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I Jle WSSiilO 16
Lietuva pergyveno daug džiau

gsmingų laikų, ypatingai Vytaute 
Didžiojo valdymo laikais. Taip pat, 
Lietuva pergyveno daug vargų; 
galima sakyt, kad vargų buvo dau
giau, negu pasisekimų. Vilniaus 
miestas daug kartų degė; kelis 
kartus ištiko badas, ir žmones 
slėgė baisi liga — maras. Be to, 
kraštą naikino ir plėšė Lietuvos 
priešų kariuomenės: kryžiuočių, 
švedų, rusų prancūzų, lenkų, vokie
čių.

Po pirmo pasaulinio karo, 
Lietuva vėl atgavo laisvę, ir pra
dėjo atstatyti bažnyčias, mokyklas, 
prekybinius centrus; stiprėjo lietu
viška spauda ir valstybinė valdžia. 
Tuo laiku, 1918 metais vasario 
mėn. 16 dieną, Vilniuje susirinko 
lietuvių atstovai — sudarydami 
Lietuvos Tarybą. Jie paskelbė 
visam pasauliui, kad lietuviai dau
giau nenori būti valdomi nei lenkų, 
nei rusų, nei vokiečių, nei kitų; jie 
patys per savo rinktus žmones 
norėjo Lietuvą tvarkyti. Nuo šio 
paskelbimo dienos pradėjo kurtis 
Laisvoji Lietuva. Bet neilgai teko 
Lietuvai būti laisvai; po antro 
pasaulinio karo, rusai ją pasisa
vino.

Bet, vasario 16 diena liko labai 
svarbi, net iki dabar. Visame pa
saulyje kur tik yra lietuvių, ji yra 
iškilmingai švenčiama.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMAS

! Lietuvos \ 
nacionaline \ 
M.Mažvydo ; 
. biblioteka /

Kun. Antano Lubicko (Argentina) raižinys
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MANO MAMA ■ 
SKUČU VADĖ

TAUTINĖ LIETUVOS SKAUČIŲ

Iš Danutės Čiurlionyt'es-Zubovienes 
knygos „Patekėjo saulė“
Atsiminimai apie motiną Sofiją Ky
mantaitę Čiurlionienę

Išleido „Spindulys“ Kaune, 1996 m.

STOVYKLA

Jau buvo praėję 5 metai nuo Baden Povelo 
apsilankymo Palangoje. Per *uos metus skautų veikla 
tapo turininga, jų skaičius labai išaugo. Minimai 
tautinei stovyklai buvo rengtasi net 2 metus. Didelėj 
gimnazijos salėje susirinkusios skautininkės ruošė 
programą, kuri (gražiai sueiliuota) išsiuntinėta 
rajonams. Buvo numatyta, kad kiekvienas rajonas 
pavaizduos gražiausius įvairių Lietuvos vietų papro
čius. „Ir mūs puikioji Sūduva, ir atkakli Žemaitija. 
Aukštaitis vėl nenusileis, ir Dainava dainuos ir žais... 
Kur pasakos mums pajūrys, gražiai pritars jam Vidu
rys, žygiuos su grėbliu ir daina garbinga Šiaurės 
Lietuva.“

Kai Inta baigė kalbą, visos smarkiai plojo ir 
išskubėjo į savo rajonus. Vyriausia stovyklos vadove 
nutarta kviesti skautininkę Čiurlionienę, nors skaučių 
vadove jos pačios buvo pasiūlyta p. Žilinskienė 1934 
metais. Išsiuntinėtos liaudies dainos, kurias gražiai 

parinko Jadvyga Čiurlionytė. Be to bendro choro, 
buvo paraginimas, kad kiekvienas kraštas padainuotų 
ir savo dainų, kad būtų apsirengusios savo krašto 
tautiniais rūbais ir pašoktų savo kraštui būdingus 
šokius.

Nuėjom į atidarymą. Atsisėdom didelėje tribūno
je, ir štai su daina pasirodo būrys skaučių. Priešaky 
mūsų Mamučiukas iškelia ranką, energingai atžygiuo
ja. Aš pažvelgiau į Vladelį, jo skruostu riedėjo ašara, 
ir aš pravirkau. Žiūrėjom programą. Stebino gražus 
pasiruošimas. Štai — klėtelė su šiaudiniu stogu. Gale 
kryžius, o priešais šulinys su svirtim. Tai Liudos 
Ikamienės — Ukmergės tunto kūryba. Pakvietimai 
išsiuntinėti skautėms Anglijoje, Vokietijoje, Belgijoje, 
Olandijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Švedijoje. Reikia 
pasakyti — valstybė daug prisidėjo priimant svečius 
— čia jau vyriausiojo šefo A. Smetonos nuopelnas. 
Užsienio skautams priėmimą suruošė p. Lozoraitienė, 
Kauno miesto burmistras ir švietimo ministras.

Ilgą straipsnį apie stovyklą parašė Anglijos 
skautininke S. I. Warner. To ilgo straipsnio duodu
pačią pabaigą:

„Auklėti jaunimą — yra auklėti tautą“ — pasakė
Prezidentas (...)

Antrosios Tautinės Stovyklos Pažaislyje 1938 m 
vyriausioji vadovybė: N. Grigaliūnienė, H. Kupstaitė, 
Adomaitytė, J. Semione, S. Čiurlionienė (stovyklos 
viršininkė), Sevelinskaitė, M. Barniškaitė ir M. Avietėnaitė
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1938 m. Stovyklos virš. S. Čiurlionienė, ministeris pirm. VI. 
Mironas, švietimo min. prof. Tonkūnas, šefo pavad. dr. J. 
Alekna

„Duokite mums dar 20 metų 
taikos — pasakė man pusryčių 
metu Prezidentas, — duokite dar 
20 metų taikos, ir viskas bus ge
rai“.

Melskimės už tą ramią, taiką 
mylinčią žemdirbių šalį su jos 
pilkomis medinėmis žemdirbių 
trobelėmis, dideliais miškais, pla
čiomis upėmis, kurios vingiuoja į 
sidabro jūrą, kad Lietuva turėtų 
taiką per daugelį kartų. Jos žmo
nės verti tokios dovanos iš Apvaiz- 

kios svarbios futbolo varžybos, ir 
aikštės skautės negavo. Tačiau 
joms sumanumo netrūko. Papuošti 
tautiniais motyvais vaišių stalai 
rikiavosi pušyne, o priešais plytėjo 
gražus pievos plotas iki pat Nemu
no. Čia ir įvyko sportinių pratimų 
pasirodymas. Užsienietės skautės 
sakėsi atvažiavusios 2-3 dienom, o 
visi išbuvo iki pat galo. Vėliau 
Lietuva gavo per 40 užsieninių 
laikraščių straipsnių apie tautinę 
stovyklą.

Mama labai didžiavosi dviem 
skautėm: Nele Kurkauskaite ir 
Maryte Alseikaite — abi vairavo 
mašiną ir mokėjo svetimų kalbų. 
Jos buvo labai paslaugios ir, reika
lui esant, nudumdavo į Kauną, 
gražiai bendravo su svetimtautėm. 
Alseikaite greitai ištekėjo už Gim
buto ir 1940 m. emigravo į Vaka
rus.

Skautės nepamiršo savo vadės. 
Štai įrašas memorialinio kambario 
knygoje:

„Kaip gera, kad galėjau nors 
minutėlę čia pabūti! Atrodė man, 
kad viskas čia pat ir gyva. Lyg 
nebūta tarpe 35 metų. Linkiu, kad 
ši šventa vieta išliktų ilgam, ilgam

Marija Gimbutiene iš Los Angeles, 
Kalifornija, 1981 m.“

Visos skautės savo vadei buvo 
labai nuoširdžios. Atsimenu gerai, 
kai Liuda Ikamenė prieš Velykas 
atvežė iš Vilniaus didelį glėbį 
gražiausių verbų. Mama atsiklau-

dos. Malonūs, muzikalūs, meniški 
— jie turi tikrą uždavinį — įgyven
dinti toleranciją ir taiką tame 
kovos laukų krašte, kur likimas yra 
juos įkurdinęs.“

Pagaliau stovykla baigėsi. 
Mamučiukas grįžo namo. Mes jau 
žinojome, kad stovykloje turėjo 
širdies priepuolį, nors buvo už
draudusi mums pasakyti. Išgelbėjo 
daktarė skautininke Kesiūnaitė, 
suleidus vaistus. O štai priežastis: 
skautininkas K. Dineika buvo 
susitaręs gauti sporto stadiono 
aikštę skaučių paruoštai (čekų 
pavyzdžiu) sakalų gimnastikai. 
Tačiau tą dieną turėjo vykti kažko- Užsienio viešnios stovykloje
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pė, tas verbas pabučiavo.
Žurnaliuko „Motina ir vaikas“ 

velykiniame numeryje (1931 m. 3 
Nr.) skaitome:

Savo atsiminimus baigiu skau- 
tybės įkūrimo 100-ąja sukaktim, 
kurios daugelis skaučių nesulaukė.

„Mielosios Skautės,

Giliai mane sujaudino pakvie
timas dalyvauti Jūsų jubiliejinėje 
šventėje. Esu kviečiama kaip skau
čių vadės Sofijos Čiurlionienės 
duktė. Buvau liudininkė, su kokia 
didele meile ir energija, nebodama 
blogėjančios sveikatos, Jinai glo
bojo Jus, mielosios skautės.

Jos kalbas, liepsnojant laužui, 
senoji karta prisimena. Bet di
džiausias turtas — tai skaučių 
laikraštis „Vadovė“. Parašytas 
žodis išlieka — išlieka būsimoms 
kartoms. „Vadovėje“ rasime ne tik 
skaučių vertingų straipsnių, bet 
daugelio anų metų žymių žmonių 
mintis: prezidento Smetonos, 
universiteto profesorių filosofų 
Šalkauskio, Maceinos ir Petro 
Klimo.

Čią duodu pradžią kalbos 
Sofijos Čiurlionienės pasakytos 
vadovių suvažiavime 1932 m. bala
ndį.Vidujis žmogaus turtas

Vieni žmonės pasireiškia gyve
nime taip, lyg jie turėtų savyje 
amžiną gyvą bedugnį šaltinėlį, 
neišsemiamą brangenybių kasyklą. 
Jų nuotaika, jų ramumas neparei
na'nuo „oro atmainų“; gyvenimo 
pasisekimai pripildo juos tylaus 
džiaugsmo, gyvenimo smūgiai 
juoba blizgina vidaus brangenybes, 
o skaidrusis šaltinėlis tarytum įgyja

Stovyklos papuošimas

dar didenės gydomosios galios. 
Tokiems žmonėms svarbu sielos 
gyvybė ir jos diktuojama žmogaus 
pareiga gyvenimui. Svarbu turinys, 
kurs kuria ir valdo formą.

* * *

Skautybė Lietuvoje buvo įkur
ta Vilniuje prieš 75 metus.

1939 metais atgavus Vilnių, S. 
Čiurlionienė rašo paskutinį savo 
straipsnį: „Darbo prasmė ir esmė 
mums šią valandą“. Štai kelios 
ištraukos:

„Juk tik pažvelkim, koks Euro
pos dangus! Koks nerimas aplin
kui, kokios katastrofos už mūsų 
sienų ir ten... ir ten... ir ten... O 
mūsų neutralios šalies padėtis be 
galo sunki, reikalaujanti aukų ir 
aukų (...)

Kiek gavai už darbą? (...) 
Nedaug, bet... tas džiaugsmas 
širdyje. Padariau darbą! Apie tą 
darbo džiaugsmą žino kiekvienas, 

kurs nėra aukso veršio adoracijoj 
paskendęs.

(...) Tik pažiūrėkim: pavyko 
padaryti gerai, ir darbininko kūrėjo 
spinduliuoja akys. Ne tik to, kurs 
dirba inteligento darbą, — rašyto
jas, laikraštininkas, dailininkas, 
mokytojas, bet ir dailidė, skalbėja, 
audėja...“

Šios mano ištraukos ir bus 
mano linkėjimai ne tik mieloms 
skautėms, bet ir visiems Lietuvos 
skautams.

4

6



RELIGINIS KONKURSAS
Prelatas Juozas Prunskis 1997 metais skiria 

premiją(as) Krikščionybės Idealų Ugdymui, sumoje 
$5,600.00.

I projektas
KRIKŠČIONYBĖS IDEALŲ UGDY
MAS KASDIENYBĖJE
Seminaras ar Paskaitų ciklas skirtas: 
Katekistams, Religijos dėstytojams, 
Jaunimo vadovams, Jaunoms šeimoms 
ar profesinėms grupėms.
Konkurso komisijai prisiųsti:

1. Programos metmenis.
2. Pravedėjų sąrašą, kvalifikacijos bei 

pasiruošimas vykdomai programai.
3. Numatytą programos vietovę ir dalyvių 

grupės sudėtį (profesinė, jaunimo.,) bei 
skaičių.

4. Finansinę sąmatą.
5. Dalyvių apklausos ankietos pavyzdį.
6. Programą įvykdžius — dalyvių apklau

sos davinius.

II veikalus
Šv. RAŠTU trumpi MĄSTYMAI kiekvienai 
dienai, pagal liturginius laikotarpius. Maši
nėle atspausdinti, dar neišleisti.

Projektas ar veikalas pasirašomas slapyvardžiu.
Atskirame užklijuotame voke pridedama tikroji 
autoriaus pavardė, adresas ir telefonas.

Konkurso medžiagą reikia prisiųsti iki 1997 m. 
rugsėjo 1 d. šiuo adresu:

Sisters of the Immaculate Conception RELIGI
NIS KONKURSAS 600 Liberty Highway, Put
nam, Ct. 06260.

SKILČIŲ SILUETAI IR ŠOKIA
DALINTIS

Stebiu mažytę 
skruzdėlytę, 
kuri ant savo nugaros 
į skruzdėlyną velka— 
už ją daug didesnį 
pyrago trupiniuką. 
Mielasis Dieve, 
kaip botų gerai, 
kad aš, 
kaip ta mažytė skruzdėlytė, 
Tavo dovanomis pasidalyčiau.

6LJŽ

GEGUTĖ. 
Kukū. 
Pilkis.

KUOLINGA.

Žalias.

■BALANDIS.
Bruku, bruku.

Pilkas ir baltas.

ERELIS, 
žalias ir juodas.

STUMBRAS. 
(Kaip jaučio).

DRAMBLYS.
Durpinis ir baltas. VOVERĖ

Pilkas ir 
tamsiai raudonas

JAUTIS 
B-0-0- 

Raudonas

5
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TUP ST0V1KLAV051E 1949 m,
„LAPINŲ” SKILTIES T <
PIRlMĮO^Į^irpVYKLA

1949:m,'.]iepos2-4 d. Tremont. ! 
Indiana. Indiana Dunes State 
Pji'k.

t

Pirmoji? dienia (liepos : m m 
_ į s s; j, šeštadienis į au š h m hI

Nuo pat pirmosios „Lapinų” ; 
skilties. .įsisteigimo dienos visų . 
mūsų" svajone buvo vykti sto
vy kloni Pagal i au savo troškimą'' ’h; 
galėjome į vykdyti:liepos 2-4 di-U 
prie gražiojo Miehigano ežero, 
Tremonto pakrantėse. Ežeras,.,, 
tiesa,, .grąžus, vis tiek...nepri
lygo mūšų brangiojoj tėvynėj 
likusiam Palangos pušynui su 

linksmųjų skautų kasmetinė
mis stovyklomis.

Stovyklon traukiniu vykomę,. 
penki „Lapinai”, skiltininkas 
Vytautas Šliūpas — „Popąąl’; . 
paskiItininkas Zigmantas Saba- 
taitiš — „Mažiukas” arba js Jį • ‘t .*’ j ' v r 5 ■ K
„Klapčiukas”; Antanas Dūnd-^J 
žila — „Dabita” (pramintas dėl 
didelio šukavimosi stovyklo
je); Romualdas Povilaitis — 
„Klierikėlis”; ir Antanas Ma
čiulis y- „Banginis”. Chicago® 
skautų vadovas ft Grinius ir. 3.. 
skautai js Rdšęlaįhdo: Algirdas 
ir Vytautas Paškauskai ir Jonas 
Vazbys atvyko vėliau naktį, 
sekdami mūsų paliktus kelio 
ženklus.

Išlipus iš traukinio, su sun
kiomis kuprinėmis, vilkdami ?, 
sunkią savo nuosavą palapinę 
patraukėme apiė mylią plentų; 
vėliau perlipę tvoras atsidū- 
rėme raistuose parke. Per parko 
vartus riėjptnę; nes būtų reikėję 
mokėtL po „25 c. (skautas 
taupus!), o, be to, draudžiama 
parke nakvoti bei kurta;ūgnį;V 
Paėjėję apie trys mylias^ūiėr 

gąnobust įsiar

n5spelkes, uodų sukandžioti atsi-
i ...radome paežerėje. (Ėjimą.
• fn lengvino iš anksto turėtas parko 

planas). Sumetę daiktus ant 
kalniuko, pasileidome maudy

tis. Po to •į 1 vakarienė bei
; Po pietų buvo vandens žai

dimai,{tai skilties vėliavėlės gro
bimas bei išnešiniąs,dalyvau
jant dviem grupėms. Po to 
kraustėmės prie ežero kur ir 
miegojome ant smėlėto paplūdy- 
rnio pojatvirirfląhgūirii. Vaka
re kai kurie pasijutot'smafkiai 
;įdegę. Nuo 9 yąls4Mi lQ&val. 
tųrėjomę.ląųželį, padainavome, 
pasikepėm bulvių ir išstatę sar
gybas; (nes' t ik ė jomės skautų 
vyčių netikėtopuolimo .Vėliau 
pasitvirtino, kad baimė buvo ne 
be pagrindo. Vyčiai buvo atvykę 
tik riėrado'mūšųjnes buvome 
per toli nuėję) nuėjome gulti.

Rašė' brolis R. Povilaitis
. . - « - - Y\ i l’į l

j sskautų, mūsų tautai ir tėvynei •, u, Trečia diena (liepos 4 d.),į \ 
visa&a bus šviesus rytojus.

