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Neofito Rago jūrų skautės Jus sveikina! Linksmai
■ stovyklaujame Rako stovykloje.

2



Mielos Sesės,

Su pavasariu ir vasara — 
jaunosios sesės iškylauja, sto
vyklauja. Tai puiki proga pa
tirti skautybę kaip linksmą 
žaidimą. Bet skautės kelionė
je tas linksmas žaidimas tam
pa ir jos didžiojo užmojo vyk
dymu. Jaunoji sesė žaidimų 
pagalba, sveikoj aplinkoj, atvi
ram ore stiprina savo svei
katą ir ugdo savo būdą, su 
paskatinimu geriems veiks
mams, teisinga laikysena, su
teikiama proga iniciatyvai, sa
vęs kontrolei, pasitikėjimui 
savimi ir savęs vadovavimui. 
Tame ir glūdi skautybės kūrė
jo Baden-Powellio didysis ge
nijus: ne išviršine „dresūra”, o 
iš vidaus plaukiančiu entu
ziazmu sesė įpareigoja eiti 
šiuo brendimo keliu. Šioje sri
tyje kaip tik ir pasireiškia va
dovės asmenybė ir gabumai, 
jos nepakeičiamas paw ,ys 
bei laikysena.

Būdo ugdyme ir charakterio 
susiformavime jaunoji sesė at
siveria daugybei vertybių. 
Tarp jų viena iš pagrindinių 

yra: kaip ji bendrauja su gy
vuoju Dievu. Atviroj gamtoj 
kviečiama pajusti kūrinijos 
stebuklą ir jos Autorių: Gam
tos pažinimas... teikia geriau
sių priemonių berniukų protui 
ir mintims atskleisti... Dievas 
Kūrėjas dar ryškiau stoja 
prieš berniuko akis ir Jo ste
buklinguose kūriniuose, kas 
drauge su aktyviu Jo valios 
pildymu, tarnaujant kitiems 
ir, sudaro konkretų tikybos 
pagrindą... O pasaulėžiūrą ji 
susidaro, reikšdama pagarbą 
Dievui ir artimui bei pagarbą 
sau, kaipo Dievo tarnaitei. 
(Baden Powell) Religiniam 
lavinime tad paliečiame pačią 
skautybės širdį. Į ją atsiremia 
ir įstatai, ir šūkis, ir įžodis.

Skautų sąjūdyje Dievui pa
reigos reiškimo detalės palie- ■ 
karnos daugiausia vietinių au
toritetų rankose, tačiau lau
kiama, kad kiekvienas skau
tas priklausytų kokiai nors 
tikybinei grupei ir lankytų jos 
pamaldas. Baden-Powellis 
kalba apie stovykloje kasdie

nines maldas ir savaitines 
pamaldas. Joms siūlo kuo pa
prasčiausią charakterį.

Tiek bendrai skautavime, 
tiek ir religiniam lavinime 
'svarbu parinkti tinkamą la
vinimo būdą. Skautybės stei
gėjas tvirtina: „Tikyba tegali
ma persiimti, bet negalima jos 
mokyti. Tai nėra drabužis, 
dengiąs išorę ir dėvimas tik 
[sekmadienį. Tikyba yra tikra 
berniuko būdo dalis, sielos 
išsiugdymas... Tai asmenybės- 
bei vidaus įsitikinimo, o ne in
struktavimo reikalas”. Todėl 
jis ir kviečia berniuKą ir mer
gaitę eiti gamtos pažinimo ke
liu. Ten visa vyksta be žmo
gaus pagalbos, bet pagal Die
vo Kūrėjo dėsnius.

Gyvendama ir veikdama at
virame ore, pasinėrusi į gamtos 
pažinimą, mergaitė sužadina 
įsavo vaizduotę ir pradeda su- 
Ivokti Amžinybę ir didžiąją 
Kūrėjo schemą, kurioje žmo- 

|gus toks menkutis. Šie daly
kai nepaprastai žavi mergaitę, 
įsukelia didelį smalsumą, lavi
na pastabumą ir tiesiai veda į' 
Dievo Rankos šiame stebuklų 
pasaulyje atpažinimą.

Iš to ir plaukia Sesėms va
dovėms kvietimas: vesti savo 
jaunąsias seses šio nuosta
baus atradimo keliu. Ar ga
lime įsijungti į grasesnę kelio
nę už tą, kurie runosios 
sesės lavina savo būdą, for
muoja savo charakterį ir kuria 
savo asmenybę Amžinosios 
Meilės artumoj? Iš to ir ateina 
mums visiems iššūkis: būti 
Prisikėlusio Kristaus liudyto
jais savo jaunesniems bro
liams ir sesėms.

Budėkime, Sesės!
s. Gediminas Kijauskas,

SJ
Iš „Vadovės užrašai” Nr. 2
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eštadienis, sausio 18 d.

Pravedusios sueigas Le- 
monte ir Čikagoje, ,Aušros 
Vartų7„Kernavės ’ tunto „Žol- 
pienės” būrelio vyr. skautės 
kandidatės rinkomės sesės 
Marytės namuose. Čia atliku- 
sios paskutinius pasiruošimus 
mūsų susimąstymo savaitga
lio išvykai, susėdome į du au
tomobilius ir kartu su savo glo
bėjomis — sese Onute ir sese 
Maryte į Michia
na Shores Michigano vaisti

ne. Vykome į šią nuošalią 
vietovę, kad ramioje aplinkoje, 
netrukdomos kasdienio gyve
nimo eigos, galėtume geriau 
pažinti save ir kitas būrelio 
nares, suprasti Die’-o meilę 
savyje ir išmokti jąja dalintis, 
o taip pat įsigilinti į skautavi- 
mo pasaulėžiūrą, pamąstyti 
apie savo siekius gyvenime, 
aptarti /lietuvybė, išlaikymo 
svarbą ir naudą mūsų šeimose 
ir organizacijoje.

Pusiaukelėje sustojome pa
vakarieniauti 'ir Michianą pa
siekėme jau visiškai sutemus. 
Skautiškos patirties pamoky
tos, džiagiamės atsivežusius 
kastuvus, nes privažiavimas 
prie namo, kuriame praleisi
me savaitgalį, buvo apdengtas 
storu sniego sluoksniu. Visos 
kibome. darbai-. Prakasusios 
platu į um automobi
lius i su •?< Į ■ ■, . v”"-ą atsivežtą 
manu .

St • -t vai -..asios, sekėme se
sę Onutę į tamsoje skendintį 
kambarį, p aoštą mūsų pir

mam susimąstymui. Tyloje su
sėdome aplink didelį apvalų 
stalą. Prieš kiekvieną stovėjo 
įvairiai papuošta neuždegta 
žvakė. Sesė Marytė kalbėjo 
apie augimo ir brendimo po
reikius; apie įvairią žmonių 
įtaką mūsų gyvenime ir apie 
kiekvieno asmens įtaką (švie
są), kuria paliečiame kitus. 
Uždegtų septynių žvakučių 
šviesoje jautėsi seseriška mei
lė, o maldos žodžiuose reiškėsi 
jaunatviško pasiryžimo dva
sia. Paskui aptarėme kiekvie
nos narės teises ir svarbiau
sius poreikius sukurti sveiką 
aplinką, kurioje visos galinčios 
saugiai augti ir bendradar
biauti.

lOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQQObbOOOOOdOOOOOOOOOOOO'

KVIESLYS LSS TAUTINĖS STOVYKLOS 
DAINAI IR ŽENKLUI SUKURTI

K Kviečiame dalyvauti Lietu-
I vių Skautų sąjungos VIII Tau-
6 tinės stovyklos dainos ir
@ ženklo sukūrime. Ši stovykla
Įvyks 1998 m. rugpjūčio mėn.

Atlanto rajone, paminėti 80- 
ties metų lietuvių skautų įkū
rimo jubiliejų.

Kviečiame sukurti VIII Tau
tinės stovyklos dainos žodžius, 
o Pirmija pakvies kompozito
rių sukurti muziką. Taip pat 
galirt pasiūlyti rI S. dainos 
žodžius su autoriaus,-ės pri
taikyta melodija.

Nupiešti VIII Tautinės sto
vyklos ženki.; pritaikytą 80 
m. jubiliejui, ženklas turi būti 

n

Ot'-'OOOOOOOO'JOOOOCOOdOOOOOeOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Kiekviena surašėme ir visos 
bendrai pasidalinome ateities 
ir šio savaitgalio asmeniškais 
siekiais. Norėdamos vaizdžiai 
išreikšti per šį savaitgalį savo 
meilę ir draugystę, išsirin
kome skirtingos spalvos su-
karpytų storų siūlų maišelį ir 
didelį segtuką. Per šį savait
galį, viena kitą paskatinda- 
mos, padėkodamos ar tik 
reikšdamos savo draugystę, 
prie tos sesės segtuko turė
sime pririšti savo siūlą. Tokiu 
būdu, grįždamos namo, visos 
būsime pasipuošusios drau
gystės vaivorykšte.

Išsijudinti ir pagyvinti va
karą, sustojusios žaidėme „Vė
jas gluosniuose”. Sustojusios 
ratu glaudžiai apsupome vie
ną sesę, kuri, vaizduodama, 
kad vėjas ją siūbuoja, pasvir
davo į kurią sesę. Jos ją at
remdamos, švelniai nuo savęs 
pastumdavo. Pabaigusios žai
dimą, išklausėme sesės Ma- 

tinkamas pagaminimui iš 
metalo ar išsiuvinėjimui.

Kviečiame dalyvauti visus 
brolius ir seses Lietuvių 
Skautų sąjungos narius. Pa
siūlytus projektus įvertins 
LSS Tarybos Pirmija ir pas
kelbs spaudoje, bei LSS kores
pondencijose.

Projektus siųsti iki 1997 m. 
lapkričio 15 d., LSS Tarybos 
pirmininkei: v.s. Birutė Ba
naitienė, 84 Margaret Rd. 
Abington, MA 02315.

Budėkime!
v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė
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rytės apibūdinimo dienoraščio 
rašymo tikslus ir pasiskirs
tėme pareigomis kitai dienai.

Vakarą užbaigėm žiūrėda
mos labai įdomią, nors liūdną 
vaizdajuostę — „Rocket Gib- 
ralto”. Šioje vaizdajuostėje 
matėme vienos šeimos tris 
kartas, susirinkusias švęsti 
senelio gimtadienį. Kiekvie
nas šeimos narys — individas, 
turintis gerų ir blogų ypaty
bių. Senelis, jausdamas ar
tėjančią mirtį, vaizdžiai pasa
koja vaikaičiams, kad po mir
ties norėtų būti palaidotas 
taip, kaip jo protėviai vikingai 
— uždegtame laive, jūroje. Se
ka pasaka, kaip vaikaičiai įgy
vendina senelio pageidavimą.

Sekmadienis, sausio 19 d.

Atsikėlusios radome seses — 
Alytę, Birutę Ankutę ir Birutę 
Jurjonaitę beruošiančias bly
nus su braškių uogiene. Pa
dengusios stalą pasimeldėme 
ir skubiai valgėme gardžius 
pusryčius. Pavalgiusios išva
žiavome klausyti Mišių įdo
mioje Notre Dame bažnyčioje, 
kurios vidus panašus į teatrą. 
Altorių pusračiu supa suolai, o 
grindys leidžiasi žemyn link 
altoriaus, todėl viskas gerai 
matosi. Pamoksle kunigas pa
sakojo, kad kiekvienas esame 
Dievo meilės ženklas ir kad tą 
meilę turim reikšti tarnavimu 
vieni kitiems.

