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IETUVOS TAgyBA SAVO P0SEPY1E VASARIO 16 p 
tylSM.VfEHU BĄLSU ttlfTARĖ: KREIPTIS j RUSIJOJ 

Vokietijoj nųKrrų valstybių vyriausybes šiuo 
pareiškimu: Lietuvos taryba, kaipo vieuiutelė inrrnwu 
TAUTOS ATSTOVYBĖ, JUMPAMO5 PjųPAilttTĄTA TAJTTtl AFSISPR.FH 
DIMO TEISE l^LIETUVlU VILIURUS KOflFE^tlciTOf NUTARIMU 
RUGSĖJO M. 1B-Z5 P. igi? M. SKELBIĄ ATSTATĄ/tn HEPRĮ — 
KLAUSOMA., BEMORĮlAnitlAIS ETATAIS SUTVĄRKYTĄIIE

TIMS VALSTYBE SU SOSTII1E VILDIUTE IR TĄ VALSTYBĘ 
ATsunųAim nuo visų v^.sTYBinm ryšiu, kurie yj^ pu 
vę SU RITOMIS TAUTOMIS- '

Drauge Lietuvos tapyba pareiškia, k^p Lietuvos 

VALSTYBĖS PAMATUS ĮJOTOS SAttTYJ^US SU RpWiiS’ 
VALSTYBĖMIS PRIVALO GĄLUTlttAI ttUSTA{rni RlE^ftAU-. 
MA GREIČIAU SUSĄUjęiAf STEIGIAMASIS SEIMAS, PEMO — 
KR^Tituu būpu visa tos Gminom. iJjuwas.

metų nuo 
paskelbimo;

Šiais metais sukanka 80
Lietuvos nepriklausomybės
1940 m. Lietuva vėl buvo okupuota. Bet 
dabar laisva, nusikračiusi svetimųjų 
priespaudos.
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Skautija — tai Dievo dova
na žmonėms, ugdanti dorovinį 
elgesį, padedanti kovoti su 
blogiu ir tuo pačiu kaupti 
dvasinių vertybių lobius.

Kiekvienas žmogus yra įvai
rių gabumų branduolys, lau
kiantis jų išvystimo, nes jame 
glūdi pajėgumas tapti kilnia 
asmenybe. Todėl tikėjimo ir 
krikščioniškos moralės dėsnių 
turtai nuo mažens turi būti 
ugdomi šeimoje. Vėliau mo
kykloje, skautijoje, darbe — 
nuolatos iš kartos į kartą.

Skautijos įkūrėjas Lordas 
Baden Pawell rašė: „Žmogus, 
kuris garbina Dievą bei jį myli 
ir Jo įsakymus vykdo — tam
pa geru žmogumi, ir tuo pačiu 
pasitarnauja savo kraštui ir 
artimui.

Mūsų tėvynėje Lietuvoje 
Dievas ir skautija buvo drau
džiama per penkiasdešimt 
svetimųjų okupacijos metų.

Daugelis tautiečių pamiršo 
ištikimybę Dievui ir tautai, 
meilę savo artimui, dorovę, 
moralę. Vyko tik kova už būvį!’ 
O jaunas žmogus jau nuo vai
kystės visa tai dėjosi savo 
mažon galvelėn.

Ir, štai, kokios pasekmės: 
Išsikovojus laisvę, vieni puolė 
bet kokia kaina susigriebti 
turtus, praradę sąžinę: antri 
— be moralės metėsi į prosti
tucijos biznį be jokių rėmų. 
Treti — užsimaukšlinę kaukes 
pradėjo kankinti senukus, 
gyvenančius nuošaliau. Kiti 
žudyti dėl cento, o dar kiti 
puolė į neviltį ir alkoholizmo 
liūną, net savižudybę.

Klysta manantys, kad jie 
yra laisvi ir gali daryti ką lik 
jie nori.

Kur to blogio pradai — so
cialinės sąlygos? Šeima? Kur 
Dievas? — Jis yra, bet ne visi 
išmoko į Jį kreiptis.

Dievas niekada mūsų neat
stums, bet saugos nuo nevil
ties. Belieka tik laikytis 
dešimties Dievo įsakymų, kad 
išlikti doriems.

Penkiasdešimt praradimo 
metų sugadino jauno lietuvio 
psichologiją, nes žmogus iš 
prigimties yra geras. Blogą — 
lengviausia sutramdyti jo 
užuomazgoje kol jis dar ne
išsikerojęs.

Skauto pareiga stengtis būti 
ištikimu tiesai. Jėzus pasakė: 
„Aš nerandu didesnio džiaugs
mo..., jog mano vaikai gyvena 
tiesoje”.

Dieve, suteik mums jėgos 
pasirinkti gėrį ir tiesą, ir ap
saugok nuo melo ir netiesos.

Skauto ištikimybė Dievui 

pasireiškia ne vien ėjimu t 
bažnyčią, bet ir kasdieni
niuose darbuose. Tikėjimu: — 
kai yra sunku, ar kiti pajuo
kia, sąmoningai siekia Kris
taus tiesos.

Skautas visada jautrus ir 
paslaugus kitiems žmonėms, 
stengiasi nepraleisti progų da
ryti gerą, padėti ar tarnauti 
be jokio atlyginimo, stengiasi 
būti paslaugus šeimoje, mo
kykloje, draugų tarpe.

Kiek mes turime pavyz
dingų skautų, vadovų, kurie 
daug dirba be jokio atlygini
mo, pamiršdami savo šeimas, 
save — atiduodami, visą gyve
nimą, skautijai. O kiek jų jau 
nebėra gyvųjų tarpe? Jie visi 
dirbo ir šiandien dirba, kad 
padėtų jaunam žmogui to- 
oulėti, kad jis būtų sąmo- 
.ilngesnis, geresnis. Dievas 
juos panaudoja pasaulio gėriui 
kelti. Mylėk artimą, kaip patį 
save — dalinkis, ypač su alka
nu, pagelbėk pavargusiam. 
Kasdien padaryk gerą darbelį.

Viešpatie, Jėzau, kuris taip 
myli visus žmones ir visokiais 
būdais jiems padedi, suteik 
man savo meilės, kad žmones 
labiau mylėčiau ir norėčiau 
padėti visiems be jokio atlygi
nimo.
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Skautas visada draugiškas, 
neišskirdamas nei vieno 
žmogaus stengiasi visur įnešti 
džiaugsmo; kad būtų kitam 
malonu. Nepavydi, nelaiko sa
vęs svarbesniu už kitą. Ben
drauja su tais, kurie nemė
giami ar atstumti.

Jėzau, išmokyk mane mylėti 
ii' priimti visus žmones su pa
garba, dėkingumu ir nuošir
dumu, nes Tu visus myli.

Skautas stengiasi kreipti 
daugiau dėmesio į vidaus sa
vybes ir įpročius, negu į išorę 
ar apsirengimą. Žmogaus 
būdas yra svarbiau negu 
išorė. Skautas valdo liežuvį, 
kontroliuoja savo žodžius, ne
apkalba kitų.

Skautas nepasimeta įvairio
se situacijose, myli gamtą, glo
boja gyvuliukus,
Didingi Viešpaties kūriniai, 
nuostabūs tiems, kas juos 
myli.

Skautas stengiasi klausyti 
savo tėvelių, gerbia tėvų pa
tarimus . Įvertina tėvų meilę, 
rūpestį ir reiškia jiems 
dėkingumą. Mokykloje vykdo 
ką mokytojai prašo, ką už
duoda, gerbia visus vyresniuo
sius.

Jėzau, padėk man išmokti, 
kaip elgtis, kai ima pyktis, ar 
noras neklausyti, keršyti, ati
dėlioti, pažeminti, atmesti. Gi
liai tikėk, kad Dievą ir žmogų 
mylintiems, viskas išeina į 
gerą.

Skautas, stengiasi būti tau
pus, branginti viską, ką turi; 
nemeta, nelaužo, dar visiškai 
nesunaudojus, sąmoningai ne
gadina daiktų. Moka naudoti 
laiką, tą didžiausią turtą; ger
bia kitų laiką ir nuosavybę; 
žino, kad taupumas nėra 
šykštumas.

Geriau doras beturtis, negu 
turtingas, bet neteisingai gy

venantis žmogus.
Viešpatie, dėkoju Tau, kad 

Tu su manimi daliniesi ir, kad 
tėveliai tokie dosnūs man. 
Padėk man nereikalauti, kas 
nebūtina, negeisti vien todėl, 
kad kiti turi. Suteik man dos
numo dalindamas! su kitais. 
Padėk man suprasti, kad už
viską, ką turiu, turėsiu su Ta
vimi atsiskaityti.

Skautaudama aš pati sus
tiprėjau dvasiškai, labiau pa
milau Lietuvą ir savo artimą, 
i gyja u daug praktiškų gyveni
mo žinių, nes iš kitur jų ne- 
pasisemsi; o kiek meilės pasi- 
semi dainuojant lietuviškas 
dainas apie Lietuvą. Būdama 
Dievo kūriniu, jaučiu meilę 

kiekvienam Jo sukurtam su
tvėrimui. Puiku vasarą sto
vyklauti! Miške tampame di
delė viena šeima. Tad ir linkiu 
kiekvienam skautui stengtis 
pasirinkti tai, kas veda į gerą.