Rašė skilties skiltininkas.;
%, psl. Vytautas Šliūpas

' I

'palapinių statymas nematomoje
.... vietoje,;?Apie 10 vai., np®;įr; 

buvome palikę kelio ženklus, dų, 
skautai išėjo pasitikti atvyks
tančių likusių skautų, bet po 
valandos grįžo,jų neradę. Vi
siems einant gulti, nuėmus sar
gybas, išgirdome kažkur toli

i?': švilpiant sutartinus ženklus, 
: Tai buvo 12 vai. nakties. Pasi

rodo, mūsų likę skautai, nepa
būgę nakties, atsekė ir prisi
jungė prie mūsų. Jų ištverme (4 m 
vai. žygis per pelkę ir naktį, ką 
mes gan sunkiai atlikome

? dieną) reikia stebėtis ir džiaug
tis mūsų jaunais Roselando

11 skautais. .Tikrai, kol meŠlTiėtu“ 
5 viai, ' turėsime ištverĮningų

Antroji diena (liepos 3), (T 
sekmadienis

V ■? —‘ 'J "i §
Vi ..’j k

Antroji iškylos diena taip pat. 
buvo labai'Šilta ir giedri, kaip 
ir pirmoji. |

Atsikėlėme 8 vai. ryto, nes 
naktį mažai galėjome miegoti 
dėl apie 12. vai. atvykusių 
svečių. Virėjas pašaukė ‘ pus-. 
ryčių 10 vai. Kadangi visi 
buvome išalkę, kaip visada esti 
gamtoje gyvenant, tai kas tik 

1 valgomo pakliuvo, sutašėme su 
didžiausiu apetitų. Po pusryčių, 
palikę virėją: ir jo padėjėją susi
tvarkyti indūs ir puodus, bėgom , 
kuo greičiausiai vandenin pliuš- 
ku-pliūšku. |

Maudydamiesi praleidome 
daug laiko, bet prieš pietus Vis 
tik dar daug mokėmės morzės 
signalizųotės. bei ruošėmės, pa
tyrimo laipsnius'. Pietūs buvo la-

■ bai skanūs: pupos, bulvėš ir ' 
visokie prieskoniai, be to,TabaW-i 
karštai išvirti, nes puodą kai
tino iš vienos pusės saule, :d iŠ

.1 kitos ugnis.■ ’;

I t
M’g į . pirmadienis

‘ Astuoniems besi Isint ir vie
nam bekurstant lauželį bei ti- 
kintis naktibaldų skautų vyčių 
užpubliinė, atėjb 24 Vai., atneš
dama kitą dieną, kurią ryto, 
saulė turėjo nušViestPLiepOS 
ketvirtąją — Amerikdš,įNėpri^ 
.klausomybės dieną. Mes- mie- 
game puikiai, ant smėlio užties* į 
to ftbrezebto, pi?ąn(įklę.dėą spdu 
šonais atstoja paliktas Čikagojeq 
lovas. Gal tik truputį, „skys-? ■, 
čiau” Dundzai: jis yakąj: per,., 
daūg nudegė, tai nėpaišahtjaup” , 
vargio, prastai miega. TačiauŲ 
padėtį gelbsti budintis brolis 
„Pop.aėSyfįrt.:tstebūklin^aW5bais 1 
zamais šukuodamas kenčiančio 
■sprandą bemtepdamas visokias 

: vietūs „Crisco” taukais; jis šiek 
tiek primena gailestingąją

š i
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seserį ir švelniai nuramina — jei 
bus blogiau, šauksim daktarą — 
ėpipučia pusiau miegančią 
galvą, kol ši visai užmiega.

Trečią valandą vienas brolis,( 
turbūt ką blogą susapnavęs, 
šoka iš guolio ir visus keliąs 
tiesiog nachališkai verčia te 
lovų. Išaušus jį atpažinome, ttai 
mūsų vadas. Sukilusius, pusiau i 
miegančius, vyrukus išsiveda 
kur tai ant skardžio „pažaisti” 
— patikrinti kaip išmokta Mor
zės abėcėlė. Po valandos visi 
grįžta tamsoje parinkę laužui 
prakuro. Ir ši kelionė nepraėjo 
be nuotykių. „Banginis” su, 
vienu „typu iš Roselando” 
nešdami geroką pušies kamieną 
taip įsismagino (labai skubėjo 
miegoti), kad neapsižiūrėję pa
traukė pusmylę pirmyn. Susi
pratę, ką padarę, ir sunkiai pušį 
vilkdami, grįžo paežere ir rado 
mus jau belendančius atgal į 

atšalusius guolius.
Rytas. Mūsų „Mažiukas”, 

musėms ir uodams padedant, 
maišo blynus. Trūkstant miltų, 
randa jis ir išeitį — primaišo 
smėlio. Vis dėl to, blynai išeina 
neblogi. Per dieną maudėmės, 
žaidėm ir valgėm, o mūsų 
vyriausias vadas L. Grinius su 
„Popu” šveitė puodus. Šiaip taip 
apie 15 vai. išsijudinome atgal. 
Prieš akis stovi 5 mylioSj 
„gražios” kelionės saulėje ir per 
uodų karalystę, bet ką darysi... 
Susigrupavę po du, trys ir po, 
vieną „kryžiuojame” kojom. 
Reikia pasakyti, kad kuprinės 
buvo lengvesnės, bet nuosavos 
nugaros gerai įdegusios — trigu
bai sunkesnės. Apsiraišiojom 
nuo uodų, apsitepėm kuo 
turėjom ir spaudėm kiek įkir
tom. Apie pusiaukelę iki 
traukinio, ant kelio kryžkelės 
sustojom, atsigėrėme iš vie

nintelės baklagės ir nusifoto
grafavom.

Buvo apie 18 vai. ir traukinys 
jau stovėjo stotyje. Už valandos 
jau ir Čikagoje, 63-ioj gatvėj. 
Skiltininkas „Popas” pa
matavęs visiems ūsus ir radęs 
dar visų trumpus (vaikiškus), 
leido išeiti iš stoties.

Važiuojant tramavajumi vėl 
pasižymėjo mūsų pusgalvis ir 
galva (paskiltininkas „Mažiu
kas” ir skiltininkas „Popas”): 
pirmasis pamiršo tame tram
vajuje puodą, o „Popas” kitą 
dieną, išvažinėjo kiekvienu 
63-ios gatves tramvajumi, deja, 
labai gaila, kad skolyto puodo 
nerado, jis buvo dingęs... 
Pagaliau, apsivylęs, nuvažiavo 
į tramvajų depo ir... puodą tenai 
rado! Grįžo namo laimingas — 
su puodu! Arsi buvo ne fain?

Rašė brolis Antanas Dundzila.

Kodėl skautai sveikinasi kairiąja ranka?
Kadaise Ašanti vadas Afrikoje kovojo prieš 

Britų karininką Baden-Powellj.
štai ką žinome iš Ašanti vado anūko: kai jo 

senelis turėjo pasiduoti Baden-Powelliui, 
draugiškumo ženklan.Bet Ašanti vadas būtinai 
norėjo paspausti Baden-Powellio kairiąją, 
sakydamas, jog tai tinka narsiausių narsiausiems.

\ Darydami tai, jie rodo pasitikėjimą vienas antru, 
nes turi padėti skydą, didžiausią savo gynimosi 
priemonę, į šalį.

Kurdamas skautų sąjūdį pagal tolerancijos ir 
teisingo žaidimo principus, lordas Baden-Powellis 
nutarė, kad sąjūdžio nariai sveikinsis kairiąja ne 
tradicine dešiniąja ranka.

Baden-Poweliui dešiniosios ra 
paspaudimas reiškė draugiškumą. Kairiosiom 
paspaudimas jam atrodė dar kilnesnis: jame 
atsispindi žmonių nusiteikimas pasitikėti vienas 
kitu.

Be to, ar kairioji nėra arčiau širdies?

9



Lietuvos pasienyje. Labai džiaugsmingai nuteikia ši

tyiotraufos Vfado Viįeikio

Pravažiuodamas pro autobuso langą mačiau daug 
berželių pakelėse. Tai toks lietuviškas medelis.

paprasta iškaba

Skulptore raganų kalne.
Ten Šimtai puikių drožinių.

Daugelį namų 
puošia vitražai

Nemalonus plakatas rūkoriams. “Cigaretės - 
puiki dovana jūsų priešams”

Teko matyti ir arkliukų pakelėse.'
Pro autobuso langą

Kaune keltuvas vis dar veikia. Prieš 
\50įmetų ir aš juo važiavau

S
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laisvės alėjoje Kaune smagu buvo pamatyti 
lietruviškas krautuvių iškabas

Kad ir akmeninė, bet poilsio reikia

Daug skulptūrų paikuose. Kai kurios panaudojamos.
Kaip gi atsispirs! jeigu tai dviratis nors ir iš akmens

Šiauliai didžiuojasi savo pirmąją tik pėstiems skirta Karo muziejuje Kaune kryžiai i) koplytėlės ats^&j^p 
kaip buvo mano laikais.

11



MANO SENELIŲ KELIONĖ 
IŠ LIETUVOS

Kai sueigoje draugininke 
pranešė, kad vyksta šis rašinių 
konkursas, visai nekreipiau 
dėmesio. Net nemaniau jame 
dalyvauti. Per Kalėdas, kai visa 
šeima sėdėjo už stalo, mano Se
nelis pradėjo pasakoti kaip jis, 
dėdės ir draugai bėgo karo me
tu. Man buvo labai įdomu klau
sytis. Kai grįžom po Bernelių 
Mišių, atsisėdau parašyti Sene
lio ir Močiutės pasakojimus.

Mano seneliai iš tėvelio pusės 
mirė man mažai tebesant, tai 
jų kelionės į užsienį nežinau.

Mano Senelio iš mamos pusės 
ta kelionė buvo skirtinga, negu 
nano Močiutės, gal todėl, kad 
Senelis buvo vyresnis ir turėjo 
savimi ir kitais rūpintis. Mano 
Močiutė karui prasidėjus buvo 
jaunesnė negu aš dabar. Tai jos 
atsiminimai visai kitokie negu 
Senelio. Kai kitą kartą teks 
Australijoje susitikti su promo- 
čiute, reikės paklausinėti apie 
jos kelionę į užsienį su trimis 
mažais vaikais.

SENELIS
Lietuva - Vokietija - 
Australija - Amerika

1944 metais mano Senelis 
Lietuvoje, su 23 asmenų, gele
žinkelio tarnautojų iš Tytuvėnų 
grupe, ir keletas vietos gyven
tojų, paskubomis pasikrovė į 
prekinį vagoną ir su paskutiniu 
iš ten išeinančiu traukiniu iš
vyko į Vokietiją. Jų kelionė, 
palyginus su kitų to meto karo 
pabėgėlių kelione, buvo gana 
patogi. Įlipę į vagoną, jie be 
persėdimo 3 dienas keliavo iki 
Breslau — rytinės Vokietijos 
miesto. Tuo metu rusų kariuo
menė jau veržėsi į Vokietiją.

1945 metų žiemą jiems vėl 
reikėjo trauktis iš Breslau, kad 
nepatekti rusams. Teko 3 mėne
sius būti Berlyne, kuris tuo 
metu buvo labai bombarduoja
mas. Pasitaikius progai, Senelis 
pasitraukė į Vakarus, kur, Vo
kietijai netrukus pralaimėjus 
karą, atėjo amerikiečiai. Tada 
jam teko gyventi pabėgėlių sto
vykloje.

1948 metais susidarė proga iš
vykti Australijon. Senelis nu
vykęs Australijon turėjo kirsti 
nendres, kaip atsilyginimą Aus
tralijos valdžiai. Jam bekertant 
nendres teko pamatyti visą rytų 
Australijos pakraštį. Kartu su 
juo buvo ir jo jaunesnis brolis. 
Kuriam laikui praslinkus, Se
nelis apsigyveno Brisbanėje. 
Ten susipažino su mano Močiu
te ir 1953 m. jie susituokė.

MOČIUTĖ 
Lietuva - Vokietija - 
Australija - Amerika

Mano Močiutė iš Lietuvos 
išvyko 1941 metais. Ji tada 
'buvo 8 metų amžiaus. Ji Lietu
vą mažai beprisimena. Jos tė
vas, mano prosenelis, buvo' 
lakūnas ir rusams okupavus 
Lietuvą buvo suimtas ir už
darytas į kalėjimą. Kadangi 
mano Močiutės mama buvo ki
lusi iš Klaipėdos krašto, tai 

rusams okupavus Lietuvą galė
jo išvykti į Vokietiją.

Vokietijoje apsigyveno 
Schneidemule, Pomeranijoje, 
kur Močiutė turėjo lankyti vo
kiškas mokyklas. Baigiantis ru
sų-vokiečių karui, rusams uži
mant Pomeraniją, žiemos metu 
ant rogučių susikrovus visą 
mantą, mano promočiutei su 
trimis vaikais teko trauktis į 
vakarus. Karui pasibaigus visa 
šeima gyveno karo pabėgėlių 
stovykloje anglų kariuomenės 
užimtoje Vokietijos dalyje. Iš 
ten 1949 metai išvyko į Austra
liją. Australijoje Močiutė ište
kėjo už mano Senelio ir 1960 
metais atvyko į Čikagą.

Mūsų šeimoje tik mano Tėtis 
ir aš esame gimę Amerikoje. 
Kalbėdamasi su seneliais, kai šį 
rašinį rašiau, pasijutau labai 
laiminga. Seneliams teko daug 
vargų patirti, kol atvyko į 
laisvės kraštą — Ameriką.

Aš gyvenu laisvame krašte ir 
tikiuosi, kad man niekad 
nereikės pergyventi tokius 
įvykius, patirti tokius per
gyvenimus, kaip mano sene

liai. Dėkoju Dievuliui, kad davė 
jiems stiprybės ir vilties ištver
ti, tęsti savo keliones ir kad 
subūrė mus į vieną šeimą.

Viktorija Trakytė,
„Aušros Vartų”/„Kernavės” 

skaučių tuntas Čikagoje 
Šis rašinys LSS 1995 m. raši

nių konkurse laimėjo antrą vie
tą skautų/skaučių grupėje.

U

12



Skautė - 1940 m. A. Sutkuvienės pieš.

J, MINELGA

ŽIEMA Į ŠIAURĘ 
TRAUKIAS

Žiema į šiaurę traukias 
paliegusi, liūdna. 
Pavasario sutikti 
mes bėgam su daina. 
Mes bėgam, 
dainuojam 
ir džiaugiamės maži. 
Jau skamba 
vaikučių 
daina linksma, graži.

Pievelėj žydi gėlės, 
takeliai jau sausi. 
Aukštai saulutė šypsos. 
Mes lakstome basi, v
Žiūrėkit, 
pražydo 
žiedų šimtų šimtai. 
Sučiulbo, 
pragydo . . .
Pavasaris jau štai.

RAKETA G. GUDAUSKIENĖ

į J J . 1 Ij^J J i r J 
Ra - ke - ta Ne - ria jau į . aukš tį.Tra - ta - ta,

c F C ' u, C
X- L ■ | ............................ I " i ■ " t . . T i-------------------------------fiPis •.< y----------------- -------------------------------------- J rd--------------------------------------------------------- d I_____i I 1 » - - 1
SU*___________________ ■ ZJ ■ | W W -i ------- ■ JI" 1 _____________ •----- ------------------------------- LBv —«------------- --------- ------ o---------------- ------

Aš ma - čiau, Oi grei-čiau Skren-da net už paukš tį.

2. Ei broliuk,
Mėnuliuk,
Spruk tuojau Į šalį, 
0 jei ne,».
Nežinia
Kas nutikti gali.

3^ Vakare,
Kai giria
Kvies miegučio paukštį,
Su kita
Raketa
Gintas kils į aukštį.
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SVEIKINAME SESĘ VIKTUTĘ!

ilgus metus skautavusi „Kernavės“ 
tunte Čikagoje, architektūros ir 
meno istorikė, baigusi Illinois un- 
tą Čikagoje. Magistro laipsnį ji

apyvokos reikmenų pagerbimas". 
Tai puošnus, šešių spalvų, 208 psl. 
liuksusinio popieriaus leidinys su 
daugybe iliustracijų. Kiekvienas jo 
skyrius rodo namų reikmenų evo
liuciją ir priežastis. Čia sesė Vikto
rija papasakoja, kaip amerikiečiai 
gyveno, ką valgė, ką pirko ir kaip 
jų perkami daiktai kito pagal laiko 
reikalavimus. Šios knygos „veikė
jai“ yra dulkių siurbliai ir kavinu
kai, vyno stiklai ir įvairiausių rūšių 
puodai, lygintuvai, šaldytuvai, 
viryklės. Kiekvieną aprašymą lydi 
puikios iliustracijos, ne tik daiktų, 
bet ir juos vartojančių, vartojusių 
žmonių.

„Nebūčiau galėjusi parašyti šios 
knygos“, sako sesė Vicki, „jei ne
būtų žmonių, kurie neišmeta senų 
daiktų. Be to ir aš pati esu viena iš 
tų pakvaišusių senienų rinkėjų

Sesės Viktorijos knyga bus 
pristatyta 100-tojoje tarptautinėje 
namų apyvokos reikmenų parodo
je, kuri įvyks š.m. sausio 12 d. 
McCormick Place, Čikagoje. Au
torė jau turėjo "interview" su įvai
riais amerikiečių žurnalais bei 
televizija. „Skautų Aidas“ taip pat 
sveikina sesę Viktoriją, linkėdamas 
parašyt daugiau knygų. Gal apie 
lietuviškas verpstes, šaukštus, 
skrynias?

Močiutės vaišės
įsigijo Northwestern un-te, studi
juodama vadibą ir "marketing". 
Šiuo' metu ji sėkmingai dirbanti 
milžiniškoje namų apyvokos reik
menų gamybos bendrovėje (Na
tional Housewares Manufacturers 
Association), kaip programų pla
navimo konsultantė. Kadangi ji 
labai domisi ir mėgsta rinkti įvai
rius senus namų apyvokos reikme
nis, darbas šioje bendrovėje yra

pomidorai su svogūnais
Paimkite 4 pomidorus, 4 svogūnus, 2 kiaušiniųjAl^O^ 

g sviesto, o druskos įbersite pagal skonį.
Svogūnus ir pomidorus supjaustome griežinėliais. 

Svogūnus pakepiname svieste, paskui sudedame 
paruoštus pomidorus, pasūdome ir uždengtoje keptuvėje 
troškiname'15-20 minučių. Svogūnams suminkštėjus, 
užpilame išplaktus kiaušinius.

Valgome pusryčiams ar pietums su duona.
Atsiuntė VIII klasės mokinė Renata ROUKAITĖ 

iš Akmenės rajono
tartum jai sutvertas.

Čia bedirbdama sesė Viktorija 
sugalvojo parašyti knygą apie... 
daiktus, be kurių amerikiečių 
namai negali apsieiti, kurie paleng
vina ruošos darbus. Taip gimė 
"America at Home: A Celebration 
of Twentieth Century Housewares" 
(„Amerika namie: 20 a. namų

spurgos
Reikia 4 kiaušinių, indelio kondensuoto pieno su 

cukrumi, 3,5 stiklinės miltų, 0,5 šaukštelio sodos.
Viską sumaišius ir padarius tešlą, drėgnomis rankomis 

formuojame graikiško riešuto didumo ar kiek didesnes 
, spurgas ir verdame įkaitintuose riebaluose. Šitos spurgos 
i visada pavyksta. Skanaus!