Buvo graži saulėta diena. 
Grįžusios apsirengėme šiltais 
drabužiais ir gera nuotaika 
pasileidome į paežerę pasi
džiaugti retai matyta užša
lusio ežero pakrante. Pap1’ 
mys atrodė kaip Alaska ai An- 
tarktika. Viskas balta, o suša
lusios ežero bangos panašėjo į 
kalnelius. Reikėjo labai-atsar- 
giai eiti neįkristume į 

properšas lede. Greitai pavar
gome brisdamos per gilų snie
gą. Be rogučių čiuožėme snie
guotomis kopomis. Nutarėm 
pabandyti sukrauti laužą. 
Skautiška tvarka pasiskirs
tėme darbais. Uždegtas laužas 
'viliojo savo šiluma. Šildėmės 
prie laužo, kuris aplink save 
tirpino sniegą. Gėrėjomės Die
vo žiemos kūryba.

Grįžusios radome mus lau
kiančią sesę Gailę. Susišil- 
džiusios karšta sriuba ir pa
valgiusios pietus pradėjome 
nagrinėti šios popietės temą: 
„Kas aš? Kas tu?”. Pirmiausiai 
aprašėme savo geras ypaty
bes, nepasirašydamos vardų. 
Vadovei perskaičius apibūdi
nimą, visos bandėme spėti, 
kuri sesė tai parašė. Paeiliui 
sesės iškėlė kiekvienos geras 
ypatybes. Rimtai visos pasa
kojo ką norėtų pasiekti ir kaip 
norėtų gyventi už penkių ar 
dešimties metų. Svarstė ko
kios yra joms svarbios ver
tybės ir ko trokšta ateityje. 
Sesė Gailė padėjo išryškinti 
svarbiausias vertybes jaunos 
moters gyvenime. Sustiprin
damos savo tarpe draugystės 
ryšį, parašėme kiekvienai se
sei laiškelį, prisimindamos 
kokį nors ypatingą įvykį ir 
iškeldamos jų geras savybes.

Pavalgiusios skanią itališką 
vakarienę, nenoromis atsisvei
kinome su sese Gaile ir jos 
vyru Steve.

Vakare vedėme užrašus, 
žiūrėdamos vaizdajuostę „I 
Heard The Owl Call My 
Name”. Ekrane matėme Ka
nados tyrlaukiuose indėnų 
kaimą į kurį, vyskupo siun
čiamas, atvyksta jaunas, bet 
nesveikas anglikonų kunigas. 
Norėdamas indėnams padėti, 
kunigas susidūrė su jam nepa
žįstama indėnų pasaulėžiūra. 

Indėnai, suprasdami savo 
kultūros reikšmę ir svarbą, 
stengėsi perduoti jos vertybes 
savo jaunimui, kuris, kita
taučių skatinamas, palieka 
kaimelį, ieškodamas kaip „pa
sigerinti”. Kunigas pradeda gi
liau suvokti ir įvertinti indėnų 
kultūros vertybes. Palyginome 
išeivijos lietuvių ir indėnų 
sunkumus išlaikyti ir jau
nesnėms kartoms perduoti 
savo kultūrą.

Pasiskirsčiusios pareigomis 
rytdienai, sudainavome „Toli, 
toli”. Nenuvargusios sesės dar 
ilgokai bendravo, o kitos ieš
kojo poilsio lovose.

Pirmadienis, sausio 20 d.

Išmiegojusios iki 9 valandos, 
sesės bendromis jėgomis ruošė 
pusryčius. Pavalgiusios ėjome 
susidėti savo daiktus ir skau- 
švaresnę, negu ją radome.

Šio ryto tema buvo: „Die
vas ir Jo meilė mano gyve
nime; kur ir kaip aš Jį regiu”. 
Pasiskirsčiusios į du būrelius, 
sesės įdomiai suvaidino „Kaip 
mes suprantame Dievą”. Ap- 
tardamos savo pasiekimus šį 
savaitgalį, įvertinome susi
mąstymo eigą. Atnaujindamos 
savo įžodį ir, pakartodamos 
skaučių įstatus, stengėmės 
dar kartą geriau suprasti savo 
gyvenimo tikslą: .-Gyventi 
reiškia stengtis ’ -inkti 
tai, kas veda į Gėrį”.

Supamos gražios žiemos 
igamtos, prisisegusios įvairių 
spalvų siūlais papuoštus seg
tukus, sustojome į draugystės 
ratą. Supintomis rankomis 
’ainos žodžiais prisiminėm tą 

tolimą, kai kurioms dar ne
regėtą tėvų ir šenelių kraštą 
Lietuvą. Pagaliau, globėjų 
skat įamos, nenoriai išsiruo
šėm kelionei į namus.

Dalyvė
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(1995 m. Vydūno Jaunimo fondo skelbto skautininko 
prelato Juozo Prunskio rašinių konkurso pirmąją pre
miją laimėjęs rašinys).

Kiekvienas žmogus yra as
menybė; visame pasaulyje ne
rasi dviejų vienodų žmonių. 
Mes skiriamės savo išore, 
mintimis, sugebėjimais, nuo
mone, svajonėmis, ieškoji
mais, praradimais, gyvenimo 
būdu. O skautas — tai juk ir 
yra gyvenimo būdas, besiski
riantis nuo kitų. Aš esu 
skautė. Kai ja tapau, skautės 
vardas su savimi atsinešė ne 
tik pagarbą, bet iš dalies pa
keitė mano gyvenimą: su šiuo 
vardu aš priėmiau pareigas 
— Dievui, Tėvynei, Artimui. 
Manau, kad Dievas, Tėvynė ir 
Artimas yra brangiausios do
vanos, duotos žmogui. Tai 

, gražiausia, ką žmongus, o 
ypač skautas, ga” turėti, gerb
ti, puoselėti ir saugoti.

Turbūt kiekvienas skautas 
1 pareigas Dievui, Tėvynei su- 
i pranta šiek tiek skirtingai. Aš 

norėčiau pasakyti, ką šios pa
reigos reiškid man.

Viešpats mirė ant kryžiaus 
už mūsų nuodėmes, nes labai 
mylėjo mus, žmones. O ar aš 
Jį taip myliu, kaip Jis norėtų? 
Nežinau, turbūt — ne. Nors aš 
tikrai stengiuosi — kiekvieną 
dieną Jo prašau, kad man 
padėtų surasti Jį savo gyve
nime. ir pamiltu didesne, nuo
širdesne meiles Man buvo la
bai skaudu-, kai supratau, kad 
mano tikėjimas Viešpačiu yra 
ųenuoširdus. Aš ėjau į baž

nyčią, meldžiausi, bet tie žo
džiai buvo netikri, tariami tiki 
mano lūpomis, o ne širdimi. 
Aš tiek metų galvojau, kad 
pažįstu Dievą, kad TIKIU, o 
tik visai neseniai supratau, 
kad taip nėra, kad man reikia 
viso to ieškoti, arba laukti. 
jGalbūt daugelis mane pas
imerktų už mano žodžius — 
kaip aš galėjau tapti skaute, 
jei aš nepažįstų Dievo — Mei
lės, Gėrio ir Tiesos. Bet žinau, 
ateis diena, kai aš tvirtai pa
jusiu savo tikėjimą ir meilę.

O šis laikotarpis, galbūt, yra 
tik man siųstas išbandymas, 
kad patikrintų mane. „Bels
kite ir jums bus atidaryta”, — 
tai Viešpaties žodžiai, kuriuos 
dažnai ka .toju sau ir laukiu, 

kol atsidarys durys, skirian
čios mane nuo Dievo.

Tokia yra mano trumputė 
išpažintis. Ja aš norėjau pasa
kyti, kad svarbiausios skauto 
pareigos Dievui yra Jo ieš
kojimas ir gyvenimas pagal Jo 
paliktus mums įsakymus. Gy
venimas, suprantant, kad vis
kas šioje žemėje yra laikina, 
amžina yra tik siela. Todėl 
mes ją privalome tobulinti, 
privalome kelti ją į kažką 
aukštesnį ir šviesesnį. Tokiu 
žmogumi turėčiau būti ir aš, ir 
kiti skautai. O mes tokie būti 
galime tik padedami Dievo, 
kartu su šv. Pranciškumi pra
šydami:

„Viešpatie, padaryk įrankiu 
mane savo taikos —

Kur neapykanta, leisk man 
skleisti meilę,

Kur nesutarimas — santai
ką.
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Kur skriauda — atleidimą,
Kur klaida — tiesą,
Kur abejonė — skleisti tikė

jimą,
Kur nusiminimas — viltį,» 
Kur tamsybė — šviesą,
Kur liūdesys — ten skleisti 

džiaugsmą.
O Valdove,
Leisk, kad ne tiek norėčiau 

būti guodžiamas, kiek pats ki- 
\us guosčiau.

Ne tiek suprastas, kiek pats 
kiti o suprasčiau,

I"e tit. Pūti mylimas, kiek 
pats kitus mylėčiau.

Nes duodami mes gauname,
Atleisdami mes laimim atlei

dimą, ,
Mirdami — amžinajam gy

venimui gimstam”.
Ši malda man yra pati arti

miausia.
Prieš sakydama, ką man 

reiškia Tėvynė, pareigos Jai, 
norėčiau parašyti stulpelį, ku
ris yra tarsi paimtas iš mano 
širdies:

Tėvynę aš turiu. Be jos aš 
būčiau vienas 

kaip kalinys, kalėjime 
atskirtas, 

kaip žiedas, žydintis 
nulaužtas nuo kamieno 

kaip paukštis, be sparnų 
netvirtas.

(V. Montvila)
Visame pasaulyje nerasčiau 

brangesnės širdžiai vietos, 
kaip Tėvynė. Kokia ji graži 
savo miškais, upėmis, upe
liais, slėniais, pievomis, kopo
mis, į jūrą besileidžiančia sau
le ir paprastu žemės lopinėliu, 
mažyte gėlyte, pilku paukš
teliu! Kiekvieną kartą. įva
žiavusi iš miesto, aš ma
tau, jaučiu kaskart naujai. 
Kiek nuostabių vietų turi Lie
tuva! Aš dar nedaug kur pab”- 
vaujau, bet neišdildomų pri- 
siminim paliko Didžiosios

kopos, Kadagių slėnis, Mosė
dis, Orlauskų sodyba, Platelių 
ežeras, Rumšiškės, Punios pi
liakalnis, Birutės kalnas... 
Taip pat niekada nepajėgsiu 
užmiršti užterštų Kauno ma
rių, su išmestomis į krantą ne- 
igyvomis žuvimis; Nemuno rai
buliuojančio tepalų bei naftos 
paviršiumi, prišiukšlintų miš
kų, miesto gatvių, galų gale, 
užteršto oro, kuriuo kiekvieną 
minutę kvėpuoju. Bet kas iš 
to, kad man skaudu tai maty
ti? Nejaugi aš tapau tik ste
bėtoja? Aš nenoriu tokia būti! 
Lietuvai reikalinga daugiau 

I žmonių, kurie rūpintųsi jos 
ekologija. Aš taip pat labai 
norėčiau būti viena iš jų. Ne
seniai pasodinau medelį — 
mano nebylų norą padėti Lie
tuvai tapti švaresne. Tikiu, 
kad jis užaugs didelis ir stip
rus. Tačiau Tėvynę švarinti 
reikia ne tik iš išorės, bet ir iš 
vidaus. Tai gali padaryti tik 
patys žmonės, pradėdami nuo 
savęs. O gelbėti reikia daug 
[ką: kalbą — „Vienybės mo
tiną ir pilietiškumo tėvą”, 
'anot M. Daukšos. Mūsų kas
dienę kalbą, kurią darko žar
gonas, tariamas mūsų pačių 
lūpomis. Sąžinę — kuri, gy
venant šiais sunkiais Lietuvai 
laikais, vis rečiau prabyla, Lietuva

.arba būna nuslopinta. Bet blo
giausia yra žmonių abejingu
mas. Abejingumas tam, kas 
vyksta aplink, abejingumas 
neteisybei, abejingumas kitam 
žmogui. O juk tas kitas žmo
gus yra tavo artimas. Juk duo
damas skauto priesaiką, tu 
sakei: „Dievui, Tėvynei, Arti
mui!”.

