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„Skautų Aido“ redakcija!

Sveiki. Aš Jūratė. Man į rankas neatsitiktinai 
pakliuvo šio nuostabaus žurnalo „Skautų Aidas“ 
1996-ųjų metų birželio mėnesio numeris.

Aš esu kandidatė į Lietuvos skautiją. Tai dar 
nedaug, bet ką padarysi. Dar tik šių mokslo metų 
pradžioje j mūsų Jiezno vidurinę mokyklą atvažiavo 
mokytojas Romas Vilkauskas, kurio dėka buvo
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' Lietuvos'1 
nacionalinė 
M. Mažvydo 
^biblioteka y

Skauto pareigos Dievui ir Tėvynei
Rašinys prel. pskt. J. Prunskio rašinių konkursui.

Pamažu, lyg sulėtintame filme, vakarėjančioj 
saulėj, kyla dešimtys rankų ir, pakibusios ore, vėl 
smenga žemyn, ir net kitoje girios pusėje lyg iš po 
žemių galima išgirsti ilgus prislopintus dukstelėjimus. 
Ežeras ramus, nendrės ir medžiai nejudėdami stovi 
vandeny, tik nuo duslaus garso paviršiumi toli bėga 
šiurpuliai. Keista, nėra vėjo, bet aiškiai galima 
pamatyti, kaip versdamiesi grūdasi balti debesys. Net 
nepastebiu, kaip imu artėti prie kranto, ir man 
nesuvokiamas toks bejėgiškumas — negaliu pakelti 
nei rankos nei kojos, bandau sukti į šoną, o nežinoma 
jėga vis neša į pačią žmonių tirštumą. Ir aš prisimenu 
juos, rodos, tik neseniai kalbėjomės, kai kurie spaudė 
ranką ir draugiškai šypsojosi. Dabar manęs net 
nepastebi — tarstelėdami vienas kitam po žodį, su 
tyliu atkaklumu dirba savo darbą. Bumbt, — ir į 
mane, lėtai apsiversdamos, atskrenda geltonos nuo 
sausumo skiedros, norėdamas jas dar ore galėčiau 
surinkti. Negaliu suprasti vieno — juk mes tai jau 
esam padarę vakar. Juk tai jau padaryta! Ir net viskas 
sutvarkyta! Netikėtai matau Rimą, taip tą patį Rimą; 
bene mažiausią iš mūsų visų, dėl savo didelio užsispy
rimo gavusio šį darbą šalia vyresniųjų. Šitas skruzdė- 
liukas apskusta galva ir atlėpusiomis ausimis, su vos 
ne didžiausia iš visų kareiviška gertuve, atvilkus 
trenkia ant žemės liauną pušinę kartį ir, pasitraukęs 
į viršų smunkančias kelnes, jau taikosi ją perkirsti. 
Staiga viską prisimenu. „Rimai“, — šaukiu iš visų 
jėgų, — „greitai ateik pas mane! Tu net nežinai, kas 
ten gali pasidaryti“! Bet jis manęs negirdi. Niekas 
manęs negirdi. Niekas net nepasižiūri. Kertama kartis 
šokinėja nuo žemės, vos kelios skiedros nulekia tolyn 
į žoles. „Rimai“, — šaukiu, — „mesk tuoj pat kirvį! 
Ar girdi ką sakau?“ Taip norėčiau pribėgęs išplėšt iš 
jo rankų kirvį, įtempiu visas jėgas, bet ne, kojos ir 

rankos manęs neklauso, lūpos tik beviltiškai kažką 
šnibžda. Matau, kaip kartis vis šokinėja, nelūždama 
nuo žemės, Rimas pasilenkęs ją pataiso, šypteli, lyg 

kažką sugalvojęs, apverčia kirvį bukuoju galu ir, 
plačiai išsižergęs, užsimoja, o kirvio žibantys ašmenys 
vis greitėdami lanku lekia galvos link....

Staiga pašoku, visas įsitempęs, rankose gniaužda
mas audeklo gabalą, išplėtęs akis dairausi ir negaliu 
suvokti: aplink balsva tamsa, virš galvos ir po kojomis 
tūkstantiai žvaigždžių, lyg tai būtų koks pasaulio 
kraštas su didžiuliu atvertu langu į begalinę erdvę, 
kur ištysęs laikas po kruopelę atseikėja sekundes, 
prilygstančias amžiams. Bet štai, už nugaros vos 
sukruta medžių lapai, šalia sublizga laužo žarijos ir ką 
tik buvęs neįtikėtiniausias stebuklas skęsta ežero 
bangose: tai ta pati sala, naktį nematoma, dieną 
paskendusi žaliam rūke, o iš paukščio skrydžio — 
žalsva dėmė melsvai juodame apskritime. Pagaliau 
paleidžiu sugniaužtą miegmaišio kraštą, pasistiebęs 
apačioje vos įžvelgiu juodą valties siluetą ir galutinai 
nurimstu. Keista tokiu būdu pamatyti tai, kas nese
niai įvyko, juk atmintis dar gerai mena tos dienos 
įvykius. Et, vis vien dabar ne miegas galvoje, teks 
sulaukti pirmųjų paukščių. Įmetu į žarijas porą šakų, 
aitrūs sakų dūmai galutinai grąžina į dabartį. Žinoma, 
gaila skrusdėliuko, tada atbėgo visu būriu ir jį atvedė 
prakirsta galva, kraujas sunkėsi pro plaukus, o 
iškalbėt vos galėjo — neapsakomai išsigandęs, vis 
dengė galvą sakuota kepure. Negi nežinot, kad reikia 
vesti pas medicinos seserį, ir tampyti negalima juk 
jam galvą skauda. Na, nesupratom, pasimetėm, kai 
jam kirvis iš rankų iškrito, kai dantis sukandęs kažką 
murmėjo. Gerai jau, einam, jam vaistų reikia. O ir 
sesutė jauna, dar studentė, stovykloje tik nuospaudas 
ir įdrėskimus gydžiusi bei erkes traukusi, dabar reikia 
rimtą žaizdą galvoje apžiūrėti ir savarankiškai spręsti. 
Nuvaikom smalsuolių būrį nuo palapinės, keliese 
sustoję žvalgomės, nežinodami ką daryti. Nieko 
nebus, sako išėjusi iš palapinės sesutė, oda prakirsta, 
o kas ten toliau, neaišku, nepažiūrėsi, kraujas po 
truputį sunkiasi, aprišau galvą, reikia į miestelį, į 
medicinos punktą jį vesti. Išveda už rankos balta 
galva Rimą, jis smakso nusilenkęs, ir baugiai dilbčioja 
į mus.- Klausyk, Rimai, ar tau neskauda galvos, ką 
iauti? Nieko, tik šalta toj vietoj. Žinai, Rimai, einam
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į miestelį, ar buvęs ten? Ne? Ten daktarai apžiūrės 
tavo žaizdą. Nieko baisaus, tik prasikirtai, o mes 
tokių vaistų neturim. Na, einam. Išėjom trise, iki 
miestelio tiesiai per mišką keturi kilometrai, ne 
mažiau. Pusiaukelėj, keliantis per upelį, šaka numušė 
mano pagalbininkui akinius, į vandenį įkrito. Gilu, 
nesimato, gal srovė toliau nunešė, o jis be akinių kaip 
be rankų. Nueisit vieni, jau netoli, kada aklas ne 
našta buvo? Einam vieni, Rimai, ar gerai jautiesi? 
Kažkada mes buvom sugalvoję kaimynus pagąsdinti, 
sukūrėm didelį laužą, smalos privertėm, padarę didelį 
sprogmenį į vidurį įgrūdom ir pasislėpę laukiam už 
kampo. Laužas dega, juodi dūmai rūksta — gražu 
pasižiūrėti, bet niekas nesprogsta. Pasiėmiau pagalį, 
maišau, gal kur į šoną nusirito. Staiga tik parūks 
aplinkui su trenksmu, laužas į visas puses išlakstė, 
stoviu deginamas karščio, derva aplipęs, pasižiūriu 
žemyn, o kojoje didelė žaizda. Draugai pamatę iš 
baimės išbėgiojo, likau vienas su savo dideliu skaus
mu. Bet ir jį iškenčiau užsispyręs, vėliau daktarai 
apžiūrėjo, sutvarkė. Taip ir vaikštau, lyg nieko nebūtų 
atsitikę. O tu, Rimai, esi ne vienas, tau neskauda, tu 
esi stiprus vyras ir viskas bus gerai. Visą kelią Rimas 
klausinėjo, ar jam nesiūs galvos, žiūrėjo ašarotom 
akim ir vis apsidžiaugdavo sužinojęs, kad ne, nesiūs 
jam galvos, o ir felčerių punkte nenorėjo paleisti 
rankos, kai vedė už užuolaidos. Grįžom juokaudami 
ir Rimo juokas buvo garsesnis nei viso pulko vaikų 
riksmai, bent man taip atrodė. Matai, ‘Rimai, nesiūvo 
galvos, ti^ vaistais patepė, ir nieko, tiesą sakant, ten 
nebuvo, daugiau netikrumo ir nežinojimo. Tik vakar 
jį namo išvežė, dėl viso pikto, kaip tėvai sakė. Teisy
bė, darbininkas prie pilies darbų jis nekoks, bet 
pavyzdį rodė, tik ne darbo, o įkarščio. Dabar girsis — 
pilį stačiau, ir ne bet kokią, o tikrą... .