Atsiuntė Jolita VILlMAfTYTt iŠ Kauno

‘Kregždutė”, Lietuva

12.
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Skautas 1960-70 m. Antano Bulotos pieš.

JAMBOREE (skaityk DŽEMBORYJ) - žodžio kil
mė neaiški. Manoma, kad tai hindi kalbos žodis, 
panaudotas R. Kiplingo, kuris reiškia genčių susibū
rimą. Tai pasaulinė skautų stovykla, rengiama kas 
ketveri metai. Pirmoji jvyko 1920 m. Anglijoje, o arti
miausioji -1995 m. Nyderlanduose. Lietuvos skautai 
dalyvavo: ll-je -43, lll-oje - 4, IV-35, V-oje - 28, XVII -1.

WOSM (World Organization of the Scouts mou- 
vement) - Pasaulinė skautų organizacija, kurios bū
stinė yra Ženevoje. Įkurta 1922 m. Paryžiuje. Lietuva 
įstojo 1923 m., jos narystė buvo sustabdyta 1940 m.

WSB (World Scout Bureau) - Pasaulinis skautų 
biuras - vykdomasis organas, kurį sudaro regionai: 
Afrikos (bust. Nigerijoje), Amerikos (bust. Kosta Ri
koje), Arabijos (bust. Egipte), Azijos. Okeanijos ir 
Australijos (bust. Filipinuose), Europos (bust Švei
carijoje).

Leidžia žurnalą “World Scouting", turi konsulta
cinio nario statusą prie UNESCO, UNICEF organiza
cijų. Darbo kalbos - prancūzų Ir anglų.

W AGGGS (The World Assoc, of Giri Guides and 
Girl Scouts) - Pasaulinė skaučių asociacija, kurios 
būstinė yra Londone. Įkurta 1928 m Lietuva įstojo 
1928 m. Jos narystė sustabdyta 1940 m. Rengia 
konferencijas kas treji metai. Turi 4 tarptautinius 
namus: Šveicarijoje, Didžiojoje Britanijoje, Meksiko
je, Indijoje. Darbo kalbos - prancūzų, anglų, ispanų. 
Turi konsultacinio nario statusą prie UNICEF, UNE
SCO, FAO, ILO.

SEL (Skofta Esperanto Ligo) - Skautų esperanti
ninkų lyga, įkurta 1918 jn Vadovauja jai Centro 
komitetas. Būstinė Zaandam (Nyderlandai). Turi sa
vo atstovybes 20-je kraštų.

GILWELL PARC (Gilvelio parkas) - įsikūręs Lon
dono priemiestyje. Tai 1919 m. nupirktas žemės 
sklypas, naudojamas stovykloms ir skautų vadų kur
sams rengti.

GILVELIO KURSAI - tai prestižiniai skautų vadų 
parengiamieji \ursai, vykstantys Gilvelio parke. Juos 
baigę gauna vadinamus Gilvelio kauliukus.
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MONTREALIO SKAUTŲ
VEIKLA

Gintaras Nagy s vadovavo 
skautų rudens stovykloje anglų 
vilkiukams š.m. spalio 4-6 d. St. 
Sauveur.

Rugsėjo 27-29 d. sutiko vado
vauti anglų skautų stovykloje 
Norwich, Vermont. Čia buvot 
suvažiavę 1,000 skautų iš Kana
dos ir JAV. Ši vietovė naudo- 
jaiųa karinio apmokymo reika

lams ir skautų programoje buvo 
įvestos gelbėjimosi ir specialios 
mankštos užduotys, kurias pra
vedė kariškiai.

Sėkmingai praėjo skautų 
i iškyla „La Mauricie National” 
parke spalio 13-14 d. Joje daly
vavo Laurent Bulota, Dalius 
Bulota, Christien Bulota, 
Marius Bulota, Justinas Nagys 
ir vadovai Gilles Bulota, And
rius Gaputis, Romas Otto ir 
Gintaras Nagys.

Iškyla vyko kanojomis. Nors 
buvo stiprus vėjas, visi, nugalėję 
bangas, sėkmingai sugrįžo į 
krantą.

Pradiniuose Gilvelio 
kursuose

„Šatrijos” tunto prityrusių 
skaučių vadovės vyr. sk. a. 
Sergautienė ir Birgiolienė 

dalyvavo pradiniuose Gilvelio 
kursuose kanadiečių sk. sto
vykloje prie Auroros.

Pratęsiamas konkursas
„Romuvos” stovyklavietės 35 

m. sukaktuvinės stovyklos 
ženklui suprojektuoti konkur
sas pratęstas. Tuntininkai 
kviečia kuo daugiau skautų,-čių 
lalyvauti šiame konkurse.

Vėlinių susikaupimas

Toronto skautininkai,-kės 
ęsia tradiciją Vėlinių proga 

prisiminti mirusius brolius,- 
seses. Lapkričio 3 d. prie jų kapų 
buvo uždegtos 46 gražiai skauti- 
ninkių draugovės papuoštos 
žvakutės. Tame susikaupime 
dalyvavo skautininkai-kės: V. 
Sendžikas, V. Morkūnas, S. 
Kuzmas, F. Mockus, V. Grybie-

Skiitininkų kursų, š.m. birželio 1 ir 2 d. vokusių Anapilyje, Toronte, kursantai, kursų vedėjos 
ir tuntininkak , • • ■ 'Nuotr. Gintaro Plačo
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nė, R. Žilinskienė, E. Simona- 
vičienė, L. Sendžikienė ir jau
nimo atstovai D. Grybaitė ir V. 
Mockus.

Pasiruošimai sukaktuvinei 
stovyklai

„Romuvos” stovyklos 35-me- 
tį paminėti ruošiamasi didesnio 
masto stovykla kviečiant seses 

ir brolius iš kitų rajonų. Lap
kričio 6 d. tuntininkų s.M. Ru
sino ir j.ps. D. Biskienės buvo 
pakviesti keli skautininkai,-kės 
pasitarimui. Stovyklos data rug
pjūčio 3-16 d. Vidurinis savait
galis numatytas iškilmėms, į 
kurias numatyta kviesti LSS 
vadovybę bei kitus svečius. 
Planuojama išleisti dainynėlį, 
užsakyti stov. marškinėlius, pa- | 

gaminti specialių ženkliukų do
vanoms. Norima surengti sto
vyklos kūrimosi vaizdų parodą. 
Didžiajame pastate eančias 
nuotraukas bei kitus rodinius 
numatyta pertvarkyti specialios 
iškylos metu. „Romuva” yra 
vienintelė LSS Kanados rajono 
nuosavybė, įsigyta ryžtingų va-, 
dovų iniciatyva 1962 m.

Kariuomenės Šventė įvyko Montrealio Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj ir salėje 24 lapkr. 1996 
metais. Įnešė vilkiukai (Antanukas ir Pauliukas) 
vainiką žuvusiųjų pagerbimui ir skautai (Antanas ir 
Danielius Staškevičiai) vėliavas kartu su Lietuvos 
kareiviais ir šauliais iš Montrealio. Suskambėjo 
vargonų garsai „Marija, Marija“ kartu su A.V.P. 
choru; varpai priminė Kauno Karo Muziejų (simbo
liškai). Salėje vyko aktas ir koncertas. Kalbėjo dr. G. 
Surgailis iš Lietuvos.

Nuotraukoje stovi:
Ltn. Jonas Jurkonis — Danielius Staškevičius (skau
tas), tnaj. dr. Gintautas Surgalis — Antanas Staškevi
čius (skautas), ltn. Ričardas Bočkus — ir vilkiukai 
Paulius ir Antanas mickus. (Kareiviai apsilankė Montr- 
ealyje).

Lietuvių Skautų sąjungos 
veiklos Australijoje 50 metų 
sukaktis pradedama švęsti Jubi
liejine stovykla „Eukalipto šešė
lyje”. Stovykla 1997 m. sausio 
2-11 d. vyks Gilwell Park Scout 
Camp, Gembrook Launching 
place Road, Gembrook. Stovyk
la prasidės ketvirtadienį, sausio 
2 d. ir baigsis šeštadienį, sausio 
11d. Stovyklos lankymo diena 
bus sekmadienis, sausio 5 d.

LSS VEIKLOS 
AUSTRALIJOJE 50 METŲ 

JUBILIEJUS

ts
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„ĄŽUOLO“ IR „GINTARO“ 

VADOVŲ-IŲ

MOKYKLŲ STOVYKLOJE

1996 m. Ąžuolo Mokyklos-Gintaro Vadovių 
Mokyklos vasaros stovykla Įvyko Rako stovykloje 
liepos 10-17 d.d. ĄM-GVM štabas susidarė iš vedėjų 
v.f. fil. Gildndos Matonienės ir v.s. fil. Kazio Mato
mo, vedėjų pavaduotojų v.s. Marytės Utz, v.s. Romo 
Otto, kombnd^ntų/instruktorių  ps. fil. Naidos Šnipai- 
tės, ps. senj. Andriaus Utz, ūkio vedėjos p. Dainos 
Dumbrienės, instruktorių ps. fil. Jono Variakojo ir 
s.v. vsl. Rimo Gecevičiaus. Savaitgalyje prisidėjo ir šie 
vadovai-instruktoriai: v.s. fil. kun. Antanas Saulaitis, 
S.J., s. fil. Donatas Ramanauskas, gint. v.v. Rasa 
Holenderytė ir j.s. Taiyda Chiapetta.

Chicago „Aušros Vartų“- „Kernavė“ tuntui ' 
atstovavo sesės: Birutė Ankutė, Birutė Jurjonaitė, 
Alisa Kosmopoulos, Nina Padalino, Stefutė Utz, ir

Indrė Žukauskaitė. Iš Chicago „Nerijos“ jūrų skaučių 
tunto atvyko sesės Kristina Jonušaitė ir Klarina 
Tumerytė. Sesių penketukas iš Los Angeles „Palan
gos“ tunto — Vilija Gulbinaitė, Adrija Karaliūtė, 
Audra Kudirkaitė, Aušra Mulokaitė ir Vilija Sakaitė. 
Iš Cleveland „Neringos“ tunto atvyko Veronika 
Taraškaitė. Chicago „Lituanicos“ tuntui atstovavo 
Edmundas Brooks, Rytis Dumbrys, Robertas Končius 
ir Petras Plačas. Iš Los Angeles „Kalniškių“ tunto 
atvyko Povilas Pakuckas, o Pietų Amerikai atstovavo 
Brazilijos, Sao Paulo „Palangos“ tunto brolis Klaudi
jus Kupstaitis.

Viso buvo pasisakę dalyvauti 20 sesių ir 12 brolių. 
Tačiau, kaip dažnai pasitaiko, dėl įvairių priežasčių

iG
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“Varlės” pasiruošę puotai

nubyrėjo 6 sesės ir 6 broliai. Vieniems darbas kliudė, 
kiti nepanoro vykti, nes jų draugai-ės nedalyvavo. 
Veikė dvi sesių skiltys: „varlės“ ir „vaidilutės“, ir 
brolių „zebrai“. Dalyvių amžius bendrai buvo kiek 
jaunesnis negu praeityje, dėl ko buvo truputį sunkoka 
įsijausti, kad čia kursai, o ne eilinė stovykla.

Oras įsikūrimui stovykloje buvo puikus. Nuotaika 
visų pakili, nors Rako uodai negailestingai visus 
„kapojo“. Keletą kartų lietutis visiems priminė, kad 
palapinės ir virtuvės turi būti gerai pastatytos ir 
įrengtos — nes čia mūsų namai visai savaitei. Visi 
mokame stovyklauti kada šilta ir gražu, tačiau kaip 
keletą dienų palyja, reikalinga kitokio patyrimo, kuris 
gražiomis dienomis niekaip neįgaunamas.

Kursų programoje — skilčių pastovyklių įsirengi- 
mas su patogiom virtuvėm, stalais ir įvairiais kitais 

^įrengimais, pašnekesiai, 

grupiniai projektai, praktiški užda
viniai, skautorama, žaidimai, gam- 
torama, laužai, susikaupimai, nak
ties žaidimai, iškyla su uždaviniais 
ir t.t. Teorija pynėsi su praktika.

č Kai kurias teoretines žinias reikės 
pritaikyti ir toliau tobulinti viene
tuose. Nors ir stovykloje buvo 
apsčiai progų jas įgyvendinti — 
pav., vadovaujant skilčiai, planuo
jant atlikti skilties uždavinius, 
perduodant informaciją, panaudo
jant turimus resursus, bei atliekant 
kitas skiltyje pareigas. Neužbaigti

ĄM-GVM komenaantai. ps. Andrius Utz ir 
ps.fil Naida šnipaitė

/darbai buvo baigiami per „laisvalaikį“. O 

taip — buvo „laisvalaikis“ ir net „lankymas“.
Darbų daug, o laiko mažai — tad teko visai 

skilčiai efektyviai dirbti. Iš pradžios ne visiems vie
nodai sekėsi — vienos skiltys greičiau klijavosi negu 
kitos. Bet po keletos dienų aiškiai pakilo visų skilčių 
dvasia, ir į stovyklos pabaigą tikrai jau turėjome 
skiltis — ko ir buvo siekiama. Vyko draugiškas 
rungtyniavimas tarp skilčių — taškų sistema. Tikslas 
gal išryškėjo vėliau, kad taškų sistema vartojama ne 
tiek konkurencijai, kiek skilties arba grupės pažangai 
ir tobulėjimui plėtoti.

Penktadienio popietė — ruoša puotai. Visos 
skiltys ruošėsi bendrai vakarienei, pagamindamos ką
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nors įspūdingesnio visiems — bent 
paragauti. Nuo sriubų, salotų, iki 
pagrindinių patiekalų ir net trečio 
—viskas tvarkingai paruošta lauko 
virtuvėse ir puoduose, katiluose 
atgabenta į bendrą pastogę. Skiltys 
turėjo progą paaiškinti savo „me
niu“, kitaip sakant, kaip kitus 
nustebins savo kulinariniais suge
bėjimais. Smagu būtų buvę prie 
skanaus maisto ir ilgiau pasėdėti, 
bet kiti darbai visų laukė. Kursan
tams reikėjo iššveisti puodus, su- "Zebrai” 
tvarkyti stovyklinį inventorių ir

ruoštis vakarinei programai. ĄM-GVM štabas 
turėjo savo reikalų ir pasiruošimo. Sutemus, prie 
raminančios žvakių šviesos ir mažų lauželių sekė 
trumpos ĄM-GVM vasaros stovyklos užbaigimo apei
gos. Po to persikėlėme į laužavietę. Sekė laužas, 
vakariniai užkandžiai ir vakaronė.

Šeštadienis atėjo per greitai. Po bendrų pusryčių, 
stovyklos įvertinimo ir apsitvarkymo rinkomės uždary
mui. Paskutinį kartą nuaidėjo skilčių šūkiai ir dainos, 
ĄM ir GVM šūkiai. Sekė trumpi vedėjų žodžiai, 
įsakymai ir nuleidžiamos gairės ir vėliava. Brolis 
Andrius papūtė ĄM ragą į keturias pasaulio šalis — 
ir mes išsiskirstėme kur kas sau. Vieni pasiliko dar 
Chicago tuntų stovykloje, kiti sugrįžo į namus ir 
darbus — „atostogos“ baigėsi.

K. M.

Huotrauto® G. Matonienės
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LSS JŪRŲ' SKAUTUOS
75-JI JUBILIEJINIAI METAI

Lietuvių Skautų sąjungos 
Brolijos ir Seserijos jūrų skau
tų, -čių skyriai 1997 metais 
ruošiasi iškilmingiau paminėti 
— švęsti lietuvių jūrų skautijos 
75-sius jubiliejinius metus. Ju
biliejaus minėjimo koordinacinį 
komitetą sudaro šie jūrų skau
tų,-čių vadovai ir vadovės: LSS 
Brolijos ir Seserijos jūrų skaučių 
skyrių vadovas ir vadovė, „Neri
jos” jūrų skaučių tunto tun- 
tininkė js. Viligailė Lendrai- 
tienė, Brolijos atstovas jps. Pet
ras Jokūbauskas, jps. fil. Taiyda 
Rudaitienė-Chiapetta, jvs. Irena 
Regienė ir jvs. Violeta Paulienė.

Jūrų skautijos 75 metų jubi
liejinė stovykla 1997 m.vasarą 
vyks Rako stovyklavietėje, Cus
ter, Michigan. Stovyklos virši
ninkės pareigos patikėtos jps. 
fil. Taiydai Rudaitytei-Chiapet- 
ta.

LSS Jūrų skautijos 75 metų 
iškilminga jūrų skautijos 
jubiliejinė sueiga-akademija 

vyks 1997 m. spalio menes), 
kartu su tradicine Čikagos 
lietuvių jūrų skautijos „Puota 
jūros dugne”.

Iškilmingos sueigos-akademi- 
jos ruošimo komitetui vado
vauja jvs.'Violeta Paulienė ir 
jps. Petras Jokūbauskas.

Ruošiamas Jubiliejinis leidi
nys — specialus „Skautų aido” 
numeris. Leidinio vyr. redak
torės pareigoms kviečiama jvs. 
Irena Regienė.

Visi LSS Jūrų skautijos nariai 
kviečiami darbu prisidėti prie 
minėjimo ir stovykis ruošos ko- 
miteto ir Įtartu dalyvaut visuose 
renginiuose. Drauge dirbdami 
mes tikrai daugiau padalysime.

Visi sirsidomėję prašomi 
kreiptis 'į: jps. fil. Taiydą 
Rudaitytį'-Chiapettą, tel. 
708-839-4438; jvs. dr. Algį Pau
lių, tel. 847-584-5527 ir js. Mildą 
Arlauskienę, tel. 619-586-7094.

Gero vėjo!
LSS Jūrų skautų,-čių skyriai
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EUROPOS RAJONO STOVYKLA
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DETROIT
' • • X • -

SKAUTIŠKOS KŪČIOS

Salė padabinta, kampe stovi 
eglutė papuošta šiaudinukais ir 
lemputėmis. Šalia — prakartėlė 
mums primenanti Jėzaus kuk
lų gimimą.

Sekmadienį, gruodžio 8 dieną, 
malonia šeimyniška nuotaika. 
Detroito „Gabijos” ir „Baltijos” 
tuntų skautės ir skautai, kartu 
su giminėmis ir kitais svečiais, 
šventė savo tradicinę Kūčių 
vakarienę.

Pradėjome tuntų sueiga, ku
rią pravedė tuntininkas ps. Pau
lius Jankus. Ta proga priėmėm 
dvi naujas seses ir du brolius į 
mūsų skautiškas eiles — skautę 
kandidatę Ariją Kasputytę, 
prityrusią skautę kandidatę 
Liną Mikeską, skautą kandi
datą Tadą Kasputį ir prityrus} 

Miškinytė, Inga Mossaitė ir 
skautą kandidatą Aidaną 
Andrulaitį.

