi rugpjūčio 26d. Kandidatai ir siūlymai turėjo būti pristatyti iki 
rugsėjo 19 dienos. Viskas buvo išsiuntinėta pagal šakų ir tarybos iždininkų sąrašus. 
Rinkimų prezidiumas tiksliai ir laiku išsprendė visus neaiškumus liečiančius registraciją. 
Manau, kad tie, kurie negavote Biuletenio Nr. 2, gavote progą pasikalbėti su savo 
iždininkais. Rugsėjo mėnesio gale buvo išsiuntinėti balsavimo lapeliai. Juos gražinti reikia 
iki spalio 28 dienos. Jei dar nebalsavote, nedelskite, paskubėkite atlikti savo pareigą.

Tikiuosi, kad pasisakymai ir pasiūlymai sekančiai Tarybai lietė sąjungos veiklos ir jaunimo 
auklėjimo tobulinimą ir pagyvinimą. Esu tikras, kad su kiekvienu siūlymu esate pasiryžę 
padėti Tarybai įgyvendinti jūsų siūlymą. AČIŪ Prezidiumui už tvarkingai ir laiku 
atliekamas nelengvas pareigas. AČIŪ kiekvienam/ai dalyvavusiam rinkimuose.

LSS STATUTAS - NUOSTATAI

1995m. spalio mėnesio LSS Tarybos akivaizdiniam suvažiavimui, LSS Tarybos nuostatų 
komisija pristatė eilę pakeitimų, papildymų, suvienodinimų ir kalbos pataisymų esamam 
LSS statutui/nuostatams. LSS Taryba apsvarstė komisijos darbus ir pritarė daugumai 
pasiūlymų. Komisija, kuriai vadovauja v.s. fil. Sigitas Miknaitis, savo darbą beveik 
užbaigė. AČIŪ komisijai už atliktą darbą.

Pataisytas LSS Statutas/nuostatai yra atiduoti spausdinimui. Tikimės, kad nesų^edus 
spaustuvės mašinerijai, šią knygelę sugebėsime išsiuntinėti šakų vadi joms, kAd jos 
išsiuntinėtų vienetų vadovams. Tie, kurie nėra vienetų ar vadijų vadovąi ir norėtu gauti 
naują LSS Statutą/nuostatus, prašau pranešti LSS Pirmijos sekretoriui, s. fil. [Donatui 
Ramanauskui, 134 S. Yale Ave., Villa Park, IL 60181-2556.
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SKAUTŲ AIDAS

Sąjungos leidžiamas mėnesinis žurnalas vis laukia daugiau bendradarbių, medžiagos bei 
nuotraukų. Nei redaktorius v.s. fil. kun. A. Saulaitis, nei darbšti PELĖDŲ skiltis, nei 
techninis redaktorius v.s. Vladas Vijeikis be jūsų pagalbos visko negali atlikti. Jie stengiasi 
iš paskutiniųjų ir vis laiku išleidžia 10 numerių į metus.

Dar kartą kviečiu visus ir visas prisidėti prie jų darbo. Parašykite, kas SKAUTŲ AIDE 
patinka, kas nepatinka, kaip pagerinti, kaip padaryti naudingesnį vadovams ir skautams ar 
skautėms. Siųskite vienetų veiklos aprašymus, kas jūsų vieneto programoje pasisekė, kaip 
paskatinti jaunuosius pažengti į priekį, įsigyti daugiau specialybių. Kreipkitės į 'vyresnius* 
buvusius veiklius ir kūrybingus vadovus ir kvieskite juos į savo sueigas. Prašykite jų padėti 
jums ir vieneto korespondentams aprašyti visus vieneto įdomumus ir menkus 
nepasisekimus. Skautininkų būreliai, židiniai, draugovės nelikite užsidarę savo ratelyje. 
Supažindinkite vieneto vadovus, kuo jūsų vienetas norėtų ir galėtų padėti bręstančiam 
lietuviškam skautiškam jaunimui. Jaunieji nedrąsus; jie nedrįsta prašyti paramos.

Lietuvoje leidžiamo SKAUTŲ AIDO 1996m. Nr. 2 jau pasiekė mus. Jam reikalinga 
finansinė parama ir prenumeratoriai. Prenumerata yra jūsų duosni auka. Žurnalas 
leidžiamas pasišventusių skautininkų asmeniškais ištekliais ir užsienio parama. Labai 
maža parama gaunama iš Lietuvos skautų organizacijų, nors žurnale bendradarbiauja visų 
grupių skautai ir skautės.

Visais Lietuvos SKAUTŲ AIDO reikalais esate kviečiami kreiptis į v.s. fil. Danutę 
Eidukienę, 4629 S. Mozart Ave., Chicago, IL 60632. Paremkite sesės Danutės užduotį ir 
įsipareigojimą.

APLINKRAŠČIAI

Nėra gduta nusiskundimų, kad LSS Tarybos nariai ir tarybos vadovai nebegauna 
aplinkraščių ar bendralaiškių. Paskutinis buvo išsiuntinėtas š.m. sausio 5d. Kadangi 
daugumas informacijos tilpusios aplinkraščiuose/bendralaiškuose kartojosi SKAUTIJOJE ir 
skautiškoje spaudoje, nusprendžiau juos leisti tik susidariusiom sąlygoms, kurios 
nereikalauja LSS Tarybos akivaizdinio ar korespondencinio posėdžio. Jei toks mano 
nutarimas nepriimtinas, praneškite. Esu tikras, kad kiekvienas su nario mokesčiu ar per 
tiesioginę prenumeratą gaunate SKAUTŲ AIDĄ.

Kviečiu kiekvieną Tarybos narį ar Tarybos vadovą bendradarbiauti SKAUTIJOJE. Savo 
medžiagą siųskite Tarybos pirmininkui ar šakų vyresniems skautininkams/pirmininkui.
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EUROPOS RAJONO STOVYKLA 
"VIENYBĖS KELIAS"

Ne daug kas iš mūsų esame susipažinę su Anglijos lietuviais ar Europos rajono lietuviais 
skautais. Nors Anglija, palyginant su JAV, nedidelė, tačiau vietiniams 100 mylių kelionė 
skaitosi ilga. Antra, ten lietuvių nedaug ir jie yra išsimėtę prie didesnių Angijos industrinių 
miestų. Ten, kur daugiau lietuvių, ypač tokių, kurie skautauti pradėjo Vokietijoje, DP 
lageriuose, ten yra ir skautų vienetai ir veikla. Beveik ten kur veikia skautai, ten stipresnė 
ir lietuvių bendruomenės veikla. Neperseniausiai Landone pradėjo veikti ir maža 
lituanistinė mokyklėlė. Tas įvyko dėka kelių tėvų norinčių savo vaikus išmokinti lietuvių 
kalbos ir daugiau įskiepinti lietuvybę. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, atvažiuoti į 
Angliją viza nereikalinga, nebent emigruoji nuolatiniam apsigyvenimui. Naujų 
'emigrantų' su vizomis ir be vizų jau yra nemažas skaičius. Deja, kaip ir kitur, daugumas 
jų į vietinę lietuvišką veiklą nesijungia. Taip ir naujai atvykusieji į skautų eiles dar nestoja.

Šiais metais į rajono stovyklą buvo nutarta atsikviesti grupę skautų ir skaučių iš Lietuvos. 
Tai didelis užsimojimas reikalaujantis daug iėgų, tolerantiškumo ir lėšų. Sudarant grupę iš 
Lietuvos reikėjo atsižvelgti į tai, kad veikia net 5 skautų organizacijos, neįskaitant lenkų ir 
kitų tautybių skautų. Nelengva buvo nuspręsti kiek iš kiekvienos grupės kviesti, su kurią 
grupe artimiau bendradarbiauti. Ryšių sudarymas su Lietuvos skautais atsirado ant vieno 
asmens pečių. Tų pareigų niekas jam nepavydėjo. Po visokių laiškų pasikeitimo, malonių 
ir nemalonių, jis sugebėjo savo pareigas atlikti, nors ir nesugebėjo visų patenkinti. 
Stovykla su skautais ir skautėmis iš Lietuvos įvyko ir sėkmingai atsiekė savo tikslą.