O pilis net iš čia, šviesėjančio dangaus fone, 
matyti; matyti vienintelis iš visų keturių jšlikęs bokš
tas, apgriuvęs, vos vos pasistiebęs virš medžių viršū
nių. Jei ne paveldo apsaugos prašymai, niekada čia 
nebūtume atsidanginę, o daugelis net nebūtų matę 
šios aukštų rnųrų pilies. O entuziazmą rodė ne tik 
mažasis skrozdėSptas, bet ir visa stovykla. Kai 
pamatėm, kaip atrodo krūmais apaugę mūrų papė
dės, kai pamatėm krūvas šiukšlių, ne vienas nustebo: 
negi tik tokių darbų esame verti? Vėliau svarstėm, 

juk vis vien vyks restauravimo darbai, jie tęsis ne 
vienerius metus, krūmai spės dar po du kartus 
užaugti, šiukšlių krūvos padidės keliskart. Ar mes, 
pamešdami krūvas akmenų į kitas vietas, dirbam tuos 
darbus, kuriuos turim daryti? Bet po to mūsų išdidu
mas nuslūgo: ar užsienio lietuvis, aukodamas atstaty
mo darbams keliasdešimt dolerių galvoja, kad tais 
pinigais kalnus nuvers? Ne, bet jis žino, kad aukoja 
ne jis vienas. Tu šiuos akmenis neštum visą savaitę, 
bet visi sutvarkom per porą valandų... . Taip ir 
dirbom, daug dirbom, statėm darbininkams pastolius, 
kasėm rūsiuose žemes, padėjom archeologams, o 
vakarais lakstydavom galerijomis, įsivaizduodami, kad 
jau pats laikas pulti prie šaudymo angų ir paleisti 
akmenų vežimą ant totorių galvų. Prieš miegą su 
žvakėm slankįotiavom pilies požemiais, uostydami 
drėgną negyvos žemės kvapą, ir ieškodavom slaptų 
durų, už kurių būtų sidabrinis karstas su kunigaikščio 
ar bent didiko širdimi, Sudeginom nemažai žvakių, 
karstų neradom, tik skylę sienoje, o už jos — užmū
rytą sudžiūvusį vienuolį. Kai kas iš mūsų dar ilgai 
vakarais prisimins jo pajuodusią ranką, o ir baltą 
vaiduoklį, lakstantį mūro viršūnėmis. Dažnai laukda
vom jo naktį susėdę po ąžuolu ir jis visada pralėkda
vo, tik labai greitai, veido niekada nespėdavom 
įsižiūrėti... .

Įdomu, ar jis dabar taip pat mato kylančią saulę? 
Jau rytinė rūko jūra nubangavo į šalį, ir tolimo miško 
viršūnės neria į apačią, praleisdamos geltoną blykčio
jantį rutulį. Jeigu būčiau pagonis, stovėčiau ištiesęs 
rankas į šilumą, su pasimėgavimu gerdamas geltonas 
šilumos adatas, smingančias visur, ir į pažaliavusios 
eglės kamieną, ir į voverės papūstą ausies galą, ir į 
vienišą svirplį, linguojantį ant nudžiūvusios šakos. 
Saulė kyla kaip tik toj vietoj, kur stovi vakar vakare 
pastatytas kryžius ir mažas medinis altorėlis, ilgi jų 
šešėliai dryksta per rasotą pievą, kas kart vis trumpė
dami, tik ežero paviršius vis atspindi mišką ir jo 
spalvas, ir šalimais stovinti pušis vis dar tamsi. Kas 
minutę jaučiu, kaip bunda gamta ir vis žiūriu į kitą 
krantą: tuoj, tikrai tuoj pasirodys šurmuliuojantys 
plaustai, pilni vaikų, mažesnieji sėdės viduryje, vyres
nieji irsis, bandys lenktyniauti, po to visi išlips, sustos 
ir išklausys mišias Giedrius židonis

2

4



n n
i i iLIETUVOS NAŠLAIČIAI LAUKI M

Prieš 7 metus tuometinio 
Lietuvos Švietimo ministro Da
riaus Kuolio pastangomis buvo 
įkurta A.P.P.L.E (American Pro
fessional Partnership for Lithuani
an Education) arba — „Amerikos 
mokytojai—Lietuvos mokykloms“ 
bendrija.

Vienas iš daugelio šios bendri
jos įsipareigojimų yra kasmet kartu 
su Lietuvos Švietimo ministerija 
ruošiami vasaros kursai Lietuvos 
mokytojams. Kursuose dalyvauja 
įvairių švietimo srautų specialistai 
iš Amerikos ir Kanados. Taip 
pasidalinama vėliausiomis žiniomis 
ir sėkmingiausiais mokymo meto
dais švietimo srityje. Kursuose 
dėstančiųjų tarpe randasi visa eilė 
skautininkių-pedagogių:
Aldona Miškinienė, Amanda Mu- 
liolienė, Giedrė Stankūnienė, 
Ritonė Rudaitienė. Ilona Laučienė 
tvarko kursų administracinius 
darbus.

Dirbant Lietuvoj nuo 1992-jų 
metų su specialios pedagogikos 
mokytojais, teko aplankyti visą eilę 
našiaitynų ir institucijų, kuriose 
gyvena su įvairiomis negalėmis 
įvairaus amžiaus vaikai. Jų aplinka 
nors ir švari, tačiau, kol kas begalo 
skurdi. Nepaprastai trūksta užsiė
mimam medžiagos ir žaislų. Trūks
ta ir savanoriško personalo, kuris 
su vaikais užsiimtų, laisvalaikio 
metu juos ko nors pamokintų. 
Aplankius šias įstaigas, patirtas 
įspūdis pritrenkia ir persekioja...

Tuščios Vaikų namelių Kėdainiuose lentynėlės laukia 
žaisliukų. Nuotr. s. Ritonės Rudaitien'es.

Kaip galėtumėm mes — Ame
rikoj ir Lietuvoj gyvenantys skautai 
ir skautės savo geruoju darbeliu 
šiems nelaimingiems vaikučiams 
padėti? Gal per lituanistines ir 
Amerikos mokyklas galėtumėm 
parinkti ir pav. per Čikagoje vei
kiančią „Saulutę“ pasiųsti, kad ir 
panaudotus, bet dar geram stovyje 

A.P.P.L.E. kursų metu, Vilniaus Universiteto Vaikų 
Centre lankosi s. Rudaitienė (kairėj) ir Lietuvos peda
gogės, kursų lankytojos.

esančius žaislus? Gal skautai tėvy 
nėję galėtų pasisiūlyti našlaičit 
dažniau aplankyti ir su jais užsiir 
tų? Tai būtų dar vienas atvejis 
kaip mūsų skautija abejose Atlanto 
pusėse galėtų prasmingai ir prak
tiškai įgyvendinti savo obalsį tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

s. 01. Ritonė Rudaitienė
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Dalis lietuvių reprezentacinės draugovės skautų 1947 m. dalyvavusių De La Paix Jamboree netoli Paryžiaus. Iš 
k.: Vytautas Šarka, Algirdas Smolskis, Adomas Mickevičius, dar neatpažintas (gal Vytautas Muliolis?), Vytau
tas Vepštas ir Vytautas Petrauskas.

„Bitės”— darbininkai, Pik. Juozo Sarausko sk. vyčių draugovės nariai iš Hanau DP stovyklos talkina bulvių 
skutime parengiamosios stovyklos nariams, 1947 m. vykusiems į jamborre, vykusioje Prancūzijoje netoli 
Paryžiaus. Iš k.: prie puodo Valantiejus, Cijūnėlis, Smolskis, nusisukęs neatpažintas, Šarka (Jonas), Vaičius, 
A. Damijonaitis, neatpažintas ir Jonynas pačioje dešinėje.

Tokiomis trahsportacijos priemonėmis Pik. Juozo Šarausko varao draugovė keliaudavom t skautų stovyklas prie 
Hanau, Vokietijoje, 1947 m.
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Keliose paskutiniose „Skautų 
Aido“ laidose buvo prisimintas 
tragiškai žuvęs buvęs Lietuvos 
vyriausias skautininkas a.a. pulk. 
Juozas Šarauskas. Apie jį skaitant, 
mintyse grįžo prisiminimai iš mano 
jaunystės skautavimo pradžios ir, 
kartu, toks savotiškas sutapimas, 
sutinkant tą vyriausią skautininką.

Gimęs Kaune, tuo laiku gyven
damas Prūsų gatvėje, pradėjau 
lankyti Jono Jablonskio pradžios 
mokyklą Aušros ir Žemaičių gatvių 
kampe. Ten įstojau į vilkiukų (kaip 
tada vadino jaunesniuosius skau
tus) draugovę, kuriai vadovavo 
mokytojas Jakštas. Draugovė pri
klausė Aušros tuntui, kurio tunti- 
ninkas tuo laiku buvo „Aušros“ 
berniukų gimnazijos matematikos 
mokytojas Jonas Mašiotas.

Ir 1936 ar 1937 metais buvo 
tunto sueiga, kurioje dalyvavo ir 
mūsų draugovė. Nusileidę Aušros 
taku, Daukanto gatvėje daėję iki 
Laisvės Alėjos, ja dainuodami 

Červenėje kartu su daugeliu kitų žuvo J. Šarauskas. Prie koplystulpio 
Červenėje 2-ra iš kairės sesuo Marytė Baškienė. Mirė 1995 m.

nužygiavome į „Aušros“ gimnaziją. 
Aplink tais laikais antrame aukšte 
buvusią salę išsirikiavo visas tun
tas, draugovė šalia draugovės. 
Neprisimenu tų visų apeigų, bet po 
jų vyriausias skautininkas ėjo pro 
kiekvieną draugovę ir vienam iš 
kiekvienos draugovės skautui ar 
vilkiukui priseginėjo atitinkamą 
ženklelį.