Kūčių programą pravedė tun- 
tininkė s. Rasa Karvelienė. 
Trumpai apibūdino Kūčių reikš
mę, kol prityrusios skautės Ele
na Strakšytė ir Elenutė Sventic- 
kaitė, vyr. skautės Lisa Griciū
tė ir Lora Maier uždegė žvakes 
prie kiekvieno svečių stalo ir 
stalo skirto įnirusiems prisimin
ti. Skautės kandidatės — Arija 
Kasputytė, Laura Karvelytė, 
Svaja Mikulionytė, Ingrida 
Lanutė Zomboraitė įdomiai pa
pasakojo apie senovės lietuvių 
burtus ir pranašystes. Pasidali
nom kalėdaičiais, pasisvėiki- 
nom ir pradėjom pačią Kūčių 
vakarienę. Patiekalai buvo 
sunešti visų dalyvavusių šeimų.

Po vakarienės giedojome kalė
dines giesmes. Pradėjom su jau
nesniais: skautės kandidatės 
(jau anksčiau išvardintos), kar
tu su vyresniais vilkiukais — I 

Arminu Alksniniu, Matu Anu- 
žiu, Aru Butkūnu, Danium 
Giedraičiu, Pauliuku Jankum, 
Vytuku Kaspučiu, Vitu Paškum 
ir Renatu Tukiu — pagiedojo dvi 
giesmes. Juos paruošė vyr. 
skautė Virga Šimaitytė. Paskui 
visi kartu giedojome, mums 
vadovavo sesė Virga su vadovų 
pagalba. Užbaigėm šį gražų va
karą skautišku ratu ir daina.

Skautų Kūčiose dalyvavo dau
giau negu 200 asmenų. Vakarą 
puikiai suorganizavo ir stalus 
šventiškai papuošė komitetas: 
Lina Anužienė, Alma Butkū- 
nienė, Virga Norkevičienė, 
Margaret Rudienė ir Lilė Strak- 
šienė. Daug ir kitų tėvų prisi
dėjo prie Kūčių pasisekimo. 
Dėkojame jiems visiems už jų 
pasiaukojimą. Dėkojame vi
siems už dalyvavimą.

r.k.

Detroito „Gabijos” tunto skautes i kandidatės ir „Baltijos” tunto vyresni vilkiukai sveikina visus 
brolius, seses, vadovus,-es, tėvelius ir draugus, linkėdami laimingų Naujųjų Metų. Visi jie gražiai 
giedojo Detroito skautų Kūčiose. Iš k. — Inga Mossaitė, Lanutė Zamboraitė, Ingrida Miškinytė, 
Svaja Mikulionytė, Laura Karvelytė, Arija Kasputytė, Aras Butkūnas, Danius Giedraitis, 
Pauliukas Jankus, Matas Anužis, Renatas Tukys, Vitas Paškus, Vytukas Kasputis, Arminas 
Alksninis.

n
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CHICAGO
Čikagos jūrų skautijos kalėdi

nis pobūvis — kūčios lietingą ir 
šaltą gruodžio 13-tos — penkta
dienio vakarą vyko Lietuvių 
centre, Lemonte. Dar gerokai 
prieš 7 vai. vakaro jūrų skautai 
ir skautės, tėveliai ir seneliai 
rinkosi PLC „Bočių” menėje, 
kur jų laukė sesių dailiai pa
puošta eglutė, gražiai padengti 
stalai prie kurių tradicinius 
valgius dėliodamos triūsėsi 
„Nerijos” tuntininkė js. Viligai- 
lė Lendraitienė, talkinama kitų 
vadovių ir visuomet pagalbon 
atskubančių mamyčių. Menės 
kampe susispietusios gintarės 
kandidatės, vadovaujamos jps 
Aleksandros Gražytės, skubiai 
peržvelgė planą vakaro progra
mos, kurią jos pačios paruošė ir 
vėliau pravedė.

Lygiai 7 vai. vak. visi buvo 
paprašyti užimti vietas prie 
stalų. Susėdusius brolius ir 
seses, tėvelius ir svečius (o jų 
susirinko daugiau negu šimtas) 
pasveikinusi jps Aleksandra 
Gražytė pakvietė šį šventišką 
susibūrimą pradėti giesme 
„Sveikas, Jėzau, gimusis”. 
Nedrąsiai pradėta giesmė, vi
siems įsijungus, kalėdine nuo
taika apgaubė dalyvius.

Sveikinimo žodį tarė ir tunti
ninkė Viligailė, džiaugdamasi, 
kad prie kūčių stalo susirinko 
jūrų skautišką šeima, o negalė
jusius šį vakarą dalyvauti kar
tu, primins prie stalo palikta 
tuščia kėdė. Padėkojo visiems 
dalyvaujantiems, o ypač jps Aly
tei Gražytei ir jos vadovau
jamoms gintarėms kandida
tėms. Vėliau paaiškėjo, kad šie
met nebuvo numatoma ruošti 
šeimų prieškalėdinio susibū
rimo, bet tėvams prašant ir 

Aleksandrai Gražytei ir sesių 
būreliui savanoriškai pasisiū
lius, pobūvis buvo surengtas. 
Dėl to visų padėka priklauso 
ypač sesei Aleksandrai Gražy
tei, Karinai Turnerytei. Alisai 
Nalytei, Sabrinai Čėsaitei, Li
nai Lendraitytei, Audrai Kaz
lauskaitei, Laurai Jokūbauskai- 
tei ir Kristinai Jonušaitei.

Laukiant judrių bebriukų pa
sirodymo (juos ir įgudusioms 
vadovams kartais nelengva su
gaudyti. O šiuo kartu, itin 
sunku buvo, nes kai kuriuos 
kankino „scenos baimė”), visi 
sugiedojo „Gul šiandieną jau 
ant šieno”). Pagaliau bebrus 
išrikiavus prieš eglutę, vado
vaujant „maestro” Romui 
Česui, pradėta dainuoti jų su
kurtą dainą (pagal anglišką, 
„On the twelve day of Christ
mas) balsui užspringo. Nepai
sant kaip energingai „maestro” 
dirigavo, paprastai skardžiabal
sių bebrų balsai visai užkimo. 
Teko kviestis talkon mamas ir 
tėvelius...

Jūrųjaunių, vadovaujamų jps 
Algio Jonušo ir jps. Alekso Ri
meikos, programa neilga — kelių 
sakinių sveikinimas ir „Nerijos’ 
tuntininkei įteikimas didžiulio 
čekio (jį stambiom raidėm iš
rašytą laikė net keli broliai). Če
kis 250 dol. vertės. Sesės tokia 
dovana buvo labai patenkintos, 
o visi dalyviai šauniems bro
liams smagiai paplojo. „Šarūno” 
laivo j. jauniai pinigus surinko 
viešoje rinkliavoje, skirtoje ne 
pelno siekiančioms organizaci 
joms. O ką surinko — pasidali 
jo pusiau su sesėmis.

„Nerijos” tuntui vakaro pro
gramoje gražiai atstovavo jau
nos sesės Nida Lendraitytė ir 
Tara Mikužyte, padeklamuoja
mos eilėraštį ir paskambinda- 
mos giesme.

Išjungus elektros šviesasyšvel-1 
niai skambėjo visų giedama 
„Tyli naktis, šventą naktis”. 
Ant stalų degdamos žvakės, gin
tarės kandidatės atitinkančiais 
žodžiais prisiminė seses ir 
brolius Lietuvoje ir visame pa
saulyje pasklidusius, prisiminė 
mirusius, išskirtinai pami- 
nėdamos prieš porą dienų į Šv. 
Kazimiero lietuvių kapines am
žinam poilsiui nulydėtą jvs 
Leopoldą Kupcikevičių, kurian 
palikta tuščia kėdė greta jo 
žmonos jps Marytės Kupcikevi- 
čienės ir dukros js Mildos Ar
lauskienės. Abi ilgametės tun
to narės, vadovės ir rėmėjos. 
Daug, daug „Nerijos” tuntui 
padėjo ir a.a. jvs brolis Leo
poldas.

Žvakes uždegusios sesės stai
ga prisiminė, kad kūčios tradi
ciniai pradedamos Vakarinei 
žvaigždei danguje sužibus. Vel
tui pro langus į nakties tamsą 
žvelgė sesės, sunkūs lietaus de
besys rūpestingai buvo uždangs
tė Dangaus langus ir nesimatė 
nei mažiausios žvaigždelės. Bet 
sesės nenusiminė. Ilgiau pasi
dairiusios ne tik paskelbė, bet 
ir parodė tarp lango užuo
laidų slypinčią didelę auksinę 
žvaigždę. (Sesės sumanios ir iš
radingos.) Dabar jau buvo ga
lima pradėti Kūčias, prieš tai 
paprašius Palaiminto Jurgio 
Matulaičio misijos kleboną kun. 
A Palioką sukalbėti maldą. 
Graži buvo ši Dievui Padėką 
reiškianti ir palaiminimo pra
šanti malda.

Paslaugios gintarės kandida
tės visiems padalino kalėdai
čius, kuriuos laužydami vieni su 
kitais pasikeitė geriausiais 
šventiniais linkėjimais. Kūčių 
patiekalais vaišindamiesi visi 
maloniai pabendravo,

' 1K
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LIETUVIŲ SKAUTĘ SĄJUNGOS VADOVYBES BIULETENIS

ūkauti ja ®
LSS TARYBOS PIRMIJA

KADENCIJOS UŽBAIGIMAS

1996m. LSS Vadovybių rinkimai pasibaigė, duomenys paskelbti ir Prezidiumas pranešė 
kiekvienam išrinktam ar perrinktam vadovui apie jiems patikėtas pareigas sekantiems trims 
metams, 1997-1999. Šioji kadencija , bent man atrodo, yra labai reikšminga. Ką darysime, kaip 
veiksime, ką spręsime, nustatys gaires sekančiam šimtmečiui. Baugu 1 Susimąstykime, ar mes 
norime rimtai žvelgti į pasikeitusias gyvenimo sąlygas ir stengtis pramatyti kas vyks 2000 metais, 
ar norime pasilikti prie įprastų veikimo būdų, išlaikyti "status quo" (savo poziciją) ir.tikėtis, kad tik 
vieneto vadovas yra už viską atsakingas.

1994-1996 metai man buvo nepaprastai įdomūs. Tariu nuoširdų AČIŪ už suteiktą pasitikėjimą 
nešti Lietuvių skautų sąjungos vėliavą ir vadovauti sąjungai. Nesigailiu sutikęs kandidatuoti ir 
nesu nusivylęs ar per daug nusiminęs, kad nebuvau perrinktas antrajai kadencijai. Pats vienas 
Tarybos ar Pirmijos pirmininko pareigų nebūčiau galėjęs atitinkamai atlikti. Kartu veikė, patarė, 
pritarė ar; įkalbėjo pergalvoti planus visa eilė tikrai pasišventusių ir pasiaukojančių vadovų ir 
vadovių. Jų neminėsiu, nes daugelis iš jų reklamos nesiekia, bet dirba iš idėjos. Ačiū kiekvienam, 
kuris sutįko atlikti užduotį kada buvo prašomi. Retai atsitinka, kad kas nors pasisiūlo bet ką atlikti 
kai pristotai savo mintį. Jaučiuosi nepaprastai laimingas turėjęs tokių savanorių, su jomis atsiekiau 
savo sąjungos gerbūviui numatytus tikslus.

Naujai LSS vadovybei, ypač Tarybos pirmininkei v.s. Birutei Banaitienei, linkiu dar didesnio 
pasiaukojimo ir pasišventimo naujose pareigose. Tie ,kurie dar nesate buvę aukštesnėse 
pareigose, tikiuosi, kad greit pajusite kokia tai yra atsakomybė. Nelengva yra suderinti šeimos, 
profesijos/amato ar kitų įsipareigojimų ir turimų pareigų reikalavimus. Kiekvienas iš jūsų ir aš pats 
būdami Tarybos nariais esame atsakingi prieš visus Lietuvių skautų sąjungos narius; už 
Nepriklausomos Lietuvos sienų yra jų apie 3,000.

Be abejo, kiekvienas esame įsisąmoninę Lietuvių skautų sąjungos tikslą, kuris truputį sutrumpintai 
yra: auklėti lietuvių jaunimą pagal Robert Baden Powell skautybės sistemą, tapti sąmoningais 
lietuviais ir naudingais piliečiais. Tad, kiekvienas iš mūsų turime stengtis ir rūpintis tuo: kaip mes 
galime daugiau ir geriau padėti jaunuoliui atsiekti tuos tikslus. Mano akimis žiūrint, tai reiškia 
kaip AŠ, o ne kitas, turi tuo rūpintis.
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Be vienetų ir vieneto vadovų patys skautai ir skautės savo ir sąjungos tikslų neatsieks. Be mūsų, ne 
kiekvienas vieneto vadovas sugebės ar pajėgs savo pareigas patenkinamai atlikti. Tad, mūsų antra 
pareiga yra padėti vieneto vadovui bet kokiu būdu. Kad padėti vieneto vadovui reikia jį ir jo 
vienetą pažinti. Vieneto vadovas kartais nemato ar nepramato ko jo vienetui trūksta, kas gali būti 
negerai. Dėkime visas pastangas susipažinti su vienetais ir jų veikla, kad sugebėtume vienetam 
padėti. Vienas iš būdų yra padvigubint tiekimo skyrių apyvartą. Jei vadovai nieko neperka, tai gali 
būti rodyklė, kad vienetai neįtraukia specialybių puoselėjimą ar patyrimo laipsnių programų į 
savo veiklą. O kaip su gerais darbeliais? Ką ir kiek mes žinome apie juos?

Nors dar truputį susiskaldę, tačiau Nepriklausomos Lietuvos skautai siekė ir sieks mūsų sąjungos 
paramos, kad sustiprintų savo veiklą. Skautamokslyje, pagal vietos sąlygas jie sugeba 
neperblogiausiai. Supratimas gero darbelio ir pareigos ARTIMUI gal dar yra jiems naujos sąvokos. 
Ir Lietuvoje trūksta paruoštu skautų vadovų ir pareigūnų. Bet mus jie gerbia ir vertina mūsų 
sugebėjimus. Tai bus savotiška užduotis.

Dar kartą ačiū už suteiktas privilegijas, paramą ir bendradarbiavimą. Neleiskime samanoms 
laimėti.

Budėkime ir Ad Meliorem 1 

v.s. fil. Kęstutis Ječius
1994-1996 LSS Tarybos pirmininkas

LSS VADOVYBĖS RINKIMAI

Dėkoju LSS Vadovybės rinkimų Prezidiumui, ypač v.s. Romui Fabijonui, už sklandų šių rinkimų 
pravedimą. Šioje kadencijoje jų darbas buvo didesnis, nes Prezidiumas pravedė ir Akademinio 
skautų sąjūdžio centro valdybų rinkimus.

Rinkimai vyko pagal LSS Tarybos 1995 metais priimtus rinkimų nuostatus. Šie rinkimai gal truputį 
užsitęsė, nes reikėjo pratęsti registracijos terminą. Rinkimuose dalyvauti yra kiekvieno pilnateisio 
sąjungos nario privilegija ir pareiga. Kiekvienas narys turi progą išreikšti savo nuomonę ar siūlyti 
LSS tarybai pakeitimus, kaip sustiprinti sąjungos veiklą ar suprastinti procedūras. Taryba savo 
pirmuose posėdžiuose svarsto kiekvieną komentarą ir siūlymą, o sprendimus skelbia skautiškoje 
spaudoje: SKAUTIJOJE/SKAUTŲ AIDE ar lietuviškų laikraščių skautų skyriuose. Sąjungos nuostatai 
įpareigoja kiekvieną sąjungos padalinį pateikti savo kadencijos veiklos pranešiijnųi. Tie 
pranešimai tilpo Biuletenyje Nr. 4-me.

Šių rinkimų patirtis rodo, kad dar kartą reikia peržiūrėti rinkimų nuostatus ir suprastinti ri/iklptų 
registraciją ir procedūrą. Taip pat siūlau, kad su savo biografija kandidatas pasisakytų ir k&pėl jis 
kandidatuoja.
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LSS TARYBOS VEIKLA:
Tarybos pareigos yra rūpintis lietuvių skautijos gerove ir auginiu, priimti ir keisti LSS statutą ir 
nuostatus, priimti LSS sąmatą, tvirtinti Pirmijos pateiktą sąjungos apyskaitą ir spręsti kitus LSS 
reikalus. Taryba savo pareigas atlieka per akivaizdinius ar korepondencinius posėdžius. Posėdžius 
kviečia Tarybos pirmininkas savo iniciatyva ar kitiems LSS vadovybės organams reikalaujant. 
Kiekvienas Tarybos narys gali kreiptis j darybos pirmininką bet kokiu reikalu. Iki šiandien visi 
posėdžiai buvo kviečiami darybos pirmininko kvietimu.

1994-1996 laryba turėjo 6 posėdžius, kurių 5 buvo korespondenciniai, suvažiavimą ir 2 
pasitarimus. Pirmas posėdis buvo kviestas rinkimų Prezidiumo išrinkti Tarybos pirmininką. 
Sekančiuose dviejuose posėdžiuose daryba pritarė darybos pirmininkui kooptuoti dar vieną asmenį į 
Tarybą ir patvirtino Pirmijos sąstatą. Ketvirtajame posėdyje buvo svarstyti 1993m. rinkimų dalyvių 
pasisakymai ir siūlymai ir patvirtinti Tarybos akivaizdinio posėdžio/suvažiavimo laikas ir vieta. Šio 
posėdžio nutarimai tilpo SKAUTIJOS Nr. 20, kurie atspausdinti SKAUTŲ AIDO 1995m. balandžio 
numeryje.

Tarybos trijų dienų suvažiavime buvo išklausyti rajonų, šakų ir Tarybos padalinių pranešimai, buvo 
susipažinta su sąjungos stoviu, buvo padaryti pakeitimai ir papildymai LSS Statute/nuostatuose, 
buvo pritarta Tarybos pirmininko sumanymui sudaryti komisiją,kad pravedus konferenciją Lietuvoje, 
su tikslu pagelbėti Lietuvos skautų organizacijoms susijungti. Suvažiavime taipogi buvo išklausyti 
rajonų ir šakų siūlymai ir pageidavimai sąjungos veiklos sustipinimui. Pirmininkas susumavo visus 
pasiūlymus, tačiau pritrūko laiko tuos pasiūlymus diskutuoti. Taryba pritarė pasiūlymui 'sąjungos 
ateities planus' svarstyti sekančiame Tarybos korespondenciniame posėdyje.