Šiandien kreipiuosi į viso 
oasaulio lietuvius — brolius ir 
seses:

Dar tvirčiau junkimės į 
skautų būrį. Plėskime skautų 
organizacijas Lietuvoje ir už 
jos ribų.

Gelbėkime jaunimą, nes jis 
yra pasimetęs, tauta pavargu
si, stovi ant bedugnės kranto.

Tuo pasitarnausime Tėvy
nei, Dievui, ir Artimui.

Ad Meliorem!
fil. Jūratė Jankauskaitė
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WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT 
ORGANISATION MONDIALE DU MOUVEMENT SCOUT

This Is to certify that the Nailonai Scout Organization in 
Nous certifions quo I'Organisation Scouts Nationals de

JG t i If lt a it t a
Known as 

Connue sous le nom

having complied with tho requirements 
laid down by the Constitution of the 
World Organization of the Scout 
Movement, has been duly granted 
recognition as a Member Organization 
and is hereby registered with the World 
Scout Bureau, with effect from

ayant rempli les conditions requises 
par la Constitution ę/e I'Organisation 
Mondiale du Mouveinent Seoul, a ėtd 
officiellement roconnue comma 
Organisation Membra. Elio est 
dėsormais inscrile auprės du Bureau 
Mondial du Scoulismc, A compter du

FUinciSco S. Renino
Cliahrn.it> PrMttenl

World Seoul Conimillee- 
ComM Mondial tfu Scoulismo

25 3in ( y 1997

Jacques Mor oilion
Secretary General Sccititnbo GtWrnl

World Organizafon cl the Seoul Movement 
Organisation Mot idWo du Mauvcmont Scout

Pasaulio skautų organizacija šiuo patvirtina, kad nacionalinė skautų organizacija 
Lietuv^ė, žinoma vardu LIETUVOJ SKAUTIJA, yra įvykdžiusi visus Pasaulio skautų 
organizacijos Konstitucijos reikalavimus, pripažįstama Organizacijos nare ir registruojama 
Pasauliniame skautų biure nuo 1997 m. liepos 25 d.

Francisco Š. Roman, 
Pasaulio skautų komiteto 

prezidentas

Jacques Mereillon,
Pasaulio skautų organizacijos generalinis 

sekretorius
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Vakarų Europoje politinis ir 
kultūrinis gyvenimas jau virte 
virė 9-11 šimtmečiais, o Lietu
va atsirado istorijos arenoje 
tik 13-me amžiuje. Staiga 
iškilo Mindaugas. Ne kaip iš 
amžinų girių ištrūkęs laukinis 
pagonis, bet kaip krašto 
tvarkytojas, diplomatas ir 
kieto kardo karys. Net jo prie
šai rusai vadindavo jį išmin
tinguoju (tas prievardis 
„Mindaugas Išmintingasis” 
turėtų įsišaknyti Lietuvos isto
rijoje). Jis suranda savo 
patikėtiniui Parnui kelių pas 
popiežių į Milaną, 1251 metais 
su žmona Morta, sūnumis ir 
dvariškiais priima krikštą ir 
netrukus vainikuojamas Lietu
vos karaliumi. Gina Lietuvą 
nuo priešų. Esą jo tėvas 
Ringaudas jau garsėjęs kaip 
galingas valdovas.

Tačiau kas buvo Mindau
gas? Iš kur jis atsirado? Neži
nia.

Tik jo idealų vaizdą, kokį 
lietuvis nešiojo širdyje, rašy
tojai, dailininkai įkūnijo savo 
kūriniuose, kaip Vytauto 
KaŠubos impozantiškoje 
skulptūroje „Lietuvos karalius 
Mindaugas”

Ne tik Mindaugo; bet ir 
Gedimino tėvai ir protėviai 
skęsta tamsios praeities 
miglose. Didysis Gediminas, 
valdęs Lietuvą nuo 1316 iki 
1341 metų, atkakliai kovojo su 
besiveržiančiais į mūsų kraštą 
vokiečiais kryžiuočiais. O tie 
nekentė jo ir paleido piktą 
gandą, esą jis buvęs ti« km-- 
Baikščio arklininkas, sav.c 

poną nudobęs ir iš jo valdžią 
pagrobęs. Rusai, iš kurių daug 
žemių jis buvo paveržęs, tą 
vergiją kartojo, bet saikin- 
gesni amžininkai žinojo 
Gediminą buvus aukštoj kil
mės. Kadangi jis pats ir jo 
sūnus Algirdas turėjo ryšių su 
Bizantijos imperija ir su jos 
pareigūnais susirašinėjo gi ai 
kiškai, buvo pastebėta, kad 
lietuviai šneka skirtingai nuo 
juos supančių kaimynų ir kad 
jų šnekta panaši į graikų 
kalbą. Imta spėlioti, kad lietu
viai buvo giminingi k grai
kams.

Ilgainiui atsirado įvairių 
teorijų: kad lietuviai ir jų val
dovai esą romėnų kilmės, 
germanų-herulių (Odoakras!),

Mindaugas. Raižinys iš A. 
Gvanjin knygos 1578 m.

Mindaugas. V. Košubos skulptūra
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Lietuva ir Prūsų žemė XIII a.

gotų, keltų, semitų ir kitų 
palikuonys. Paplito ir spalvin
ga legenda apie Vaidevutį ir 
Prutenį.

Kada 1387 metais Lietuva 
priėmė krikštą ir pakrypo į 
Vakarus, kada Vytautas Didy
sis išgarsino mūsų kraštą 
pasaulyje, pradėta daugiau 
domėtis Lietuva ir stebėtasi 
lietuvių kalbos panašumu į 
lotynų kalbą. Tuo laiku jau 
nemaža lietuvių mokėjo 
lotyniškai ir žinojo Romos 
istoriją, skaitė senuosius 
raštus, Tacito istorijos 
veikalus. (Vaclovo Biržiškos 
duomenimis 15-me šimtmety
je vien Krokuvos universitete 

studijavo apie 120 mūsų 
tautiečių.) Tų kalbų panašu
mu remiantis, buvo sukurta 
teorija, kad lietuviai esą 
romėnų kilmės. Esą Cezario 
(mirusio 44 metais prieš 
Kristų) ir Pompėjaus kovų 
metu vieno iš jų nugalėtas 
varžovas Palemonas ar 
Pilemonas su palyda atsidū
ręs Prūsuose, iš ten Lietuvoje, 
ir čia įsigalėjęs davęs pradžią 
Gedimino dinastijai. Romos 
istorijoje buvo ir kitų žymių 
žmonių Palemono vardu.

Lietuviai labai didžiavosi ta 
romėniškąja kilme ir, kai 
lenkai per derybas dėl unijų 
lietuvius žemindavo kaip 

buvusius paskutinius 
krikščionybę priėmusius Euro
poje, mūsiškiai jiems atsikirs
davo maždaug tokiais žo
džiais: „Mes esame Romos 
bajorai, ne bet kokie, kaip 
jūs!”

Šita versija buvo paranki ir 
lenkams, nes padėjo garsinti 
iš Gedimino kilusio jų kara
liaus Jogailos dinastiją. Ta 
teorija ilgai ir šventai tikėta. 
Ji net aušrininkų patriotinius 
jausmus žadino ir gal dar 
šiandien ne vieną mažai infor
muotą mūsų tautietį jaudina...

Tuo tarpu jau 18-me šimt
metyje vokiečių istorikas 
Schloesser pirmas, paskui ir 
kiti, įrodė, kad toji romėniš
koji lietuvių kilmė — tiktai 
graži legenda! Mūsų laikais 
jau yra mokslininkų nustaty
ta, kad mes priklausome vaka
rietiškai indoeuropiečių šakai, 
kaip atskirai nuo germanų ir 
slavų, baltų tautų grupei.

Valdovų kilmė vis neišaiš
kinta. Tiktai reikėtų atsimin
ti, kad kiekvienoje legendoje 
glūdi dalis tikrovės. Pavyz
džiui, kiekvienoje iš tų, kurios 
mus liečia, kartojami žodžiai, 
kad mūsų valdovai „iš kažkur 
čia atėjo”... Gal jie yra 
prasmingi?

BUS DAUGIAU

Kryžiuočiai
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jaunesnės skautės irgi vadi
nasi paukštytėmis - POULA- 
RIA, Afrikoje yra spindulė- 
liai - SUNBEAMS, Norvegijo
je pelytės - MEISER, Olan
dijoje nykštukai - KABOU- 
TERS, Anglijoje, Amerikoje 
ir Kanadoje vadinasi BROW
NIES.