Pareiga artimui yra taip pat 
labai’svarbi, nes tai kartu yra 
ir pareiga Dievui. Artimui tu 
turi duoti tik savo meilę, 
užuojautą, supratimą, pa- 
'galbą. TIK — ir šis žodis tam
pa toks sunkus, nepakelia- 
,mas, kai visa tai turi duoti 
žmogui kuris tavęs nekenčia, 
skaudina. Tada taip sunku 
„atsukti kitą skruostą”. Bet 
tai padaryti reikia, ir aš ži
nau, kaip tai sunku. Tada aš 
.stengiuosi prisiminti Jėzų 
Kristų, kuris, žmonių nukry
žiuotas, Dievo prašė jiems at
leisti. O Jam buvo kur kas 
skaudžiau ir liūdniau, nei 
man, ar jiems. Jis norėjo, kad 
žmonija būtų viena šeima, c 
Dievas — jų tėvas. Ir aš tikiu, 
kad dalytę Jo noro išsipildė — 
mes esame BROLIAI IR 
SESĖS Mes esame SKAU
TAI.

Jurgita Paužaitė,
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Vienas iš mažai mums pažįstamų, tačiau žymių 
Lietuvos mokslininkų buvo Edvardas-Pranciškus 
Glinka-Jančevskis, botanikos ir sodininkystės mokslų 
skleidėjas Lietuvoje, ypač Žemaitijoje.

Prof. Jančevskis gimė 1846 m. Raseinių apskrity
je, Blinstrubiškių dvare. Iš pat mažens labai domėjosi 
medžiais ir smulkiais augalais, rinko žoleles, darba
vosi tėvo medelyne. Baigęs Vilniaus gimnaziją sidab
ro medaliu, išvyko į Rusiją, St. Petersburgo universi
tetą, kur studijavo gamtos mokslus, įsigydamas 
magistro laipsnį. Norėdamas dar labiau pagilinti 
žinias botanikoje, Edvardas tęsė studijas Vokietijoje 
pas to meto žymų botaniką, prof, de Bary. Šias 
studijas jis baigė daktaro laipsniu (PhD). Ilgus metus 
profesoriavo Krokuvos un-te, Lenkijoje, tačiau 
kasmet lankydavosi gimtojoje Žemaitijoje kartu su 
savo studentais. Čia jie rinkdavo Lietuvos augalus, 
juos rūšiuodavo, moksliškai sutvarkydavo.

Lietuvai prof. Jančevskis nusipelnė supažindinda
mas valstiečius ir miestiečius su įvairiais vaismedžiais, 
su jų skiepyjimu, priežiūra, bendrai su sodininkyste, 
kultyvu'otų vaisių ir i ogų reikalingumu. Neturtingieu' s

! I

*************************>:  

žmonėms jis dalindavo jaunus medelius bei daigus 
veltui.

Prof. Jančevskio plačios apimties knygoje 
„Užrašai ir tyrimų duomenys iš Blinstrubiškių sodo 
Žemaitijoje“ yra surašyta daugybė obuolių, kriaušių 
bei slyvų atmainų, kurių vardai tikrai „skaniai“ 
skamba, pvz.: Žemaičių grietininis, Karališkoji vyninė, 
Abrikosinė, Ankstyvoji poniškoji, Auksinis lašas ir pn.

Kiekvieną vasarą profesorius, parvažiavęs į 
Lietuvą, po ją daug keliaudavo, ragindamas ir moky
damas veisti sodus.

Be medžių ir augalų, prof. Jančevskis labai 
domėjosi grybais. Jis turėjo didžiulį Žemaitijos grybų 
rinkinį.

Mokslinis prof. Jančevskio palikimas labai vertin
gas: stambios monografijos apie augalų anatomiją, 
morfologiją, straipsn’-'- apie javų parazitus-kūles ir 

kaip jas naikinti. Už ištyrimą ir nustatymą serbentų 
kilmės Šveicarijos Mokslų akademija prof. Jančevskį 
apdovanojo specialiu diplomu, o Prancūzija aukso 
medaliu. Žymesnieji jo moksliniai. darbai: „Apie 
pagrindines javų kultūras Žemaitijoje“, „Prof. Jan
čevskio surinkti žemaitiški grybai“, „Prof. Jančevskio 
surinkti augalai“, „Liūnų augmenijos vystymosi 
istorija“. Sesė Nijolė

(Ištraukos iš J. Kriaučiūno straipsnio „Žemai
tijos sodininkas“. „Mokslas ir gyvenimas“, 1970 
m.)

**************** ***********
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V. Bičiūnas Vaidotas

Vaidotas Kęstutaitis-, Kauno pilies gynė
jas prieš kryžiuočius 1362. V., kaip ir kiti 
trys Kęstučio sūnūs — Patirgas (Patri
kas), Vaišvilas ir Būtautas — turėjo būti 
pirmosios jo žmonos, t.y. prieš Birutės 
vedimą. Apie V. gyvenimą beveik nieko 
nežinoma. Jis pirmą kartą minimas ryšium 
su Kauno pilies paėmimu 1362 IV 16 (Did. 
šeštadienį).-- Detaliai aprašydamas Kauno 
pilies puolimą ir jos išgriovimą, kroniki
ninkas Vigandas Marburgietis pamini, jog 
visi gynėjai buvo išžudyti, išskyrus ,V. 
(Waydot), Kęstučio tų, kuris buvo pa
imtas nelaisvėn su 36 pagonimis (bajo
rais)’ (Scr. rer. Prus. II 537). V. (Woydat, 

Wojdat, Woydoth) paėmimą nelaisvėn mi
ni ir kitos kronikos: Torno analai, Posil- 
gės kronika, Dlugošas. Apie V. gyvenimo 

galą nieko autentiška nežinoma. Iš žymiai 
vėlesnių (1401) Vytauto užrašų patiriame, 
kad jo broliai Tautvilas ir V. iš tėvo Kęs
tučio buvo gavę valdyti po pusę Naugar
duko k-tijos (Cod. ep. Vit. 72; Akta unji 
35). H. Paszkiewicz daro prielaidą, jog V. 
iš Kęstučio gavęs Naugarduką kaip atlygi
nimą už nuopelnus ginant Kauno pili. To
kiu atveju reikėtų daryti išvadą, kad iš 
nelaisvės išpirktu V. tėvas rūpinosi, duo
damas jam dalį.

Iėktuvų uodegos
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Nuotraukos Aleknavičios Bernards

Kretinga Judrėnai
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Išvykstame iš stovyklos. 1996 m. Laukiame autobuso. 
Rūta Užkurait'e, aš — Olga Alibafiva vadovė, Ingrida 
Lagzdinytė, Žydrūnas Kasas, Rolandas Žulpa. Ant 
žemės sėdi Laura Rubliauskait'e Ant suoliuko guli Asta

Stovykla Telšiuose 1996 m. Įveikiama purvo kliūtis 
varžybų trasoje. Įveikinėja Žydrūnas Kasas. Laukia 
eilės Regimantas Kaleiva ir Rolandas Žulpa.

Beišinait'e

Atvykstame į stovyklą Kunigiškose 1996 m. Aš, Žydrū
nas Kusas, Rolandas Žulpa, Andrius Jurkonis, Rūta 
Užkuraitė, Asta Beišinait'e

Stovykla Telšiuose 1996 m. Ruošiamės indėniškam 
prisistatymui: Marius Jurgelas, Regimantas Kaleiva, 
Paulius Šimkus, Asta Beišinait'e, Rolandui Žulpai aš
pinu kasas, Žydrūnas Kusas.

Skautu būdamas kiekvienas 
Nellūdės jisai kasdieną 
Juk s ka uty b ė tai Jėga, 
Kiekvienam ji pažiba.

Juk skaidanti Įdomu 
lai šaunu-tikral I 
Vasarą s to vyki os- 
Lipės,ežerai.

Būnant stovykloj 
Mums nenuobodu 
Ten išmoko naujo, 
Daug gerų draugų.

Na,o |domiaislaĮ 
T->i nauji draugai, 
Su kuriais juokauji, 
Na,ir apskritai.

Ten nemoko keiktis,
Gerti Ir rūkyt.
Ten tik moko viena-
Gerą padaryt

Būti gamtoje juk. 
Tai labai žavu.
Ten gali pabūti, 
Net ir Tarzanu.

Na,bet skautu tapti, 
Tai labai sunku, 
Nes atprasti reikia 
Nuo blogų darbų.

Tad, broliuk,sės ule, 
Neapvflk kitų, 
Naapyllk skmrtybės, 
Nors ir bus šunim.
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ŽAVINGOS 
GALAPAGOS

SALOS
s. fil. Ritonė Rudaitienė

Šio egzotiško salyno atsiradi
mo istorija ir gausi gyvūnija jau 
daugelį šimtmečių vilioja moksli
ninkus, gamtos mylėtojus bei nuo
tykių ieškotojus. Tai vienas iš 
nedaugelio stropiai saugojamų 
pasaulio kampelių, kur paukščiai ir 
žvėrys nebijo žmogaus, kur betar
piškai ir iš labai arti galima stebėti 
Dievo tvarinių grožį ir išdaigas. 
Fotografuojant jūros iguanas 
buvau gerokai apipurkšta druskos 
skiediniu (taip per nosies šnerves 
pašalinama druska iš jų kūno), o 
tačiau esu tikra, kad buvau visiškai 
nepastebėta.

Galapagos (ispaniškai — vėž
lių) salos randasi Ran iajame van
denyne, apie 600 mylių į vakarus 
nuo Ekvadoro. Šį salyną, kuris 
priklauso Ekvadorui, sudaro trylika 
didesnių’salų ir aštuonios mažes
nės salelės, kurias prieš keturis su 
puse milijonų metų, ugniakalniai 
vulkanai iškėlė tarp 7,000 ir 10,000 
pėdų virš jūros dugno. 1835 metais 
ten apsilankęs ir praleidęs penketą 
savaičių Charles Darwin pavadino 
jas „gyvomis evoliucijos laboratori
jomis“. Įdomu, kad kiekvienoj 
saloj, nors jos atsirado tomis pa
čiomis aplinkybėmis ir tame pačia
me ekvatoriniarfe klimate tuo 
pačiu metu, gyvena skirtingi „gy
ventojai“.

Sesė Ritonė Rudaitienė kalbasi su jūros liuluku.

Nedidelėj Playa Ochoa saloj 
mūsų pirmas susitikimas su jūros 
liūtais (sea lions) buvo truputį 
gąsdinantis. Užtikom du milžinus 
sveriančius apie 700 svarų, garsiai 
lojančius ir žiauriai kovojančius dėl 
savo kaimenių teritorijos. Tačiau, 
sekantį rytą, išsikėlę į smėlėtą 
Espanda salos krantą, jokios įtam
pos nepastebėjom ir galėjom lais
vai ir smagiai plaukioti ir nardyti 
su šiais smalsiais ir vandeny labai 

Didysis Galopagos salynų vėžlys sveria 500 svarų ir gyvena 200 metų.

grakščiais išdykėliais.
Punta Snarez pietinė dalis turi 

ypač stačius ir uolėtus krantus. Čia 
susiporuoja ir labai sudėtingus 
„vestuvinius šokius“ atliekabegalės 
įvairių jūros paukščių. Įdomiausi 
mėlynkojai, raudonkojai ir apsi- 
maskavę "bochies" ir albatrosai. Jų 
šokių spektakliai gali tęstis net 
penketą valandų. Lizdų jie nesuka 
ir iš kelio nesitraukia, tad norint 
neužlipti ant besiperiančių mažylių,
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reikia būt labai akyliam ir vaikš
čioti labai atsargiai.