Šeštas posėdis užsitęsė du mėnesius. Tarybai buvo pristatyti suvažiavime perskaityti siūlymai veiklos 
sustiprinimui, pateikta ankieta, kurios duomenys buvo susumuoti, ir padarytos išvados. Išvados buvo 
pristatytos LSS Pirmijai vykdymui.

Pirmame Tarybos pasitarime, Tarybos pirmininkas apibūdino savo pareigas ir supažindino su 
pramatyta veikla. Antrame pasitarime, susipažinta su tuorkas buvo atlikta ir apie tai,ką veikia kiti 
Tarybos padaliniai, i.e. LSS Archyvas, SKAUTŲ AIDAS ir t.t. ir planai dėl Tarybos suvažiavimo.

LSS PįkMIJOS VEIKLA:
Kiekvienos šakos veiklos apibūdinimą pristato vyriausieji skautininkai ar ASS vadijos pirmininkas. 
Tarybos/Pirmijos iždininkas, v.s. Antanas Jarūnas, šiame biuletenyje pateikia 3 metų finansinę 
apyskaitą. Sekretorius , s. fil. Donatas Ramanauskas, praneša, kad pagal veikiančius nuostatus yra 
įteikti ar išsiųsti 35 "50-ties metų skautavimo ženkleliai ir pažimėjimai". Pirmijos vice pirmininkė, 
v.s. Marytė Utz, kruopščiai tvarkė apdovanojimų ir pakėlimų eigą. Ji peržiūrėjo visus pristatymus ir 
pasitarus su pirmininku pateikdavo rekomendacijas Pirmijos balsavimui.

Tarybos perredaguoti LSS STATUTAS/NUOSTATAI/BY-LAWS jau užbaigti ir išsiųsti Tarybos nariams 
ir Tarybos padalinių vadovams. Šakų vadijos nustatys knygelės išdalinimo eigą. Vienos knygelės 
persiuntimo išlaidos siekia arti $1.80 JAV. Šį darbą atliko Tarybos komisija, kuriai pirmininkavo v.s. 
fil. Sigitas Miknaitis. Jam ir jo komisijai, susidedančiai iš v.s. fil. Meilės Mickienės, s. fil. Zitos Rahbar 
ir V.s. fil. Gintaro Plačo reiškiu didelę padėką už gerai atliktą nelengvą darbą.

LSS Archyvas, kuris randasi Lemont, IL, 'Pasaulio lietuvių centre', veikia ir po truputį jam telkiama 
medžiaga. Archyvą tvarko v.s. Jonas Paronis. Jam talkininkauja v.s. fil. Sigitas Miknaitis.
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SKAUTŲ AIDAS dėka Pelėdų skilties, v.s. fil. kun. Antano Saulaičio, v.s. Albinos Ramanauskienės, 
nesenstansčio ir jumoro neprarandančio v.s. Vlado Vijeikio, ir nors su mažai bendradarbių, 
išeina kas mėnesį.

Išleisti 5 SKAUTUOS numeriai kaip dalis SKAUTŲ AIDO. Pravartu prenumeruoti SKAUTŲ AIDĄ, 
kad ir esi atleistas nuo nario mokesčio. SKAUTIJOS išleidimą koordinuoja v.s. fil. Antanas Paužuolis.

ŪKIO SKYRIUS, už kurį yra atsakingas v.s. Pranas Pakalniškis, laiku pristato visus ordinus ir rozetes. 
Šiuo skyriumi nereikia rūpintis.

Dėka LIETUVIŠKOSIOS SKAUTIJOS FONDO, kuriam pirmininkauja v.s. fil. Petras Molis, 
LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA galu gale pasiekė prenumeratorius ir platintojus. Jei ne pagrindinė 
redaktorė v.s. Alė Namikienė, vyriausias techninis redaktorius s. fil. Julius Špakevičius ir jų 
talkininkai ,dar gal ilgiau būtų reikėję knygos išleidimo palaukti, LSF palūkanos vis stipriai remia 
Sąjungos darbus. Neužmirškime LSFondo savo auka.

Dėka Prelato ps. Juozo Prunskio įnašo LIETUVIŲ FONDE pravedėme kūrybingą rašinių konkursą 
jaunesniųjų skautų/čių tarpe. Premijuoti rašiniai, MANO ŠEIMOS
KELIONĖ IŠ LIETUVOS Į UŽSIENĮ, skelbiami SKAUTŲ AIDE ir DRAUGO skautų skyriuje. Šiai 
komisijai vadovavo v.s. fil. Ramunė Lukienė.

DVASIOS VADOVAI, Vyskupas Ansas Dumpys ir v.s. fil. kun. Juozas Vaįšnys, aktyviai dalyvavo 
Pirmijos veikloje. Pirmija posėdžiavo 1 5 kartų, 12 kartų korespondencinu būdu, 3 kart susirinko 
akivaizdiniams posėdžiams ir turėjo tris pasitarimus. Posėdžių protokolai bus randami LSS Archyve. 
Čia apibūdinsiu tik jų tikslus. Apdovanojimai ir pakėlimai yra daromi du kart metuose. Kas-met 
reikia patvirtinti LSF palūkanų paskirstymą, valdybą ir šakų paskirtus narius į LSF valdybą. Šioje 
kadencijoje peržiūrėjome Sąjungos statutą, nustatėme nario mokestį, pakėlėme SA prenumeratą ir 
sustatėme Tarybos suvažiavimo dienotvarkę. Reikėjo atkreipti dėmėsi į Lietuvos skautams remti kitų 
kuriamus fondus. Įsipareigojome platinti ir remti Lietuvoje leidžiamą SKAUTŲ AIDĄ. Reikėjo 
sudaryti LSS Vadovybės rinkimų komisiją ir patvirtinti Prezidiumą. Tarėmės dėl 1998 metų T&ūtinės 
stovyklos. Dar yra planuojami du korespondenciniai Pirmijos posėdžiai.

Asmeniškai ar sveikindamas raštu atstovavau Sąjungą Įvairiuose skautiškuose ir visuomeniniuose 
renginiuose, bent 4 ar 5 kartus metuose. Aplankiau Rako, Romuvos ir Europos rajono vasaros 
stovyklas. Dalyvavau ASS Los Angeles ir Čikagos skyrių metinėse šventėse. Tuo pat metu Los 
Angeles pravedžiau pasitarimą su ten gyvenančiais tarybos nariais. Palaikiau artimus ryšius su 
visomis Lietuvos skautų organizacijomis. Jų pakviestas dalyvavau prie Palangos įvykusiame 
'susijungimo sąskrydyje' ir tariausi su įvairiais Lietuvos skautų vadovais.

BENDRAVIMAS SU LIETUVOS SKAUTŲ ORGANIZACIJOMIS:
Ši Pirmija laikėsi pereitos kadencijos gairių dėl bendradarbiavimo su Lietuvos skautais. Kadangi 
Lietuvoje, pradžioje šios kadencijos, veikė 5 atskiros Lietuvos skautų organizacijos, tai ir toliau 
palaikėme ryšį su kiekviena iš jų, kuri tik kreipėsi Į mus. Išlaikėme neutralumą nepripažįstant nei 
vienos kaip išimtinai atstovaujančios visus Lietuvos skautus ir skautes. Savo laikysena 
nepatenkinome kai kurių aktyvesnių Lietuvos skautų vadovų. Keletas Sąjungos vienetų materialiai 
parėmė keletą Lietuvos skautų vienetų ar skautišką veiklą. Ryšiai buvo sudaryti per asmenines 
pažintis. Pirmija per LIETUVOS SKAUTAMS PARAMOS KAŠOS patenkino kelis paramos prašymus, 
neatsižvelgiant į tai,kuri organizacija tosparamos prašė. Rėmėme skautišką veiklą ne vadovybę.

I
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I I
Čikagos Kaziuko mugės atidaryme

Europos rajonas savo 1996m. vasaros stovyklon buvo pakvietę?arti 70 Lietuvos skautų ir skaučių. 
Jieijns Brolija ir Seserija pravedė skiltininkų kursus. Instruktoriai buvo nuvykę iš JAV ir Kanados. Pusę 
išlaidų padengs aukščiau minima KASA.

Minėjai!, kad remiame ir platiname Lietuvos SKAUTŲ AIDĄ, ta darbą atlieka v.s. fil. Danutė 
Eidukienė. Qeja, didelio susidomėjimo šiuo leidiniu čia JAV nėra.

Bendrdi apie Lietuvos skautų organizacijas rašiau SKAUTIJOJE ir Aplinkraštyje Nr. 4-tame. 
Beprasmiška būtų kartoti. Paminėsiu tik, kad Taryba buvo pritarusi Pirmijos pirmininkui sudaryti 
komisiją ir pravesti konferenciją Lietuvoje Lietuvos skautų organizacijų vadovams su tikslu padėti 
jiems išsikalbėti ir susijungti. Kai kurie vadovai tos konferencijos atsisakė. Savo iniciatyva, Lietuvos 
skautų vadovai, su pasaulio skautų organizacijos pagalba, 1995- metų gale pradėjo susijungimo 
procesą. Š.m. rugpjūčio mėn. gale prie Palangos įvyko aktyvių vadovų sąskrydis. Lietuvos skautuos 
vadovų kviečiamas sąskrydyje dalyvavau sU dviem komisijos narėmis. Jame dalyvavo virš 100 
vadovų iš 4-rių Lietuvos skautų organizacijų. Sąskrydyje buvo išnagrinėtas siūlomas jungtinei 
organizacijai įstatų projektas. Prieita prie daugelio kompromisu. Su mūsų pagalba viskas vyko 
tolerantiškoje dvasioje. Sąskrydis' yra pozityviai įvertinamas. Sekantis žingsnis yra visų registruotų 
aktyvią vadovų suvažiavimas lapkričio 23-24 dienomis. Pasaulio skautų organanizacijoje yra 
užregistruoti apie 3Q0 vadovų.

• S&važiavimas praėjo sėkmingai. Romualdo Tupčiausko suvažiavimo aprašymas buvo 
atspausdintas DRAUGO SKAUTYBĖS KELYJE ir detalių čią nekartosiu. Suvažiavime susijungė 
"Lietuvos skautija" ir "Jūrų skautų DIVYTIS" . "Lietuvos skautų sąjunga" suvažiavime nedalyvavo, 
tačiau daugelis jų jaunesnių vadovų aktyviai reiškėsi ir buvo išrinkti į Tarybą ar pakviesti į Pirmiją.
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Gilwell Parke LSS Europos 
Rajono stovyklos proga

v.s.fil. Kęstutis Ječius priėmęs 
dovanėlę is Australijos Rajono

Suvažiavimas norėjo, kad jungtinė organizacija vadintųsi LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA. Deja, 
dėl teisinių kliūčių šiuo vardu negalėjo naudotis, ypač kad LSS vadovybė suvažiavime 
nedalyvavo. Vis dėl to suvažiavimas paliko atviras duris, kad, kaip bus įmanoma, vardą pakeis į 
LSS. Manau ir turiu vilties, kad šešių mėnesių bėgyje "Žemaitijos skautai", Lietuvos lenkų ir rusų 
skautų vienetai ar organizacijos ir "Lietuvos skautų sąjungos" likučiai prisijungs ir LIETUVOS 
SKAUTIJA pakeis savo vardą į LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGĄ. Manau, kad po metų ir EURO 
skautų asosiacija sugrįš į yiehą šeimą.

PAKĖLIMAI IR APDOVANOJIMAI

Šioje kadencijoje Pirmija įvertino daugelį vadovų, kurie dirba su vienetais, vadijose, Pirmijoje ar 
nusipelnė sąjungai ir juos pakelė į aukštesnius laipsnius ar apdovanojo ordinais. Apdovanojome 
9-nis narius GELEŽINIO VILKO ORDINU: v.s. fil. Laimą Kiliulienę, a.a. v.s. fil. Kostą Nenortą, 
j.v.s. Bronių Stundžią, j.v.s. Vladą Petukauską, v.s. Joną Zinkų, j.v.s. fil. Vytautą Vaitkų, v.s. fil. 
Liudą Ramanauską , j.v.s. fil. Bronių Juodelį ir a.a. j.v.s. Leopoldą Kupcikevičių, kuriam 
nesuspėjome įteikti GVO prieš jo mirtį. Apdovanojome tris asmenis ordinų UŽ NUOPELNUS, 
aštuonis LELIJOS ORDINU ir devynis PADĖKOS ORDINU. Paskautininkio laipsnį suteikėme 37 
broliams ir sesėms. Į skautininko laipsnį pakėlėme 25 ir į vyresnio skautininko laipsnį 15 brolių ir 
sesių.

1994-1996 LSS Tarybos pirmininkas
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LSF VALDYBA

LSS PAKĖLIMAI IR 
APDOVANOJIMAI

Lietuvių Skautų sąjungos Pir- 
mija savo 16-tame posėdyje, 
1996 m. gruodžio 5 d., lapkričio 
1 dienos ir kadencijos užbaigimo 
proga, pakėlė ir apdovanojo 
šiuos vadovus ar vadoves:

PAKĖLIMAI:

Į paskautininkės laipsnį:
1. Kristina Janavičiūtė, To

ronto.
2. Regina Kulbytė, Bostonas.
3. Danutė Mažeikienė, Los 

Angeles.
4. Lina Baipšytė Ruplėnienė, 

Los Angeles.

Į skautininkės laipsnį:
1. Nida Bichnevičiūtė, Čika

ga. I
2. Aldoną Lingertaitienė, Bos

tonas.
3. Naida Šnipaitė, Bostonas.
4. Birutė Žiaugrienė, Bosto

nas.

Į vyresnio/ės skautininko/ės 
laipsnį:

1. Milda Arlauskienė, j.v.s., 
San Ėiego.

2. Vida Gasperienė, Anglija.
3. Gediminas Leškys, Los 

Angeles.
4. Zita Rahbar, Los Angeles.
5. ttonatas Ramanauskas, Či

kaga.

APDOVANOJIMAI

Ordinu Už Nuopelnus:
1. Vyskupas Hansas Dumpys, 

Čikaga.
2. Rimas Sriubiškis, Toronto.
3. Danutė Bindokienė, su Rė

mėjos kaspinu, Čikaga.

Lelijos ordinu:
1. v.s. Eugenija Bacevičienė, 

Brazilija.
2. v.s. Remigijus Belzinskas, 

Cleveland.
3. s. Valentina Čepienė, Bos

tonas.
4. j.v.s. Antanas Levanas, Či

kaga.
5. v.s. fil. Albinas Sekas, Los 

Angeles.
6. v.s. Giedrė Stankūnienė, 

New York.
7. v.s. Marytė Utz, Čikaga.

Padėkos ordinu:
1. v.s. Birutė Banaitienė, Bos

tonas.
2. v.s. Romas Fabijonas, Čika- 

sa-
3. v.s. Antanas Jarūnas, Čika

ga.
4. v.s. Irena Markevičienė, 

Bostonas.
5. Janina Miknaitienė, su Rė

mėjos kaspinu, Čikaga.

Geležinio Vilko ordinu:
1. j.v.s. fil. Bronius Juodelis, 

Čikaga.
2. j.v.s. Leopoldas Kupcikevi- 

čius, Čikaga.
3. v.s. fil. Liudas Ramanaus

kas, Čikaga.
4. j.v.s. fil. Vytautas Vaitkus, 

Australija.
5. v.s. Jonas Zinkus, Austra

lija.

Sveikiname visus apdovano
tus ir pakeltuosius, linkėdami 
toliau nenuilstamai darbuotis 
Lietuvių. Skautų sąjungoje.

Budėkime ir Ad Meliorem!
v.s. fil. Kęstutis Ječius

LSS Pirmijos pirmininkas

v.s. Petras MOLIS, pir
mininkas, 72 Topsfield Circle, 
Shrewsbury, MA 01545, tel. 
(508) 845-8902

v.s. Mykolas BANEVI
ČIUS, vicepirmininkas, 1299 
Boulevard, West Hartford, CT 
06119, tel. (860) 523-1155

v.s. Česlovas KILIULIS, 
vicepirmininkas, 17 Tyler Road, 
Lexington, MA 02173, tel. (617) 
861-1465

s. Elena ČERNIENĖ, iždi
ninkė, 37 Midgley Lane, 
Worcester, MA 01604, tel. (508) 
757-2971

v.s. Saulė ŠATIENĖ, sekre
torė, 99 Shanandoah Road, War
wick, RI 02866, tel. (401) 884- 
9572

s.fil. Danutė MARCINKE
VIČIŪTĖ, narė — Spausdinių 
reikalai, 46 Main Street, 
Shrewsbury, MA 01545, tel. 
(508) 852-1125

s.fil. Julius ŠPAKEVIČIUS, 
narys — Meniniai reikalai, 54 
Hawktree Drive, Westwood, MA 
02090, tel. (617) 326-0403

Leidinių 
administratorius

Aleksas, DANASAS, 29 
Welles Avenue, Dorchester, MA 
02124, tel. (617) 436-5368

Šalpos skyrius
ps. Danute KAZAKAITIET- 

NĖ, 22. Willow Street, Sharon, 
MA 02067, tel. (617) 784-9318
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j,v.s, LtftPOLDiS 
Kl'PdKEVIČIUS

Čikagos lietuvių skautija, 
kartu su velionio šeima, liūdi 
netekusi skautybei ir lietuvybei 
pasišventusio nario — j.v.s. Leo
poldo Kupcikevičiaus.

v.s. VACLOVAS
SVIDERSKAS

Po ilgos ir sunkios ligos š.m. 
gruodžio 17 d. Los Angeles mies
te, mirė v.s. Vaclovas Svi
derskas, sulaukęs 88 metų 
amžiaus. Palaidotas gruodžio 21 
d. Forest Lawn (Glendale) 
kapinėse^.

Jau kurį laiką žinojom jį nega
luojant, nors niekuomet nesi
skundė, viską priėmė su šyp
sena, humoru, iki paskutinės 
dienos darbavosi ir planavo 
1997-ais švęsti pamiltos jūrų 
skautijos 75-mečio sukaktį ir ki
tus rikiavo į tos šventės darbų 
ratą. Matydami jo eptuziazmą, 
tikėjomės regėti jį sukaktuvinės 
stovyklos didžiajame lauže, 
iškilmingoje „Jūros dugno” 
šventėje. Deja, viltingus planus 
nutraukė gruodžio 8 d. ankstų 
•ytą brolį Leopoldą ištikęs krau
jo išsiliejimas smegenyse. 
Greitąja pagalba be sąmonės 
nuvežtas ligoninėn netrukus 
mirė, giliam liūdesyje palik
damas mylimą šeimą, gausius 
draugus ir artimuosius.

Velionis Vaclovas, jautrios šir
dies aukštaitis, gimė netoli 
Anykščių, kur lankė gimnaziją, 
vėliau persikėlė į Utenos 
gimnaziją, po to aspirantu įstojo 
į Karo mokyklą — ją baigė at
sargos jaun. Įeit, laipsniu.

