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Skautas/ė paklusnus/i savo tėvams 
ir vyresniesiems

Klusnumas

— įvertina tėvų meilę, rūpestį ir išreiškia jiems dėkingumą
— su meile ir pagarba priima tėvus
— gerbia tėvų patarimus, prašymus ir nurodymus
— išmoksta aptarti ir diskutuoti, kai nuomonės skiriasi
— nuoširdžiai vykdo, ko mokytojai prašo, ką užduoda, 

nurodo
— nepriimtinų patarimų: neatmeta, bet apsvarsto ir 

pergalvoja
— gerbia visus vyresniuosius
— įvertina kitų įspėjimus ir nurodymus, nes žino, kad lengva 

pasiduoti savavališkumui ir savanaudiškumui
— įvertina darną ir tvarką, kuri įmanoma, kai prisilaikoma 

bendrų taisyklių ir nurodymų
— žino, kad įstatymai yra apsaugai
— sąmoningai nieko nedaro, kas galėtų įžeisti tėvus, 

vyresniuosius
— priima atsakomybę už savo veiksmus
— neatidėlioja patikėtų darbų ar uždavinių

Aukščiausias klusnumas

Jis iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis jiems buvo klusnus. 
Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse 
(Lk 2,51-52).
Kas klauso mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą 
žmogų, pasistačiusį namą ant uolos (Mty,24).
Mano maistas — vykdyti valią to, kuris mane siuntė, 
ir- baigti jo darbą (Jn 4,34).
Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus 
mirties (Fil 2,9). .
Kas laikosi jo įsakymų, pasilieka Dieve ir Dievas jame 
(t Jn 3,24).

Pagalvok
r. Kodėl yra nuostatai, kaip laikytis gatvėje, žaidimuose, 

mokykloje, šeimoje, draugų tarpe, gyvenamame krašte?

2. Kodėl žmonėms reikia nuostatų? Kas būtų, jei nebūtų jų?

3. Kurie yra svarbiausieji valstybės nuostatai?
Kurie atrodo ne tiek svarbūs?

4. Koks svarbiausias nuostatas jūsų namuose? tarp draugų? 
kokius turi sau pačiam/iai? .

5. Kokiais atvejais jų neklausai? Ar žinai kodėl? 
Kaip atitaisai?

6. Ar mokykloje yra nuostatų, kurie daugumai nepatinka?
Ką būtų .galima daryti?

Jei tėvai prašo ko nors nepriimtino, ką tu darai? Jei turi 
kai ką daryti nenorėdamas/a, kaip jauties prieš tai?
Po to?

8. Ar suaugę turi klausyti?

9. Kaip Jėzus elgėsi?

10. Kada žmogus gali neklausyti?

Apsispręsk

Klausyti, nes klusnumas kuria darną ir padeda save 
sudrausminti.

Pasimelsk

Jėzau, Tu buvai vaikas ir turėjai klausyti. Padėk man suprasti, 
kaip klausyti su meile ir visišku atsidavimu. Padėk man iš
mokti, kaip elgtis, kai ima noras pykti, neklausyti, keršyti, 
nepaisyti, atidėlioti, pažeminti, atmesti. Jėzau, padėk man 
augti išmintimi, metais ir malone.

vs Seselė |gnė

Piešinys yyr. sk. Snaiges Šileikienės

/ Lietuvos ' 
Į nacionalinė 
' M.Mažvydo 

biblioteka
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L WOO TIKROVĖ IR
Kai išlipu iš lėktuvo į mane slenka niūri drėgmė ir pasijuntu tarsi 

kitame pasauly. Dangus balzganas, lyg ir įprastas, tačiau viskas atrodo taip 
svetima. Ši vieta yra visai kitokia negu kitur esu mačiusi. Mano veidas 
sustingo nuo šiurpaus vėjo ir aš tegaliu matyti pilkšvą dangaus gaubtą ir 
drėgną sniegą. Kur aš esu? Mintyse vis vaidenasi žemė, kurią palikau. Tik 
kai kojomis paliečiu grindinį, pajuntu kur tikrai esu. Esu krašte, kuris turi 
istoriją, padavimus ir žmones, kurių kilmei priklausau. Tai — mane 
kraujas, sugrįžęs namo. Tik akys dar lyg svetimo žmogaus. Pasiekiau 
Lietuvą, savo antrą pusę.

Vilnius. Lietuva. Beveik 1996 m. Velykos. Keliauju su mama ir 
močiute. Mūsų kelionės yra kelios priežastys. Pirmoji ir pagrindinė yra 
ypatingai svarbi, nes šiais metais suėjo mano prosenelio gimtadienio 
šimtmetis. Jis mirė 1947 m. Kadangi buvo žymus rašytojas, todėl visa 
Lietuva jo gimtadienį minėjo. Buvo išleistas pašto ženklas su jo atvaizdu, 
teatrai statė jo dramas ir pirmasis iš 17-kos jo kūrybos tomų kaip tik 
šiomis dienomis turėjo pasirodyti knygynuose. Mes, trijų kartų moterys, 
esam jo palikuonės ir mūsų laukia daug staigmenų.

Žiūriu pro mamos draugų oranžinio automobilio langą sunkia širdimi, 
matydama pilkus, cemento blokų namus, kuriuos rusai, valdydami 
Lietuvą, pristatė. Koks purvinas tirpstąs sniegas užtvindė gatves! 
Kiekvienam skersgatvy laksto nušiurusios, karpytom ausim katės. Visur 
skurdas. Matau bėgančią mergaitę be kojinaičių, matau seną moterį 
atsiduodančią pelėsiais. Jaučiuosi ypatingai prislėgta žiūrėdama į 
sunaikintą miestą, skęstantį oro taršoje. Žvelgdama į akmeninį grindinį 
ir išlikusius įdomesnius pastatus, įsivaizduoju koks gražus šis kraštas 
turėjo būti, kurį karas ir neapykanta sugriovė.

Vakaras. Pirįma diena. Pabundu ir matau savo gerosios močiutės veidą. 
Ji veda mane į virtuvę, kur Makė (pravardė — red.), mano mamos draugė 
ir šio buto šeimininkė paruošė maistą iš nedakeptos maltos mėsos. Matyt, 
ji manė, kad tai amerikietiški „hamburgeriai“. Ir žinoma — bulvės. 
Kažkas man sakė, kad lietuviai gali 275-iais būdais pagaminti įvairius bul
vių patiekalus. Esu įsitikinusi, kad ragavau beveik visus, bet iš jų man 
patiko tik du. Pasikeitus laikui negalėjau užmigti, tai naktį perskaičiau 
visą knygą ir kitą rytą pasijū^ linksmesnė.

Rytas. Antra diena. Makė gavo tris bilietus į operą. Jos duktė Gintė buvo 
su styginiu ansambliu išvykusi į Vengriją, tai mane nuvesti sutiko jos dvi 
paauglės draugės. Vakare su tom mergaitėm susitikau ir nustebau, kad jų 
apranga buvo „senoviška“, keturiais metais atsilikusi nuo New Yorko. Jos 
sakė, kad Lietuvoj dabar tai labai madinga, "hip": antblauzdžiai, per

JAUSMAI
Alina Diebold

Balys Sruoga
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didelis megztinis ir kaubojiška skarelė (bandanna) parišta po kaklu. 
Kiekvienoj ausy 14 auskarų, o plaukai priekyje ilgi, gi užpakaly — trumpai 
pakirpti. Panašiai visos Vilniaus mergaitės atrodė.

Mano palydovės buvo simpatiškos, tik nežinojau ką joms sakyti, nes 
juodvi visą laiką tarpusavy šnekėjo ir aš daug ko nesupratau. Operos 
rūmai nustebino mane savo puošnumu. Vienos mergaitės motina turėjo 
šioje operoje pagrindinę rolę, bet mes sėdėjome paskutinėje eilėje. Buvo 
tik viena dekoracija: vidury scenos didžiulė uola, kurios viršuj kažkokio 
medžio kamienas, padarytas iš kaučiuko. Uolai apsisukus pasirodydavo 
miegamasis kambarys. Po kiekvienos arijos ta dekoracija taip ir sukinėjosi. 
Man darėsi linksma ir aš pradėjau kikenti.

Ankstyvas rytas. Trečia diena. Mane anksti pakėlė ir pranešė, kad turiu 
vykti į baleto mokyklą pasimankštinti, kad nesustingčiau ir neatsilikčiau 
nuo savo Jeffrey baleto studijos klasės. Lydėjo mane Makė ir aš pirmą 
kartą važiavau troleibusu. Tai buvo neužmirštama patirtis. Troleibusas 
buvo labiau prikimštas nei New Yorko Canal gatvėje per didįjį judėjimą, 
tačiau bilietas kainavo tik 10 centų. Viename sustojime dar įsigrūdo visas 
pulkas vyrų, kareiviškom uniformom. Patekau tarp dviejų ir atrodė, kad 
jie mane galutinai šulamdys. Tuo pat metu pajutau nežmonišką tvaiką, 
kokio niekad gyvenime nebuvau patyrusi: vyrai buvo nesiprausę, tik apsi- 
šlakstę pigiausiu odekolonu, o jų švarkai dvokė pelėsiais.

Galų gale pasiekėm Čiurlionio vardo šokių mokyklą. Senyva moteris 
nuvedė mane į klasę ir pranešė, kad aš esu Balio Sruogos proanūkė, 
atvykusi iš New Yorko. „Ooo“ ir „aaa“ pasigirdo iš mergaičių lūpų. Mane 
tai sutrikdė, pasijutau nejaukiai, juo labiau, kad turėjau violetinį apdarą, 
o visa klasė vilkėjo baltos drobės palaidais rūbeliais, be triko.

Mokytoja pradėjo labai greitai prancūziškai kalbėti. Tesugebėjau 
pagauti vos kelis žodžius,todėl sekiau prieš mane esančios mergaitės 
judesius. Judesių pavadinimai, kuriuos mokytoja liepė daryti, buvo man 
įprasti, tačiau patys judesiai — visai kitokie. Pamoka buvo itin griežta ir 
kiekvienas judesys turėjo būti atliktas labai tiksliai. Tenai man patiko, 
nors viskas buvo kitaip, negu buvau pratus.