Viso pasaulio skautės 
sveikinasi kaire ranka,dešine 
saliutuodamos.
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Nuspaluokite
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' ČIA ĮDOMU

Senovėje karveliai nešiojo 
svarbius pranešimus, bet jie taip 
pat pirmieji atgabenę" siuntinį. 
Cairo valdovas Aziz (975-996) 
užsimanė vyšnių. 600 karvelių 
išpildė uždavinį ir atgabeno 
vyšnias iš Balbek miesto

TO Tf fR VT TT Greitakojis ir Švelniaausis pirmą kartą
J O J [h MJ J \O -I i\j U susitiko vasarą saulėtoje pievelėje ir tuo

jau patiko vienas antram. Sukišo minkštus 
snukučius, pavedžiojo ausimis ir linksmai 
ėmė drauge straksėti. Po to nė dienos ne
praėjo, kad jie nebūtų ganęsi ir žaidę drau
ge. Ir jie visada buvo linksmi ir sotūs.

Žiemai atėjus daug kas pasikeitė: vieto
je minkštos žolytės reikėjo griaužti medžių 
žievę ir atžalas, reikėjo ieškoti krūmų ir 
pusnių miegoti, o kartais tekdavo gelbėtis 
nuo šunų ir medžiotojų. Bet Greitakojis ir 
Švelniaausis visuomet laikėsi drauge, nes 
taip geųiau ir saugiau: ko vienas nemato, 
kitas pastebi, ką vienas turi, to tenka ir 
antram.

Taip abu draugai ir užtiko senį besme
genį morkos nosimi, o morkas zuikučiai 
mėgsta net labiau už kopūstus.

Kaip vienas būtų pasiekęs besmegenio 
nosį? Jokiu būdu nieko nebūtų išėję. Bet 
du draugai daug gali padaryti, jei jie eina 
išvien.

Greitakojis užšoko ant Švelniaausio pe
čių ir lengvai paėmė morką. Kokia ji buvo 
skani tą žiemos dieną! Tą tik zuikučiai gali 
tikrai suprasti.
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v.s. L. Rugienienė

0 V ®

PELED i ■ ŽMOGAUS DRAUGE

Apskaičiuota kad 
pelėda suėda 10 
pelių vienu kartu. 
Po keturių 
valandų vėl. 
Pelė suėda apie 
30 svarų grūdų 
per metus. 
Reiškia, kad 
pelėda išgelbsti 
apie 300 svarų 
grūdų.

Dėžutės
Kaziuko
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KAIP PRADĖTI NAUJAVIENETĄ?

Jūros skautų patarimai, tinką visiems.

Trečiam ir septintam skyriuje Naujosios Gilcrafto serijos T. Browneo knygos apie jūrų skautybę aptariami būdai, kaip įsteigti naują j. skautų draugovę ir ruošti skautus patyrimo laipsniams.Čia pateikiamos svarbiausios III skyriaus mintys.Dr-vės pradžia gali būti įvairi: vietiniai žmonės pageidauja j. skautų vieneto; vadovas, įsitikinęs, kad būtų gera įsteigti j. skautus, imasi iniciatyvos; vietininkas arba tunti- ninkas, pastebėjęs vietos reikalą ir galimybes, pakviečia vadovą steigti j. skautus.Kokia pradžia ir būtų, svarbu rasti tinkamą vadovą; savaime aišku, kad neužilgo jam ne tik reikės padėjėjų, bet instruktorių ir kitų žmonių, kurie galėtų patikrinti skautų žinias iš specialybių.Sukviesti berniukus atrodo lengviausia.Iš pirmųjų berniukų teks pasirinkti skiltininkus, nuo kurių nemažai pareis dr-vės pasisekimas. Taigi tenka suburti geriausius ir duoti jiems geriausią lavinimą.Steigiant bet koki naują vienetą — dr-vę — geriausia pradėti mažu skaičiumi. Paaiškink susirinkusiems berniukams, kad visų pavardės bus užrašytos, bet tiktai 8—12 bus pradžiai priimti. Po 2-3 mėnesių pradinė grupė bus šiek tiek paruošta, ir tada kiti užsirašę berniukai galės istoti.Be abejo, kai kurie kandidatai atšals, bet tuo būdu dar labiau paryškės, kas tikrai domisi j. skauty- be.Neblogas būdas pasirinkti pradini bflrelj ir iš anksto suruošti įvairių žaidimų ir lengvai suprantamų aiškinimų popietę, per kurią ber

niukai turėtų visokių progų parodyti savo sugebėjimą vadovauti. Susidarysi nuomonę, ir pasirinkti bus paprasčiau.Susitvers ir rėmėjų komitetas iš tėvu ir šiaip pritariančių, besidominčių ir galinčių padėti žmonių. Nors skautų ugdymas liks vadovo reikalas, rėmėjų būrelis bus labai naudingas sprendžiant piniginius, propagandos, patalpų, stovyklų . ir panašius reikalus.Skautu vadovo darbas yra ne tik nusimanyti programos dalykuose ir paruošti reikalingą veiklos planą, bet, kas dar svarbiau, pažinti berniukus ir gyvenimo sąlygas. Labai svarbu, kad rėmėjai atliktu savo pareigas, nes tada vadovas nėra perkraunamas ir gali efektingai užsiimti berniukų skautiškuoju lavinimu. Jei vadovas per daug užimamas kitais darbais, kas nors nukenčia — dažniausiai berniukai.Rėmėjų būrelis, sudarytas iš įtakingo savo bendruomenėje ir išmintingo pirmininko, veiklaus sekretoriaus, mokančio palengvinti vadovo darbą ir sutaupyti jam daug brangaus laiko, ir geros valios ir paslankių narių, bus efektingiausias.Tapęs j. skautų vieneto vadovu, turi susipažinti arba, dar geriau, būti jau susipažinęs su statutu. Po to per rėmėjų būrelio posėdi reikia1) užsitikrinti didelj kambarį arba salę sueigoms,2) gauti pinigų būtiniausioms priemonėms,3) susirasti padėjėją ar padėjėjus.Kukliau pradėti geriau, kaip plačiai. Svarbiausia susikaupti praktiškai lavinti pradini berniukų būreli ir tik pamažu siekti didesnių dalykų. Net patiems skautukams 

sveikiau, kai padeda augti ir plėstis. įsigilinus paaiškėja, kad nereikia jau taip daug priemonių patyrimo laipsnių reikalavimams atlikti ir nemaža jų galima patiems parūpinti ar pasigaminti. Vėliavos, lyno, virvių, kelių trikampių tvarsčių ir dėžės šiems daiktams laikyti beveik pakanka pirmiesiems dviem patyrimo laipsniams išeiti.Turi rėmėjų būreli, patalpas ir būtiniausias lavinimo priemones ir pradedi dirbti su 6-8 berniukais. Gali pasikviesti numatomų padėjėjų — jie greičiausia bus apie 18 metų tavo ai’ rėmėjų būrelio surastų, bet visuomet turi žinoti arba įsitikinti, kad jie tikrai turės pageidaujamos (takos berniukams. Ši aplinkybė svaresnė už jų jūrininkiškas žinias.Pagaliau pradedi dirbti kaip naujos skilties skiltininkas. Kiekviena sueiga yra pavyzdys, kaip berniukai galėtų vesti savo skilčių sueigas ir mokyti bei pritaikyti III ir II patyrimo laipsnių programų medžiagą. Sueiga prasideda ir užsibaigia

mu, vėliavos pagerbimu ir, kada tinka, kuklia malda.Instruktavimas ir patys egzaminai gali turėti jūrininkišką prieskoni ar pakraipą, pvz. ruošdamas berniukus III p. 1. egzaminams, galį pabrėžti B.-P. plaukiojimo pergyvę- nimus ir j. skautavimo atsiradimą sąjūdyje. Aiškindamas apie vėliavą, gali pridėti laivyno vėliavas. Nebus laiko išdėstyti vėliavų papročių jūroje, bet gali šiek tiek atsiekti, pasakodamas, kaip vėliavomis
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reiškiama pagarba ar gedulas.Ir vėl: mokydamas pirmosios pagalbos, gali pavaizduoti bėdos atveji laive, kada kaip tik nėra gydytojo ir jūrininkai patys turi gelbėti arba gaivinti žmogų.Kelio ženklai neatrodytų labai jūrininkiški, bet pagrindinės žinios tokios lengvios ir patogios papildyti jūrų ženklais, kad skautai savaime įsidėmėję strėlės, kryžiaus, ėjau namo ir paslėptas laiškas ženklus, pereis prie jūros žemėlapių bei plūduriuojančių ženklų formos, rašto ir spalvos. Visa tai priklauso pastabumo lavinimui ir veda i pėdsakų sekimą jūroje — navigaciją.Iš tiesų, atsiranda taip daug Įvairiausių būdų, kaip gali pridėti ką nors prie paprastos patyrimo lavinimo programos, kas sudomintų berniukus jūrininkyste, kad sunku atsispirti pagundai reikalauti iš jūrų skautų dvigubai daugiau kaip iš jų brolių žemės skautų. Tai gali būti puikus dalykas, jei jis didina berniukų užsidegimą ir veiklumą, bet apgailėtinas, jei sukelia tuščią pasididžiavimą arba tampa neteisinga, nuotaiką numušančia kliūtimi.Mazgai taip aiškiai jūrininkystės dalis, kad praktiškai pritaikius juos laive, j. skautukai taps tikrais ekspertais.Instruktavimas palydimas skautų Įstatais ir persunkiamas skautiška nuotaika. Tai ypatingai svarbu ruošiant pirminę skiltį - būrelį, nes nuo to pareis visos draugovės ateities pasisekimas. Padėsi berniukams suprasti ir vykdyti skautu Įstatus gyvenime, duodamas trumpus pavyzdžius arba ragindamas juos surasti tinkamų atsitikimų iš aplinkos ar spaudos. Gal. dalis skautų vaizduos Įstatą, o kiti bandys ji atspėti. Keletas gerųjų darbelių, atliktų pradinėje skiltyje, {pratins berniukus nepamiršti jų savo būsimose skiltyse. Negalima pakankamai pabrėžti, kaip svarbu sukurti malonaus tarnavimo dvasią ankstyvomis kūrimosi dienomis. Lengviau pasėti tą sėklą mažoj grupėj, kaip vėliau draugovėj.Kad berniukai būtų nors vienu laipsniu pažangesni už savo skilti, reikia paruošti juos bent iki H p. laipsnio. Ir egzaminams nesunku