Kad gauti stambesnių aukų iš Lietuvos visuomeninių organizacijų, reikėjo pasižadėti 
pravesti 'vadovų kursus'. Kokius kursus Europos rajonas galėtų pravesti? Po ilgesnių 
diskusijų prieita prie nutarimo pravesti 'skiltininkų kursus'. Kadangi vietiniams tai per 
didelis uždavinys, rajono vadovybė kreipėsi į Pirmiją. Po įvairių pasitarimų Brolija ir 
Seserija pritarė tokiems kursams ir pradėjo jiems ruoštis. Seserija apsiėmė paruošti kursų 
konspektą, kurį reikėjo pritaikyti Lietuvos skautams, o jų skautiškas pajėgumas nebuvo 
žinomas. Vyriausioji skautininke Birutė Banaitienė ir v.s. fil. Laima Kiliulienė per trumpą 
laiką paruošė atitinkamą konspektą. Reikėjo išspręsti, kas galės važiuoti į Angliją ir būti 
instruktoriais. Kelionei į užsienį, kad ir tik vienai savaitei, pasiruošimas kaž kodėl kitoks. 
Reikėjo atsižvelgti į tinkamų asmenų pajėgumą ir lankstumą. Susidarė tvirta, pajėgi, 
tolerantiška grupė, kuri nuvykusi į Angliją savo pareigas atliko sėkmingai, pasigėrėtinai, su 
entuziasmu ir grįžo su dideliu asmeniniu pasitenkinimu. Tą gerai susiklijavusią grupę 
sudarė: v.s. fil. Laima Kiliulienė. ps. fil. Naida Šnipaitė, v.s. Romas Otto, s. fil. Donatas 
Ramanauskas ir v.s. Birutė Banaitienė. Pravesti vieną pašnekesį, kas yra 
skautybė/skautavimas, buvo pakviestas v.s. fil. Kęstutis Ječius, kuris su fil. Dalia Ječiene, 
stovykloje dalyvavo tris dienas.

Iš Lietuvos atvažiavo pilnas autobusas. Jame 68 asmenys, nors laukta nedaugiau I0ip 50- 
ies. Stovyklos viršininkas Gerardas Jakimavičius ir jo štabas ir šią kliūtį nugalėjb. Stovyklos 
programa buvo ruošiama dviejuose kontinentuose. Lietuvos skautų vadovai atsivežė savo 
supratimą, kas toje stovykloje turėtų būti pravesta ir kaip. Nors viskas puikiai atrodė, 
atvykus į stovyklą, jai įpusėjus matėsi šiokie tokie nesklandumai. Jokių
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EUROPOS RAJONO STOVYKLA

nesklandumų nebuvo tarp stovyklautojų. Jaunimas, nors nemokėdami vieni kitų kalbos, 
susidraugavo, veikė kaip pavyzdingos skiltis.

SKILTININKŲ KURSAI tapo visos stovyklos programa. Stovyklautojų amžius įvairus, nuo 
12 metų iki 24. Efektingam kursų pravedimui nutarta sudaryti mišraus amžiaus skiltis, 
neatsižvelgiant į lietuvių ar anglų kalbos mokėjimą. Susidarė 11 skilčių pasivadinusių 
įvairiais vardais.

Stovykla buvo suskirstyta į tris pastovykles: brolių, sesių ir 'Atžilimo', tai stovyklos štabo 
pastovyklė. Buvo ir maža ATŽALYNO pastovyklė. JAV sesės ir LSS pirmininkas su sese 
Dalia buvo patogiau apgyvendinti SODYBOJE. Tai Anglijos lietuvių centras, kur 
suvažiuoja atostogauti ar stovyklauti 'karavanuose' (campers) Anglijos lietuviai. Teko 
atsitiktinai pakalbėti su antros kartos Anglijos lietuviais. Tai asmenys, kurių tėvas yra ar 
buvo lietuvis, o mama kitos tautybės. Jie lietuviškai nemokėjo, ar labai mažai. Tačiau 
lietuviška prigimtis juos traukia į lietuvišką aplinką SODYBOJE.

Kursantai buvo užimti ištisas dienas. Trečiadienį jau buvo išvystyta skilties dvasia, atsirado 
gairelė, šūkis ir dainos pradžia. Po iškylos su žemėlapiu ir kompasu skiltys buvo 
sukūrusios savo dainą. Nors nesitikėta, bet kelios skiltis paklydo ir reikėjo vadovams jų 
ieškoti. Tas išėjo į naudą, nes paklydusios sesės sukūrė puikią 'paklydusių dainelę*. 
Pašnekėsis 'kas yra skautavimas/skautybė' buvo pravestas klausimų/atsakymų formoje. Tai 
labai 'sausa', bet įdomi tema, tinkama daugiau suaugusiems negu vaikams. Buvau labai 
nustebintas gautais atsakymais ir pasisakymais, ypač iš Lietuvos skautų/skaučių. 
Apsirinkame galvodami, kad ten nėra žinoma, ką tikras skautavimas reiškia. Yra gabių 
vadovų, kurie supranta, kas skautavimas yra ir įstengia tą įdėją pristatyti savo skautams. 
Kursų programa buvo įdomi ir įvairi. Besikalbėdami su kursantais, instruktoriai keitė 
dienos programą pagal kursantų poreikius ar pageidavimus. Kaž kodėl atvykę Lietuvos 
skautų yadovai/vadovės, išskyrus vieną, mažai kreipė dėmesį į tai kas buvo pristatoma jų 
skautams. Gal iš pat pradžių iš jų reikėjo sudaryti skiltį ir 'pervaryti' juos per tuos pačius 
kursus. Pamoka sekančiam kartui. Kursai išėjo visiems į naudą. Anglijos lietuviai panoro 
išmokai lietuviškai ir stovyklauti Lietuvoje, o lietuviai išreiškė norą sugrįžti į SODYBĄ dar 
neprašidėjus ekskursijoms po Angliją.

Stovyklos įspūdingame uždaryme vadovai pasikeitė dovanėlėmis, maloniais linkėjimais ir 
išreiškė nuoširdžią padėką visiems prisidėjusiems prie šios stovyklos pasisekimo, ypač prie 
sąlygų sudarymo Lietuvos skautams ir skautėms pastovyklauti ir pasimokinti kitame krašte. 
Uždaryme dalyvavo ir Lietuvos Respublikos ambasados įgaliotinis, Anglijos lietuvių 
bendruomenės pirmininkas, daugybė skautų rėmėjų, įskaitant ir tuos, kurie nemoka 
lietuviškai. Valio Europos rajono vadui, v.s. Jarui Alkiui, ir visai jo vadovybei už istorišką 
ir pasisekusią stovyklą.

Man ir sesei Daliai buvo neprastai įdomu ir naudinga susipažinti su 'užsienio' skautais ir 
lietuvių bendruomenės nariais.Dar kartą AČIŪ už suteiktą progą pasimokinti iš jūsų.

v.s. fil. Kęstutis Ječius
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v.s. Birutė Banaitienė, 84 Margaret Road, Abington, Massachusetts 02351 * (617) 871-1517

SKAUČIŲ SESERIJAI

Mielos Sesės,

Rudeniui artėjant prasidės nauji skautavimo 
metai. Primenu ką reiškia SKAUTAVIMAS, tai 
ugdyti seses DIEVO, TĖVYNĖS ir ARTIMO keliu. 
Vienas iš svarbiausių uždavinių — LAVINIMAS. 
Yra vieneto vadovės pareiga lavinti skiltininkes/drau- 
gininkes vienetuose, kad ta skiltininkė/draugininkė 
išmoktų pavyzdingai vesti skiltį/draugovę. Vienas 
lavinimo būdas — per vieneto vadijos posėdžius 
sužinoti kokios skautiškos informacijos trūksta 
draugininkėms/skiltininkėms ir suteikti galimybę

■ painformuoti pačiai arba sušaukti „posėdį“, kuriame 
būtų pakviesta atitinkama sesė, kuri instruktuotų 
arba perduotų reikalingą informaciją. Tuntininkių 
konferencijos, draugininkių ir sldltininkių kursai 
naudingi lavinimo būdai, bet tokius kursus tiktai 
galima suruošti vieną kartą per metus arba vieną 
kartą per du metus. Lavinimas turi būti kasdieninis 
įvykis, kurį tiktai galima atlikti vienetuose. Pasiryž- 
kime stengtis duoti didesnį dėmesį jaunesnėms:: 
vadovėms vienetuose, kad jos galėtų draugoves/skiltis 
tvarkyti su geresnių patyrimu.

