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Viskas prasideda paprasto
mis, kukliomis, jaudinan
čiomis apeigomis skautės Įžo
dis. Šios apeigos skautybę lydi 
nuo pačios pradžios, jose slypi 
ir pati skautiško gyvenimo 
širdis. Susirenka visas viene
tas, visos uniformuotos ir, 
kiek įmanoma, gražesnėje vie
toje, kad liktų gražūs atsimi
nimai. Veidu prieš visą vie
netą išsirikiuoja vadovės, ku
rios jį veda prie vėliavos, susi
rinkusiųjų ir viso sąjūdžio 
ženklo. Susiformuoja ketur
kampis.

Į keturkampio centrą žengia 
jauna mergaitė. Kartais gali 
būti jaunuolė ar suaugusi, jau
na ar jaunutė, į skautybę 
įsijungiame bet kuriame am
žiuje. Bet dažniausiai jauna 
mergaitė, žengianti į subren
dimo metus. Tai ne kūdikis, 
bet tik jaunas žmogus, besi
ruošiąs sužydėjimui. Ji stoja 
prieš vėliavą, „pasiruošusi”: 
jos laikysena nėra tik ne
natūrali, laisva, o pilnoje pa
rengtyje.

Ji ateina su pilnu noru tapti 
skaute. Jos dalyvavimas šiose 
apeigose pasako, jog ji taps 
skaute tik per Įžodį. Skauty- 
bei nepriklausome, nepasi
rašome blankų: užtenka duoto 
žodžio ir tai yra Įžodis. Nuo 
tos akimirkos tampame skau
tiškosios seserijos dalimi.

Prieš duodama Įžodį, skautė 
pilnai susipažįsta su laisvai 
pasirenkamais reikalavimais: 
savęs neieškanti tarnyba, kas
dienis „geras darbelis” — „pir
moji skautės pareiga”, nuošir-

Iškilmingoje sueigoje sesių įžodį gerbia „Nerijos” jūrų skaučių tunto vadi- 
jos narė js. fil. Taiyda Chiapetta. Nuotr. J. Tamulaičio

durnas, pasiaukojimas, skais
tumas yra pagrindinės do
rybės ir kartu iššūkis pasau
liui. Ji gerai susipažįsta su 
Įstatais, kuriuos ji pažadės 
užlaikyti.
Skautiškoji šeima su pasi

tikėjimu priima pas save atei
nančią]'ą ir kartu įsipareigoja 
ją įjungti į savo gretas. Mer
gaitė, pasitikėdama Dievo pa
rama, su pirmuoju savo skau
tišku saliutu, aiškiai taria:

„Brangindama savo garbę, 
aš pasižadu stengtis tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui ir 
vykdyti skaučių įstatus”.

Skautė, įsipareigodama savo 
garbe, gėrį tegali pasiekti Die- 
vo malonei talkinant. Ji, kaip 
tas jaunas berniukas” Jono 
evangelijoje, atneša savo pen
kis duonos kepaliukus ir dvi 
žuveles, kai jo paprato. Kris-, 
tus juos padaugina ir pamaiti
na minią, (jn 6-1-15).

Jaudinančios akimirkos, kai 
'jauna mergaitė laisvai įsipa
reigoja eiti kilnių idąalų keliu.

auųruop-u __ , 

Šis iškilmingas pažadas ją 
pačią pakelia į naujas aukš
tumas, gerokai virš viduti
niškumo. Skautų šūkis ir 
įstatai dabar bus jos kelrodis. 
Savo noru, nekontroliuojama 
ji pasiryžta rinktis gėrį. Iš to 
plaukia vidinis pasitenkini
mas ir džiaugsmas. Prieš 
Dievą ir seses išsakytas jos 
Pažadas tampa gyvojo van
dens versme. Kas bus iš šios 
naujai trykštančios versmės? 
Tik bala, greit išdžiūstanti 
saulės kaitroj? Upeliukas, 
kiek pavingiavęs ir išnykęs 
pelkėse? Ar galinga srovė, 
tampanti upe ir pagaliau susi
jungianti su beribe jūra? Ar 
skautybė padės jai atpažinti ir 
išlaisvinti jai Dievo duotas 
jaunystės dovanas ir pakreipti 
jas kilnių idealų vykdymu? 
Skautų įstatai jos asmenybės 
vystyme gali tarnauti tarsi jie 
būtųz/upei krantai. Jie ją ves 
toli,/labai toli...

Budėkime, Sesės!
s. Gediminas Kijauskas, 

SJ
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MINĖDAMI KLAIPĖDĄ 
NEPAMIRŠKIME ŠILUTĖS

Kiekvienais metais prisimename sausio 15 dieną - 
mažlietuvių ir Lietuvos savanorių sukilimą vaduojant 
ir sėkmingai 1923 m. prijungiant Klaipėdos kraštą prie 
Lietuvos.

Tuoj po I pasaulinio karo Mažosios Lietuvos 
atstovai nusprendė susijungti su Lietuva. Tuo metu 
Klaipėdos kraštą valdė vokiečiai, o rusai ir lenkai 
reiškė didelį norą jį sau pagrobti. Tik lietuvių 
atkaklumas, drąsa ir entuziaamas visus priešus 
nugalėjo ir Mažoji Lietuva su nuostabiuoju Baltijos 
pajūriu vėl atiteko Lietuvai kaip autonominis 
Klaipėdos kraštas.

Čia reikia prisiminti garsųjį Šilutės miesto 
manifestą. Dar prieš galutinį Klaipėdos krašto 
išvadavimą Šilutėj įsisteigė Vyriausias Mažosios 
Lietuvos Gelbėjimo komitetas. Martyno Jankaus 
vadovaujamas. Komitetas 1923 m. sausio 9 dieną 
išleido manifestą į Klaipėdos krašto gyventojus, 
pranešdamas, kad paėmė Klaipėdos krašto valdžią į 
savo rankas ir direktorijos pirmininku paskyrė 
Erdmoną Simonaitį. Buvo priimtas toks nutarimas:

“Mes, visi Klaipėdos krašto rinkti Vyriausiojo 
Mažosios .Lietuvos Gelbėjimo komiteto skyrių nariai 
ir krašto politinių ir ekonominių organizacijų 
atstovai, šiandien, 1923.1.9, suvažiavę Šilutėje į 
visuotinį seimą, krašto gyventojų daugumos vardu su 
gilia pagarba lenkiame savo galvas prieš Mažosios 
Lietuvos išvaduotojus, savanorius karžygius, kurie 
liejo kraują už mūsų krašto laisvę... Viso teisingo 
pasaulio akivaizdoje iškilmingai skelbiame: Vienu 
balsu nutarėme prisijungti prie Lietuvos Respublikos 
autonominės dalies teisėmis”.

Pasirašė Martynas Jankus, Jurgis Strekys, Jurgis 
Lėbartas, Vilius Šaulinskas ir Jurgis Bruvėlaitis.

Šilutė tapo Lietuvos (autonominio Klaipėdos krašto) 
apskrities centru.

Į suvokietintą Šilutę Lietuvos valdžia siuntė 
lietuvius pareigūnus visoms svarbioms įstaigoms 
vadovauti. > Jų tarpe pateko Zinos Nagytėss 
Katiliškienės (lųūsų mylimos poetės Liūnės Sutemos) 
tėvas, geležinkelio kelio meistras, persikėlęs su visa 
šeima.

Šilutė pradėjo greit atlietuvėti, buvo įsteigta 
lifeluviška progimnazija, kurią lankė Zina su broliu 
Martynu (brolis Henrikas mokėsi Pagėgiuose).

Steigėsi jaunimo ir visuomenės draugijos, lietuvių 
klubas, šauliai ir kt. 1938 m. pastatyti triaukščiai 
gimnazijos rūmai. Suklestėjo versljninkai, 
parduotuvės, fabrikėliai bei didesni fabrikai, įvairios 
gamyklos. Veikė dvi spaustuvės ir keletas knygynų.

Tik vargšas tas mūsų Klaipėdos kraštas ir pati 
Klaipėda. Jau XII a. vokiečiai pastebėjo, kad ta vieta, 
kur stovi Klaipėda, turi žymios strateginės reikšmės, 
nes per ją ėjo trumpiausias ir saugiausias kelias tarp 
abiejų Ordino nukariautų sričių - žemaičių ir prūsų. 
1252 m. Livonijos ordinas pastatė Klaipėdos pilį. 
Nemažai pilių jie pastatė visuose užimtuose plotuose, 
o lietuviai keršijo jas puldinėdami ir naikindami. 1409 
m. Klaipėdos pilis ir miestas buvo sugriauti. Dėl 
Klaipėdos krašto grūmėsi vokiečiai, švedai, prūsai ir 
rusai. Vis dėlto kraštas ir miestas pamažu atsigavo, 
nors ir po vokiečių padu. Net ir anglams Klaipėdos 
uostas pasidarė reikalingas prekybai medžiu ir grūdais.

O nuo Klaipėdos prisijungimo prie Nepriklausomos 
Lietuvos prasidėjo lyg tol nematytas kultūrinio ir 
ekonominio žydėjimo laikotarpis. Deja jis buvo labai 
trumpas, nes 1939 m. kovo 23 d. Hitleris smurtu 
atplėšė Klaipėdą ir kraštą nuo Lietuvos ir įjungė į 
Vokietijos Reichą.

Zina Nagytė prisimena, kad 1938 m. vėlyvą rudenį 
Šilutėj atsirado vokiečiai “rudmarškiniai”, kurie 
žygiuodavo gatvėmis su deglais ir šaukdavo “Raus 
Juden, raus Žemaitėn!” (Lauk žydai, lauk žemaičiai!) 
Taip pat nuolat skambėjo evangelikų liuteronų 
bažnyčios varpai. Zinos tėvas, stebėdamas 
rudmarškinius, sarkastiškai nusijuokė: “varo žydus ir 
Žemaičius, o aukštaičių neliečia”...

Netoli nuo Nagių namo stovėjo stulpas su lietuviška 
vėliava. Vokiečiai priėję prie stulpo pasakė, kad jį 
nukirstą. Tada lietuviai sargybiniai apstojo stulpą, o 
vienas net trenkė rudmarškiniui su buože, kuris čia pat 
nuvirto. Vokiečiai pabūgę muštinių išsisklaidė, tačiau 
neilgai trukus iietviškoji vėliava buvo pakeista į 
vokišką. Tai pasakodama Zina atsiduso: “gaila, kad 
lietuviai neleido to stiebo nukirsti. Vokiečiai nebūtų 
turėję kur savąją pakabinti”...

Nors Zinai tada buvo vos 11 metų amžiaus, tačiau 
keli ano laikotarpio epizodai iki šiai dienai jai yra 
gyvi. 1939 m. pradžioje suėjus mokiniams į 
progimnaziją, klasės auklėtoja liepė visiems rinktis 
mokyklos salėje. Atėjęs direktorius pasakė, kad visi 
mokiniai tvarkingai eitų namo, o toliaiu gyvenantieji 
laikinai pasiliktų patalpose, nes vokiečių kariuomenė 
užimanti kraštą.

Mergaitės dėvėjo tamsiai raudoną uniformą su juoda 
priejuoste. Raudonos buvo ir jų kepuraitės. Einant su 
broliu Martynu namo, du vokiečių bernai prie jos
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priėjo ir vokiškai sušuko: “nusiimk raudoną kepurę!”. 
Martynas Zinai: “nenusiimk!” Zina: “kad aš bijau”. 
Martynas: “nesibijok! Aš dar tokius “hajotus” galiu 
sutvarkyti”. Bernai pasišalino, o Zina grįžusi namo 
pareiškė savo latvių-vokiečių kilmės senelei: “ nuo 
šios dienos su tavim nekalbu vokiškai. Kalbėsiu tik 
latviškai”. Ir ji savo pažadą ištesėjo iki 1941-ųjų 
metų.