Florianą saloj išlipom ant žalio 
vulkaninio smėlio. Ant juodos 
lavos blizgančių uolų, šildėsi ryš
kiai raudonos spalvos Sally Light
foot krabai. Paėjus kiek toliau, 
užtikom negilų lagūną, kuriame 
grupinį poravimosi ritualą atliko 
gal kokios aštuonios dešimtys 
pasaulyje pačių ružaviausių flamin
gų. Kitoj pusėj Florianos atradom 
balto smėlio kopas, kuriose didieji 
Galapagos (Geochelone elephan

topus) vėžliai, sveriantys net 500 
svarų ir gyvenantys iki 200 metų, 
sudeda, užkasa ir palieka smėlyje 
išsiperėti kiaušinius.

Santa Cruz saloj, kuri turi 
didžiausią gyventojų skaičių (6000 
asmenų), randasi Charles Darwin 
tyrimų stotis ir muziejus. Jame 
mokslininkai iš įvairių pasaulio 
kraštų atlieka tyrinėjimus ir rūpi
nasi Galapagos didžiųjų vėžlių 
apsauga ir auginimu. Gaila, kad šie 
ramūs ir taikūs milžinai yra išnyki
mo pavojuj. Daugybę jų išnaikino 

jūreiviai, o taip pat ir Galapagos 
salų gyventojai atsivežę — vėliau 
laukiniais tapusius — šunis, kates 
ir ožkas.

Kelionė į nuostabų Galapagos 
salyną atveria akis į kitokį, nekas
dienišką pasaulį. Tai gamtos istori
jos pamoka ir nepamirštamas 
nuotykis gamtą mylinčio žmogaus 
gyvenime.

GAMTOS RATAS
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Gavę laišką raketų į Marsą siuntėjai labai 
susidomėjo. O kadangi jų tarpe buvo trys skautai, nutarė 
pakviesti erelių skiltį žygiui į Marsą. Taip ir įvyko.

Ereliai labai rimtai ėmė ruoštis kelionei. Sulopė bent 
kiek praplyšusią palapinę, nušveitė nuo pereitos 
stovyklos neplautą puodą, atnaujino skilties gairelę, kad 
būtų aiškiai matoma, kad čia ne žvirbliai, bet ereliai. Į 
kuprines buvo dedama tik labai reikalingi dalykai. Bet 
čia įsiterpė mamytės. Jos visados ten, kur jų nereikia. Į 
kuprines įkišo šiltas apatines kelnes, megztinukus ir 
geroką krūvį sumuštinių.

Kelionė į Marsą buvo gana ilga, bet buvo panaudota 
pakartoti skautų įstatus, mazgus, Morzės abėcėlę, 
kelionės ženklus ir kitas skautams reikalingas žinias.

Pagaliau atėjo ilgai lauktas laikas. Išlipo į Marsą. 
Skiltininkas įsmeigė skilties gairelę ir iškilmingai 
pareiškė: “vienas žingsnis į Marsą, o šimtas žingsnių 
skautijai”. Viena? skilties skautas, kuris labai mėgo 
istoriją, . šnibžtelėjo į ausį: “ Kolumbas Amerikoje 
pareiškė, kad šią žemę užima Ispanijos karaliaus vardu”. 
Skiltininkas pridėjo: “užimu šią žemę Lituanicos 
tuntininko vardu”. Iškilmingos apeigos buvo atliktos ir 
prasidėjo kelionė po Marsą. Buvo labai akmenuota. 
Vienas skautas nusimušė kojos pirštą. Bet tuojau buvo 
suteikta pirmoji pagalba, kurią ereliečiai atmintinai 
žinojo.

Neilgai keliavus buvo pastebėta 1 judantis už didelio 
akmens. Skiltininkas visus sustabdė, iškėlė ranką su 
skautišku saliutu ir šūktelėjo: “Budėk!”. Iš už akmens 
pasigirdo : “tratatu!” ir iškilo ranka su skautišku salitrtu.

Labai daug girdima apie kelionę į Marsą. E’vo 
pasiųsta tyrimo aparatai, kad sužinoti, kas ten yra. Į 
žemę siunčiamos fotografijos. Mokslininkai lakai 
džiaugiasi ir tyrinėja.

Lituanicos tunto erelių skilties skiltininkas taip pa 
labai susidomėjo ir susirūpino. Erelių skilties sueigoje 
jis prabilo:"

— Broliai ir vyrai, mes esame erelių skiltis. Reiškia, 
kad mūsų užduotis ir tikslas yra skraidyti. Girdėjote, 
kad skrendama į Marsą. Mes negalime palikti 
nuošaliai. Pasiunčiau laišką tiems raketų siuntėjams, ir 
štai ką parašiau: “Gerbiamieji, buvo nusiųsta kažkokia 
mašina tyrinėjimams į Marsą. Bet trūksta tikro 
pastabumo, kad pamatytų tikrovę. Mes, Lituanicos tunto 
erelių skilties skautai manome, kad trūksta skautiško 
pastabumo. Todėl mes pasiryžę keliauti į Marsą, 
panaudoti skautiško pastabumo žinias ir surasti daugiau 
negu jūsų mašina”

Visi erelių skilties skautai pritarė ir sušuko: “ Eina 
žodis, eina garsas, mūsų tikslas tiktai Marsas!”

Čia paaiškėjo, kad sutikta Marso skautai. Sunkiau buvo 
su kalba. Čia labai pravertė viens skautas, kuris mokėjo 
indėnų rankų ženklus. Tad tuojau suprato vieni kitus, 
lyg susitikę tarptautinėje jamboree.

Marsiečiai pakvietė į savo stovyklą. Paaiškėjo, kad 
jie stovyklauja 50 savaičių. Kiek sunkiau buvo įžengti į 
stovyklą. Mat buvo aptverta aukšta tvora ir nebuvo vartų.
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Bet marsiečiai labai draugiškai visus perskraidino per 
aukštą; tvorą.

Stovykloje taip pat nemažai skirtumų. Palapinės 
labai aukštos, lovų nėra. Kur jie miega? Palubėje. O kam 
nepatinka gali skristi į padebeses. Tik kad grįžtų 
vėliavos pakėlimui ir rytinei mankštai.

Po kurio laiko išsibaigė mamyčių sumuštiniai. 
Ereliečiai ėmė žvilgčioti virtuvės. Paaiškėjo, kad tokios 
įrangos nėra. Teko ilgai aiškintis apie valgį. Pagaliau 
marsiečiai suprato ir parodė augalą su įvairių spalvų 
lapais. Nuskini geltoną, gauni picą, raudonas mėsa, 
žalias daržovės, baltas pienas, Jeigu nori ko nors gerti

reikia patapšnoti augalo kamieną tris kartus. Gėrimas 
daug skanesnis negu žemėje. Pasirodė, kad čia nėra jokių 
sunkumų su virtuve. O žemėje daug bėdų..

Dienos metu, jeigu taip galima pavadinti, nes 
Marse nėra nei nakties nei dienos, turėjo vykti 
užsiėmimai. Erelio skiltis pareiškė norą pasirungti su 
marsiečiais krepšinyje. Bet tuojau pat turėjo pasiduoti.

Kaip gali rungtyniauti su tokiais, kurie skraido.
Žemės keleiviai taip pat pasigedo stovyklos 

papuošimų, “kur jūsų stovyklinis stalas?” Marsietis 
parodė į dangų. Ten, artimoje aukštumoje kabojo puikus 
stovyklinis stalas.Tokio net ir tautinė stovykla pavydėtų.

Artėjant vakarui ir laužo laikui, erelių skiltis ėmė 
nerimauti Reikia parengti pasirodymą prie laužo. Taip 
pat buvo įdomu, kaip marsiečiai kurs laužą, jeigu Marse 
ugnies nėra. Teko nustebti. Suskrido tūkstančiai 
vabzdelių ir švituriavo įvairiausiom spalvom. Erelių 
skiltis padainavo: “sutrenks propeleriai motorai ir vėjas 
baltą būrę skleis, kai Lituanica...”

Marsiečiai nenusileido ir padainavo: “ Turu, ratu tatu 
katu, tololo, tolololatu”

Vienas iš erelio skilties skautų, kuris mokėsi 
muzikos, pasakė, kad tai skamba panašiai kaip “atgimė 
tėvynė, atgimėm ir mes” Pabaigai ereliečiai sugiedoję” 
ateina naktis...” Bet marsiečiai neprisidėjo, nes jie 
nežino kas yra naktis.

Rytojaus rytą teko atsisveikinti. Buvo graudu. Erelių 
skilties skiltininkas padovanojo savo Tėvynės sūnaus 
žymenį. Kiti plėšė nuo uniformų ženklus dovanoms. 
Marso skautų vadovas įteikė didžiulį medalį, kurį turėjo 
nešti net dviese. Visi ereliečiai gavo paskutinį “Marso 
skautų aido” numerį, kuriame buvo aprašyta jų viešnagė.

Ir atsitiko baisenybė. Visos dovanos visatoje 
pranyko, Tokia amžina taisyklė. Ir erelių skilties r. 
skautai neturi jokio įrodymo, kad jie buvo Marse.
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SESE, BEOLII, ŠTAI NETIK
PAKLAUSYK, BET IR PAŽIŪRĖK, 

KAIP NEREIKIA KALBĖTU

SKAMBINA ANT PIANINO

ANT SUSIRINKIMO KALBĖJO VIRŠININKAS

SUSIIMI 
XIMA5

19VaC.
SIS TROLEIBUSAS VAŽIUOJA ANT STOTIE!

Iš Albino 
Masaičio 
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Gerbkime 
žodį

ST\6fttZlNI(EU0 
bTOIli

PER SUSIRINKIMĄ KALBĖJO VIRŠININKAS

VIENAS MOKOSI ANT INŽINIERIAUS, . 
KITAS - ANT GYDYTOJO o b

// r

Ti1 “t/CO

ŠIS TROLEIBUSAS VAŽIUOJA Į STOTĮ

VIENAS MOKOSI INŽINIERIUMI 
(INŽINIERIAUS SPECIALYBĖS), 

KITAS GYDYTOJU' 
(GYDYTOJO SPECIALYBĖS) 
VIENAS BUS INŽINIERIUS, 

KITAS - GYDYTOJAS
C

PIRKO IŠSIMOKĖTINAI
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CHICAGO
- - - <■

JUBILIEJINĖ DIENA „KURŠIŲ 
MARIŲ” STOVYKLOJE

Saulėtą liepos 19 dienos ry
tą, po vakarykštės audros Či
kagoje, automobilis skriejo 
.greitkeliu į Rako stovyklavie
tę, kurioje nebūta nuo 1993 
■metų Jubiliejinės LSS 75 me
tų stovyklos. Per tuos ketve
rius metus čia stovyklavo jau
nesnioji Čikagos skautų,-čių 
karta, su jaunesniais vadovais 
ir vadovėmis, „senukus ir se
nutes” palikdama Čikagoje su 
saldžiais anų jaunų dienų pri
siminimais.

