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Lietuvos skautų įkūrėjas 
Petras Jurgėla

PIRMIEJI
LIETUVIŲ 

SKAUTŲ IR 
SKAUČIŲ 
VIENETAI
VILNIUJE

Rašo Petras Jurgėla

1918.IX Vilniuje aplankiau nuo 1914 pažįstamą dailininką 
ir gimnazijos mokytoją Antaną Žmuidzinavičių. Drauge nuėjom 
prašyti Vytauto gimnazijos direktorių Mykolą Biržišką, kad pri
imtų mane gimnazijom Besišnekant apie karo tremtiniu lie
tuvių gyvenimą, buvo įvertinti pirmieji lietuvių skautijds dai
gai Rusijoje. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras M. 
Biržiška, jau girdėjęs apie skantybę, troško, kad svetur prasi
dėjęs skautiškas lietuvių sąjūdis būtų tęsiamas ir Lietuvoję. 
Todėl mielai priėmė mane ir mano brolius gimnazijon, kaip 
neturtingus atleido nuo mokesčio už mokslą ir paprašė kuni
gą V. Liegų priimti mus į jo bėndrdbutį-prieglaudą.

1918.X.1 TĖVYNĖS SARGO redakcijos kambary įvyko 
ateitininkų susirinkimas, kurį ir jo pasekmes Jonas Ktiprionis 
aprašė MŪSŲ VYTY N r. 4/58:

Susirinkime pranešta' kad paskaitą apie skautus skaitys Petras Jurge
levičius (vėliau Jurgėla). Pradžioje išdėstė skautų or-jos principus, charakterį, 
veikimo metodus. Buvo apibertas klausimais apie skautus. Tuojau prisistatė 
eilė savanorių j pirmuosius Lietuvos skautus.

Prelegentas davė kaikuriuos metmenis bosimai lietuvių skautų or-jži. 
P. Jurgėlai teko būti ne tik pradininku, bet ir faktinuoju lietuvių skautų or- 
jos kūrėju. Baden-Powellis suformulavo šiai or-jai principus ir davė jai spe
cifinį pobūdį pagal anglų jaunimo ir tautos papročius. Kuriant • liet. skautų 
or-ją, .nepakako nukopijuoti įstatus, programas, ženklus. Kiekvieną smulkme
ną reikėjo pergalvoti, pertvarkyti ir pritaikyti lietuvių jaunimui, o kitus daly
kus visai naujai Sukurti. Šiandien sunku įsivaizduoti, kaip didelis darbas bu
vo atliktas. Ir tai vieno žmogaus triūsu ir rūpesčiu.

Po paskaitos 2 mergaitės ir 10 jaunuolių sudatė skiltį, 
kurios pirma sueiga įvyko tą pat vakūią. Prasidėjo sistemingas 
darbas. Mūsų šeima augo. 1918.XL1 lietuvių gimhdzijoje įvyko 
Vilniaus lietuvių skautų bei skaučių draugovės pirma sueiga. 
Gruodžio vidury iš skaučių sudaryta Birutės d-vė, iš skautų — 
Vytautd d-vė.*) 1919 pavasarį buvo jau 40 skaučių ir 80 skau
tų (12-20 amž.) — iš viso 120.

Naujai lietuvių or-jai reikėjo duoti ideologinį pagrindą, su
lietuvinti trijų skauto-ės patyrimo laipsnių programą, sukurti 
skautinių mazgų pavadinimus ir kt. Ilgai teko galvoti Morso 
(Morzės) ir vėliavėlių (semaforų) signalizacijas pritaikant lietu
viškai abėcėlei.

Pradžioje, kaip ir Voroneže, vadinomės vyčiais. Šį vardą 
net ir pašalaičiai pagarbiai ištardavo. Nuo 1918 gruodžio vadi
nomės skautais ir skautėmis, o mūsų sueigos įvykdavo erdviuo
se Vytauto gimnazijos rūmuose, Gedimino gatvėje Nr. 38.

*) 19Ž2.IV.19 laikinas Vyriausias Skautų Štabas kaime savo įsakyme Mt. 1 
suregistravo 18 d-vių ir paskelbė, jog pirmoji Vytauto d-vė ir antroji Bi
rutės d-vė buvo įkurtos Vilniuje 1918.XI.1. Dėt to buvo įprasta lieiuviiį skau- 
tijos įsikūrimą Vilniuje sieti su šia data. Pirmas lietuvių skautijoš vienetas 
(skiltis) Vilniuje buvo įsteigtas 1918.X.1, pirmoji mišri d-vė 1918.XL o pir
moji skaučių d-vė apie 1918.XIt.15.

'Lietuvos nacionalinė į 
m Mažvydo biblioteka^
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Lietuviškosios skautijos 
garbingo jubiliejaus 

proga

ŠIEMET lietuviškajai skau- 
tybei sukanka aštuoniasde
šimt metų. Gyvavimo sukaktis 
ne eilinė, jei nubrisime 80-ties 
metų baro vagomis atgalios į 
tas mūsų Nepriklausomo gy
venimo kūrimosi ūkanas, ka
da toji Skautybės ugnis buvo 
įžiebta lietuviškos buities 
žaizdre. Tada Lietuva kūrėsi, 
kėlėsi iš karo griuvėsių nau
jam kūrybiniam, gyvenimui. 
Viena jos kūrybinio gyvenimo 
apraiškų buvo — lordo gen. 
Baden-Powelio paskelbta 
Skautybės — artimo meilės ir 
broliškumo — idėja. Jos sėkla 
sužydo ir ėmė vešliai klestėti 
mūsų Rūpintojėlių ir Laisvės 
karių-savanorių žemėje.

Kraštas gyveno Nepriklau
somo gyvenimo saulėtekį. Vi
sose krašto srityse gyvenimas 
virte virė. Ir mūsų jaunimas 
būrėsi į skautybės gretas. Tai 
buvo gražūs Skautybės kūri
mosi metai. Ir štai toji skau
tybės Lelija, pasodinta derlin
game Nemuno slėnyje, išaugo 
ir sužydo vešliais žiedais, kil
niais darbais ir lietuviško pa
siaukojimo žvaigždėtais idea
lais nusėdami ne tik gimtąją 
padangę, bet ir spindėdami 
tolimoje tremtyje, ir čia — 
išeivijoje...

Kiekvienoje tautoje jauni
mas yra pats gražiausias ir 
šviesiausias idealizmo švytu
rys, kilnių idealų platintojas ir 
kovotojas, nebijąs dėl savo įsi
tikinimų paaukoti ir savo gy

vybę. Jaunimas — tai saulės 
spindulys, nušviečiąs kasdie
nybės niūriąją padangę, tai 
gražiausioji vaivorykštė, švie
čianti šios žemės kloniams. 
Jei nebūtų jaunimo pasaulyje 
— nebūtų idealizmo, šviesaus 
pasiaukojimo, nebūtų gražių 
sapnų, kuriuos sapnuoja žmo
nija šimtmečių šimtmečiais, 
ilgėdamasi gražesnio, švieses
nio, prasmingesnio rytojaus. 
Didysis mūsų žemės Kūrėjas, 
leidęs žemėn pavasarį — ku
ris, deja, nėra amžinas — lei-

do ir sukūrė žmogaus jaunystę 
— tą nenutrūkstantį žemės 
žmonijos pavasarį. Ir jis at
gimsta kiekvieną kartą vis 
naujoje žmonijos kartoje.

Žmogus yra atspindys amži
nojo dieviškojo grožio, tos die
vybės deganti kūrybinė ki
birkštis. Jaunimas yra tos 
žmogiškosios minties, troški
mų ir ilgesio idealų ir kūrybi
nių užsimojimų tąsa. Nenu
trūkstanti žmonijos kartų jun
giamoji grandis; amžinai jau
na savo energija, šviežia savo 
mintimis ir liepsnojanti savo 
kilniais idealais.

Vienas tokių kilnių idealų 
išreikštas šūkiu, Dievui, Tė

vynei ir Artimui, yra mūsų lie
tuviško skautų jaunimo pa-i 
grindinis tikslas, kuriuo ši' 
skautų organizacija vadovau
jasi jau 80-tis metų. ■ Skautui 
organizacija, įkurta lordo Ba-; 
den-Powelio, kaip gražus lie-; 
tuviškas ąžuolas užaugo iri 
klestėjo Lietuvoje. Šios orga
nizacijos kelias, nueitas per 
tuos ilgus metus, vertas dė
mesio ir pagarbos. Nes žino
me, kad tik doras, religingas 
drausmingas ir tautiškai at 
sparus jaunimas gali vest 

tautą į šviesią ateitį.
Dievui, Tėvynei ir Arti

mui — koks kilnus ir krikš
čioniškas šūkis! Kokia gili 
mintis ir prasmė, ir gražus gy- • 
venimo tikslas slypi šiuose tri
juose žodžiuose! Be Dievo nėra 
palaimos jokiam darbui. Tik 
Jo laiminami ir jo rankos sau
gomi nuo gyvenimo aštrių vė
jų, jauni žmonės gali žengti į 
savo dvasinį tobulėjimą, į save 
tikslų viršūnę. Skautas pasi
žada duodamas priesaiką ir 
įžodį, kad dorai ir ištikimai 
vykdys tuos skautiškus įsta
tus, kad gyvens ir statys savo 
gyvenimo rūmą ant šių tvirtų 
krikščioniškų pamatų. Skau-
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tybę simbolizuoja lelija — toji 
tyra nekaltybės gėlė, kuri Ve
lykų metu mums vaizduoja 
krikščioniškąjį žmogaus dva
sios prisikėlimą. Ši skautiškoji 
Lelija žymi jaunuolio pasiau
kojimą aukštesniam, dvasi
niam gyvenimui. Skautas tar
si pakyla aukščiau kasdieny
bės žemiško purvo ir savo dva
sia atsiremia į aukščiausiąją 
būtybę — Dievą.

Neveltui lietuviškas jauni
mas liepsnojo gražiais ir kil
niais idealais, neveltui ir Lie
tuva garsėjo, kaip Smūtkelių, 
Kryžių ir Marijos žemė! Mat, 
lietuvis jau nuo seniausių lai
kų yra labai religingas, myli 
gamtą, augalus ir gyvulius. Jo 
siela kupina tyriausios pan
teistinės meilės savajai žemei! 
Ir, štai, jaunasis skautas mo
kosi, kaip šv. Pranciškus, my
lėti kiekvieną tvarinį, kiek
vieną gyvą sutvėrimą. Ir toji 
šv. Pranciškaus dvasia yra 
kartu ir jo skautiškumo dva
sia.

Tėvynė skautui-tai jo tėvų ir 
protėvių žemė. Ir jo gimtoji že
mė — gentkarčių didysis lop
šys, iš kurio išaugo lietuvių 
tauta. Brangindamas savo tė
vų žemę, skautas yra pasi
ryžęs dėl jos aukotis ir mirti. 
Ir nėra buvę atsitikimų, kad 
lietuvis skautas ir skautė bū
tų išsižadėjęs savo tėvynės ar 
ją išdavęs. Dėlto per ištisus 
50-tis metų — Lietuvai ken
čiant okupacijas, tremtį ir 
priespaudą — daug skautų or
ganizacijos narių yra žuvę, bu
vo nukankinti ir ištremti į 
svetimas stepes ar šaltąsias 
tundras. Bet ir ten jie ne- 
ipalūžo, nes jei žmogus turi gy
venimo tikslą ir pasiaukojimo 
idealus — toks turi dvasinę 
atspirtį ir jo idealai, net ir 
sunkiausią gyvenimo valandą, 

šviečia jam kelrodžio šviesiąja 
žvaigžde.

