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MANO .KASDIENINEMALDA TIKIU i vieną Dievą Tikiu kad Dievas gerie
siems atlyginą o piktuosius nubaudžia

TIKIU, kad Dieve yra tris Dieviškos as
menis: v Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, ir 
Dievas Šventoji Dvasia

Teko pabuvoti ligoninėje. Nors Ir 
nesunkių ligų prispaustas, bet nuotaika 
be džiaugsmo. Šiai žiūriu vaikšto seselė 
vienuolė kazlmierietė. Priėjusi pakalba ir 
Įt eikia lapelį su malda. Įteikė ir man. Jos 
aplankymas ir pasikalbėjimas labai 
praskaidrino apniūkusią nuotaiką.

TIKIU, kad Dievas Sūnus tapo žmogumi, 
nenustodamas Dievybės. Tikiu, kad Jisai 
yra mano Viešpats ir mano Išganytojas Jėzus 
Kristus, visos žmonijos Atpirkėjas, kuris 
mirė ’ant kryžiaus dėl visųžmonių išganymo, 
kuris mirė ir už mane.

TIKIU, neklystantis Dieve, į visa ką esi 
mokinęs ir apreiškęs.

O, MANO DIEVE, sustiprink mano tikė
jimą Mano Dieve, pagelbėk išlaikyti gyvą 
tikėjimą

O, MANO DIEVE, pastikėdamas Tavo 
visagalinčia jėga ir begaliniu gailestingumu 
bei prižadais, nuoširdžiai tikiuosi būti išga
nytas. Pddėk man viską įvygdyti kas reika
linga mano išganymui

BRANGUS DIEVO VAIKE

“ Mano Kasdieninė Malda’ pasiekia tave 
kaip vieną iš Dievo vaikų. Dievas yra geras, 
gailestingas ir mylintis tavo Tėvas. Jis yra 
geriausiai suprantantis ir labiausiai atlei
džiantis iš visų Tėvų. Jis tikrai rūpinasi 
tavim. Jis myli tave ir nori, kad tu Ji pažin
tum, mylėtum ir Jam tarnautum Šiame pa
saulyje ir būtum tobulai laimingas amžiny- 
bėje-būsimajam gyvenime. Tavo sielos iš- 
ganymas-juk yra tavo ilgesingas troškimas, 
vienintelis ir svarbiausias dalykas. “Mano 
Kasdieninė Malda” bus nuostabi tau pagelbą 
siekiant Šio visų svarbiausio tikslo. Kalbėk 
ją rimtai ir karštai Padaryk ją tikra malda. 
Tegu kiekvienas žodis eina iŠ tavo širdies. 
Kalbėk ją kasdien. Tegu Dievas laimina 
tavo pastangas!

AŠ esu papildęs daug nuodėmių savo gyve
nime, bet dabar nusigręžiu nuo jų ir jų neap
kenčiu. Gailiuosi, tikrai gailiuosi už jas 
visas, nesužeidžiau Tave, mano Dieve, kurs 
esi visų geriausias, tobuliausias, šven
čiausias ir gailestingiausias, mano gerasis ir 
mylintis Tėvas.

-MYLIU Tave, o mano Dieve, visa savo šir
dimi Atleisk man, as Tavęs maldauju, nes 
esu Tave įžeidęs.

PRIŽADU, o Dieve, kad su Tavo pagelba 
aš niekad Tavęs vėl nebeižeisiu.

MANO DIEVE, PASIGAILĖK 
MAN^S.

Lietuvos nacionaline
M.Mažvydo bibliotek:-
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Buvo karo laivo vadu
Jūros skautininkui sukako 90 metų

Veiklus jūros skautų vadovas 
P. LABANAUSKAS

1928 m. buvo pasiųstas į Livorno 
jūrų karo akademiją Italijoje. 
Praktiką atliko burlaivyje Cristofo- 
ro Colombo ir 1931 m. akademiją 
baigė. Plaukiojo kreiseryje ir nard- 
iaivyje, bei baigė aukštuosius jūrų 
karininkų mokslus.

1934 m. grįžęs į Lietuvą kurį 
laiką tarnavo artilerijos pulke, o 
vėliau buvo paskirtas į pirmąjį 
karo laivą Prezidentas Smetona 
artilerijos karininku. 1937-8 m. 
buvo pasiųstas į Prancūzijos karo 
laivyną, kur mokėsi Torpedų ir 
elektros karininkų mokykloje, taip 
pat plaukiojo karo laivuose.