Ieškok padėjėjų, kurių pažiūra i gyvenimą būtu pozityvi, sveika ir kurie sugebėtu įtakoti berniukus pageidaujama kryptim. Jie turėtų būti jauni, užsidegę ir ištikimi. Pageidausi tokiiĮ, kurių pavyzdį j. skautavimo idealuose ir gyvenime berniukai mielai seks. Radęs bent vieną tokį vyruką, galėsi džiaugtis. Ragink jį visaip .lavintis, lankyti kursus ir pan.Gali atsitikti, kad aštuoniolikos metų berniukas klaidingai jaučiasi nevykęs ir nori imtis darbo su berniukais, kad išvengtų didesnės socialinės problemos. Jei jis turėtų tinkamų vadovauti bruožų, gali per skautybę padėti jam susidoroti su savo asmeniškais sunkumais ir prisidėti prie jam pavestų berniukų brandinimo.Jei tačiau paaiškėtų, kad padėjėjo įtaka nors kiek kenksminga skautams, turi padėjėją atleisti, nors jis būtų ir ištikimas ir užsidegęs.Šiuo ir priėjome prie to, kad berniukų pradinė skiltis įpusėjo II pat. 1. programą ir šiek tiek suprato skautybės dvasios, reikšmę. Rėmėjų būrelis nuoširdžiai susidomėjęs ir pasiryžęs padėti bei prisidėti. Padėjėjo asmuo išaiškintas, laivas gali įplaukti į platesnę vagą. Galime tikėtis, kad viskas bus gerai. 

priduoti jūrininkišką atspalvi. Pastabumui patikrinti, pvz., nesunku parūpinti jūrinių daiktų Kimo žaidimui: lynų, virvių, kriauklių, laivų paveikslų ir . pan.Reikalavimas pažinti medžius gali apimti žinias, kokia medžiaga vartojama laivų statybai, bet nereiktų praleisti laužų bei lauželių kūrimą.Nėra reikalo smulkiai aptarti, kaip gali pritaikyti pirmųjų dviejų patyrimo laipsnių programą j. skau- tavimui. Pajutęs, kad verta ir įmanoma įvesti j. skautų reikalą i skautų lavinimo programą, lengvai’pats surasi tinkamų būdų.Kartais lavinimo dalykai bus įtraukti i pasakojimą arba lauko žaidimą ar abu, kartais dėstomi prasmingais paaiškinimais.Sudaryk berniukams daug progų laikyti egzaminus: niekas taip ne- numuša nuotaikos, kaip būti pasiruošusiam ir negalėti atlikti egzaminų, nes jie nuolat atidedami dėl vadovo laiko stokos arba programos per didelės apimties. Palyginti lengva suderinti lavinimą ir egzaminus, dirbant su maža grupe, bet kai dr-vė pradeda augti, dar daug rūpestingiau turi būti planuojama ir negali apsieiti be padėjėjų.Tuo vėl grįžtame prie labai svarbaus dalyko.
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MELBOURNO „DŽIUGO” 
TUNTO ŽINIOS

Lietuvių Skautų sąjungos 
Melbourno „Džiugo” tunto 
vadovybė posėdžiavo parapi
jos namuose Kensingtone š.m.- 
rugsąjo 29 d. Tuntininkas 
skautininkas Povilas Kvie- 
cinsfcas visiems vadovams dė
kojo' už gerai pravestą LSS 50 
metų jubiliejų nuo įsikūrimo 
Australijoje. Šis mūsų žymu
sis renginys vyko birželio 22 
d. Melbourne, Lietuvių namų 
koncertų salėje, kuri buvo pil
na, kartu ruošiant su mūsų 
Rajono vadija. Mūsų tunto 
štabe šie vadovai: tuntininkas 
s. Povilas Kviecinskas, adju
tante vyr. skautė Daina Di- 
džytė. Draugininkai: paukš
tyčių ir vilkiukų draugininke 
ps. Onute Prašmutienė. Skau
tų draugininkas ps. Juozas 
Lukaitis. Skaučių drauginin- 
kės Lina Didžytė ir Daina Di 
džytė. Prityrusių skautų 
draugininkas ps. Rimas Skei

vys. Prityrusių skaučių drau
gininke vyr. skautė Zita Praš- 
mutaitė. Skautų vyčių draugi
ninkas iki šiol buvo medicinos 
daktaro laipsnį jau įgijęs Vy
tautas Antanaitis. Vyresnių 
skaučių draugininke Ęrta 
Bruožytė. Tėvų komiteto pir
mininkas Algis Klimas. Dva
sios vadovas — v.s. fll. prel. 
Pr. Dauknys.

LSS Australijos rajono 50 
metų jubiliejaus leidinį ja. 
paruošė mūsų skautininke 3i 
rutė Prašmutaitė, surinkus, i. 
visų tuntų daug skautiškos 
veiklos, nuotraukų ir pa
siuntė jas spausdinimui v.s. 
Broniui Žaliui.

Jubiliejinio koncerto paruo
šimui buvo įdėta daug pas
tangų; po jo veikla kiek apsto
jo draugovėse. Paskautininkė 
Onutė Prašmutienė su savo 
draugove — paukštyčių ir vil
kiukų — sueigos eina pirmyn! 
Tai mūsų jauniausioji karta, 
kuri paaugusi sudarys naujas 
draugoves!

Tuntininkas pranešė, kad 
ateinanti vasaros stovykla jau 
užsakyta Riddels Creek „Tree- 
tops” stovyklavietėje, kuri la
bai lengvai surandama, va
žiuojanti iš Melbourno pro 
Tullamarine oro uostą į Sun
bury. Nuo Melbourno tik 40 
km. Nuo Sunbury į stovykla
vietę dar 15 minučių kelio. 
Šiai mūsų stovyklai reikia 
bent 3 asmenų stovyklos vir
tuvei, kuriai vadovaus tėvų 

komiteto pirmininkas Algis 
Klimas. Draugininkai dabar 
jau sudaro stovyklautojų są
rašus (su jų pavardėm ir adre
sais) ir paduoda tuntininkui.

P.D.

„Tėviškės aidai”
1997.10.12

Metinė Tunto sueiga vyko 
lapkričio 30 d. sekmadienį. Visas 
Tuntas uniformuotas dalyvavo 
lietuviškose pamaldose Svč. Marijos 
Jūrų Žvaigždės bažnyčioje. 
Parapijos choras gražiai giedojo, 
vadovaujamas mūsų vyr. skautės 
Zitos Prašmutaitės ir mūsų Dvasios 
vadovas kun. prel. Pr. Dauknys per 
pamokslą mus minėjo prašydamas 
Dievo gausios palaimos mūsų Tunto 
Broliams ir Sesėms.

Tunto sueiga vyko Lietuvių 
Namuose Jubiliejinėje salėje. 
Tuntininko skautininko Povilo 
Kviecinsko įsakymus perskaitė 
Tunto adjutante Daina Didžytė. 
J aun esnės skautės: Lukaitytė Marta, 
Stephens Vilija ir Balbataitė Nerida 
isigijo Dailininkės, Siuvėjos 
specialybes ir Tautinį ženklą. 
Jaunesnis skautas Lynikas Adomas 
isigijo Dailininko specialybę.

Jaunesnės skautės II 
Patyrimo laipsnį išlaikiusi Lukaitytė 
Olivia prileista prie Jaunesniųjų 
Skaučių Įžodio. II Patyrimo laipsnį 
suteikia Jaunesnėms skautėms: 
Kymantaitei Ramintai, 
Mačiulaitytei Stefutei ir Stephens 
Vilijai; ir Jaunesniems skautams: 
Didžiui Martynui, Vaitkui Mantui ir 
Stephens Edvardui.

Į skautes kandidates perveda
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J aunesnes skautes: Lukaitytę Martą, 
Balbataitę Neridą, Tamašauskaitę 
Eleną ir Stephens Viliją. Į skautus 
kandi datus perveda Jaunesnįskautą 
Lyniką Adomą.