Zinos tėvas buvo šaulys ir jo raštinėj buvo 
saugojama didžiulė medinė dėžė su šaulių šautuvais. 
Bematant tą dėžę vokiečiai išsinešė. Užėjus Šilutėn 
juodmarškiniams labai greitai ištuštėjo parduotuvės, 
pradėjo trūkti maisto ir kasdieniškų reikmenų. 
Lietuviai kariškiai skubiai naikino, degino popierius, 
dokumentus.

Netrukus atėjo įsakymas lietuviams iš krašto 
išsikraustyti. Sklido gandai, kad pats Hitleris turi 
atvažiuoti į Klaipėdą. Jaunutė Zina visa tai labai 
išgyveno ir prasitarė: “o, kad tą Hitlerį kas nors 
nužudytų!” Tėvas jai atsakęs: “velnias tokių 
negriebia”... _

Didžioji Lietuva Šilutės lietuviams a, atė ištisą 
ešaloną vagonų. Zina prisimena, kad jų daiktams ir 
baldams buvo paskirta du prekiniai (žmonės keliavo 
keleiviniuose), į kuriuos tilpo net jų karvė, mylimas 
šuva ir katinas... Taip Nagių šeima iškeliavo į 
Mažeikius. Šilutėje liko lietuvių kilmės išsižadėtojai 
“šerukai”.

1945 m. Klaipėdos kraštas buvo kartu su Lietuva 
įjungtas į Sovietų Sąjungą ir tik jai subyrėjus, 
Lietuvai vėl atgavus nepriklausomybę, tapo Lietuvos 
dalis. O Rusija vis dar laiko meškos letenom apglėbus 
buvusią lietuvišką Karaliaučiaus sritį...

JVS Dalia Sruogaitė

Panaudota literatūra:
Lietuvių enciklopedija “Boston [ XII, XV, XIX

B. Kviklio “Mūsų Lietuva” IV t.
Zinos Nagytės-Katiliškienės prisiminimai
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iįreilfatus bibeliuofe Gufirinlirmmfe, Tkoteftiiofe ir 91uta< 
rtnruofe, rembamiefi. Strfų ifjrinltais Gelbėjimo komiteto 
Šiuriais bibefnėfe mufų .Urofjto 'JBirtofe ir atminbami 
Sftorinius nuo feniaufių failų cjia jfigųmnufius Sietu* 
roių Giminės’ iiftierius prie toienos fieturoių SBalftijbė*, 
įiiio mufų Hfianifeftu po wife IRafaulio '-Ulių garbingai 
pranešame:

1. fHuo feianbien mifa foto Mraftio Galybe ir wgriaufiq 
5Balbjiq paimame į fawo 'Banius.

2. f ig fjiol bumuftą MrafRo Ti re ll or i jq fu Steputuičiu 
Tlriįalų ir Gtatsralq Raitome atftanjlq ir prafjalinlq, 
ir niets neprimalo jų llaufųti.

3. 91uo fjianbicn pat SHaipėbos ftrafrto Direltorijos 
TJirminintu pafliriame mufų tfrafjto Gijroentojq. bu- 
toufi fenus Direltorijos 'Barį Grbmanq Simonaitį 
ir pomebnme jam neroėliaus trijų 1>ienų subarųti 
tfrafįto $>ireltori|q ifj 5 Smonių.
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sell uralien Zeiien onsiissigen liloulvchen Volkes verwirklichen 
und die drohende Polengefohr ablenkeit. Deshulb geben wir 
der ganieti Well lolgcudcs kund:
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Meinelgebiel in unsere ildnde.

'2. Doi bls heule gewesene Landesdirektorlum untcr der 
Leltung Sleppulals, wle ouch der Slaatsral slud mil dem 
heullgcn Toge abgcsetxt und nlemand dari ihren Anord- 
nutigen I olgc lelsten.

€.y-j 'JJlanijcftiie buotirt Gjilolarcjianioic 9 3flnuario bitnq, 
mdy 1923(iiij
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I
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Jurgis Bruvelaitis
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Martin Jankus
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Jurgis Strckys Jurgis l.cbartas
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Wilius Scliauliiiskis
Milglied des Atisscliusses und Leiter

der Angelegenlicileti
Jurgis Bruwctaiiis
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Kai rudeniop jachta „Nemi
ra IV” iškeliama ant kranto, 
iškraustomi visokie buitiniai 
reikmenys ir dalis instru
mentų, — atrodo, kad per va
sarą gana priburiuota ir gali
ma ramiai laukti pavasario.

Bet žiemos viduryje pradedi 
pasiilgti krantuose šnarančių 
palmių, pasatų vėjų, bangų 
žaidimo ir gražių saulėlydžių

šį kartą atsidūrėme Sv. 
Martyno salos, Philpisburgo 
uoste. Kiekviena sala turi sa
vo istoriją. 1648 m. saloje išsi
kėlę prancūzai ir olandai pra
dėjo ginčytis kam ši sala turi 
priklausyti. Sutarė padaryti 
lenktynes. Koks iš vadovų 
apeis salos plotą, tą dalį ir 
valdys. Prancūzas būvo aukš
tas, liesas ir greitesnis, todėl 
apėjo 37 kvadratines mylias, 
olandas, būdamas trumpas ir 
storokas, laimėjo tik 21 kv„ 
mylią.

Susfipažinę su jachtų nuoma
vimo’ pareigūnu radome mums 
paskirtą jachtą. Patikrinę in
ventorių, dizelinį kurą, geria
mo vandens tankus ir saugu
mo priemones, išėjome apsirū
pinti maistu ir apsidairyti ap
linkoje.

Iš ryto palikome įlan
ką,kurioje pastebėjau brigan- 
tiną „Bella Blonde” su kuria 
prieš kelerius metus buriavau. 
Diena buvo saulėta, pasatų 
vėjas lyg ir stiprokas. Dešinėje 
matėsi Simpson įlanka, kur 
yra oro uostas. Apsukę Basse 
Terre ir Falaise iškyšulius, 
apie pavakarį pasiekėme Ma- 

rigot įlanką, prie kurios yra ir 
■ to paties pavadinimo mieste
lis.

Inkaravomės gal per ketvirtį 
jūrmylės nuo kranto. Ten tu
rėjome palaukti iš Bostono 
atskrendančio buvusio mūsų 
jūros skauto V. Valaičio. Jį 
turėjo sutikti R. Namikas ir 
M. Empakeris su pagalbine 
valtele nuplaukę į miestelį.

Sekmadienio rytą, trumpai 
pabuvoję miestelyje, išburia- 
vome į šiaurės rytus. Dešinėje 
palikę Anguillitos salelę pa
siekėme Prickley Pear salelę, 
kur trumpam sustojame. Nie
ko ten įdomaus, nes negyvena
mos. Artėjo vakaras ir reikėjo 
nutarti, kur praleisti naktį. 
Arčiausiai buvo Anguilos salos 
Road įlanka, bet girdėjome, 
kad ten uosto kapitonas buvo 
savotiškas jūrininkas ir kai 
kurioms jachtoms neleidžia 
sustoti. Liko viena galimybė 
siekti Crocus įlanką. Vėjas 
buvo jau iš priekio, tad teko 
panaudoti variklį. Įlanka buvo 
apsupta stačių uolos sienų, gal 
100 pėdų aukštumo, kur tu
rėjo susikrovę lizdus šimtai 
paukščių. Ten beveik nesi
jautė bangavimo, tad inkara
vomės maždaug 20-25 pėdų 
gylyje. Krante matėsi mažas 
smėlio lopelis, kuris buvo tik 
iš jūros prieinamas. Iš ryto 
mus pažadino žvejų, šūkavi
mas, bet buvome jau gerai iš
miegoję.

Anguilos sala priklauso An
glijai ir buriuotojams ne labai 
svetinga, nes yra tik kelios ge

ros inkarvietės. Dėl narkotikų 
prekybos jachtų lankymasis 
prižiūrimas.

Iš ryto reikėjo vėl laikinai 
panaudoti variklį. Pasiekus 
praėjimą tarp Anguilos ir Sce- 
rub salos, pakėlėme jau su ra- 
botos (sumažinus plotą) bures 
ir pasukome kursu į pietus. 
Bangavimas buvo nemažas ir 
prisidėjęs lietus mus beveik 
permerkė. Vėl atsiradome prie 
Šv. Martyno salos, kur nak
čiai apsistojome Grande Case 
įlankoje. Naktis ten nebuvo iš 
ramiųjų, nes iš tarpukalnės 
vis išsprūsdavo stiprūs vėjo 
gūsiai su trumpalaikiu lietum. 
Jachtoje pro bliktį (denį) kai 
kur varvėjo, tad kelios ant
klodės sušlapo.

Kitą dieną vėl teko aukštas 
bangavimas, dažnai lietaus 
palydimas. Neturėjome ne
peršlampamos aprangos, nes 
tikėjomės turėti tik gerą orą.

Apėję šiaurinį salos pakraštį 
ir kairėje palikę Tintamarre 
salą, pasukome į pietus. Tin- 
tarnarre sala yra privati ir bu
riuotojams leidžiama tik į 
krantą išlipti, kad nesusigun
dytų salos ožkas šaudyti, kas 
jau buvo atsitikę.

Kitą dieną nutarėme užsuk
ti į Orientale įlanką. Įplauki
mą iš abiejų pusių ribojo rifai 
ant kurių bangos kunkuliavo 
ištikšdamos aukštai į orą. Rei
kėjo įplaukti 270 laipsnių 
kompaso kursu, taikant į na
mą su raudonu stogu. To na
mo nepastebėjome, bet laiky
damiesi kurso įlankon įslinko-
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me. Bandėme inkaruotis pie
tinėje įlankos pusėje, bet vos 
ant seklumos neužsėdome. 
Nemalonus jausmas, kurį teko 
patirti netoli Panamos San 
Bias salyne ir porą kartų Ba
hamose. Teko inkaruotis neto
li šiaurinio pakraščio prie 
gražaus paplūdimio. Sekančią 
dieną saugiai išlindę iš įlan
kos su geru šoniniu vėju pasu
kome 155 laipsniu kompaso 
kursu į prancūzų valdomą Šv. 
Baltramiejaus (trumpai St. 
Balths) salą. Prie vairo keis
davomės kas valandą, nes prie 
aukštesnio bangavimo vairavi
mas buvo varginantis. Arti
nantis prie salos, teko pra
plaukti eilę iš vandens išsiki
šusių uolų, keliolikos ar šimto 
pėdų ilgio ir gal dešimties 
pėdų aukštumo. Ant jų nebu
vo jokių šviesų, tad naktį 
nebūtų ten saugu. Šv. Baltra
miejaus salos uostas Gustavia 
buvo perpildytas, todėl, uosto 
kapitono nurodymu, inkara- 
vomės prieuostyje. Man ten 
atburiavus prieš trisdešimtis 
metų uoste stovėjo gal tik trys 
jachtos. Dabar net keleivinis 
laivas su turistais ten buvo at
plaukęs, todėl gatvės buvo 
žmonių užtvindytos.

Salą valdė prancūzai, mal
tos riterių ordinas, buvo pira
tai savo vadovietę įsirengę, 
vėliau švedai, kurie įrengė 
uostą ir pavadino savo kara
liaus vardu Gustavia.

Buvome nuburiavę į Saline 
(Druskinę) įlanką, kur radome 
gražų paplūdimį, krištolinį 
permatomą vandenį, bet nak
voti nesiryžome, nes trūko 
užuovėjos, buvo banguota ir 
per arti rifai.

Dabar jachtos kursas buvo 
negyvenama Fourche sala. 
Ten nedidelėje įlankoje stovėjo 
pora jachtų, bet pavakare jos

„Lituanicos” tunto bebrų įžodis stovykloje. Nuotr. J. Tamulaičio

išplaukė ir likome vieni. Sala 
— ištisas kalnas, gal pusės 
kilometro aukštumo ir ilgumo 
apaugusi krūmokšniais, kak
tusais ir išdžiūvusia žole.