Šešta diena. Lankomės pas tris iš Sibiro grįžusias moteris, liaudies 
menininkes. Jų specialybė — popieriaus karpiniai, šiaudinukai ir 
margučiai. Vos kelios dienos iki Velykų ir aš pasiruošusi išmokti marginti 
kiaušinius. Apstojusios viryklę vienoje rankoje laikėme virtą kiaušinį, o 
kitoje pieštuką, į kurio trintuką įkištas smeigtukai. Bičių vaškas jau 
burbuliavo ant viryklės. Dabar reikėjo greitai pamirkyti smeigtuką į karštą 
vašką kiekvienam brūkšneliui ant kiaušinio, Viena moteris pamerkdavo 
mūsų nuvaškuotus kiaušinius į įvairiais dažais pripildytus indelius. 
Margučiai išėjo gražiai spalvingi ir man už išmoktą amatą buvo įteiktas 
diplomas.

Septinta diena. Mus visas tris veža j Kauną. Ten yra mano prosenelio
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Prie prosenelio kapo

muziejus, tame pačiame name, kuriame jis gyveno. Jau seniai troškau 
pamatyti šią vietą, ir štai — esu čia!

Prie vartelių su gėlėmis mus pasitinka muziejaus direktorė. Eidama 
su savo močiute per darželį buvau giliai sujaudinta. Mačiau, kad močiutė 
buvo labai laiminga vesdama mane į namuką, kur kadaise gyveno.

Pirmojo aukšto senieji baldai buvo restauruoti, viskas atrodė 
nepaprastai gražiai ir šiltai. Tikrai pajutau koks nuostabus gyvenimas čia 
buvo. Močiutė vedžiojo mane po kambarius ir pasakojo apie savo 
vaikystę. Beveik mačiau, kaip ji su draugėmis ant čiužinio slidinėjo iš 
antrojo aukšto laiptais žemyn, kaip rinko žibutes pievelėje už namo...

Viršutiniuose kambariuose buvo įrengtos parodėlės: šeimos nuotrau
kų, prosenelio ir pramočiutės knygų, raštų ir pan. Vienoje lentynoje 
pamačiau savo nuotrauką ir penktojo mokyklos skyriaus rašinį apie mano 
pramočiutę iš žirgyno...

Mus pasveikinti pradėjo rinktis žmonės. Visur sukinėjosi laikraščių 
korespondentai ir fotografai. Staiga pasijutau labai pavargusi ir man 
reikėjo prigulti. Vienintelis gultas visame muziejuje buvo mano prosenelio 
sofkutė, jo kabinete. Virš jos kabėjo prosenelio portretas ir aš gulėdama 
gerai su juo pasikalbėjau.

Tą vakarą mus nuvedė į Maironio muziejaus senovišką rūsį, kur 
atvažiavę iš Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos vaikai specialiai mums 
suvaidino mano prosenelio pjesę „Aitvarą teisėją“. Vaikai vaidino puikiai, 
ir mačiau, kad jie mus regėdami džiaugėsi ir buvo sujaudinti. Po 
spektaklio artistai mane apsupo ir prašė autografo. Man tai nelabai 
patiko, nes juk aš privalėjau prašyti jų autografų! Vien dėl to, kad esu 
Sruogos proanūkė čia neturėjo jokios reikšmės, nes aš nieko ypatingo dar 
nesu padariusi.

Antra savaitė. Visos dienos susimaišė. Esame vėl Vilniuje. Galų gale 
susitinku su Makės dukrom: Ginte ir Jieva. Gintė keturiolikos, o Jieva 
dvidešimt vienerių metų amžiaus. Juodvi nusprendė, kad man jau laikas 
susipažinti su Vilniumi, jo istorija ir kultūra. Pirmiausiai kopėme į 
Gedimino pilį, į aukščiausią apylinkėje kalną. Iš jo pamačiau visą miestą. 
Vienoje pusėje buvo nauji mūrai, tamsūs, pilki, cementinių blokų namai. 
Kitoje — senamiestis, pastatytas dar prieš Kolumbui atradus Ameriką.

Per viso senamiesčio kiemus gali pereiti į kitą gatvę. Il-ojo pasaulinio 
karo metu lietuviai bėgo ir slapstėsi nuo S.S. dalinių, naudodamiesi šiais 
beveik slaptais perėjimais ir kiemais. Jeigu juos žinai, gali taip apeiti visą 
Vilnių.

Nusileidusios nuo pilies kalno aplankėme kelis muziejus ir parodas. 
Vienoje buvo išstatyti lietuvių tautiniai rūbai.

Dabar pakalbėkim apie drobę, gaminamą iš linų. Drobė — pagrindinė 
lietuvių tautinių rūbų bei staltiesių medžiaga. Kiekvieno rajono moterų 
apranga, skiriasi savo spalvomis ir sukirpimu, tačiau visos dėvi baltas 
linines bliuzes, spalvingus ilgus sijonus, priejuostes ir kiklikus.
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Galop visos trys patenkame į 
maža restoraną, pavadintą ALI
NA. Kiekvieną rugsėjo (mano 
gimtadienio!) mėnesį čia renkasi 
visos merginos ir moterys vardu 
ALINA, atžymėti savo bendrą 
vardą. Aš užsisakiau koldūnų, 
Jieva bulvinių blynų, o Gintė — 
kugelį.

Paskutinė diena. Nebuvo tai mies
tas ar žemė, prie kurios prisirišo 
mano širdis, aplankius Lietuvą. Tai 
buvo gerieji žmonės, jų širdingu
mas ir nauji, nuostabūs draugai. 
Nepaisant, kad jiems labai sunku 
pragyventi, jie siūlė man viską, ką 
turi, su didžiausia meile ir kantry
be stengėsi atsakyti į mano klausi
mus ir vis kažką naujo išmokyti.

Dabar, žiūrėdama pro langą į 
apsiniaukusį dangų, matau, kad 
ten yra šalis, kurioje buvo mano 
praeitis, kurioje yra mano dabartis 
ir aš tam išskirtinam kraštui pri
klausau.

1996. gegužė.

New Yorke gimusi ir ten gyvenanti dvylikos metų amžiaus Alina 
pirmą kartą skrido į Lietuvą. Jos mokyklos anglų kalbos mokytoja užsakė 
jai aprašyti kelionę. Savo aprašymą ji garsiai skaitė klasei, tik atsiprašė, 
kad visko negalėjusi atpasakoti, nes rašinys būtų išėjęs labai ilgas.

Mokykloje Alina įrengė lietuvišką parodėlę, išdėliojo gintarą, verbas, 
margučius, šiaudinukus, savo prosenelio Balio Sruogos ir pramočiutės 
Vandos Daugirdaitės Sruogienės knygas, raštus, nuotraukas ir kt. Vieną 
mergaitę aprengė tautiniais rūbais, kuriuos jai dovanojo jos naujoji draugė 
Gintė Lietuvoj.

Alina mielai sutiko savo patirtimi pasidalinti su „Skautų aido“ 
skaitytojais. (Red.)

SAULĖS 
LAIKRODIS

LENGVA PADARYTI

Didelė vinis

5

Esu Tau labai 
dėkingas už kojas. 
Galiu nueiti 
į mokyklą, 
bėgioti, 
jei noriu, 
žaisti futbolą, 
basebolą. v.s. 
.tinklinį 
ir krepšinį, 
ledo rutulį, 
slidinėti 
ir su rogutėm važinėti, . 
čiuožt.
Mane kojos nuveda visur, 
kur noriu. 
Ačiū, Dieve, 
kad galiu atsiklaupti 
ir melstis.

RugiemeneLiOda
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Lįcfiįvajc
Nemunaitis ’96 — Vll-oji

Pietų Lietuvos krašto 
skautų stovykla

Dešimt dienų, praleistų Nemunaityje, 
Alytaus rajone, pralėkė akimirksniu. Šiandien 
jau tik primarginti dienoraščio puslapiui ir 
spalvingos nuotraukos liudija, kad visa tai 
buvo ne sapnas...

06.22.
ŠEŠTADIENIS

Su jauduliu širdyje išvykome į ilgai lauktąją 
stovyklą. Kelionė buvo nepakartojama: visi linksmi ir 
labai džiaugėsi. Atvažiavę tuoj pat pradėjome tvar
kytis daiktus, statyti palapines. Net silpnas lietutis 
nesugadino mūsų stovyklinės nuotaikos. Pirma diena
— kas gali būti nuostabiau?

06.23.
SEKMADIENIS

Antroji diena stovykloje prasidėjo neįprastai: lijo 
lietus, saulė nesirodė. Atrodė, jog niekas nenušvies 
mūsų blogos nuotaikos. Tačiau apsilankius Dievo 
namuoąė, viskas pasikeitė. Po šv. Mišių nemažas 
kandidatų būrys prisiekė tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

O vakare šventėme Jonines. Savo pastovyklėje 
turėjome vieną Jonuką, tad šventė buvo tikrai 
įspūdinga. Ir vis dėlto stovyklos „temperatūros“ 
kreivė nepakilo iki 30°C (aukščiausio laipsnio). Ir tai
— dėl lietaus...

06.24.
PIRMADIENIS

Šiandien — stovyklos atidarymo diena. Pakelia
ma vėliava, ir stovyklos viršininkas (kun. V. Striokas) 
paskelbia stovyklos atidarymą. Kaip šaunu! Bet kada 
gi bus vakaro laužas, kada gi? Ir štai. Susirinkome 

visi į Nemunaičio kultūros namus (ir vėl lietus su
trukdė uždegti laužą miške), kur stovyklos atidarymo 
laužą pradėjo sesė Vilija. Pasirodė visos dešimt 
pastovyklių. Ypač visiems patiko brolis ERNESTAS 
iš Sangrūdos, kuris padainavo nuostabią dainą. O 
įpusėjus vakaro laužui, stovyklos komendantas 
pranešė visiems gerą žinią, kad antroji laužo dalis 
vyks jau lauke, prie tikrojo skautiško atidarymo 
laužo. Buvo tamsu, bet maža liepsnelė prie savęs 
pritraukė daug mažų ir didelių skautų. Į palapines 
grįžome tikrai nenusivylę šia nuostabia diena: truputį 
pavargę, bet labai laimingi...

06.25.
ANTRADIENIS

Dar taip norisi miego, bet Artūro (stov. komen
danto) švilpukas negailestingas. Apsimiegoję,skuba
me į mankštą, praustis, šukuotis... Juk šiandien — 
„KASYČIŲ“ diena. Kieno kasytė bus gražiausia? 
Todėl gražinasi visi skautai: ir sesės, ir ... broliai. 
Keista diena — visi „kasuoti“. Netrukus skubame į 
susikaupimo valandėles. O po jų — užsiėmimams 
skirtas laikas. Išmoksime visko: ir vaidinti, ir šokti, ir 
dainuoti, ir rankdarbiais pasipuošime.