Tuntininkas skautininkas 
Povilas Kviecinskas sveikino 
Jaunesnius skautus ir skautes, 
padariusiems pažangą skautavime ir 
išreiškia padėką: Draugininkei ps. 
Onai Prašmutienei, jos padėjėjai 
vyr. skautei Albinai Strungaitei ir 
visiems prisidėjusiems jaunesnių 
skautų auklėjime!

Tuntininkas dėkoja ps. Onai 
Prašmutienei, ps. Juozui Lukaičiui, 
ps. Rimui Skeiviui, vyr. skautėms - 
Dainai Didžytei, Linai Didžytei, 
Zitai Prašmutaitei, Albinai 
Strungaitei; s. Birutei Prašmutaitei, 
sk. vyčiui Vytui Antanaičiui, v.s. 
Rasai Statkuvienei, v.s. Danutei 
Lynikienei, Dvasios vadovui v.s.fil. 
kun. dr. Pr. Daukniui, Tėvų 
Komiteto pirm. Algiui Klimui ir 
visiems bet kuriuo būdu padedant 
Tunto veikloje.

Tunto stovykla vyks 
„Treetops“ Skautų stovykloje 1998 
m. sausio 3-10 dienomis. Kviečiu 
visus skaitlingiau dalyvauti ir darbu 
bei sumanymais prisidėti prie 
stovyklos pasisekimo. Šioje 
stovykloje Patyrusių skautų ir 
skaučių Draugovės kviečiamos 
atsakomybėn vedant stovyklos 
vadovavimo pareigas.

Linkiu visiems sėkmės 
skautavime sekančiais metais ir 
kviečiu ryžtis dalyvauti skautų 
stovykloje Lietuvoje. 
VIS BUDŽIU!

Tuntininkas
s. Povilas Kviecinskas

DETROIT
Aukšta, lubas siekianti 

eglutė, padabinta lietuviškais 
šiaudinukais, puošia Detroito 
Dievo Apvaizdos parapijos 
didžiąją salę. Ji žadina šiltą 
kalėdinę nuotaiką.

Sekmadienį, gruodžio 7 die
ną, 4 vai. p.p. čia vyko 
„Baltijos” ir „Gabijos” tuntų 
suruoštos tradicinės skautų 
Kūčios. Gausiai jose dalyvavo 
skautų ir Detroito lietuviškos 
visuomenės šeimos.

Šventę pradėjome tuntų 
sueiga. „Gabijos” tunto tunti- 
ninkė s. Rasa Karvelienė su
pažindino su garbinga viešnia, 
LSS Vyriausia skautininke vs. 
fil. Rita Penčyliene. Viešnia 
visus susirinkusius pasveikino 
Kalėdų proga, prisiminė gražų 
bendradarbiavimą su Detroito 
sesėmis Rakė buvusioje sto
vykloje.

Į LSS neseniai įsijungusi 
kandidatė Laura Sirgėdaitė 
davė skautės įžodį. Paskui 
„Baltijos” tunto tuntininkas

Detroito skautų Kučiose paukštytės ruošiasi paragauti saldumynų. Iš k.
- Daria Zubrickaitė, Regina Puškoriūtė, Diana Karvelytė.

SKAUTIŠKOS 
KŪČIOS

ps. Paulius Jankus jautriai 
apibūdino Lietuvių Skautų 
sąjungos Tarybos 50 metų 
skautavimo ženkleliu apdova
notą ps. Vladą Simutį, buvusį 
„Baltijos” vietininkijos vieti
ninką, vėliau tuntininką ir il
gametį skautiškos veiklos 
narį.

Tuntų sueigai pasibaigus 
buvo išjungtos visos elektros 
šviesos. Aptemdytoje salėje tik 
ant eglutės paslaptingai mir
gėjo kalėdinės lemputės. Tun- 
tininkei s. Rasai Karvelienei 
skaitant s. kun. P. Butkaus (iš 
Australijos) kalėdinį eilėraštį 
„Išganymo viltis”, salėn įžen
gė tautiniais drabužiais pasi
puošusios prityrusios skautės 
Rasa Karvelytė ir Audra 
Strakšytė nešinos degančio
mis žvakėmis, primenančio
mis Kristaus šviesą mūsų gy
venime. Apėjusios visą salę, 
abi sesės uždegė žvakes- ant 
stalų, pradėdamos nuo miru
siųjų prisiminimui paruošto
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stalo.
Dievo Apvaizdos parapijos 

klebonui kun. Aloyzui Vols- 
kiui sukalbėjus maldą, pasida
linus kalėdaičiais ir šventi
niais linkėjimais, pradėjome 
Kūčių vakarienę. Ant vaišių 
stalo apsčiai buvo tradicinių 
Kūčių valgių — silkių, žuvų, 
grybų, mišrainių, kisieliaus, 
aguonų pieno ir kt. Kiekviena

Detroito skaučių ir skautų kalėdinėje sueigoje skautės įžodį davusiai 
Laurai Sirgėdaitei kaklaraištį riša LS Seserijos Vyriausia skautininke 
v.s. fil. Rita Penčylienė.

Baltijos tunto tuntininkas įteikia 50 
m. skautąvimo ženklą ps. Vladui 
Simučiui

dalyvaujanti šeima prisidėjo 
prie vakarienės atnešdama po 
vieną patiekalą.

Po vakarienės „Baltijos” 
tunto tuntininkas ps. Paulius 
Jankus pravedė būrimus — 
traukėme iš po staltiesės 
šiaudelius, spėdami kas il
giausiai gyvens, kieno pyra
gaitį „vištytė” parinks — tas 
ilgiausiai gyvens, daugiausiai 
laimes turės; . pirmas ves ar 
ištekės ir kt. Ši programų da
lis visiems, o ypač jaunes
niems, labai patiko.

Vyresnėms skautėms vado
vaujant ir Virgai Šimaitytei 
akordeonu akompanuojant, vi- Kristė Nemanytė, Aleksa

Lukasiewicz, Saulius Matvekas, 
Monika Rudytė
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Skaučių įžodį duoda Laima 
Sirgedaitė

si sugiedojome kelias kalėdi
nes giesmes.

Šį malonų šventinį vakarą 
baigėme ratu sustoję pritem
dytoje salėje, tik eglutės švie
selėms žibant, giesmėmis 
„Sutelk mus, Viešpatie” ir 
„Ateina naktis”. Skirstėmės 

Skautai vyčiai prie jų parūpintos 
eglutės. Vytas Viskantas, Rimas 
Gilvydis, Andrius Viskantas, Aras 
Tijūnėlis

vieni kitiems linkėdami links
mų švenčių ir tikėdamiesi 
ateinančiais metais vėl visi 
susitikti skautų rengiamose 
Kūčiose.

Dėkojame visiems atsilan
kiusiems ir prisidėjusiems 
prie mūsų Kūčių šventės. Ačiū 
skautų vyčių būreliui už nuos
tabiąją eglę. Visiems linkime 
linksmų Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų metų. rk.

Gėles Vyriausiai skautininkei įteikia 
Rima Giedraitytė ir Diana Karvelytė
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Perėmus pareigas vienas iš 
svarbiausių šios kadencijos 
įsipareigojimų — VIII Tautinė 
stovykla. Iki šios dienos atli
kome:

1. VIII TS vieta: Treasure 
Valley stovyklavietėje, Pax
ton, Massachusetts.
Data: 1998 m. rugpjūčio 8- 

21 dienomis. Vadovai suva
žiuos šeštadienį, rugpjūčio 8 
d., o stovyklautojai atvyks 
sekmadienį, rugpjūčio 9 d. 
Stovyklos atidarymas vyks 
per vėliavų nuleidimą sekma
dienio vakare.

2. Stovyklavietė (1,600 ak
rų) visiškai atitinka mūsų rei
kalavimams. Stovyklavietės 
nuoma; 14,000 dol.

3. Palapinės: dvivietės su 
platforma — 400+. Tuo pačiu 
yra „aderondak shelters”, ku
riuose telpa šeši asmenys. 
Greičiausiai reikės dar nuo
moti arba atsivežti palapinių. 
Tuo reikalu rūpinasi ūkio sky
riaus viršininkas.

4. Valgykla talpina 200 as
menų. Greičiausiai reikės 
dviejų pamainų, bet kiekviena 
pastovyklė turi .uždangą su ce
mentinėmis grindimis ir sta
lais. Vienam gale uždangos 
yra priemonės virimui/kepi- 
mui ir kt. Programoje pamai
nomis skautai/skautės galės 
gamintis pusryčius, pietus ir 
vakarienę stovyklavietėje. Ši 

programos dalis ir bus iš ank
sto išdirbta su šakų vadovais. 
Gerai išplanavus sistemą yra 
galimybė, kad virtuvės su
gebės pavalgydinti visus iš 
karto.

5. Yra nemažai pastatų: 
„conference center” su miega
mais kambariais ir kitas pas
tatas su maža virtuve ir sale. 
Turi rankdarbių namelį. Ki
tuose pastatuose įrengsim 
krautuvėlę, laikraštėlį, paro
das ir t.t. Vietos yra viskam.