Meilė Dievui, meilė savajai 
Tėvynei, meilė savo artimui — 
tam žemės bendrakeleiviui 
broliui — žmogų pakelia. Nes 
per meilę artimui mes tobu
lėjame, savo dvasioje kylame į 
tas dvasines aukštumas, ku
rių siekia kiekvieno tikinčiojo 
siela. Nes gi tuo pagrįstas ir 
visas žmogaus gyvenimas že
mėje: „Mylėsi savo artimą, 
kaip pats save” (Mato 22, 35- 
46).

Šiandien, džiaugdamiesi iš- 
...ilminga lietuvių skautų jubi

liejine švente, prisimename vi
sus tuos Lietuvos sūnus ir 
dukras, kurie nepalūžo dva
sioje, laikydamiesi ir vadovau
damiesi tuo kilniu skautybės 
šūkiu. Daugelis jų ilsisi po šal
tąja žemės velėna ne tik Tė

vynėje, bet ir tolimoje nesve
tingoje šalyje, mirę nuo bado, 
vargo, kančių. Lenkiame prieš 
juos savo galvas, meldžiamės 
už juos ir savo susikaupime 
prašome Aukščiausiojo jų sie
lai palamintos amžinybės, o 
mums, gyviesiems, stiprybės 
ir toliau žengti savo idealo ke
liais. Mūsų didžiausias troški
mas — kad lietuviškoji Skau- 
tybė žydėtų ir klestėtų Nemu
no šalyje, kurioje ji, kaip gra
žiausias žiedas, pražydo prieš 
80-tis metų!

Būkime kaip pavasario verž
lus upokšnis — palaikykime 
savo širdyse gyvą skautybės 
idėją, aukodamiesi dėl jos ir 
savo tautos gyvybinio išliki
mo! Telaimina Aukščiausias 
mūsų visų — net ir pačių jau
niausių — žingsnius, bren
dančius į saulėtą savo tautos 
ateitį, telaimina visos Skauti- 
jos pasiryžimą išlikti lietu

viais. Būkite amžinai žali pa
siryžimo daigai, kurie nevys
tančiais žiedais šlama savo 
šviesiu pavyzdžiu ateities kar
toms !

Dievui, Tėvynei ir Arti
mui!

Balys Auginąs
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Geru pavyzdžiu, kaip skautai šio pasaulinio 
sąjūdžio mintį suprato bei įgyvendino po I Pasaulinio 
karo atsikuriančioje Lietuvoje būtų dviejų lygiagrečių 
išgyvenimų poveikis tolimesniam lietuvių kultūros 
vystymuisi.

Kai tuometinį pasaulį sutiko iš caro viduramžių 
kylantys Lietuvos gyventojai, modernaus miesto 
kultūra galėjo atrodyti idealas, o kaimo kultūra 
atsilikusi ir didesnio dėmesio neverta, nors, kiek iš 
pasakojimų, įvykių ir vėlesnės istoriografijos žinome, 
krašto nuotaika tikrai atspindėjo sutartinėse 
pastangose prikelti ųkį mokslą, meną, visą 
gyvenimą ir pačią valstybę.

Kotryna Marijošienė su mergaičių grupe dalyvavo 
tarptautinėje šokių šventėje Anglijoje, kur lietuvių 
tautiniai šokiai susilaukė didelio dėmesio. Sis 
žavesys kaime gyvai liaudies kūrybai iššaukė 
Lietuvoje susidomėjimą ir ligi šiol net ir 
didmiesčiuose įvertinimą. Užsienyje lietuvių tautinių 
šokių mokytojos ir mokytojai beveik be išimties 
buvo skautininkai, skautininkės. K. Marijošienė tiek 
brangino skaųtybę, kad prašėsi palaidojama skautės 
uniformoje.

1933 m. Lietuvos skautai dalyvavo pasaulinėje 
stovykloje Godelio, Vengrijoje, su skudučių bei kitų 
liaudies instrumentų orkestru. Tai buvo paprasti 
kaimo, miestelių ir miestų vaikai. Kai Budapešto 
dienraščiai pirmuose puslapiuose atspausdino 
nuotrauką, atgarsis pasiekė Lietuvą, ir šiandien 
birbynė - koncertinis instrumentas, o tautiniai šokiai 
bei tradiciniai instrumentai - pasididžiavimo ir 
atstovavimo dalykas. Beje, ir nuo pat pirmosios 
Lietuvos skautų stovyklos išliko paprotys visuomet 
pasistatyti lietuvišką kryžių ar koplytėlę.

Neaptariant visos skautiškos pasaulėžiūros, kuri 
anais laikais pakankamai išdėstyta Stasio Šalkauskio 
knygelėje tokiu pat pavadinimu, užtenka pabrėžti 
skautų šūkius “Dievui, Tėvynei, artimui” ir “Budėk!”. 
Viso auklėjimo, lavinimosi tikslas yra padėti 
bręstančiam jaunuoliui išvystyti būdą, kurio tauri 
asmenybė pasireikštų savanoriška tarnyba kitiems. O 

tokiais piliečiais ir tokia susiklausiusia tarnyba 
pagrįsta kiekviena laisva ir (nesovietine prasme) 
demokratinė šalis.

Skautų bei skaučių ir viso sąjūdžio poveikis 
Lietuvoje plačiau aprašytas P. Jurgėlos knygoje 
“Lietuvos skautija” ir nesenai išleistoje “Lietuviškoji 
skautija”.

Užsieniuose atsidūrę lietuviai gana anksti būrėsi 
skautiškuose rateliuose, pvz. 1933 m. Brazilijoje, 
prieš pat karą Uragvajuje. Žinoma, stambiausia dalis 
karo nuteriotoje Europoje (daugiausia Vokietijoje), 
kai dar ruseno griuvėsiai, o nuo 1947 m. Australijoje, 
Kanadoje, D. Britanijoje, JAV, Brazilijoje,

Argentinoje, Venesueloje ir kitur. Geru pavyzuziu čia 
būtų jaunų suaugusių emigracija iš karo pabėgėlių 
stovyklų Vokietijoje į tolimą Australiją.

Kai pirmasis imigrantų laivas artėjo prie Vakarų 
Australijos krantų, jame tarp šimtų įvairių tautybių 
žmonių buvo apie 40 lietuvių skautų. Dar laive, 
sąmoningai naujos savo šalies teritoriniuose 
vandenyse, skautai ir skautės susirinko sueigai ir 
skautiškam laužui (vakarienei, programai su 
dainomis, pasakojimais, šūkiais, vaidinimėliais). Nuo 
tada du skautų eilėse subrendę asmenys pasitikdavo 
kiekvieną naują laivą, paduodami anksčiau atvykusių 
adresus ir įvesdami į lietuvišką tinklą, kuris užsienyje 
gyvenančių lietuvių kilmės žmonių stiprybė.
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Gyvendami daugelypėse kultūrose, turėjo rasti, 
kaip išlikti lietuviais. Toks pat siekimas buvo ir 
Lietuvai esant sovietiniuose pančiuose. Todėl 
sakoma, kad išeivijos skautų tikslas, kaip ateitininkų 
ir kilų sąjūdžių bei organizacijų yra išlaikyti 
lietuvybę (geriau - ugdyti lietuviškumą). Skautų 
stovyklos virto lituanistinėm mokyklom gamtoje, o 
skautiškos programos nuolat papildomos lietuvių 
kultūrosbei gyvenimo dalykais. Gyvenančių tarp kitų 
kultūrų išsibarsčiusių lietuvių bei jų palikuonių (jau 
iki ketvirtos kartos) skautybė tapo labiau šeimyniška, 
perduodama iš senelių vaikaičiams.

Abu šiuos Lietuvos skautų tarpsnius riša esminė 
patirtis, kad skautiškoji mintis ugdo ištikimybę sau, 
kitiems, tautai, valstybei, žmonijai. Toks 
bendruomeniškas įsipareigojimas veda į savanorišką 
tarnybą ir bendrą gerovę, kurios siekia ir asmuo ir 
žmonių jungtys, tautos ir valstybės.

Antanas Saulaitis, S.J.
Vilniuj

z|? Z^ z|\ zf\ Z*\ Z4^ ^4^ Z4\ zj^ zl^

tlElt UODEGOS!
1. Uodega atsiremiu į medį, kai kalu vabalų jieškoti.
2. Jei reikia galiu ant uodegos stovėti
3. Atsiremiu uodega, grauždamas medį.
4. Augdamas suvalgau savo uodegą
5. Jei uodegą prarandu bėgdamas nuo priešų, 
užauga nauja.
6. Kai supykstu, iš uodegos lekia spygliai
7. Kalbinu patelę, gražiai išplėsdamas uodegą.
8. Savo ilgų plaukų uodega baidau muses.
9. Uodega man padeda pakeisti judėjimo ktyptį.
10. Jei išgirsti mano uodegą, saugokis
11. Uodega yra man stabdis, kai nusileidžiu.

ATSAKYMAI
1. Genys, 2. kengūra, 3. bebras, 4. buožgalvis 
(neužaugusi varlytė) 5. driežas, 6. ežys a.ba 
dygliakiaulė, 7. povas, 8. arklys, 9. žuvis, 10 gyvatė 
barškuolė, 11. paukštis.
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„Varpo” 1898 m. lapkričio 
numeryje buvo per visą puslapį 
išspausdinta „Tautiška giesmė”. 
Jos pradžioje yra įrašas „Gaidą ir 
žodžius sudėstė V. K.”. Tai buvo 
Vinco Kudirkos kūrinys, išspaus
dintas prieš šimtą metų Tilžėje, kai 
visoje Lietuvoje, anot poeto Anta
no Baranausko, „Anei rašto, anei 
druko” buvo uždrausta turėti. 

„Varpas”, nors ir kaip žandarų 
gaudomas, išnešiojo tuos tris pos
mus ir melodiją po visą Lietuvą. Ir 
tapo ji iŠ tikro giesme: ją daipavo 
chorai, ją atsistojimu imta gerbti 
kaip giesmę. Ją sugiedojo 1920 m. 
Lietuvos Steigiamojo seimo atida
rymo iškilmėse, ir tuo ji tapo, nors 
dar ir ne formaliai, Lietuvos him
nu.

Bet „Tautiška giesmė” susipra
tusių lietuvių širdyse tapo himnu 
jau gerokai ir prieš formalų jo 
priėmimą. Štai jau 1907 m. rašy
toja Žemaitė aprašo vieną „Vil
niaus kanklių” vakarą: „Būrys 
lietuvaičių užtraukė sutartinę, visas 
kambarys, kaip vienas žmogus, 
stojo stati, nes pragydo tautišką 
lietuvišką himną. Himno gaida

6
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Dr. Vincas Kudirka

Rusų okupantai išniekino 
paminklą

sujudino ir sugraudino širdį, atsi
minei neseniai pergyventą lail<ą, 
kuomet žmogus baimėje, patyliai 
šnibždėjo: ’Lietuva, tėvynė mūsų’. 
Sykiu džiaugsmas šildė širdį, jog 
jau iškovojome nors tiek liuosybės, 
kad galima tuos žodžius viešai ir 
balsu dainuoti.” (Iš „Raštų” V 
tomo, psl. 316).