1939 m. vokiečiams užgrobus 
Klaipėdą, laivas ilgokai plaukiojo 
Baltijos jūroje ir galiausiai prisirišo 
prie krantinės Šventosios uoste. 
Buvusiam karo laivo vadui jūrų 
kapt. A. Kaškeliui išėjus į atsargą, 
P. Labanauskas buvo pakeltas į 
kapitono leitenanto laipsnį ir pas
kirtas laivo vadu. Įdomu, kad tuo 
metu keturi to laivo karininkai 
buvo jūros skautai. P. Labanaus
kas, vienas iš pirmųjų Lietuvos 
jūros skautų, buvo 1934 m. paskir
tas LSB jūros skautų skyriaus 
vedėju.

Jis stengėsi iš uniforminių 
jūros skautų padaryti tolygius kaip 
kitose šalyse. Jam vadovaujant jū
ros skautų skaičius išaugo beveik 
trigubai ir vadovai įgavo jūrinių 
žinių.

1939 m. vasarą jūros skautai 
ant savo trijų jachtų Budys I, Bu-

J. sktn. kapt. Itn. P. Labanauskas 
jūrų karininko uniformoje.

dys II ir Baltoji lelija suruošė 
buriavimo kursus Šventosios uoste, 
kuriuos j. sktn. P. Labanauskas 
globojo ir jam vadovaujant su 
jachta Šaulys padaryta dvi ilgesnės 

Lietuvos Jurininkai

kelionės į Liepoją inGrotlandą. B r 
kapt. Itn. P. Labanausko, kursams 
padėjo kiti, buvę jūros skautais 
karininkai: jūrų Itn. V. Kuizinas, 
jūrų j. Itn. R. Nakas ir jūrų j. Itn. 
V. Lapas.

Bolševikams užėmus Lietuvą, 
pirmieji trys karininkai su jachta 
slaptai išburiavo į Klaipėdą, iš kur, 
po visokių nuotykių P. Labanaus
kas pasiekė JAV, kur studijavo ir 
gavo inžinerijos magistro laipsnį. 
Dėste kurį laiką universitete, o 
vėliau ilgą laiką dirbo Amerikos 
balse, lietuvių skyriuje.

J. sktr, Kapt, Itn. P. Labanaus
kas gimė 1908 m. gruodžio 12 d. 
Nemakščiuose ir jaunystėje pra
dėjo domėtis jūrininkyste ir skau- 
tavimu.

Būdavo malonu po daugelio 
metų j. sktn. P. Labanauską sutikti 
vėl, jau Kanadoje, Toronte, kur jis 
atvykdavo aplankyti čia gyvenusių 
jo dviejų seserų.

j. v. sktn. B. Stundžia
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stTUVOS SKAUTUOS
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Naujai išrinkta Vl-oji Lietuvos
skautijos taryba

1998 m. lapkričio 22-23 d. Kaune vyko IV LS vadovu suvažiavimas, kuriame išrinkta 
naujoji organizacijos taryba ir jos pirmininkas - sktn. Mečislovas RAŠTIKIS (Judrėnai). 
Pavaduotojais tapo psktn. Rasa SPRANGAUSKA1TE (Vilnius) ir sktn. Žydrūnas 
PIUTAUSKAS (Plunge). Tarybos kadencija baigsis 2000-aisiais. Tarbos nariai pasiskirstė į 
komitetus. Pateikiame jų sgrašus.

SKAUTŲ KALNAS
Iš Zarasų miesto centro kiek 

pakeliavę Aušros gatve, pa
tenkame į įspūdingą Magučių 
mišką. Čia rytiniame Zarasai- 
čio ir Balto ežero krante yra 
aukščiausia miesto vieta. Tai 
170 metrų aukščio virš jūros 
lygio kalva, vadinama skautų 
kalnu.

1935 metais Zarasų K. Ba
igos aukštesniosios komercijos

| Lietuvą atvyksta 
WOSM vadovas Dr. 
Jacques Moreillon
1999 m. birželio. 12-i4- 
d. Lietuvoje lankysis 
WOSM vadovas D r. 
Jacques Moreillon. 
Numatomi jo susitikimai 
su aukštais Seimo, 
Vyriausybės ir galbūt 
Prezidentūros 
pareigūnais. WOSM 
vadovas taip pat susitiks 
su aukščiausiais Lietuvos 
skautijos vadovais. 
Nacionalines 
organizacijos vadovybė 
numato specialų 
priėmimų, j kuri bus 
kviečiami ne tik LS 
tarybos ir pirmtjos nariai, 
bet ir kraštu seniūnai, 
tuntu vadovai.