Sustojame apie 50 pėdų nuo 
kranto, nes visur buvo gilu. 
Krantas buvo akmenuotas, 
aukštai kalne karstėsi kelioli
ka ožkų. Ten vandens nebuvo, 
turbūt ožkoms užteko ryto ra
sos. Naktį atrodė jog esame 
didelėje duobėje. Nesimatė jo

kios šviesos, išskyrus jūros 
ošimą, nesigirdėjo jokių garsų. 
Anksti rytą palikę įlanką nu
stebome; prapuolė pasatų vė
jas ir bangos. Iš pietvakarių 
pūtė lengvas vėjas su kuriuo 
pasiekėme Simpson įlanką. 
Ten išleidome V. Valaitį kelio
nei į namus. Su atsigavusiu 
pasatu grįžome į Philipsburgo 
uostą, kur grąžinome jachtą.

j.v.s. B. Stundžia
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Jetuvos skautija pelnė tarptautinį pripažinimą
„Nejauk iš kitų nieko, bet visada duok pats, ką gali“

Danguolė Andrijauskaitė
1907 m. buvęs britų armijos generolas Robertas Baden-Powell surengė 
pirmąją skautų stovyklą 20-čiai berniukų. Skautų judėjimas greitai tapo 
populiarus ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. 1922 m. buvo Įkurta 
tarptautinė skautų organizacija.

Lietuvos skautų pirmoji 
skiltis Įsteigta 1918 m. lapkričio 1 d. 
Vilniuje, Vytauto gimnazijoje. 1924 
m. Lietuvos skautų organizacija 
Įregistruota tarptautiniame skautų 
biure. 1930 m. Lietuvos skautų 
sąjungą (LSS) pradėjo globoti 
Švietimo ministerija. LSS globėju 
buvo ir Lietuvos Prezidentas 
AntanasSmetona. 1933 m. Palangos 
skautų* stovykloje lankėsi lordas 
Robertas Baden-Powell‘is. 1940 m. 
vasarą LSS buvo panaikinta, o jos 
vadovai ištremti ar įkalinti. Iki 
panaikinimo LSS priklausė 15900 
skautų ir skaučių, sudariusių 34 
brolijas ir 35 seserijas.

Lietuvos skautus pasiekė ilgai 
laukta žinia, jog š.m. liepos 25 d. jų 
organizacija „Lietuvos skautija“ 
priimama į pasaulinę skautų 
organizaciją (WOSM), t.y. 
atkuriamos ' Lietuvos skautų 
tarptautinės teisės. Kartu su gera 
žinia iš Ženevos, kur įsikūrusi 
WOSM būstinė, gauta ir dovanų: 
šios organizacijos ženkleliai ir 
vėliava.

- Mes norime, kad tą dieną 
visi pajustų, jog Lietuvos skautai 
grįžta į tarptautinę šeimą, kad 
pasidžiaugtų svarbiu Įvykiu. Jau po 
1988 m. įvykusio Lietuvos skautų 
atkuriamojo suvažiavimo buvo 
kreiptasi į WOSM dėl narystės 
atstatymo. Tačiau, kol įvairios 
Lietuvos skautų organizacijos veikė 
atskirai, nė viena iš jų negalėjo 
atstovauti Lietuvai tarptautinėje 
organizacijoje. ->• TĮk veikdami 
vieningai ir demokratiškai, esame 
pakviesti Į WOSM, - sakė Feliksas 
Šakalys, Lietuvos skautijos tarybos 
narys, Kauno krašto seniūnas.

Svarbių Įvykių išvakarėse apie savo 
darbus bei šventes mintimis 
pasidalino ir Ilona Vitkauskienė, 
Lietuvos skautijos tarybos 
pirmininko pavaduotoja, Ričardas 
Malkevičius, tarybos narys, 
Giedrius Vaidelis, vyriausias 
skautininkas bei jaunieji 
jų talkininkai: Aistė
Aldukauskaitė, Alberta 
Važnevičiūtė, Ineta Žaltauskaitė, 
Kęstutis Poniškaitis.

Ilona Vitkauskienė:
- Svarbus įvykis, besiruošiant 

Įsijungti į tarptautinę organizaciją 
buvo 1996 m. lapkričio mėn. Kaune 
Įvykęs „Vienybės“ suvažiavimas. Jo 
darbą stebėjo atstovai iš pasaulinių 
skautų organizacijų bei Danijos 
skautų delegacija. Suvažiavime, 
kurio darbe laikytasi broliškumo ir 
demokratijos principų, patvirtintas 
statutas bei organizacijos 
pavadinimas - Lietuvos skautija. 
Šiuo metu ji vienija per 3 tūkst. 
narių.

Ričardas Malkevičius:
Mūsų tikslas - ne pats 

tarptautinio pripažinimo faktas. 
Mes siekiame turėti gyvybingą 
organizaciją. Skautų judėjimas turi 
savitų idėjų, tradicijų, mokymo 
metodą. Pats Robertas Baden- 
Powell‘is sakė: „Jeigu aš būčiau 
pavadinęs šį metodą auklėjimo 
sistema, jis nebūtų tapęs toks 
populiarus“. Buvo sukurtas 
nuoseklus ir žaismingas auklėjimo 
metodas, natūraliai atitinkantis 
jauno žmogaus nuostatas ir 
poreikius. Duodamas priesaiką, 

skautas pasižada tarnauti Dievui ir 
Tėvynei, padėti artimui. Skautų 
judėjimas yra laisvos ir 
demokratiškos visuomenės modelis. 
Statistika teigia, kad daugiau nei 
pusė JAV Kongreso narių 
vaikystėje buvo skautai. Skautų 
organizacijos buvo draudžiamos 
visose totalitarinėse valstybėse 
(hitlerinė Vokietija, SSSR, Kinija, 
Kuba, Siaurės Korėja). Robertas 
Baden-Poweiris (jis mirė 1941 m. 
eidamas 84-uosius savo gyvenimo 
metus) priekaištavo sau, jog skautų 
idėjos nesugebėjo sustabdyti dviejų 
pasaulinių karų Įsiliepsnojimo.

Pirmasis skautų Įsakymas 
skelbia: „Nelauk iš kitų nieko, bet 
visada duok pats, ką gali“. Skautai 
- tai duodančių ir gaunančių 
organizacija. Galbūt^jei skautiški 
principai Įsišaknys tarp jaunimo, 
karta, kuri gyvens po mūsų, 
nebesakys: trys lietuviai ir penkios 
partijos“.

Giedrius Vaidelis:
- Skautai turi savo gyvenimo 

būdą. Tapdami skautais, vaikai 
ruošiasi gyvenimui. Mūsų 
stovyklose jie išmoksta naudotis 
kastuvu, peiliu, kurti laužą, gaminti 
valgi, saugoti gamtą. Auklėja 
pavyzdys ir darbas. Savo 
„skautavimo“ pradžioje buvau 
sužavėtas brolišku skautų 
bendravimu: šešerių metų skautas 
gali laisvai kreiptis į dešimteriopai 
vyresni vadovą: „Broli Broniau, 
einam malkų ruošti ir valgio virti“. 
Ir jie abu eina to daryti! Kaune 
šiemet surengėme skautų pavasario 
šventę. Ji visiems patiko, ir ateityje 
galbūt taps tradicine mokslo metų 
užbaigimo švente. Šiuo metu veikia 
Vilniaus krašto skautų stovykla 
Antakalnyje, dešimt skaučių .yra 
tarptautinėje stovykloje Danijoje. 
Liepos 25 d. į stovyklą Nemunaityje 
susirinko 300 Kauno regiono
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skautų. Lietuvos skautai dalyvauja 
programoje „Jaunieji piliečiai“, 
vykdomoje pagal „Phare“ projektą.

Alberta VažnevičiOtė

- Liepos pradžioje baigėsi 
skautų busimųjų vadovų stovykla. 
Joje mokėmės, kaip tapti geru 
vadovu, studijavome skautų istoriją, 
diskutavome, mokėmės spręsti 
konfliktus. Likusią dienos dalį 
dirbdavome Paparčių bažnyčios 
statyboje, tvarkėme aplinką. Tačiau 
skautai moka ir švęsti, tiktai šį žodį 
jie sieja su žodžiais „šventas“, 
„švarus“, „apsiprausęs“.

Ineta Žaltauskaitė
- Skautų laisvalaikio centras 

rengia daug švenčių. Tai - Lietuvos 
skautų organizacijos gimtadienis 
lapkričio 1 d., šv. Kazimiero - 
Lietuvos skautų globėjo - diena, šv. 
Jurgio, Motinos ir kt. dienų 
paminėjimai. Šiemet įvyko 
A tvelykiožy gis Lapėse, dalyvavome 
rekolekcijose šv. Antano 
bažnyčioje.

Aistė Aldakauskaitė:

Aktyviausi yra Kauno, 
Klaipėdos, Telšių miestų, Pietų 
krašto skautai, taip pat Jūrų skautai. 
Iš jų daug ko galima išmokti.

Kęstutis Poniškaitis:
- Būdamas skautu, aš mokausi 

iš to, ką darau, ir galiu tobulėti. 
Man tai - saviauklos mokykla.

LIETUVIŲ SKAUTŲ PADĖKA 
TĖVAMS JĖZUITAMS

Jaunimo centras šiemet mi
ni keturiasdešimties metų su
kaktį. Šiame Jėzuitų lietu
viškos kultūros židinyje prie
globstį veiklai rado įvairios 
organizacijos, o ypač Lietuvių 
Skautų sąjungos vienetai ir 
vadovybė. Atsidėkodami 
tėvams jėzuitams LSS nariai 
papuošė J.C. pastato koloną 
padėkos lentomis.

Grįžtant į 1984 metus, kada 
buvo ruoštasi minėti šv. Kazi
miero metus, kun. A. Saulai- 
tis, SJ, to meto lietuvių Jė
zuitų provincijolas, iškėlė 
mintį skautų vadovybei pa
puošti, J.C. tam tinkamais 
motyvais, t.y., prie antro J.C. 
įėjimo į kavinę, šalia koply
čios. Plečiant J.C. buvo palik
ta niša kolonoje vėlesniems 
papuošimo sumanymams.

Fil. A. Likanderienė, to meto 
Seserijos kultūrinių renginių 
vadovė, sukvietė pasitarimą 
sužinoti principinę nuomonę 
ar skautai sutiktų tai įvykdy
ti. Pasitarimas įvyko 1984 m. 
rugsėjo 4 d. ir jame dalyvavo: 
iniciatorė, kun. A. Saulaitis, 
SJ; fil. D. Eidukienė — Seseri
jos Vyriausia skautininke ir 
fil. S. Miknaitis — LSS pirmi
ninkas. Susirinkusieji pritarė 
pasiūlymui ir diskutavo pa
puošimo galimybes, bei lėšų 
sutelkimą.

Vadovaujant fil. A. Likande- 
rienei, vyko įvairūs posėdžiai 
su vietinių vienetų vadovais, 
buvo kreiptasi į menininkus ir 
keramikos žinovus, v.s. Vyt. 
Balzaras sukūrė projektą šv. 
Kazimiero, skautų globėjo, 
motyvais. Lėšomis prisidėjo 
LSS Pirmija; LS Seserija; Fi
listerių Sk. Sąjunga; Čikagos 

skautininkių draugovė; ,Auš
ros Vartų” ir „Kernavės” skau
čių tuntai bei „Lituanicos” 
skautų tuntas.

Dėl įvairių kliūčių projekto 
vykdymas buvo vis atideda
mas. Tačiau, pradinės lėšos su 
uždirbtais banke nuošimčiais 
įgalino vėl imtis šio projekto. 
1996 m. birželio 18 d. įvyko 
pasitarimas, kuriame dalyva
vo kun. A. Saulaitis, S J; kun. 
J. Vaišnys, SJ; fil. K. Ječius, 
to meto LSS pirmininkas; fil. 
D. Eidukienė; fil. A. Paužuo- 
lis; v.s. J. Paronis ir fil. S. 
Miknaitis. Buvo nutarta J.C. 
puošti skautiškais motyvais 
su padėka Jėzuitams Lietuvių 
Skautų sąjungos vardu.