Tačiau šią vasarą vėl jubilie
jus! Deimantinis LSB jūrų 
skautų 75 metų jubiliejus! še
šių dešimčių metų jubiliejus 
(1996 m.) Seserijos jūrų skau
tėms!

— Važiuojam į Jubiliejinę 

jūrų skautų dieną — skambi
nau namie likusiems skautijos 
veteranams.

— Negaliu. Sveikata neko
kia. Būsiu vasarvietėje prie 
Wisconsin upės. Į Lietuvą pa
siunčiau palapinę ir miegmai
šius. Aš jau per senas, — atsi
liepia įvairūs aiškinimai.

— Reikia, būtinai reikia at
švęsti deimantinį jubiliejų!

— Tad ir važiuok, jei tau 
taip reikia!

Deimantinį jūrų skautų ju
biliejų pagerbė visa didžioji 
Čikagos ir apylinkių skautų,- 
čių šeima, šios vasaros stovyk
loje, ją pavadinant „Kuršių 
Marių” vardu. Jubiliejinė jūrų 
skautų „Samogitios” pasto- 
vyklėje, laivo denyje rikiuojasi 

:46 bebrai, jūrų jauniai, jūrų 
skautai, jūrų budžiai ir vado
vai, su stovyklos viršininku 
j.v.s. dr. Algiui Paulium. Trijų 
„Lightning” klasės burlaivių ir 
keliolikos kanojų laivyną eže
re tvarko niekad nepavargs
tantis „komodoras” j.v.s Anta
nas Levanas. Visą „Kuršių 
Marių” stovyklą prižiūri sto
vyklos viršininkės ps. fd. Ju
lytės Žukauskienės pavaduo
tojas j.b.j.ps. Algis Jonušas, 
pradėjęs skautauti prieš 30 
metų jūrų skautų .Algimanto” 
laive Čikagoje. Jo šauni dukra 
Kristina stovykloje gintarės 
įžodyje pasižadėjo eiti tėvelio 
pėdomis ir dirbti jūrinės skau
tijos labui.

Jubiliejinėje ..Ventės Rago”

^Kuršių Marių” stovyklos viršininkė ps. fil. Julija Žukauskienė, prieš iškilmingą vėliavų nuleidimą, inspektuoja 
skaučių vienetus.

Vyresnių skaučių įžodį „Kuršių Marios” stovykloje davė Birutė Ankutė, Alicija Stankevičiūtė, Stefutė Utz, Indrė 
Žukauskaitė ir Birutė Jurjonaitė.J Nuotr. Vlado Žukausko
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js. ill. Taiyda Rudaitytė-Chiapetta vsl. tn. Vilija Januškytė i. Vilius Žukauskas vsl. tn. Rima Žukauskaitė

jūrų skaučių pastovyklėje lai
vo denyje rikiavos 30 sesių ju
biliejinėje dienoje. Rako miško 
aukštumoje jau arti 30 metų 
tarnaujanti „Nerijos” jūrų 
skaučių tunto Čikagoje pasto- 
vyklė dar tvirtai laikėsi, tik iš 
jos statytojų brolių ir sesių- 
veteranų tik aš tebuvau šioje 
jubiliejinėje šventėje. Jaunoji 
Seserijos jūrų skaučių-vadovių 
grupė, su stovyklos viršininke 
j.s.fil. Taiyda Rudaityte-Chia- 
petta, puikiai tvarkėsi. Pasto- 
vyklės svetainės sienas puošė 
meniškai padaryti skaučių 
įstatai, Kuršių marių žvejų 

vėjų vardynas. Čia pat rymojo 
rūpintojėlis ir Laisvės auku
ras. Virtuvės ir prausyklų pas
tatai dar puikiai tarnavo su 
mažais nuovargio ženklais. 
Juk tiek metų čia skambėjo 
jūrų skaučių juokas, šūkiai ir 
daina. Juk čia prabėgo dau
giau, negu pusė šiandien 
švenčiamo jūrų skaučių jubi
liejaus.

Neatvykus į „Kuršių Marių” 
stovyklą lietuviui kunigui, ju
biliejinės dienos šv. Mišios 
buvo aukojamos 4 vai. p.p. 
anglų kalba amerikiečio kuni
go, stovyklai giedant lietu

viškas giesmes bei vyresnėms 
skautėms atliekant skaitinius.

Jūrų skautų ir jūrų skaučių 
jubiliejinės dienos minėjimas 
liepos 19 d. buvo sujungtas su 
stovyklos vėliavų nuleidimu.

Stovyklos didžiojoje aikštėje 
išsirikiavo jūrų skaučių „Ven
tės Rago”, jūrų skautų „Samo- 
gitia”, vyresniųjų skaučių 
„Marijos Galinskaitės Žiolpie- 
nės”, prityrusių skaučių „Ra
guvos”, skaučių ,Aukso žu
vytės”, paukštyčių „Smėlio dė
žės” pastovyklės ir prityrusių 
skautų ir skautų vyčių „Til
vikų”, skautų „Ungurių” ir vil-

į,,Kuršių Marių" stovykloje, Rakė, „Ungurių” skautų pastovyklė vėliavų nuleidime. Pastovyklės viršininkas ps. fil. 
*Ričardas Chiapetta.

Nuotr. Vlado Žukausko
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kiukų „Vandenynų gamtos 
draugų” pastovyklės. Amžiu
mi įvairiausia ir uniforma 
spalvingiausią buvo jaunų šei
mų „Baltijos vaikų” pasto- 
vyklė, su 110 stovyklautojų, 
vadovaujant ps. Vyteniui Lie
tuvninkui. Čia buvo jauni tė
veliai, dauguma buvę skautai 
ir LSS prieauglis — vaikučiai 
iki 8 metų amžiaus.

Šaunios stovyklos komen- 
dantės Onutė Utz ir stovyklos 
viršininkės ps. fil. J. Žukaus
kienės raportas į jubiliejinę 
dieną atvykusioms Seserijos 
V.S. v.s. fil. Ritai Penčylienei 
ir Brolijos V.S v.s.fil. Albinui 
Šėkui skelbė, kad „Kuršių 
Marių” stovykloje stovyklauja 
316 sesių ir brolių. Skaičiai 
būtų buvę didesni, jei į Jubi
liejinę stovyklą būtų atvykę 
Toronto jūrų skautai bei jūrų 
skautės, ar kiti skautai,-tės iš 
Cleveland© bei Detroito. Deja, 
jų nebuvo.

Vienetų inspekciją atliko 
LSB ir LSS vyriausieji skauti
ninkai, buvę LSB vyriausieji 
skautininkai — j.v.s. Bronius 
Juodelis ir v.s. Gediminas De
veikis, kartu su stovyklos 
viršininke ir kitais vadovais, 
vadovėmis. Jubiliejus šven
čiančius jūrų skautus ir jūrų 
skautes sveikino Seserijos 
V.S. v.s.fil. Rita Penčylienė ir 
Brolijos V.S.v.s.fil. Albinas Se
kas, perduodamas ir LSS Ta
rybos pirmininkės v.s. Birutės 
Banaitienės sveikinimus 
raštu, su geriausiais linkėji
mais. Jūrų skautų veteranų 
vardu sveikino j.v.s. Bronius 
Juodelis, linkėdamas dabarti
niams vadovams ir vadovėms 
daugiau jaunimo įtraukti į 

jūrinį skautavimą, padidinti 
gretas ir švęsti naujus jubilie
jus Baltijos pakrantėje. Sto
vyklą sveikino ir Akademinio 
Skautų sąjūdžio valdybos pir
mininko pavaduotoja v.s.fil 
Gina Mačiulienė, pakviesda- 
ma į priekį ASS narius, atlie
kančius skautų,-čių vadovų,- 
vių pareigas tuntų vienetuose

Po vėliavų nuleidimo „Kur
šių Marių” jubiliejinė diena 
baigėsi didžiuoju laužu, kurį 
pravedė jaunieji laužavedžiai, 
laužavedės su naujoviškais 
šūkiais.

Gintarės įžodį davė: v.v. 
Kristina Jonušaitė ir v.v. Lau
ra Jokubauskaitė.

Jūrų skautės įžodį davė: De 
ana Juškytė, Giedrė Kazlaus
kaitė ir Aušra Pumputytė.

Vyresniųjų skaučių įžodį 
davė: Birutė Ankutė, .Alicija 

j Štankevčiūtė, Stefutė L’tz, 
Indrė Žukauskaitė ir Birutė

i Jurjonaitė.
Prityrusios skautės įžodį da

vė: Aušra Brooks, Audra Ado- 
mėnaitė, Inga Janušaitė, Rasa 
Milo ir Aura Platakytė.

Granito kietumo skauto vy
čio įžodį davė: Stepas Tharp, 
Petras Plačas, Vytas Januš- 
kis, Rimas Marčiulionis, Linas 
ladwalis ir Darius Barkaus
kas.
Bendra „Kuršių Marių” sto

vyklos tvarka darė malonų 
įspūdį. Niekur nesimatė mė
tomų popierių. Švara valgyk
loje buvo pavyzdinga, po vai- 1 
gio popierinius indus tvarkin
gai sudedant. Nesimatė me
niškų papuošimų ar pionerijos 
bei buities renginių,

j.v.s.fil. Bronius Juodelis

Stovyklaujančių „Lituanicos” tunto laivyno jauniausiųjų narių — bebrų įžodis ant prieplaukos ežere. Šį sek
madienį čia vyks tradicinė jūros diena, kurioje bus iškilmingai paminėtos LSS jūros skautų 75 metų ir jūros 
skaučių 60 metų gyvavimo ir veiklos sukaktys.

Nuotr. J. Tamulaičio
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CHICAGO PUSLAPIS IS SESIŲ
VEIKLOS DIENORAŠČIO

SMAGI ŽIEMOS IŠKYLA

Penktadienis, 1997m. ko
vo 7 d.

Pagaliau sulaukėme vyr. 
skaučių kandidačių ilgai sva
joto žiemos stovyklos savaitga
lio. Po pietų kuprines ir mieg
maišius susikrovusios į sesės 
Marytės autobusiuką, „Žolpie- 
nės” būrelio vyr. skautės kan
didatės — Birutė Ankutė, Bi
rutė Jurjonaitė, Alicija Stan
kevičiūtė, Stefutė Utz ir Indrė 
Žukauskaitė išvažiavome į 
amerikiečių skautų „Toma
hawk” stovyklavietę, esančią 
Wisconsin valstijoje už Rice 
ežero. Šios kelionės tikslas 
buvo dalyvauti žiemos stovyk
lavimo kursuose, pavadin
tuose ,, Snow Base - Spear
head High Adventure Winter 
Camping^’. Čikagoje buvo šil
ta saulėta diena. Sunku buvo 
tikėti, kad už septyneto valan
dų stovyklausime sniege. Iki 
pat • stovyklavietės važiavome 
sausais keliais. Juo arčiau sto
vyklos, tuo daugiau sniego 
matėsi/,' pakelėse. Stovykla 
vietė turėjo dviejų pėdu sniege 
pagrindą („Snow base”). Nu
džiugome, nes visi užsiėmi
mai turėjo vykti sniege.

Kadangi vakare kelrodžiai 
neapšviesti, o vieta mums ne
pažįstama, netoli pačios sto
vyklavietės teko kiek paklai
džioti. Nors atvykome truputį 
pasivėlavusios, atlikome visas 
šio vakaro užduotis: užsire
gistravome, perėjome trumpą 
kuręą, aptarėm iškylos planą, 
įsigijome rdįkalingus drabu

žius, miegmaišius, maistą ir 
virimo įrankius. Naktipiečių 
metu viršininkas pasveikino 
ir pristatė visus atvykusius 
vienetus. Mums buvo kiek ne
jauku, nes buvome vienintelės 
merginos; tą vakarą šį padėtis 
mums buvo naudinga. Visi vy
rai, jų buvo maždaug 70, buvo 
apnakvinti dideliame barake 
prie valgyklos. O mūsų šešetu
kas pernakvojome šiltame, ki
limais išklotame namelyje, ku
riame, pagal praktiško skau- 
tavimo nurodymus, buvo žie
mai užsuktas vanduo; tad 
naudojomės lauko išvietėmis 
ir vandenį atsinešėme iš šuli
nio.