Labai rūpinosi Lietuvos 
likimu, lietuvybės išlaikymu — 
ypač augančio jaunimo tarpe.

Darbus artimui pradėjo Lietu
voje, su būreliu lankė: ligonines, 
aklųjų institutą, kalėjimą ir kt. 
Ruošė Kalėdų eglutes, rinko 
dovanas neturtingiesiems.

1966 m. Los Angeles skau
tams įsigijus stovyklavietę, sta
tant virtuvės pastatą, iš visų 
daugiausiai dirbo velionis. Po to 
kasmet reikėjo daryti įvairius 
pataisymus, pagerinimus. '

Čikagos skautiškos šeimos 
itsisveikinimui su velionių 
vadovavo jo ilgų metų skau
tiškos veiklos artimas bendra
darbis vs. fil. Sigitas Miknaitis. 
Trumpai aptaręs šio susitelkimo 
priežastį, visų susirinkusių var
du išreiškęs užuojautą šeimai, 
keliolika sakinių apibūdino 
velionį ir jo gyvenimą.

Atsisveikinimas buvo pagar
biai santūrus, be ilgų kalbų ir 
liaupsių. Kalbėjusieji kalbėjo 
trumpai, bet iš širdies, tvar
dydami juos apėmusį netekties 
jausmą ir smaugiančias ašaras 
Visi nuoširdžiai išgyveno atsi
sveikinimo liūdesį.

Šaltą ir lietingą trečiadienio,, 
gruodžio 11 dienos 9:30 vai. rytą 
iš laidojimo namų atlydėjus 
velionį į Švč. M. Marijos Gimi
mo parapijos bažnyčią, kun. An
tanas Saulaitis, SJ, aukojo 
iškilmingas šv. Mišias.

Liet. Tautiniuose namuose 
gavus patalpas Skautų būklui, 
velionis jį puikiai sutvarkė: 
padarė lentynas, spintas.

Ne vien skautams velionis 
buvo paslankus. Toks jis buvo 
visiems. Ne vienam losange- 
liečių lietuvių — tai namus 
nudažė, tai sienas įdėjo, tai 
sandėliuką pastatė už ačiū.

Velionis Vaclovas Sviderskas 
žemiškų turtų nepaliko, jais 
nesirūpino. Paliko tai ko už 
jokius pinigus nenupirksi: 
gražius prisiminimus iš vieno 
žmogaus. gyvenimo, mylėjusio 
jaunimą, skiepijusio jiems 
Tėvynės ir lietuvybės meilę. 
Paliko pavyzdį, kad? skauto 
įžodis, tai gyvenimo būdas, ne 
šiaip sau pažadas gaunant skau
tišką kaklaraištį. Tas dvasinis 
turtas liks buvusių vilkiukų, 
skautų vyčių ir visos skautiškos 
šeimos širdyse.

Valerija Baltušienė
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v.s. Birutė Banaitienė, 84 Margaret Road, Abington, Massachusetts 02351 * (617) 871-1517

VS Birute Banaitiene ir VSP Valen
tina Čepiene

Seserijos vadijos narės posėdyje nė, L. Rupinskierię M. Mickiene, R.
Putname: I. Markevičienę A. Lin- 
gertaitienę A. Pintsch, B. Banaitie-

Karvelien'e, G. Stankūnienė ir V. 
Čepiene

Mielos Sesės,

Baigiant Vyriausios Skautinin- 
kės pareigas, sunku tikėti, kad jau 
prabėgo šeši metai. Šios dvi kaden
cijos (1991-93 ir 1994-96) buvo, 
nuostabios. Teko giliau susipažinti 
ir bendrauti su vadovėmis, kurių 
idėjos buvo panašios j mano — 
dirbti DIEVUI, TĖVYNEI ir 

ARTIMUI. Jūsų gražus bendra
darbiavimas ir pagalba įgalino 
atlikti darbus, kurie padėjo vado
vėms ir sesėms prasmingiau lietu
viškai skautauti. Per tuos šešis 
metus atlikome daug: nustatyta 
nauja Seserijos uniforma, išspaus
dinti nauji blankai (Asmens žinių 
lapas, Vienetų registracijos formos, 
Tiekimo ir Knygyno skyrių kaino-
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raščiai bei užsakymo lapai, Prista
tymo lapas); „Ačiū“ ženkliukas 
(bendras projektas su Brolija); 
suvažiavimai „Su meile į ateitį“ 
1992 m. ir „Praeitis (50 m.) Atei
tis“ 1995 m.; Tuntininkų,-ių Konfe
rencijos 1992 ir 1994 m.; Gintaro 
vadovių mokyklos stovyklos 1991, 

1992, 1994 ir 1996 m. t

Seserijos Vyr. Skautininke ir Pava 
duotoja Bostono „Baltijos“ tunto 
vadovių tarpe.

Skiltininkų,-ių kursai 1994 1996 m.; Jubiliejinė
stovykla 1993 m.; leidiniai: L. Milukienės paruoštas 
„Laužams Žinynas“, j.v.s. M. Arlauskienės— „Paukš

tyčių vadovėms žinynas“, v.s. N. Kersnauskaitės — 
„Darbas skautiškam vienete“, Clevelando Skautinin- 
kių D-vės — „Spalvingoji skautybė“, s. R. Karvelie- 
nės — „Liepsnelių ir Giliukų vadovams“; pertvarky
tos paukštyčių, skaučių, prit. skaučių ir vyr. skaučių 
Patyrimo laipsnių programos.

Atsisveikindama noriu pabrėžti, kad jei norime 
Lietuvių Skautų Sąjungą išlaikyti tvirta organizacija 
išeivijoje, tai turime atsižvelgti į šių dienų padėtį; 
mūsų vadovės turi sąžiningiau atlikti savo pareigas 
vienetuose. Vienetas yra svarbiausia dalis Sąjungoje. 
Be vieneto nėra skautų, be skautų nėra Sąjungos.

Turime geriau lavinti ir paruošti mūsų jaunimą, kad 
ateityje turėtume patyrusius vadovus.

Širdingai dėkoju už Jūsų darbą šalia manęs per 
šias dvi kadencijas. Visi atlikti projektai ir darbai 
priklausė nuo Jūsų pareigingumo, sąžiningumo ir 
pasiryžimo Seserijoje.

Sveikinu sesę Ritą Penčylienę — naujai išrinktą 
LSS Vyriausia Skautininke 1997-1999 m. kadencijai. 
Linkiu sesei Ritai daug ištvermės ir sėkmės vedant 
Skaučių Seseriją DIEVO, TĖVYNĖS ir ARTIMO 
keliu. Žinau, kad Seserija ir toliau augs ir žydės.

Su geriausiais linkėjimais.
Budėkime!

v.s. Birutė Banaitienė
Seserijos Vyriausia Skautininke

“Baltijos” tunto 
skautės ir 
paukštytės 
deklamuoja ei
lėraštį Vyriau
siai Sesei 
Birutei 
Banaitienei
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Jūrų skaučių sk. vedėja j.v.s. M. Arlauskiene, Vidurio 
raj. atstovė v.s. R. Penčylierię ir tiekimo sk. vedėja s. Z. 
Pocienė.

NAUJOS VADOVĖS

- JAV Vidurio rajono „Gabijos“ t. Detroite tunti- 
ninkė s, Gailė Dėdinienė perdavė tuntininkės parei
gas s. Rasai Karvelienei.

1991-1996 m. SKAUČIŲ
SESERIJOS VADJJOJE

Skaučių Seserija veikia Australijos (Atstovė — 
v.s. Rasa Statkuvienė), Europos (v.s. Vida Gaspe- 
rienė), JAV Atlanto (s. Aldona Pintsch), JAV Vidu
rio (v.s. Rita Penčylienė), JAV Ramiojo Vandenyno 
(s. fil. Daina Kasputienė), Kanados (ps. Jūratė 
Batūrieųė) ir Pietų Amerikos (v.s. Eugeniia Bacevi-

Prit. skaučių sk. vedėja v.s. G. Stankūnienė vyr. 
skaučių sk. vedėja s. A. Lingertaitiene ir skaučių sk. 
vedėja s. J. Neimaniene.

čienė) rajonuose. Skautės priklauso 43-ims atskiriems 
ar mišriems su skautais vienetams (tuntams ar 
draugovėms).

Seserijos Vyr. Skautininke v.s. Birutė Banaitienė 
šių dviejų kadencijų laikotarpyje aplankė daugumą 
Seserijos vienetų, dalyvavo stovyklose, šventėse.

Pirmoje VS kadencijoje 1991-1993 m. Vyr. 
Skautininkės Pavaduotoja buvo v.s. fil. Laima Kiliu- 
lienė, antroje — s. Valentina Čepienė.

Akivaizdiniai Seserijos vadijos posėdžiai įvyko 
šeši: Worcesteryje, Dainavoje, Lemonte ir trys Putna- 
me.

Gintaro Vadovių Mokyklos vedėja v.s. fil. Gilan- 
da Matonienė suorganizavo ir sėkmingai pravedė 
GVM stovyklas Atlanto rajone 1991 m., Kanados — 
1992 m. ir Vidurio rajone 1994 ir 1996 m.

Tuntininkių,-ų konferenciją 1992 m. Cleyelande 
pravedė v.s. fil. Laima Kiliulienė ir v.s. Gintautas 
Taoras, vadovių,-ų sąskrydį 1994 m. Toronte — s. 
Valentina Čepienė ir v.s. Romas Otto.

Laužavedžių kursai, vadovaujami s. fil. Livijos 
Garsienės, vyko Rako, Atlanto raj., Rambyno stovyk
lavietėse ir Toronte.

Skautininkių,-ų suvažiavimai buvo suruošti 
Dainavoje 1992 ir 1995 m., vadovė — v.s. Vida Jan
kauskienė (Brolijos — v.s. A. Paužuolis ir v.s. G. 

Deveikis). Vyr. skaučių ir prit. skaučių suvažiavimai 
vyko tuo pačiu metu Dainavoje. Vadovės (skyrių 
vedėjos) — v.s. fil. Giedrė Stankūnienė ir s. fil. 
Aldona Lingertaitiene.

Vyriausia Skautininke paruošė ir vadovėms 
pasiuntė 18 Aplinkraščių. VS oficialus žinių biuletenis 
„Gabija“ buvo talpinamas 2-3 kartus metuose „Skau- 
tijoje“/„Skautų aide“. Kiti Seserijos leidiniai šiame 
laikotarpyje: 1991 m. v.s. fil. Lilės Milukienės pa
ruoštas „Laužams žinynas“, v.s. fil. Laimos Kiliulienės 
— išsamus vadovės konspektas, j.v.s. Mildos Arlaus
kienės „Paukštyčių vadovėms žinynas“, v.s. fil. Nijolės 
Kersnauskaitės „Darbas skautiškam vienete“, s. 
Rasos Karvelienės „Liepsnelių ir Giliukų vadovams“. 
Clevelando Skautininkių d-vė išleido „Spalvingoji 
skautybė“; knygelę paruošė ps. Aida Bublytė, s. fil. 
Irena Gedrienė, ps. fil. Virginija Juodišiūtė-Rubinski, 
s. Ona Šilėnienė ir Eglė Civinskaitė-Muliolienė. 1991
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m. Skaučių Seserijoje buvo įvesta nauja uniforma. VS 
Birutė Banaitienė paruošė uniformos nuostatų leidinį 
„Skaučių ir Jūrų skaučių uniformos ir ženklai“.

Ypatingas renginys, pareikalavęs daug darbo ir 
puikiai pasisekęs, buvo LSS Jubiliejinė stovykla 1993 
m.

Vienas iš paskutiniųjų Seserijos vadijos darb” 
buvo paukštytėms, skautėms, prit. skautėms ir vyr. 
skautėms kandidatėms naujos patyrimo laipsnių 
programos. Atliktas nepaprastai kruopštus, į šių laikų 
jaunimą atsižvelgiantis darbas. Šias programas pa
ruošė skyrių vedėjos: s. Laima Rupinskienė (padeda
ma s. Jūratės Vallee, v.sl. Laranos von Braun ir v.sl. 
Onutės Utz) —jaunesniųjų skaučių, s. Jūratė Neima
nienė — skaučių, v.s. fil. Giedrė Stankūnienė— prit. 
skaučių ir s. Aldona Lingertaitienė — vyr. skaučių 
kandidačių.

LELIJOS ORDINU:
s. Valentiną Čepienę, LS Seserijos VS Pavaduotoją, 
v.s. Eugeniją Bacevičienę, LS Seserijos Atstovę Pietų

Amerikos rajone, 
v.s. Giedrę Stankūnienę, LS Seserijos Prit. skaučių sk.

vedėją.

PADĖKOS ORDINU:
v.s. Ireną Markevičienę, LS Seserijos iždininkę.

Gintaro Vadovių Mokyklos vedėja v.s. Gilanda Mato- 
nien'e.

LSS GARBĖS ŽENKLAIS
APDOVANOTOS

BOSTONAS SAKO AČIŪ 

IR SUDIE

1996 m. lapkričio 23 d. Padėkos dienos ir Lietu
vos kariuomenės šventės proga, Bostono „Baltijos“ ir 
„Žalgirio“ tuntai surengė iškilmingą sueigą. Sesės ps. 
Gloria Adomkaitienė ir ps. Dana Dilbienė buvo 
apdovanotos Ordinais už Nuopelnus, kuriuos joms 
prisegė pati Vyr. Skautininke B. Banaitienė. Baigian
čiai Vyriausios Skautininkės pareigas v.s. Birutei Ba
naitienei buvo įteiktos gėlės ir nuoširdūs žodžiai 
išsakyti „Baltijos“ skaučių ir paukštyčių. Sueigos 
programoje, be oficialiosios dalies, buvo VS-kės 
pašnekesys Padėkos dienos tema ir tuntininkės s. 
Jūratės Aukštika'nienės su skautėm ir skautais 
paruoštas ir atliktas Lietuvos kariams ir partizanams 
pagerbti montažas.

Lapkričio 1-sios proga, Vyriausia Skautininke 
įsakymu Nr. 84-tuoju apdovanojo:

PAŽANGUMO ŽYMENIU:
si. Giliją Aukštikalnytę, „Baltijos“ t., Boston, 
psl. Dalią Didžytę, „Džiugo“ t., Melbourne, 
psl. Dainą Meiliūnaitę, „Džiugo“ t., Melbourne, 
psl. Kim Pettiford, „Džiugo“ t., Melbourne, 
psl. Daivą Statkutę, „Džiugo“ t., Melbourne, 
psl. Gintą Statkutę, „Džiugo“ t., Melbourne, 
psl. Zitą Šukytę, „Džiugo“ t., Melbourne.

ŽUVĖDROS ŽYMENIU:

g-v.v. Laimą Bacevičienę, „Nerijos“ t., Chicago, 
g.v.v. Danutę Strub, „Nerijos“ t., Chicago, 
g-v.v. Aldoną Weir, „Nerijos“ t., Chicago.

VĖLIAVOS ŽYMENIU:
j-ps. Aleksandrą Gražytę, „Nerijos“ t., Chicago, 
j-s. Rūtą Kirkuvienę, „Nerijos“ Chicago,
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TĖVYNĖS DUKROS ŽYMENIU: 
j.ps. Rasą Kelpšaitę, „Nerijos“ t., Chicago, 
ps. Oną Prašmutienę, „Džiugo“ t., Melbourne, 
v.sl. Dainą Šliterytę, „Aušros“ t., Sydney.

GINTARO ŽYMENIU:
j.ps. Aušrinę Karaitis, „Nerijos“ t., Chicago, 
j.ps. Laurą Lapinskienę, “Nerijos“ t., Chicago, 
j.ps. Dainą Rudaitienę, “Nerijos“ t., Chicago.

ORDINU UŽ NUOPELNUS: 
ps. Glorią Adomkaitenę, „Baltijos“ t., Boston, 
ps. Jūratę Batūrienę, LS Seserijos Atstovę Kanados 

rajone,
ps. Danutę Dilbienę, „Baltijos“ t., Boston, 
v.s. Vidą Jankauskienę, LS Seserijos Skautininkių ir 

židiniečių sk. vedėją,
s. Rasą Karvelienę, LS Seserijos J-siųjų Skaučių sk. 

' vedėją,
s. Dainą Kasputienę, LS Seserijos Ramiojo Vandeny

no sk. vedėją,

s. Jūratę Neimanienę, LS Seserijos Skaučių sk. 
vedėją,

s. Laimą Rupinskienę, LS Seserijos Jaun. Skaučių sk. 
vedėją.

PAKĖLIMAI Į VYR. LAIPSNIUS
Vyriausia Skautininke 1996 m. 85-ju įsakymu 

praneša, kad LSS Tarybos Pirmija lapkričio 1-sios 
proga į vyresniškumo laipsnius pakėlė bei LSS 
Garbės Ženklais apdovanojo sekančias seses:

Į PASKAUTININKĖS LAIPSNĮ:
v.sl. Reginą Kulbytę, „Baltijos“ t., Boston,
v.sl. Danutę Mažeikienę, „Palangos“ t., Los Angeles, 
v.sl. Liną Ruplėnienę, „Palangos“ t., Los Angeles.

Į JŪRŲ PASKAUTININKĖS LAIPSNĮ: 
v.v. Kristiną Janavičiūtę, „Šatrijos“ t., Toronto.

Į SKAUTININKĖS LAIPSNĮ:
ps. Aldoną Lingertaitienę, LS Seserijos Vyr. skaučių 

sk. vedėją,
ps. Naidą Šnipaitę, „Baltijos“ t., Boston, 
ps. Birutę Žiaugrienę, „Baltijos“ t., Boston.

Į JŪRŲ VYR. SKAUTININKĖS LAIPSNĮ: ‘ 
j.s. Mildą Arlauskienę, LS Seserijos Jūrų skaučių sk.

vedėją.

Į VYR. SKAUTININKĖS LAIPSNĮ:
s. Vidą Gasperienę, LS Seserijos Atstovę Europos 

rajone.

MŪSŲ VADOVĖS
DAINA PETRONYTĖ-

’ KASPUTIENĖ
Sesė S. fil. Daina Petrony- 

tė-Kaspųtienė pradėjo skautau- 
ti būdama 6 metų amžiaus. 
BrendoŪos Angeles „Palangos” 
tunto lietuviškoje-skautiškoje 
dvasioje, stiprėdama ištverme, 
pareigingumu, savarankišku
mu. 1980 m., baigusi LSS vado 
vių lavinimo „Gintaro” mokyk 
lą, segė Daina pradėjb reikštis 
įvairiose atsakingose vadovavi
mo pareigose. Įsijungusi į Aka
deminį Skautų sąjūdį buvo ASD 
pirmininke net ištisus aštuone
rius metus. Paskui tapo „Palan
gos” 'tunto tuntininkės’ pava
duotoja, o nuo 1992 metų iki da

bar — „Palangos” tunto tun- 
■tininke. Įsipareigojusi vykdo ir 
Ramiojo vandenyno rajono LS 
Seserijos atstovės pareigas.