6. Maudymasis: ežeras dide
lis ir stovyklavietėje yra įvai
riausių laivų: 20 mažų burinių 
„sail fish”; 6 kayaks; karinės 
baidarės „war canoes”; vienas 
20 pėdų burlaivis ir vienas 
motorinis.

7. Programoms priemonės: 
Rankdarbių namelis (dirbtu
vė: medžio dirbiniams/odos 
dirbiniams); cope, miškai ir ta
kai iškyloms, pionerijos vieta, 
šaudykla (rifle range) ir šau
dymas iš lanko (archery).

Stovyklos mokesčiai

Vienas stovyklautojas visą 
laiką (14 d.) — 250. dol; viena 
savaitė (9 d.) — 175 dol.

Nuolaidos šeimoms

Du stovykl. iš šeimos — 390 
dol. (14 d.); 275 dol. (9 d.).

Trys stovykl. iš šeimos — 
500 dol. (14 d.); 375 dol. (9 d.).

Keturi stovykl. iš šeimos — 
600 dol. (14 d.); 460 dol. (9 d.).

Stovyklos registracija — 
100 dol.

9. Stovyklos ženklas: Pa
skelbtas konkursas — turime 
du pavyzdžius.

10. Daina: žodžius kuria 
sesė Irena Šerelienė, o muziką 
— Strolia.

11. Stovyklos leidinį suti
ko paruošti v.s. fil. Lilė Milu- 
kienė.

12. Dainynėlį paruoš s. 
Vladas Žukauskas.

13. TS štabas (bus papildo
mas):

viršininkė: v.s. Birutė Ba
naitienė

viršininkės pavaduotoja/prog- 
ramų koordinatorė v.s. fil. Lai
ma Kiliulienė

Brolijos stovyklos viršinin
kas v.s. fil. Albinas Sekas

Seserijos stovyklos viršinin
kė v.s. fil. Rita Penčylienė

Akademinio skautų sąjūdžio 
stovyklos viršininkas s.fil. Ri
mas Griškelis

Registracija ir finansai, v.s. 
Irena Markevičienė ir v.s. fil. 
Danutė Marcinkevičiūtė

Sekretorė v.s. fil. Meilė Mic
kienė

Stovyklos komendantas v.s. 
Gediminas Deveikis
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Stovyklos laužavedžių koor
dinatorius Vladas Žukauskas

Laikraštėlio redaktorė j.v.s. 
Gene Treinienė

Ūkio paruošimo viršininkas 
j.s. Gintaras Čepas

Maitinimo viršininkė Daiva 
Navickienė

Stovyklos papuošimas/paro- 
dėlė — Bostono vyr. skaučių 
židinys

Stovyklos vartai — Bostono 
vyčių būreliai, vadovaujami s. 
Broniaus Banaičio

Vandens apsaugos priežiūra 
'water front director) naudo- 
sim Treasure Valley water 
front director. Vandens sar
gais pakviesime jūrų skautus 
ir skautes.

LSS TARYBOS PIRMININKE 
PRANEŠA

Mieli Sesės ir Broliai,
Sveikinu šv. Kalėdų ir Nau

jųjų Metų proga, linkėdama 
geros sveikatos ir sėkmės 
skautiškame darbe.

Pranešu, kad mano naujas 
adresas yra: 18 Nardone Cir
cle, Abington, MA 02351. Tele
fono ir fax’o numeriai nepa
sikeitė.

Spalio 31 d. parašiau Me
čislovui Raštikiui, Lietuvos 
Skautijos pirmininkui praneš
dama, kad LSS nutarė pri
pažinti Lietuvos Skautiją pa
grindine skautų organizaciją 
Lietuvoje. Tuo pačiu prane

šiau, kad skiriame 500 dol. iš 
„Lietuvos Skautijai remti ka
sos” prisidėdami prie Tautinės 
stovyklos.

Yra labai svarbu laiku at
siųsti Tarybos pirmijos iždi
ninkei „Financial State
ments”. Prašau šakų vadovus 
atkreipti dėmesį ir prižiūrėti, 
kad vienetai laiku pateiktų 
„Financial Statements” iždi
ninkei.

Geriausi linkėjimai.
Budėkime!

v.s. Birutė Banaitienė
LSS Tarybos pirmininkė

CHICAGO

DLK Kęstučio sk. vyčių būrelis. Vytautas Rėklaitis,Jurgis 
Prapuolenis, Alius Zeikus, Jaunutis Linartas, Jonas 
Pileckis, Povilas Sodeika, Algis Jakštys, Tomas 
Remeikis. Trūksta Rimo Palčiausko, kuris dabar buriuoja 
aplink pasaulį ir dabar plūduriuoja kur nors Ramiajame 
vandenyne.

Buvę D.L.K. Kęstučio skautų vyčių būrelio nariai 
džiaugiasi vėl susirinkę periodiniame suvažiavime , šį 
kartą Travers City, Michigan. Būrelio aktyvus 
bendravimas prasidėjo Chicagos Lituanicos tunte dar prieš 
vyčiavimą, kada būrelis buvo šunų skiltis. Nuo 1956 
metų, būreliui besisklaidant po visą Ameriką, buvo 
pradėti nuolatiniai suvažiavimai, kuriuose dalyvauja ir jų 
šeimos. Šis suvažiavimas yra devintas. Sekantis 
suvažiavimas įvyks 2000 metais Lietuvoje.

Jurgis Prapuolenis
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UOKIETIJR

SUKAKTUVINIS ,AUŠROS 
TUNTO LEIDINYS

„Aušros” tuntas, jau dau
giau kaip 50 metų veikiantis 
Vasario 16 gimnazijoje, Vokie
tijoje, ruošiasi išleisti sukak
tuvinį leidinį — albumą, api
mantį veiklą nuo 1945 metų, 
kai tuntui daug padėjo a.a. 
kun. s. V. Šarka, a.a. s. O. 
Gešventas, v.s. J. Maslauskas 
ir kt. Broniaus Čepulevičiaus 
atsiųstame iš Vokietijos pra
nešime prisiminta, kad tunte 
aktyviai dalyvavę A. Šmitas, 
dabartinis gimnazijos direk
torius, torontietis V. Birieta, 
Romas Čepulevičius ir kt

Inf.

KRNRDR
TORONTO SKAUTŲ 

KŪČIOS

Toronto skaučių „Šatrijos” 
r skautų „Rambyno” tuntų 
gruodžio 14 d. surengtos 
Kūčios Prisikėlimo parapijos 
salėje sujungė gausią vaikų, 
tėvų ir senelių skautišką 
šeihią. Draugovių pasirody
mai, giesmes, klebono s. kun. 
A. Simanavičiaus, OFM, mal
da, kalėdaičių laužymas ir 
.Kalėdų senelio apsilankymas 
sudarė jaukią švento vakaro 
programą.

F.M.

CHICAGO
Jaunimo centro Čikagoje 4C 

metų sukaktį švenčiant š.m 
gruodžio 7 d., visose šventės 
sudėtinėse dalyse buvo gam 
šiai atstovaujama Lietuvių 
Skautų sąjungai ir, ypač, Či
kagoje veikiantiems LSS visų 
šakų vienetams.

Šv. Mišiose Jėzuitų ko
plyčioje didesnę dalyvių dąlį 
sudarė įvairaus amžiaus ir'vy- 
resniškumo laipsnių skautai 
ir skautės. Šv. Mišių penkių 
koncelebrantų tarpe net trys 
kunigai buvo ilgamečiai, LSS 
daug nusipelnę vadovai — v.s. 
iii. Antanas Saulaitis, vs. fil. 
Juozas Vaišnys ir s. Gedimi
nas Kijauskas. Mišių skaiti
nius skaitė v.s. fil. Antanas 
Paužuolis.

Po šventų Mišių, greta kop
lyčios esančio Jaunimo cent- 
ran įėjimo kolonoje įmontuotų 
skautų ir skaučių padėkos 
plokščių atidaryme dalyvavo 
visi penki Mišias aukoję kuni
gai, gausus būrys LSS narių ir 
visuomenės.

Trumpą žodį tarus v.s fil. 
kun. A. Saulaičiui, plokštes 
atidarė ir pašventino v.s. fil. 
kun. J. Vaišnys. Savo maldoje 
kun. J. Vaišnys prašė Dievą 
ir toliau laiminti. Jaunimo 
centrą, kad jame ir toliau 
rinktųsi ir savo veiklą tęstų 
skautų ir kitos jaunimo bei vi
suomeniškos organizacijos. Vi
siems sukalbėjus „Tėve mū
sų”, visi nuėjo prie žuvusioms 
už Lietuvos laisvę paminklo.