Dabartinį projektą paruošė 
J. Maleiška. Skautiška Kazė
nų šeima, Baltic Monuments 
savininkai, užsakymus įvykdė 
savikaina ir patarimais įga
lino sumažinti gamybos išlai
das. Galutinį paminklinių len
tų įmontavimą ir kolonos už
baigimą įvykdė K. Česnaus
kas, ankstesnis skautų rėmė
jas. Paminklinės lentos bus 
pašventintos š.m. gruodžio 7 
d. Jaunimo centro sukaktu
vinės šventės metu. Metų 
tėkmėje šiame projekte daly
vavo daugelis asmenų ir rei
kėtų kitų straipsnių išvardinti 
jų nuopelnus.

Su simbolinėmis granito len
tomis reiškiame lietuvių skau
tų padėką daugeliui Jėzuitų 
kunigų, kurie išeivijoje ne 
vien rėmė LSS veiklą, bet ir 
patys dalyvavo skautiškame 
jaunimo auklėjime, rašė skau
tiškas knygas ir dirbo LSS ina 
stitucijose.

S. Miknaitis
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BALIO SRUOGOS "DIEVU MIŠKAS" IBI YORKO MOKYKLOJE
New Yorko Professional Performing Arts mokyk

loje istorijos pamokose apie II pasaulinį karą moki
niai (13-14 m. amžiaus) skaitė Balio Sruogos atsimi
nimus apie Stutthofo koncentracijos lagerį „Dievų 
miškas“, kurį anglų kalbon išvertė jo vaikaitė Aušrinė 
Byla "Forest of the Gods".

Rašytojas Balys Sruoga 1944 m. kartu su 45 
Lietuvos žymiais žmonėmis buvo nacių suimtas ir 
išvežtas į Stutthofą. Už tai, kad lietuviai jaunuoliai 
atsisakė stoti į vokiečių SS dalinius suimtieji tapo 
Lietuvos įkaitais.

Tai bene pirmoji lietuvių rašytojo knyga skaityta 
Amerikos mokykloje. Mokiniai turėjo aprašyti savo 
įspūdžius, kurie buvo tikrai jaudinantys. Keli net rašė 
autoriui laiškus ir eilėraščius. Pateikiame keletą 
pavyzdžių. (Red.

BALIO SRUOGOS
„DIEVŲ MIŠKAS“

Kai anksčiau pagalvodavau apie koncentracijos 
lagerius, visuomet įsivaizduodavau, kad kalinių mirtis 
buvo staigi: arba šūvis į galvą, arba dujų kamera. 
Maniau, kad žmonės kelias dienas pabuvę lagery 
tapdavo išžudyti. Maniau, kad mirtis pasitikdavo juos 
po kelių dienų, kol jų baimės ir paskutinės viltys 
nebuvo žvėriškai sunaikintos.

Mano prosenelio Balio Sruogos „Dievų miškas“ 
parašytas taip stipriai ir ryškiai, kad jo kiekvienas 
žodis giliai manyje įsismelkė. Skaitydama apie kalinių 
išgyvenimus supratau, kad lagery nebuvo taip pap
rasta kaip taiklus šūvis į galvą. Kaliniai buvo kankina
mi iki visiško kūno ir dvasios sunaikinimo. Kokios 
kančios jiems buvo matant neseniai stiprius ir žvalius 
vyrus nykstant iki slenkančių šešėlių. Koks nusilpi
mas... Per silpnas žingsnį žengti, kalbėti, rūpintis kitu, 
net per silpnas tikėtis kažkuo geresniu. Balio knyga 
man atskleidė skirtingų tautybių, religijų, profesijų 
žmoiiių sunail^mą; jų lėtą, bet tikrą smukimą 
myriop, jų žiogiškų vertybių sugniuždymą, kurį stebi 
beširdžiai ir bejausmiai kankintojai.

Alina Diebold

Balys Sruoga su dukrele Dalia savo darbo kabinete

Brangus Baly Sruoga,

Man atrodo, kad „Dievų miškas“ tikrai gerai 
parašytas. Jame radau daug detalių ir nustebau 
sužinojęs, kad žmogus žmogui gali būti toks žiaurus... 
Mane labai nuliūdino koncentracijos lagerio aprašy
mas ir kalinių kančios... Jums tikrai turėjo būti labai 
baisu visa tai matant. Man labai gaila tų visų kalinių.

Rudi Bascomb

VIL TIS

Jie laukia sekančio maisto davinio.
Laukia vilties. Alkani.
Ar dar yra viltis? Ištroškę.

Nuvargę.

Ten yra žydai, juodieji, slavai, invalidai.
Ten taip pat yra ir lietuviai!!!
Su viltim gyventi.
Su viltim, kad visa baigsis. O gal tik prasidėjo?
VILTIES! Allison Henry

* * *
Balio Sruogos "Forest of the God" galima užsisakyti 

pas vertėją: Aušrinė Byla. 134 Haven Ave. 5G. New 
York, N.Y. 10032-1127. $20.00.
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dėžutesKAZIUKOMUGĖJE
EUROPOS skautų sąjungos 

1992-1998 veda bandymą kasmet 
Šveicarijoje susirinkti, o tada 
spręsti, ar išeina sukurti visai Eu
ropai vieną WOSM sritį — re
gioną.

ŠVEICARUOS Kandersteg 
skautų centras švęs 75 m. 1998 m. 
Žinios — http: //www.kisc.ch

RUSUOJE išleistas trečiasis 
skautiškas vadovėlis — „Tėvams ir 
suaugusiems vadovėlis“, parašytas 
dr. Liudmilos Bondar. Pirmieji 
vadovėliai buvo vadovams, tada 
skautams. Visi vadovėliai siunčiami 
skautų vadovams visoje NVS, 
bibliotekoms, pedagoginiems insti
tutams. Leidinį rėmė Australijos 
skautų sąjunga, JAV skautija, D. 
Britanijos skautai. Knygos nėra 
vertimai, o vietos kultūrai pritai
kyti skautybės dėsniai.

AZUOS-RAMIOJO vandeny
no skautų sritis išleido savo 40 
metų istoriją su 400 nuotraukų.

RUSAI skautai kiekvienoje 
stovykloje prisimena savo žuvusius 
narius, nes beveik visi pirmųjų 30 
m. Rusijoje skautijos skautai buvo 

nužudyti, žuvo kare ar lageriuose. 
Po pamaldų, skautų rikiuotėje 
visos vėliavos nuleidžiamos iki 
stiebo pusės. Skaitomi visi įstatai 
(pas juos yra 12) ir kiekvienam 
skauto įstatui uždegamas deglas. 
Tada skaitomos žuvusių pavardės; 
tada visų stovyklaujančių vardai, 
tada „Amžiną atilsį“ giedama, o 
skautiškas laužas su tautinėmia 
dainomis uždegamas tais 12 deglų.

DŽIAMBORĖ—visi žino apie 
pasaulio skautų stovyklą (kas 4 
m.). Ir daug kas žino apie radijo 
džiamborę JOTA šiais metais 
vyksiančią mėgėjų radijo bangomis 
spalio 18-19. WOSM stoties pava
dinimas HB9S Anglijoje, kur prieš 
40 m. JOTA prasidėjo. Šiais me
tais Pasaulio skautų komitetas 
pripažino dar trečią džiamborę — 
kompiuterių tinkle, taip pat 1997 
spalio 18-19 adresu: 
http//www,scout.org./joti/.
Kai skautai radijo bangomis ar 
kompiuteriu susiriša, paprastai 
pasikviečia kitus skautus iš savo 
apylinkės, neturinčius radijo ar 
kompiuterio.

9
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aukštaičių darbinės

žemaičių darbinės (šlajos)

žemaičių darbinės (šlajos) 
su gurbeliu

aukštaičių išeiginės (važelis)

žemaičių Išeiginės (šlajukai)
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Katinas 
vegetaras
Kartą pas mus atėjo kai

mynas Antanas ir sako:
- Oi Įdomų katiną turiu. 

Duok mėsos - neėda, o duok 
žalios bulvės - kaip mat su
traiškys lyg triušis.

Vyro brolis, mėgstantis pa
siginčyti, tuojau atšovė:

- Na, ir meluoji, kaip senis.
- Nemeluoju, - sako Anta

nas. - Jei nori, kertam lažybų.
Susilažino vyrai, sukirto 

rankomis ir nuėjo su katinu 
susipažinti. Šis, didelis, rie
bus, snaudžia prie šiltos viryk
lės ir į atėjusiuosius jokio dė
mesio nekreipia. Antanas at
pjovė gabalėlį lašinių ir padė
jo katinui po nosimi. Jis pa
uostė, pauostė ir nusisuko. 
Užtat kaip mat sušlamštė ža
lios bulvės griežinėli ir dairė
si, kur čia jos dar gauti. Anta
nas laimėjo lažybas.

Pasirodą, kaimynas buvo 
radęs mažą sušalusį kačiuką 
darbe. Išbadėjusi jį parsine
šė namo ir Įleido pas triušiu
kus, kuriuos maitino bulvių lu
penomis. Taip, sekdamas sa
vo ilgaausiais draugais, kati
nas įprato ėsti vegetarišką 
maistą. Užaugęs jis ir nepa
keitė savo valgiaraščio....

Aldona KLIMAVIČIENĖ
Kupiškis

3333*J| 
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3333’3’33'31 
3333'3’3'3’38 
33333’33'36 Dieve, kai kada darbus 

atidedu. 
Man taip sunku 
pradėti. 
Pasižadu: 
žiūrėsiu tik vienos programos 
per televiziją, 
o paskui ruošiu pamokas. 
Programai pasibaigus, 
randu kitų užsiėmimų. 
Draugai paskambina, 
kviečia į lauką, 
taip vėl atidedu... 
Kartais vakare 
jaučiuosi labai pavargęs 
ir, nors bandau mokytis, 
jau ima miegas. 
Ir vėl turiu 
iki rytojaus atidėti. 
Padėk man, Dieve, 
kad nebūtų taip 
sunku pradėti.

TxTxTXT
3'3'33

3
3

1333333333333333
133333333333333'3
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B333333'3'3333

L333Į

Žiema, juokdarė baltoji
Štai ateina, atplasnoja, - 
Neša daugel džiaugsmo kraičio 
Ir mergaitėm, ir bernaičiams. 
Daugel juoko, daugel triukšmo - 
Keptą žąsį valgyt linksma!

Balys Sruoga
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į. * * * * « % # # # # # # #- # # #

Vokietija - 1940
A. Bulotos pieš.

*
***
*
*
* * * * *
*
*
*

Esate kompiuterio maniakas 
jei:

* * 
* *

 # 
# 

* *
 *

1. Skaičiuojate taip : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
A,B,C,D...

2. Turguje perkate po 8,16 arba 32
kiaušinius.

3. Perskaičius kokio nors teksto eilutę, jums
norisi paspausti'"Enter", kad galėtumėte 
skaityti toliau.

4. Įlipę į liftą (keltą), du sykius paspaudžiate 
reikiamo aukštb mygtuką.
5. Jūsų sapnuose yra lygiai 256 

spalvos.
6. Išgirdę kalbant apie Adomą ir 

levą, visuomet prisimenate prakastą
"Macintosh" obuolį.

7. Žegnodamiesi sakote: "Vardan Dievo Tėvo, 
Sūnaus ir Šventosios Dvasios, Enter1

iš "Naujosios Komunikacijos" 02/07/97 
parengė Rolandas Stankus'

-$• & #- -$• 4'- & ■& ■& ■£ •& * % & * * * *

1800 1820 1917 1950
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LIETUVOS JURŲ SKAUTŲ
STOVYKLOJE

1997 m. gegužės mėnesį Jū
rų skautija „Divytis” šventė 5 
metų savo veiklos sukaktį, o 
dabar poilsio metas. Jie sto
vyklauja, iškylauja, žaidžia, 
įdomius darbus dirba. Padeda 
kitiems. Turi daug gerų drau
gų, dėvi gražias uniformas, iš
moksta daug naujų ir įdomių 
dalykų.