Būdama uoli skautė, sesė Dai

na savo vispusišką skautiškos 
minties patyrimą ugdė savųjų 
tarpe: dalyvaudama vyresniųjų 
skaučių sąskrydžiuose, vienoje 
Tautinėje ir dviejose Jubiliejinė-1 
įse stovyklose. 1993 m. Jubijie- 
nėje stovykloje buvo vyr. skau
čių pastovyklės' viršininkė. 
Dalyvavo Gilvelio kursuose. Los 
Angeles lietuvių skautų,-čių 
„Rambyno” stovyklavietėje 
ruošiamose vasaros stovyklose 
sėkmingai reiškėsi įvairiose pa
reigose — nuo skiltininkės iki i 
pastovyklės viršininkės.

Sesė Daina studijavo Univer
sity of Southern California ir 
ten įsigijo Public Relations ba
kalauro laipsnį, o vėliau ten pat 
jai buvo suteiktas ir verslo ad
ministracijos magistro laipsnis.
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Dievui, Tėvynei ir Artimui

ad mcliora/
\

Akademinis Skautu. Sąjūdis

1996-XH-14
Pirmininko žodis

MIELOS KOLEGĖS IR MIELI KOLEGOS

Baigdamas trijų metu darbą Akademinio Skautų Sąjūdžio vadijoje, jaučiu pareigą padėkoti 
visiems man padėjusioms.

Esu labai dėkingas vadijos nariams, kurie tikrai pavyzdingai atliko savo pareigas. Ypač 
noriu paminėti mano pavaduotoją v.s. fil. Eugenijų Vilką, kuris redagavo Ad Meliorem! ir 
padėjo kituose Sąjūdžio darbuose; taip pat v.s. fil. Danutę Eidukienę, kuri vedė susirašinėjimą su 
Lietuvos A.S.S. nariais, prižiūrėjo jų atstovus atvykusius į Ameriką, visuomet turėjo gerų 
pasiūlymų ir patarimų.

Noriu jums pristatyti trumpą apžvalgą atliktų darbų mūsų kadencijos metu.
Pareigos buvo perimtos 1994 m., sausio mėnesio gale. Tuojau buvo pradėta kooptuoti 

narius vadijai, kuri pradėjo veikti su septyniolika narių, vėliau - išplėsta iki dvidešimties, su tuo 
pačiu narių skaičiumi Vadija užbaigė darbą, nė vienam nariui neiškiltus.

Per trijų metų laikotarpį A.S.S. Vadija turėjo 22 posėdžius: 3 Chicago’je ir 19 Los 
Angeles. Buvo išleista 2 numeriai Ad Meliorem!, dar vienas numeris ruošiamas išleisti šių metų 
gale. Išleista 5 numeriai Mūsą Vytis, 3 iš jų dvigubi, paruošti 4 A.S.S. Ad Meliora! Skautų 
Aidui.

Platesnė veikla:
1. 1994 metais suruošėme iškilmingus 70 metų nuo A.S.S. įkūrimo minėjimus Chicagoje 

ir Los Angeles.
2. Pravedėme F.S.S. Centro Valdybos rinkimus.
3. Turėjome A.S.D. ir F.S.S. reguliaminų pakeitimų korespondentines sueigas.
4. Pravedėme Korp! Vytis pagrindinius reguliaminų pakeitimus. Balsavimas planuojamas 

1996 metų gale.
5. Pakeitėme, kad A.S.D., Korp! Vytis ir F.S.S. Centro Valdybų rinkimai sutaptų kartu 

su L.S.S. rinkimais.
6. Išleidome naują A.S.S. nario pažymėjimo kortelę.
7. Išleidome A.S.S. apibudinantį lankstinuką.
8. Turėjome tris pakėlimus ir tris ordinų apdovanojimus.
9. Parėmėme Skautą Aidą Amerikoje ir Lietuvoje, Draugo Fondą, Lietuviškąją Skautiją, 

A.S.S. vasaros stovyklas Lietuvoje ir Baltų progrm. UW.
10. Surengėme Studijų Dienas ir suvažiavimą 1996 m. spalio 4-6 cLd., Woodstock Ilį 

Dalyvavo atsikviesti svečiai iš Lietuvos: Vilniaus u-teto t.n. Rasa Sprangauskaitė Jr 
Vytauto Didžiojo u-teto senj^Giedrius Globys. Buvo labai turiningos paskaitos.

11. Pasirūpinome išleidimu knygelės “Prasmė ir Proga” ir pagerbimu rezistento v.s. fil. 
Mykolo Naujokaičio 80-to gimtadienio proga, per Los Angeles A.S.S. metinę šventę.

39



Šiuo metu skyriai veikia: Australijoje, JAV - Chicagoje, Los Angeles, Worchestery ir 
atsikuria: Bostone, Detroite ir Washingtone. Daugiau narių dar yra: Clevelande, Champaign- 
Urbanoje, New Yorke, San Francisco, St. Petersburg ir Kanadoje.

Baigdamas - linkiu tiems, kurie veikia su Sąjūdžiu, tolimesnės prasmingos veiklos, - į 
atitolusius kreipiuosi, kad sugrįštumete, nes dar yra daug darbų ne tik čia, pas mus, bet dar reikia 
padėti atsikuriančiai Lietuvai ir jos A.S.S. veiklai.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų 1997 metų. ąj Meliorem!

v.s. fil. Gediminas Leškys 
ASS Vadijos pirmininkas

Naujo ASS Vadijos Pirmininko žodis

1996.XD.19

Mieli Sesės ir Broliai Akademikai!
Fil. Ginos Mičiulienės, fil. Eugenijaus Vilko ir savo vardu dėkoju tiems, kurie savo balsu 

reiškia pasitikėjimą mumis. Stengsimės visais atvejais suprasti bei patenkinti Jūsų reikalavimus, 
norus, patarimus ir šias svarbias ir atsakomingas pareigas tęsti siekdami Akademinio Skautų 
Sąjūdžio ideologinių principų gyvavimo.

Matosi daug darbo prieš akis, tačiau esame pasiryžę drąsiai žengti pirmyn. Ieškosim naujų 
priemonių patraukti jaunimą į mūsų gretas. Stengsimės tapti “geru pavyzdžiu” mūsų jauniems 
vadovams. Sieksime paįvairinti veiklą, aktualiau prisitaikyti prie dabartinio gyvenimo sąlygų. 
Prisiartinsim prie technologiškai pagrįstos aplinkos, užmegzdami Internet ryšius su musų nariais 
nežiūrint kokiame krašte ar už kokio horizonto jie gyvena. Palaikysim glaudžius ryšius, 
bendradarbiausim su mūsų sesėmis ir broliais Lietuvoje.

Be Jūsų, vis tai lieka tik svajonės. Tačiau su Jūsų parama viskas įmanoma, pasiekiama. 
Pramatau šviesią, gražią ateitį mūsų Akademinio Skautų Sąjūdžiui.

Linksmų Švenčių ir laimingų Naujų Metų linkime visiems.
I

Ad Meliorem!

s. Fil. Rimantas Griške,:s

ft k. į d.; fil. Leonas Maskeliūnas, Edmundas Korzo- Sprangauskait'ę Virginija Mačiulienę Danutė Eidukie- 
tįBS,. Jūratė Variakojien'ę .Giedrius Goby s, Rasa nė, Halina Plaušinaitien'e

M’
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO
STUDIJŲ DIENOS61X ixivroxu i/'.-?';;;;.- ... « atpvtrtsiJ ombnsia sbsbsq .tumvsmąjli?

bAv iuialądo (^traukūs iš I. Kairytės straipsnio “Drauge 1996.12.6) _. .
ASS tradicinės Studijų Dienos š.m. spalio 4-6 d.d. vyko šiaurinio Illinois Woodstockmktoūi n r . r ■ ■ J: n - nagingi imsioiiam

vietovėje esančiame Resurection centre.
Penktadienis buvo pradėtas dalyvių susipažinimu. Suvažiavo 52 dalyviai ne tik iš Čikagos, 

Los Angeles, Washington, DC ir Michigano, bet ir Lietuvos. ; ...... w . .
Šeštadienio programa prasidėjo paskaitomis. Paskaitas skaitei^ Dg’Katiliūtė-Boydstun, 

Šv. Ksavero u-teto Čikagoje psichologijos profesorė, dėsčiusi ir Vytauto Didžiojo u-tete Kaune; 
fil. Regina Narušienė, advokatė, Amerikos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė, kun. A. Saulaitis, 
SJ, dr. Leonas Sabaliūnas politinių mokslų profesorius Eastern Michigan u-tete, Ann Arbor.

Psichologė dr. D. Boydsun žvelgė kaip skirtingos sąlygos veikė ir formavo Lietuvos 
žmones ir išeivius, per tuos 50 metų. Pabrėžė, kad “jie” ir “mes”.;turime tas pačias šaknis, bet, 
turime skirtingus bruožus: komunizmas veikė visas gyvenimo sritis ir visuotinai lietė žmogų. 
Neišvengė ir išeivija įtakos iš savo aplinkos. Rytų ir Vakarų pasauliai skiriasi. . ... , . / ■

Fil. R. Narušienė turi daug progų lankyti Lietuvą ir stebėti gyvenimą, savo kalbojįę ilgimų..,,,.,... A 
sustojo prie Lietuvos teisinės sistemos. Paryškino skirtumus su JAV teise, Lietuvoje yra 
pereinamasis laikotarpis: leidžiami, keičiami, taisomi įstatymai.

Kun. A. Saulaitis irgi dažnai lankosi Lietuvoje. Jis paminėjo kelias apraiškas: . Lietuvoje 
religiniame gyvenime bendruomenė turi mažai reikšmės, tuo tarpų Amerikoje parapiją yra 
labiausiai išsivysčiusi ir paveikusi lietuvių religinį gyvenimą. Savanoriška. tarnyba Lietuvpje;!7(noy 
mažai praktikuojama, o Amerikoje - .labai plačiai.. Jis,pabrėžė, kad mums yra. jąbąi'įsvarbu 
suprasti Lietuvos žmones ir kuo daugiau bendrauti vieniems su kitais. , , , . , nivsišsvoz

Paskutinis kalbėjo dr. L. Sabaliūnas. Jis pastebėjo, kad nei išeivija, nei Lietuvos lietuviai 
nėra vienalytės bendruomenės. Mūsų bendravimas dažnai remiasi jausmais ir, tokie pasakymai: 
“‘mes’ išeivijoje norime dirbti ir bendrauti, o ‘jie’ nori pinigų”, sukelia įtampą. Visų mūsų tarpe 
yra didelis susignjpavimas politinių, kultūrinių .ir kitais požiūriais. Jei. pažvelgsi į išeiviją.- tos. , 
įvairios:.grupės sudaro “mes”. Lietuvoje irgi panašiai susiskirstę A politinių partijų, skaičius 
parodo nuomonių, įsitikinimų skirtumus. fealom ovi iammb 2Xi^

Po paskaitų tęsėsi ilgos diskusijos, kurias moderavo fil. Paulius Mickus. iš^aęĮjįųgton^e^.^-^Į 
DC. Buvo įdomų, išgirsti pasisakymus svečių iš Lietuvos; t.n. Rasos S prangaųskaitės. ų senjA 
GiednausGJįObigfvvi .nam oionolqfij .isiag ojJvvfiq aorunl .eanigim sanaJI .assisma omirinsiv 

-■* * * ° -
aBmrvsisjsv us

AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO SUVAŽIAVIMOs g g A 
žilsb alabia .poįr by;/;:PROTOKOLAS g SjDUJŽ^ .jflSg
.mhoteliv n eižom aufnplž g^ib

Suvažiavimas įvyko 1996 m. spalio 6 d. Woodstock, II. an,,; . v?i2
Tylos minute buvo pagerbti visi mirusieji Sąjūdžio nariai, ypatingai neseniai mirusieji a.a. 

fil. KostąsNęųo^įna^tgu^ąsSJgųysj aommsq mšn sįobagiE^ srX nsldotT 
Svečiai iš : Lietuvos, t.n. Rasa Sprangauskaitė ir senj. Giedrius Globys, apdovanojo

kiekvieną dalyvį gabaliuku gintaro ir Skautų Draugo lipinukais. (Pačios sesės pajūryje suiinko-.^^f^ 
gabaliukus gintaro ir suvėrę į vėrinį. Kas liko, dalyvius apdalijus, parsiveš atgal į Lietuvą - 
sesėnjs iirbrn^^njsipasid^inpK^grp^jpps^xi^^^fiip^fijIis^^-ipi ntyni ifa ĮH

ifsfeiž j&d .sjao’vkiasqa ovsa airi art jbsaaq jmmabmm j itgrmįisj aunas (I maitok .IR .oslliV .3 
Atidarymo žodis .yhsn g g A (£ ovas bėbdoi (£ fominivsltaži oibnod
Fil. J. Damauskas atidarė suvažiavimą pasakodamas apie jo pergyvenimus po karo.

Skautybės ideologija padėjo jam ir kitiems pergyventi šį laikotarpį. .Ta pati ideologiją, suaugusių 
in&mss ovud bn* ,axšidsq zil .sglavxqs aobfev aoįhmabml ovsz švsb avjIžsJ .HH

:ovwd aorfstasci oi .asmafo ovsa arraiv iJaibriavygį
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skautavime, padeda šiandien Lietuvoje ir čia. Akademinio Skautų Sąjūdžio uždavinys yra 
išlaikyti moralę. Reikia stebėti kas yra sakoma ir daroma, ir kodėl. Likti ištikimu obalsiui l'Ad 
melioreml”. Tarnauti Lietuvai ir tautai. Dalyviai parodė pagarbą fil. Damauskui ir jo kalbai 
atsistojimu ir plojimais.

Lietuvių Skautų Sąjungos pirmininko žodis
Fil. Kęstutis Ječius perdavė Skautų Sąjungos, Seserijos ir Brolijos sveikinimus 

suvažiavimo dalyviams. Brolis Kęstutis ragino gerbti vienas kitą, nepamiršti jaunesnių už save, 
palinkėjo tolerantiškumo.

Apdovanojimai
Įteiktas plakatas fil. V. Mikūnui, Vydūno Fondo pirm-kui už virš 30 metų sėkmingą 

vadovavimą.
Įteikti suvažiavimo dalyvių pasirašyti dainorėliai fil. dr. Vilijai Kerelytei ir fil. Ramonai 

Kaveckaitei, suvažiavimo rengėjoms.
Įteiktas AČIŪ ženklelis fil. Danutei Eidukienei, kuri globoja svečius iš Lietuvos.

Pranešimai
ASD CV pirm-kė pasidalino žiniomis apie veiklą Bostone, Čikagoje, Los Angeles ir ‘ 

Toronte. Ji apgailestavo ryšių stoką ir ypatingai pabrėžė dvasinių ir išorinių tradicijų svarbą.
K! V atstovas pasakojo apie K! V reguliamino keitimo komisiją ir planuojamą K! V 

suvažiavimą, kurį organizuoja fil. dr. Robertas Vitas. Jis apibūdino Čikagos skyriaus veiklą.

Vilniaus A.S.S. skyriaus veikla
Pranešė t.n. Rasa Sprangauskaitė. Visi trys skyriai - Kauno ir Klaipėdos veikia kartu. 

Skyriai ruošia stovyklas, kalėdines viktorinas ir menų dienas. Vilniaus skyrius turi istorijos 
dieną, initium ir fini semestri, arbatėles su vyresniais skautais, gavėnių rekolekcijas. Taip pat 
susirenka dažnai savo mokslo ir parinktų studijų pasidalinimui. Ad Melioreml laikraštėlis yra 
leidžiamas kartu su Kaunu.

Nors yra 7 skautų organizacijos Lietuvoje, ASD/KIV priima visus. Jie yra apsiėmę 
vienijimo pareigas. Rengė jurgines, kurios pavyko gerai. Lapkričio mėn. įvyks skautų 
suvažiavimas.

A.S.S. Kauno skyriaus veikla
Senj. Globys pranešė, kad Kaune yra: 8 senj., 7 t.n. ir 15 kandidačių/junjorų. Didelė dalis 

dirba tunte. Skyrius ruošia renginius skautams, pvz. žygius su kliūtimis vilkiukams, viktorinas. 
Skyriaus nariai švenčia Kūčias gamtoje, turi sueigas, rekolekcijas, savišvietą, lt

Problemų yra. Klaipėdoje nėra paramos veiklai. Užjūrių filisteriai pakėlė kai kuriuos 
narius, kurie nestudijavo. Prašo mūsų bendrauti, dalyvaujant suvažiavimuose, stovyklose ir per 
susirašinėjimą.

Fil. dr. Jurgio Gimbuto laiškas rašytas Lietuvos akademikams skautams, perskaitytas fil. 
E. Vilko. Fil. skatino: 1) narius įsijungti į akademinį pasaulį, ne tik savo specialybėje, bet siekti 
bendro išsilavinimo, 2) tobulėti savo srityje ir 3) prisistatyti save A.S.S. nariu.

A.S.S. Vadijos pirmininko pranešimas
Fil. Leškys davė savo kadencijos veiklos apžvalgą. Jis pabrėžė, kad buvo sunku 

įgyvendinti visus savo planus. Jo pastabos buvo:
/
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Iš k. į d.: Rasa 
Sprangauskaitė,, 
Giewdrius Gobys, 
ir Danutė 
Eidukienė

a) palaikymas ryšių tarp Sąjūdžio narių buvo nesėkmingas. Buvo kviesti tam tikslui 
koordinatoriai, bet jokio atsakymo negavo.

b) kadangi Ad Meliorem! biuletenio išleidimas labai brangus ($600-$700), buvo išleistas 
tik vienas numeris į metus. Veiklos aprašymų nebuvo.

c) Mūsų Vytis išleidimas yra sunkus. Niekas nepasiūlo padėti.
d) Susirinkimai per reti.
e) Vydūno Fondo darbuose nėra jaunimo.
f) Dabartiniuose rinkimuose yra kandidatų į visas tris Centro valdybas.

Pristatyti Vydūno Fondo tarybos pirm-kas fil. L. Maskoliūnas, fil. Manvydas Šepetys iš 
Detroito ir fil. Paulius Mickus iš Washington, DC.

Pristatyta Rozeoliucijų komisija: fils. Nida Bichnevičiūtė, Vytenis Kirvelaitis, Leonas 
Maskaliūnas, Halina Plaušinaitienė ir Eugenijus Vilkas.

Fil. D. Eidukienė pranešė, kad dirba 9 metus kaip ryšininkė A.S.S. reikalais su Lietuva. 
Ryšys yra geras.