Visos registruotos sesės jau turėjo gauti LSS 
rinkimų informaciją ir registracijos lapus. Skatinu 
gausiai dalyvauti rinkimuose.

v.s. Birutė Banaitienė
Seserijos Vyriausia Skautininke

SVEIKINIMAI

45-metų gražios veiklos sukakties proga, sveikinu 
Detroito GABIJOS tuntą. Linkiu ir toliau ryžtingai 
tęsti savo gražų skautišką darbą vienete ugdydamos 
seses DIEVO, TĖVYNĖS ir ARTIMO keliu.

v.s. Birutė Banaitienė
Seserijos Vyriausia Skautininke 

Įsakymas Nr. 81.

Nuoširdūs sveikinimai Ramiojo Vandenyno skautijai 
šiais metais švenčiant 30-tąją nuosavos stovyklavietės 
„Rambynas“ įsigijimo sukaktį. Jums turi būti ypatin
gai geras jausmas, kad įdėtas darbas atnešė tiek daug 
gražių stovyklavimo metų jaunimui gražioje gamtoje.

v.s. Birutė Banaitienė
Seserijos Vyriausia Skautininke

s. Vida Gasperienė ir v.s. Birutė Banaitienė
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PAKĖLIMAI
Į VYR. LAIPSNIUS

LSS Tarybos Pirmijos nutarimu, Šv. Jurgio 
šventės proga, į aukštesnius vyresniškumo laipsnius 
pakeltos LSS seseriios narės:

Į jūrų paskautininkes:

vyr. valt. Aida Mikūčiauskaitė, Nerijos tn., Čikaga, 
vyr. valt. Laima Pauliutė, Nerijos tn., Čikaga.

Į jūrų skautininkes:
j. ps. Taiyda Chiapetta, Nerijos tn., Čikaga.
j. ps. Virginija Rimkienė, Nerijos tn., Čikaga.

Į skautininkes:

ps. Audra Žiurkevičiūtė, Geležinio Vilko/Neringos 
tn., Montreal, Kanada.

Į jūrų vyr. skautininkes:

j.s. Violeta Paulienė, Nerijos tn., Čikaga.

AKIVAIZDINIS SESERIJOS VADUOS POSĖDIS

Skaučių Seserijos vadijos tre
čiasis akivaizdinis posėdis įvyko 
1996 m. birželio 7-9 d.d., Nekaltai 
Pradėtosios Marijos Seselių Vie
nuolyne, Putnam, CT.

Posėdyje dalyvavo: v.s. Birutė 
Banaitienė, s. Valentina Čepienė, 
v.s. fil. Meilė Mickienė, v.s. Irena 
Markevičiūtė, s. fil. Daina Kaspu- 
tienė, v.s. Danutė Surdėnienė, s. 
Zina Pocienė, ps. Birutė Sasnaus
kienė, v.s. fil. Gilanda Matonienė, 

*ps. Aldona Lingertaitienė, v.s. 
Giedrė Stankūnienė, s. fil. Jūratė 
Neimanienė, s. Rasa Karvelienė. 

, Raštu dalyvavo: v.s. Alė Namikie- 

Akivaizdinis Seserijos Posėdis 1996 m. birželio 7-9 d. Seserijos Vadija.

nė, s. fil. Laima Rupinskienė, js. 
fil. Milda Arlauskienė, v.s. fil. Rita 
Penčylienė, ps. Jūratė Batūrienė.

Iš skyrių vedėjų pranešimų 
posėdyje:

Liepsnelių — jauniausiųjų 
skaučių sk. vedėja Rasa Karvelie
nė: Liepsnelių yra daugumoj vie
tovių. Sesė Rasa yra paruošiusi 
Liepsnelių Žinyną — darbelių 
pavyzdžiai sueigom, stovyklom. 
Dar planuoja leidinėlį vaikams.

Jaunesniųjų skaučių sk. vedėja 
s. fil. Laima Rupinskienė: sesė 
Laima pranešė, kad sustatyta nauja 
Jaun. Skaučių programa.

Skaučių Skyriaus vedėja s. fil. 
Jūratė Neimanienė: Skaučių yra 
visuose vienetuose; pačios skaitlin
giausios ir veikliausios. Yra pa
ruoštas „visas pundas“ pavyzdinių 
sueigų ir "crafts" pavyzdžių.

Prityrusių skaučių skyriaus 
vedėja vs. Giedrė Stankūnienė: 
Prityrusios skautės veikia visuose 
vienetuose. Suvažiavimas pereitą 
rudenį Dainavoje gerai pavyko. 
Prit. skautės norėtų suprastinti 
savo programą. Daug ko išmesti 
negalima, bet tik reikėtų pritaikyti 
šiems laikams.

Vyr. skaučių vedėja ps. Aldona 
Lingertaitienė: Vyr. skaučių kandi
dačių programą nutarta suskirstyti 
į tris dalis: tarnavimas, kraitis ir 
stovyklos praktiška dalis. Nauja 
programa buvo išsiųsta visoms 
tuntininkėms išbandymui.

Jūrų skaučių vedėja js. fil. 
Milda Arlauskienė praneša, kad 
yra keli projektai, kuriuos tiki 
užbaigti rugsėjo mėnesį. Pirmas, 
tai programų analizavimo santrau
ka ir antras, jūrų skaučių etiketas, 
rikiuotė ir tradicijos vadovėlio 
paruošimas.

26

28



Gintaro Mokyklos pranešimas v.s. fil. Gilanda 
Matonienė: Vienetuose trūksta skatinimo dalyvauti 
kursuose. Gintaro mokyklos sunkesnė programa, 
negu Ąžuolo. Reikės kiek suprastinti. Šiais laikais 
jaunimas nebe taip greitai orientuojasi.

Tiekimo skyriaus vedėja s. Zina Pocienė praneša, 
kad vienetai neužsisako ženklų. Pasiūlymas — 
vadovėms nusiųsti "xerox" kopijas ženklų pavyzdžių.

Knygyno vedėja ps. Birutė Sasnauskienė praneša, 
kad knygų daug — pirkėjų mažai. „Sese, Budėk“ 
vienintelė knyga, kuri parsiduoda.

Po šakų pranešimų vyko rajonų atstovių praneši
mai.

Jaun. skaučių, skaučių, prit. skaučių ir vyr. 
skaučių skyrių vedėjos baigė paruošti patyrimo laips
nių programų pakeitimų projektus. Šio suvažiavimo 
tikslas buvo padiskutuoti ir peržiūrėti visų šakų 
patyrimo laipsnių programų projektus/pakeitimus 
vienetuose. Suvažiavimas pereitą rudenį Dainavoje 
gerai pavyko. Prit. skautės norėtų suprastinti savo 
programą. Daug ko išmesti negalima, bet tik reikėtų 
pritaikyti šiems laikams.

g
SKAUČIŲ SESERIJOS 

VAD ĮJOJĘ
V.S. dalyvavo:

kovo 10 d. Kaziuko mugėje, Bostone.
kovo 31 d. Kaziuko mugėje, Worceste-

rije.
gegužės 5 d. „Gabijos“ ir „Baltijos“ tuntų

45-metų veiklos jubiliejuje, 
Detroite.

birželio 8-9 d. Seserijos vadijos posėdyje,
Putnam, CT.

liepos 27 — rugpjūčio 4 d.
Europos Rajono stovykloje 
„Vienybės Kelias“ Lietuvių 
Sodyboje, Anglijoje.

rugsėjo 14-15 d.d. LSS Pirmijos posėdyje,

MvntiKW
DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 

„LIETUVIŲ SODYBOJE“

Devynias dienas praleidome gražioje Anglijos 
gamtoje pravesdami „skiltininkų kursus“ Lietuvos ir 
Anglijos skautams. Europos Rajono vadas v.s. Jaras 
Alkis ir Seserijos atstovė s. Vida Gasperienė paprašė 
pagalbos iš Seserijos ir Brolijos pravesti šiuos kursus. 
Kodėl „skiltininkų“ kursus? Atsakymas, kad Lietuvos 
skautai turi susipažinti su skautavimo pagrindu. Buvo 
pranešta, kad bus apie 50 skaučių/skautų iš Lietuvos 
(įvairaus amžiaus) ir pasakyta, kad Anglijos skautai 
dalyvaus kursuose. Per du mėnesius sustatėm kursus 

I ir paruošėm konspektą. Iš Seserijos pakviečiau v.s. 
fil. Laimą Kiliulienę ir ps. fil. Naidą Šnipaitę. Brolija 
paskyrė v.s. Romą Otto ir s. fil. Donatą Rama
nauską.

Posėdžiaudamos nusprendėm, kad skiltininkų 
kursai bus pravedami Gintaro/Ąžuolo būdu. Skiltys 
tada pajus skilties dvasią gyvendami ir dirbdami 
kartu aštuonias dienas. Didžiausias rūpestis buvo 
amžius ir skaičius, kurių nežinojom kol neatvykom į 
stovyklą.