Kai tik švystelėjo galimybė 
lengviau atsikvėpti, susiorganizavo 
laisvei siekti Sąjūdis, o su juo 
atgimė ir Lietuvos himnas — ne
mirtinga Vinco Kudirkos „Tautiška 
giesmė”. Vytautas Landsbergis, 
daugiausiai pasižymėjęs atkuriant 
nepriklausomą Lietuvą, taip aprašo 
viešai sugiedotą valstybinį himną:

„Nors lietus jau smarkiai lijo, 
mes to nejautėme: atrodė, lyg 
debesys retėja, ir virš Lietuvos vėl 
pradėjo šviesti saulė. Per garsiakal
bius pradėjome groti mano atsi
neštą amerikietišką plokštelę su 
Lietuvos himnu — jis pasigirdo 
viešai Lietuvoje pirmą kfertą po 40

sL Uz sįz ~dz ąV •Uz sL* sV \įz sįz _
~ p 'T' 'Tv o' 'n m* ■m* ■'n ■ą’s -'p. •'p* -rs •'p* -

Namas Naumiestyje, kuriame 
gyveno ir mirė Vincas Kudirka

V. Kudirkos paminklas 
Buvo įrašyti žodžiai: 
Tegul saulė Lietuvos 
tamsumus prašalina 
Ir šviesa ir tiesa 
mūs žingsnius telydi. metų. Jaunesni žmonės bandė 

sekti, atrodė, nelabai žinomus 
žodžius, juos kartu giedoti, o vy
resnieji springo ašaromis.” (Vy
tautas Landsbergis, „Lūžis prie 
Baltijos” psl. 113).

Taip veikė į tautą Vinco Ku
dirkos „Tautiška giesmė”. Tokia ji 
buvo tautai carų laikais, tokia 
Nepriklausomybės saulėje, kaip 
anuos laimingus metus vadino 
poetas Mykolas Vaitkus, tokia 
ilgoje sovietinėje okupacijoje, tokia 
ir dabar, kai Lietuva vėl atgimė.

A. K. „ Varpas ”

Bet kurioje kovoje, jeigu p liečia Lietuvos laisve niekuom ■ 
neužmirškime vieno — lietuvių tauta yra maža tauta, gyvena. ši 
galiūnų paonksneje, todėl esame vienas kitam reikalingi, ka“ T 

būtumėm retkarčiais skirtingos nuomonės.
Dr, Stasys Kuzminskas
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ilkas dalgį išgalando, 
Šieno piaut išėjo.
Uodas nosin jam įkando.
Vilkas verkt pradėjo.

apė pakvietė gaidelį 
Eit suktinio šokti, 
O gaidelis vis negali 
Patrepsent išmokti.

iškis karklų vyžas pina 
Eis į balių šokti. 
Žvirblis avižas augina, 
Baigia jos prinokti.

Fsulaukė šaltis galo —
Bus pavasarėlis. w
Pempės baloj, pempės baloj, " 
Kiškis karklynėly.

8
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(Iš lordo R. Baden-Powellio raštų")

Kokiu, būdu laikraštis gali bū
ti padarytas iš sniego?

O štai kaip: dažnai, žiemai 
atėjus, didelės snaigių armijos
— šimtai, tūkstančiai, milijonai, 
bilijonai —- padengia žemę, ir 
iš jų pasidaro laikraštis, pilnas 
naujienų, kurias kiekivenas šau
nus skautas gali perskaityti.

Iš pradžių atrodo, kad viskas 
balta ir tiek, tik atidžiau įsižiū
rėjus matomi įvairūs ženklai- 
ženkleliai, kurie kaip tik ir per
duoda mums įdomias žinias.

Eikš su manim ir pabandyki
me perskaityti, ką sniego laik
raštis mums praneša.

Kas čia? Čia žvirblelis - na
bagėlis išėjo pasivaikščioti.

Iš kur aš tai žinau? Matai, 
broleli, paukščiukai, gyveną 
krūmuose, paprastai šokinėja, 
suglaudę abi kojeles.

Zylės pėdsakai būtų mažesni, 
o kėkšto — didesni. Stambesni 
paukščiai ir tie, kurie gyvena 
ant žemės — j azartai, vištos — 
paprastai žygiuoja vienas, du,
— kaire, dešine.

Vandens paukščiai, pavyz
džiui, antys, žąsys, gulbės, kry
puoja ant savo didelių, plokščių 
kojų, kurių pirštai, atsukti į vi-

Ką matome čia? Žvirbliukas 
sustojo ir ėmėsi su didoku bul- 
kos gabaliuku. Paskui vėl šoki
nėjo ir vilko grobį su savimi: jis 
aiškiai įsispaudė sniege.

Bet paukštelis negalėjo viso 
gabalo sulesti, o jo vis dėlto nė

ra. Vadinasi reikia kitur pažiū
rėti.

Taip, ten guli gabaliukas, ir 
aplink jį vėl matyti žvirblio pėd
sakai.

Bet kas ten susikryžiavo su 
jais? Nugi, zui/cis-puikis, kiškis- 
piškis buvo išėjęs pasivaikščioti.

Gal zuikis - puikis išgąsdino 
žvirblį? Ne. Žvirblelis šoko per 
zuikio pėdas, vadinasi, jis čia 
buvo po jo. Be to, manau, zuikis 
būtų pagriužinėjęs bulkutę, jei 
būtų ją užtikęs pakelyje. Ar su
tinki su manimi?

Bet kodėl vargšas žvirblelis 
staiga nustojo šokinėjęs ir, pa
likęs bulkutės gabalėlį, nuskri
do?

O, matau jau!
Ten yra kitų pėdsakų. Kas 

slenka taip atsargiai, kad jo už
pakalinės kojos beveik žengia 
ten, kur buvo priešakinių kojų 
pėdsakai? Tuo būdu atrodo, 
kad iŠ viso palikti tik du ženklai 
vietoje keturių.
. Tai gerbiamoji katė! Ir ne taip 
sau atėjusi, bet užsimaniusi pa
medžioti Jos pėdsakai vis artėja 
ir. artėja prie žvirblio, ir jos ne
ramiai judanti uodega vos, vos 
paliečia sniegą vienur, kitur.

Ką reiškia šis staigus judesys? 
Ji pasispirią ilgomis užpakali
nėmis kojomis, metasi į dešinę, 
į kairę, ir nubėga dideliais šuo
liais! Dabar žinau: Meškis - 
Peškis pradėjo ją vytis! Štai jo 
pėdsakai, dideli, gilūs, išspyrę

sniego į visas puses, toks smar
kus buvo tas baisus šuo.

Jo savininkas p. Kempė ne
pritarė Meškiui: sustojęs jis try
pė kojomis ir barė šunį.

To neužteko: pagriebęs savo 
lazdą, senukas metė ją į šunį.

Vargšas Meškis-Peškis, atsi
prašinėdamas už nevykusį elge
sį, atkiūtino pas savo poną, at
nešdamas jam lazdą burnoje 
aiškiai matai ■— ar ne? — kad 
p. Kempės pėdsakai neina iki 
tos vietos, kur lazda buvo, bet 
šuns pėdsakai veda ten ir atgal 
pas p. Kempę, nes lazdos ten ne
bėra.

Viskas gerai pasibaigė; niekas 
nenukentėjo.

Ponas Kempė nuėjo namo, jo 
lazda paliko gilias skyles snie
ge. Meškis dzimbino paskui jį.

Medžiotoja katė nubėgo, iškė
lusi uodegą į orą. Žvirblelis na
bagėlis čirškia ant tvoros. Kiš- 
kis-Piškis šildo save šiltame, 
sausame urvelyje.

Ir kas atsitiks su sniegu? Jis 
ištirps saulutėje ir vėl pakils į 
padanges, kur keliaus jomis de
besyse.

Kai panorėsi vėl paskaityti 
sniego laikraštį su manimi, iš 
debesų, gal, pasipils vėl milijo
nai snaigių ir- vėl eisime pėdsa
kų ieškoti.

Išvertė Pilkoji Pelėda
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Skautybė - tai kova dėl tobulo 
ir pilno žmogaus.

Pačiuose skautybės pamatuose 
glūdi trys didžios idėjos, kurios 
turi tapti didžiausiu skautų jaus
mų, minčių ir veiklos varikliu.

Todėl ir pats skautavimas tik
ras skautiškasis veikimas turi rem
tis trijų pamatinių idėjų dvasia: 
Dievo meHės, pilietinės minties, 
kylančios iš tautos meilės ir vals
tybinės pareigos, irigyvenimo pa
matavimo tieste dvasia.

Pirmoji i d ėįj a - 
tai jaunose širdyse gaivinimas to
kio Dievybės pasiilgimo, kuris at
sispirtų visoms materialistinių pa
saulėžiūrų pagundoms ir taptų ne
sugriaunama krikščioniškosios e- 
tikos dėsnių atrama.

Tai pirmasis tobulos jaunuolio 
asmenybės ugdymo pagrindas.

Antroji idėja-
glūdi mūsų tautinėje ir valstybi
nėje buityje.

Kadaise nelaisvėje visiems mū
sų tautos žygiams švietė vienas 
bendras didis tikslas: laimėti lais
vę. Laisvė buvo laimėta ir lietuvių 
tauta 1918-1940 m. laikotarpyje 
kūrybiniu darbu stiprino laisvės 
gyvenimą. įlojo pasaulinio karo 
audra įgalino sovietų diktatorius 
pavergti Lietuvą. Šiandien ji vėl 
laisva.* Skautiškos idėjos vėl 
laisvai skelbiamos Lietuvoje. Bet 
reškia pagalbos. Padėkime 
Lietuvai, pagelbėkime Lietuvos 
skautams.

Lietuva turi tapti nepriklauso
ma, ir lietuvybė turi išlikti gyva.

Trečioji i d ė j a -
tai tobulas .skautavimas. Skauty
bė auklėjimo sistema, veikianti 
savitais metodais ir siekianti har
moningo fizinio išsilavinimo gre
ta darnaus širdies ir intelekto ug
dymo ir valios stiprinimo.

Tobulas skautavimas pasiekia- 
mas^ei

gerai pažįstama,

tinkamai suprantama ir 
nuoširdžiai gyvendinama 

skautybės jkūrėjo lordo R. Baden- 
Powelio nutiesti skautiškojo auk
lėjimo pagrindai.

Skautybė yra dar ir organizaci
ja, turinti savitą struktūrą ir įvai
rių detalių normuojamų ir pan.

Ir čia tenka kreipti didelio dė
mesio į tai,
—kad forma nenustelbtų turi
nio,
—kad neatsirastų paviršutiniš
kų šūkių, už kurių būtų tik tuš
tuma,
-kad grynai išorinių pasireiški
mų nelaikytumėm moraline jė
ga,
—kad nevartotumėm paviršuti
niškų šablonų ten, kur reikia 
taikyti tikri metodai.