Fil. V. Kerelytė išreiškė, kad yra reikalinga turėti toleranciją jaunimui ir pritraukti jį į 
veiklą. Ji taip pat pabrėžė, kad prityrę filisteriai turėtų būti kviečiami į globėjus, nes tiktai jie gali 
perduoti mūsų organizacijos ideologinį ir tradicinį lobį.

Fil. Damauskas pabrėžė reikalingumą atgaivinti arbiter elegantiarm pareigas valdybose. 
Fil. Maskaliūnas pritarė fil. Dainauskaui ir, kad tėvūnai turėtu būti vyresni filisteriai. Fil. V. 
Kirvelaitis pareiškė, kad K! V ir ASD veikla yra atskira ir F.S.S. nariai negali kištis į jų veiklą.

Fil. G. Mačiulienė teigė, kad yra svarbu kviesti tuos filisterius, kurie turi patyrimo A.S.S. 
veikloje, ne tiktai tuos, kurie turi fil. laipsnį ir dirba tuntuose.

Po rezoliucijų pristatymo suvažiavimas užbaigtas “Gaudeamus”.
* * *

o
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AKADEMINIO SKAUTŲ SĄJŪDŽIO VADOVAI 
50 METŲ BĖGYJE

1947 m. - 1951 m. Prof. I. Končius, pirm., dr. D. Kesiūnaitė - pirm, pavaduotoja 
fil. V. Augulis pirm, pavad., fil. B. Kviklys (nuo 1948.08.12).

1951 m. - 1953 m. Prof. I. Končius - pirm., dr. D. Kesiūnaitė ir fil. B. Kviklys, pirm, 
pavaduotojai iki 1953.03.19, nuo to laiko - E. Vilkas.

1953 m. - 1955 m. Dr. M. Budrienė - pirm., G. Čaplikaitė ir V. Mikalavičius 
(Mikūnas) pirm, pavaduotojai.

1955 m. - 1957 m. fil. A. Plateris-Broel pirm., G. Prielgauskaitė ir K. Mikėnas pirm, 
pavaduotojai.

1957 m. - 1958 m. Dr. J. Aglinskienė pirm., A. Mickevičius ir O. Ščiukaitė, pirm, 
pavaduotojai.

1958 m. - 1960 m. E. Vilkas pirm., A. Marchertas, J. Liubinskas (nuo 1959.8.25), M. 
Grigaravičiūtė - pirm, pavaduotojai.

1960 m. - 1962 m. fil. E. Korzonas - pirm., I. Kairytė pirm, pavaduotoja.

1962 m. - 1963 m. V. Šliūpas - pirm., L. Maskaliūnas (trumpai), V. Mikūnas pirm, 
pavaduotojai.

1963 m. - 1964 m. K. Mikūnas - pirm., L. Petrauskaitė, V. Demereckis pirm, 
pavaduotojai.

1964 nu - 1967 m. A. Treinys pirm., A. Kubiliūtė, vėliau D. Bulgarauskaitė pirm.

j.'

1967 m. - 1969 nu

pavaduotojos.

E. Vilkas - pirm., E. Radvenis pirm. pav. A. Karalius pirm, 
pavaduotojas.

1970 m. - 1972 m. L. Grinius - pirm., D. Korzonienė pirm, pavaduotoja.

1973 m. - 1976 m. E. Korzonas - pirm., I. Kairytė pirm, pavaduotoja.

1976 m. - 1978 nu V. Statkus - pirm., V. Sabaliūnaitė pirm, pavaduotoja.

1978 m. - 1984 m. Dr. Raim. Strikas - pirm., Rita Pauperienė pirm, pavaduotoja.

1985 m. 1987 m. K. Ječius - pirm., Aldona Rauckienė pirm, pavaduotoja.

1988 m. - 1990 m. Danutė Eidukienė - pirm., A. Likanderienė pirm, pavaduotoja.
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1991 m. - 1993 m_ Edm. Korzonas - pirm., K. Ječius pirm, pavaduotojas.

1994 m. 1996 m. Ged. Leškys - pirm., E. Vilkas pirm, pavaduotojas

1997 m. - 1999 m. R. Griškelis - pirm., V. Mačiulienė pirm, pavaduotoja.
* * *

LOS ANGELES ASS SKYRIAUS METINĖ ŠVENTĖ
(Medžiaga panaudota iš I. Medžiuko straipsnio “Pagerbtas rezistentas Mykolas Naujokaitis“, 

Draugas, 1996.12.4).
Akademinio Skautų Sąjūdžio Los Angeles skyrius, spalio 13 d. Šv. Kazimiero parapijos 

salėje, savo metinės šventės proga paminėjo 1940 m. antisovietinio rezistencinio sąjūdžio 
susiorganizavimą, ir suruošė iškilmingą pagerbimą žymiam rezistencijos dalyviui filisteriui 
Mykolui Naujokaičiui.

Fil. M. Naujokaitis buvo ne tik vienas iš pirmųjų rezistencijos organizatorių, bet ir vienas 
iš daugiausiai nukentėjusių, - dar ir dabar, po 56 metų, kenčiantis sužeidimų pasėkas.

Sovietų okupacijos metu Lietuvoje buvo susidarę du rezistencijos centrai: Kaune ir 
Vilniuje. Generalinio štabo mjr. V. Bulvičius vadovavo kariškiams, teisininkas M. Naujokaitis - 
civilinėje srityje. Sužinojęs, kad yra sovietų sekamas, kaip visi padorūs lietuviai buvo tada 
sekami, pasitaręs su mjr. Bulvičium išsirengė vykti į Berlyną, pas pik. K. Škirpą, buv. Lietuvos 
pasiuntinį ir įgaliotą ministrą, turėjusį pažinčių su Vokietijos aukšto rango kariškiais. Buvo 
svarbu sužinoti ar Vokietija ruošiasi karui su sovietais, kada to karo, išsilaisvinimo Lietuvai, 
galima laukti, ar galima tikėtis iš Vokietijos pagalbos desantininkais ir ginklais. Prie Kelmės 
peržengė Lietuvos-Vokietijos sieną, neseniai vokiečių užimtą Klaipėdos kraštą. Pasiekęs 
Berlyną, gavęs žinių, kad karas galimas gegužės 15 d. ir kad II-ąją karo dieną būtų sudaryta 
Lietuvos vyriausybė, M. Naujokaitis išsirengė, per Tilžę, grįžti į Lietuvą. Prie sienos buvo rusų 
sargybinių sunkiai sužeistas į koją, ranką ir krūtinę. Nuvežtas į Tauragės ligoninę operacijai, 
Berlyne gautas žinias perdavė pogrindžio ryšininkei.

1941 m. bal. 30 d. M. Naujokaitis buvo pervežtas į Kauno Sunkiųjų darbų kalėjimą, kur 
buvo gydomas ir žiauriai tardomas, kartais mušamas iki sąmonės netekimo. Nežiūrint kankinimų 
paslaptį išlaikė. Po birželio 22 d. prasidėjusio karo, jis buvo išlaisvintas, nuvežtas į ligoninę 
tolimesniam gydymui. Pasveikęs vėl įsijungė į rezistenciją, kovai prieš naują okupantą. Vokiečiai 
irgi norėjo jį suimti, bet - nepavyko. Vėliau, kaip ir daugumas lietuvių, M. Naujokaitis pasitraukė 
į Vokietiją, - po karo apsigyveno Pietų Kalifornijoje.

Apie M. Naujokaičio rezistencinę veiklą kalbėjo fil. A. Dundzila, atvykęs iš Washington, 
DC, davęs idėją ir surinkęs daug medžiagos knygelei “Proga ir Prasmė”, kurioje plačiau aprašyta 
M. Naujokaičio rezistencinė veikla. 48 psl. knygutę, su žemėlapiu sienos perėjimo vietų, 
keliomis tardymo bylos ir kitomis nuotraukomis išleido Akademinis Skautų Sąjūdis, M. 
Naujokaičio 81 metų sukaktuvių proga. Knygutė - didelis įnašas į mūsų istoriją, - apie sovietų 
pirmosios okupacijos žiaurumą, Lietuvos kankinius, žinių labai mažai turime.

Solenizantą žodžiu sveikino: Lietuvos konsulas V. Čekanauskas, ALT-os L.A. skyriaus 
pirm. A. Mažeika, L.B. Vakarų Apygardos pirm. V. Gedgaudienė, L.S.S. Ramiojo vandenyno 
vadovė Z. Rahbar-Čameckaitė, perskaičiusi LSS Tarybos pirm. K. Ječiaus sveikinimą, AS 
Sąjūdžio pirm. G. Leškys. Rastu sveikino: LSS Brolijos vyr. s. A. Sekas, 1941 m. sukilime 
žuvusio karžygio Juozo Milvydo našlė, E. Vilkas perskaitė sveikinimus buvusių rezistentų P. 
Naručio ir J. Kojelio. Buvęs. Kauno V.D. u-teto profesorius dr. A. Avižienis su sveikinimu 
atsiuntė V.D. medalį.

Tautine juosta apjuostas M. Naujokaitis, savo kalboje prisiminė kai kuriuos epizodus iš 
pogrindžio veiklos. Sueigos programą pravedė senj. A. Kudirka, K! Vytis L.A. pirmininkas.
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Filisterių Skautų s-gos Čikagos sk. sueigoje. Iš k. sėdi — H. Plaušinaitienė, dr. V. Kerelytė, J. 
Damauskas, skyriaus pirm. dr. Renata Variakojytė, D. Eidukienė. Stovi — L. Maskaliūnas, Ir. 
Kairytė, V. Mikūnas, S. Statkienė, V. Statkus ir J. Variakojienė.

ČIKAGOS ASS SKYRIAUS METINĖ ŠVENTĖ
(Ištraukos iš sesės Vidos straipsnio Drauge 1996.12.4)

Čikagos ASS skyriaus Metinė Šventė vyko š.m. lapkričio 15-17 d.d., pradėta penktadienio 
vakare, Pasaulio Lietuvių Centro, Lemonte, Bočių menėje. ASS Čikagos skyriaus pirm. fil. 
Vytenis Kirvelaitis pradėjo sueigą ir jos vedimą perdavė fil. Jonui Variakojui.

T. n. Vilija Meilytė pravedė ASD pasižadėjimą. ASD pasižadėjimus davė: Lisana von 
Braun, Danutė Genčiūtė, Milda Harris, Onutė Utz, Elytė Žukauskaitė ir Rima Žukauskaitė.

Korp! Vytis pasižadėjimą pravedė senj. Andrius Utz. Pasižadėjimą davė: Paulius 
Atkočiūnas, Linas Gierštikas, Mikas Jesevičius, Rimas Lukas ir Gintis Nedas.

Į filisterius pakelti: fil. Ingrida Cicėnaitė, fil. Renata Naudžiūtė-Stankuvienė, fil. Andrius 
Panaras ir fil. Juozas Vilutis.

Oficialioji dalis baigta LSS Tarybos pirmininko fil. K. Ječiaus ir ASS Čikagos skyriaus 
pirmininko fil. V. Kirvelaičio sveikinimų žodžiais.

Šeštadienio vakare visi nariai ir svečiai rinkosi jaukioje Alpine Banquets salėje, Darien, IL 
į Metinės Šventės pokylį. Po vakarienės - akademija. Fil. V. Brazaitytė padėkojo visiems už 
dalyvavimą šventėje, už narių įdėtą darbą praėjusių metų veikloje, supažindino visus vakaro 
dalyvius su naujais ASS Čikagos skyriaus nariais. Apibūdindama kiekvieną jų, paminėjo kokiam 
universitete studijuoja, kokią mokslo šaką pasirinkę. Taip pat buvo apibūdinti ir naujieji 
filisteriai.

ASD Centro Valdybos pirm. fil. N. Bichnevičiūtė perskaitė Lietuvos skautų akademikų 
sveikinimą.

ASS pirmūnas fil. Jonas Dainauskas, negalėjęs dalyvauti pakėlimuose, sveikino naujus 
narius ir priminė Studentų skautų draugovės pradžią (1924 m. spalio 16 d.). Iš steigėjų tėra likę 
tik trys gyvi nariai. Jis ragino niekad neužmiršti spalvų svarbos ir reikšmės.

Sekmadienio rytą, Jaunimo Centro koplyčioje fil. tėv. Juozas Vaišnys, SJ, aukojo šv. 
Mišias už gyvus ir mirusius Čikagos ASS skyriaus narius.

* * *
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VYDŪNO FONDAS
REMIA STUDENTUS

V F valdyba 1996. 12. 11 posėdyje paskyrė:
1. Paskolas trims J.A.V. universitetų studentams-ėms - 13,000 dol.
2. Pašalpas Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto 13-kai studentų - 1,800 dol.
3. Vilniaus Universiteto 12-kai studentų - 1,794 dol.
4. Klaipėdos Universiteto 7-iems studentams - 775 dol.
5. Korp! Vytis ir ASD Kauno skyriui paskyrė 930 dol. išleidimui 1997 metų Skautiško 
kalendorėlio.

VYDŪNO FONDAS yra įsteigtas Akademinio Skautų Sąjūdžio pastangomis. Jis teikia paskolas 
ir stipendijas lietuvių studijuojančiam jaunimui sekančia tvarka: Akademinio Skautų Sąjūdžio 
nariams, LSS Seserijos ir Brolijos nariams, kitiems lietuviams studentams. Pirmenybė teikiama 
gausių šeimų studentams.
Mokslo išlaidoms padengti paskolos yra duodamos sekančiomis sąlygomis:

1. Vieno semestro mokslo išlaidoms padengti.
2. Paskola - beprocentinė (be palūkanų) iki sutarto paskolos grąžinimo laiko. Paskolos 

laiku negrąžinus, pradeda priskaičiuoti % palūkanų.
3. Sekančiam semestrui paskolos prašyti galima tik pristačius užbaigto semestro pažymius.
4. Paskola turi būti gražinama VF valdybai po vienų metų studijas užbaigus. Paskola 

grąžinama iš karto visa suma arba dalimis, susitarus su VF valdyba.
5. Paskolos gavėjas yra įpareigojamas:

a. pranešti VF valdybai savo pavardės ir adreso pakeitimus
b. Paskolos grąžinimo terminui atėjus, be atskiro raginimo grąžinti paskolą arba 

susitarti su VF valdyba dėl atmokėjimo dalimis.
Informaciją teikia A.S.S. skyriai ir Vydūno Fondo valdyba, tel.: 708-243-0865, 14911 East 127th Street, 

Lemom, IL 60439.

ŽINIOS
IŠ JAV

Rūta Kalvaitytė darbuojasi atkurti A.S.S. skyrių Bostono rajone. Planuotas susirinkimas 
Padėkos Dienos savaitgaly dėl įvairių priežasčių neįvyko. Sausio mėnesį ji išvyksta į Olandiją 
studijoms, vienam semestrui, bet sugrįžus norėtų sušaukti sueigą ir kviečia Bostono rajone 
esančius ASS narius prisiųsti savo adresus ir telfono numerius, kad sugrįžus galėtų pranešti jums 
apie sueigą.

Fil. Rūta Kalvaitytė, 3 Ridge Rd., Walpole, MA 02081, (508) 668-0422

IŠ AUSTRALUOS
Brolis j.v.s. fil. V. Vaitkus “mušasi” į kinematografiją - beatostogaudamas (1995) 

Lietuvoje, paruošė visą ciklą filmų ir filmelių apie savo keliones tėvynėje. Tai sudarysią, berods, 
19 valandų žiūrėjimo. Reikėtų - sako - dar padirbėti prie jų redagavimo, bet gyvenant Sydnėjaus 
lietuvių sodyboje, kur jis dabar gyvena, nesą daug laiko, nes per daug progų gerajam darbeliui.

Tėvynės Židinys, Nr. 3 (63)
ASS Sydnėjaus skyriaus akademikui fil. Izidoriui Jonaičiui 1995-ais metais mirus, 

reiškiame užuojautą artimiesiems.
1995.11.05 d. ASS skyrius Lietuvių namuose suruošė labai pasisekusį M. K. Čiurlionio 

120-sios gimimo dienos minėjimą pavadintą “Su Čiurlioniu į padanges”. Minėjimo “širdis” - fil.
J. Viliūnienė ir dr. G. Kazokienė - prelegentė. Programoje dalyvavo dr. R. Zakarevičius 
(pianinas), “Sutartinės” ansamblis ir deklamatoriai.
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NeaugSlo ūgio vyrukas kreipiasi Į cirko 
savininką prašydamas žvėrių tramdytojo 
tarnybos.

Savininkas suabejoja, ar jis tiktų, bū
damas tokio mažo ūgio.

— Tai yra mano darbo paslaptis! Tie 
žvėrys laukia, kol paaugsiu didesnis!

Gandi buvo paklaustas, ką jis galvoja 
apie Vakarų civilizaciją?

— Aš manau būtų gera idėja, jei ji 
ten būtų — atsakė jis.

Štai, prie: laiptų- namo naujo 
Liūtai didelTsargauja.
Pridaryti jie iš'gipso,
Tokie niūrūs, nesišypso...

Regis, tuoj užpulti-tyka- 
Tdi mūs Mikui nepatiko:. 
Ką daryt, kad šitų liūtų. 
Kiek linksmesnis vaizdas būtų?

Mikas kų-daryt-suprato, Gavot liūtai po-gėlyt^
Kai sutiko čia. Renatą. Šypsos- šitaip apdalyti-
Turi ji gilių-Kaip tinkal ■ Tau. visai jie neberūstūs
Pašviesėjo net aplinkui... Lauks svečių, priedurų būsto.

Piešė Robertas Bręstais, eiliavo Petras Kaltelis

Mokytoja:
- Mariau, jeigu tu turi vieną 

litą ir paprašai brolio dar vieno 
lito, kiek tu turėsi litų?

- Vieną.
- Tai tu jau nebežinai kiek 

bus prie vieno pridėjus vieną!?
- Žinau, bet jūs, mokytoja, 

nepažįstate mano brolio...
© <3 Q

Per atostogas aplankęs 
dėdę, Lukas džiaugiasi:

- Dėde, dūda, kurią man 
padovanojote gimtadienio 
proga - pati geriausia dovanai 
Labai ačiū!

- Nejaugi? - stebisi dėdė. - 
Juk tu gavai ir daugiau dovanų.

- Vis tiek jūsų pati geriausia. 
Man senelis duoda kasdien po 
litą, kad nedūduočiau.

- Tik apmoviau naujomis 
kelnytėmis, o tu vėl Įkritai į balą, 
matai, kokios purvinos dabar 
tavo kelnytės, - priekaištauja 
mama mažajam Domukui.

- Aš, mamyt, taip greitai 
kritau, kad nespėjau nusimauti 
kelnyčių, - teisinasi vaikas.

"Kregždutė". Lietuva
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