Šeštadienis, kovo 8 d.:
6:30 vai. ryto sesės Marytės 

prižadintos, apsirengėm ir į 
roges sukrovusios kuprines ir 
bendro naudojimo reikmenis, 
nuėjome pusryčiauti į skautų 

valgyklą. Pasistiprinusios, rin
komės įvairias ėjimo prie
mones — slides arba snieg- 
bačius. Nusifotografavome 
(kol dar sugebėjome šypsotis). 
Užsidėjusios sniegu keliavi
mo priemones, užšalusiu eže
ru grįžome į savo namuką. Iš 
čia, su kuprinėmis ant nuga
rų, o sesei Alytei „pasikin
kius” į rogutes, išsiruošėm į 
žiemos žygį. Su mumis keliavo 
stovyklos paskirtas patarėjas 
— gidas, 22 metų vyras, vardu 
Tom. Nepažįstamo vadovo da
lyvavimas kėlė ūpą ir s.katino 
gerą nuotaiką be nusiskun
dimų kuo geriau pasirodyti.

Diena buvo saulėta, bet la
bai šalta. Sniegas žėrėjo, lyg 
deimantais apibertas. Neilgai 
ėjusios sušilome nuo pastan
gų, lyg būtume keliavusios p 
didžiausius karščius. Kad ne- 
perkaistume, pradėjome nu-

„Aušros Vartų”/ „Kernavės” tunto „Žolpienės” būrelio vyr. skautės kandidatės žiemos iškyloje gaminasi maistą 
lauko virtuvėje. Iš k. — Birutė Ankutė, Birutė Juijonaitė, Alytė Stankevičiūtė ir Stefutė Utz.

Nuotr. Marytės Utz
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siimti pirmuosius drabužių 
sluoksnius. Dažnai stojome at
sigaivinti vandeniu, kurį kiek
viena nešėsi su savimi ir pa
sistiprinti žiemos iškylai pri
taikytu saldainių, riešutų ir 
vaisių mišiniu. Fiziniai užsi
ėmimai žiemos gamtoje reika
lauja žymiai daugiau jėgų ir 
pastangų negu kitais metų lai
kais. Šis žygis pareikalavo ne 
tik jėgų, bet ir bendradarbia
vimo. Reikėjo padėti stumti 
rogutes kalnuotais takeliais ir 
ne sykį padėti atsistoti suklu
pusiai sesei ar globėjai. Nuo
vargiui užgniaužus kurios se- 
sėš skautišką nuotaiką, kitos, 
ją apsupusios, skatino nepra
rasti vilties.

Kalvotais miško takeliais 
nukeliavusios tris mylias, pa
galiau atsidūrėm pasirinktoje 
stovyklavietėje. Čia, pagal To
mo nurodymus, pradėjome įsi
rengti stovyklavietę, aptarėme 
darbotvarkę ir pasiskirstėme 
darbais. Sesės, pasidalinda- 
mos trimis dideliais kastuvais, 
sukasė aukštą sniego kupetą, 
kurioje vėliau reikės išsikasti 
.nakvynvietę — „ąuinzhee”.

Sesės Birutė Juijonaitė ir 
Stefutė Utz įrengė viryklą ir 
užkaitė vandenį sriubai ir ka
kavai. Pasisotinusios karšta 
sriuba ir javainių pyragėliais, 
išėjome susipažin-ti su stovyk
lavietės aplinka, pasidžiaugti 
žiemos gamta ir stengtis 
išspręsti patarlės už-duotį (su
rasti stovykloje pa-slėptą lobį 
— mėlyną dei-manto formos 
medžio gabalą).

Sesės (su Tomo pagalba) 
turėjo progos įsigyti slidinė
jimo patirties, išmokti naudo
tis sniegbačiais - „snow-shoes” 
ir su kitais skautais palenkty
niauti rogutėmis. Grįžusios į 
savo stovyklavietę, sesės Ind
rė ir Alytė ruošė vakarienę, o 

kitos iškasė sniego kupetoje 
nakvynei guolį. Pavakarienia
vusios ėjome dar kartą pasi
vaikščioti, kad sušiltume prieš 
lysdamos į paruoštus mieg
maišius. Grįžusios greit sulin- 
'dome į savo guolius, nusi- 
rengėm viršutinius drabužiu.1 
ir sulindome į miegmaišius 
Buvome nuvargusios,tad visos 
greitai užmigome.

Miegas, nors užtarnautas, 
nebuvo labai patogus. Nepri
pratus prie siaurų, galvas ap
gaubiančių miegmaišių, buvo 
sunku išsitiesti ir dar sunkiau 
apsiversti. Storos sniego sie
nos sulaiko kūnų šilumą ir ne
praleidžia garsų. Lubose rei
kėjo išgręžti kelias skyles, kad 
nepasidarytų per šilta ir tvan
ku ir nepradėtų tirpti sniegas.
Siaura įėjimui anga ir žemos 
lubos teikė labai sandarią 
aplinką.

Sekmadienis, kovo 9 d.
Rytas išaušo drėgnas, pilkas 

ir apsiniaukęs. Pirmoji atsi
kėlė sesė Marytė. Greitai apsi
rengusi, kėlė kitas seses, pri
mindama, kad mūsų laūkia 
baigiamieji darbai. Naktį lyno
jo sū lednkais, tad viskas buvo 
aptraukta plonu ledo sluoks
neliu, o žemė apibarstyta ledo 
grūdeliais, kurie girgždėjo po 
kojomis. Staigmena! Tomas 
mums paruošė pusryčius. Be
liko sutvarkyti stovyklavietę, 
susidėti savo daiktus į kup
rines ir grįžti trys mylias į 
mūsų namuką,

Gal dėl nuovargio, kelionė 
atgal atrodė ilgesnė ir reikala- 
zo daugiau pastangų šypsotis. 
Pasirinkome trumpesnį, bet 
štatesnį taką tarp tankiai au
gančių medžių. Rogės ir sesės 
virto į • visas puses. Paskuti
niai žingsniai pareikalavo di
džiausių pastangų. Grįžusios 
negalėjome atsistebėti savo 

prabangiu namuku. Ypač se
sėms didelį malonumą teikė 
švarių drabužių pamaina. Per
sirengusios sukrovėme visą 
atsigabentą mautą į automo
bilį ir nuvažiavoi
Reikėjo sugražinti visus pasi
skolintus reikmenis, išplauti 
maisto gaminimo priemones, 
išskirstyti nenaudotą maistą; 
tik tada su kitais grįžusiais 
skautais galėjome pietauti. Po 
Dietų kiekvienam vienetui bu
vo įteikti šių kursų ženkliu
kai. Iššaukus mūsų vienetą, iš 
brolių susilankėme didelio plo
jimo. Pasijutome dalimi pla
čios skautiškos šeimos. Prieš 
išvykstant, reikėjo atlikti vie
netui skirtą darbą — sunešti 
kurą; tai buvo sukapotos me
džių šakos, kuriomis apšil
doma valgykla ir virtuvė.

Atsisveikinusios su Tomu, 
susėdome į savo „karietą” ke
lionei į namus. Saulė prasi
skverbė pro debesis ir jos spin
duliai pasiliejo, vydami žiemos 
šešėlius. Sesių akys merkėsi, 
nuvargusios galvos sviro ant 
automobilio sėdynių atlošų. 
Nors pavargusios, visos jautė
me pasididžiavimą nugalėju
sios žiemos kliūtis.

Skautauti, reiškia gyventi!

„Žolpienės” būrelio 
vyr. skautės kandidatės.
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TORONTO v.v. Primos Saplienės žodis, atsisveikinant su v.s.
Veronika Kalendriene (10.8.1906 — 4.2.1997)

' „Užgeso sviestos akys, žvelgdamos į tolį 
Kažkur — begęstančių laužų žara 
Ir kelio ženklas — Nuėjau namo... “

Skautininkų-ių vardu atsisvei
kiname su Jumis, miela skauti
ninke ir mums lieka tik šviesūs 
prisiminimai Jūsų asmenybės, kaip 
vadovės, lietuviškos skautybės 
idėjų skleidėjos.

Bęsikuriant skautėms Toronte, 
skautininke Kalendriene įdėjo 

daug pastangų ir darbo, kad sveti
mame krašte nepasimestų lietuviš
kas jaunimas ir subūrė visus tuos, 
kuriems skautybė buvo brangi, ir 
įdomi, negailėdama savo laiko ir 
rūpesčio.

Būdama „Šatrijos“ tunto tunti- 
ninke, esant sunkioms sąlygoms ir 
didėjant skautų-skaučių skaičiui, 
1954 m. jos pastangomis įsteigtas 
Skautų tėvų komitetas, kuris su
būrė tėvus, organizuojant pirmą — 
skautiškai lietuvišką stovyklą.

1958 m. įsisteigia skautininkių 
Ramovė. Ji — pirmoji jos seniūnė. 
Jos tikslas — susiburti, ruošti 
naujas skaučių vadoves, įtraukti į 
veiklą visas skautininkes. Susikūrė 
skautų ir skaučių tautinių šokių 
grupė, kurią globojo „Šatrijos“ ir 
„Rambyno“ tuntai. Skautininkes 
Kalendrienės rūpesčiu buvo pra
vestas vajus įgyti jiems tautinius 
drabužius.

Jos vis?*' gyvenimo r", 
buvo b . hska. xutiš 
koje dvasioje augino ir savo šeimą 
Šiuo metu matome jos anūkus — 

Sandrą, Richardą ir Dainą skautų 
čių vadovų eilėse.

Prisimename jos tvirtus žo
džius, pamokymus ir tiesų kelią 
skautybėje. Visada kantri, stipri, 
nedejuojanti ir ilgos ligos metu, 
dukros Pajautos ir sūnaus Arvydo 
globoje vasario 4 d. išėjo į Amži- 
nuosius Namus. Nuoširdi užuo
jauta šeimai ir giminėms likusiems 
giliam liūdesy. Liūdime ir mes —- 
jos antroji skautiškoji šeima.

Teilsisi ji ramybėje ir Dievo 
gailestingumas teparodo jai savo

,zz ZZ n HJ IE LZ L1IU c® B

Laikas bėga ristele. Nepajunti, kaip prabėga 
metai ir, žiūrėk, jau vėl reikia ruoštis Kaziuko mugei. 
O po jos, norisi jos pasisekimu pasidalinti ir su 
„Skaujų Aidu“. Oras buvo palankus, torontiečiai 
susirinko į Prisikėlimo parapijos sales gausiai. Mugės 
atidarymo juostą perkirpo mūsų naujoji Kanados 
rajono vadė v.s. Rūta Žilinskienė. Turėjome svečių ir 
iš kanadiečių skautų vadovybės.

Salė ūžė papusta, išgražinta skautiškais šūkiais, 

draugovių vairiais. Skautukai zujo tarp žmonių, 
siūlydami savo prekes ir paslaugas, pardavinėdami 
loterijų bilietus, valydami batus, kviesdami pirkti 

savus rankdarbius, baronkas, senelių medų, mamų 
keptus pyragus. Vyčiai pardavinėjo sveikinimus t.y. 
norintiems pasveikinti artimuosius gimtadienio, 
vardadienio ar šiaip draugiško susitikimo proga, 
įteikdami po rožę ir sugiedodami „Ilgiausių Metų“.