Įsidėmėtina:
Skautybės principai negali būti 

tik egzaminų formulės, bet jie tu
ri persunkti visą skautavimą.

Ne tiek kalbėti, kiek atlikti 
konkrečius darbus.

Reikalingas stiprus tautinis so
lidarumo auklėjimas, paremtas tik
rojo broliškumo ir seseriškumo.

SUPRANTI
VAIKUS

Jėzau, ačiū, kad neatėjai 
į šį pasaulį,

kaip galingas žemiškas 
karalius,

O gimei prakartėlėj 
neturtingas kūdikėlis. 
Žinau, Tu labai myli 
ir supranti visus vaikus. 
Man yra lengva su Tavim 

kalbėtis
ir į Tave melstis.
Ačiū, kūdikėli Jėzau, 

kad gimei
ir mane myli

v. s. Liūda Rugienienė
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KAtlNO PII.JS. Yra prie Nemuno ir Ne 
ries santakos. Pastatyta XIII a. II pusė
je, per LDK karus su Kryžiuočių ordinu. 
Buvo aptvarinio tipo, užėmė ~0,5 ha. 
Ją sudarė 2 akmeninės kiautinės konst
rukcijos sienos: vidinė (~12 m aukš
čio, ~2,5 m storio, viršuje iš lauko 
pusės apmūryta plytomis) kalvoje, iš
orinė (~ 11 m aukščio, ~2 m storio) 
apsauginiame griovyje. Kieme stovėjo 
mediniai pagalbiniai įrengimai ir pasta
tai. Vaidoto Kęstutaičio vadovaujamos 
įgulos ginamą A 1362 sugriovė kryžiuo
čiai. Iki 1368 atstatyta ant buvusios vi
dinės sienos pamatų. Sienos 9,5 — 12 m 
aukščio, ~3,5 m storio, kiautinės, mū
rytos kaitaliojant akmenų ir plytų eiles. 
Kampuose pastatyti 4 flankiniai bokštai, 
viduje išilgai sienų — medinė šaulių 
galerija. Pilį juosė apsauginis griovys. 
A buvo lietuvių ir kryžiuočių kovų ob
jektas, daug kartų apgriauta ir remon

Manoma, kad 
taip atrodė 
Kauno pilis 
1560 m.

tuota. 1404 galutinai atiteko lietuviams. 
Buvo atsparos punktas, rengiant 1409 
žemaičių sukilimą ir karą su kryžiuo
čiais. Po Žalgirio mūšio (1410) A kar. 
reikšmė sumažėjo, ji lapo Kaurro seniū
no rezidencija. 1560—80 prie p. r. bokš
to įrengtas barbakanas. 1601 —11 A dalį 
paplovė Neris. Pilis ėmė griūti, buvo 
apleista, XVIII a. virto griuvėsiais. 1831, 
1895 remontuota. 1925 tyrė A. Presas, 
1930, 1932 — E. Volteris, 1938—41 buvo 
konservuojama. Tyrimai atnaujinti 1954 
(archeologai P. Tarasenka, 1955—61 — 
K. Mekas; architektai S. Abramauskas, 
Z. Simonavičius). Pagal Simonavičiaus 
projektą A griuvėsiai konservuoti (bai
giamuosius darbus suprojektavo S. 
Cerškutė). P. r. bokšte 1964 įrengtas 
Kauno istorijos muziejaus filialas. Pav. 
L: K. Mekas, Kauno pilis. — Lietuvos pilys, 
V., 1971.

Dalinai atstatyta
Kauno pilis
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v.s.fil. Antanas Paąžuolis

Vadovybė
Nuo pat pirmųjų dienų sto

vyklinis gyvenimas vyko pagal 
iš anksto numatytą programą.

Visos VIII Tautinės sto
vyklos, pavadintos „Protėvių 
žemė”, viršininkė buvo v.s. Bi
rutė Banaitienė, LSS Tarybos 
ir Pirmijos pirmininkė. LS 
Seserijos stovyklai „Viltis” va
dovavo v.s. fil. Rita Penčylie- 
nė, Seserijos Vyriausia skauti
ninke.

LS Brolijos stovyklai „Kuni
gaikščių žemė” vadovavo v.s. 
fil. Albinas Sekas, Brolijos Vy
riausias skautininkas.

Akademinio Skautų sąjū
džio stovyklos „Draugystė” 
viršininku buvo v.s. fil. Rimas 

12

Griškelis, ASS valdybos pirmi
ninkas.

Gausiai dalyviais jaunų šei
mų pastovyklei, talkinant 
skautukų tėvams, vadovavo 
energinga skautininke fil. Ra
sa Karvelienė. Pastovyklė va
dinosi „Mažoji Lietuva”. Jos 
šūkis; „Mes mažiukai „lietu
viukai, tik pradėjome skau- 
tauti; dirbam žaidžiam, išdy
kaujami mes norime užaugti!”

Pirmoji savaitė

Į VIII TS stovyklą Paxton, 
MA, atvykome rugpjūčio 8 d. 
Įsirengus prasidėjo skautavi- 
mas. Sekmadienį buvo oficia
lus stovyklos atidarymas. 
Vėliau — šv. Mišios, aukoja
mos vyskupo s. Pauliaus Bal

takio, koncelebruojant Lietu
vos ir Baltijos kraš,tųf jėzuitų 
provincijolui kun. v.s. fil. An
tanui Saulaičiui, S.J., kun. s. 
Algimantui Gudaičiui, S.J., ir 
ev. liuteronų kun. s. Algiman
tui Žilinskui.

Visą savaitę vyko įvairūs 
skautiški užsiėmimai, šventės 
ir įžodžiai.

Skautų įžodžius davė kandi
datai: Tomas Butrimavičius iš 
Brazilijos, Stasys Kuliavas ir 
Povilas Leknickas iš Toronto 
ir klevelandiškis Mindaugas.

Penktadienį jūrų skautai ir 
skautės šventė Jūros dieną su 
tradicinėmis apeigomis, kurių 
metu prisimenant žuvusius ir 
mirusius brolius bei seses į 
ežero gelmes buvo nuleistas 
ąžuolo lapų vainikas. Ta proga

Stovyklos vadija

jūrų jaunių įžodį davė : Vitas 
Mikalčius, Andrius Novak, 
Vitas Jozaitis, Mykolas Bill ir 
Tomas Budickas.

Kaip didelėse stovyklose 
įprasta, buvo atskirų pasto- 
vyklių pasirodymų dienos. Pir
mos tokiam įvykiui pasiruošė 
sesės, pravesdamos Seserijos 
dieną.

Tą dieną kiekvienas „Vil
ties” stovyklos vienetas atsi
lankantiems svečiams papasa
kojo savo vieneto pavadinimo 
reikšmę. O vienetai vadinosi 
— „Mažoji Lietuvą”, „Laisvės 

Varpas”, „Pėdsakos”, „Kovos 
keliu” ir „Kryžių kalno sesės”. 
Buvo įdomu stebėti sesių labai 
kruopštų pasiruošimą svečių 
priėmimui.

Po dienos užsiėmimų, penk
tadienio vakare didžiulėje pie
voje buvo suruošti šokiai. Vy
resniems tai priminė Lietuvos 
kaimuose ruošiamus vakarė
lius. Šokiai buvo šių dienų ir 
teikė progą jaunimui išlieti 
susikaupusią energiją. Gal 
kitą rytą buvo kiek sunkiau 
keltis ne tik jaunimui, bet ir 
vadovams bei vadovėms, ku
riems teko globoti vakarėlį ir 
palaikyti tvarką šokių metu.

Trys prityrusios skautės, at- 
likusios tradicinį budėjimą, 
saulei tekant davė vyresniųjų 
skaučių įžodį. Pasipuošusios 
rugiagėlių žiedų spalvos kak
laraiščiais, lydimos palydovių, 
lainuodamos aplankė visas 
stovyklas, prižadindamos gi
liai įmigusius stovyklautojus. 
Tųomi jos reiškė savo džiaugs
mą, tapusios vyresnėmis 
skautėmis. Tai buvo sesės An
gelika Kazlauskaitė, Gina Wa- 
lat ir Megan Hauptman.

Savaitgalio iškilmės ir 
svečiai

šeštadienis buvo labai jud
rus pasiruošimais sutikti daug 

atvykstančių svečių. Brolijos 
,,Kunigaikščių žemė” stovyk
los vadovai ir joje stovyklau
jantieji skautai su savo kuni
gaikščiais — Mindaugu, Ge
diminu, Algirdu, Kęstučiu ir 
Vytautu, naudodamiesi šven
tiška šeštadienio nuotaika, 
pakvietė visas seses, Akade
minio Skautų sąjūdžio „Drau
gystės” stovyklautojus ir atvy
kusius svečius susipažinimui 
Brolijos „Kunigaikščių že
mės” karalijon. Čia kiekviena 
„kunigaikštija” pristatė save 
atvykusioms lankytojams, 
papasakodami nuveiktus dar
bus ir pavaizdavo turėtas ko
vas su Lietuvos priešais.

„Kunigaikščių žemė” sto
vyklos vadovybė — v.s. fil. Al
binas Sekas — vyriausias val
dovas, jo pavaduotojas ir pro
gramų vedėjas v.s. Romas Ot
to, pionerijos vadovas v.s. fil. 
Kazys Matonis, v.s. Vincas 
O’Brien iš Anglijos — dainų ir 
laužų vadovas, v.s. Jonas Li
leikis rūpinosi, kad stovyklos 
valgyklon atsilankantiems 
svečiams būtų gerai patar
naujama; v.s. Arūnas Dailidė 
stengėsi visus „Kunigaiščių 
žemės” darbus įamžinti nuo
traukose, o karalijos kores
pondentas v.s. fil. Antahas 
.Paužuolis rūpinosi, kad viskas 
būtų surašyta ir spaudoje pa
skelbta. Karalijos darbus ir 
santykius su kitais stovyklau- 
iančiais vienetais pirmą savai
tę tvarkė komendantas s. Gin
taras Nagys, o antrą savaitę 
— ps. Andrius Gaputis.

„Kunigaikščių žemė” buvo 
padalinta į penkias kuni
gaikštijas: DLK Vytauto —■ 
jaunesniųjų skautų, vadovas 
s.fil. Vytautas Januškis; DLK 
Mindaugo — skautų, vadovas 
v.s fil. Kęstutis Ječius; DLK 
Algirdo — prityrę skautai, va-

14



dovas v.s., fil. Gintaras Plačas; 
ir skautas vytis Petras Plačas. 
DLK Kęstučio — jūrų skautai, 
vadovas j.ps. Algirdas Jonu
šas. DLK Gedimino — skautai 
vyčiai, vadovas s.v. ps. Alvy
das Saplys ir Edvardas Pe
čiulis.

Kiekviena kunigaikštija 
turėjo ir po kelis jaunesnius 
vadovus, komendantus, lau- 
žavedžius, programų vadovus. 
Daug darbo įdėjo v.s. Remigi
jus Belzinskas, paruošdamas 
skautams įdomius užsiėmi- • 
mus. Jūrų skautai naudojosi 
geromis valtimis ir kanojomis, 
parūpintomis amerikiečių 
skautų vadovybės.