Jam priėjus prie mūsų draugo
vės, mokytojas Jakštas, pažiūrėjęs 

į mus, davė įsakymą: „Rimka, 
prašau išeiti į priekį!“... Virpančio
mis kojomis žengiau porą žingsnių. 
Priėjęs vyriausias skautininkas 
Šarauskas man ant kišenaitės 

atlapo segė vilkiuko ženklelį. Neži
nodamas kaip tikrai elgtis, aš jam 
daviau didįjį saliutą, tik tik neužga
vęs jo veido. Ir pakol jis man tą 
ženkliuką segė, aš stovėjau jį saliu
tuodamas. Ir dabar prisimenu tą 
šypseną jo veide, kai jis, įsegęs 
ženkliuką, pakėlęs ranką mažajam 

saliutui, paspaudė man kairiąją 
ranką. Jam toliau nuėjus aš beveik 
parvirtau, žengdamas atgal į savo 
vietą...

Pabaigęs šešerių metų pradžios 
mokyklos kursą, 1938 metais įsto
jau į .Aušros“ berniukų gimnaziją, 
ir ten taip pat įstojau į skautus. O 
tas tuntininkas J. Mašiotas (kaip 
kad jį gimnazijoje mokiniai tarpu
savyje vadino Riba Fiš kartu buvo 
ir mano matematikos mokytojas. 
1939 metų vasario 16-ją dieną 
mūsų skiltis vadovaujama vieno iš 
vyresniųjų klasių mokinio (man 
rodos jis buvo Vaitkevičius, vėliau 
pasižymėjęs jaunas sklandytojas) 
davėme skauto įžodį Vytai; "» 
Didžiojo parke, prie to tako šalia 
Parodos gatvės. Buvo dar žiema, 
visur sniegas, bet mes nusiėmėme 
apsiaustus ir įžodį davėme be jų, 
tik pilnoje uniformoje.

Skautu buvau iki sovietų oku
pacijos, o paskui daugiau nukrei
piau dėmesį į krepšinį, tai išeivijoje 
neįsijungiau į skautų eiles. Bet jau 
nuo ankstyvo atvykimo į Kanadą 
vėl turėjau nuolatinius su skautija 
ryšius, nes Kanadoje už manęs 
ištekėjusi Regina Tikniūtė, nuo 
jaunystės būdama skautė, čia tęsė 
skautybės darbą ir atsiekė vyr- 
skautininkės laipsnį, kartu pradė
dama Kaziuko mugę Hamiltono 
tuntuose.

Pasaulis mažas, bet prisimini
mai dideli ir brangūs.

Rimas Bagdonas
Hamilton, Ont. Kanada
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1997 m. Skautų įžodžio momentas.

Vasario 16-osios sueiga 1997 m. 
Kybartų skautų lauželis.

Kybartų skautai. Ruošiamės Šv. 
Mišioms Palangoje, k. Rimas iš 
Kybartų prijaučiantis skautams. 
1996 m.

Kybartų skautai prie Valančiaus 
klėtelės. 1996 m.
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DĖŽUTĖSKAZIUKOMUGĖJE

Stogų žirgeliai Klaipėdos kraite

Pirma geležis sutirps į vašką ir 
vanduo pavirs uola, negu mes 
Ištartą žodį, atšauksime.

D. L.K. Gediminas
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Viduramžiais, riteriu laikais krašto 
valdovas gyveno pilyje, kuri buvo 
netik gyvenami namai, bet taip 
pat apsiginimas nuo priešų. 
Kada dar nebuvo išrastas 
parakas tokioje pilyje galima 
buvo laikytis nuo puolimų. Tik 
badas priversdavo pasiduoti.
Priešui užpuolus j pilį subėgdavo 
ir apylinkių gyventojai
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Nesulaukiu
Negaliu sulaukti stovyklos. 

Pirmą kartą važiuosiu į skau
tų stovyklą. Po truputį ren
kame reikalingus daiktus.

įsivaizduoju žygius, darbą 
su daina, naktis palapinėje, 
maudyklę, vakaro laužą ir dar 
daug daug. Beveik jaučiu žolę 
po basais kojų padais.

Autobuse
Esu jau autobuse. Važiuo

sim penkias valandas. Pake
liui sustosim pavalgyti. Kai 
lenkiam mašinas, atrodo, kad 
jos važiuoja atbulos. Neseniai 
važiavom pro namus, dabar 
pradėjo dar labiau kratyti ir 
dar iįgai taip bus. Nebegaliu 
rašyt#. Sėdžiu prie lango. Ge
riau, žiūrėsiu ir pakelės vai
dais gerėsiuos.

Stovykloje
Pagaliau atvažiavome. La

bai smagu! Pastatėm pala
pines, sutvarkėme rajdhą. 
Valgėm labai skanią vakarie
nę. Paskui buvo vėliavos nu
leidimas. Po to naktipiečiai ir 
laužas.

Pirmoji diena
Pastatėme stalą, pasida

rėme skilčių gaireles.
Per vėliavos nuleidimą pra

dėjo lyti. Raportuojantis vos 
spėjo tik pusę raporto pasaky
ti, kai įsikišo kitas: „Visos 
sesės ir broliai į savo pasta- 
vykles bėgte marš!!!”

Lietui nustojus lyti, ėjome 
prie ežero, kur buvo aukoja
mos šventos Mišios. Buvo la
bai gražu.

Pirmoji savaitė
Šią savaitę buvo daug ■dar

bo. Reikėjo pastatyti vartus, 
trikojus, lauko virtuvę. Iš
mokom pinti pinutes ir žie
delius kaklaraiščiui. Ketvirta
dienį buvo miltų karas. Visi 
vaikai prieš visus vadovus. 
Mes neturėjom prožektorių. 
Vadovai turėjo. Mes turėjom 
atgauti vėliavą. Reikėjo susi
rasti miltus. Negalima bėgti. 
Mes laimėjome. Sekmadienį 
vėl buvo šv. Mišios.

Antroji savaitė
Šią savaitę buvo smagu. 

Pirmadienį buvo 4 ' valandų 
iškyla su kanojomis. Negili 
upė, bet plati. Vienoje vietoje, 
kur buvo labai sraunu, kele
tas kanojų apvirto. Tarp jų 
buvo ir manoji. Tuputį susir
gau, bet vis tiek buvo labai 
smagu. Prasidėjo dainavimas. 
Visas daineles kurios yra dai
nynėlyje, išskyrus kelias 
kurių nedainavome, išmokau 
per vieną savaitę. Turbūt 
todėl, kad jos labai gražios. 
Ketvirtadienį buvo sporto 
šventė. Aš patekau į 
„Vokietiją”, Mes laimėjome 
pirmą vietą už ledo ritulį,, 
Mes čempionai!

Austėja Surgailaitė

10

„Kuršių Marios” stovyklos Rakė, „Smėlio dėžės” paukštyčių pastovyklės stovyklautojos su savo gaire, 
iškilmingame vėliavų nuleidime. Pastovyklės viršininkė (šešta iš kairės) vyr. skautė Julytė Plačaitė.

12



(Neringa — Vermont valstijoj)
Kristina Savinov ir Alina Diebold

Šiandien mes buvom užpulti. 
Mūsų tėvynė ir visa kuo tikėjom 
staiga tapo mūsų akyse sunaikinta. 
Netekome įprasto saugumo, nebe- 
galėjom viešai išreikšti savo jaus
mų ir įsitikinimų. Pradėta be jo
kios prasmės mūsų žmones kan
kinti, vaikams rusų melagystėm 
plaunami smegenys, jie papirkinė- 
jami tuščiais pažadais apie geresnį 
gyvenimą dažytais saldainiais ir 
menkaverčiais skanumynais. Stali
nas sako, kad mes tik sunkiai 
dirbam ir mirštam. Tačiau nesant 
laisviems nėra tikro gyvenimo, tad 
koks čia dabar gyvenimas? Lietuva 
yra savarankiškas, nors ir mažas 
kraštas. Žmonės tiki savo tėvyne ir 
ją myli, mes neturime be kovos jos 
užleisti priešams.

LAISVĖS KOVOTOJAI

Visa tai tyliai surašė dvi mer
gaitės, pasislėpusios po lova. Šir
dyse jos tikėjo, kad tas rašymas yra 
būtinas, nors tikrai buvo rizikingas. 
Jos rašė KRONIKĄ. Seniau KA
TALIKŲ BAŽNYČIOS KRONI
KA buvo slaptai leidžiama, kurioje 
surašyta rusų okupacijos žala Lie
tuvai. Šią KRONIKĄ, kurią skaito
te, surašė dvi NERINGOS stovyk
los mergaitės, atpasakodamos 

ketvirtadienio, 1997 metų liepos 
dešimtosios įvykius.

Ketvirtadienio rytą ramią 
NERINGOS stovyklą užpuolė 
komunistų jėgos ir staiga viskas 
pasikeitė. Visa ką žinojome, kuo 
gyvenome, pranyko. Mums uždrau
dė mūsų tikėjimą, net mūsų vėlia
va tapo kitokia. Turėjome atsisa
kyti priklausomumo Lietuvai ir 
priimti Stalino dogmas.