Su ypatingai sunkiais lagaminais (programos ir 
konspektai) atsiradome stovykloje šeštadienį liepos 
27 d. Atsisėdo posėdžiauti vadovai iš keturių valsty
bių: Amerikos, Anglijos, Kanados ir Lietuvos. Po 
didelių ir ilgų diskusijų pavyko vykdyti atvežtą

v.s. Birutė Banaitienė su broliais iš Lietuvos
Lemonte.
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ps.fil. Naida Šnipaitė praveda pašnekesį

programą. Sužinojom, kad iš Lietuvos atvyko 68 
skautės/skautai. Nuo sekmadienio liepos 28 d. visos 
skautės ir skautai buvo suskirstyti j 11 skilčių — 
šešios skaučių skiltys ir penkios skautų skiltys. Kiek
viena skiltis turėjo įvairaus amžiaus skaites/skautusiš 
Lietuvos ir Anglijos. Kursai prasidėjo — skilčių 
uždaviniai — pasidaryti gairelę, sugalvoti šūkį, 
dainelę, kiekvieną dieną paskirti naują skiltininką, 
laužvedį, vesti skilties štabo posėdžio knygeles, 
skiltininko užrašų knygeles, dalyvių užrašo knygeles, 
skilties dienraštį, ir t.t. Instruktoriai pravedė: sesė 
Laima — „skilties sudėtis“, „metinis skilties planas“, 
„skilčių sueigos“, sesė Birutė — „skautiška unifor
ma“, „skilčių knygos“, sesė Naida — „tautiniai 
šokiai“, brolis Donatas — „pionerija“ (mazgai ir 
kilpos), „higiena gamtoje“, „olimpiada“, brolis 
Romas — „skilties būklas ir inventorius“, „įvaireny
bės iškylaujant“, brolis Kęstutis — „skautybė — 
tikslas ir siekiai“. Visi instruktoriai pravedė „rodom 
darom“ stotis. Anglijos vadovai pravedė laužus, 
dainavimą, maudymosi iškylą ir pašnekesį „skilties 

gerasis darbelis“. Po visų pašnekesių skiltys turėjo 
atlikti temų uždavinius. Skiltys buvo įvertinti taškų 
sistema. Gale stovyklos kursantams buvo išdalinta 
„Vienybės Kelias — Tau Skiltininke“ konspektai ir 
„įvertinimo“ lapai. Iš vaikų pasisakymų sprendėm, 
kad kursai gerai pavyko ir vaikai labai patenkinti 
programa.

Jaunimas buvo labai įdomus, puikus ir pilnas 
entuziazmo. Laužai nuostabūs, nes visi labai balsingi. 
Pajutom, kad visas įdėtas darbas buvo tikrai vertas. 
Bus didelis džiaugsmas jeigu jaunimas iš Lietuvos 
pasinaudos įgytom žiniom ir pavyks jiems būti 
geresniais vadovais. Lietuvoje auga gražus skautiškas 
jaunimas.

instruktoriai

Širdinga padėka sesei Laimai Kiliulienei, kuri 
įdėjo nepaprastai daug pastangų ir darbo sustatyda- 
ma programą ir paruošdama konspektus. Taip pat 
dėkoju sesei Naidai, broliui Donatui ir broliui Romui 
už jų pasiruošimą ir pravedimą kursų. Buvo malonu 
dirbti su tokiais nuoširdžiais skautais vadovais, kurie 
jaučia pareigą — ugdyti seses ir brolius DIEVO, 
TĖVYNĖS ir ARTIMO keliu.

v.s. Birutė Banaitienė
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VYRIAUSIO S KAUTI N J R RO
LIETUVIŲ

LITHUANIAN BOY SCOUT BULLETIN

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

^^^^^^^-^^^^-sis-^***^^*****^***^-**********

Mieli broliai vadovai,

Šią praeitą vasarą įvyko stovyklos: Atlanto, 
Vidurio, Kanados, Ramiojo Vandenyno, ir Europos 
Rajone, ir metų pradžioje Australijos Rajone, Gin
taro ir Ąžuolo vadovų mokykla, vadovaujama v.s. fil. 
Kazio Matonio ir v.s. fil. Gilandos Matonienės, įvyko 
Rakė, Vidurio Rajone.

Stovyklų nuotykiai, pažintis, bei skautiški atsieki- 
mai liko tik maloniais atsiminimais. Linkiu Jums, 
broliai vadovai, toliau dirbti mūsų skautiškai idėjai, 
tarnaujant DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI.

Mieli broliai, noriu priminti, kad šių metų rudenį 
vyksta Lietuvių skautų sąjungos vadovybės rinkimai. 
Primenu, kad LSS Vadovybės rinkimų dalyviais gali 
būti įžodį davę Lietuvių skautų sąjungos nariai ne 
jaunesni kaip 18 metų amžiaus registravimosi metu 
ir išbuvę Sąjungos nariais bent dvejus paskutinius 
metus prieš rinkimus ir taip pat užsimokėję LSS 
nustatytus nario mokesčius už visus 3 šios kadencijos 
metus, ar atitinkamai nuo įstojimo į LSS.

Budėkime!

v.s. fil. Albinas Sekas 
LSB Vyriausias Skautininkas

LSS BROLIJOS VADUOS 
SUVAŽIAVIMAS

Mieli skautų Ideologijos skleidėjai lietuviško jaunimo tarpe, nors 
vadovų suvažiavimas įvyko pavasario pabaigoje, gal bus naudinga 
sužinoti, kas vyksta Brolijoje. Nemanau, kad kas nors pasikeitė. 
Rūpesčiai, kaip ir vargai šakojasi”, , reikalauja daug kantrybės ir 
sumanumo jų pašalinimui.

LSS Vyriausio skautiniriko 
vs. hl. Albino Seko sušauktas 
LS Brolijos vadįjos suvažia
vimai š.m. gegužės 4 ir 5 d. vyko 
netoli Čikagos esančiame 
Pasaulio Lietuvių centre, 
Lemonte. Šiame metiniame 
LSB vadijos suvažiavime daly
vavo 10 Vadijos narių, kiti dėl 
didelių nuotolių ir kitų 

asmeniškų įsipareigojimų ne
galėjo atvykti.

Suvažiaviman iš Los Angeles 
atvyko LSB Vyriausias skau
tininkas vs fil. Albinas Sekas, 
Vyriausio skautininko pavaduo
tojas vs. Romas Otto iš Mont- 
realio, JAV Vidurio rajoho 
Brolijos atstovas vs fil. Romas 
Rupinskas, LSB Lavinimo 

skyriaus vedėjas :vs. fil. 
Kazimieras Matonis iš Arizo: 
nos, Skautininkų sk. vedėjas vs 
fil. Gediminas Deveikis iš 
McHenty, IL, Jūrų.škautų, sk. 
vedėjas jvš fil dr. Algi? Paulius, 
,,Sk auti jos’’/„Krivūlės” 
koordinatorius vs fil Antanas 
Paužuolis, Prityrusių skautų 
sk.vedėjas ! vs fil Gintaras 
Plačas, Brolijos tiekimo sk. 
vedėjas vs Antanas Jarūnas ir 
Vilkiukų sk*. vedėjas s. fil. 
Vytautas Jariuškis.

Suvažiavime atsilankė LSS 
Pirmijos pirmininkas vs fil Kęs- 
tutis Ječiu's. Jis domėjosi 
skautiška veikla LS Brolijoje, 
patyrė tuntubse kylančias pro-
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blemas ir ‘pasiūlė keletą 
naudingų patarimų skautiškos 
veiklos pagyvinimui.

Po pradinio įvado, vyko rąįo- 
nų atstovų pranešimai. Atlanto 
rajono atstovui vs Broniui 
Narui neatvykus, jo pateiktą 
raštišką pranešimą perskaitė vs 
fil. Albinas Sekas. Iš pranešimo 
patyrėme;/kad veikla nėra 
stipri. Trūksta vadovų, be to 
nėra pakankamai ir vaikų. 
Jaunos šeimos labai išsibarsčiu- 
sios po daugelį miestų. Esant 
nedaugelii&.jaunų žmoniųj 
galinčių jungtis į skautus, 
neįmanoma surinkti jų į skiltis 
ar draugoves, o tuo labiau su
daryti tuntą; Ruošiant skautų 
stovyklas pajėgiama surinkti 
maždaug 60-70 dalyvių. Sesės ir 
broliai stovyklauja kartu.