Šeštadienio popietė buvo 
skirta pasisvečiavimui ir sto
vyklų lankymui. Svečių pri
ėmimą organizavo v.s. Sigitas 
Miknaitis, v.s. fil. Petras Mo
lis, talkino v.s. fil. Eugenijus 
Vilkas ir v.s fil. Kazys Mato
nis. Stovyklą aplankė vengrų, 
latvių ir JAV skautų atstovai. 
Atvyko ir nemažas būrys LSS 
vadovų, dėl įvairių priežasčių 

tegalėjusių stovyklauti.
Stovyklą aplankė Lietuvos 

ambasadorius Washington, 
D.C., Stasys Sakalauskas su 
žmona Jūrate, Lietuvos kon
sulas New Yorke dr. Petras 
Anusas. Jie nuoširdžiais žo
džiais sveikino 8-tos Tautinės 
stovyklos vadovus už jų pas
tangas sukviesti tiek daug 
jaunimo. Abu svečiai maždaug 
taip sveikino skautus ir vado
vus, lietuviško skautavimo 80 
įmetu sukakties proga, pa
brėždami, kad per tą laiką bu- 
buvo daug įvairių įvykių. Įsi
dėmėtinas 50 metų laikotarpis 
kai Lietuva buvo okupuota, o 
skautai ir vadovai, gyvendami 
išeivijoje puoselėjo Nepriklau
somoje Lietuvoje pasėtą skau
tuos sėklą ir išaugino didžiulę 
lietuvišką skautišką šeimą. 
Pasidžiaugė, kad ir Lietuvoje 
veikia atsikūrę skautai, kurie 
taip pat stovyklauja Nemuno 
pakrantėse ir Vilniaus prie
miestyje.

Stovyklą aplankė Worcester 
miesto meras Raymond Ma

riano, nes ši stovykla vyko jo 
apskrityje. Savo žodyje jis pa
stebėjo, kad lietuviai daug pri
sidėjo prie Worcesterio ir jo 
apylinkių klestėjimo. Atstovų 
rūmų narys Jim Me Govern 
pasidžiaugė turįs lietuviško 
kraujo ir pažadėjo visus skau
tų veiklos įvykius įrašyti Kon 
greso bibliotekoje, kad jie pa 
siliktų ateities kartoms.

Visus pradžiugino stovyk
loje apsilankiusi JAV LB v-bos 
pirmininkė advokatė fil. Regi
na Narušienė. Ji sveikino 
skautų vadovybę ir jų talki
ninkus už pastangas puoselėti 
lietuvybės tęstinumą. Ji pa
brėžė, kad tik iš lietuviškai 
išauklėto jaunimo ateis dar
buotojai Lietuvių Bendruome
nei ir kitoms organizacijoms. 
Džiaugėsi galimybe susipažin
ti su skautijos vadovais ir va
dovėmis ir stebėti parade žy
giuojantį tvarkingai unifor
muotą ir entuziastingai dai
nuojantį skautišką jaunimą.

Raštiški sveikinimai buvo 
gauti iš Lietuvos Respublikos
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prezidento skauto vyčio Valdo 
Adamkaus ir JAV prezidento 
William Clinton. Abu sveikino 
lietuvius skautus, švenčian
čius 80-jį jubiliejų, pabrėžda
mi skautiškos veiklos įtaką 
jauno žmogaus auklėjimui.

Stovyklos viršininkė — LSS 
Tarybos ir Pirmijos pirm, v.s 
Birutė Banaitienė padėkojo vi
siems į šią 8-ją Tautinę sto
vyklą atsilankiusiems sve
čiams.

Sveikinimus raštu atsiuntė 
lietuvių išeivijos katalikų 
vysk. Paulius Baltakis, OFM, 
Lietuvių evangelikų Bažny
čios išeivijoje vysk. Hansas 
Dumpys, JAV senatoriai Ed
vard Kennedy ir John Kerry, 
PLB pirm. fil. Vytautas Ka- 
mantas, daugelis lietuviškos 
fekautijos dabartinių ir buvu
sių vadovų ir vadovių iš JAV, 
Kanados, Pietų Amerikos, 
Australijos, Europos ir Lietu
vos, o taip pat iš daugelio bu
vusių Tautinių stovyklų daly
vių, negalėjusių šioje stovyk
loje apsilankyti; visų čia sumi
nėti negalime.Visiems - AČIŪ!

Kiti stovyklos darbuotojai

Daina ragina: „Stovyklaut, 
iškylant, marš sesės, broliai!” 
Su džiaugsmu tai vykdyta ir 
šioje stovykloje, o kad- jėgų 
nestigtų, „Protėvių žemės” 
valdovė v.s. B. Banaitienė su
telkė gausų būrį prityrusių 
maisto gamintojų. Bostono 
vokalinio seksteto vadovė Dai
va Navickienė buvo pasigėrė
tina ir šios didžiulės stovyklos 
virtuvės vadovė. Jai talkino 
Dana Dilbienė, Danutė Kaza- 
kaitienė, Jūratė Narkevičienė 
ir Bronius Banaitis. Stovyklos 
metu maitinimo skyriui talki
no 40 asmenų ir ASS „Drau-

VIII Tautinėje stovykloje buvo pagerbtos buvusios ir dabartinė Seserijos- 
Vyriausįos skautininkės ir LSS Tarybos pirmininkės. Iš k. — v.s. fil. Lilė 
Milukienė, v.s. Irena Kerelienė, vs fil. Ritė Penčylienė ir v.s. Ęirutė Ba
naitienė.

gystės” broliai ir sesės. Visos 
stovyklos ūkio reikalus tvarkė 
s. Gintaras Čepas su savo 
štabu — Daiva Kiliulyte, Ka
ziu Adomkaičiu, Algiu Kal
vaičiu, Šarūnu Krukoniu, An
drium Dilba, Skaidrium De sa 
Pereira, Varpu De sa Pereira. 
Jiems reikale talkino dar 15 
kitų asmenų.

Iš įvairių vietovių lėktuvais 
atvykusius Bostono ir Provi
dence oro uostuose pasitiko, į 
stovyklą nugabeno ir stovyk
lai pasibaigus vėl į oro uostus 
grąžino LSS Atlanto rajono 
vadas s. Bronius Naras su 
talkininkais Vytautu Dilba ir 
Gloriia Adnmkaitiene.

LS Brolijos Vyriausias skautininkas v.s. fil Albinas Sekas sveikina naujausią LSS narį Ričardą Gaputi, vilkiuko 
įžodį davusį VIII Tautinėje stovykloje. Nuotr. R. Otto
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Įžodžiai
Stovyklai artėjant prie pa-, 

baigos, daug laiko skirta pa-| 
tyrimo laipsnių patikrinimui! 
ir pasiruošimui įžodžiams.

Vytauto Didžiojo karalijos 
kandidatas Ričardas Gaputis, 
pasižadėjęs mylėti Dievą ir tė
vynę, ir kasdien padaryti ge
rąjį darbelį, pasipuošė vilkiu
ko kaklaraiščiu.

Skautams ir skautėms, at- 
; likusiems nustatytos progra- 
, mos reikalavimus, leidžiama 
duoti pasižadėjimą tapti prity
rusiais skautais ir skautėmis. 
Tai atsimintinas įvykis jau
nuolių gyvenime. Šioje stovyk-. 
loję 9 kandidatės, po įspū
dingų apeigų, vakare prie de
gančio laužo buvo įvesdintos į 
prityrusių skaučių būrį. Tai 
sesės: Nyka Aukštuolytė, Au
dra Bielskutė, Aurelija Kon- 
čiūtė, Kristina Lingertaitytė, 
Aistė Narkevičiūtė, Audra Ru- 
pinskaitė, Aurytė Sušinskaitė, 
Viktorija Trakytė ir Vida 
Žiaugraitė. DLK Algirdo pa- 
stovyklės kandidatai į prityru
sius skautus — Laimis de Sa 
Pereira, Rytas Vygantas ir To
mas Subatis pasižadėjo būti 
pavyzdžiu jaunesniems, vyk

dyti skautų įstatus, tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir padėti arti
mui. Pasipuošę prityrusių 
skautų kaklaraiščiais, šie bro
liai pareiškė dėkingumą vado
vams už jų paruošimą šiai 
iškilmingai dienai. Didžiavosi 
prisiėmę didesnę atsakomybę 
būti pavyzdžiu kitiems skau
tams ir visuomenei. Ypač juos 
jaudino, kad įžodį jiems leista 
duoti Tautinėje stovykloje.

Akademinio Skautų sąjū
džio stovyklautojai taip pat 
turėjo pakėlimus į vyresniš
kumo laipsnius. Studentai 
skautai, įsijungę į ASS eiles, 
po vienerių metų studijų uni
versitete ir atlikę nustatytą 
programą, yra keliami į tik
rąsias nares ir į Korp! Vytis 
senjorus.

„Draugystės” pastovyklės 
stovyklautojos Diana Gulbi- 
naitė ir Nina Padalino, pasi
žadėjusios dirbti skautijos idė
jų ugdymui ir visada palaiky
ti ryšį su Akademiniu Skautų 
sąjūdžiu ir jo nariais, tapo 
Akademikių skaučių draugo
vės tikrosiomis narėmis. Korp! 
Vytis junjorai Rimas Pečiulis 
ir Povilas Leknickas, atlikę 
nustatytą programą, parašę 

reikalaujamas temas ir praėję 
apklausinėjimą, po įžodžio bu
vo pakelti į senjorus ir gavo 
Korp! Vytis spalvas.

Suvažiavimai

Stovyklon suvažiavus Lietu
viškos skautybės fondo na
riams ir rėmėjams, to fondo 
pirm. fil. v.s. Petras Molis 
pravedė LS fondo atstovų su
sirinkimą. Apžvelgta LS fondo 
veikla. Fondas, iš jo gaunamų 
palūkanų, skautiškai veiklai 
jau yra paskyręs 13,000 dol. 
Ragino atstovus būti veikles
niais lėšų telkime, siekiant 
fondui gausesnių įplaukų. LS 
fondan 1,000 dol. įnešusiems 
asmenims buvo įteikti gražiai 
įrėminti paveikslai. Juos gavo 
v.s. fil. Sigitas Miknaitis, v.s. 
fil. Vytautas Vidugiris ir v.s. 
Irena Kerelienė.

Stovykloje dalyvaujant ne
mažam būriui „Miško ženklo” 
kursus baigusių vadovių ir va 
dovų, buvo suruoštas susi
būrimas ir pažinčių atnaujini
mas. Šiam įdomiam susirin
kimui vadovavo v.s_. Laima Ki- 
liulienė ir v.s. Česlovas Kiliu-

LS Brolijos „Kunigaikščių žemė” stovyklos dalis vadijos. Iš k. v.s.fil. Kęstutis Ječius, v.s. Remigijus Belzinskas, 
v.s. kun. Algimantas Žilinskas, v.s.fil. Kazys Matonis, stovyklos viršininkas v.s. fil. Albinas Sekas, v.s. Romas 
Otto, s.fil. Jonas Variakojis, ps. Andrius Gaputis,‘v.s. Jonas Lileikis, ir v.s. fil. Antanas Paužuolis.