Nors visi šie įvykiai nebuvo 
tikri ir kai kurie žmonės iš jų 
šaipėsi, tačiau beveik visa stovykla 
rimtai juos išgyveno.

Visiems buvo išdalinti pasai, 
kuriuos besipriešinantys suplėšė ir 
sudegino. Buvo pasikėsinimai prieš 
soVietų vėliavą ir daug lietuvių 
kartu su pogrindžio kovotojais 
priešinosi pavergėjams. Taip pat 
jie naikino KGB ženklus, o keli 
vaikščiojo su ant veido išpiešta 
Lietuvos vėliava. Kelios grupės, 
giedodamos Lietuvos himną, apsu
po sovietų tankus.

Kronikos rašymas buvo labai 
pavojingas. Jis vyko per suvaidintas 
dainavimo pamokas, kada tos dvi 
anksčiau minėtos mergaitės, pasi
slėpusios tuščio namuko palovy, 
surašinėjo įvykius. Jų draugai 
tariamai mokėsi dainavimo, o kai

Alina Diebold
„Skautų aido“ bendradarbe

tik rusų kareivis pasirodydavo 
klasėje, jie barškindavo į sieną ir 
šnabždėdavo "Comrade", įspėdami 
rašančias nutilti ir slėptis.

Tą ankstyvą rytą Kai buvo 
išdalinti rusų pasai, daugelis vyres
nių pradėjo slapstytis ir deginti 
juos „Beržų šventovėje“. Vėliau jie 
ruošėsi partizaniniam karui. Jie 
puolė rusus, bandė iškelti Lietuvos 
vėliavą ir vedė pogrindžio kovą.

‘ Visi žinojom, kad tai tik žai
dimas, bet mes stengėmės atkurti 
tikrovę. Šautuvai buvo mediniai, 
grąsinimai suvaidinti, o kankinimas 
— tik šaltas dušas, tačiau įtampa ir 
emocijos visiškai priartėjo prie 
tikrenybės. Beveikvisi stovyklauto
jai turėjo pajusti ką žmonės išgyve
no II pasaulinio karo metu. Mes 
tikrai sužinojome, nes slapta rašy
damos KRONIKĄ supratome 
visus įvykius. Norėtumėm, kad visi 
tos dienos žaidimo dalyviai taip 
pat tą laikotarpį4 būtų supratę.
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Vytautas Ignas ŽEMAITIJA

14



Žemaičių šv. Izidorius artojas

Žemaitijos herbą:

Plateliai
Evangelikų liu t. bažnyčiairų 
Kretingoje)
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AUSTRALIJA

Džiugo Tuntas
Nutarta per Rajono Vadiją 

užsakyti „Vadovų Užrašų“ knygutes 
iš LSS Amerikoje. Seserija pranešė, 
kad naujos programos bus išleistos 
artimoj ateityje. Bus prašyta, kad 
programos taip pat būtų išverstos j, 
vietines kalbas. v.s. Danutė 
Lynikjfenė pranešė, kad vyresnių 
sesių ^Suorganizuota Kaziuko Mugė 
gerai pavyko. Iš vaikų taško, 
žaidimai pasisekė, ypatingai 
„ponėkų“ valgymo runtynės, tik 
publika nelabai rėmė, nepirko 
šokoladų. Gal per daug nupirko 
pyragų ir sausainių. Tuntininkas 
buvo labai patenkintas linksma 
švente. Ypatinga padėka p.s. Onutei 
Prašmutienei už pyragų stalo ir 
žaidimų suorganizavimą ir v.s. 
Danutei Lynikienei už loterijos 
surengimą.

Tunto iškyla įvyks šeštadieni 
balandžio 19*$ą dieną, 10.30 vai. 
ryto, J ells Park, Mt. Waverley. Visi, 
netik skautai, kviečiami dalyvauti. 
Pietum, visi atsiveža savo maistą. 
Ten yra krosnys (BBQ) kepimui. Po 

pietų įvyks žaidimai.
Liepos 18/19/20 d.d nutarta 

surengti Tunto vadovų stovyklą 
Tree Tops stovyklavietėje, Riddells 
Creek, netoli Sunbury. Rajono 
Vadija bus pakviesta ir tuntininkai 
iš kitų miestų. O 1998-tiems 
metams, sausio mėnesį, ši 
stovyklavietė jau užsakyta Tunto 
stovyklavimui.

Stabas diskutavo, kad yra 
nusiskundimų, kad skautai nėra 
labai draugiški ir sunku įstoti į 
Tuntą. Tuntas nutarė įdėti 
skelbimus i visus lietuviškus 
laikraščius įskaitant „Jaužinias“, 
kviečiant tėvus įjungti savo vaikus 
į skautų organizaciją. Taip pat bus 
perduotas pranešimas per radiją. 
Tuntas kviečia visokio amžiaus 
jaunimą įstoti į skautus. Buvusieji 
skautai kurie jau turi šeimas 
kviečiami leisti savo vaikus. 
Kviečiami ir nauji ateiviai iš 
Lietuvos. Per skautavimą jūsų 
vaikai susitiks su bendraamžiais 
vietiniais lietuvių kilmės jaunimu, 
pamatys daugiau Australijos gamtos 
ir stovyklaus tyrame ore. 
Vietiniams lietuviukams irgi būtų 
naudinga panaudoti lietuvių kalbą. 
Susidomėję tėvai arba jaunimas 
kviečiami kreiptis pas tuntininką 
Povilą Kviecinską tel. 9744 4270. 
Sueigos vyksta vieną kartą [mėnesį. 
Skautauti gali pradėti nuo 6 metų, o 
jeigu visa šeima stovyklauja, 
mažesni vaikai gali kartu dalyvauti.

Visi draugovės draugininkai 
davė savo pranešimus. p.s. Onutė 
Prašmutienė pranešė, kad 
paukštyčių ir vilkiukų sueigos jau 
prasidėjo. Sueigos užtrunka tik dvi 
valandas, trečią mėnesio 
sekamdienį. Paukštyčių draugovės 
adjutante dabar vyr. sesė Albina 
Strungaitė. Dėkojame vyr. sesei 
Linai Didžytei, buvusiai padėjėjai, 
kuri dabar sutko eiti skaučių 
draugininkės pareigas. Jos padėjėja 
yra vyr. sesė Daina Didžytė. 
Prityrusiom skautėm sutiko 
vadovauti vyr. sesė Zita Prašmųtaitė 
ir vyresnėm skautėm kandidatėm, 

kurių yra šešios, v.s. Danutė 
Lynikienė. Vyresnėm skautėm 
vadovaus Rita Bruožytė su padėjėja 
Daina Tamašauskaite.

Prityrusių skaučių yra tik 
trys. Sunku tikėti, kad 15-16 metų 

! amžiaus mergaičių tiek mažai gimė. 
Lietuvių kalbos nemokėjimas 
nesustabdo lietuvių kilmės jaunimo 
įsijungimo į skautus. Gal seneliai, 
kurie skaito šį straipsnį, galėtų 
paraginti savo vaikus, kad jie 
įsijungtų. Kiti tėvai, kurie savo 
vaikus atveda, kartais patys įstoja į 
vyčius arba vyresnes skautes.

Broliams jau kurį laiką 
vadovauja Juozas Lukaitis ir Rimas 
Skeivys, o vyčiams Vytas 
Antanaitis.

Tuntininkas pranešė, kad jis 
per ateinančių metų Kaziuko Mugę 
baigs tuntininko pareigas. Jau 
dabar reikia ieškoti naujo 
tuntininko arba tuntininkės. Per 
paskutinius aštuonis metus Tuntas 
turėjo tris darbščius tuntininkus, 
kurie sustiprino Tunto veiklą. 
Tikimės, kad atsiras norinčių toliau 
vadovauti Tuntui, užtikrinant ne tik 
skautavimo Australijoje ateitį, bet ir 
lietuvybės išlaikymą.

Noriu pasveikinti du mūsų 
Stabo narius. Tuntininkas Povilas 
Kviecinskas neseniai atšventė 60 
metų gimtadienį. Ilgiausių metų 
jam. O sesė Danutė Lynikienė šiais 
meais švenčia 50 metų skautavimo. 
Linkime jiems abiems sėkmės toliau 
vadovaujant skautams.

s. Birutė Prašmųtaitė

SC metų
paminėjimas

Rašo Alisa Baltrukonienė
- r 'r

Paminėjimas įvyko birželic 
22d. Melbourne Lietuvių Namų 
teatro salėje. Į šį neeilinį reiškinį, 
laužą-koncertą, susirinko gana daug 
publikos, nors daug iš skautų išgirsti 
ar pamatyti gal ir nesitikėjo, bet 
buvo gera proga paremti juos 
išvykai kitais " '.is į Tautinę
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stovyklą Lietuvoje. Vistik tuojau 
pasijautė džiaugsmas, matant tiek 
daug jaunimo vienoje vietoje ir vis 
skubančius, ką nors ruošiančius.

Viskas nurimo kai įžanginį 
žodį tarti prie mikrofono atsistojo 
„Džiugo“ tunto tuntininkas, 
skautininkas Povilas Kviecinskas. 
Tai galima sakyti ramybės realus 
pavyzdys. Kalbėdamas jis neskuba 
ir vis įterpia po humoro kruopelytę. 
Tuntininkas s.Kviecinskas
pasveikino susirinkusius vietinius ir 
svečius, paminėjo skautų Įsikūrimo 
šventės progą. Atrodo jam dirbti su 
jaunimu suteikia nemaža 
malonumo, gal kartais ir 
susimąstymo, o, gal kartais ir 
nusivylimo akimirkų. Bet daug gero 
yra atsiekta. Jis išvardino daug 
skautybei pasitarnavusių asmenų ir 
padėkojo tėvams, kurie atlikdavo 
sunkius darbus stovyklose.