Vakare išrenkame gražiausią savo pastovyklės 
kasytę (s. Jolitos). Per rikiuotę visų pastovyklių „iš
rinktieji“ sustoja į vieną eilę. Taip gražu ir įdomu, 
kad vadovai neišrenka vienos — gražiausios, — tad 
apdovanoja visus. O po jų rikiuotės komendantas 
duoda komandą „dabytis!“, nes visų laukia šauni 
diskoteka, puikiai „apvainikavusi“ šią nuostabią 
„kasyčių“ dieną.

06.26.
TREČIADIENIS

Jau nuo pirmos stovyklos dienos visi nekantriai 
laukė ekskursijos prie Žuvinto ežero. Ir štai — mes 
jau netrumpoje kelionėje. Važiuoti autobusu niekam 
nepatinka, bet visi nori pamatyti ežerą, apie kurį 
buvo tiek daug girdėta ... Jis iš tiesų mums labai 
patiko, nors gidė pasakė, kad po 300 ar 400 metų 
Žuvinto ežeras užpelkės. Turbūt jam jau „senatvė“. 
Daug išgirdome ir apie ežero gyventojus. Bet pati 
kelionė tuo dar nesibaigė. Prieš mūsų akis atsiveria 
nuostabus Dusios ežeras, kurio vanduo skaidresnis už
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bet kurio kito ežero vandenį. Išsimaudę, nusifoto
grafavę, pilni įspūdžių, grįžome į stovyklą. Kad ir 
kokia buvo varginanti ši kelionė, varžybos tarp 
pastovyklių, įvykusios tą patį vakarą nebuvo liūdnos. 
Sportinių varžybų dalyviai turėjo traukti virvę, daryti 
prisitraukimus, mesti kelmą ...

O vėlai vakare mūsų vyšniukai išėjo į naktinį 
žygį. Jie „šeimininkavo“ stovykloje, kol mes buvome 
išvykę, ir padarė gerąjį darbelį — rinko šakas, tvarkė 
mišką.

06.27.
KETVIRTADIENIS

Ach, tie vyšniukai! Dar tik 7 vai. ryto, o jie jau 
verčia visus iš palapinių. Turime skubėti į rikiuotę. 
SAVIVALDOS diena? Taip šiandien vyšniukai — 
vadovai. O tikriesiems „piktiesiems“ vadovams 
nurišami kaklaraiščiai, ir paskiriamas bandomasis 
laikotarpis — galimybė PASITAISYTI! Hm...

O koks išgąstis visus sukausto, kai garsieji NIN- 
ZĖS trankiais sprogimais praneša apie savo atvy
kimą! Naujasis stovyklos viršininkas, brolis Mindau
gas, sušunka: „Stovykla, gult!“... Įspūdis nenusa
komas! Ninzės pakviečia visus mokintis įvairių 
„gudrybių“. Bet ir tai dar ne viskas. Stovyklą aplanko 
ir krašto apsaugos vyrai, kurie supažindina visus su 
savo darbo įdomybėmis. O 17 vai. atvažiuoja vysku
pas J. Žemaitis. Jis apžiūri visas pastovykles, vėliau 
laiko šv. Mišias.

Per vakaro rikiuotę į savo postus sugrįžta senoji 
valdžia, nes vyšniukai pripažįsta, jog geriau jau būti 
eiliniais stovyklautojais, nei nešti tokią didelę atsako
mybę. Stovykla „grįžta į senąsias vėžes“. Vakaro 
programoje — Talentų vakaras, kurio metu visi gali 
.tskleisti savo sugebėjimus ir Dievo dovanas. Pasiro- 
!o visi norintys, net ir vadovai...

06.28.
PENKTADIENIS

Iki pietų — tradicinė stovyklos programa: susi- 
aupimo valandėlės, užsiėmimai. Vėl išmokome 
aujų dalykų. O po pietų — kvadrato ir krepšinio 
aržybos. Vakare visų laukia apdovanojimai. Tai yra 
krai nuostabu, nes visų širdyse liūdesiui vietos 

telieka...

06.29.
ŠEŠTADIENIS

Iš ryto visi aplankome Dievo namus — juk 
šiandien minime apaštalus šv. Paulių ir šv. Petrą. Ta 
proga ir visa diena laisvesnė nei paprastai, tad 
veikiame kas ką nori. O vakare —r susikaupimo 
vakaras. Du broliai suvaidina epizodą iš Jėzaus 
gyvenimo. Jis visus nuteikia labai rimtai. Giedame, 
išsakome Dievui savo prašymus. Taip norime, kad ir 
paskutinė diena (t.y. — rytojus) praeitų gerai ir 
šauniai...

06.30.
SEKMADIENIS

Na, štai ir uždarymas. Liūdna, bet turime atsi
sveikinti! Palinkime vieni kitiems, kad po metų sto
vykla būtų tokia pat šauni. Kad ji tokia ir buvo, įrodo 
tai, jog įsikūrė du draugystės rateliai: „BIČIULIAI“ 
ir „AMŽINI DRAUGAI“. Gilų įspūdį paskutinę 
dieną paliko ir stovyklinio sumuštinio konkursas, 
kuris dar kartą įrodė, jog visi skautai yra labai 
išradingi.

Štai ir vakaras... Akmenys su palinkėjimais 
„apsupa“ uždarymo laužą, o, paskutinį kart susirinkę 
draugėn, mes prisimename kiekvieną malonią ir giliai 
atmintin įstrigusią akimirką.

Laužo vedėjai Arūnas ir kun. Rimantas šiandien 
kaip niekad turi daug energijos: net netikėtas lietus 
neišmuša jų iš vėžių. O ir mūsų širdyse vietos nepasi
tenkinimui neliko: jas užpildo skaidrus tikėjimas 
naujomis viltimis...

07.01.
PIRMADIENIS

Nieko nepadarysi, nes namo sugrįžti vis tiek 
reikia. Vėl kraunamės daiktus, palapines... Dar kartą 
metame nostalgišką žvilgsnį į nuostabiąją Nemunai

čio gamtą ir tvliai ištariame „sudie“, su viltimi, kad
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Nemunaitis

Talentų vakare pasirodo vadovai.

MArijampolės Marijos Pečkauskaitės draugovės 
skautai, rr skautės džiaugiasi žiemos gamta Šunskų 
girios laukuose.

Draugovė gražiai veikia. Iškilmingai paminėta 
nepriklausomybės atgavimo diena kovo 11.

Sesė Jolanta A.

Telšiai
l

Vieną gražią, šiltą dieną visos Telšių tunto skiltys 
gavo „įslaptintus“ laiškelius. Juos atplėšus tam tikroje 
vietoje ir nurodytu laiku, reikėjo ieškoti tolesnių 
nurodymų. Mūsų skilties sesės, kaip tikros varlės 
keliauninkės, patraukusios per daržus ir laukus, į 
sutartą vietą atvyko per anksti (vis per tą baimę 
nepavėluoti) ir jokių paliktų ženklų nerado. Tačiau 
ilgai braidyti upelio purvo neteko, nes krūmuose 
aptikom savo vadovą ir dar kelias skautiškas „dūše
les“. Suvieniję pajėgas, nuskubėjom į artimiausią 
miškelį ruoštis „konkorėžių mūšiui“ su kitomis

Skautai lankosi Žarėnuose
I I

skiltimis. Rimtai apsiginklavom, nusiteikėm kovingai 
ir... visi mūsų „priešai“ išlakstė į krūmus, kaip kokie 
„zuikiaširdžiai“. Taigi aukų nebuvo, todėl visi gyvi ir 
sveiki galėjo dalyvauti rikiuotėje. Po to išbandymas 
laukė kandidatų — jiems reikėjo užkurti laužiuką su 
vienu degtuku. Šalia jo buvo išrikiuota miško įdomy
bių paroda, t.y. kerpės, gėlės, įvairiausi medgaliai ir 
panašiai. Įamžinę (nufotografavę) savo kojas šalia 
parodos eksponatų, skautai patraukė namo. Grįžome 
purvini, sukandžioti uodų, bet pripildę plaučius gryno 
oro, širdis geros nuotaikos, pasiryžę pagal slaptą 
komandą ir vėl patraukti į žygį.

Eglė Kuprijonaitė
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DIENINĖ SKAUTŲ STOVYKLA KAREIVONYSE

Klebono Jono Zubriaus inicia
tyva Kietaviškių pagrindinėje mo
kykloje prasidėjo skautų judėjimas. 
O pradžia buvo tokia: tai įdomaus 
ką papasakos, tai knygelę apie 
lordą Baden Pawellj atneš paskai
tyti ar „Skautų aido“ numerius 
vieną po kito vaikams skaityti 
išdalina. Mato vaikai, kad skautų 
veikla įdomi, daug ką nuveikti 
galima ir sužinoti.

Nagrinėjome įstatus ir įstaty
mus, stengėmės sužinoti, kaip 
galint daugiau. Patys iš savęs ne
mažai reikalavome: mokytis sten
gėmės, drausmingi būti, padėti 
kitiems, kur tik reikėjo savo pa
galbą siūlėme, sueigas vedėme. 
Mergaitėms geriau sekėsi. Susida
rėme savo veiklos programą. Pava
sariop — stovyklą įsiruošti sugalvo
jome ir liepos 1-mą dieną į sto
vyklą susirinkome. Mokyklos di
rektorė Elena Janavičienė mus 
pasveikino, ir skiltininkams ir jų 
pavaduotojams kaklaraiščius užri
šo. Ir ne bet kokius, o žalius su 
Lietuvos žemėlapiu, Gediminaičių 

stulpais ir Lietuvos vėliavos pieši
niu. Iki šiol mes nei vėliavos, nei 
kaklaryšių neturėjome. Vis save 
tikrinome, ruošėme ir mokytojos 
patarė neskubėti, geriau save pa
tikrinti.