Dėmesio!
kl kovo I Jienos Č.'ikC; 

VaidetmneLCfašorr.ę siusti pa
siūlymus aei skautiškos unifor
mos.

Norintiems c.;it jru 
sicouiu .eilininkais, 3;vu 
aovais Kauno iūru skouiu >ais- 
vaioikio centre orąanizuoiami

mokyklos skautai šį kalną ir 
papėdę apsodino medeliais. 
Kitais metais skautams remti 
draugijos pirmininko, Zarasų 
apskrities viršininko Jono Šle
pečio rūpesčiu iš nugriautos 
bažnytėlės (seniau buvusios 
jedinozercų cerkvės) paimtas 
pamatų akmuo, nutašytas ir 
jame iškaltas skautų ženklas 
— lelija bei šūkis „Budėk!” Ak

muo pastatytas ant šio kalno.
Čia vykdavo skautų sueigos, 

jaunimas rinkdavosi švęsti Jo
ninių, Sekminių ir kitų meti
nių švenčių. Pravesdavo įvai
rius atrakcionus, sportinius 
žaidimus, kurdavo laužus, 
linksmindavosi iki paryčių. 
Kadangi šį kalną tvarkė ir 
prižiūrėjo skautai, tai jį ir 
pavadino Skautų kalnu.

Ant šio kalno iki 1944 metų 
stovėjo aukščiausias Pabalti
jyje slidinėjimo tramplinas, 
kurį vokiškieji okupantai su
sprogdino. Nuo šio tramplino 
lyg iš paukščio skrydžio buvo 
galima pamatyti Zarasų mies
tą ir jį supančius ežerus: Zara
so, Zarasaičio, Balto, Griežto 
bei įspūdingus apylinkės vaiz
dus, netgi kaimyninės Latvi
jos respublikos Daugpilio 
miesto aukštus pastatus.

1955 metais sovietinės val
džios įsakymu skautų akmuo 
buvo vietoje užkastas. Ir taip 
ši įspūdinga istorinė vieta bu
vo užmiršta, nebelankoma.

1989 metais atgimus tautai, 
Zarasų miesto jaunuoliai, pa
dedant Miškų ūkio darbuoto
jams, atkasė ir ant išlikusių 
pamatų užkėlė skautų akme
nį, pasodino medelių.

Zarasų .Ąžuolo” gimnazijoje 
buvo atkurta skautų organiza
cija. Ateityje jie numato čia 
rengti savo organizuojamas 
sueigas, šventes ir kitas pra
mogas. Miesto vidurinių mo
kyklų abiturientai, baigę mo
kyklas, čia numato sodinti At
minimo ąžuolus, eiti pasitikti 
tekančios saulės.

Manome, kad šis nepakarto
jamo grožio kampelis — Sn. iu- 
tų kalnas savo istoriniu — 
simboliniu akmeniu vėl taps 
visų mėgstama ir labiausiai 
lankoma vieta Zarasų mieste.

Jonas Nemanis
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Aš noriu važiuoti į skautų 
stovyklą. Manau bus labai 
smagu. Žaisim, dirbsim — bus 
smagu.

Algis Grybauskas

Man labai patiko stovyklau
to, Rakė praeitą vasarą. Aš 
žadu vėl važiuoti šįmet. Man 
labai patiko pulti seses ir no
riu vėl eiti pulti.

Antanas Luneckas

Man labai patiko stovyklau
ti praeitą vasarą Rakė. Aš 
daug saldainių valgiau. Mes 
daug varlių pagavome. Aš no
riu vėl važiuoti į Raką.

Andrius Aukštuolis

Man labai patiko stovykla. 
Buvo labai smagu. Aš noriu 
vėl važiuoti į Raką.

Tomas Trakis

Buvo labai samgu Rakė. 
Ėjom maudytis ir nardyti eže
re. Turėjome laužų. Buvo sma
gu.

Kazimieras Soliūnas.

Kodėl man patinka vilkai, ir 
patinka kaip mes žaidžiam 
kvadratą. Mes einam iškylauti 
ir daug kitų dalykų.

Andrius Markulis

Man patinka stovyklauti, 
nes mes žaidžiam „kickball” ir 
mes žaidžiam kitus žaidimus. 
Mano mėgiamiausias yra 
kvadratas. Vieną dieną mes 
ėjom į uodų valley.