Toliau šventės programos 
metu, vadovės Dalios Antanaitienės 
„Gintaro“ tautinių šokių grupės, 
šešios poros šokėjų, per du išėjimus 
į sceną, pašoko keturis šokius. 
Pirmą kartą pašoko „Aušrelę“ ir 
„Audėjėlę“, antrą kartą - 
„Landytinį“ ir „Strepsį“. Ypatingai 
vikriai grupė pašoko „Landytinį“, o 
„Strepsis“ labai įdomus šokis. 
Šokėjai negailėjopublikai šypsnių ir 
bendrai tai talentinga grupė, kuri 
turi labai talentingą vadovę, p.Dalią 
Antanaitienę, kuri juos atydžiai 
paruošia ir globoja. Ateinančiais 
metais jie vyks į šventę Lietuvoje.

T’"yir daina patraukė visų 

dėmesj. Čia dainomis buvo 
atskleista ir istorinė gyvenimo tiesa 
ir spinduliuojanti gamtos ir 
gyvenimo meilė. Skautų grupė, 
diriguojant s. Birutei Prašmutaitei, 
skambiai padainavo „Palankėj. 
Palankėj“ ir vėliau „Augo Kieme 
Klevelis“. Akordeonu grojo ps. 
Rimas Skeivys. Pranešėja Dalia 
Didžytė pakvietė dalyvius įsijungti į 
bendrą dainų dainavimą.

Žavingos minutės greit 
nuplasnojo. Jau klausėmės 
dinamiško paskaitininko, LSS 
Australijos Rajono vado v.s. 
Henriko Antanaičio. Jis pakalbėjo 
apie lietuvių skautų sąjungos 
gyvavimą jau 50 metų Australijoje. 
Henrikas apžvelgė lietuvių skautų 
įnašą lietuvybės išlaikymui 
Australijoje. Jis pasakė, kad 1947 
m. su pirmu pabaltiečių transporto 
laivu iš 439-nių lietuvių imigrantų, 
buvo 46 skautai ir 7-nios skautės. 
Kad tiems pirmiesiems lietuviams į 
Australiją atvykusioms rūpėjo 
lietuvybės išlaikymas ir dabar po50 
metų yra tas pat rūpestis. Kad 
skautų organizacija duos tą 
tęstinumą lietuvybės išlaikyme ir 
tada, kai jau mūsų nebebus.

Rajono vadas Henrikas 
Antanaitis pagarbiai išvardino 
pagrindinius asmenis, kurie sielojosi 
lietuviška skautybe, ypač įsikūrimo 
laikotarpyje Australijoje. Tai 
skautininkas Borisas Dainutis. Jis 
buvo išrinktas pirmuoju Australijos 
Rajono vadu. Jam talkino Algirdas 
Liubinskas.

Toliau Henrikas suminėjo 
buvusius tuntininkus, kurie nešė 
lietuviškio skautavimo Melbourne 
pagrindinę atsakomybę. Tai: 
Antanas Krausas, Juozas Makulis, 
Emanuelis Pankevičius, Algirdas 
Talačka, Albertas Zubras, Viktoras 
Adomavičius, Romas Saženis, 
Vladas Stasiliūnas, Narcizas 
Ramanauskas, Henrikas Antanaitis, 
Danutė Cižauskienė-Lynikienė, 
Algis Šimkus, Birutė Prašmutaitė, 
Pamela . Sadauskienė, Povilas 
Kviecinskas.

O sekantys asmenys su 
akademikais skautais, jūros 
skautais, su skautininkų Ramove, 
daug darbo įdėjo: Antanas Bakaitis, 
Algimantas Žilinskas, Vytautas 
Vaitkus, Albinas Pocius, Jonė V 
Žitkevičienė, Aleksas Gabas. Gal 
buvo ir daugiau.

Dvasinius reikalus prižiūrėjo 
- Prelatas Vaseris ir dabar vis, su 
dideliu pasišventimu, skautybę 
prižiūri Prelatas dr. Pr. Dauknys.

Įdomu, kad per tą 50 metų 
laikotarpį, per lietuvių skautų eiles 
perėjo 2000 skautų-čių.

Henrikas pasakė, kad skautų 
organizacija formuoja vaiką nuo 5- 
6 metų iki jis subręsta, maždaug 12- 
15 metų. Per šį laikotarpį 
formuojasi ir lietuviškas vaiko 
sąmoningumas. Tada išmokstama 
ne tik skautiška programa, bet ir 
Lietuvos istorija, kultūra, Lietuvos 
gamtos pažinimas ir t.t.

Henrikas žiūri su optimizmu t 
ateitį 21-me šimtmetyje. Jis galvoja,

„Džiugo“ Tunto skautai ir svečiai per 50-čio paminėjimą: visai jauni, vidutiniai ir vyresnieji. 
Trečias iš kairės stovi tuntininkas s. P.Kviecinskas.
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nors ateityje gali būti ir sunkumų, 
bet dabar jau galima su optimizmu 
tikėtis iš laisvos Lietuvos ateityje 
moralinės bei materialinės paramos 
lietuviškame mūsų skautų 
gyvenime.

Įdomią ilgą paskaitą susirinkę 
atydžiai išklausė ir programa vyko 
toliau.

Kur skautai^en ir dainos. Vėl 
nuskambėjo dvi dainos: „Tave aš 
pamačiau“. Muzika ir žodž. ps. dr. 
Nijolės Zdanienės. Paruošė vyr. 
skaučių „Audros“ būrelis, vadovė 
vyr.sk. Rita Bruožytė.

Ir „Eina skautai iškilauti“ - 
smuiku solo atliko Sam Lukaitis iš 
kunigaikščio „Margio“ skautų 
draugovės, kurios draugininkas yra 
ps. Juozas Lukaitis.

Į dainų tarpą „Tėvynė“, 
padeklamavo gražia aiškia tarsena 
Povilas Birštonas.

Skautai linksmi ir balsingi. 
Dar išgirdome keturias gražias 
dainas: „Tu Lietuva“ - duetas. 
Dainavo vadovybės atstovės - v.s. 
Rasa Statkuvienė ir s. Birutė 
Prašmutaitė. Abiejų geri stiprus 
«balsai, gražiai derinosi, puikiai 
padainavo.

Melbourne Skautininkų 
Ramovė, 12-ka asmenų, su pirm. s. 
Birutė' Prašmutaitė padainavo dvi 
gražias dainas: „Klausei manęs“ ir 
Oi mergelės mergužėlės“. 
Akompanvo prit. sk. Justinas 
Klimas -■>’ elektronine gitara, sk. 
Saulius Klimas - būgnais ir Algis 
Klimas - gitara. Visi kartu 
sudainavo „Žalia pieva, lygumėlis“.

Skaučių „Živilės“ draugovės 
draugininke, vyr. sk. Lina Didžytė ir 
adj. vyr. sk. Daina Didžytė paruošė 
penkias skautukes, kurios 
pasikeisdamos,gražiai padeklamavo 
poemą „Jūratė ir Kastytis“.

Visus nustebino, kai buvęs 
skautas, galima sakyti dabar jau iš 
vyresnės kartos, p. Bungarda, iš 
atminties patfeklaftiavo du ilgus 
eilėraščius apie gyvulius.

Ir štai jau visa ilga šventės 
programa nuaidėjo. Visi skautai 
suėjo į sceną. Koks gražus vaizdas, 

- visai jauni, vidutiniai ir vyresnieji. 
Vistik skautai yra viena iš 
pagrindinių mūsų bendruomenės 
ląstelių, kuriai tenka vis didėjantis 
mūsų jaunimo vaidmuo.

50-ties metų jubiliejaus proga 
sveikino lenkų skautų atstovė, estų 
skautų atstovas, Australų „Scouts 
Chief Commissioner“. Iš lietuviškų 
organizacijų sveikino skautus 
Melbourno Saulių kuopos vadas 
V.Sukevičius ir Melbourno 
Apylinkės v-bos pirm. Andrius 
Vaitiekūnas.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

SODYBOS „AIDAI
1997 nettt, 

t.s.s fctiftoros RAJONAS.
JLW'O/M SJOVyKU

Lietuvių Sodyba, Headley Park, Picketts Hill, Nr. Gordon, Hampshire GU35 8TE

Didžiai Gerbiamas

Sve/k/na/ne ir siOn&ame širdingiausius skautiškus linkėjimus iŠ /

Baigiamąjį žodį tar 
tuntininkas s. Povilas Kviecinska: 
Jis pasigedo salėje Melb. Liet. Klube 
pirmininko Vlado Bosikic 
Padėkojo jam už leidimą naudoti: 
Lietuvių Namais. Galiausia 
pakvietė visus salėje esančiu; 
užkandai ir kavutei į Jubiliejinę 
salę.

Programos koordinatorė buve 
- s. Birutė Prašmutaitė, garsais 
rūpinosi - Zigmas Augaitis, 
šviesomis - Juozas Balčiūnas, 
dekoracijos - vyr. skautės Gabrielės 
Staugaitytės.
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CHICAGO VILKAI „KURŠIŲ MARIŲ” 
STOVYKLOJE

Mokykla jau prieš akis ir 
vasara, atrodo, prabėgo žy
miai per greit. Tačiau vienas 
vasaros akimirksnis ilgai pa
siliks „Lituanicos” vilkiukų 
mintyse — tai stovykla.