Stovyklą įsiruošėme Kareivo
nių kaime Kietaviškių pagrindinės 
mokyklos 1-4 klasių patalpose. 
Mergaitės — driežiukės, berniukai 
— šakaliukai, o stovykla „Ąžuoly
nu“ vadinosi. Mūsų skautiška 
daina taip pat apie ąžuolus. Ant 
klasių durų puikavosi užrašai su 
driežo ir sakalo vaizdais. Patys 
patalpas prižiūrėjome. Stovykla 
truko penkias dienas. Ateidavom 9 
vai., baigdavome 18 vai. Valgėme 
„Kietaviškių Gausos“ valgykloje. 
Kiekviena diena prasidėdavo ri
kiuote, skiltininkų raportais, mank
šta, rikiuotės pratimais, o baigda
vosi visuomenei naudingu darbu 
arba laužu. Na, o veikla tarp 9-18 
buvo pati įvairiausia. Pirmąja 
diena savo įspūdžius iš Girulių 
stovyklos parvykę (06.24-30) pasa
kojo jaunieji mokyklos kraštotyr 

ninkai, skaitėme ir pasakojome 
apie skautų pradininką lordą Ro
bertą Baden-Powellį, žaidėme 
žaidimus, dalyvavome kvadrato 
varžybose, kūrėme pasakas ir 
eilėraščius, j uos skaitėme, grėbėme 
šieną prie koplytstulpio. Antrąją 
diena: po rikiuotės, raportų, mank
štos, nagrinėjome 10 įstatu, juos 
išsirašėme ant lapelių ir papuošė- 
me klasę, kad bet kuriuo momentu 
galėtume pažiūrėti. Vėliau žaidė
me, gaminome atvirukus ir suveny
rus žmonėms su negalia (seniūno 
prašymas, nes sekmadienį renkasi 
šie žmonės į parapijos salę), pa
ruošėme sveikinimo programą su 
dainomis ir pačių sukurtais pos

mais. Ypač geros dainininkės Vida 
Binkulytė ir Judita Ivanova. Vėliau 
organizavome kvadrato varžybas 
tarp skilčių ir pradėjome mokytis 
statyti palapinę. Diena baigėsi 
ravėjimu pas senelę, kurią lanko 
Vida ir Judita. Trečioji diena — 
pati įspūdingiausia. Vykome į 
ekskursija. Kietaviškėse 1883-1884 
metais yra kunigavęs Silvestras 
Gimžauskas. Labai daug nuveikęs 
Naivybės ir švietimo srityse. Tad

Kietaviškių mokyklos skautai.

11



mes ir išsiruošėme j jo gimtinę 
Kirdeikius. Išvykome 9 vai., o 
grįžome 19:30. Vos tik sutvarkė
me savo buveinę, apžiūrėjome ir 
aptarėme savo dienoraščius bei 
stovyklos dienoraščius, pas mus 
atvyko svečiai iš švietimo skyriaus 
ir laisvalaikio organizavimo centro. 
Pasižiūrėję kaip ir ką veikiame, 
liko patenkinti. O mūsų dar laukė 
vėliavos ir himno kūrimo konkur
sas. Bet ir čia pasistengėme. Mūsų 
mokykloje šis konkursas dar vyks
ta, tad ir mes jame dalyvavome. O 
dabar jau greit ėmėme ruoštis 
stovyklos uždarymui — iškilmingai 
rikiuotei, pietums ir laužui. Iki to 
laiko buvo nupirkti kaklaryšiai ir 
medžiaga vėliavai. Mes juos ap
siuvome, na o vėliavą mums pa
ruošė sesės Elvyra ir Rasa. Štai ir 
rikiuotė. Visi pasitempę, išsirikiavę 
skiltimis. Su vėliava nužygiavome į 
aikštę. Ten mus pasveikino parapi
jos klebonas, sakėme įšūkį,,buvo 
užrišti kalaryšiai. Vėliau — iškil* 

-mingi pietūs ir Visi ėjome prie 
laužo. Čia atlikome programėlę — 
dainavome, deklamavome,minėme 
mįsles ir gavome suvenyrų prisimi
nimui.

Visos stovyklos metu mes labai 
stengėmės: dirbo gydytojai, foto
grafai, dailininkai, poetai, tvarkda
riai, žalieji, laužininkai ir kiti darb
štuoliai. Gal ir mažiau būtume 
stengęsi, bet kiekvienoje skiltyje 
sąrašas buvo ir taškus rašėme. O 
kas nori atsilikti? Niekas! Tad ir 
papildomo darbo ieškojome — tai 
šepetį pataisyti, tai medžiagą ap
siūti, papildomą suvenyrą ar atvi
ruką pagaminti. Tad visi nepapras
tai aktyvūs buvome. Nors visas 

Būrelis Kybartų prityrusių skautų ir skaučių 1995 metų vasaros stovykloje.

dienas lietus lijo, savo numatytą 
veiklą keisti reikėjo, bet visi ne
paprastai patenkinti likom. Net 
nepastebėjom, kaip 5 dienos pra
ėjo. Tvirtai nutarėm — sekančiais 
metais jau stovyklą su nakvyne 
įruošim. Žinoma, jeigu mums tai 
leis. Išsiskirstėme įsisąmoninę 
pošūkį „Budėk!“.

Skiltininkė Judita Ivanova 
ir vyresnioji sesė 

Danutė Gudelienė
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(New York, 96.08.13)

Šių metų pavasarį į pirmąjį savo darbinį posėdį susirinko Devintojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Ruošos Komitetas. Komitetas per 
metus įsipareigojo ruoštis šiam pasauliniam jaunimo sąskrydžiui, kuris 
1997 m. vasarą įvyks Jungtinių Amerikos Valstijų rytinėje pakrantėje.

Nuo 1964 m. Jaunimo Kongresuose yra dalyvavę daugiau kaip 11.000 
jaunų lietuvių. Pirmuose kongresuose dalyvavo atstovai iš visų didžiųjų 
lietuvių telkinių — JAV, Kanados, Pietų Amerikos, Australijos, o nuo 
komunizmo žlugimo į Kongresus jau vyksta jaunimas iš Lietuvos bei visos 
Rytų Europos ir Rusijos.

Devintojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Ruošos Komitetui 
vadovauti sutiko Niujorkietis Tomas Matusaitis. Kiti organizacinio 
komiteto nariai yra: Laisvyda Janulaitytė (Bostonas), Claudia Luecke 
(New Jersey), Paulius Murauskas (New Jersey), Kazys Adomaitis 
(Bostonas), Vydas Marijošius (Niujorkas), Jonas Jankauskas (Niujorkas), 
ir Kristina Matusaitytė (New Jersey).

IX PU Kongreso atidarymas įvyks liepos 18 d. Vašingtone. Progra
moje numatyta: Studijų Dienos (Vašingtone ir Niujorke), laivo ekskursija 
Niujorko uoste, banketai Vašingtone ir Bostone, stovykla pajūryje (netoli 
Bostono). Kongresas tęsis iki rugpjūčio 3 d. Bostone.

Informacija apie Kongresą skelbiama visomis priemonėnu. Internet’e 
galite aplankyti PUK informacinį „saitą“ (adresas: http://www. pljk. org.). 
Elektroniniu paštu rašykite adresu: jankauskas@aol.com. Paprastu paštu 
rašykite adresu: PUK PO Box 283 Manhasset New York 11030 USA.

LIETUVIŲ TAUTINIAI DRABUŽIAI
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ŠVEDIJOJE rugpjūčio mėn. 
2.608 skautai vyčiai tarp 18 ir 26 
m. amžiaus iš 78 šalių stovyklavo 
10-tame "Moot" sąskridyje. Pirmą
sias keturias dienas tautiniai miš
riose skiltyse iškylavo po kalnus, 
nesutikdami jokių kitų skilčių ar 
žmonių. Tai buvo nelengvas užda
vinys, kurio tikslas, kaip ir viso 
suvažiavimo — suprasti kitų tauty
bių žmones ir susidraugauti. Ant
roji stovyklos dalis — kursai apie 
visuomenės uždavinius ir gamtos 
globą. Į domiausias konkursas buvo 
keisčiausios kepurės varžybos.

NORVEGIJOJE 6-tajame 
pasaulio jaunimo forume dalyvavo 
115 atstovų iš 49 šalių, svarstydami 
tuos pačius du klausimus, kuriuos 
po jų aptarė Pasaulio skautų kon
ferencija: „Kodėl skautauti?“ ir 
„Skautybė kam?“

ŠVEICARIJOJE praplėstas 
Kandersteg tarptautinis skautų 
centras, kurį kasmet aplanko 
10.000 skautų ir skaučių bent iš 
30 valstybių.

OLANDIJOJE po 18-tosios- 
pasaulinės skautų džiamborės 1995 
metais į skautų eiles įstojo 10.000 
naujų narių. Skautiški vienetai 
džiamborės programos dėka dau- 

. , ... v .. .giau susidomėjo ir užsiima visuo
menės vystymosi uždaviniais. Iš 
didžiosios stovyklos likučio užmo

kėtas nepajėgių skautų sąjungų 
tarptautinis mokestis, kad jos 
galėtų Pasaulinėje skautų konfe
rencijoje dalyvauti. Dalis lėšų 
skirta paremti sekančią džiamborę 
Čilėje.

ČILĖJE 1998 gruodžio 27 — 
1999 sausio 6 kviečiama 19-toji 
pasaulinė skautų džiamborė. Jos 
tema — „Drauge kurti taiką“. 
Numatyta įkurti pasaulinį „kaimą“, 
kuriame stovyklautojai lavintųsi, 
kaip visuomeninio vystymosi užda
viniais užsiimti. Tartasi ir su skau
tų bei skautų vyčių vadovybėmis, 
Wsi religinės programos vedėjais 
apie dvasinį skautavimo atspalvį 
šioje stovykloje.

TAILANDIJOJE įvyks 20-to- 
ji pasaulinė skautų stovykla 2003 
m. Numatyta vieta yra Sattahip, 
Chonburi provincijoje.

NORVEGIJOJE Pasaulio 
skautų konferencijoje 15% dalyvių 
buvo jaunesni negu 27 m. ir 15%

dalyvių buvo dalyvės. Prieš 3 m. 
Bangkoke tie nuošimčiai buvo 4 ir 
10.

ŠVEDIJOS karalius savo 50- 
tajam gimtadieniui gavo 2,5 milijo
nus šveicariškų frankų iš trijų 
dienų renginių, kuriuose dalyvavo 
skautijos rėmėjai. Visa gimtadienio 
dovana dedama į Pasaulinį skautų 
fondą, kuriam karalius vadovauja.

ŠVEICARIJOS Ziuriche 
operą su vakariene parėmė skautų 
draugai, o lėšų surinkta milijonas 
šveicariškų frankų.