Trisdešimt Palemono ir Mili- 
konių skautų stovyklavo Rum
šiškėse prie Kauno marių. Pa
grindinis šios stovyklos tikslas 
— įgyti teorinių buriavimo 
žinių ir išmokti buriuoti, nes 
tai būtina jūros skautui. Bu
riavimo paslapčių skautus 
mokė Rumšiškių skautų vado
vai Česlovas ir Darius. Kas
dieninis išėjimas į marias bu
riuoti, atliekant skirtingas už
duotis, tai ne tik mokymasis, 
bet ir didelis malonumas. 
Laisvu metu skautai tvarkė 
mišką ir stovyklos aplinką. 
Vedė skautiškus mokymus — 
skautoramas — tai mazgų 
rišimas, skautybės istorija, ke
lio ženklai ir skautų dainos. 
Skautoramą vedė patys skau
tai, turintys aukštesnį patyri
mo laipsnį, mokė tuos, kurie 
pirmą kartą atvyko į skautų 
stovyklą. Į stovyklautojų būrį 
gražiai įsijungė vaikai, turin
tys problemų namuose, nes 
įstatuose sakoma „skautas 
draugas savo artimui”.

Visiems patiko naktinis žai
dimas, dainos, žaidimai, vaidi

nimai prie laužo.
Vieną popietę mokytoja Ra

munė mokė liaudies žaidimų 
ir šokių. Aplankytas Rum
šiškių buities muziejus, dar 
kartą prisimintas mūsų seno
lių gyvenimas.

Vieną rytą, saulei tekant, 
ant gražaus iškyšulio jūros 
skautų įžodį davė Sigitas, 
pasižadėdamas tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui, mylėti 
Jūrą. Jį sveikino draugai ir 
vadovės, linkėdami „Gero vė
jo”. Skautybė, nepriklausomai 
nuo amžiaus, moko gyventi ir 
suprasti daug svarbių dalykų. 
Įstatai, kurių laikytis pasiža
da visi, duodantys įžodį, nuo
širdūs ir teisingi. Kai patenki 
į, atrodo, beviltišką padėtį, at

„Aš pasižadu”... Jūrų skautės įžodis Lietuvoje.

mink, „skautas — linksmas, 
susivaldo ir nenustoja vilties”.

Kiekvienoje stovykloje pa
brėžiama, jog „skautas — 
gamtos draugas”. Paskutinę 
dieną Rumšiškių kapinėse 
skautai padėjo gėlių, sukal
bėjo maldą už žuvusius sava
norius.

Atsisveikinome... Buvo sun
ku išsiskirti su naujais bro
liais ir sesėmis ir laukti kitos 
stovyklos ar artimiausios suei
gos. Gal ir gerai, kad būna 
išsiskyrimai. Be jų nebūtų su
sitikimų džiaugsmo.

Rita Agurkienė
„Kauno diena”, 

1997 liepos mėn.

Jiezno skautai dalyvavo Kauno 
skautų suvažiavime, taip pat 
Kaišiadorių vyskupijos jaunimo 
draugijų susibūrime, Abiejose 
vietose buvo labai įdomu. 
Sužinojome daug naujo, galėjome 
pabendrauti su bendraminčiais ir 
susiradome naujų draugų.

Spalio viduryje mūsų klasė 
surengė išvyką į Trakus ir Vilnių. 
Susipažinome su pilies istorija. 
Vilniuje aplankėme prezidentūrą, 
Gedimino pilį. Buvo labai įdomi 
kelionė.
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Skautu būdamas kiekvienas 
Neliūdės jisai kasdieną 
Juk skautybė-tai jėga, 
Kiekvienam ji pažiba.

Juk skautauti įdomu
Tai šaunu-tikrai I
Vasarą stovykios- 
Upės,ežerai.

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,sesute,
Neapvilk kitų,
^'eapvllk skautybės, 
f^ors ir bus sunku.

Marijampolės Marijos 
PeCkauskaitės d-vės skautai-ės 
stovyklavo Palaiminto Jurgio 
Matulaičio tėviškės laukuose, 
Luginėje. Stovyklos metu keturios 
paukštytės davė įžodį. Stovyklai 
vadovavo vyr. skautė Jolanta 
Asijavičiūtė

Pirmoje eilėje naujos paukštytės 
po įžodžio

50/V/tr HUMKSHnitp
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masrg didžioji scimi

AUSTRALIJA
______ __________  o

RAJONO 
VADIJA

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos Rajono Vadija buvo 
susirinkusi posėdžiui Parapijos 
Namuose Kensingtone spalio 13 d. 
vakare. Kaip visuomet posėdį 
atidarė Rajono Vadas vyresnysis 
skautininkas Henrikas Antanaitis. 
Mūsų Rajono Brolijos vadas v.s. 
Narcizas Ramanauskas buvo 
Lietuvoje ir ten Lietuvių Skautų 
Sąjungos Įsteigimo 80 metų sukaktis 
bus ruošiama Tautinėse Stovyklose. 
LSS sekančiais metais liepos 
pradžioje ruoš Tautine stovyklą 
nebok "Vilniaus, o kita Tautinė 
Stovykla bus ruošiama netoli 
Alytaus. Amerikoje tuo pačiu metu 

irgi bus ruošiama Tautinė Stovykla 
pažymėti nuo LSS įsteigimo 
Lietuvoje 80 metų sukaktį. Iš mūsų 
Australijos Rajono nemažai nuvyks 
įLietuvą stovyklauti porai savaičių, 
užmegsti naujus ryšius su Lietuvos ’ 
Tėvynės broliais ir sesėm 
pasirodydami ir savo gabumus 
stovyklaujant. Rajono Vadija šiek 
tiek galės padėti kelionės 
padengimui.

Sekančiais metais ir mes čia 
Australijoj turėsim Tautinę 
Stovyklą, jau 80 metų nuo Lietuvos 
Skautų Sąjungos Įsteigimo Vilniuje 
1918 m. lapkričio 1 d. Tokios 

“Džiugo” tunto prit. skautai per 50-čio paminėjimą praveda dainą

Mūsų mieląjį Brolį Jūrų Vyr.Skautininką, Filisterį, LSS 
Geležinio Vilko Ordeno Kavalierių

Vytautą Vitalį Vaitkų
nuoširdžiai broliškai - seseriškai sveikiname, sulaukus 75 nyjtų

LSS Australijos Rajono Vadija
. ir

Melbourne Džiugo Tunto^Vadija

sukaktys sužadina naujiems 
darbams: Dievui, Tėvynei, Artimui!

P.D.
„Džiugo“ Tunto skautų 

stovykla vyks 1998 m. sausio 3-10 
dienomis „Treetops“, skautų 
stovykloje (Riddells Creek, 40 km 
nuo Melbourne). Mokestis $80. 
Padieniui $20. Registracija ir 
mokestis per Tunto sueigą - 
lapkričio 30 d. Lietuvių Namuose.

Visi skautai ir susidomėję 
skautavimu mielai laukiami.

Tuntininkas
s.Povilas Kviecinskas 
Tel. (03) 9744 4270
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ATLANTO RAJONO STOVYKLĄ 
APLANKIUS

, Atlanto rajono skautų ir 
skaučių stovykla „Žara”, š.m. 
rugpjūčio 10-17 d. vyko E. 
Paul Robshan, Jr., Scout Re
servation, Bolton, MA.

Atlanto rajono lietuviai 
skautai jau daug metų naudo
jasi šia amerikiečių skautų 
stovyklaviete. Stovyklavietę 
galima gauti tik apie rugpjū
čio vidurį, bet verta jos laukti. 
Tik įvažiavus pro vartus ir 
išvydus ežerėlį pajuntama, 
kad čia jaukus kampelis su 
pušynais ir gražia gamta. Dar 
neseniai čia stovyklavo broliai 
ir sesės iš septynių Atlanto 
rajono vietovių, o dabar beli- 
kusios tik dvi — Bostonas ir 
Philadelphia. Džiugu, kad iš 
tų 2-jų vietovių ir keletos 
skautų iš kitur, susidarė 77 
stovyklautojai.

Stovyklon atvykome ketvir
tadienio vakare, maždaug 11 
vai. Sustojame prie registraci
jos namelio ir einame užsire
gistruoti, sužinoti apie bendrą 
tvarką bei nakvynę. Visų rei
kalų tvarkytoja v.s. I. Marke
vičienė kviečia mus pasivai
šinti grybų sriuba. Laikraš
tėlio „Žaros šviesa” redaktorė, 
s.fil. J. Aukštikalnienė, baigia 
sutvarkyti laikraštėlį, kurį ki
tą rytą veš spaustuvėn. Trum
pai pasikalbėję su ten esan
čiais vadovais, išeinam nakvy
nei. Rytą, pro palapinės at
lanką matau, kaip nuo ežerė
lio kyla miglos, .tai ir saulė 
greitai pasirodys. Nuaidi švil
pukas ir stovyklautojai prade
da ristis ratinei mankštai. 
Oras gražus ir šiltas, vadovų 

’džiaugsmui bus galima atlikti 
visas užsibrėžtas programas.

Pusryčiams su daina atžy
giuoja pastovyklės. Pasistipri
nę visi skuba susitvarkyti, nes 
būna inspekcija, o vakare prie 
įvėliavų nuleidimo pranešama 
laimėtojai. Ta proga, v.s. B. 
Naras, stovyklos viršininkas, 
pakviečia mane eiti kartu, su
sipažinti su pastovyklėmis ir 
stovyklautojais.

Pradėsime su vilkiukų pas- 
tovykle „Žaibas”, šūkis — 
„Mes vilkai — Žaros žaibai”. 
Aštuoni vilkiukai įsikūrę na
melyje, labai tvarkinga ir šva
ru. Jų vadovai s.v. Tomas 
Štuopis ir sesė Rita Štuopienė 
gražiai juos globoja. Dauguma 
labai jauno amžiaus, bet labai 
pavyzdingi stovyklautojai.

Paukštytės, pasivadinusios 
„Žvaigždutėmis”, įsikūrusios 
nuolatinėje vietoje. Jų šūkis 
— „Žvaigždutės šviečia dan
guje, žadam likti draugės visa
da”. Jau iš tolo matosi pačių 

pasidarytos gairelės sukabin
tos ant virvės. Paukštyčių pro
gramą sustatė v.s. V. Čepie
nės vadovaujamas vadovių ko
lektyvas. Vadovės pasikeisda
mos globojo mažąsias seses. 
Linksmas dešimtukas karpė ir 
klijavo, žaidė ir linksmai sto
vyklavo.

Skautų pastovyklė „Labas 
rytas”, įsikūrusi kiek nuoša
liau. Šiai pastovyklei vadovau
ja s.v. Jonas Bielkevičius. At
rodo, kad broliai tvarkingai 
atlieka stovyklautojų parei
gas, nes palapinės sutvarky
tos, lovos paklotos, nuotaika 
gera. Aštuoni stovyklautojai 
visur žygiuoja su daina.

Skaučių pastovyklė „Aušra” 
su 10 skaučių ir vadove s. Lai
ma Bagdonavičiene, adjutante 
vyr. sk. Dalia Mironaite, įsi
kūrusios aukštų pušų pavė
syje. Pastovyklės šūkis „’Auš
ros’ pastovyklė žygiuoja link
sma, su šypsena ir daina, lie
tuviška skautija tegyvuoja vi
sada!” Skaučių tvarkingumas, 
punktualumas čia pažymimas 
taškais ir, atrodo, gerai veikia, 
nes visur pavyzdinga tvarka.

Skaučių skiltis.su vadove vyr. skaute Dalia Mironaite LSS Atlanto rajono „Žaros” stovykloje paskutinį kartą 
vėliavą nuleidžiant.
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Toliausiai įsikūrę prityrę 
skautai,-ės, 9 broliai ir 6 se
sės. Pasivadinę „Spindulys”. 
Jų šūkis — „Spindulys švie
čia”. Nuotaikos čia skiriasi, 
niekas neskuba, poilsiauja ir 
laukia ko nors įdomesnio. Vir
šininkė s. fil. Naida Šnipaitė 
puikiai tvarkėsi, nesvarbu ko
kios nuotaikos, ji visuomet 
juos išjudindavo. Sesei Naidai 
talkino skautai vyčiai: Saulius 
Dambauskas, Kazys Adomkai- 
tis, Andrius Dilba, Darius Pe- 
nikas ir Gintaras Čepas.