Liepos 12-20 dienomis, Rako 
miške prie Custer, Michigan, 
vilkiukų pastovyklėje, gyveno 
11 Lemento, Čikagos ir Cleve- 
lando vilkų. Jiems vadovavo 5 
labai rūpestingi ir kruopščiai 
pasiruošę vadovai: Edvardas 
Leipus, Gintaras Aukštuolis, 
Irena ir Romas Senkevičiai 
bei Algis Tamošiūnas. Vado
vai pravedė įvairiausių sričių 
užsiėmimus, o vilkai vedė 
užrašus, sunkiai dirbo, ir 
įsigijo ne tik daug žinių, bet ir 
daug specialybių.

Kiekvieną dieną vilkai 
stebėjo Rako orą. Nors mes 
visi galėjom pasakyti, kad 
buvo labai karšta ir tvanku, 
vilkai žinojo temperatūrą, 
pavadinimus debesų, kurie 
plaukė Rako padangėse, ir, 
pasistatę savo barometrus, 
koks buvo kasdieną oro spau
dimas. Naktį, pasistatę be 
sienų tinklinę palapinę, vilkai 
stebėjo žvaigždes per tele
skopą, išmoko žvaigždžių, 
žvaigždynų, ir planetų pava

dinimus.
Porą kartų teko susipažinti 

ir su Rako apylinkių gamta. 
Prie netolimo ežero vilkai 
pasidarė sau meškeres ir 
žuvavo. Ne visiems gerai se
kėsi, nors vienas brolis paga
vo net 3 žuvis. Išvažiavę į 
Ludington State Park Nature 
Center, vilkai iškylavo su par
ko prižiūrėtoju, kuris jiems 
rodė gyvulių pėdsakus ir pa
sakojo apie Michigano gamtą. 
Nors tema įdomi, kai kurie 
vilkai pareiškė, kad stovyk
loje, jų pačių vadovų paruošti 
užsiėmimai buvo daug įdo
mesni!

Buvo progų vilkams parody
ti ir savo meniškus gabumus. 
Kiekvienas vilkas išmoko nu
sipint! kaklaraiščiui odinį žie
dą ir išsiaudė gobeleną ant 
medinių rėmelių. Su skauti
ninkų Ramanauskų pagalba, 
vilkai iš medžio išpjaustė 
„geležinį” vilką, jį nulakavo ir 
priklijavo prie stovo. Tai bus 
tikrai gražus prisiminimas 
šios stovyklos ir vilkiukų 
pirmųjų skautavimo dienų.

Kitą prasmingą prisiminimą 
sudarė vilkams Tėvas Anta
nas Saulaitis, apsilankyda

mas vilkiukų pastovyklėje. Jis 
oašventino jų slėnyje augantį 
ąžuolą, kurio didžiulis kamie
nas yra išsišakojęs raidės „V” 
pavidalu.

Bet turbūt didžiausią įspūdį 
visiems vilkams paliko prityį' 
rusių skautų,-čių irjaunesnių- 
jų skautų,-čių vakaras. Kiek
vienam prityrusiam skautui 
buvo paskirtas vilkiukas, ir 
kartu jie turėjo nugalėti įvai
rias kliūtis: bėgti surištomis 
kojomis, nešti apelsiną jo ne
liesdami, bet laikydami jį 
prispaustą tarp abiejų brolių 
kaktų ir t.t. Vilkai su vyres
niais broliais labai susidrau
gavo ir per likusias stovyklos 
dienas dažnai lankėsi prityru
sių skautų rajone ir didžia
vosi, kai Jų” vyresni broliai 
pasipuošė skautų vyčių kakla
raiščiais.

Beveik . visiems vilkams 
„Kuršių Marių” stovykla buvo 
pirmoji, kurioje jie patyrė sa
varankišką gyvenimą, be ma
mytės ir tėvelio nuolatinės 
priežiūros. Dėka visų vadovų 
ir kitų šaunių skautų ir 
skaučių, vilkiukų šūkis tikrai 
išsipildė: „Saulė, vėjas ir uo
dai, stovyklaujame linksmai!”

K.V.

„Ungurių” skautų pastovyklės stovyklautojai su viršininku ps. fil. Ričardu Chiapetta.
NuatiLyiado Žukausko

19



CHICAGO JUROS DIENA „KURŠIŲ 
MARIŲ” STOVYKLOJE

Jubiliejinės dienos vakare 
jūrų skaučių „Ventės Rago” 
pastovyklės valgykloje tysojo 
didžiulis tortas su papuoši
mais „75—60”. Jūrų skautų 75 
metų ir jūrų skaučių 60 metų 
gimtadienio tortas sušaukė 
abi pastovyklės ir svečius kar
tu švęsti jubiliejų.

— Kuri sesė turi torto kepi
mo specialybę, — klausiau vir
šininkės.
- Čia mūsų jūrinė paslaptis, 

— juokėsi sesė Taiyda.
— O kur torto žvakutės? — 

teiravosi smalsi ūdrytė.
— Vietoj jų liepsnos jubilie

jinis laužas! Na, ir stebuklas 
Kaip evangelijoje! Torto už
teko visai šimtinei stovyklau
tojų irMar liko tėveliams, atsi
lankiusiems į jubiliejinę sto
vyklą.

Po saulėtos jubiliejinės die
nos, po naktį vykusių įžodžių, 
išaušo ūkanotas sekmadienio 
rytas., Tik papusryčiavus, vi
sas „laivynas” skubėjo prie 
ežero pasiruošti Jūros dienai. 
Ežerėlyje suposi trys „Light
ning klasės burlaiviai, o pak
rantėje tysojo keliolika ka
nojų. Pakrantės laivo denyje 
rikiavosi jūrų skautų ir jūrų 
skaučių pastovyklės, koman
duojant energingam uosto ko
mendantui j.ps. Linui Pauliui. 
Į Jūros dieną atvyko ir visa 
„Kuršių Marių” stovykla su 
savaitgalio svečiais ir tėve
liais. Atvyko ir stovyklos vado
vybė su besisvečiuojančiais 
Seserijos ir Brolijos vyriau
siais skautininkais. Į Stiebą 
pakilo didysis vimpilas. Sve

čius pristatė LSB Jūrų skautų 
skyriaus vedėjas j.v.s. dr. Al
gis Paulius. Jūros dieną svei
kino abu vyriausieji skauti
ninkai ir ASS vadijos vardu 
v.s. V. Mačiulienė. Pabudęs 
Bangpūtys rodė savo galią, 
talkon pasikvietęs Perkūną ir 
nestiprų lietutį. Po ežerą laks
tęs vienas burlaivis sustojo ne
toli liepto. Iš jo buvo į ežerą 
nuleistas ąžuolų lapų vaini
kas, pagerbiant per tą ilgą ju
biliejų į amžinybę išplauku
sius brolius ir seses.

Jūrų skautėms stovykloje 
jau anksčiau davus įžodžius, 
ant liepto rikiavosi 5 jūrų 
skautai. Jų įžodį priėmė prieš 
30 metų pašventinta, gal tiek 
ir Jūros dienų atšventusi jūrų 
skautų L. K. Algimanto laivo 
vėliava, primindama, kad 
prieš 75 metus to paties vardo 
vandens skautų „Algimanto” 
laivas pradėjo Lietuvos jūrinį 
skautavimą. Buvo 5 jūrų jau

niu ir 4 bebrų įžodžiai. Se 
šiems bebrams kandidatams, 
stovyklaujantiems su tėveliais 
„Baltijos vaikų” pastovyklėje. 
buvo užrišti simboliniai balti 
kaklaraiščiai.
Brolijos Vyriausiojo skauti
ninko įsakymu, „Žuvėdros” žy
meniu buvo apdovanoti: Alek
sas Modestas ir Aras Galinai- 
tis. Jubiliejiniais treningais 
buvo apdovanoti v.s. Rita 
Penčylienė, v.s. Albinas Se
kas, „Nerijos” tunto tuntinin- 
kė j.s. Viligailė Lendraitienė ir 
v.s. Gina Mačiulienė. Gražio
mis gintarinėmis dovanomis 
Seserijos jūrų skaučių skyrius 
apdovanojo jūrų skautų vado
vus j.v.s. dr. Algį Paulių ir 
j.v.s. Antaną Levaną.

Jaunimui gal įdomiausia 
Jūros dienos dalis buvo įžodį 
davusių išmaudymas nuo liep
to, su komendanto komanda 
„Žengte marš”. To jūrinio 
„krikšto” neišveneė ir anks-

„Kuršių Marių” Jubiliejinės stovyklos Jūros dienoje, nuo liepto broliai „krikštija” įžodį davusias seses. Į bangas 
skrenda gintare Laura Jokubauskaitė.

Nuotr. i*,. _>umbrio
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čiau įžodį davusios sesės, bro
liams jas nunešant ant liepto 
ir įmetant į vandenį. Tenka 
abejoti, ar jiems bei jaunes
niems vadovams,-vėms buvo 
suprantama Jūros dienos 
prasmė, jos tikslas, to ne
paaiškinant kalbėjusiems. 
Lietuvos, kaip jūrinės vals
tybės idėja, jos ryšys su mūsų 
jūriniu skautavimu reikalinga 
kartoti kiekvienoje Jūros die
noje.

j.v.s. Bronius Juodelis

Jūrų skautų ir skaučių jubiliejinės stovyklos Rakė Jūros dienos iškilmių dalis dalyvių. Priekyje is k. — jurų 
skaučių „Ventės Rago” pastovyklės viršininkė js, fil. Taiyda Chiapetta, LS Brolijos Vyriausias skautininkas vs. 
fil. Albinas Sekas, LS Seserijos Vyriausia skautininke vs. fil.Rita Penčylienė ir kt.