Skautininkės-ąi, kaip visada, ruošia savo „pilnąją“ 
loteriją, t.y. visi bilietai pilni ir tuo garantuoja savo 
didelį pasisekimą. Ir kas nesusigundo išmėginti savo 
laimės? Juk visada ką nors laimėsi. Tad sunešti 500 
fantų bematant visi išėjo. Ir liko apie 500.00 dol. 
gryno pelno. Pasidalinom juo su tuntais, įteikėme 
šimtinę Rajono vadei jos smulkioms išlaidoms pa
dengti atstovaujant kanadiečius ir šiek tiek liko 
saviems reikalams. Kitais metais švęsime dešimtmetį

20

22



nuo to laiko kaip pradėjome šią visada turinčią didelį 
pasisekimą loteriją.

Šv. Jurgio dieną skautininkės turėjo savo „sezo
no“ uždaromąją sueigą. Seselė Igne kalbėjo apie 
asmeninius ir visuomeninius slibinus, su kuriais mūsų 
pareiga kovoti. Kalbėjome ir apie močiučių (juk mes 
beveik visos didžiuojamės šiuo titulu!) įtaką ir parei
gas padedant auginti anūkėlius.

Pabendravusios prie tradicinės kavutės ir padėko
jusios s. E. Simanavičienei už jos namų šilumą, 
skirstėmės kiekviena į savo namus, parsinešdamos po 
dalį tos seseriškos šilumos, kurios visada pasisemi 
skautiškuose suėjimuose.

Budėdama
sesė M. V.

įOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOO9O©OOO@©@O6O@O©O0OOOO®<

WORCHESTER K. AZIUK
„Neringos“ ir „Nevėžio“ tuntų ruošta Kaziuko 

mugė įvyko š.m. kovo mėn, 23 d. — Verbų sekma
dienį. Tai jau 38-toji skautų ruošiama tradicinė 
.šventė. Maironio parko salėje, baltomis staltiesėmis 
padengti ir pirmaisiais pavasario pranašais „kačiu
kais“ bei narcizų žiedais papuošti stalai laukė pie
taujančių, o prie prekystalių apkrautų rankdarbiais, 
skautės laukė pirkėjų.

Lietuvių Skautų Sąjungos Atlanto rajono vadas 
v.s. Bronius Naras 12 vai. atidarė mugę, atrišdamas 
dvi tautines juostas surištas geruoju mazgu, kviesda
mas visus apžiūrėti prekes ir papietauti sesių skauti- 
ninkių paruoštais pietumis. Mugėje dalyvavęs Atlanto 
rajono vadijos narys v.s. V. Dilba, sveikino skautus ir 
skautes tęsiančias šią gražią tradiciją ir linkėjo sėk
mingo „turgaus“.

Vieni svečiai suko virtuvės link, iš kur sklido 
malonūs lietuviškų valgių kvapai, kiti ėjo prie prekys
talių apžiūrėti ir apsipirkti. Pirmasis stalas kreipė į 
save dėmesį medžio dirbiniais, išdegintais tautinių 
raštų motyvais. Tai v.s. R. Petrutienės iš Cape Codo 
darbai. Skautės turėjo įvairių rankdarbių, kiškučių 
mažiesiems pirkėjams, marškinėlių su lietuviškais 
raštais, gėlių vazonėlių ir vainikų. Skautininkai — Br. 
Naras ir R. Jakubauskas turėjo meniškų kryžių ir kitų 
medžio dirbinių. Kas rūpinasi grįžtančiais paukšte
liais, čia galėjo nusipirkti ir inkilėlį. Worcesterio 
Aušros Vartų parapijos vytės patarnavo norintiems 
įsigyti lietuviškų audinių, gintaro papuošalu ir lietu
viškų margučių. Visų dėmesį traukė s. A. Saiminin- 
kienės iš šiaudelių sukurti meniški paveikslai. Ji

o 11LGĖ
kasmet čia turi savo stalą, bet pirkėjų netrūksta. 
Turtingas laimėjimų stalas, tad buvo daug laimingųjų. 
Skautės maloniai patarnavo norintiems pasivaišinti 
kava ir namuose keptais pyragais. Čia pat kvepėjo 
Putnam seselių kepta ruginė duona.

Skautai ir skautės dėkoja visiems atsilankiusiems, 
ypač atvykusiems iš kaimyninių telkinių — Bostono 
ir Gardnerio. Lankytojų nemažėja, o daugėja, tad 
žmonės domisi skautų veikla. O skautai ruošdami 
Kaziuko mugę, netik sutelkia lėšų savo veiklai, bet 
turi progą parodyti savo gabumus meniškiems dar
bams.

s. E. Č.

Skautų Atlanto Rajono vadas v.s. Br. Naras tarp 
Worcesterio skautininkių, pasiruošusių patarnauti 
svečiams, atvykusiemsį Kaziuko mugę. Iš k. į d. Vida, 
Johano, Elenyte, Terese, Dana, Irena, užstota Regina.

21

23



C LE U E L fl ND
NETIKĖTA PATRIOTIŠKA DOVANA

Aurelija M. Balašaitienė

Ne kartą tenka įsitikinti, kad 
daugelis metų gyvenimo toli nuo 
tėvynės ne tik neleidžia jos pa
miršti svetimoje padangėje, bet 
ilgesys ir jaunystės prisiminimai 
stiprina meilę jai ir skatina tą 
meilę kaip nors konkrečiai išreikš
ti. Ir štai gegužės 4 dieną 4 vai. po 
pietų Cleveland© Dievo Motinos 
parapijos svetainėje susirinko 
gausus knygos mylėtojų būrys 
susipažinti su Izabelės Barniškai- 
tės-Jonaitienės eilėraščių knyga 
„Šešupės vingiai“. Plačiai visuome
nei ji yra gerai pažįstama kaip 
veikli, bet ir labai kukli asmenybė, 
kurios knygos pasirodymas iššaukė 
ir nuostabą, ir pasigėrėjimą. Jau 
beeinanti 92-uosius metus, Izabelė 
Jonaitienė laikosi nuostabiai tie
siai, su jaunatviška šypsena krato 
rankas savo darbščiomis rankomis, 
kuriomis ir tautinius drabužius 
gamino bei kūrė audinius, ir šiau
dinukus.

Ilgus rdetus niekas nežinojo, 
kad Izabelė Jonaitienė jau anksty
voje jaunystėje kūrė eilėraščius, 
bet praėjo daug laiko, kol ji paga
liau pasiryžo pasirodyti viešai. 110 
puslapių knygą,

Clevelando Skautininkių drau
govės pirmininkė s. Amanda Mu- 
liolienė knygos sutikimo programą 
atidarė trumpu žodžiu ir pristatė

Sesė v.s. Izabelė Jonaitiene tarpe 
giminių ir artimų sesių. Cleveland. 
Geg. 4 d. 1997. Foto V. Bacevičius.

Kun. G. Kijauskas, SJ sveikina sesę 
I, Jonaitienę. Cleveland. Geg. 4 d. 
1997. Foto V. Bacevičius.

s. Aldoną Miškinienę klausytojus 
supažindinti su autore ir jos knyga. 
Aldona Miškinienė smulkiai nupa
sakojo Jonaitienės biografiją ir 
komentavo „Šešupės vingių“ tema
tiką. Po jos autorės dukraitė 
Audra Bielinienė skaitė močiutės 
sukurtus eilėraščius puikia lietuvių 
kalba... Į pabaigą buvo sugiedota 
„Ilgiausių metų“ ir autorė buvo 
apdovanota gėlėmis. Ant atskiro 
stalo gulėjo jos autografuotos 
knygos, kurias įsigijo dauguma

Skautininkių dr-v'es dr-kė s. A. 
Mulioliene sveikina sesę I. Jonaitie
nę. Cleveland. Geg, 4 d. 1997.-' 

klausytojų, ir jie galėjo gėrėtis 
autorės rankdarbių parodėle. Toje 
popietėje išryškėjo Izabelės Jonai
tienės asmenybės daugiapusišku
mas — rankų ir dvasios kūryba bf 
skautiškų idealų siekimas. Lanky
tojai ilgai nesiskirstė, pasivaišinda
mi skautininkių suneštomis vaišė
mis.

„Šešupės vingiai“ yra maloni ir 

netikėta staigmena ir puikus įrody
mas, kad kūrybiniam darbui nėra 
amžiaus ribos.
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OMAHA
Retėja mūsų skautijos gretos, 

kurios ir taip jau retos. Omahos 
skautija gražiai atsisveikino sk. vyti 
Liuda Totilą. Vaišes suruošė vs. 
Irena Lileikienė. Susirinkus mažam 
būriui skautų, buvo įteikta ps. 
Viktoro Aro medžio drožinio 
padovanota kukli dovanėlė. Liudas 
paaukštintas darbo pareigose yra 
perkeltas į North Caroliną. Jis yra 
baigęs inžineriją Nebraskos univer
sitete. Skautauti pradėjo Omahoje. 
Liudas būdamas tylaus būdo, buvo 
tikrai pavyzdys skautų tarpe. Jis 
taip pat priklausė chorui Ramby- 
nas. Omahos skautija ir choras 
linki jam sėkmės visuose gyvenimo 
keliuose, kad jis ir toliau būtų 
pavyzdingas Lietuvos sūnus.

Nors ir mažos jėgos atlieka 
didelius ir kilnius darbus. Omahos 
skautija jau daug metų kaip rengia 
Motinos Dienos minėjimus. Šiais 
metais buvo tikrai gražiai sureng
tas. Minėjimą atidarė vs. Irena 
Lileikienė ir padėkojo taip gausiai 
-atsilankiusiems. Po to pakvietė ps. 
Danguolę Antanėlytę-Hanson 
trumpai šios šventės paskaitai. Po 
trumpos pertraukos visi laukė 
pačių jauniausių „Aušros“ šokėjų, 
kurie pasipuošę gražiais tautiniais 
rūbais išėjo j klasės vidurį; juos 
rikiavo ir lygiavo jų mokytoja 
Marytė Starkevičiūtė-Leggett. Jie 
pašoko du šokius: „Suktinis“ ir 
„Du gaideliai“. Po to padainavo 
„PučJR“"Vėjas“. Vienas iš šokėjų 
Algirdas Antanėlis padeklamavo 
„Baravykas“. Paskutinę programos 
dalį atliko su lietuviškomis vėlia
vėlėmis. Jiems kanklėmis pritarė ir

Viduryje sėdi sk. vytis Liudas Totilas

dainuoti padėjo muzikė Laima 
Šarkaitė-Starcic. Jie dainavo iš 
visos širdies ir tikrai parodė, kad 
jie Lietuvos vaikai, o senelių žemė 
— Lietuva. Tokios šventės palieka 
gražią atmintį vaikučiams. Jų daro

CHICAGO

IŠKYLAI 
PHILMONT

KALNUS
Čikagos „Lituanicos” tunto 

skautams 1996 metų liepos 
19-ji buvo ypatinga d;ena. Šeši 
prityrę Lemonto, IL., „Geleži 
nio Vilko” draugovės skautai 
ir trys vadovai išvažiavo į 
Philmont Scout Ranch,esantį 
prie Cimmaron, New Mexico. 
Šie šeši prityrę skautai jau 
antrą kartą ruošėsi kopti į 
New Mexico kalnus: Darius 
Barkauskas, Vytas Januškis, 
mūsų skiltininkas Andrius 
Matranga, Petras Matranga, 
Saulius Petroliūnas ir Stepas 

mos klaidos daug džiaugsmo ir 
juoko sukelia vyresniesiems. Šir
dinga padėka Omahos skautinin- 
kėms už gražų šventės parengimą 
ir vaišes.