Trumpose apeigose prie pa
minklo dalyvavo gausus būrys 
jaunimo, atstovaujančio skau
tų, ateitininkų, Lietuvos Vy
čių organizacijoms, lituanisti
nių mokyklų mokiniams ir

SKAUTAI JAUNIMO
CENTRO 

SUKAKTUVINĖJE
ŠVENTĖJE

Pedagoginio lituanistinio in
stituto studentams. Čia va
dovavęs v.s. fil. A. Paužuolis 
pakvietė buvusią pirmąją Jau
nimo centro valdybos pirmi
ninką vyr. skautę Ireną 
Kriaučeliūnienę ir J. C. dabar
tinės tarybos pirmininką Vac
lovą Momkų padėti vainiką ir 
uždegti aukurą, pagerbiant vi
sus mirusius Tėvus jėzuitus. 
Jaunimo centrui aukotojus ir 
rėmėjus. Prisimintas prieš sa
vaitę miręs nuoširdus Jauni
mo centro globėjas dr. Leonas 
Kriaučeliūnas.

Lietuvos himnu ir JC tary
bos pirm. V. Momkaus žodžiu 
baigus apeigas, visi skubėjo 
sukaktuvinėn šventėn Jauni
mo centre.

Šventiškai papuoštoje JC 
salėje, lyg didžiuliame avilyje, 
dūzgė susirinkusi visuomenė. 
Tankiai sustatytų stalų tarpe 
ne vienas buvo užimtas 
skautų — LSS ir ASS vadijų 
narių bei vietinių tuntų va
dovų ir vadovių. O ir šventės 
rengėjų bei pravedėjų, o taip 
pat kitoms organizacijoms 
vadovaujančių tarpe buvo ap
stu ir skautijos narių.

Čia akademiją pradėjo ir di
desnei programos daliai va
dovavo Jaunimo centro valdy
bos vicepirmininkė v.s. Mary
tė Utz, LS Seserijos Vyriau
sios skautininkės pavaduoto- 
in

Sesė Marytė Utz savo žodyje 
apžvelgė kas per tuos 40 metų 
Jaunimo centre vyko, kas 
prieglobstį jame rado. Jauni
mo centrą pavadino Meilės 
pastoge — Dievo meilės
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žymeniu lietuvių visuomenei, 
kuri, jėzuitų pastangas darbu 
ir lėšomis remdama, sukūrė 
JC. Džiaugėsi, kad ir naujie
ji ateiviai iš Lietuvos jungiasi 
į JC darbą. Laukiama visų 
prisidėjimo, nes čia visų mūsų 
namai. Kvietė įsigyti sukaktu
vinį leidinį ir dėkojo visiems 
rėmėjams, JC tarybai, admū 
nistracijai ir jaunimui, kuris 
čia renkasi į lituanistines mo
kyklas, sueigas, repeticijas ir 
įvairius renginius.

Žodį tarti pakviestas LSS 
Pirmijos narys v.s. fil. S. Mik- 
naitis pareiškė: „Kalbėsiu Lie
tuvių Skautų sąjungos vardu, 
įgaliotas LSS Tarybos pirmi
ninkės v.s. Birutės Banai
tienės.

Tėvų Jėzuitų įkurtas Jauni
mo centras sulaukė 4O-ties 
metų sukakties. Šiame kul
tūros židinyje prieglobstį ran
da įvairios lietuvių organizaci
jos. Ypač lietuvių skautų,-čių 
vadovybė ir vienetai naudojasi 
šia globa. Čia per 40-tį metų 
vyksta didieji sąjungos suva
žiavimai; Brolijos, Seserijos, 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
ir vietinių skautų,-čių tuntų 
sueigos, rnųgės ir kiti rengi
niai.

Dėkodami tėvams Jėzui
tams, Lietuvių Skautų sąjun
gos nariai papuošė Jaunimo 
centro pastatą padėkos plokš
tėmis, įmontuotomis  ̂Jaunimo 
centro pastato kolonoje, šalia 
koplyčios prie įėjimo į kavinę.

Šiomis simbolinėmis granito 
plokštėmis reiškiame lietuvių 
skautų padėką daugeliui Jė
zuitų kunigų. Jie ne vien re
mia lietuvių skautų,-čių veik
lą, bet ir patys skautiškai da
lyvauja lietuviškame jaunimo 
auklėjime. Jie rašo skautiškus 
vadovėlius, knygas ir dirba 
sąjungos institucijų vadovy

bėje. Pagerbsime čia esančius 
tėvus Jėzuitus ”

V.s. fil. S. Miknaičio pa
kviestos skautės padėkos sim
bolį —raudoną rožę įteikė ku
nigams: Lietuvos, Latvijos 
jėzuitų provincijolui vs. fil. A. 
Saulaičiui, LSS dvasios vado
vui v.s. fil. J. Vaišniui, LS Se
serijos dv. vadovui s. G. Ki- 
jauskui, Pal. J. Matulaičio 
misijos vadovui kun. A. Palio
kui ir Kauno jėzuitų gimnazi
jos direktoriui kun. G. Vitkui. 
Jų asmenyse buvo pagerbti 
visi tėvai jėzuitai.
Ypač įdomiai kalbėjo v.s. fil. 

Antands Saulaitis, išryškinęs 
jėzuitų veiklą ir nuopelnus re
liginiame, kultūriniame ir 
švietimo darbe Lietuvoje ir 
išeivijoje (nuo 1569 m. iki šių 
dienų). Šiuo metu jėzuitai 
ypatingą dėmesį kreipia jauni
mo dvasinei auklybai Lietuvos 
ir Latvijos provincijose. Padė
kojo visiems talkininkams ir 
rėmėjams. Kvietė ir toliau 
dirbti ir stengtis, kad Jaunimo 
centras tarnautų visiems lie
tuviams.

LB Vidurio Vakarų apygar
dos valdybos vardu kalbėjo 
pirmininkė — jūrų skauti
ninke Birutė Vindašienė. Lie
tuvių Tautinės s-gos vardu — 
jos pirmininkas — skautinin
kas Petras Bučas, Jaunimo 
centro paramai įteikęs savo 
vadovaujamos organizacijos 
1,000 dol. auką.

Jaunimo centro veiklą — 
praeitį, dabartį ir ateitį 
išsamiai apžvelgė Irena 
Kriaučeliūnienė (irgi skautė), 
pirmoji JC pirmininkė, šias 
pareigas vykdžiusi penkerius 
metus. Ji teigė, kad Jaunimo 
centro idėja buvo ir liks lietu
vybės tęstinumas. Svarbu, 
kad jaunimas, mokyklos, orga
nizacijos ir kita lietuviška 

veikla čia burtųsi, ne tik 
šiandien, bet ir ateityje. Kal
bėtojai buvo įteikta puokštė 
rožių ir Jaunimo centro veik
los vaizdų albumas.

Nemažai skautų buvo įsi
jungę į įvairius šventės rengi
mo ir pravedimo darbus. 
Skautininke dail. Ada Sutku
vienė įspūdingai papuošė sce
ną, sj. Andrius Utz tvarkė gar
sinę sistemą. O kiti šventės 
dalyviams nežinomi, nes ne
buvo išvardinti. Pagarba 
jiems! Jų talka ir darbu re
miasi ir ateityje remsis Jauni
mo centras, kuriame veikda
mos užaugo kelios skautų kar
tos. IR

SKAUTAI
MIRUSIŲ

PAGERBIME
Gal jauniems žmonėms sun

kiau suprasti, kodėl turime 
lietuviškas kapines. Anksty
vesnieji ateiviai suprato, kad 
jiems mirus, jų kūnai negali 
būti išblaškyti įvairiose Čika
gos kapinėse. Juos visus, dar 
gyvus, rišo tėvynės meilė, 
todėl jie norėjo būti visi drau
ge ir po mirties. Tėvynės mei
lės ir lietuviškų laidojimo pa
pročių išlaikymui, nunirko 
didelį plotą žemės ir įsteigė 
lietuvių Šv. Kazimiero papi
nes. Tais laikais tokius užmo
jus nebuvo lengva įgyven
dinti, nes lietuviai ateiviai 
tada labai mažai uždirbo. Ne
paisant to, žmonės aukojo 
sunkiai uždirbtus pinigus. Tų 
pasiaukojusių įkūrėjų pastan
gomis, šiandien džiaugiamės 
turėdami savas kapines. Kiek- 
vieneriais metais yra rengia
mas mirusiųjų pagerbimas ka
pinėse prie Kapinių steigėjų 
paminklo. Šiuos paminėjimus
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ruošia Lietuvių Bendruome
nės komitetas, vadovaujamas 
skauto vyčio Algio Regio ir 
sklypų savininkų draugijos, 
kurios dabartinės valdybos 
pirmininkė yra skautė Birutė 
Matutienė. Į šį mirusių pager
bimą yra kviečiami šauliai, 
ramovėnai ir kitos organizaci
jos, dvasios vadovas atlikimui 
religinių apeigų ir lietuvių 
visuomenė.