Nuotr. R. Dumbrio

<******<******<<*#***###**»**«#»##*##»#>#»##»##«

Veikli Nerijos tunto gintare Kristina 
su savo tėveliu jps Algiu Jonušu

Nuotr .Vlado Žukausko

„Kuršių Marių” jubiliejinėje stovykloje Jūros dieną prie ežero ant liepto jūrų skautų vykstančius įžodžius stebi 
— jps Petras Jokubaūskas, vs Antanas Jarūnas, jvs Bronius Juodelis, vs Gediminas Deveikis, LS Brolijos Vy
riausias skautininkas vs Albinas Sekas, LS Seserijos Vyriausia skautininke vs Rita Penčylienė, „Nerijos” jūrų 
skaučių tunto tuntininkė js Viligailė Lendraitienė.

Nuotr. R. Dumbrio
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Ir vėl iškilo palapinių miestelis prie Dainavos 
miškelio... Nuo birželio 14 iki 21 dienos, Detroito ir 
Clevelando skautės ir skautai čia stovyklavo „Dainų 
Pintinės“ stovykloje. Suvažiavo arti 100 vaikų, nuo 
dviejų iki 18 metų amžiaus, ir virš 40 vadovų ir 
tėvelių.

Stovyklos štabą sudarė šie vadovai:
Stovyklos Viršininkė — s. Rasa Karvelienė.
Stovyklos Komendantas—skautas vytis Darius Rudis 
Šeimų pastovyklės viršininkė — vyr-skautė, vyr- 
skiltininkė Regina Puškorienė; pavaduotoja — ps. 
Kristina Zubričkienė.
Paukštyčių pastovyklės viršininkė — ps. Kristė 
Zomborienė; pavaduotoja — paskiltininkė Elenutė 
Sventickaitė.
Vilkiukų pastovyklės viršininkas — ps. Antanas 
Paškus, pavaduotojas — Kęstutis Civinskas.
Skaučių pastovyklės viršininkė — vyr-skautė, vyr-

„Afrikietės“ — Aleksa Mossaitė, Elena Strakšytė, Lina 
Mikeska, Sesame Pikūnait'ę Aida Viskantaitė.

Duoda paukštyčių įžodi — Daiva Lukasiewicz (vado
vė), Liana Šontaitė, Karina Puškoriūt'e, Diana Karve
lytė, Rima Giedraitytę Monika Mikulionytę Daria 
Zubrickait'ę Aleksa Miškinytė, Diana Jankutė. 6/97

skiltininkė Tina Barauskaitė; pavaduotoja — vyr- 
skautė, skiltininkė Lisa Griciūtė.
Skautų pastovyklės viršininkas — ps. Paulius Jankus.
Prityrusių skaučių pastovyklės viršininkė — vyr-

Vyrukai iš Havajų — Vytis Anužis, Viktoras Puškorius, 
Juozukas Zubrickas, Tadas ir Matas Lukasiewicz. 619^

Ir „Žvejai“, ir Afrikietės“, ir „Vyrukai iš Havajų“ ir 

drąsūs gyvačių „Tramdytojai“, ir paukštytės pasiruošę 
įžodžiui — štai, kokių įdomių sesių ir brolių stovyklavo 
„Dainų pintinės“ stovykloje, Dainavoje šią vasarą. 
Nuotr. s. R. Karvelienės.
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Jaunieji stovyklautojai Tadas 
ir Andrius Lukasiewicz su 

dėde Linu Orentu. Aras Butkūnas su gyvate. 6/97 Nida Degesytė, Venta Civinskaife

skautė, vyr-skiltininkė Alexa Rukštelytė; pavaduotoja
— vyr-skautė, vyr-skiltininkė Lora Maier.
Prityrusių skautų ir vyčių kandidatų pastovyklės 
viršininkas — ps. Linas Orentas.
Vyr-skaučių pastovyklės viršininkė—vyr. skautė, vyr- 
skiltininkė Aida Viskantaitė.
Vakarinių programų vadovė — vyr-skautė Rūta 
Mikulionienė; pavaduotoja — vyr-skautė Lina Anu
žienė.
Dainavimo vadovės — vyr-skautė, vyr-skiltininkė 
Regina Puškorienė ir ps. Kristina Zubrickienė.

Žvejai — Jonas Poškus, Linas Kasputis, Deividas 
Alksninis, Marius Miliūnas. 6/97

Slaugė — vyr-skautė Dalia Harp.
Šeimininkai — Edmundas ir Rita Kaspučiai.

Taip pat, visi kiti tėveliai vienaip ar kitaip prisidėję 
prie stovyklos programos sėkmingo įvykdymo.

Stovyklos atidarymo metu paukštyčių įžodį davė 
Rima Giedraitytė, Diana Jankutė, Diana Karvelytė, 

Monika Mikulionytė, Aleksa Miškinytė, Karina 
Puškoriūtė, Liana Sontaitė, Daria Zubrickaitė. 
Vilkiukų įžodį davė Tadas Anužis. Skaučių įžodį davė 
Laura Karvelytė, Arija Kasputytė, Svaja Mikulionytė, 
Ingrida Miškinytė, Inga Mossaitė, Lanutė Zombo- 
raitė. Skautų įžodį davė Deividas Alksninis, Andrius 
Giedraitis, Algytis Kasputis, Tadas Kasputis, Gytis 
Mikulionis, Andrius Miliūnas ir Jonas Paškus.

Naujais raudonais ir geltonais kaklaraiščiais šie 
broliai ir sesės puošėsi visą savaitę.

Dainų temomis buvo sustatytos dienų mintys — 
skautavimo, gamtos, partizanų, liaudies dainos ir t.t. 
Vakarais pasilinksminom žaidimais, ieškiniais, laužais 
ir šokiais. Savaitės bėgyje ypatingus įspūdžius paliko 
gamtininkas, su savo varlėmis ir gyvatėmis, skautų 
pastatytas bokštas, vargingos iškylos, havajiečių 
(seimų pastovyklės) pasirodymas svetimtaučių vakaro 
lauže, ir sporto šventės įmerkimo tankas ("dunk 
tank").

Su audromis ir vėjais... ir šiltais saulės spinduliais 
smagiai praleidom savaitę „dainų pintinės“ glėbyje.

v.k.
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BRAZILIJA

STOVYKLA ANCHIETA
Dar kartą turėjom skautų 

stovyklą; Buvo saulėtos ir 
smagios dienos „Lituanikoj” 
nuo 13 iki 19 liepos. Stovyklą 
pavadinom „Stovykla Anchie
ta”, pagerbdami 400 metų 
mirties sukaktį pal. Jose de 
Anchieta, S J.

Turėjom įvairias programas, 
kaip „Lietuvos dieną” (kur 
turėjom parodą lietuviškų 
darbų); „Olimpiados dieną”,, 
„Susimąstymo dieną” (kur 
mūsų mielas klebonas kun. 
Petras Rukšys, SDB, aukojo 
Mišias); ^Skautų dieną” (mes 
galėjom virti lauke ir iš
mėginti „virėjų talentus”), taip 
pat turėjom kaimo festivalį — 
„festa caipira”); ir kitas die
nas.

Kaip paprastai, turėjome 
įžodį (mūsų vaikai ruošiasi 
per semestrą su vienu instruk
torium ir stovykloje duoda 
įžodį; pažadą stengtis tarnauti 
Dievui ir Tėvynei, padėti arti
mui ir vykdyti skautų įstatus). 
Davė įžodį 3 pasikštytės (mer
gaitės nuo 6 iki ii metų); 11' 
skautų,-&ų (berniukai ir. mer
gaitės nuo 11 iki 15 metų), tr 3 
spBKąalius įžodžius: 2 skautų 

(berniukai nuo 15 iki 17 me
tų), tai mūsų mieli broliukai 
Caio ir Adriano; ir vienas 
skautų vyčio įžodis (jaunuolis 
daugiau negu 17 metų), kuris 
buvau aš (Klaudijus Kupstai- 
tis).

Ši stovykla buvo smagi, 
džiaugiamės, kad vėl dalyvavo 
mūsų mielos sesės vyr. skau
tės Beatrisė Bacevičiūtė Ko
sėk ir Klarisė Bacevičiūtė; iš 
Teofilo Otonės atvažiavo sk. v. 
Jonas Butkus ir vyr. sk. Mar- 
cija Pavilionytė Butkienė su 
sūneliu Tomuku. Taip pat da
lyvavo sk. Karina Kosėk (Bea- 
trisės dukra) ir sk. v. Alain de 
Paul Gromašauskas iš Do- 
menikonų Respublikos. Gaila, 
kad dauguma jau grįžo į savo 
namus, bet laukiame kitos 
progos pabendrauti su jais.

Mūsų mielam broliui ps. 
Jurgiui Prokopui ir jo žmonai 
vyr. sk. kan. Reginai Proko-

KRIKŠTYNOS SKAUTŲ STOVYKLOJE
Makuškų pavardė Vila Zeli- 

noj ir Vita Beloj yra gana 
pažįstama. Čia rodos, sukūrė 
šeimą ir gyveno Stasys ir 
Stasė Makuškos. Vėliau jie ir 
jų vaikai išsikėlė į kitus mies
to rajonus. Visgi širdis liko 
čia, o tai rodo faktas, kad jų 
anūkai Juri, Arturas, Igor ir 
Anahy atvyksta iš toli ir daly
vauja skautų veikloje.