Nuotr. R.H. Otto
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VIII Tautinėje stovykloje Jūros dieną švenčiant, jūrų jaunių įžodį davu
siems broliams kaklaraiščius užriša pastovyklės vadovas j.s. Algis 
Jonušas.

lis. Dalyvavo 40 sesių ir bro
lių, entuziastingai dainavusių 
„grįžt į Gilwellį smagu, ką pa
žadėjau, atliksiu su džiaugs
mu”.

Stovyklai įpusėjus ir progra
mai įžengus į numatytus rė
mus, atėjo laikas susipažinti 
su vadovais ir vadovėmis, ski
riančiais savo laiką jaunimui. 
Turėjome vadovų ir vadovių 
pagerbimą. Šiam susibūrimui 
vadovavo „Protėvių žemės’ 
viršininkė v.s. Birutė Banai
tienė, o jai talkino v.s. Laima 
Kiliulienė ir v.s. Meilė Mickie
nė. Viršininkė, dėkodama už 
pastangas ir laiką organizuo
jant ir pravedant užsiėmimus 
atskirose stovyklose, nusipel
niusiems įteikė odinius kakla
raiščio žiedus su VIII Tau
tinės stovyklos įrašu. Stovyk
los darbuotojams — talkinin
kams, paaukojusiems daug as
meniško laiko, buvo įteiktos 
gražios lentelės su skautišku 

ženklu ir įrašu. Savo ruožtu 
LS Seserijos stovyklos „Vil
tis” viršininkė v.s. fil. Rita 
Penčylienė ir LSS Brolijos 
stovyklos „Kunigaikščių že
mė" valdovas v.s. fil. Albinas ; 
Sekas, ASS stovyklos „Drau
gystė” viršininkas v.s. fil. Ri
mantas Griškelis ir jo pava- 
iuotoja v.s. fil. Gina Mačiu
lienė įteikė simbolines do
vanėles už gerą bendradarbia
vimą sprendžiant stovyklose 
kilusius vadovavimo rūpes
čius.

Prisiminimų dovanėles įtei
kė Australijos, Brazilijos ir 
Europos rajonai. JAV ir Kana
dos vadovai stovyklos virši
ninkei įteikė bendrą pažymėji
mą - didžiulį grafikos pa
veikslą, vaizduojantį kara
laitę. Šis paveikslas tiksliai 
vaizdavo visos VIII Tautinės 
stovyklos „Protėvių žemė” vir
šininkę v.s. Birutę Banaitienę, 
kuri, padedant v.s. Laimai Ki- 
liulienei, v.s. Meilei Mickienei. 

komendantui v.s. uemumm. 
Deveikiui ir kitiems vadijos 
talkininkams ir talkininkėms, 
apjungė visus stovyklautojus 
ir sukūrė darnią stovyklą.

Įdomūs užsiėmimai

Pasibaigus iškilmėms, įvai
riems susirinkimams ir pasi
tarimams, grįžta prie skau- 
tamokslio ir pasiruošimų pa
tyrimo laipsnių užbaigimui.

Prityrę skautai ir skautės, 
sk. vyčiai, vyr. skautės, jūrų 
budžiai ir gintarės turėjo ga
limybę išmėginti savo fizinį 
pajėgumą amerikiečių skautų 
paruoštoje „Challenging Out
door Personal Experience” 
programoje, kurioje buvo: lai
piojimas virvėmis, lipimas į 
aukštą bokštą stačia siena ir 
kt. Čia broliai ir sesės „skri
do” oru, kopė 30 pėdų aukščio 
stačia siena. Galėjo eiti 30 
metrų aukštyje nutiestu virvi
niu tiltu ir nuo jo žemyn leis- 
i'tis virvinėmis kopėčiomis. Šie 
! užsiėmimai reikalavo patyri
mo ir ištvermės, todėl jais ne- 
jsinaudota.

Skautai ir skautės patyru
sių amerikiečių instruktorių 
įbuvo supažindinti kaip naudo
tis saugumo priemonėmis.

. Šie užsiėmimai vyko 
pusantros savaitės ir norin
tiems buvo gera proga vystyti 
savo fizinį pajėgumą. Pami
nėtini pirmieji didvyriai — 
Vytautas Januškis iš Čikagos 
ir Linas Ruslys iš Kanados, 
kurie greit ir vikriai įkopė į 
„statų kalną”. Buvo ir sesių, 
bandžiusių'savo raumenų jė
gas; vyr. skautė Venta Civins ■ 
kaitė iš Clevelando beveik pa
siekė „laimės žiburį”.

(Bus daugiau)
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fflasra didžioji seimąVlII-ji TAUTINE STOVYKLA
MINDAUGO 

PASTOVYKLĖ
Tolimam giliame miške 

daugybė geltonų kaklaraiščių. Pats 
karalius Mindaugas užsirišęs 
vieną.

Čia veikia dvi draugovės. Joms 
vadovauja brolis Ričardas iš 
Toronto ir brolis Jonas iš 
Bostono. Aukštaičiai pasiskirstė į 
stumbrus ir lokius. Žemaičiai į 
bebrus, meškėnus ir pingvinus.

Brolis Remigijus, daugelio 
padedamas, visus įdomiai užimą 

per visą dieną. Brolis Pilypas 
mūsų komendantas. Pastebėjęs 
kas ne laiku, neskautiška jis 
pastebi ir nurodo kaip pasitaisyti. 
Jis (kr nesupyko.

Ilgas sąrašas specialybių. 
Žuvautojo, sportininko, 
drožinėtojo, miško skauto ir t.t. 
Galima išmokti šaudyti iš lanko ar 
iš šautuvo. Dabar, kada 
sužinojome, kas gerai plaukia ir 
kam reikia pasitobulinti, 
pradėsime siekti plaukimo ir 
skęstančių gelbėjimo specialybių. 
Gerai pasirodėme Brolijos lauže.

Brolis Kęstutis

KALBA MINDAUGIEČIU 
AUKŠTAIČIU D-VĖS STUMBRAI

18

Kas vakarą ar kas antrą, mes Stumbrai turėjome 
parašyti, kas tą dieną patiko ar nepatiko. Mūsų 
skiltyje penki skautai: Liudas Deveikis ir Tauras 
Stočkus iš Los Angeles, Gintaras Gaputis ir Gintaras 
Valiulis iš Kanados ir Anthony Mohen iš New 
Yorko. Greitai susigyvenome. Rikiuotėje beveik 
tvarkingi buvome pirmieji.

Mūsų draugininkas buvo Ričardas Kalendra iš 
Toronto. Jo pavaduotojai, pasikeisdami buvo Aras 
Mattis iš Los Angeles ir Edis Andriušis iš Chicago. 
Komendantas Mindaugas Idzelis iš Clevelando.

Kas mums patiko? Liudas rašė: galėjome 
maudytis, šaudyti iš lanko ar iš šautuvo, dalyvauti 
laužuose. Gintaras Valiulis rašė, kad lietui aprimus 
visa skiltis galėjo toliau eiti nustatytos programos 
keliu ir dirbti su instruktoriais. Jie pasidarė
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kaklaraiščiams žiedus, mokėsi irkluoti. Veik viskas 
buvo smagu. Gintaras Gaputis rašė trumpiau. Rytas 
buvo saulėtas, tad po pietų galėjome plaukioti 
kanojais. Anthony pasitaikė lietinga diena. Vis dėlto 
jam patiko pietauti iškylos metu ir gera makaronų 
vakarienė.Po lietingos dienos jis džiaugėsi 
pasirodžiusia saule.

Kas mums nepatiko? Liudas rašė, kad perdaug 
uodų, pasiilgo namų, per karšta,neužtenkamai 
laisvalaikio ir negalėsime pulti sesių. Gintarui 
Valiuliui užkliuvo “pavojaus sirena”. Tuo metu visi 
turėjome pasėdėti ramiai ir ilgiau, tikrai nežinant 

kodėl. Dėl to pavėlavo į skaučių pastovyklę 
“Kryžiaus kalnas”, kur laužas su sesėmis buvo 
sutrumpintas.Jis taip pat rašė, kad lijo ir visa diena 
buvo šlapia. Gintarui ©apučiui nepatiko šaltokas 
oras ir lietus. Anthony buvo nepatenkintas, kad į 
iškylą pasiėmė perdaug nereikalingų daiktų. Kad 
paskutiniai grįžo iš iškylos, nes gal buvo paklydę ir 
kad per dažnai kando uodai.

Kitų skilčių dienoraščiai dar neatrasti. Mindaugo 
pastovyklėje programa buvo įdomi, įvairi ir smagi. 
Stumbrai bendrai išreiškė visos draugovės nuotaikas.

Viršininko Kęstučio korespondentas

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®c

DETROIT-CLEVELAND ŽVAIGŽDYNAS

MOstį “Erdvių merginos“ Nida Degesytė. Audra StrakŠytė. Rasa Kaunelį 
Saulutė TamošionaitėSkautės: Inga Moss, Laura Karvelytė. Vaiva Laniauskaitė, Laura 

lurgedaitė. Rota Sventickaitė. Lina Beržinskaitė. Vesta Dvareckaitė, 
liana Zumboraitė
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RNGLIJR
LSS Europos Rajono Jubiliejinė 
80-oji “Birutės ir Vytauto vardo 

skautų-čių stovykla

ILGAI ATSIMINSIME
VIII TAUTINĘ STOVYKLĄ

Iš už tolimų užjūrių atskri
dome tryse iš Anglijos paben
drauti su savo bendraminčiais 
gražiai skambančio pavadini
mo „Treasure Valley” Scout

Lietuvių Sodyba, Headley Park, Vickątjs Bill* nr.Bordon, Hants GU35 SI Ii 

pts ils skauliSkus'linfcėjlmus K Rajono jnbjJKuincsSveikiname ir siunčia, 
vasaros stovyklos
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Reservation vykusioje VIII 
Tautinėje stovykloje. Bostone 
aerouste mus sutiko 'karštas, 
drėgnas oras, neįprastas Ang
lijoje. Na, nesiskundėme, nes 
ten palikome vėsią ir šlapią 
vasarą. Skautininke Gloria 
Adomkaitienė visus susodino į 
mūsų jau laukiančius automo
bilius ir — „pirmyn į sto
vyklą!”

Tuo prasidėjo mūsų dviejų 
savaičių viešnagė šioje gražio
je skautiškoje šeimoje. Su
važiavo daugiau negu 600 
skautų ir skaučių atnaujinti 
draugystes po ilgo dešimties 
metų nesimatymo — nuo 
Tautinės stovyklos Clevelan- 
de; susipažinti su naujais. 
Parado aikštė papuošta daly
vaujančių valstybių vėlia
vomis ir buvusių Tautinių sto
vyklų ženklais, priėmė visų 
atvykusių atstovų raportus ir 
išgirdo skambančius jų šū
kius. Tada išžygiavome su 
daina į savo pastovykles, o jų 
buvo net 16!