JAV skautų sąjunga (Boy 
Scouts of America) 1994 m. pas
kyrė $500.000 pasauliniam skautų 
fondui, ir 1996 m. kiti rėmėjai tą 
sumą padvigubino. Lėšos skiriamos 
penkerių metų veiklai Šiaurės ir 
Pietų Amerikoje.

ITALIJOJE liepos mėn. susi
rinko pasaulinei konferencijai 
IFOFSAG nariai — buvusių skau
tų ir skaučių tarptautinė bendrija.

FILIPINUOSE1997 rugpjūčio 
17-22 įvyks antrasis pasaulinės
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skautų parlamentarų sąjungos 
seimas.

TREMTINIAMS ir pabėgė
liams suprasti Jungtinės Tautos 
išleido žaidimą "Passages", kurio 
medžiaga paimta iš 18-tosios pa
saulinės džiamborės patirties. Tai 
vaidybinis pratimas, kad žaidėjai 
išgyventų išvietintų žmonių būklę.

ČEKIJA įstojo į Pasaulinę 
skautų sąjūdžio organizaciją 141- 
mąja nare. Šiuo metu yra 70.000 
narių (60% berniukai), o sąjungos 
pavadinimas yra Čekijos Respub
likos skautų ir skaučių sąjunga 
Junak. Čekai tretieji pradėjo skau- 
tauti, po Anglijos ir Čilės, ir 1922 
buvo vieni Pasaulinės skautų or
ganizacijos steigėjai. Naciai skau
tus uždraudė 1940, o 1945 Čekija 
vėl įstojo į pasaulinį sąjūdį su 
120.000 narių (antroji didumu 
skautų sąjunga pasaulyje). Komu
nistai skautus uždraudė 1948, tada 
vėl viešai skautai veikė 1968-1970 
po Prahos „pavasario“, ir 1989 
atgijo. 1990 čekų ir slovakų sąjun
ga buvo priimta į Pasaulinį sąjūdį, 
bet po Čekoslovakijos pasidalini
mo į Čekiją ir Slovakiją, turėjo vėl 
narystės prašyti.

PALESTINIEČIŲ skautų 
sąjunga tapo 142-rąja Pasaulinio 
sąjūdžio nare. Pirmoji draugovė 
įsisteigė 1912 Jeruzalėje. 1948 m. 
sąjūdis buvo uždraustas, o 1951 m. 
atgijo pabėgėlių bei tremtinių 
tarpe Tunizijoje. Palestiniečiai 
vadovai veikliai reiškėsi arabų 
srityje visą laiką ir dalyvavo visose 
pasaulinėse stovyklose. Dabar 
narių apie 18.500, berniukų ir 
mergaičių. 35% narių skautauja iš 
mokyklos, 65% globojami musul

monų ar krikščionių religinių įstai
gų. Tikimasi, kad skautavimas 
padės tos kariaujančios srities 
jaunimui siekti taikos, tautinės 
stirybės ir sveikos asmenybės.

AUSTRALIJOS skautai jau 
turi jubiliejinį ženkliuką skautų 
sąjūdžio 90-mečiui atšvęsti.

KANADOS skautai irgi išrinko 
1907-1997 metams atžymėti ženk
liuką.

tor ScouH of America

Don’t Miss the
SCOUTING 

DVENTURE!

JAV skautų sąjungos tautinė 
stovykla įvyks 1997 liepos 28 — 
rugpjūčio 6 Fort Hill stovyklavie
tėje Virginijoje.

PASAULINIS skautų sąjungos 
seimas, vadinamas Pasaulio skautų 
konferencija, Oslo, Norvegijoje, 
priėmė 14 nutarimų: registracijos 
mokestis pritaikomas krašto ištek

liams; Pasaulinis skautų komitetas 
per 3 m. turi išvystyti sąjūdžio 
tikslo naują redakciją; skatina 
jaunimą įtraukti į atsakingas skau
tų organizacijų bei veiklos parei
gas; pageidauja, kadangi WOSM 
turi daug mergaičių ir moterų 
narių, kad programos būtų vie
niems ir kitoms labiau pritaikytos; 
apsvarstyti ryšį su Pasauline skautų 
organizacija WAGGGS/; toliau 
vysto bendravimą tarp skautų ir 
kitų jaunimo organizacijų įvairiose 
šalyse; ragina įvairių tikybų atstovų 
rūpintis skautavimo dvasine dalimi 
ir ugdyti supratimą tarp įvairių 
tikybų; palengvinti nepajėgių kraš
tų dalyvavimą pasauliniuose skautų 
renginiuose; įsijungti j pastangas 
raupsus pašalinti; skatinti bendra
darbiavimą tarp įvairiausių bend
ruomenių, tautybių, tikybų ir kul
tūrų, kad jaunimo programos 
ugdytų taiką, susitaikinimą ir pa
kantą.

PASAULINĖ skautų konfe
rencija patvirtino naujus WOSM 
(pasaulinio sąjūdžio narius): 1993 
Latvija, 1994 Slovėnija ir Mongo
lija, 1995 Jugoslavija, 1996 — 
Lenkija, Nigeris, Estija, Čekija.
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Prieš daugelį metų, mano se
neliai susipažino Lietuvoje. 
Mano senelis studijavo medi- 

, ciną Vytauto Didžiojo univer- 
: sitete, Kaune; o senelė ruošėsi 
būti gailestingoji seselė. Kartą, 
senelė susirgo ir atsidūrusi 
Kauno universiteto ligoninėje 
susipažino su mano seneliu, 
kuris tuo laiku ten atliko savo 
stažą. Jie įsimylėjo ir 1944 
metais susituokė.

Jiedu trumpai gyveno Kaune, 
kol senelis buvo paskirtas dirb
ti Birštono sanatorijoje. Tarp 
1940 ir 1944 metų Lietuva bu
rn pirma rusų, o paskui vokie- 
■ių okupuota. Rusams 1944 me
lais antrą kartą užpuolus Lie
tuvą, daug Lietuvos gyventojų, 
jų bijodami, traukėsi į Vakarus. 
Tuo laiku, senelė laukėsi kūdi
kėlio. Išsigandę, seneliai nutarė 
trauktis į Vakarus. Pasiėmę sa
vo svarbiausius reikmenis, se
nelis ir senelė, nežinodami kas 
bus toliau, išvyko iš Birštono. Iš 
ten su močiute vyko į Vilkaviš
kį. Apsistoję senelio dėdės 
ūkyje, turėjo rasti būdą kaip 
toliau keliauti. Po ilgo prašymo, 
dėdė paskolino jiems vežimą su 
arkliu ir kartu pasiuntė savo 
dukrą, kuri turėjo sugrąžinti 
arklį ir vežimą jiems pasiekus 
Vokietijos sieną.

Rusams artėjant, seneliai pa
siėmė skolintą vežimą ir arklį, 
kartu su senelio pusesere at
vyko į Vištytį prie Vokietijos 
sienos. Kai pagaliau ten atsi
dūrė, jaunai puseserei jų pa
gailo ir ji jiems paliko vežimą su 
arkliu. Nors labai ją kalbino 
kartu keliauti, ji nutarė pės
čiomis grįžti namo.

Pervažiavę Rytprūsius, sugrį
žo į Lietuvą, keliaudami į 
Švėkšną. Švėkšnoje gyveno mo
čiutės teta. Tenai susibūrė 
močiutės šeima. Rusams artė
jant, kartu su giminėms paliko 
Švėkšną. Sprendimas vykti į 
Vokietiją buvo labai sunkus, ka
dangi žmonės sakė, kad Vokieti
joj bus net baisiau negu Lietu
voje. Pervažiavus į Rytprūsius, 
senelei atėjo laikas gimdyti. 
Nors tuo laiku žmonės buvo la
bai išsigandę ir pasimetę, vo
kiečiai ūkininkai priėmė sene
lius į savo namus. Kukernėžės 
apylinkėje, po kelių valandų 
gimė mano mamytė. Netrukus 
reikėjo apleisti šią vietą, 

i kadangi rusų kariuomenė vis 
artėjo.

Atvykus į vieno miestelio 
traukinių stotį, močiutė nunešė 
neseniai gimusią dukrelę į pir
mos pagalbos stotį. Tenai ją 
pradėjo prausti. Stoties prižiū
rėtoja švelniai patarė, kad ne
verta prausti, nes kūdikėlis la
bai silpnas ir ilgai negyvens. 
Močiutė neklausė ir užsispyrusi 
toliau slaugė. Pagaliau, po 
daugelio pergyvenimų, seneliai 
su savo naujagime dukrele ir 
giminėmis pasiekė Austriją. 
Vienam iš tetėnų gavus giri
ninko darbą, apsigyveno giri
ninko namelyje, miške.

Karui pagaliau pasibaigus, se- • 
neliai atsidūrė Vokietijoje, 
amerikiečių zonoje. Jie su dau
geliu kitų lietuvių buvo apgy
vendinti buvusios vokiečių ka
riuomenės kareivinėse Schein
feld miestelyje. Tenai išgyveno 
beveik trejetą metų. Senelis dir
bo vokiečių ligoninėje, kaip 

daktaras. Tuo laiku jie jau buvo 
susisiekę su giminėmis Ameri
koje, kurie pagelbėjo įvairiais 
maisto ir rūbų siuntiniais. Sene
lio vyriausias brolis Antanas, 
gimęs Amerikoje, gyvendamas 
Pittsburgh, Pennsylvania, 
sudarė jiems kvietimą atvykti 
į Ameriką. Amerikos valdžiai 
davus vizas, seneliai su dukrele 
Maryte išplaukė iš Bremerha
ven, Stade, Vokietijoje, 1948 m. 
gruodžio pradžioje. Plaukė USS 
Flasher kariuomenės transpor
to laivu. Kelionė truko 14 dienų. 
Atlanto vandenynas buvo labai 
audringas ir dauguma keleivių 
labai sirgo jūros liga. Moterys 
su vaikais gyveno kajutėse. 
Vyrai gyveno apatinėse karei
vių kajutėse. Senelis ir Marytė 
labai sirgo. Nors oras buvo 
šaltas, močiutė buvo stipri ir 
džiaugėsi kelione.