LSS Atlanto rajono „Žaros” stovykloje paskutiniam vėliavos nuleidimui išsirikiavę skautai ir jų vadovai sk.
vyčiai Jonas Bielkevičius ir K. Adomkaitis.

Visų laukiama sporto diena 
praėjo sėkmingai. Po varžybų 
atsigaivinti galėjai ežerėlyje. 
Skautorama, kurią paruošė 
Vytas Bagdonavičius ir Daiva 
'Neidhart, ypač morzės per
siuntimo stotis, patraukė 
daug dėmesio.

Stovykloje nebuvo nuolati
nio kapeliono, bet Mišios buvo 
aukojamos 3 kartus. Stovyklos 
atidaryme ir Žolinių šventės 
proga buvo atvykęs kun. Val- 
kavičius, o uždaryme, kun. 
Kauneskas, svečias iš Lietu
vos.

Stovyklautojus aplankė v.s. 
Birutė Banaitienė LSS Tary
bos pirmininkė. Paskutiniame 
stovyklos lauže pastebėjau 
daug entuziazmo ir kūrybin
gumo. Tai tikrai džiugus reiš
kinys. Nuotaika pakyla, kai 
yra tiek daug norinčių praves
ti dainas ar dalyvauti pasiro
dymuose.

Šios stovyklos pasisekimas 
priklauso stovyklos ir pasto- 
vyklių vadovams ir kitiems: 
Danutei ir Vytui Surdėnams, 
vs Stepui Zabuliui, s. fil. Glo
rijai Adomkaitienei, kuri ap
siėmė Brolijos viršininkės pa
reigas.

FpJ Vj* F^w F^W Ff< j! F^ F^W

lemont
Šį rudenį „Aušros Vartų”/ 

„Kernavės” tunte pradėjo veik
ti liepsnelių draugovė. Jai su
tiko vadovauti v.sl. Rasa Ra
manauskienė. Sueigos vyksta 
vieną kartą per mėnesį po li
tuanistinių pamokų PLC, Le- 
monte.

Draugovės veikla pritaikyta 
priešmokyklinio amžiaus vai
kams. Sueigos metu žaidžia-

„Aušros Vartų” / „Kernavės” tunto liepsnelės ir jų vadovė sesė Rasa

LIEPSNELIŲ IR
GILIUKŲ SUEIGOS

me, dainuojame, darome rank
darbius. Kviečiame visus susi
domėjusias liepsneles ir giliu
kus į sueigą šį šeštadienį, 
gruodžio 13 d. Informacijas 
teikia Rasa Ramanauskienė, 
tel. (630) 832-2480.

Kviečiami visi priešmokyk
linio amžiaus berniukai ir 
mergaitės.
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„MAŽVYDAS 1547” —
STOVYKLA KALIFORNIJOJE

Ir pas mus jau ruduo: oras 
atvėso, pradėjo kristi medžių 
lapai, dienos labai sutrum
pėjo. Šv. Kazimiero parapijos 
apatinės salės skelbimų len
toje jau nekurį laiką kabo 
rajono vadijos pranešimas, nu
rodantis kada vyksta draugo
vių skilčių sueigos. Skilčių 
sueigos! Pagaliau mūsų skau
tiškas jaunimas skautaus skil
timis ir mieste!

Šių metų vasarą mūsų sto
vyklavietėje „Rambynas” įvy
kusi rajono stovykla „Mažvy
das 1547” buvo skirta skilti- 
ninkų bei skiltininkių lavini
mui. Susiskirsčius skiltimis, 
kiekvienam bei kiekvienai iš 
eilės teko pareiga savo skilčiai 
vadovauti. Visos skiltys, o jų 
buvo penkios, turėjo pasistaty
ti savo lapines ir kiekvieną 
dieną pasigaminti sau pietus 
lauke. Todėl laužavietės aikš
tėje išdygo penkios lauko vir
tuvės, pačių skilties narių pas
tatytos. Laimei, lietaus nebu
vo, gaminimas sekėsi gerai. 

Stovyklps jaunimui patiko 
tokie naįlji šių metų uždavi
niai. O ’prityrę vyresnieji ži
nojo, kaip svarbu kiekvienam 
jaunam žmogui pajusti svar
bią asmeninę atsakomybę visų 
labui. Tokiu būdu skatinamas 
sumanumas, reikalas tarp sa
vęs sugyventi, gimsta skilties 
dvasia.

Visa tai pravesti mūsų Ra
miojo Vandenyno rajono sto
vyklos vadovybei padėjo iš Ka
nados atskridęs brolis vs fil. 
Romas’Otto. Jo didelis patyri
mas, kaip manytis gamtoje ir

draugiškas būdas pamokyti 
bei patarti, visą stovyklą nu
teikė labai darbingai.

Netrukus mūsų „Rambyno” 
pūšelės buvo supančiotos vir
vėmis ir ant jų užmesti mėlyni 
brezentai, jų kraštus pritvirti
nant kuoliukais. „Kuo žemes
nė lapinė, tuo šilčiau nakties 
metu miegoti”, — aiškino bro
lis Romas. Stovyklautoja Vik
torija Balčaitė savo močiutei 
rašė: „Šių metų stovykloje 
man geriausiai patiko lapinės. 
Vietoj laukti kol kas kitas pas
tatys, mes pačios pasistatėm 
savo lapines. Aš jaučiausi to
kia drąsi, nes miegojau lapi
nėje — lauke, vidury miško 
aukštuose kalnuose”. Viktori
jos sesutė Karina, paklausta 
kas geriausiai patiko, entu
ziastingai pasakojo: „Ogi, kad 
kartu statėme virtuves ir tiltą. 
Tai mus išmokė sutarti, dirbti 
kartu ir gerai pasiekti savo 
tikslą. Mes pastatėme labai 
geras virtuves ir tiltą. Man 

taip pat patiko šokiai, buvo la
bai linksma”. Iš stovyklos grį
žusi sesė Auksė Stočkutė savo 
močiutei džiaugėsi gerai orga
nizuotais visais užsiėmimais 
draugiškais vadovais, ir la
biausiai — naujai, atrasta 
drauge, kurios anksčiau dar 
nebuvo gerai pažinusi.

Į stovyklą kelioms dienoms 
buvo atvykę skautamokslio ir 
pionerijos žinovai vs. fil. Gi- 
landa Matonienė ir vs. fil. Ka
zys Matonis. Šie mūsų garbin
gi svečiai nejučiomis tapo 
svarbiais instruktoriais, nes 
stovyklautojų didelis noras 
buvo kuo daugiau išmokti, pa
tiems atliekant svarbius už
davinius.

Stovyklą aplankė mūsų pa
dangėje gyvenantis LS Broli
jos Vyriausias skautininkas 
vs. fil. Albinas Sekas. Brolis 
Albinas „Rambyne” buvo vie
nas tarp pirmųjų stovyklau
tojų prieš 31 metus. Vėliau jis 
buvo vadovas, viršininkas.

Rajono vilkiukai ir paukšty
tės su savo vadovais ir va
dovėmis paprastai į stovyklą 
atvyksta keturias dienas vė-

Kalifornijos lietuvių skautų. „Rambyno” stovyklavietėje, š.m. vasarą vykusioje „Mažvydas 1547" stovykloje, 
skautų ir skaučių skiltys ant savo lauko virtuvių gaminasi pietus.
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Nuoširdus skautiškos veiklos rė
mėjas ir geradarys inž. Darius Rah
bar „Rambyno” stovyklavietėje kar
tu su žmona, LSS Ramiojo vande
nyno rajono vade vs. fil Zita 
Rahbar.

liau ir stovyklauja likusią sa
vaitę iki pabaigos. Jie rado jau 
jiems pastatytas palapines ati
tinkančiose pastovyklėse. Jų 
vadovais šiemet buvo ps. fil. 
Audra Reivydienė ir ps. fil. 
Tadas Dabšys vilkiukams, o s. 
fil. Alma Stočkienė paukšty
tėms.

Stovyklą baigiant buvo pas
kelbti visų 5-kių skilčių veik
los įvertinimo rezultatai. Pa
žangiausia rasta „Žalčių ka
ralaitės” skiltis. Jai priklausė 
skautės „geltonšlipsės”, sesės: 
V. Balčaitė, J. Griciūtė, A. 
Hale. L. Jocaitė, D. Mattis ir 
A. Stočkutė.

Stovyklos „Mažvydas 1547” 
viršininkės pareigas atliko 
mūsų rajono vadė v.s. fil. Zita 
Rahbar; jai kelioms dienoms 
išvykus — pareigas atliko s. 
fil. Daina Kasputienė. Skautų 
pastovyklės „Riteriai” virši
ninko pareigas atliko pasikeis
dami ps. Gintaras Prišmantas 

ir sk. vytis Aras Mattis. Skau
čių pastovyklės „Karalaitės” 
viršininkės pareigas atliko ps. 
Danutė Mažeikienė. Stovyklos 
ūkio ir transporto vedėjas 
buvo s. Jonas Lileikis; stovyk
los pirmoji pagalba — psl. fil. 
Jūratė Venckienė; iždininkė 
— psl. fil. Aldona Kudirkienė. 
Laužavedžių instruktorės — 
sesės Rima Žukauskaitė iš 
Čikagos ir Zita Žilinskaitė iš 
Londono. Virtuvėje šeiminin
kavo savo atostogas paaukoju
sios mamytės Valerija Hale ir 
Kristina Dudor.

Smagi naujiena. Pagaliau 
šiais metais stovyklavietėje 
buvo įrengtas telefonas! Ilgai 
to norėta, bet dėl linijos į 
aukštus kalnus pravedimo 
brangumo telefono neturėjom. 
Mūsų visų laimei nuoširdus 
skautiškos veiklos rėmėjas ir 
daug rajonui praktiškai padė
jęs mūsų rajono vadės vyras 
Darius Rahbar rado galimybę 
ir lėšas telefoną įvesti dar 
prieš pat stovyklos pradžią. 
Už tai visi stovyklautojai jam 
nuoširdžiai padėkojo, įteik
dami padėkos raštą su visų 
stovyklautojų parašais. Sto
vyklautojų buvo 67.

Rajono sueiga

Rudeninė mūsų rajono suei
ga įvyks š.m. gruodžio 7 d., 
sekmadienį. Bus paminėta 
a.a. vs. Vaclovo Svidersko 
mirties metinės ir aplankyta 
jo poilsio vieta kapinėse. Bro
lis Vaclovas visą savo gyve
nimą buvo atsidavęs lietu
viškajai skautybei nuo Nepri
klausomos Lietuvos laikų. 
Mūsų rajone darbavosi vado
vaudamas vienetuose ir sto
vyklose gerbiamas ir mylimas 
skąutiško jaunimo.

vs. Vanda Zelenienė

LOS ANGELES 
AKADEMIKŲ

GERASIS 
DARBELIS

Los Angeles Akademikų 
skautų geras darbelis, šiais 
metais, buvo parinkti lėšų 
„Programai ABC”. Ši progra
ma prižiūri, valgydina ir lavi
na dienos metu arti 50 gatvės 
vaikų. Ji veikia prie Visų 
Šventųjų bažnyčios Vilniuje.

Gavom šios programos pla
ną, kai ji dar buvo siūloma. 

Dabar pilnai veikia ir rūpinasi 
didesniu skaičium vaikų, negu 
buvo numatyta.

Aukos buvo renkamos per 
Los Angeles ASS metinę 
šventę. Šiam gerajam darbe
liui aukojo: po 50 dol. — dr. Z. 
Brinkis, I. ir E. Vilkai, Los 
Angeles L.D.K. Birutės drau
gija. Po 25 dol. — J. Gricius,
L. Jarašiūnienė, J. ir G. Leš- 
kiai, Ramiojo vandenyno 
skautininkų Ramovė. Po 20 
dol. — R. ir V. Baipšiai, I. ir
M. Petokai, I. ir A. Sekai, A. 
Venckūnienė, Nepasirašęs.Po 
15 dol. — J. ir J. Jacobs, Bal
sienė. Po 10 dol. — G. Siruti
enė, Šlapelis, J. Vidžiūnas.