Draugystė ir broliškas-skau- 
tiškas. gyvenimas i juos pa

traukė ir prie religinių verty
bių, kuriomis gyveno jų drau
gai. Susidomėjimas tapo noru 
įsijungti į mūsų religinę bend
ruomenę.

Emilija Bendoraitienė gra
žiai jaunuolius paruošė krikš
tui ir pirmajai komunijai. 
Krikšto apeigos buvo atliktos 
per lietuviškas pamaldas sek

pienei būnant stovykloje suka
ko 10 metų nuo jų vedybų die
nos. Taip pat 90 metų sukako 
mūsų mielai „vovo” Marijai 
Lukoševičienei. Linkime vi- 

. siems sveikatos ir Dievo palai
mos.

Skautų vardu, noriu padė
koti Dievui už saulėtas die
nas; vadovams vs Eugenijai 
Bacevičienei, ps. Jurgiui Pro
kopui, ps. Nadijai Dzigan ir 
sk. v. Pauliui Butrimavičiui; 
šeimininkėms Elizai Betasso, 
Marijai Garkauskienei ir Eu
genijai Greičiuvinei; klebonui 
kun. Petrui Rukšiui, SDB, už 
paramą; programos vedėjai 
Juliai Ūkai; gailestingai 'sese
lei Maira Dulinskys; lauža- 
vedžiui Tomui Butrimavičiui; 
instruktoriams Marcio, Lean
dro, Anahy, Gustavo; ir vi
siems, kurie dalyvavo: „Dide
lis lietuviškas ačiū!!!
sk. v. Klaudijus Kupstaitis 

madienį, birželio 8 dieną. 
Krišktyjamųjų tėvai yra Eliza- 
bete Makuškaitė ir Julio Albe- 
to Oviedo, kurie dabar su vai
kais gyvena Vila Dionizijoj.

Šešiolikmetės Anahy Ma- 
kuškaitės krikšto tėvai buvo 
Elizabete Chiappini ir Nelso
nas Bertasso. Igoro krikšto 
tėvai buvo Ona Nemickaitė ir 
Jose Carlos Plaugas. Arturas 
turėjo krikšto tėvus Joana 
D’Arc Gerunda ir Eduardą 
Makuška.

Mišias aukojo ir. krikšto 
apeigas atliko kunigas Petras 
Rukšys.

Krikšto apeigos įvyko po pa
mokslo prie altoriaus. Pak
rikštytieji buvo apvilkti bal
tais drabužiais ir gavo tautine 
juosta papuoštas žvakes. Ypa
tingo susijaudinimo momen-
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tas buvo pirmoji komunija, 
kurią pakrikštytieji priėmė 
abiem pavidalais.

Krikšto metu giedojo ir grojo 
skautai Marcelo Lipas, " Le
andro Suzano, Tomas Butri- 
mavičius ir Klaudijus Kups- 
taitis. Leandras ir Tomas taip 
pat pakrikštytus brolius pas
veikino skautų vardu ir su
kalbėjo už juos atitinkančią 
įvykiui maldą.

Po Mišių ir krikštynų buvo 
šeimyniškos vaišės, kurias pa
ruošė krikštamotė Elizabete. 
Buvo graži proga visiems pa
bendrauti, pasikalbėti ir pasi
gardžiuoti gimtadienio tortu. 
Birželio 21 dieną Anahy ir Ar
turas šventė gimtadienį 16 ir 
13 metų. Broliukas Juri sako
si dar esąs per jaunas, tai gal 
pasikrikštys už metų, ar dvie
jų-

Sveikiname Anahy, Igorą ir 
Artūrą, o taip pat tėvus bei 
krikštatėvius ir senelius. Lin
kime visiems geros sėkmės 
augti gerais Kristaus sekėjais 
ir dorais žmonėmis bei išti
kimais skautais.

VIS BUDŽIU.
„Mūsų Lietuva” 1997.07.01

**#****o#*mo*oooo*#oo**o****omooo*

HAMILTON CLEUELHND
Sekmadienį, rugpjūčio 10-ą dieną, Hamiltono 

Aušros Vartų šventovėje 9-ą vah ryto buvo atna
šautos šv. Mišios pagerbti ir prisiminti š.m. gegužės 
24-ą dieną mirusią buvusią LSS vyriausią skautininkų 
a.a. Malviną Jonikienę. Mišias užprašė ir jose daly
vavo Hamiltone gyvenančios skautininkės. Po mišių 
Jaunimo Centre, gal jau ir nostalgiškai, jos savo 
pokalbiuose mintimis grįžo į praeitį ir bendrą skauta- 
vimą kartu ir su mirusia sese. Nuotraukoje (iš kairės 
į dešinę) vyr. sk. Liuda Stungevičienė, vyr. sk Marytė 
Kalvaitienė, v.s. Antanina Vilimienė, s. Irena Zubie- 
nė, v.s. Regina Bagdonienė ir s. Aldona Pietrantonio.

v.s. Regina Tikniūtė-
Bagdonienė

Hamiltono skautininke ir vyr-skautės: L. Stungevičierię 
M. Kalvaitienė; A. Vilimienę L Zubieną R. Bagdonienė 
ir A. Pietrantonio. Nuotrauka R. Bagdono.

Buvęs Clevelando Pilėnų tunto skautas dabar pik. 
lt. (USA) Edmundas Čepas pasirašo ant jo išleistos 
kelionių knygos “Namie: Lietuvoje ir JAV” Stebi 
A. Mockus ir H. Idzelis. Nuotr. VL Bacevičiaus

23.
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Kunigaikštienės Birutės židiniečių draugovės 
sezono veikla įdomi ir įvairi. Sueigose Šatrijos tunto 
metiniai įvykiai planuojami ir diskutuojami, arba 
informacinių pokalbių klausosi.

Kasmet sesės kepa tortus napolijonus, baravykus 
ir Kaziuko mugėje pardavinėja, o Kalėdų metu vykdo 
maisto rinkliavą Toronto vargšams ir pinigų rinkliavą 
Lietuvos vargšams. Skautų Kūčioms maistą suorgani
zuoja, salę papuošia ir pagal lietuviškus papročius — 
su žvakėmis ir šienu — praveda Kūčių vakarienę.

Draugininke Kristina Dambaraite-Janowicz 
sueigų metu skatina seses dalintis savo talentais ir 
žiniomis su kitomis sesėmis. Pavyzdžiui, sesė Aušra 
Dalihdienė daug kalbėjo apie vitaminų ir mineralų 
natūralius priedus. Taip įdomiai kalbėjo, kad antrą 
pokalbį pravedė! Sesė Gerda Tarvydienė rodė įvairius 
Kalėdinius rankdarbius. Kitose sueigose, sesė Rita 
Gast mokė vainikų puošimą. Sesė Asta Šimkienė 
vedė pokalbį apie sodų ir parkų planavimą, rodydama 
Italijos sodų skaidres.

Taigi, Birutės draugovės sesės stengiasi visados 
Dievui, tėvynei ir artimui dirbti.

Parduodame ant skanaus ir ant gražaus! Kaziuko 
Mugėje Toronte stovi Giedre Borisevičiūtė su Birutės d- 
vės sesėmis Remigija Užpalyte, Kristina Dambaraite- 
Janowicz, Dan'a Šakiene ir Rūta Baltaduonyte-Lemon.

Kaziuko Mugėje — stovi Birutės d-vės sesės: Mėta 
Kazakevičienė Arija Škėmienė Dalia Steponaitienė 
Rūta Baltaduonyte-Lemon, Remigija Užpafytė, Kristina 
Dambaraite-Janowicz, Dalia Melnykaitė-Rocca, Dana 
Šakiene;

Kaziuko Mugėsi atidarymas: Toronto Rambyno ir 
Šatrijos tuntai. Kanados rajono vadė Rūta Žilinskienė 
taria trumpą žodį atidarymo proga,

Puošiame vynuogių vytelių vainikus su aukso gėlėmis, 
lapais ir kaspinais! Birutės d-vės sueiga, kurioje sesės 
meniškai išsireiškia — priekyje Teresė Bražiukiene ir 
Rita Birgiolienė
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Va, šitaip baravykus darome! Dana Šakienė, Elzė 
Simonavičienė ir Živa Ignatavičiene stropiai dirba 
Kaziuko Mugei ruošdamos. Sesė Elzė baravykų „meist
rė“ kitoms, mokina seną paprotį.

Toronto Birutės d-vės „Napolijonų kepykla “. Ruošiamės 
Kaziuko Mugei — stovi Liucija Kaminskiene; Rūta 
Baltaduonytė-Lemon. Sėdi viduryje Dana Gudelytė 
Skanaus!

Kočiuojame napolijonų tešlą plonai, plonai. Birutės d- 
vės sesės: Liucija Kaminskienė Rūta Baltaduonyt'e- 
Lemon ir Dana Gudelytė ruošiasi Kaziuko Mugės 
proga: ant rytojaus skanius napalijonuspardavinės!

Kepame ir tepame baravykus Kaziuko Mugės proga. 
Dalia Steponaitienė Elzė Simonavičienė Teresė 
Bražiukienė Didelis baravykų miškelis per nakt išaugs!
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