Laivas atplaukė į New Yorką 
prieš pat Kalėdas. Senelius 
susitiko jo brolis Antanas su 
savo šeima. Visi apsistojo pas 
Antano žmonos Zuzanos šeimą 
Brooklyn, N.Y., rajone. Praleidę 
nuostabias Kalėdas ir sutikę 
Naujuosius Metus, žibančiam 
New Yorko mieste, seneliai su 
Antanu ir jo šeima išvažiavo į 
savo naujus namus Pittsburgh 
mieste. Apsigyveno lietuviškoje 
parapijoje kur buvo gražiai 
priimti ir globojami. Deja, Penn- 
sylvanijos valstija neleido sve- ■ 
timtaučiams daktarams įsigyti, 
leidimus dirbti. Senelis dirbo 
įvairius darbus, dažė ir remon
tavo ir darė ką galėjo, kad 
išlaikyti savo šeimą. Močiutė 
d' ’.o ligoninėje. Tuo laiku jie 
sudarė iškvietimą močiutės te-
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tai Natalijai atvykti į Ameriką. 
Močiutės šeimą atkvietė jos 
dėdės, kurie jau seniai gyveno 
Amerikoje.

Sužinoję, kad Čikagoje senelis 
turės galimybę įsigyti daktaro 
teises, jie nutarė, kartu su teta 
Natalija, kraustytis į nematytą 
Čikagą. Čikagoje juos susitiko 
ir globojo močiutės dėdė, ban
kininkas Bronislovas Petkevi
čius (Pietkevich). Jis atvyko j 
Ameriką prieš Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą. Tais lai
kais lietuviai buvo įskaičiuoti į 
lenkų gretas. Seneliai apsigy
veno Brighton Parko apylinkė
je. Senelis dirbo Švento Kry
žiaus ligoninėje ir ruošėsi vals
tybiniams egzaminams. Močiu
tė dirbo kaip gailestinga sesuo 

St. Joseph ligoninėje. Teta 
Natalija prižiūrėjo Marytę, kuri 
pradėjo lankyti Nekalto Prasi
dėjimo mokyklos darželį.

Dėka daugelio gerų žmonių, 
seneliai, nors pasiilgę savo 
gimtinės, sugebėjo sukurti nau
ją gyvenimą.

Stefutė Utz
* * * *

Stefutė Utz yra veikli prit. 
skautė Čikagos „Aušros Var
tų”/,,Kernavės” skaučių tunte. 
Šis rašinys, pasirašytas „Saulė
grąžos” slapyvardžiu, laimėjo 
pirmą vietą LSS 1995 metų raši
nių konkurso prityrusių skau- 
tų/čių grupėje.

Michelangelo (1536) 
piešdamas paskutinio teismo 
paveikslą Vatikano Sixto 
koplyčioje, dirbo dieną ir naktį 
pasišviesdamas žvake, kurią 
pritaisė sau ant galvos.

išvirtų sugrūstų bulvių, išmai
šoma, sudedama gysločių lapai, 
vėl išmaišoma, pagal skonį pa
gardinama.

Vladas Vijeikis

Vaiku būdamas Lietuvoje 
vasarą bėgiodavau basas. Ir 
kam reikia batų? Nebent žiemą 
pačiūžas pririšti. Mes basi ir 
futbolą sugebėdavome spardyti. 
Atsitikdavo, kad nusimušdavai 
pirštą. Skauda, kraujas upeliais 
varva. Bet argi bėgsi skustis 
mamai? Gali dar futbolą žaisti 
uždrausti. Visais laikais mamos 
turi didelį balsą. Apie daktarą 
nei nesvajok. Tad gydėmės 
patys. Kraujui sustabdyti 
pasiraudavom pievoje lapų, 
kuriuos vadinome traukučiais.

Apvyniodavome nukentėjusį 
pirštą ir vėl spardydavome 
sviedinį.

Nesenai sužinojau, kad mano 
traukutis vadinasi gyslotis ir 
tinkamas netik kraujui 
sustabdyti, bet galima ir sriubą 
virti.

Štai kaip apie jį kalbama 
knygoje.

Gyslotis, trauklapis

(Plantago major, Plantago media 
ir P. lanceolata)

Tai prasčiausias plačialapis gys
lotis (Plantago major), kurio 
skrotelių gausu kietai sutryp
tuose kiemuose, pakelėse ir ki
tur. Retesnis, daugiausia pievo
se ir ganyklose augantis yra 
trumpakotis gyslotis (Plantago 
media), kurio varpa žydi gra
žia šviesiai violetine spalva. Ne 
dažnai aptinkamas ir siaurala
pis gyslotis (Plantago lanceola
ta).

Gysločių lapai vartojami kaip 
žalumynas maistui ir vaistams. 
Be to, vaistams vartojamos ir 
gysločio sėklos.'

Gysločių tyrė
200 g gysločių lapų išverdama 
trbputyje vandens. Išvirę su
smulkinami. Į puodą dedama 
šaukštas taukų, užvirinama 
100 g pieno, sukrečiamą 200 g

Plačialapis gyslotis (Plantago-majof).
Jo dideli lapai būna pliki.
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v^ove
ĄŽUOLO MOKYKLOS
ŽINIŲ PRITAIKYMAS
VIENETO VEIKLOJE

1995 metų vasarą Los Ange
les „Rambyno” stovyklavietėje 
pirmas keturias dienas vyk
džiau berniukų pastovyklės vir
šininko pareigas, o po to — 
viršininko padėjėjo pareigas.

Kad būtų galima kalbėti apie 
„Ąžuolo” mokyklos žinių pritai
kymą „Rambyno” Stovyklavie
tėje, pirma reikia apibūdinti 
didžiausią man „A.M.” įspūdį. 
„Ąžuolo” mokykla paliko daug 
įspūdžių, bet svarbiausia buvo 
skiltis. Mokyklos programa bu
vo suorganizuota aplink skiltį. 
Jei mes, kaip vadovai, galime 
sugyventi su visais kitais vado
vais vienoje skiltyje, tai mes 
geriau galime sugyventi ir va
dovauti mūsų vienetams. Taip, 
mūsų „Vėžių” skiltyje buvo 
problemų tarp skilties narių — 
vieni bandė kuo mažiau atlikti, 
o kiti bandė labai daug atlikti. 
Po visko — „Vėžių” skiltis 
išliko ir jos kursantai daug ko 
išmoko.

I Los Angeles LSS „Ramby
no” stovyklavietę atvykau 
anksti rytą, kad būčiau pirmas 
iš Brolijos, nes pirmas dienas 
turėjau berniukų pastovyklės 
viršininko pareigas. Po pirmos 
valandos pradėjo rinktis jaunes 
nieji skautai ir jų tėvai. Kiti ber
niukų pastovyklės vadovai ne
atvyko iki vakarienės, tai patys 
su stovyklautojais pastatėme 
palapines ir pradėjome kurti pa- ' 

stovyklę. Pirmą dieną buvo 
svarbu įsigyti stovyklautojų 
pagarbą ir pasitikėjimą. Tai 
buvo didžiausias man darbas. 
Turėjau tapti visų berniukų 
geriausiu draugu. Bet patyriau, 
kad šis procesas truko beveik 
dvi dienas. Pirmas tris dienas, 
valgio metu, per pasikalbėji
mus, užsiėmimų metu ir per 
laisvalaikį praleidau su stovyk
lautojais. Taip pat reikėjo 
kiekvieną vaiką ir vadovą įvesti 
į programą, kad nesijaustų nu
tolę nuo visų kitų.

Bendrai, viskas gerai vyko, 
bet turėjau ir klasikinių proble
mų. Viena problema atsitiko 
pirmą dieną su skyrimais kas 
į kokią palapinę eis ir kuriai 
skilčiai priklausys. Tai beveik 
sukėlė didžiausias peštynes. 
Bet aš neleidau jiems rinktis 
grupės. Padariau skiltis, kaip 
brolis Vytenis Vilkas rekomen
davo. Skiltis rinkau pagal paty
rimo laipsnius. Iš pradžių kai 
kurie buvo labai supykę, kad 
negalėjo būti su visais savo 
draugais, bet po poros dienų 
naujos draugystės užsimezgė ir 
viskas buvo gerai.

Kita problema iškilo pioneri- 
jos užsiėmimų metu, kai pradė
jome statyti virvinį tiltą. Visi 
dirbo smarkiai, bet vienas skau
tukas, keturiolikos metų vaikas 
vardu Aidas, tinginiavo ir taip 
pat pradėjo kai kuriuos erzinti,

LSS „Ąžuolo” vadovų lavinimo 
mokyklos vadovas 
vs. fil. Kazys Matonis

Nuotr. sesės Gilandos

kad visi draugai juoktųsi. Tai 
buvo jo metodas. Jam patiko 

; visus palinksminti, kai jis er
zino vieną ar kitą. Aš 
pasikviečiau Aidą ir pasikalbė
jau su juo. Po pasikalbėjimo pa
sodinau jį toli nuo kitų, kitoje 
medžio pusėje, kad niekas ne
galėtų jo matyti ir jis nieko 
nematytų. Taip mes, vadovai, 
Aidą truputį pataisėme. Kadan
gi Aido draugai negalėjo jo 
matyti, jis jautėsi nubaustas.

Čia papasakojau tik dvi prob
lemas, bet buvo daug kitų. 
Stovykloje pritaikėme ir panau
dojome kitus dalykus išmoktus 
„Ąžuolo” mokykloje. Labai 
padėjo mano „Ąžuolo” mokyk-
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los programos sąsiuvinys. Aš jį 
naudojau pionerijai, patyrimo 
laipsniams ir kitiems dalykams. 
Vieną dieną, atskleidęs „Ąžuolo” 
mokyklos programos sąsiuvinį, 
vienas skautukas klausė, kodėl 
turėjau telefono numerių 
paveikslą Aš jam išaiškinau, 
kad ne visos raidyno raidės yra 
ant telefono. Vėliau tą vakarą 
prie laužo tas pats skautukas 

i suruošė juokingą pasirodymą, 
kuriame skautukas įtemptai 
galvoja, kodėl ant telefono

---------"'""'į'

j nutiiKffl’® j
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Į galvą, lyg tas įkyrus 
uodas, ėmė skverbtis mintis, 
kad nemažai mūsų vadovų 
jeigu neatsisako lietuvių 
kalbos, tai stumia ją į antrą 
vietą. Bet suklydau. Štai iš 
Australijos ps. Birutė 
Kymantienė rašo....
„Vasaros atostogų metu ,Džiu
go’ tunto suruoštoje ,Baltijos’ 
stovykloje, Riddells Creek, Vik
torijoje, šalia skautiškų 
užsiėmimų, jauniems skautams 
buvo pravestos lietuvių kalbos 
pamokos. Dalia Didžienė mokė 
lietuviškai suprantančius, o s. 
Rasa Statkuvienė mokė silp
nai, arba visai nemokančius lie
tuviškai.