Pagerbiant mirusių kapinių 
steigėjus ir visus tose kapi
nėse palaidotus, yra padeda
mas vainikas ir uždegama Vė
linių žvakė. Šiais metais, vai
niko padėjimą atliko skautės: 
Stefutė Utz ir Laura Dainytė, 
skautai Darius Aleksiūnas ir 
Danius Čarauskas. Tai labai 
girtinas jaunimo pabendravi
mas, teikiąs progą susipažinti 
su visuomeniniu veikimu. 
Ačiū v.s. Marytei Utz ir šio 
mirusių pagerbimo vadovams 
už skautiško jaunimo pakvie
timą dalyvauti iškilmėse Šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse.

v.s.fil. A. Paužuolis

JUROS SKAUTU IR 
SKAUČIŲ KŪČIOS

„Nerijos” jūrų skaučių tunto 
sesių ir ,;Lituanicos” tunto 
jūrų skautų Kūčios penktadie
nį, gruodžio 5 d., 7 vai. va
kare vyko PLC, Lemonte.

Kalėdiškai papuošton „Bo
čių” menėn susirinkus dau
giau 100 jūrų skautiškos šei
mos narių, šventė pradėta 
giesme „Sveikas, Jėzau, gimu- 
sis”. Grupei brolių ir sesių 
niūniuojant „Tyli naktis” me
lodiją, jūrų skautas- ir skautės 
— Tomas Mikužis ir Sabrina 
Česaitė, gintare Kristina Jo
nušaitė ir g.kand. Audra Kaz
lauskaitė pravedė žvakių už
degimą. Visus dalyvius pa
sveikino „Nerijos” tunto tunti- 
ninkė j.s. Viligailė Lendraitie- 
nė ir brolių vardu — jūrų 
skautų laivo.vadasj.ps. Ro
mas Čes’as. Buvo perskaityti 
LS Seserijos Vyriausios skau- 
tininkės v.s. fil. Ritos Penčy- 
lienės ir LS Seserijos jūrų 

skaučių skyriaus vedėjos j.'V.s. 
Mildos Arlauskienės raštu 
gauti sveikinimai. Tarp atski
rų programos dalių visiems 
giedant kalėdines giesmes, 
pasirodymus atliko ūdrytės, 
jūrų skautės ir j.skaūtai, j. 
jaurtės ir jauniai.

Kum A. Paliokui sukalbėjus 
maldą, palaiminus valgius ir 
visus dalyvaujančius, visi dali
nosi kalėdaičiais, reikšdami 
vieni, kitiems geriausius linkė
jimus. Paskui visi .sėdosi už 
šventiškai padengtų stalų ir 
malonia kalėdine nuotaika 
vaišinosi tradiciniais valgiais.

Sesėms iš anksto paprašius, 
visi dalyviai atnešė dovanėlių 
— žaislų, pirštinių, kepuriųir 
k t. neturtingiems vaikams. 
Šios dovanėlės buvo perduotos 
BALFui.

Vakarui vadovavo gintarės 
ir gintarės kandidatės, vado
vaujant-js. 'Taiydai Ghiapėtta 
ir jpš. Laurai Lapinskiėriei 
talkinant ir kitoms vadovėms.

Gamtos draugai —■ „Lituanicos” tunto jurų skautai ir 
lanko zoologijos sode ir ten esančius gyvuliukus ir žvė)
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Prie US space rocket muziejaus Huntsville, AL

Skautai vyčiai žygio metu stato palapinę. Mikas 
Rukšėnas, Paulius Rukšėnas ir Tomas Beržinskas

Lankome civilinio karo mūšio lauką Chatanooga, TE Skautai vyčiai žygije

Skautai vyčiai Allegueny National Forest, PA
Pilėnų tunto skautai klauso paskaitos. Russel Cave 
National Monument, Georgia
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CLEVELAND Nuotraukos V. Bacevičiaus

Sesės Izabelės Jonaitienės pagerbimas 92 m. gimtadienio 
proga. Iš k. į d. Kun. G. Kiįauskas, solenizantė, Elena ir 
Jurgis Malskiai, V. Urbaitis ir kiti

Sk. Ona Šilėnienė sveikina sesę Izabelę Jonaitienę

Mažoji Kalėdų muge E. Maciulevičiūtė, N.
Degesytė, S. Augiūtė, S. Tamošiūnaitė ir V.

Ps. V. Juodišiūtė-Pollak ir pirk'.,'

Civinskaitė

Lietuviškos ir skautiškos spaudos foto korespondentas v.s. Vladas Bacevičius linki visiems linksmų šv. Kalėdų 
įr laimingų 1998-jų metų.
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K-J H ? I »> ARTIMO MEILĖS PATARNAVIMAS

Išvykstantį Tomą Aurylą ir jo 
mamytę į Klaipėdą atsisveikinimo 
žodį taria vyr. sk. Gražina 
Kudukienė; Iš k. d. J. Aurylienė, 
sūnus Tomas, J. Kasputis, D.R. 
Šilkaičiai ir R. Balytė

“Vilties” partnerystės dėka. Tai 
vienas iš keturių vyr. skautės 
Gražinos Kudukienės įsteigtos 
Klaipėdos-Clevelando “seserystės” 
programos komitetų, kurį sudaro 
Amerikos ir Lietuvos gydytojai, 
savo patarnavimus teikiantys be 
atlyginimo.

Tokia operacija buvo padaryta 
Clevelando Universiteto klinikoje 
Tomui Aurylai iš Klaipėdos

CHICAGO

Visiems laimingų 1998-jų metų 
linki “Aušros Vartų”/”Kertnavės” 
tunto sesės - Kristina Vaznelytė, 
Vakarė Petroiiūnaitė, Viktorija 
Vaznelytė, Sigita Poskočimaitė, 
Krista Plačaitė, Regina Matranga 
ir Lina Poskočimaitė.

Nuotr. Gintaro Plačo 

kainuotų per $100.000. Tomui 
reikia dar vienos operacijos po 
pusmečio. Puiku Tomai, bravo 
sese Gražina

V. Bacevičius

R. Balytė prisega gėlę dr. 
Destefančui atlikusiam operaciją. 
Greta G. Kudukienė ir kun. G. 
Kijauskas
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Pas dantųgydytoją.
- Žilvinai, būk protingas, - prašo 

mama, - išsižiok ir pasakyk "a-a-a”, 
kad gydytoja galėtų ištraukti savo 
pirštą.

@s®
- Šiandien Rugilė manęs 

paprašė paskolinti du litus. Kaip 
manai, paskolinti jai ar ne?

- Žinoma, paskolink. Jei tu 
neskaitysi, tai ji manęs prašys...

Atsiuntė VII klasės mokinė 
Renata ROUKARĖ 
iš Akmenės rajono

- Na, Tomai, pasakyk kur 
galima rasti dramblį? - klausia 
mokytoja.

Bernukas minutėlę pamąsto ir 
sako:

- Dramblys pernelyg didelis, 
vargu ar galima į pamesti.

©e©
Dvi varnos žiūri į lėktuvą ir 

kalbasi.
- Kaip jis greitai skrenda! - 

stebisi viena.
- Tu dar ne taip Sektum, jei tau 

uždegtų uodegą, - atsako kita.
Atsiuntė VII klasės mokinė 

Jolita URBONAITĖ iš Pasvalio

Mažoji Elytė pradėjo verkti.
- Kas tau pasidarė?Kodėl tu 

verki, dukrele? - susirūpino tėtis.
- Aš vakar nukritau nuo šitos 

kėdės ir užsigavau.

- O šiandien verkti pradėjai?!
- Vakar, tėveli, tu nebuvai 

namie ir nematei, kaip aš 
užsigavau.

© © ©
■ - Žinai, Lukai, aš noriu tave 

pradžiuginti ir kai ką tau 
padovanoti... Bet pirma 
pasiklausiu mokytojos, ar tu 
drausmingas.

- Jei nori, mamyte, mane 
pradžiuginti, tai geriau neklausk, 
-paprašė Lukas.

© © ©
- Kažin ką pasakytų šitas 

liūtas, jeigu kalbėtų? -apsilankęs 
zoologijos sode ir priėjęs prie 
narvo garsiai samprotavo Dalius.

- Tikriausiai pasakytų: 

"Atsiprašau, bet aš esu tigras", - 
atsiliepė Marius.

Užsieny tėvelis buvo, 
Mikui parvežė lauktuvių 
Gražia mėlyną kepurę. 
Niekas šitokios neturi!..

Miesto gatvėmis ir aikštėj 
Išdidžiai Mikutis vaikšto 
Ir visiems, ką jis sutinka, 
Ta kepurė jo patinka.

Automobilin susėdę 
Meškeriot keliauja dėdės. 
Meškerė pro langą kyšo... 
Mūs Mikučiui tarsi tyčia.

Cakt kabliukas už kepurės. 
Nusigandęs Mikas žiūri: 
Jo kepurė nuvažiavo, 
Tartum žuvį ją pagavo...

KREGŽDUTĖ s- Lietuva
Piešė Robertas Breskus, eiliavo Petras Kalvelis

28


	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0001
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0002
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0003
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0004
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0005
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0006
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0007
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0008
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0009
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0010
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0011
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0012
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0013
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0014
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0015
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0016
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0017
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0018
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0019
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0020
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0021
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0022
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0023
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0024
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0025
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0026
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0027
	1998-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0028