Algimantas Antanėlis

Tharp. Mūsų vadovai buvo: 
draugininkas/kelionės vadas 
Vytautas Januškis ir jo pava
duotojai — Darius Maurukas 
ir Jim Tharp.

Philmont yra JAV skautų 
/patingos veiklos (high adven
ture) stovykla. Ne tik iš JAV, 
bet skautai iš viso pasaulio at
vyksta į Philmont kopti ir ke
liauti New Mexico kalnuose. 
Būdami pagrindinėje stovyk
lavietėje, susitikome su grupe 
.'skautų iš Japonijos.

Kad būtume šiai ypatingai 
Į išvykai gerai fiziškai pasiruo- 
Įšę, daug kartų susitikdavome 
netoli Lemonto esančio Swa- 
low Cliffs rogių kalne (tobogan 
;run) ir ilgas valandas praleis- 
idavome su pilnomis kupri
nėmis lipdami 120 laiptų, 
pratindamiesi kopimui į kal
nus.
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Čikagos „Liluanicos” tunto „Geležinio Vilko” draugovės prityrę skautai ir jų vadovai 1996 m. liepos mėn. 
iškyloje į Philmont kxi>'!s, New Mexico valstijoje. Iš k.: iškylos vadovas s.fil.Vytautas Januškis, Stepas Tharp, 
Vytukas Januškis, Paulius Petroliūnas, ištikimas draugas asiliukas, Andrius Matranga, Petras Matranga, Da
rius Barkauskas, Darius Maurukas ir Jim Tharp.

Tą atmintiną liepos 19 d. 
jau 10:30 vai. ryto visi bu
vome Midway aerodrome. 
Lėktuvas į Colorado Springs 
CO, išskrido 12 vai. vidurdie 
nyje. Atskridus į Colorado 
Springs, prasidėjo pirmoji 
mūsų kelionės dalis. Iš anksto 
buvo sutvarkyta galimybė pir
mą naktį stovyklauti JAV ka
rinių oro pajėgų akademijoje. 
Ten matėme daug lėktuvų, 
žymiąją tos akademijos kop
lyčią, jaunus karininkus ir ei
linius kareivius. Galėjome 
akademijos restorane nebran
giai ir skaniai pavalgyti. Po
pietę praleidome smagiai tar
pusavyje žaisdami krepšinį.

Kitą rytą išvažiavome į 
Philmont. Kelionė automobi
liais iki stovyklavietės truko 
maždaug pusketvirtos valan
dos. Tęn mus pasitiko stovyk
lavietės vadovybė ir mums 
paskirtas vadovas/padėjėjas 
(ranger), kuris su mumis daly
vavo dvi dienas ir .naktis. 

Mūsų ranger buvo Don Stan
ko, labai puikus vyras, kuris 
labai prisidėjo prie mūsų pasi
ruošimo prie aplinkybių kalnų 
aukštumose. Jis paaiškino 
apie pirmąją pagalbą kalnuo
se, kaip elgtis susidūrus su 
meškomis ir ypač svarbi pa
moka — ką neštis ir ko ne- 
sinešti kuprinėse.

Kitą dieną, maždaug 10 vai. 
ryto, autobusu išvykome iš 
Philmont, ir pradėjome kelio
nę į kalnus. Per 10 dienų 
skautai ir vadovai su pilnomis 
kuprinėmis, nešdamiesi mais
tą, geriamą vandenį ir kt., nu
keliavome daugiau negu 137 
km (86 mylias) ir įkopėm į 
4,000 m (12,421 pėdų) aukščio 
viršukalnę. Ne tik kopėme į 
kalnus, bet turėjome galimybę 
ir naujų dalykų išmokti. Vai
šinomės „rootbeer” kalnų sto
tyje, išmokom lenktyniauti su 
asiliukais, virvių pagalba kop
ti stačiomis uolomis ir leistis 
nuo jų. Visą laiką gėrėjomės 

nuostabiais gamtos vaizdais, 
kurių nemačiusiems, beveik 
neįmanoma apsakyti.

Antrą iškylos dieną stovyk
laudami viršukalnėje turėjo
me galimybę iš aukštybių 
pažvelgti į aplinką. Šioje sto
vykloje turėjome ir įdomių 
svečių, kai trys stirnos prabė
go pro mūsų palapines. Kitos 
trys dienos buvo ypač įdomios. 
Išmokome, kaip įdegintais 
odoje ženklais buvo žymimi 
galvijai. Deginom ženklus ant 
savo pirštinių, batų ir diržų. 
Vieną vakarą išmokome ga
minti įdomią mišrainę, kurią 
paskui gardžiai suvalgėme.

Reikėjo pasirūpinti produk
tais iš maisto sandėlių. Vėl 
pasinaudojome proga nusi
pirkti daug saldainių.

Paskutinės penkios dienos 
buvo labai smagios. Vieną po
pietę praleidome pjaudahii 
medžius. Viena mūsų grupė 
surado vieną didžiausių me
džių mūsų rajone, kurį pa-
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ruošti ir nupjauti reikėjo kelių 
valandų. Viskas vyko pagal 
skautišką planą ir orientaciją, 
šis darbas, kaip žaidimas, su
jungė mūsų grupę ir sukūrė 
grupės savijautą. Kitą dieną 
išmokome mėtyti kirvį, ir ne 
tik pataikyt į taikinį, bet kaip 
reikiant jį įsmeigti. Išmokom 
paruošti ir šaudyti senoviš
kais šautuvais. Tuo pačiu lai
ku pajutome kalniečių gyveni
mo būdą.

Kitą dieną, iš pat ryto, pra
dėjom kelionę į aukščiausią 
kalną Philmonte. Truko dau
giau negu trys valandos įkopti 
į 4,000 m. viršukalnę. Bet kai 
nuo jos išvydome pasaulio 
grožį, jautėm, kad buvo verta 
pergyventi tą „peklišką” ko
pimą, kai stovėdami pačioje 
Mt. Baldy viršukalnėje, nuo 
jos galėjome apžvelgti Colora
do valstiją. Daug fotografa
vome ir viršukalnėje valgėme 
pusryčius. Grįždami žemyn, 
turėjom progą ieškoti aukso, 
bet jo neradome, tačiau vėl 
pasitaikė galimybė nusipirkti 
saldumynų.

Kitą rytą gavome asiliuką, 
kuris paskutines dvi dienas 
nešė palapines, maistą ir ki
tus bendrus reikmenis. Buvo 
malonu, nes kuprinės buvo 
lengvesnės, be to įdomu buvo 
vesti tokį gyvulį kaip asilas. 
Tą dieną išmokome lipimo į 
stulpus ir dalyvavome įdomia
me ir juokingame lauže. Prie 
laužo dainavo 'mums ir mes 
dainavome laužavedžiams; jie 
pripasakojo įvairių pasakų ir 
mes labai linksmai pralei
dome vakarą. Tą vakarą paki
lo didelė audra. Vakarą 
užbaigėm malda „Ateina nak
tis”, o mūsų balsai kilo virš 
audros ūžimo ir perkūnijos 
griausmų.

Paskutinę dieną, 3 vai. p.p. 

autobusu sugrįžome į pagrin
dinę stovyklą, čia galėjome 
antrą kartą (po 11 dienų) 
išsimaudyti. Tą vakarą vyko 
uždarymo laužas. Jis buvo la
bai įdomus ir smagus.

Kitą rytą automobiliais iš
vykome į Colorado Springs. 
Pakely sustojome prie Arkan
sas upės ir dieną praleidome 
plaustais keliaudami sūkurin
ga upe. Buvo labai smagu. Nu
galėję sraunios Arkansas upės 
sūkurius, grįžom į karinių oro 
pajėgų akademiją ir čia įsiren
gėme paskutinę šios įdomios

CHICAGO

Laiškas iš „Kuršių 
Marių“ stovyklos

Rako miške
Stovyklauti man labai patinka. 

Gražu prie laužo. „Aukso žuvyčių“ 
pastovyklė (mano) rodė talentą, 
kaip puoštis. Aš dar kartą išeisiu 
prieš visus per uždaromąjį laužą ir 
paskaitysiu pasaką „Vilkas batsiu
vys“.

Vakar išsinuomavom kanojas 
ir 4 vai. plaukėm sraunia negilia 
upe. Negiliausioj vietoj, kur dar 
galima praplauki — man žemiau 
kelių, bet giliausioj — iki pažastų. 
Vienoj iš tų vietų mes apsivertėm. 
Daug kam taip buvo... Ten upė 
srauni. Į visas valtis vandens prisi
sėmę. Dabar kuprinės ir net dra
bužiai, kur jose buvo, džiūsta ant 
trikojų. Daug kam ir drabužiai, su 
kuriais buvo apsirengę, džiūsta, 
kaip mano. 

iškylos stovyklų. Paskutinį ry
tą praleidome žaisdami krep
šinį.

Kelionė į Philmont buvo la
bai smagi. Visi jautėmės ge
rai praleidę laiką, išmokę nau- 

i jų dalykų, pamatę^huostabių 
reginių. Dirbom sunkiai, bet 
turėjom progą ne tik skautau- 
ti, bet ir žaisti ypatingai daug 
reikalaujančius žaidimus. Visi 
svajojame apie 1998 metų pla
nuojamą kelionę į Philmont.

Saulius Petroliūnas

Buvo ir miltų karas. Visa 
stovykla prieš visus vadovus. Bet 
vadovai turėjo prožektorius, o mes 
ne. Bėgti buvo draudžiama. Rei
kėjo slankiot. Mes laimėjom! Va
dovai grįžo, kaip kokie vaiduokliai 
ar malūnininkai balti nuo miltų.

Mūsų skiltis vadinasi „Varly
tės“. Skiltininkė Julytė Valee. Mes 
jau du kartus laimėjom pirmą vietą 
ir vieną kartą antrą vietą už pala
pinės tvarką.

Ate, ate! Viso!
Sesė Austėja Surgailaitė 

P.S. Naktiniai žaidimai jau prasidė
jo. Aš buvau viena iš žvalgų, tai 
mane pagavo. Turėjau išvalyti brolių
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A If Žinevičius

-Ar tu matai.. Bailink, Ims (irt nti- Vaikine,.neilgai truks, ir mudu turė- 
pie.štas?- Mcdžitittfjasl Miniu juk irgi ga- siva šautuvą 
lėtmnėva Įsitaisyt šautuvą?

. AR TIESA?
Per upelį vištos plaukia.
Vaikšto žuvys po palaukę. — 
Ar tiesa?
Medų neša daug tranų,
Kiaulė mokosi dainų. —
Ar tiesa?
Kiškiai obelį sodina,
O ant eglių auga blynai. — 
Ar tiesa?.
Ar tiesa, vaikučiai, klausiu 
Aš gudriausių, pastabiausių?

— Baltruk, jau mano revolvers tuojau 
bus gatavas.

— O mano šovinys taip pat.
— Vaikine, tai pasimedžiosival

— l.atiruk, tiktai tu gerai nusitaikyk.
— Nebijok. Aš jau žinau ...

Minkštaširdis
— Ko tu verki+
— Onutė ‘ mane skriaudžia. 

Uždrausk jai mušti muses.
— Mielasis. Tu turi gerą širdį. Tau 

gaila musių?
— Ne, aš pats noriu jas jnušti.

I’ui!
— Oi!..

- I.auruk, o kaži ta varna ar spėjo 
nulėkt ?
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