Po paskutinės pamokos, per 
keletą minučių prieš pietus, 
skautai aprašė savo stovyklos 
įspūdžius. Paaiškėjo, kad skau
tams, nemokantiems lietuviš
kai, geriausia patiko lietuvių 
kalbos pamokos ir laukia jų bū 
simose stovyklose”. 

trūksta raidžių. Taip pat mes 
pastatėme tokį stalą, kaip mano 
skiltis „Ąžuolo” mokykloje buvo 
pastačiusi. Tas stalas dar tebe
stovį*'

Stovykloje daug ką reikėjo pa- 
I daryti pačiam. Gali būti vir
šininkas, bet tai nereiškia, kad 
tik duodi įsakymus. Reikėjo su 
vadovais Romu Kudirka ir Po
vilu Pakutsku gerai prisitai
kyti, kad būtume kaip viena 
gera skiltis.
Skautas vytis si. Aras Mattis

Kokios gražios pastangos.
Esu įsitikinąs, kad kas nors 

r įkalta į jauną galvą paliks 
2 visam amžiui. Štai aš puikiai 

prisimenu mano pirmos 
7 knygos eilėraštį, nors daug ką 

pamiršau.

Lėk vabalėli, kur tiktai noin, 
Mama mafn sakė, kad tik 

nedori
Vaikai kankina, kurie nežino, 

Kad visiems laisvę davė
Dievulis.

Prisimenu labai ryškiai ir 
iliustraciją. Ir šiandien nesu 
niekad medžiojęs ir niekad ne- 
mušu vabalėlių. Jeigu labai įky
rūs, tai pastūmiu į šalį.

Žinoma, stovykloje lietuvių 
kalbos neišmokysi, bet pagrin
dus galima padėti. Ir išmokęs 
bent keletą žodžių gal panorės 
ir daugiau žinoti.

Girdėjau, kad kažkuris, mažai 
kalbąs lietuviškai, pasakė: „Aš 
esu bjaurus jautis”. O jis norėjo 
pasakyti, kad jis bjauriai jaučia

si. Gal ir nereikėtų mūsų vai
kaičių užgriauti dvibalsiais, 
priebalsiais, dviskaita, šalu
tiniais sakiniais ir kitomis kal- 
.bos plonybėmis. Gal tegul jie 

iek temoka, kiek mes angliškai 
nokėjome pirmus metus Ameri
koje. O kai kurie ir šiandien dar 
nėra gerai įsigilinę į anglų 
talbą. O ką jau kalbėti apie 
„spelingą.”, kurio net ir daugu
ma amerikiečių nemoka.

Tad dar kartą noriu sušukti: 
„Kalbėkime lietuviškai!” Labai 
seniai stovykloje buvau pakabi- 
inęs iškabą: „Kalbėkime lietu
viškai!” Šiandien reikėtų dides
nės.

v.s. Vladas Vijeikis

Tokio grožio kalnų 
Neregėjau anksčiau, — 
Taip nekaito skruostai 
Ir nesvaigo galva!., 
Aš Kaukazo kalnuos 
Dar aiškiau pamačiau, 
Kaip man širdžiai brangi 
Ir graži Lietuva!!

Pakeliauki ir tu — 
Prasitrinsi akis 
Ir kely (prarastų 
Negailėsi dienų, 

Nes išgirsi tikrai — 
Tau širdis pasakys! 
Kaip tėvynė graži, 
Nors neturi kalnų...

Jonas Graičiūnas
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„STOVYKLA” LIETUVIŲ
NAMUOSE

Mokyklos atostogų metu, 
paukštyčių ir vilkiukų vadovė 
Ona Prašmutienė suruošė jiems 
vienos nakties „stovyklą” 
Lietuvių namuose.

Ketvirtadienio vakare, susi
rinko trylika paukštyčių ir vil
kiukų — visi buvo labai susijau
dinę. Pirmiausia, visi pasiklojo 
lovas ant grindų — berniukai 
vienoji pusėje, mergaitės kito- 
je.

Vakarienei buvo užsakyta 
„pica” ir visi labai skaniai pa
valgė. Po to vyko laužas — vidu
ryje kambario buvo sustatytas 
beveik tikras laužas iš popie
rinių lazdų, o lemputė viduryj, 
apdengta raudonu celofanu, at
rodė kaip tikros liepsnos. Paukš
tytės ir vilkiukai suruošė daug 
pasirodymų labai gražiai ir gar
siai padainavo.

Pd laužo, skautukai žaidė 
daug žaidimų, iškepė saldu
mynų virtuvėje ir vėliau dar 
pažaidė. Vadovai jau buvo iš
vargę, tai liepė visiems persi

rengti į naktinius ir ruoštis j 
lovą. Lovoje, vaikai visokių iš
galvotų pasakų papasakojo. 
Vadovai galvojo, kad visi 
užmigs — bet toli gražu! Staiga 
viena paukštytė sušuko, kad ji 
nori dar pažaisti — ir visi iš kar
to sukilo ir pradėjo džiūgauti. 
Ną, ką padarysi, vadovė suruošė 
dar daugiau naktinių žaidimų, 
o praėjus pusvalandžiui vėl 
liepė gultis. Jauni skautukai 
dar vis nenorėjo miego, bet 
pagulėję ramiai, pagaliau 
užmigo.

Kitą dieną visas jaunimas la
bai anksti nubudo. Gerai išmie
goję pradėjo šnekėtis ir visus 
prikėlė.

Tą dieną sesė Ona buvo paruo
šusi labai įdomią programą. Iš 
ryto, visi mokėsi apie skau- 
tavimą. Prieš pietus, vaikai pa
darė savo aitvarus. Kadangi 
buvo graži diena, tai nuėjom į 
parką jų išbandyti. Daug vėjo 
nebuvo, tai aitvarai neskrido, 
bet vis tiek buvo malonu pažais
ti saulėje.

Po pietų vyko „Olimpiada”. 
Skautukai buvo suskirstyti į 
'tris grupes — Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Kiekvienas vaikas lai
mėjo nors keletą medalių.

Prieš einant namo, dar liko 
laiko padaryti mamytėms po 
dovanėlę motinos dienos progai 
— rėmelius mamos nuotraukai.

Ačiū sesei Onai už visą įdėtą 
darbą, viskas labai sklandžiai 
praėjo. Taip pat ačiū pagal
bininkėms D. Didžienei ir J.
Lukaitienei. L. Didžytė

Iš „Tėviškės aidai”

Džiugo 
Tuntas

LSS Melbourne „Džiugo” tun
to vadija posėdžiavo Parapijos 
namuose Kensingtonge gegužės 
20 d. Tuntininkas s.Povilas 
Kviecinskas pranešė apie iš
kylą, kur bus lavinamas plauki
mas ir skęstančių gelbėjimas. 
Mūsų tuntui reikia naujų vadų 
iš jaunimo tarpo. Buvo pasiū
lymas, bent du siųsti per atos
togas į Ameriką, kur vasaros 
metu ruošiami „Ąžuolo” ir 
„Gintaro” vadovų lavinimo kur
sai. Bet per porą savaičių 
neįmanoma paruošti naujus 
sugebančius vadovus. Pirmiau
sia reikia čia, Australijoje, 
atlikti australų skautų vadovų 
lavinimo mokyklą atostogų 
metu ir savaitgaliais mokslo 
metu. Vadovų paruošimas, jų 
išlavinimas trunka ilgoką laiką 
per penkis etapus, pats pas
kutinis etapas užima 4 mėne
sius atostogų metu ir mokslo 
metų — savaitgaliais. Taip 
jaunus skautus ir skautes, 
išlavina pagilinti skautiškas 
žinias, plačiau supažindina su 
teoretine ir praktiška skautybe 
ir paruošia tinkamus vadovus, 
idealistus, visa širdimi 
pasiryžusius tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Tokių 
kursų lavinimo mokyklą 
perėjus, tada vieną ar kitą būtų

i*
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įmanoma nusiųsti ir į mūsų 
skautų ir skaučių „Gintaro” ir 
„Ąžuolo” vadovų lavinimo 
mokyklą Amerikoje.

Buvo kuo pasidžiaugti, kai 
mūsų tuntininkas s. Povilas 
Kviecinskas pernai sausio mė
nesį buvo suorganizavęs pirmo
sios pagalbos kursą parapijos 
namuose, kurį pravedė „Am
bulance Officers Training Cen
ter”. Tada buvo mokyklų atos
togų metas ir čia mokė ištisą 
savaitę nuo 9 vai ryto iki 4 vai. 
po pietų. Tuos kursus lankė mū
sų tunto 14 skautų ir skaučių. 
Baigus tuos kursus, buvo egza
minai ir gavo australų oficialų 
diplomą. Toks išsimokslinimas 
lieka visam gyvenimui!

Po Kalėdų Melbourne vyks 
Australijos Lietuvių dienos, o po 
jų — nuo sausio 2 d. prasidės 
LSS Australijos rajono 50 metų 
Jubiliejinė stovykla nuo įsikū
rimo Australijoje. Rajono vadi- 
ja suorganizavo šios stovyklos 
rengimo komitetą, kuris jau 
darbingai ruošia stovyklos prog
ramą. pD

,^Tėviškės aidai”

3®

Prelatas Juozapas Antanavičius su Sydnėjaus skautais 
š.m. kovo 3 d.

„Kernavės” tunto „Emilijos Platerytės” vyr. skaučių ir skautininkių būrelis 
talkina „Saulutei” siuntinių našlaičiams Lietuvoje paruošime. I eil. — drau
gininke Audra Lintakienė, Irena Putrienė, Milda Jakštienė. II eil. — Vanda 
Aleknienė, Laima Braun, Irena Meilienė ir Dana Puodžiūnienė. III eil — 
Dana Barienė, svečias iš Lietuvos Bronius Mitkevičius ir Julita Burgis.1997. 1. 2-11 

GELWELL PARK
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CHICAGO
PAS „VERPSTES”

— POEZIJOS
PAVASARĖLIS

Skautiškos veiklos metus 
„Verpsčių” būrelis baigė 
gegužės 29 d. sueiga — „Poezi
jos pavasarėlis”. Pasigęsdamos 
„Poezijos dienų”, žavėjusių 
čikagiškius daug pavasarių, 
sesės sueigon atsinešė po 
vieną-kitą savo mėgstamiausių 
poetų eilėraštį. Kiekviena juos 
paskaitė, paaiškindama, kodėl 
tas poetas, tas eilėraštis jai toks 
mielas.