Buvo surinkta 411 dol., ku
riuos fil. B. Viskantienė, lan
kydamasi Vilniuje, įteikė 
j„ABC” vadovybei.

Ad Meliorem!
v.s. fil. Gediminas Leškys

1 Q
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CHICAGO
PRADEDANT

1997/98 M.
SKAUTIŠKĄ VEIKLĄ

Pagal tradiciją, Čikagos 
„Aušros Vartų” — „Kernavės’ 
tunto skautės ir „Lituanicos” 
tunto skautai savo skautišką 
veiklą pradeda dalyvaudami 
Šiluvos atlaidų užbaigimo pro
cesijoje ir pamaldose. Šįmet, 
tvarkingai uniformuoti, daly
vavo astuonios sesės ir vienas 
brolis iš Čikagos apylinkių.

Skautų įstatai ir šūkis nuro
do, kad pirmoje' vietoje skau
tas . yra įpareigotas tarnauti 
Dievui. Norėdami Jam tar
nauti pirma turime Jį geriau 
pažinti, kad galėtumėm su
prasti kokie turėtų būti mūsų 
siekiai. Dalyvaudami Šiluvos 
atlaiduose turime progą ne tik 
garbinti Dievą per Jo motiną 
Mariją, bet susipažinti ir su 
Lietuvos istorija, jos gyventojų 
religinėmis vertybėmis. Lietu
vybės išlaikymui yra būtina 
puoselėti lietuviškus religi
nius bei kultūrinius papročius 
ir tradicijas. Skautybės tikslas 
yra religinių bei tautinių ver
tybių įskiepyjimas jaunimui 
per įdomią ir gyvą veiklą.

Apgailestaujame, kad ne vi
si broliai ir sesės turėjo gali
mybę dalyvauti vieninteliuose 
lietuviškuose atlaiduose Čika
gos apylinkėje. Tikimės, kad 
ateinančiais metais mūsų gre
tas papildys Čikagos bei Le
mento skautai. M-

„Aušros Vartų”/,,Kernavės” tunto „Šešupės” draugovės skautės rudeninėje sueigoje 
Iš k.: Krista Plačaitė, Lina Poskočimaitė, Lina Rauchaitė, Vakarė Petroliūnaitė 
ir Aleksa Janušaitė

„AušrosVartų” / „Kernavės” tunto „Aušrinės” draugovės prityrusios skautės.

„Aušęos Vartų’’/„Kernavės” tunto sesės, dalyvavusios Švč. M.'Marijos Gimimo parapijoje Marquette Parke š. m. 
rugsėjo d. vykusiuose Šiluvos atlaiduose, Iš k.: vyr. sk. Daina Lukaitė, vs. Marytė Utz, prityrusios skautės 
Adelė Rdčytė ir Laura Dainytė, vyr. skautės Alytė Stankevičiūtė, Stefutė Utz, Birutė Jurjonaitė ir Birutė An- 
kutė.’
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CHICAGO
ATSISVEIKINANT

Mano vienmetis dr. Leonas 
Kriaučeliūnas neįstengė kovo
ti su jį užgulusiais skausmais 
ir ramiai pasitraukė. Nors gy
venime buvo pilnas energijos, 
užmanymų, veržlumo. Daug 
gerų darbų atliko dr. Leonas, 
bet čia prisiminsiu ir pagerb
siu, kaip nuoširdų skautų 
draugą. Daug metų jis globojo 
Čikagos skautus savo puikioje 
sodyboje, kuri buvo labai tin
kama trumpalaikei stovyklai. 
Su dideliu malonumu jis ste
bėjo skautes ir skautus ir 
matė juose busimuosius gerus 
lietuvius.

Mokėjo suktis finansų sfe
rose ir buvo pasiekęs nemažai 
turto. Bet pinigai nepavergė 
dr. Leono. Jis buvo dosnus 
lietuviškiems darbams. Kad ir gy

vulių ligoninės pastatymas 
Lietuvoje. Teko retkarčiais pa
bendrauti. Visados labai drau
giškai, maloniai, paliekant 
gražius prisiminimus. Prieš 
daug daug metų mano teko 
vadovauti skautų stovyklai 
Rakė. Sugalvojau stovykloje 
įsteigti ūkį, kad miesto vaikai 
susipažintų su kaimo gyveni
mu. Kreipiausi į dr. Kriau- 
čeliūną. Jis, jam įprastu entu
ziazmu, pritarė ir parūpino' 
kiaulę, vištą ir triušį. Deja, 
kiaulė stovyklos nepasiekė. 
Liko du „ūkio” gyvuliai. Ap
tverėme vietą, nes palapinėje 
apgyvendinti atrodė ne visai 
tinkama. Ypatingai „ūkis” pa
tiko vilkiukams. Jie triušiui 
nešė nuo pietų likusią mėsą, o 
vištą vaišino daržovėmis. Po 
kelių dienų triušis pabėgo, o 
višta dar ilgai gyveno Kara-

Dr. Leonas Kriaučeliūnas 1996 metų 
pavasarį skuba pasitikti jo sodybon 
savaitgalio stovyklai atvykusius Čikagos 
skautus ir skautes

liūnų globojama. Paskui skli
do legenda, kad triušis išaugo 
į jaučio didumą ir dabar gyve
na stovyklos miškelio tanku
myne.

Gal kai kam atrodys, kad 
tokia istorija ne visai tinkama 
šiuo tarpu. Bet dr. Leonas 
mėgo ir suprato humorą. Jis 
visados turėjo kokią juokingą 
istoriją. Bet darbuose buvo 
rimtas, reiklus, nešvaistantis 
laiko bereikalingomis kalbo

mis. Todėl buvo ilgametis 
Tautininkų sąjungos pirmi
ninkas.

Taip jį ir prisiminsiu. Bet 
daugiausia, kaip nuoširdų 
skautų draugą. Ir ne žodžiais, 
bet darbais. Nebekalbėsiu 
daugiau, nors būtų galima dar 
daug pasakyti. Tai vėliau, ka
da žiauri žinia gal nebus tokia 
skaudi.

vs Vladas Vijeikis

PRISIMENU
Prisimenu. Bet kaip liūdna, 

kad prisiminimai atklysta la
bai skaudžiu laiku. Išgirdome, 
kad netikėtai mirė dr. Tomas 
Kisielius. Visi jį labai gražiai 
mini, o aš prisimenu jį kaip 
skautą. O ypač vienoje stovyk
loje. Jis atsivežė indėniškus 
specialius drabužius ir šok
davo indėnišką šokį. Man atė
jo mintis tą progą panaudoti 
paįvairinimui vilkiukų išky
los. Kisielius pirma mūsų nu
važiavo į sutartą vietą. Ir, 
štai, vaizdas. Mes su būriu vil
kiukų per miškelį išeiname į 
aikštę. Tolumoje ant kalnelio 
stovi indėnas. Paleidžia vi
lyčių į viršų, pakelia rankas į 
dangų lyg maldai. Paskui pa
mažu nueina į mišką. Vilkiu
kai išsižiojo, o vienas sako: 
„Mano Dieve pirmą kartą 
savo gyvenime matau tikrą 
indėną”. Bet ne visi taip buvo 
sujaudinti. Vienas iš jų pa
tempė mane už rankovės ir 
beveik slaptai pareiškė: „Broli, 
aš mačiau, kad indėnas nuva
žiavo automobiliu”. Bet visi 
kiti dar ilgai kalbėjo, kad 
matė tikrą indėną ir svarstė 
kur jis gyvena ir kur medžioja

O paukščio šokį jis atlikdavo 
taip įdomiai ir įtikinančiai, 
kad gal ir tikri indėnai taip 
nesugebėjo.

v.s. VI. Vijeikis
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ČIKAGOS JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ IR 
SKAUČIŲ RUDENINĖ IŠKYLA

Šeštadienį, lapkričio 1 die
ną, po painokų skubiai persi
rengę skautiškomis uniformo
mis, 12 „Dubysos” draugovės 
paukštyčių ir 9 „Perkūno” 
draugovės vilkiukai kartu 
su savo vadovais vyr. si. Onu
te Utz, si. Alyte Stankevičiūte 
ir vyr. si. Rimu Gecevičium iš
vyko iškylon. Nors dangus 
buvo apsiniaukęs, net prana
šavo nepalankų orą, visi links
mai susėdo į automobilius. Iš
trūkę iš miesto judėjimo, pa
galiau atsiradome „Little Red 
School House” gamtos moky
mo centre. Suėjus į pastatą, 
visus sužavėjo didelis akvariu
mas', kuriame stebėjom įvai
rius gyvūnus; dauguma be 
baimės iš arčiau apžiūrėjo 
įvairių rūšių gyvates ir paukš
čius, kurie gyvena šios apy
linkės gamtoje.

Susisegę visas apsiaustų sa
gas, išėjome gamtos taku. Va
dovai išdalino paruoštas lapų 
atpažinimo knygeles, kuriose 
buvo įrašyti medžių pavadini
mai. Paukštytė ar vilkiukas, 
suradęs tinkamo medžio lapą, 
ji turėjo apvedžioti nurody
tame puslapyje. Nors čia 
draudžiama skinti nuo medžių 
lapus,Audens vėjai mums atė
jo į talką. Ąžuolus ir klevus 
jaunimas greitai atpažino; o 
beržų reikėjo paieškoti. Įvai
riaspalviai lapai puošė visą 
miško taką. Su dideliu susi
domėjimu stebėjome plaukio
jančias antis ir žąsis, kurios į 
mus visai nekreipė dėmesio.

Sugrįžę į centrą ėjome atsi
gaivinti vadovu parūpintais 

užkandžiais. Keliaudami į.
Jaunimo centrą, vaikai klegė

KUR STOVYKLAUSIM 1998 METAIS
Čikagos skautų ir skaučių 

vadovybės praneša, kad 1998 
m. vasarą Rako stovyklavie
tėje (Custer, MI) vyks vienos 
savaitės stovykla jauniesiems 
skautams,-ėms — paukšty
tėms, ūdrytėms, vilkiukams ir 
bebriukams, o taip pat ir jau
noms šeimoms. Stovykla vyks 
nuo liepos 11 d. iki liepos. 18 d. 
Stovyklą ruošia „Aušros Var-’ 
tų”/„Kernavės”, „Lituanicos” ir 

dami dalinosi popietės įspū
džiais. Visi džiaugėsi turėda
mi progą pabendrauti ir tapti 
geresniais gamtos draugais!

M.

„Nerijos” tuntai.
Visi kiti skautai ir skautės 

vyks į aštuntąją Tautinę sto
vyklą, ruošiamą LSS vado
vybės 1998 m. rugpjūčio 8-20 
d. Paxton, MA.

Smulkesnes informacijas 
skelbsime, kai tik jas gausi
me. Dabar visus raginame pa
sižymėti datas savo kalendo
riuose ir ruoštis stovyklose da
lyvauti.

Čikagos „Aušros Vartų”/,,Kernavės” tunto „Dubysos” draugovės paukštytės ir „Lituanicos” tunto „Perkūno” 
draugovėsvilkiukai gamtos pažinimo iškyloje į „Little Red School House” gamtos centrą. Paskutinėje eilėje iš 
kairės: paukštyčių vadovės vyr, si. Onutė Utz, si. Alytė Stankevičiūtė ir vilkiukų vadovas vyr. si. Rimas Geče- 
vičius. Nuotr. Marytės Utį
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CHICAGO „SUGRĮZIMO” IR 
„LITUANICOS” TUNTO SUEIGA

Po šv. Mišių Palaiminto J. 
Matulaičio misijos bažnyčioje, 
Lemonte, „Aušros Vartų”/ 
„Kernavės”, „Nerijos” ir „Litu- 
anicos” tuntų skautai ir' skau
tės š.m. rugsėjo 24 d., sekma
dienį, išsirikiavo Pasaulio lie
tuvių centro vėliavų aikštėje.