Justas Lelis

Man patinka iškylos. Man 
patinka skaityti knygas.

Vincukas Olšauskas

Aš norėsiu važiuoti į stovyk
lą. Turėtų būti smagu.

Adam Watson

Man patinka stovyklauti, 
nes gauni miegoti palapinėje. 
Man dar patinka, nes yra 
smagu dainuoti prie laužo. 
Pirmą dieną, kai aš stovyklau
ju man labai nepatiko, kad 
buvo daug uodų, bet tada pri
pratau. Man labai patinka sto
vyklauti.

Raimundas Kazlauskas

Man patinka eiti į parką. 
Man patinka žaisti. Man pa
tinka piešti.

Matas Olšauskas

Man patinka stovyklauti, 
nes galim pulti paukštyčių 
stovyklą. Man patinka surasti 
salamanders „mosquito val
ley”, ir stovyklauti su drau
gais. Man patinka matyti 
Miškų Brolių bunkerius ir 
maudytis ežere ir pagauti 
varles.

Robertas Senkevičius

Man patinka pulti paukš
tytes. Man patinka surasti 
salamanders ir varles uodų 
slėnyje. Man irgi patinka bun
keriai uodų slėnyje.

Albinas Liubinskas

Man patinka stovykla, nes 
visi mano draugai ten. Patin

ka, kad yra puolimai. Ir tada 
visą naktį mes turim laužą. 
Bet kaip mano tėtė ateina aš 
nenoriu eiti namo. Mano tėtė 
paima nuotraukas, nes jis ne
nori, kad aš užmirščiau kaip 
atrodo.

Rimas Kapačinskas

Man patinka būti vilkiuku, 
todėl, kad galima važiuoti į 
daug iškylų. Man patinka 
sportuoti. Mano mėgstamiau
sias žaidimas yra kvadratas. 
Man patinka miegoti palapi
nėse.

Juozas Pranckevičius

Man patinka sportuoti su 
vilkiukais. Aš mėgstu uodų 
„valley”. Aš mėgstu Rako sto
vyklavietę. Aš dar mėgstu 
plaukti.

Julius Lietuvninkas

Man patinka stovyklauti. Aš 
pasakysiu kaip man patinka. 
Man patinka „Muskyto Val
ley”, sugaut salamanderius ir 
žaisti su savo draugais.

Mikutis Leipus

Man labai patinka iškylauti 
ir žaisti kvadratą.

Jonas Jokubauskas

Man patinka stovyklauti. 
Man patinka stovyklauti ir 
būti miške. Man irgi patinka 
žuvauti, miegoti lauke ir mes 
einam daug iškylų. Man labai 
patinka stovyklauti, todėl mes 
einam į Skautų stovyklą. Man 
patinka stovyklauti, už tai yra 
„muskito valley”, pagauti 
varles ir plaukti. Mes irgi ei
nam iškylauti. Man labai pa
tinka stovyklauti.

Aleksandras Strikas
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FAGAWOK 
KA SAKAI

Pirmasis skautų/čių įstatas sako, jog skautas/ė yra 
teisus ir laikosi savo žodžio.

Negalvokime, kad būti tiesiu ar tiesia reikia tik 
tiesiai atsistoti, t.y. ištiesti nugarkaulį, pakelti galvą ir 
atmesti į užpakalį pečius. Tiesa, tai puiki fizinė 
žmogaus pozicija, bet... įstatas dar riša „laikosi savo 
žodžio”. Taigi, čia jau kiek kitokia prasmė.

Skautas/ė būna tiesus savo kalboje, kai sako tiesą, 
neišsisukinėja iš nepatogios padėties, nemeluoja. 
Tiesą sakyti nėra lengva, bet meluoti dar baisiau, nes 
netiesa, kaip ta yla anksčiau ar vėliau išlenda iš 
maišo, ir tada visi žino, kad būna pasakyta netiesa. 
Staiga asmuo įgauna melagio vardą, ir jau tada, net 
ir tiesą sakant, sunku ką nors įrodyti ar patvirtinti.

Melagiui niekas netiki, iš jo juokiasi.
Skautas/ė privalo būti teisus savo galvojime ir 

pasakymuose, t.y. logiškas ir teisingas. Tai reikalauja 
greitai įvertinti susidariusią situaciją, pramatyti 
žmonių padėtį ir reakciją, ir pasitikrinti, ar pats/pati 
viską gerai žinai, kad galėtumei būti teisinga(s) savo 
pasakyme.