Vidurio rajono atstovas vs fil. 
Romas Rupinskas pranešė, kad 
Vidurio rajoną sudaro Čikagos, 
Detroito, Clevelando ir Omahos 
skautų vienetai. Detroito 
„Baltijos” tuptui vadovauja fil. 
Paulius Jankus. Tunte yra 18 
jaunesnių skąutų. Gerai veikia 
jaunos šeimos, todėl tunto atei
tis yra užtikrjnta. Savo stovyk
las ruošia „Dainavos” stovykla
vietėje.

„Lituanicos” tunte skautų 
skaičius yra sumažėjęs, paly
ginus su ąnksfyvesniais metais, 
bet yra ’nemažai jaunesniųjų 
skautų ir bebriukų. Draugovės 
veikia Lemonte ir Čikagoje. 
Prie veiklos prisideda jauni tė
vai su savo Atžalomis. Tunto 
ateitis nebloga. Jūrų skautai 
yra gana veiklūs, daro sueigas 
dvejose vietovėse. Skautų ir 
prityrusių skautų nedaug, bet 
tikimasi,' kad sulauks iš ■ 
jaunesnių skautų ir bebrų, i 
kurie papildys skautu skiltis ir 
jūrų skautų JĮaivųs. Taip pat 
pranešė, kad Čikagos skaučių ir 
skautų tuntai kas metai ruošia 

trijų dienų stovyklėles. Šiais 
melais stovyklėlė vyks birželio 
7-8-9 d. dr. Leono ir Irenos 
Kriaučeliūnų ūkyje. Šios rūšies 
stovyklą pradėjo organizuoti s. 
fil. Vytautas Jandškis, it trejus 
mfetus vadovavo. Šiais mėtais 
vadovaus vs fil. Romaš Ručins
kas, talkinant „Aušros Vartų” 
- „Kernavės” ir „Nerijos” tun- 
iininkėms — dr. S. fil. Daliai 
Ttakienei ir j.s. Viligailei Lend- 
rttitienei. Joms padedh gražus 
būrys jaunų vadovių ir kitų 
talkininkių,-ų.

Pažymėtinas įvykis, kad Čika
goje buvo atgaivintas Pulk. Ša- 
rausko skautų vyčių būrelis. 
Šiam būreliui priklauso 20 
vyresnio amžiaus skautų vyčių. 
Draugovei vadovauja skautas 
vytis vs Romas Fabijonas.

Apie Kanados veiklą praneši
mą atliko vs Romas Otto. Šiuo 
metu Kanadoje veikia šie 
skautų vienetai: Hamiltone — 
mišrus „Širvintos” - „Nemuno” 
tuntas, Toronte — „Rairibyno” 
tuntas ir Montrealyjė — 
„Geležinio Vilko” - „Neringos” 
tuntas. „Rambyno” tunt&š yra 
veikliausias. Tunte yra 23 
jaunėshieji skautai, 21 skautas 
ir 40 skautininkų. Jūrų skautų 
yra 13, veikia neblogai, tik turi 
sunkumų su ryšių palaikymu.

Skautai ruošia žiemos iškylas. 
Getai praveda Kaziuko thūges. 
Stinkumai yra su jauhėsniųjų 
skautų vadovais. Jų jaučiamas 
didėlis trūkumas.

Hamiltono jungtinis Skautų ir 
akaUčių tuntas nepajėgia išvys
tyti aktyvios veiklos. Impulsą 
duoda išsilaikyti, veiklus To
ronto tuntas. Šiuo metu 
liamiltone yra 10 jaun. skautų, 
2 skautai vyčiai ir du skauti
ninkai. .
-Nepasisekė atgaivinti Lon- • 

done, Qnt. skautų vieneto, nors 

tolimoje praeityje ten toks gerai 
yęikė. Jeigu atsirastų energijos 
vadovas, būtų galimybės atgai
vinti.

Montrealis, nors būdamas 
toliausiai nuo veiklių tuntų, iš
vysto pusėtiną skautišką veiklą. 
Montrealio skautai labai mėgs
ta žiemos stovyklas. Ypač daug 
padeda Bulotų šeima. Šiuo metu 
turima 13 jaunesnių skautų, 
du prityrusius, pora skautų ir 
skt. vyčių. „Basanavičiaus” 
skautų vyčių būrelis, kartą me
tuose aptarnauja benamius, 
paruošdami maistą ir juos 
pavalgydindami. Montrealyje 
yra arti 500 šeimų, dauguma 
mišrios, kalba prancūziškai. 
Reikia mokėti laviruoti ir rasti 
tinkamus vadovus. Ateities tęs
tinumas priklausys nuo vėdovų 
veiklumo ir noro pasiaukoti 
skautų idealų vystyme.

Apie Ramiojo vandenyno rajo
no veiklą pranešė vs fil. Albinas 
Sekas. „Kalniškių” tunto veikla ■ 
yra silpnoka. Tuntui vadovau- ; 
ja s. fil. Vytenis Vilkas. Jis dir
ba ir su skautais. Skautiškos 
Šeimos yra labai plačiai paskli
dusios po Los Angeles priemies
čius. Sunku visiems susirinkti. . 
Sueigos daromos kas antrą 
savaitę. Didelis trūkumas vado
vų, nes anksčiau buvę veiklūs 
vadovai išvažinėjo į universi
tetus, mokslas atima daug 
laiko. Bandoma pritraukti nau
jai atvykusių lietuvių vaikus. 
Ypač tame pasižymi kun. Vols- ; 
kis. Kas metai stovyklaujama j 
„Rambyno” stovykloje. Yra dar 
jūrų skautininkų „Grandis”.

Europos rąjono atstovas, 
v.s. Juozas Mašlauskas prane
šimą atsiuntė raštu. Anglijoje 
veikia mišrus skautų,-čių viene
tas. Veikia ir skautų vyčių, 
„Vydūno” būrelis, kuriam vado
vauja sk. vytis s. Vladas Ged- 
mintas. Yra daug mišrių šeimų,
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LSS Brolijos vadijos suvažiavimo, š.m. gegužės 4 ir 5 d. vykusio PLC Lemonte, dalyviai. Iš k.: 
sėdi — vs BĮ Kazys Matonis, vs fil. Albinas Sekas, vs Romas Otto, vs Gediminas Deveikis. Stovi
— vs fil. Romas Rupinskas, vs fil Gintaras PlaČas, jvs fil Algis Paulius, s. fil. Vytautas Januškis, 
vs fil. Antanas Paužuolis ir vs Antanas Janinas. Nuotr. Ant Paužuolio

todėl yra sunkumų su lietuvių 
kalba. Pasireiškia vadovų 
trūkumas ir skautišką veiklą iš
vystyti sunku, daugiausiai susi
renka j rengiamą vasaros 
stovyklą.

Vokietijoje, Vasario 16 -tos 
giinnazijoje veikia „Aušros” 
tuntas. Tuntui vadovauja s. 
vytis, skiltininkas Tobias Schro- 
ter. Trūksta patyrusių vadovų.

Australuos rajono atstovas, 
vs. Henrikas Antanaitis prane
šimą atsiuntė laišku. Veikia šie 
tuntai: „Vilniaus” tuntas — 
Adelaidėje, veikla silpna; nėra 
vadovų. Sidnėjuje — „Aušros” 
mišrus tuntas veikia gana gerai 
Tuntui vadovauja sesė Šliterytė; 
Melbourne veikia „Džiugo” tun
tas. Yra dar vienetų Geelonge, 
Canberroje, bet jų veikla 
silpnoka. Visuose paminėtuose 
miestuose, galėtų būti gyvesnė 
veikla, būtų pakankamai veik
lių vadovų. Turime sunkumų ir 
su lietuvių kalba. Kas metai yra 
ruošiama Rajoninė stovykla.

Pietų Amerikos rajono 
veiklą trumpai aprašė vs 
Eugenįja Bacevičienė. Veiklą iš

vystyti sunku. Kalbama ispa
niškai ar portugališkai. Mažai 
mokančių lietuviškai. Ruošia
ma metinė stovykla. Jei būtų 
veiklių daugiakalbių vadovų, 
veiklą būtų galima pagerinti.

Išklausius rajonų atstovų 
pranešimus, gavosi vaizdas, kad 
skautiška veikla nėra mirusi. Ji 
yra labai gyva, nors kai ku
riuose vienetuose ir pasireiškia 
apsnūdimas. Į veiklą grįžta 
buvę jauni vadovai, atsivesdami 
ir savo vaikučius. Stovyklose 
stovyklauja ir jaunos šeimos su 
savo mažamečiais vaikais. 
Ateityje iš jų išaugs skautės, 
skautai, jūros skautai, o tėvai 
taps tuntų, vietininkijų ir drau
govių vadovais.