Sueiga buvo pradėta veiklos 
metų pradžios tradicine Su
grįžimo iš stovyklos sueiga. Šių 
metų Čikagos skautų ir skau
čių „Kuršių Marios” stovyklos 
komendante vsl. Onutė Utz, 
priėmusi pastovyklių rapor
tus, pranešė stovyklos virši
ninkei s. fil. Julytei Žukaus
kienei, kad sueigoje dalyvauja 
120 brolių ir sesių. Skauti
ninke Julytė Ž. pasveikino vi
sus šūkiais „Budėk!” ir „Gero 
vėjo!”, trumpu žodžiu pasi
džiaugdama sėkminga stovyk
la ir palinkėjo visiems sėkmin
go skautavimo metų savo vie
netuose. Buvo įneštos „Litua- 
nicos” tunto vėliava ir stovyk
linė gairė. Sueigos ceremonia
lą pravedė sesė Onutė Utz. 
savo šūkį. O išmaningoji bro
lių skautų „Ungurių” pasto- 
vyklė stovykloje išmoko ir da
bar sušuko savo šūkį ispanų 
kalba. Brolių ir sesių sugrįži
mu į savo vienetus baigėsi sto
vyklavimo laikotarpis.

Po to vyko „Lituanicos” 
skautų tunto sueiga, kurią 
pravesti buvo pakviestas ps. 
fil. Jonas Variakojis. Perskai
čius LS Brolijos Vyriausio 
Skautininko vs. fil. Albino Se
ko įsakymas, skelbiantis, kad 
už pavyzdingą vadovavimą 
„Lituanicos” tunto jūrų skau

tams Inkaro ordinu apdova
nojamas jps. Jurgis Lendrai- 
tis. Ordiną prisegė LB Brolijos 
Vidurio rajono atstovas ir tun- 
tininkas vs. fil. Romas Ru- 
pinskas. Antras perskaitytas 
įsakymas pranešė, kad LSB 
Vyriausias Skautininkas tvir
tina tunto vadijos nutarimą 
kadenciją baigusio tuntininko 
vs. fil. R. Rupinsko pasitrau
kimą iš pareigų ir naujuoju 
„Lituanicos” tunto tuntininku 
skiria ps. fil. Ričardą Chia- 
pettą. Tradicinėmis apeigomis 
brolis Romas įteikė tunto 
vėliavą naujajam tuntininkui 
ps. fil. Ričardui Chiapettai, 
linkėdamas jam ištvermės ir 
sėkmės naujose pareigose.

Naująjį „Lituanicos” tunti- 
ninką sveikino seseriškų tun
tų vadovės — „Aušros Vartų”/ 
„Kernavės” skaučių tunto var
du s. fil. Laima Rupinskienė ir 
„Nerijos” jūrų skaučių tunto 
— js. Viligailė Lendraitienė. 
„Nerijos” tunto atstovės vado-

Naujas tuntininkas pašokęs indėnų 
šokį

vavo (visiems pritariant) šūkį 
„Chief! Chief! Chief’. Šūkio 
metu brolis Ričardas Chiapet-

Kartu su tuntininko pareigomis, „Lituanicos” skautų tunto vėliavą ps. fil Ričardas Chiapetta š.m. rugsėjo 28 d. 
vykusioje sueigoje priima iš tuntininko įsipareigojimą baigusio vs. fil. Romo Rupinsko, LSB JAV Vidurio rajono . 
atstovo.
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ta turėjo šokti indėnų šokį, 
kurį buvo išmokęs studijuoda
mas Illinois universitete. Įsi
smaginęs brolis Ričardas tarė 
žodį, dėkodamas visiems, pa
dėkojo už įvertinimą jo darbų 
tunte ir kvietė visus talkon, 
•uošiantis „Lituanicos” tunte 
50 metų veiklos sukaktuvinei 
šventei 1999 metais.

Po to buvo paskelbta 1997- 
99 m. „Lituanicos” tunto vadi- 
ja:

ps. fil. Ričardas Chiapetta 
— tuntininkas;

ps. fil. Jonas Variakojis — 
sekretorius ir komendantas;

vsl. Algis Luneckas — iždi
ninkas;

vsl. Arnoldas Končius — tie
kimo sk. ir turto administ
ratorius;

s. Ginutis Matutis — stovyk
lavietės administratorius;

s. fil. Romas Rupinskas — 
skautų vyčių būrelių koordi
natorius;

s. fil. Vytas Januškis — „Ge
ležinio vilko” d-vės prit. skau
tų draugovės draugininkas; 
vs; fil. „Geležinio Vilko” dr-vės 
vadovai vs. fil. Gintaras Pla- 
čas — prityrusių skautų, s. fil. 
Edis Andriušis ir vsl. Edis Lei
pus —skautų, vsl. Algis Ta
mošiūnas — jaun. skautų va
dovas;

js. Petras Jokubauskas — 
„Nemuno” laivo vadas;

jps. Algis Jonušas — „Šarū
no” laivo vadas;

jvs. dr. Algis Paulius — 
,Algimanto” laivo vadas;

ps. fil. Audrius Remeikis 
„Perkūno” dr-vės drauginin
kas; pavaduotojai — si. Pau
lius, Genčius ir. si. Rytis Dum
blys.

Sueigai baigiantis, vsl. Rima 
Žukauskaitė sukvietė į ratą

ps. fil. Jonas Variakojis

S. fil. Romas Rupinskas perduoda '
tunto vėliavą ps.fil. Ričardui Stovyklos komendante Onutė ir
Chiapetta virš. Julytė Žukauskienė

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$«
J tmink, jog džiaugsmas - nenugalima jėga, kai tuo tarpu 
liūdesys ir neigimas pražudys viską, ką tu bedarytum. 
Pažinimas ateina ne po tavo pergalių prieš kitus, pergalių, 
kurios tave išaukština. Pažinimą sustiprina išmintis, ramybė’ir 
džiaugsmai, kuriuos tu patyrei, kai šito niekas nematė. 
Nugalėk mylėdamas - ir tu nugalėsi viską. Ieškok 
džiaugsmingai - ir viską surasi.
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IŠKILMINGAI PRADĖTI 
NAUJI VEIKLOS METAI

Toronto „Rambyno” ir „Šat
rijos” tuntai rugsėjo 28 d. iš
kilmingomis pamaldomis Pri
sikėlimo šventovėje pradėjo 
žiemos darbo metus. Mišias 
aukojo tuntų dvasios vadovas 
s. kun. Augustinas Simana
vičius, OFM. Pamoksle ragino 
visus skautus,-tęs dirbti vado
vaujantis savo šūkiu — Die
vui, tėvynei ir artimui.

Sueiga vyko salės scenoje. 
Pagerbus vėliavas, sueigai va
dovavo ps. D. Grybaitė. Daly
vavo 66 broliai ir sesės. Po 
tuntininko S. M. Rusino pas
veikinimo buvo skaitomi įsa
kymai. Į pasitraukusių vado
vų,-vių vietas atėjo nauji. Visa 
eilė skautų,-čių pakelti į vy
resniškumo laipsnius. Sueiga 
baigta Tautos.himnu ir vaka
rine skautų malda ,Ateina 
naktis”.

VĖLINĖSE LANKĖME 
KAPUS

Vėlinių dieną, lapkričio 2, 
Šv. Jono lietuvių kapinėse 
Mississaugoje buvo aplankyti 
amžinybėn iškeliavusių skau
tininkų,-kių kapai ir uždegtos 
žvakutės. Jų visų nebeturime 
savo eilėse, tačiau jų atlikti 
darbai neužmirštami. Pvz. v.s. 
fil. S. Kairys, buvęs Brolijos 
VS ir „Skautų aido” redakto
rius, j.v.s. V. Šarūnas, pirma

sis Kanadoje organizavęs 
skautus, v.s. kun. St. Kulbis. 
SJ, nepailstantis dvasios va
dovas, rėmėjai kun. P. Ažu
balis ir pre!. J. Tadarauskas 
bei visi kiti, ėję įvairias va
dovų,-vių pareigas. Iš viso am
žinybėje jau 52. Jų kapus 
lankė: V. ir L. Sendžikai, V. 
Morkūnas, F. ir V. Mockai, R. 
Žilinskienė, E. Simonavičienė, 
M. Vasiliauskienė ir V. Gry
bienė, papuošusi žvakes.

F.M.

VYDŪNO FONDO DARBAI
45 METŲ EIGOJE

Jūsų ir mūsų išugdytas Vy
dūno fondas yra išskirtinis lie
tuvių fondų tarpe. Turėdamas 
tik 249,086.16 dol. turtą, lietu
vių reikalams jau išmokėjo 
641,178.28 dol. (daugiau 2 
kartus už turimą turtą!). Ats
kirai išmokėtos sumos:

paskolos lietuvių studen
tams — 244,459.00 dol.

stipendijos lituanistikai — 
60,187.43 dol.

pašalpos lietuvių jaunimui
— 37,251.16 dol.

pasižymėjusių asmenų pre
mijos — 17,195.00 dol.

įvairūs leidiniai — 105,497.41 
dol.

knygų leidyba — 104,255.30 
dol.

inventorius - 4,696.55 dol.
pašto išlaidos, nuoma ir kt.

— 67,636.40 dol.
Viso išmokėta: 641,178.25 

dol.
Džiaugiamės pasiekimais ir 

drąsiai žiūrime į ateitį.
Kviečiame įsigyti mūsų iš

APIE STOVYKLĄ 
„ROMUVOJE”

Dėl didžiųjų Tautinių sto
vyklų, ateinančią vasarą „Ro
muvos” stovykla gali būti ma
žesnė. Jos laikas dar nenusta
tytas.

SVEIKINOM
Toronto skautai,-tės sveiki

na prel. dr. Pr. Gaidą, atšven
tusį savo kunigystės 60-metį, 
ir Lietuvos kankinių parapijos 
kleboną prel. J. Staškų pakė
limo į prelatus proga.

leistų kalėdinių atvirukų rin
kinį ir paremti mūsų darbus 
auka. Užsakymus ir čekius 
malonėkite siųsti:

VYDŪNAS YOUTH FUND, 
INC.

c/o L. von Braun
7300 S. Albany Ave.
Chicago, IL 60629
Jūsų aukos Vydūno fondui 

yra atleidžiamos nuo federali- 
nių mokesčių šiuo pagrindu: 
3662698614.

Linkime gražiausių Šv. Ka
lėdų švenčių ir laimingų Nau
jųjų Metų!

Pagarbiai dėkingi

Leonas Maskaliūnas
Tarybos Prezidiumo 

Pirmininkas
Vytautas P. Mikūnas 
Valdybos Pirmininkas
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Laurai tėvai nupirko pianiną.
- Prieš pradėdama groti, 

nusiplauk rankutes, - pasakė 
mama.

- Nesirūpink, mamyte, aš 
grosiu tik juodais klavišais, - 
pažadėjo mergaitė.

© © ©

Eina vaikas į miškelį, 
žiūr — ežiukas gul prie kelio.

Jis pribėgęs čiupt eželį, 
įvyniojo į skarelę 
ir su juo namo žygiuoju 
apsidžiaugęs net dainuoja.

Sugalvojęs tokį juoką, 
jis iš džiaugsmo net pašoko: 
„Kai muses nugint bandys, 
šonus sau susibadys.“

Tiesa, taip juk ir išėjo, 
kaip išdykėlis norėjo,

Žiūr — lankoj, ant upės kranto, 
karvė atrajėlę kramto.
Musės aplink ją lakioja, 
tai ji uodega mosuoja.
Jai prie uodegos ežiuką 
vaikas su ryšiu prisuka.

bet, kai uodegą nuleido, 
karvė vaikui pūpt per veidą!

Verkia vaikas. Na, matai: 
nenorėk k tiems nelaimės, 
neturėsi iš to laimės — 
tibfoi rrAJ-
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