Talkinome visur, kur ūk 
galėjome pasisemti naujų jėgų 
ir entuziazmo tęsti savo skau
tiškus darbus Anglijoje. Reli
ginės valandėlės ir laužai bu
vo labai įspūdingi savo pa
prastumu bei artimu nuošir
dumu. Na, o jaunųjų pasto- 
vyklė, tai deimančiukas di
džiajame rate. Mažieji kartu 
su savo tėveliais dainavo, šoko 
ir džiugino visus savo gra
žiais rankdarbėliais.

Esame nuoširdžiai dėkingi 
LSS Pirmijos pirmininkei v.s.
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Birutei Banaitienei ir Piranijos 
nariams už malonų priėmimą 
ir skautišką globą. Taip pat 
reiškiame didelę padėką Lie
tuviškosios Skautybės fondui 
už paskirtas lėšas sėkmingai 
tęsti lietuvišką skautavimą 
Didžiojoje Britanijoje ir Vasa
rio 16-tosios gimnazijoje, Vo
kietijoje. Ypatingą ačiū reiš
kiame sesei Laimai Kiliulie- 
mei už gražias skautiškas va%***************************************************

JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ STOVYKLA 
KANADOS „RAMBYNE”

„Romuvoj” rugpjūčio 2-9 d. 
stovyklavo jaunos šeimos ir 
jauniausi skautai,-tės, iš viso 
55. Vilkiukams vadovavo si. L. 
Ruslys, paukštytėms vyr. sk. 
A. Wilkinson, bebrams j.b. A. 
Šileika, ūdrytėms p. Valickie- 
nė. Su giliukais ir liepsne
lėmis dirbo ps. D. Petrauskie
nė, jai padėjo vyr. sk. A. ir L. 
Paulionytės. Vandens saugių 
pareigas ėjo sesutė prit. skau
tės Kaminskaitės. Vyriausia 
šeimininkė ir vadovė buvo se
sė V. Sriubiškienė, jai talkino 
L Puznickienė, R. Saulėnas, 
R. Raškauskas, A. Šimkus. 
Jiems buvo smagu dirbti at
naujintoje virtuvėje gaminant 
skanų maistą. Daug maisto 
nemokamai parūpino Berry 
Wilkinson, „Loretta food” fir
mos vedėjas. Jo dovana labai 
sumažino maisto išlaidas.

Stovyklai vadovavo „Romu
vos” valdybos pirm. j.s. R. 
Sriubiškis, komendante ir 
slaugė — ps. A. Puzerytė. Ji 
paruošė ir labai gerą vaikams 
tinkamą programą.

Rytais vėliavas pakeldavo 
budintis vadovas, o vakarais 
vyko oficialus vėliavų nuleidi
mas su malda, Tautos himnu,

landėles praleistas stovykloje.' 
Seserijos Vyriausiai skauti- 
ninkei v.s. fil.Ritai Penčylienėi 
ir Brolijos Vyriausiam skauti
ninkui v.s. fil. Albinui Šėkui ir 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos pirmininkui s. fil. Ri
mui Griškeliui didelis ačiū už 
skautišką draugystę.

Baigdami nuoširdžiai dėko
jame sesei Danai MacDonald 
ir jos tėveliams ponams Aušt- 

įsakymais ir įžodžiu.
Laužai buvo ruošiami kiek

vieną vakarą su gražiais pasi
rodymais, dainomis ir šūkiais. 
Juos pravesdavo vyr. sk. A. 
Wilkinson. Jauniesiems jūros 
skautams,-ėms ir kitiems apie 
vandens sportą ir saugų plau
kiojimą baidarėmis pasakoda
vo j. budys A. Šileika. Taip pat 
buvo . pravesta įvairių sporto 
žaidimų, žygių stovyklos ri
bose. Vienas didžiausias buvo 
už stovyklos ribų, net su poli

HAMILTONO SKAUTININKŲ
SUSIRINKIMAS

1998 metų spalio mėnesio 14- 
tą dieną susirinkome pirmoje 
skautininkių sueigoje sesės v.s. A. 
(Tones) Vilimienės namuose. Ne 
visos galėjo dalyvauti, bet dešimt 
suėjome ir nutarėme sukurti Ha
miltono skautininkių būrelį.

Šiam pirmam susirinkimui- 
sueigai vadovavo v.s. T. Vilimienė, 
kuri dabar yra ir būrelio vadovė. 
Nutarėme rinktis kas du mėnesius. 
Esame numačiusios kiekvienoje 

rams iš Bostono apylinkės, su
teikusiems mums galimybę 
pamatyti istorinį Bostoną.

v.s. Vida Gasperienė,
LSS Europos rajono vadė

ps. Kristina Harmes,
Seserijos atstovė 
Didž. Britanijai

s. Vincentas O’Brien, 
Brolijos atstovas
Didž. Britanijai

cijos pagalba. Buvo ieškomi 4 
„paklydę keliautojai”, t

Tėvai visur dalyvavo ir pa
dėdavo programą ‘pravesti. 
Oras buvo labai gražus. Pas
kutinė diena — uždarymas su 
visomis skautiškomis tradici
jomis ir įžodžiu, kurį atliko 
paukštytė D. Puznickaitė. Sto
vyklos viršininkas priminė, 
xad šioje stovykloje buvo at
švęsta 80 metų LSS sukaktis, 
padėkojo vadovams ir stovyk
lautojams už gražų bendra
darbiavimą. Kvietė ir kitais 
metais vėl stovyklauti.

F.M.

sueigoje turėti įvairius pokalbius ir 
pagelbėti tuntui.

Prisiminėme prieš 16-ą metų 
mirusią Tonės seserį Alę Tama- 
šauskaitę-Pakalniškienę, buvo už
degta žvakutė ir Tone paskaitė 
savo pačios sukurtą sesers prisimi
nimui eilėraštį;

Sekantis susirinkimas bus 
gruodžio mėnesį pas v.s. Reginą 
Bagdonienę.

V.s. Reg. B.
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DVIGUBA SUKAKTUVINĖ 

ŠVENTĖ TORONTE

Spalio 3 d. Prisikėlimo parap. parodos salėje 
dviguba sukaktuvinė šventė — Lietuvos Skautijos 
įsteigimo 80 metų ir Toronto skautų-skaučių 50 metų 
veiklos įvykusia skautininkų-kių, vadovų-vių sueiga, 
kurioje dalyvavo LSS vadovai bei nariai, pirmijos 
tarybos pirmininkė v.s. B. Banaitienė, seserijos V.S. 
v.s. fil. R. Penčylienė ir brolijos V.S. pavad. v.s. R. 
Otto. Susirinkusius pasveikinęs, sueigą pradėjo 
brolijos atstovas Kanadai ps. fil. A. Simonavičius, ir 
pakvietė Kanados skautų-čių veiklos pirmūnus, kurie 
pasidalino prisiminimais. Kalbėjo v.s. I. Lukoševičie
nė, v.s. V. Morkūnas, j.v.s. H. Stepaitis, v.s. F. Moc
kus.

Pirmoji v.s. L Lukoševičienė — kaip vyko pirmoji 
sueiga Montrealyje prancūzių vienuolyne birželio 10 
d. Ji suorganizavo „Vaivų” skiltį ir vėliau buvo 
Kanados rajono skaučių vadeivė. V.s. V. Morkūnas 
prisiminė kaip buvo paskelbęs Nepriklausomoje 
Lietuvoje skautų-čių registraciją, į kurią atsiliepė 7-ni 
skautai ir 10 skaučių. Taip pat tuometinio brolijos 
V.S. v.s. Vyt. Čepo įgaliojimu, Toronte sudarytas 
organ, komitetas: jūr. s. V. Šarūnas pirm., ps. J. 
Dambaras, v.sl. J. Matulaitis, ps. Pr. Enskaitis, ps. Pr. 
Čeponis, jūr. ps. B. Stundžia, ps. V. Morkūnas. Ne 
visi gyveno Toronte. Kiti atliko sutartis įvairiose 
darbovietėse. V.s. H. Stepaitis prisiminė kaip iš 
veikiančių septynių draugovių, pritariant vadeivai ps. 
Z. Paulioniui — sutarus su vadovais-vadovėmis 
sudarė mišrų Toronto tuntą ir buvo pirmas tuntinin- 
kas. Po metų sesės atsiskyrė ir V.S. v.s. J. H. Vaičiū
nienės įsakymu tuntas gavo Šatrijos vardą su tuntinin- 
ke ps. Stase Šileikyte-Draugeliene. V.s. F. Mockus 
priminė, kad Toronte skautų vyčių dešimtukas 
susiorganizavo 1948 m. gegužės 8-tą d. Skautų tunte 
vyravo ir buvo labai veiklūs sk. vyčių būreliai, vėliau 
sudarę — draugovę. Pirmoji stovykla įvyko Nordlan- 
de, Ont. 1949 m. Stovyklos viršin. buvo H. Stepaitis. 
Taip pat buvo užmegsti ryšiai su Kanados Skautų 
vyriausybe ir gautas leidimas savistoviai veikti. Skau- 
tavimo prisiminimais dar pasidalino jūr. P. Butėnas 

prisiminęs net Kauną, v.s. V. Skrinskas sunkią bet 
veiklią Toronte pradžią, ps. fil. A Simonavičius 
džiaugėsi, kad skautavimo tąsa be priekaištų, v.s. fil. 
R. Žilinskienė baigiant sueigą, pakvietė prie kavutės, 
kurią paruošė v.s. V. Grybienė su talkininkėm, kurios 
metu vėl pabūta praeities prisiminimuose.

Tie visi prisiminimai rodo, kad kūrimosi pradžia 
Kanadoje buvo labai gyva, dar nebaigę darbo sutarčių 
pirmieji atsikūrė, steigdami būrelius, d-ves, tuntus. 
Skautų Aidą leista Vokietijoj, atgaivino ps. Pr. 
Enskaitis Rodney, Ont. 1949 m. O nuo 1951 m. 
sausio mėn. vadeivos ps. Z. Paulionio iniciatyva 
perkeltas į Toronto ir buvo leidžiamas iki 1964 m. 
Pirmuosius 6-s nr. jį redagavo v.s. St. Kairys, po jo 
v.s. Č. Senkevičius. Išrinkta L.S.S. vadovybė su 
vyriausiu skautininku v.s. fil. Stepu Kairiu, garbės 
gynėju v.s. K. Grigaičiu ir pavad. j.s. VI. Šarūnu ir 
kitais. Išleista „Skautybė Berniukams” knyga. Suorga
nizuota 1953 m. Tautinė Stovykla, šalia Kanados 
skautų stovyklos. Jai vadovavo v.s. K. Grigaitis, 
pavad. v.s. H. Stepaitis, adj. ps. V. Morkūnas, kiti 
vadovai buvo iš Amerikos. Taip pat skaučių stovyklai 
vadovavo Amerikietės tik adjut. buvo v.s. I. Lukoševi
čienė.