Po LSS rajonų atstovų pra
nešimų apie skautišką veiklą 
tuhtuose ir vietininkijose, vyko 
LSB skyrių vadovų pranešimai.

Tiekimo Skyriaus vedėjas 
zs Antanas Jarūnas pastebėjo, 
kad skautų vienetai mažai 
domisi turiniais ženklais ir kny
gomis. Jis tai laiko skautų vado
vų nekreipimu dėmesio į skau

tų pažangumą. Kiekvienas ber
niukas nori pasirodyti kitiems, 
ką jis yra pasiekęs. Vadovai 
tūrėtų ruošti viešus užšitamau- 
tų ženklų įteikimus. Ženklus 
tiekimo skyriuje reikia Užsakyti 
iš anksto (ne porą dienų prieš 
įteikimą). Kartu su užsakymais 
prisiunčiamas ir mokestis už 
juos.

„Skautijos” ir „Krivūlės” 
koordinatorius vs fil Antanas 
Paužuolis prašė painformuoti 
Brolijos vadovus, kad anksčiau 
ėjusi „Skautija” yra įjungta į 
„Skautų aidą”. Joje spaus
dinami tik oficialūs pranešimai 
LSS Pirmijos, Brolijos, Seserijos 
ir Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos. Medžiaga apie skau
tišką veiklą ir nuotraukos siun
čiamos tiesiog „Skaūtų aido” 
redakcijai; vs fil Halinai Plati- 
šinaitienei — „Pelėdų” skiltis, 
4235 S. Sakramento Avė., 
Chicago, IL 60632.

„Ąžuolo” vadovų mokyklos 
ir LSB Vadovų laviniftlo sk. 
vedėjas vs fil Kazys Matonis 
skundėsi, kad tuntininkdi nera-
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ginti savo skautų vykti į „Ąžuo- 
*n" vadovų lavinimo stovyklą.

ant nedideliam būreliui daly
vių, sunku sudaryti gerai orga
nizuotą skiltį. „Ąžuolo” vadovų 
lavinimo stovyklos pravedimas 
gana brangus, be to, nelengva 
surasti tinkamus asmenis, 
galinčius padėti stovyklos pra- 
vedime. Instruktoriai, maisto ir 
ūkio skyriaus darbuotojai auko
ja savo laisvalaiki, net atosto
gas. Dalyvaujant nedideliam 
būreliui, daroma skriauda 
„Ąžuolo” stovyklos rengėjams ir 
jos pravedėjams. Pastebėta, kad 
dalis atvykstančių skautų 
neturi supratimo į kokią sto
vyklą vyksta. Yra buvę tokių, 
kurie vyksta tik pabendra
vimui, neturėdami tikslo už
baigti teorinę ir vadovaujamąją 
kursų dalį. Yra vienetų, kur 
skautui, atlikus „Ąžuolo” vado
vų mokyklos teorinę dalį, nesu
teikiama galimybė vadovauti 
skautams. Kai kurie skautai, 
baigę praktinę dalį, pastebi, kad 
nepajėgs vadovauti ir tyliai 
pasišalina. Buvo siūloma, kad 
tuntininkai paskirtų vyresnį 
vadovą lankiusiam „Ąžuolo” 
mokyklą skautui, jį padrąsintų 
ir talkintų' atlikti teorinį 
įsipareigojimą. Kai kas abejojo 
ar verta „stumti”, nes parei
gingumas tūri išplaukti iš skau
to noro padėti jaunesniam bro
liui skautui.

LSB Skautų sk. vedėjui s. 
fil. Audriui Kirvelaičiui tarny
bos reikalais išvykus į Saudi 
Arabiją, jo skyriaus veiklos pra
nešimo nebuvo.

Prityrusių Skautų sk. ve
dėjas vs fil Gintaras Plačas pri
statė naują pažymėjimo ženklą 
skautams, užbaigusiems pirmo
jo prityrusio skautų programos 
reikalavimus. Į prit. skauto pro
gramą turėtų būti įtrauktos spe
cialybės, privalomos amerikie

čių skautams, norintiems įsigy
ti „Eagle” ženklą. Tuo būdu 
prit. skautas, įsigijęs 25 spe
cialybes ir atlikęs gerą darbą 
visuomenei, prilygtų JAV skau
tų „Eagle” laipsniui. Siūlomas 
ženklas Vyr. Skautininko ir 
vadijos narių buvo priimtas ir 
Tiekimo skyriaus vedėjas įgalio
tas pasirūpinti jo pagaminimu. 
Šį ženklą suprojektavo vs 
Vytautas Dilba.

Šiame LS Brolijos vadijos 
pasitarime dalyvavo ir penki 
prityrę skautai. Jie galėjo ne tik 
stebėti posėdį, bet ir pareikšti 
ko jie programose pageidauja 
bei pasisakyti kas jiems nepa
tinka. Šie prityrę „Lituanicos” 
tunto skautai — Petras, Darius, 
SauliijSj Rcziigs ir Vytss p-areiš- 
kė, kad jie norėtų vadovauti jau
nesniems skautams ir skau
tams, bet jie atkreipė dėmesį į 
tai, kad programų medžiaga 
turėtų būti daugiau vaizdinė, 
negu raštiška. Iškylos ruoštinos, 
kad jose būtų galima praktiškai 
atlikti dalį programos reikala
vimų. Medžiagą iškyloms ruoš
ti taip, kad kiekvienam dalyviui 
būtų teikiama atsakomybė 
įvykdyti kurį uždavinį, o geriau
siai atlikusiam — galimybė pa
aiškinti, kodėl jis uždavinį 
atliko taip, o ne kitaip. Nurody
ti neigiamas priežastis, pvz., 
neatidumą, nekreipimą dėmesio 
nurodytoms taisyklėms ir kt. 
Stovyklose „puolimai” turėtų 
tikslą, susijusį su patyrimų pro
gramų praktišku atlikimu.

Esamose programose labai ne
patinka lituanistinių žinių kar
tojimas. Lituanistinių mokyklų 
nelankančius su lituanistinėmis 
žiniomis turėtų supažindinti jas 
lankantieji (ir jiems tuo būdu 
būtų proga pagilinti ar at
naujinti savo žinias). Jie taip pat 
siūlė ruošti pasitarimus kartu 
su sesėmis, kad kiekvienas,-a 

turėtų progą pravesti diskusijas 
iš anksto pasiruoštu klausimu. 
Čia turėtų pasisakyti kiek
vienas dalyvis.

Jūrų skautų sk. vedėjas jvs 
df Algis Paulius pranešė, kad 
šių metų pabaigoje bandys pra
vesti buriavimo kursus Flo
ridoje, netoli St. Petersburgo. 
Jis pristatė jūrų skautų veikimo 
konspektus, jaunesniems vado
vams sėkmingesnių sueigų pra- 
vedimui. Tai daugelio valandų 
kruopštaus darbo pastangos. 
Gavus finansinės paramos, būtų 
galima išleisti atskirą knygą, 
naudotiną visiems jūrų skau
tams. Jis pabrėžė, kad jūrų 
skautų veikla vyksta pagal nu
statytas programas. Įžodžius 
duoti leidžiama tik atlikusiems 
nustatytus reikalavimus, nes 
šalia jūrinių žinių, jie privalo 
išeiti ir visą skautams nusta
tytą programą. Todėl pasitai
kantis nepasitikėjimas jūrų 
skautų laipsniais, ar abejojimas 
dėl pėr ankstyvo įžodžio davimo 
jūrų skautams, yra neteisirtgas. 
Nesklandumų kartais pasi
taiko, kaip ir kiekvienoje kito
je skautų šakoje. Pasitaikantys 
nesklandumai dažniausiai kyla 
dėl vadovų nepakankamo žino- 
jiino perduodamų žinių ar susi
dariusių tradicijų.

Vilkiukų — jaunesriiųjų 
skautų sk. vedėjas s.fil Vytau
tas Januškis pranešė, kad 
sąjungoje yra nemažai vilkiukų; 
jų galėtų būti ir daugiau, bet 
susiduriama su vadovų trūku
mu, ypač mažesnėse vietovėse. 
Nėra kam organizuoti, dauge
liui trūksta pasiryžimo aukoti 
turimą laiką skautiškai veiklai.