Į šį verpsčių „Poezijos pava
sarėlį” „susirinko” didelis būrys 
poetų: nuo Bernardo Brazdžio
nio, Fausto Kiršos, Kazio Binkio 
ir Salomėjos Neries iki Henriko 
Radausko, Kazio Bradūno, Jus-

Tęsinys sekančiame pusi.

Čikagos lietuvių skautijos savaitgalio stovykloje, š.m. birželio 7-9 d. vykusioje 
Lemonte, po įžodžio naujam vilkiukui Aleksandrui Thaus kaklaraištį riša 
vadovas Edis Leipus. Kaklaraiščiu savo įžodį vainikuoti laukia vilkiukas
Marius Aleksa. Nuotr. Gintarės Thaus

Š.m. birželio 1 ir 2 d. Toronto lietuvių skautams skiltininkų kursus pravedė šaunios Čikagos 
„Aušros Vartų”/„Kernavės” tuntų vyr. skautės. Iš k. — Julytė Plačaitė, Lisana von Braun, Elytė 
Žukauskaitė, Toronto „Šatrijos” skaučių tunto tuntininkė ps. Dana Pargauskaitė, „Rambyno” 
skautų tunto tuntininkas s. Marius Rusinas, Larana von Braun, Krista Augiūtė ir Rima 
Žukauskaitė. Nuotr. Gintaro Plačo
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tino Marcinkevičiaus ir Juditos 
Vaičiūnaitės. Sesės pasirodė, 
kaip nuoširdžios poezijos mylė
tojos: eilėraščius skaitė ir dek
lamavo labai jautriai. Pabaigai, 
lengvesnį toną davė humorą 
mėgstanti sesė Rita, paskaity- 
dama savo kūrybos kupletus — 
aišku, apie verpstes...

Rudenį veiklą pradėti norė
damos su „nauja valdžia”, 
verpstės ps.Daivą Luneckai- 
tę-Bulicz išsirinko „Verpsčių 
Verpste”, o jos padėjėja — 
„kuodelį” — s. Rūta Daukienę.

Padėkojusios sesei Ramunei 
Lukienei ir jos padėjėjoms už 
sklandžiai ir kantriai „iš- 
verptus” dvejus metus, skaniai 
pavaišintos sueigos šeimininkės 
sesės Danutė Korzonienės, 
verpstės skirstėsi, linkėdamos 
pasimatyti Tautinių Šokių 
šventėje ir stovykloje.

Sesė Nijolė

Skautas vytis dr. Aras Tijūnėlis lankydamasis Čikagos skautijos stovyklo
je, Rakė, džiaugiasi susitikęs savo buvusį (vilkiukų) draugininką vs. fil. 
Antaną Paužunli Ahiom ęmacm nrisi minti senas peras dienas.

Jauniausieji stovyklautojai šios vasaros Čikagos skautų stovykloje. į
Nuotr. Dainos Šilinienės 
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"OJA, OJA STOVYKLAUJAM..."
Dar kartą "S. Paulo Palangos" skau

tai Stovyklavo Lituanikos Sodyboje, pir
mą kartą Švento Juozapo Bendruome
nės Užleistose patalpose ir apylinkėje » 
kur buvo pastatyta 12 palapinių.

Labai patogioj naujoj virtuvėj 3 seimi
ninkės, Eliza Bertasso, Maria Garkaus- 
kienė ir Eugenia Greičienė skaniai mai
tino stovyklautojus per 8 dienas.

Nors buvo gražios saulėtos dienos, 
naktimis būdavo Šaltoka, kas neatėmė 
entuziazmo per vakarines programas ir 
laužus.

Rankdarbių vedėja Janete Zizienė nu
dažė ir stovyklinę vėliavą su žvaigždutė
mis ir užrašu "Pietų Kryžiaus Stovykla": 
dar kampelyje nupaišė ir padėką kun.
Juozui Šeškevičiui, kuris kaipo Šv. Juo-

zapo Betidr. pirmininkas geru noru leido 
skautams ten stovyklauti. Jam^višų^di- 
delis ačiū.

Kiekvieną dieną vyko skirtinga progra
ma, kurią paskautininkė Nadia Trinku- 
naitė Dzigan paruos’ė su padėjėjais. Ket
virtadienį buvo Susimąstymo Diena, 
skautai paruošė standartus, ėjo procesija 
per visą Lituaniką sustodami keliose sto
tyse, kur buvo galima apmąstytįtsalmes 
s ka i to mas skauto Tomo Jodelio ButrT 
mavičiaus. Visi dalyvavo mišiose giedoda
mi. Kun. Šes’kevičius išklausė išpažin
čių ir atlaikė mišias.

"Pietų 
Kryžiaus’ 
stovykloje

Kairėje 
matosi 
baigiami 
statyti 
Lituanicos 
poilsio 
namai

Kun. Juozas Šeškevičius atnašauja mišias stovykloje

Žydriam danguj mirgėjo tūkstančiai 
žvaigždžių, buvo galima matyti žvaigž
dynai it lattžo žiežirbos kilo tiesiai Į dan
gų. Mažesniųjų skautukų akutės blizgėjo 
pakol dideshieji dainavo ir žaidė ir laužo 
šiluma sujungė visus j didelį tatą ir ta- 
miai girdėjoši vakarinė giesmė: "Ateina 
naktis”.

Saulė jau hušlinko nuo kalnų 
nuo miškų, nuo laukų.
Saldžiu Sapnų. Užmiki.

Dievs yr čia.
Budėkime kattu.

v. s. Eugenija Bacevičiene
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STOVYKLAVOME 
„ROMUVOJE”

Išvakarėse vadovams,-vėms 
atlikus paskutinius paruoši
mus, į „Romuvą” rugpjūčio 4 d. 
sugužėjo 135 stovyklautojai,-jos 
ir greitai įsikūrė. Vakarop 
įvyko stovyklos atidarymas: 
virš. s. M. Rusino žodis, Tautos 
himnas, keliamos vėliavos, įsa
kymus skaito komendante ps. 
D. Puzerytė. Po atidarymo — va
karienė, tvarkymasis ir pirma
sis susipažinimo laužas.

Išaušus pirmadieniui, viskas 
vyko pagal įprastą dienotvarkę. 
Per visą savaitę, daug iškylauta 
pėsčiomis, baidarėmis, spor
tuota, diskutuota ideologijos 
klausimais, eitos patyrimo 
laipsnių programos. Penkta
dienį įvairių sporto šakų baig
mės, o vakare vakarienė — šo
kiai.

Paskutinė judri diena — šeš
tadienis. Prie ežero vyko Mišios, 
kurias aukojo kun. J. Sasnaus
kas, OFM, pasakęs įspūdingą 
pamokslą. Įjungė stovyklauto
jus gražiomis mintimis dėkoti 
Dievui už puikų orą ir gerai pa
sisekusią stovyklą. Po to vyko 
stovyklos uždarymas. Skambėjo

Monrealyje, Kanadoje įvyko birželio trėmimų 
įspūdingas minėjimas

Nuotraukoje Aušros Vartų bažnyčioje Vilkiukai: 
Paulius ir Antanukas Mickai, skautai: Antanas ir 
Danielius Staškevičiai.

Mickų giminės buvo išvežti į Sibirą

gražūs šūkiai, perskaityti pa
skutiniai įsakymai, įžodis, pa
dėkos, dovanų įteikimas šeimi
ninkėms, vadovėms,-vams. Gie
dant Tautos himną nuleistos 
vėliavos, kurios vėl pakils po 
metų švenčiant „Romuvos” 35 
m. sukaktį.

Sutemus suliepsnojo užbaigia- 1 
masis laužas, dalyvaujant if 
svečiams. Buvo gerai paruošta 
programa — skambėjo dainos, 
šūkiai, nuotaiką kėlė įdomūs ir 
juokingi pasirodymai. Baigiant 
dideliame rate aplink blėstantį 
laužą sugiedota „Ateina nak
tis”, vyr. skaučių „Toli-toli” ir 
sk. vyčių tradicinė.

Gerai savo pareigas atliko 
jauni vadovai-,vės. Jie sugebėjo 
išlaikyti drausmę ir parodė 
gražų pavyzdį. Stovyklai vado
vavo tuntininkai s. M. Rusinas 
ir j.ps. D. Biskienė. Jiems tal
kino komendante ps. D. Puzery
tė, dvasios vadas kun. J. 
Sasnauskas, OFM, ūkio vedėja 
ps. I. Paškauskienė, padėjėjas 
K. Pajaujis, slaugė v.sk. V. 
Punkrienė, instruktoriai, šei
mininkės, draugininkai,-kės.

IŠKYLA
ALGONGUIN PARKE

DLK Gedimino sk. draugovė 
su draugininku ps. R. Kalendra 
savaitę prieš „Romuvos” sto
vyklą iškylavo Algonguin par
ke, įsigydami daug žinių ir pa
tyrimo. Keliavo baidarėmis ir 
siaurais takeliais nuo vieno 
ežero į kitą. Susipažino su parko 
gyvūnais, jų pėdomis bei gražia 
gamta. Po to tiesiai atvyko į 
„Romuvą” ir ■ įsijungė pro
gramom

„Tėviškės žiburiai”
‘96.08.27
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ALp(LK)3083
1996, Nr.9

Postmaster send address changes to

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

SECOND CLASS

Chicago, IL 600^9

Mikas: — Automatrica važiuoja- 100 km greitumu 
iš Kauno į Radviliškį; joje sėdi 20 keleivių, 
Pirmoje stotyje 2 įlipa ir 5 išlipa; antroje 
stotyje 1 įlipa ir 2 išlipa; trečioje — 3 įjipa ir 
3 išlipa; ketvirtoje — 12 išlipa ir 1 įjipa. Kiek 
žmonių, atvyksta penktoje stotyje?

Vacys: — Tikrai nežinau, nes išlipau pirmoje 
stotyje.

Kas geriau?
Mokytoja. Pasakyk, mažasis Joneli, ką tu 

geriau norėtum gauti: visą , obuolį, ar dvi 
puses?

Jonelis. Dvi pus.es.
Mokytoja. Gerai. Bet kodėl dvi puses?..
Jonelis. Tada .-aš geriau pamatysiu, ar 

obuolys nėra supuvęs
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