Nuo 1949 m. stovyklos ruošiamos kiekvienais 
metais gerų globėjų ūkiuose: 2 m. Ingelwood, 9-ri m. 
Augustinavičių ūkio pušinėlyje, 1953 m. Jubiliejinė— 
Tėvų Pranciškonų Stovyk. Wasagoje. O 1962 m. 
tuntin. v.s. V. Skrinsko ir tėvų komiteto nutarimu, 
kad reikia įsigyti nuosavą stovyklavietę. Tuomet 
tuntin. įgaliojo s. F. Mockų surasti tinkamą stovykla
vimui. Prasidėjo nelengvas darbas. Buvo apžiūrėta 10- 
mt įvairių. Tačiau tinkamos nebuvo. Vienuoliktoji 
tarpininkaujant p. J. Merkeliui surasta dabartinė 
„Romuva”. Jau 1963 m. buvo suorganizuota Jubi
liejinė Stovykla nuosavoje stovyklavietėje, su didelė
mis atidarymo iškilmėmis. Stovyklavo virš, trijų šimtų 
skautų-čių. „Romuvoje” stovyklos ruošiamos kiekvie
nais metais, taip pat ir iškylos. Nuo pirmųjų metų 
suorganizuota skautų tautinių šokių grupė, kuri ir 
šiandien gražiai reprezentuoja Toronto Lietuvių 
visuomenę. Gauti pirmieji sveikinimai iš Pirm. ps. 
Palčiausko, o Lietuvos skautų pirmūnas P. Jurgėla ne 
tik sveikino, bet buvo atvykęs, aplankė tuntus ir 
džiaugėsi, kad pirmieji Toronte atsikūrė.
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Spalio 4 d. 50 metų Toronto skautijos minėjimas 
ir tuntų veiklos atidarymas. Iškilmingai su vėliavom 
visa Toronto skautija su svečiais užpildė šventovę, 
padėkoti Aukščiausiajam už Dievo, Tėvynės ir 
Artimo tarnybą per 50 metų. Prieš pamaldas prelatas 
kleb. J. Staškus pasveikino ir priminė šios sukakties 
reikšmę. Tuo pačiu supažindino „Girių Aidai” iš 
Lietuvos partizanų komitetu, su solistu V. Kupriu ir 
akompaniatore M. Kupriene.

Sv. Mišias atnašavo ir, paliesdamas minėjimo 
prasmę, pamokslą sakė pats klebonas. Skaitinius 
skaitė sk. vytis kand. A. Janušonis. Aukas: gairę su 50 
m. atsikūrimo Toronte ir 80 m. Lietuvoje nešė 
skautas-tė, gėles, iškeliavusiems amžinybėn skautus- 
tes — vienas skautas ir Mišių Auką 3-s skautės. Po 
Mišių paskutinę giesmę giedojo visas Komitetas, 
Dievo dovana Lietuva (Brazdžionio). Išnešamos 
vėliavos, pamaldos užbaigtos.

Po pamaldų Anapilio salėje, svečiams susėdus, 
tuntams išsirikiavus, kom. ps. A. Saplys priėmęs 
vienetų raportus — perdavė tuntininkams, o šie 
reportavo L.S.S. Tarybos pirm. v.s. B. Banaitienei, 
V.S. v.s. fil. R. Penčylienei ir V.S.P. v.s. R. Otto. Po 
vadijos pasveikinimo, Budėk! ir atsakymo vis Budžiu! 
mažuoju saliutu gerbiant įneštos vėliavos. Pagerbti 
minutės tyla visi skautai-tės, kurių jau nebėra šių 50 
m. sukaktyje, jie amžinybėje.

Tuntininkų įvadas: Po gražių vasaros atostogų ir 
gerai pasisekusių, Romuvos ir Tautinės stovyklų, 
pasveikinti visi sugrįžusieji broliai ir sesės į skautijos 
veiklą, pradedant šį sezoną. Atsižvelkime į savo 
įstatus ir stenkimės juos išlaikyti mūsų tolimesnėje 
veikloje. Tuntin. s. M. Rusinas, ir j.ps. D. Biskienė.

L.S.S. Pirmijai įsakymus skaitė Kanados rajono 
vadė v.s. fil. R. Žilinskienė. Šiuo įsakymu apdovanoti 
50 m. proga už veiklą v.s. D. Keršienė ir v.s. F. 
Mockus „Geležinio Vilko” ordenais, o s. V. Grybienė 
pakelta į v.s. laipsnį. Apdovanoti buvo iššaukti rajono 
vadės į priekį, apibudinta jų ilgametė veikla, paprašy
tas v.s. V. Skrinskas žymenius įteikti, tačiau jis 
paprašė pirmijos pirmininkę, kuri priėmė iš jo ir 
įteikė pagerbtiesiems. Už šios garbės suteikimą v.s. F. 
Mockus padėkojo Pirmijos pirm. V. Skautininkei, 
V.S. Pavaduotojui, tėveliams ir visiems broliams ir 
sesėms.

Vyriausios skautininkės įsakymuose pakeltos į 
paskautininkių laipsnį vyr. si. R. Birgiskienė, vyr. si. 
A. Sergautienė ir A. Škėmienė. Skautininkių įžodį 
pravedė v.s. D. Keršienė, sukviesdama į salę skau- 
tininkus-kes. Įnešta vėliava, trumpai apibudino 
įžodžio prasmę, sugiedota Lietuva Brangi, visų 
bendrai pakartotas įžodis, po kurio visos pakeltos 
pabučiavo vėliavą. Joms žalius kalaryšius užrišo 
L.S.S. P.P. v.s. B. Banaitienė, Tėvynės mazgelį V.S. 
v.s. R. Penčylienė, o gerojo darbelio K. rajono vadė 
v.s. fil. R. Žilinskienė.

Ta pati vyriausybė sveikino ir linkėjo ir toliau 
sėkmingai žengti Dievo, Tėvynės ir Artimo didingu 
keliu. B.V.S. v.s. fil. A. Sekas sveikino raštu

Rambyno tunto įsakymu, patvirtinti vadovai: 
D.L.K. Vytauto vilkiukų d-vės globėja j.s. E. Nami- 
kienė ir d-kai si. D. Sonda, psl. A. Janušonis, D.L.K. 
Mindaugo skautų globėjas v.s. dr. A. Dailydė, dr-kas 
ps. R. Kalendra, pav. sk. vytis kand. M. Sungaila. 
Prityrusių sk. D.L.K. Gedimino d-vės glob. ps. fil. A. 
Simonavičius ir pav. ps. P. Petrauskas. Romo Kalan
tos sk. vyčių — draug. sk.v.v.sl. E. Pečiulis. Herkus 
Monte laivo vadu j.ps. dr. J. Birgiela. Pakelti prityr. 
sk. j paskil. laipsnį P. Marijošius, į skilt. A. Janušonis, 
V. Ruslys, S. Simonavičius, ir vyr. skilt. D. Narušis, 
D. Sonda. • -

Prityr. sk. Tautinėj stov. baigė ir įsigijo kirvuko 
specialybę ir gavo ženkliuką: T. Jonaitis, A. Janušo
nis, P. Gaudie, D. Narušis, A. Povilaitis, A. Rusinas, 
V. Ruslys, S. Simonavičius, D. Sonda, J. Vilkinson.

Vilkiukai perėjo į sk. d-vę.: A. Banevičius, T. 
Krakowski, R. Žilinskas. Iš skautų perkelti į prityru
sius: D. Puzeris, G. Tirilis.

Šatrijos tunto įsakymu, vyr. vai. Z. Nausėdienė ir 
vyr. si. N. Slapšienė — pasiprašė ir iš pareigų atleis
tos, o į jų vietą paskirtos vyr. sk. si. D. Batūraitė- 
Bekerienėir pavad. vyr. sk. v. si. A. Karasiejūtė. Vyr. 
sk-čių programų vedėja kandidatėms ps. A. Puzerytė. 
Paukštytės pervestos į skaučių d-vę: A. Juknevičiūtė, 
I. Kaiščiūnaitė, R. Simonavičiūtė. Į vyr. skaučių kand. 
K. Petrauskaitė, o į gintarių kand. V. Kulikauskaitė. 
Visiems-oms gavusiems pakėlimus, bei aukštesnes 
pareigas tuntininkai sveikino ir palinkėjo geriausios 
sėkmės.
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Po sveikinimų ir trumpų kalbų pagerbtos ir 
šneštos vėliavos. Antrąją sueigos dalj perėmė R. 
Žilinskienė, ji pakvietė s. seselę Ignę, o ji pravedė 
pasirodymą nuo 1918 m. iki 1940 ir net iki 1998 m. 
Matėme Lietuvoj skautų kūrimąsi su kūrėju v.s. P. 
Jurgėla — augančias d-ves. Matėme kuomet komu
nistai okupavo Lietuvą, vėliau vokiečiai rusus išvijo ir 
jie valdydami laisvės nedavė. 1944 m. vėl grįžo 
komunistai. Lietuviai iš baimės bėgo į vakarus. Po 
karo Vokietijoj atsikūrė skautai-tės. 1947-1948 m. 

emigravę į Kanadą vėl būrėsi į miestus ir atkūrė 
skautus-tes. Kūrimosi pradžia ir vilas vaidinimas 
puikus. Ačiū seselei Ignei.

Po vaidinimo sudarytas didelis ratas ir supintom 
rankom sugiedota Ateina Naktis.

Po šios maldos dauguma ėjo į kryžių kalnelį, 
kuriame j.s. P. Butėnas sukūrė ir pastatė 50-80 m. 
Skautų-čių veiklos atžymėjimui kryžių. Toronto 
Skautija jam nuoširdžiai dėkinga.

F. M.

>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

CHICAGO

Čikagos „Aušros Vartų7„Kernavės” tunto sesės ir „Lituanicos” tunto broliai, pradėjo 1998/99 metų savo skau
tišką veiklą š. m. rugsėjo 19 d. dalyvavimu Švč. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje vykusių Šiluvos at
laidų procesijoje. Nuotr. Gedimino Janutos
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Toronto skautai 
Tautinėje stovykloje

Iš Toronto į VIII Tautinę 
stovyklą išvažiavo 81 skau
tas,-tė ir 10 vadovų,-vių, tarp 
jų Kanados rajono vadė v.s. 
fil. R. Žilinskienė, Brolijos 
atstovas ps. fil. A. Simonavi- 
čius, s. fil. N. Simonavičienė, 
s. fil. J. Neimanienė, tunt. s. 
M. Rusinas.

I

VIII Tautinėje stovykloje „Protėvių žemė”, Paxton, MA, pastovyklių 
viršininkai. Iš k.: LSS Brolijos pastovyklės „Kunigaikščių žemė” valdovas 
LSB Vyriausias skautininkas vs. fil. Albinas Sekas, LSS Seserijos pasto
vyklės „Viltis” viršininkė, Vyriausia skautininke vs. fil. Rita Penčylienė 
ir Akademinio Skautų sąjūdžio pastovyklės „Draugystė” virsinihkas, ASS 
vadijos pirm. vs. fil. Rimas Griškelis. Nuotr. A. DaHydės

VIII TS „Laisvės Varpo” pastovyklės paukštytės ir vadovės pasiruošusios 

vėkliavos nuleidimui.
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Periodicals

Iš Tautinės stovyklos laikraščio “Jubiliejus” !

Skautai yra išradingi

Butu gera, kad 
Vlll-je TS būtų 

GAIDYS
Stovykloje niekas nežūna: 
Šiandien plaunam indus,

— Ar tai pirmas kartas 
verdi ryžius?

rvtoi valevsim culiaša.
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