Jaunesniųjų skautų vadova
vimui turi skautininko Romo 
Puodžiūno gerai paruoštus kon
spektus, bet jų nėra užtenka
mai. Brolijos Tiekimo skyrius 
turėtų juos padauginti visų nau-
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dojimui. Būtų gerai, kad veiklon 
būtų įtraukiami tėvai, naudo
jantis amerikiečių skautų veik
los metodika, tėvai dirba kartu 
su sūnumis ir, berniukams atli
kus uždavinį, tėvai pasirašo. 
Turimas „Vilkiukų žinynas” 
yra pasenės. Reikia ieškoti nau
jų priėjimo būdų sudominti vai
kus. Gal reikėtų įvesti ir angliš
kų paaiškinimą, bet galimai 
daugiau remtis lieti.viškai 
pateiktomis žiniomis. Gyve
name smarkiai besikeičian
čiame pasaulyje, nutolstam nuo 
lietuviškumo centrų.

Skautų Vyčių sk. vedėjas 
i s.v. ps. Alvydas Saplys, negalė

damas asmeniškai dalyvauti, 
pranešimą pateikė raštu. 
Rašoma, kad numatomas skau
tų vyčių suvažiavimas š.m. 
rudenį Dainavos stovyklavie
tėje. Būtina išleisti skautams 

' vyčiams pasiruošimo „Vadovą”. 
I Turimas jau išsibaigęs (jis buvo 

išleistas 1968 m.). Sąlygos 
! pasikeitė. Reikėtų sudaryti 

komisiją naujo „Vadovo” išlei
dimui. Dabartiniai reguliami- 
nai neapima visos skautų vyčių 
veiklos, tik duoda pagrindines 

■ gaires pasiruošimui vyčio įžo
džiui. Jos nepakankamos. Nėra 
suvienodijimo vyčiavimui ir įžo
džių pravedimui. Daugelyje vie
tovių pravedama skirtingai, 
nors nėra nukrypimų nuo pa
grindinių reikalavimų. Skautų 

: vyčių suvažiavime visa tai 
numatoma svarstyti. Toronto 
vyčiai nori įsteigti kompiuterių 
tinklą susižinojimui su plačiai 
išsisklaidžiusiais vyčiais. Skun
dėsi, kad vietovės nesirūpina 
vyčių prieaugliu.

Skautininkų skyr. vedėjas 
vs Gediminas Deveikis pranešė, 
kad š.m. rugsėjo 21-23 d. Daina
vos stovyklavietėje numatomas 
skautininkų,-ių suvažiavimas, 
jei Seserijos skautininkių sk. 

tam pritars.
♦ ♦ ♦

Sekmadienį, po šv. Mišių buvo 
gvildenami programų keitimo 
punktai. LSB Vyriausias Skau
tininkas paragino visus skyrių 
vedėjus peržiūrėti esamas pro
gramas ir, jei numatomi pakei
timai ar papildymai, apie tai iki 
š.m. rugsėjo 30 d. pranešti vs fil 
K. Matoniui. Kadangi dabarti
nės LSS Vadovybės 3-jų metų 
kadencija baigiasi š.m. pabaigo
je, norėtųsi užbaigti su pro
gramomis — jas papildant, ar 
paliekant kaip yra, kad naujai 
išrinktiems vadovams nereikė
tų iš naujo šį klausimą kelti. 
Artėja ir Tautinė stovykla; jos 
pasiruošimui reikės skirti daug 
laiko.

Buvo iškelta daug įvairių 
klausimų. Čia paminėsiu tik 
keletą.

LSS iždininkas vs A. Jarūnas 
nusiskundė, kad Brolijos viene
tai delsia su savo iždų stovio 
pranešimais. IRS gali LS Sąjun
gai uždėti piniginę pabaudą dėl 
neatsiskaitymo nustatytu laiku.

Vs fil R. Rupinskas nusivylęs 
dėl pakėlimų į aukštesnius 
laipsnius. Jo nuomone, jie per il
gai užtęsiami. Pakėlimus į pa- 
skautininkus turėtų atlikti 
Brolija ir Seserija. Brolijos 
rajonų atstovai turėtų turėti 
kartotekas, kas, kada ir į kokį 
laipsnį pakeltas. Buvę atsitiki
mų, kad skautai ar skautinin
kai antru kartu keliami į tą patį 
laipsnį ar apdovanojami tuo pa
čiu žymeniu. Vyriausias Skau
tininkas turėtų sulaikyti prista
tymą LSS Pirmijai, jei balsuo
jant kas nors susilaiko ar pasi
sako prieš. Turėtų grąžinti ra
jono atstovui, kad suteiktų 
daugiau žinių. Reikėtų laikytis 
taisyklių, liečiančių 3-jų metų 
vadovavimo reikalavimus. Sa
vaitės ar dviejų vadovavimas

/ 

stovyklai nėra tolygus vadova
vimui tuntui. Yra atvejų, kai 
asmuo administracinį darbą 
tunte, rajone ar sąjungoje dirba 
trejus ar daugiau metų, bet 
neturėjęs galimybės vadovauti 
skautams, tokiems turėtų būti 
užskaitomas trejų ar daugiau 
metų tolygumas vadovavimui 
skautams.

Skautų pakėlimai ir padova
nojimai turėtų būt vykdomi 
snarčiau. Jaunimui ypač svarbu 
gavus žymenį ar įsigijus specia
lybę ilgai nelaukt, bet didesnio 
susirinkimo metu iškilmingai 
įteikti.

VS Pavaduotojas vs Romas 
Otto kėlė klausimą dėl skauti
ninko įžodžio praveditno. Yra 
buvę nemalonių atvejų, kai pra
vedantis nesiorientuoja, kaip tai 
daroma. Pravedantį reikia pain
formuoti, kaip pravesti, ką 
sakyti. Reikia laikytis nu
statytų gairių.

Pasibaigus diskusijoms ir pra
nešimams, LSB Vyriausias 
Skautininkas vs fil Albinas 
Sekas nuoširdžiai padėkojo Va- 
dijos nariams, skyrusiems laiką 
ir dėmesį šiam suvažiavimui. 
Tarė „Ačiū” vs Gediminui De- 
veikiui už pasirūpinimą mai
tinimu. Palinkėjęs visiems Die
vo palaimos tolimesniam skau
tiškam darbui ir taręs „Budėki
me kartu!” — uždarė suva
žiavimą.

vs fil. A. Paužuolis
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Dievui, Tėvynei ir Artimui 

ad meliora/ 
Akademinis Skautu. Sąjūdis

Pirmininko žodis

Šiais metais spalio 16 d. švęsime septyniasdešimt antrąjį Sąjūdžio gimtadienį. Sąjūdis 
yra ypatingai turtingas, nes turi tris šakas.

Filisterių skautų sąjungai priklauso patys vyriausi, gavę spalvas Lietuvoje ar Vokietijoje, 
ir jaunesni, kurie yra baigę universitetus užjūriuose.

Tarp senųjų filisterių ir naujai įstojusių filisterių ir Korp! Vytis ir ASD narių yra didelis 
metų skirtumas.

Per paskutinį dešimtmetį įvyko daug pasikeitimų ne tik medicinos ir technologijos 
srityse, bet ir spaudoje, informacijoje - daug daugiau atvirumo mokyklose ir universitetuose.

Prieš dešimtmetį, temos, kurios buvo slepiamos, šiandien atvirai pristatomos ir 
diskutuojamos. Ar tas yra gerai ar negerai sunku nuspręsti!

Kad Sąjūdis efektingai veiktų, mes turime suprasti tuos skirtumus, padėti juos į šoną ir 
akcentuoti .Jos mus jungia ir artina. Būkime tolerantiški! Nes jaunimas be vyresniųjų gairių gali 
plūduriuoti (kaip laivas jūroje. O vyresnieji be jaunimo energijos ir užsidegimo gali išdžiūti kaip 
medis be vandens.

Ad Meliorem!

Gediminas
s. fil. Gediminas Leškys 

ASS Vadijos Pirmininkas

TIKSLAI
Kokie gi yra Akademinio Skautų Sąjūdžio tikslai, ko 

jis siekia? Pagrindiniai jo tikslai yra padėti savo nariams 
išugdyti visapusišką, tvirtą asmenybę, paremtą religiniu, 
tautiniu ir humanistiniu principu. Skautybė inter
pretuojama giliai, sąmoningai, jos ideologija remiama 
akademinė - visuomeninė veikla. Akademinis Skautų 
Sąjūdis skaito, kad jo nariai, baigę studijas ir išėję į 
visuomenę, turi būti pasiruošę dalyvauti tiek savo 
gyvenamojo krašto, tiek lietuviškajame gyvenime. Be to. 

tinkamas ideologinis pagrindas ir asmeniniame gyvenime 
atneša didesnį pasitenkinimą. Per keliasdešimtį metų nuo 
A.S.S. įsisteigimo, gyvenimas tai yra patvirtinęs visa eile 
gyvų pavyzdžių - šimtai akademikų skautų yra įsilieję į 
profesinį, visuomeninį, mokslinį, lituanistinį bei skautišką 
darbą ir yra sulaukę pripažinimo bei pagarbos dėl savo 
pasiektų rezultatų.
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ORGANIZACINĖ SUDĖTIS
Akademinį Skautų Sąjūdį šiuo metu sudaro trys 

padaliniai: Akademikių Skaučių Draugovė (ASD), Korp! 
Vytis ir Filisterių Skautų Sąjunga (FSS). Sąjūdžiui 
vadovauja pilnateisių narių rinkta ASS vadija; ASD, 
Korp! Vytis ir FSS vadovauja jų narių rinktos centro 
valdybos.

NARIAI
Akademinio Skautų Sąjūdžio nariai yra keleriopi. Vos 

tik įstoję nariai, bandomuoju laikotarpiu, vadinami 
kandidatėmis (ASD) arba junjorais (Korp! Vytis). 
Kandidatavimą atlikę, pilną laiką studijuoją nariai yra 
vadinami tikrosiomis narėmis (ASD) ir senjorais (Korp! 
Vytis). Studijas baigę ir aukštojo mokslo diplomą gavę 
nariai vadinami filisterėmis arba filisteriais ir tampa 
Filisterių Skautų Sąjungos nariais. Visa eilė Lietuvai, 
Aklademiniam Skautų Sąjūdžiui ir lietuviškajai skautijai 
nusipelniusių žmonių buvo pakviesti ir suliko būti ASD 
arba Korp! Vytis garbės nariais. Akademinį Skautų Sąjūdį 
arba jo padalinius finansiškai parėmę asmenys tampa 
mecenatais.

VEIKLA
Šiuo metu akademikai skautai veikia ASS skyriais, 

daugiausia vietovėmis. ASS skyrių sudaro ASD, Korp! 
Vytis ir FSS skyriai, kurie veikia ir atskirai ir bendrai, 
atsižvelgiant į vietos sąlygas bei veiklos reikalavimus.

Veikla yra labai plati ir įvairi: rengiamos uždaros, tik 
savo narių, sueigos, organizacinės šventės, suvažiavimai, 
organizuojami vieši renginiai - paskaitos, simpoziumai, 
minėjimai, parodos; rengiamos studijų dienos, išvykos,

vasaros ir žiemos stovyklos, bendradarbiaujama vietos 
skautų vienetuose, ruošiami studentiški pasilinksminimai. 
Ypatingai tarp ASD ir Korp! Vytis vystoma artima, 
jaunatviška veikla.

ASS leidžia periodinį žurnalą “Mūsų Vytį” ir 
informacinį biuletenį “Ad Meliorem”. Nepasiturintiems 
lietuviams studentams ir lituanistinei visuomeninei
veiklai paremti yra suorganizuotas Vydūno Fondas. 
Lietuviškąjai spaudai plėsti įsteigta Akademinės Skautijos 
Leidykla išleidusi visą eilę vertingų knygų. Šiuo laiku jos 
veikla yra sustojusi. Vydūno Fondas išleido daug vertingų 
knygų.

VYDŪNO FONDAS
Įsteigtas 1952.03.23 Čikagoje, ne pelno organizacija. 

Aukos atleidžiamos nuo asmeninių mokesčių.
Fondas iki šiol išmokėjo 600,000 dol. sumą:

* paskoloms studijų reikalams
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* stipendijoms lituanistikai
* jaunimo organizacijų paramai
* knygų ir spausdintų išleidimui
* visuomenės veikėjo ir istorikų metinėms premijoms
* Vydūriistikos rėmimui
* Metiniams rašinių konkursams.

Informaciją teikia A.S.S. skyriai ir Vydūno Fondo 
vaidyba, tek: 708-243-0865, 14911 East 127th Street. 
Lemont, IL 60439.

MŪSŲ VYTIS
Remkite ir prenumeruokite Akademinio Skautų 

Sąjūdžio žurnalą leidžiamą savo nariams ir akademikų 
skautų veikla besidomintiems.

įsteigtas 1948 m. Memmingene. Vokietijoje.
Redakcinio kolektyvo pastangomis išeina tris kartus 

per metus gausiai iliustruotas.
Prenumerata metams 
Studentams 
Garbės prenumerata

Redakcija:, 
Fil. D. Ječienė 
1310 Wayside Dr.
Villa Park, IL 60181

lOdol.
5 dol.

20 dol.

Administracija:
Fil. D. Mačiulienė 
31 Ramsgate Dr. 
Palos Park. IL 60464

Lietuvos K! Vytis irA.S.D. nariai stovykloje

'Smulkesnes informacijas apie įstojimą į Akadcmikių 
Skaučių Draugovę, arba Korp! Vytis galima gautis pas:

Akademikių Skaučių Draugovės skyriaus kandidačių 
globėją
Korp! Vytis skyriaus junjorų tėvūną
ASD centro valdybos pirmininkę
Korp! Vytis centro valdybos pirmininką
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos pirmininką
s. fil. Gediminas Leškys
8240 Melba Ave
West Hills. CA 91304
tel.:(818) 883-1718

A.S.S suvažiavimas Union Pier, Ml 1977 m.
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ASS INFORMACINIS
LANKSTINUKAS

1995-siems metams baigian- 
tip, ASS vadija išleido vertingą 
informacinį lankstinuką su ku
rio turiniu ypač verta susipa
žinti studijuoti universitetuose 
ir kolegijose pradedantiems bei 
gimnazijas baigiantiems mūsų 
broliams ir sesėms. Leidinėlis

iliustruotas ASS veiklos nuo
traukomis ir organizacinės 
struktūros schema, kurių čia 
nespausdiname dėl vietos ribo
tumo. čia pateikiama informa
cija yra vertinga medžiaga 
diskusijoms vyresniųjų brolių ir 
sesių sueigose.

SESE, BROLI
Studijas pradedant, Tau bus jdomu susipažinti si 

lietuviškom studentiškom organizacijom. Čia rasi žini- 
apie Akademinį Skautų Sąjūdį (A.S.S.), kurios pade 
suprasti šios organizacijos tikslus, sudėtį ir veiklą.

ORGANIZACIJOS APŽVALGA
Akademinis Skautų Sąjūdis yra, aukštesnio moksL 

siekiančių ir pasiekusių, lietuvių skautų organizacija. Jo 
pradžią sudarė 1924 metų spalio 16-tą dieną Lietuve 
(vėliau Vytauto Didžiojo) Universitete įsisteigus 
Studentų Skautų Draugovė iš kurios išaugo Studenči 
Skaučių Draugovė (dabar Akademikių Skaučių Draugove 
ir lietuvių studentų skautų Korporacija Vytis. Tai bu\ 
pirmos akademinės-skautiškos organizacijos pasaulyje 
Dėl savo tolerantiškumo ir ideologinio gilumo abi šie 
korporacijos klestėjo Vytauto Didžiojo Universitei 

gyvenime ir Pedagoginiame Institute Klaipėdoje, taip p: 
buvo aukštai vertinamos tuometinės Lietuvių Skaut 
Sąjungos vadovybės. Atgautame Vilniaus Universitei 
greitai įsikūrė akademikai skautai.

Jų gražią veiklą užgniaužė Lietuvą okupavusi Soviet- 
Sąjungos valdžia, tačiau abiejų organizacijų nari; 
pavieniai aktyviai veikė pogrindyje prieš okupantus.

Emigracijoje atsikūrė Studenčių Skaučių Draugo' 
(dabar pasivadinusi Akademikių Skaučių Draugove 
ASD) ir Korp! Vytis 1947 metais sudarė Akademi: 
Skautų Sąjūdį, dabar apimantį ir Filisterių Skau. 
Sąjungą. 1962 metais Akademinis Skautų Sąjūdis, lygi 
su Seserija ir Brolija, Lietuvių Skautų Sąjungoje ga\ 
atskiros šakos teises.

Dabar A.S.D. ir Korp! Vytis skyriai veiki. 
Australijoje, Kanadoje, J.A.V. ir Lietuvoje.

A.S.S. stovyklautojai Jubiliejinėje stovykloje Rakė 1993 m.
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