Iš to prieiname — „skautas/skautė laikosi savo 
žodžio”.

Kiek daug kartų per dieną mes turime padaryti 
sprendimus, duoti savo pažadus. Kiekvieną kartą 
prieš darydama(s) pažadą sustok minutėlei ir pagal
vok ar galėsi ištęsėti. Pažadai, beveik visada rišasi su 
įsipareigojimais. Visada pagalvok, ar niekas netrukdys 
tau įvykdyti, to ką pažadėjai. Galima drąsiai sakyti, 
kad pažadai visada paliečia daugiau negu vieną žmo
gų, pažadai yra ateities planų pagrindas, nuo pažadų 
priklauso žmonių laimė, tikslų išsipildymas, net ir 
tautų laisvė. Todėl yra nepaprastai svarbu nuo pat 
jaunystės išmokti laikytis gerai apgalvoto savo žodžio 
ir pažadų.

Neapgalvotas žodis atneša daug nelaimių, nesusi
pratimų, nutraukia gerus žmonių santykius, sunaikina 
žmogaus savigarbą ir pagarbą. Todėl kartais geriau 
patylėti, ne kalbėti. Neveltui sena lietuvių patarlė 
sako, „tyla gera byla”, skautai/skautės pirma pagal
voja, o paskui pasako.

Sesė Birutė V.

SAMANOS
Samanos, tai lyg miško kilimas. 
Lietuvoje priskaitoma apie 250 
samanų rūšių.
Labiau paplitusios Lietuvoje 
samanos. 1. garbuonotasis 
kiminas, 2 plminė jumetė, 3. 
paparastoji rausvutė, 4. šakotoji 
dvyndantė, 5. vyngialapė kemsą, 
6. vingialapė mnįja, 7. paprastasis 
gegužlinis, 8. papartinė tysena, 9 
paprastoji šilsamanė, 10 tribriaunė 
kereža, 11 garbanotoji kereža, 12 
šilinė plunksnė

7



Suradę du teisingus Veltus, jraiyVinne j brūkshelių eiles.
'4®;-

6

8



didžioji seimi

BRAZILIJA
„SIDABRO 
STOVYKLA”

Prieš 25 metus, kun. s. Her
mano Šulco ir v.s. Eugenijos 
Bacevičienės dėka, Sao Paulo, 
Brazilijoje buvo įsteigta „Pa
langos” vietininkija. Šių metų 
sausio mėnesį vykusioje „Si
dabro stovykla” stovykloje, 
vietininkija minėjo savo gar
bingą 25 metų jubiliejų. Sto
vyklą aplankė ne tik jos stei
gėjas kun. Šulcas, bet ir LSS 

Tarybos pirmininkė v.s. Bi
rutė Banaitienė, LSS Brolijos 
Vyr. skautininkas v.s. fil. Albi
nas Sekas ir LSS Vyr. skauti
ninke, v.s. fil. Rita Penčylienė.

Stovykla buvo įsikūrusi gra
žioje „Lituanicos” vasarvietėje, 
kurioje skautai stovyklauja du 
kartus per metus nuo pat savo 
įsikūrimo. Sekmadienį, sausio 
17 d., į stovyklos atidarymą 
susirinko gražus, 60 sesių, 
brolių ir jų vadovų būrys. Sto
vyklos viršininkė, v.s. Eugeni
ja Bacevičienė, padedama ko
mendanto ps. Jorge Prokopo, 
atidarė stovyklą pristatydama 
svečius iš JAV ir stovyklos va- 
diją. Stovyklos vadiją sudarė: 
programos vedėjai Julia Ūkai 
ir Tomas Butrimavičius, laik
raštėlio redaktorius Gustavo 
Ūkai, religinės programos ve
dėjai — Silvana Valiūnas ir 
Klaudijus Kupstaitis; gailes
tingoji seselė Kamila Cata- 
noce Tarasevičius; paukštyčių 
vadovė Anahy Makuska; ūkio 
vadovai: Marcio Godov, Edu
ardo Greičius ir Paulius Butri
mavičius; muz. Leandro Suža

lo; viršininkės padėjėja Ana 
'Beatriz Bendoraitis ir šeimi
ninkės: Elizabeth Bertasso, 
jMarija Garkauskienė, Eugeni
ja Greičienė ir Janutė Zizienė.

Stovyklautojai buvo suskirs- 
jtyti skiltimis ir šeimomis. 
Skiltys atliko stovyklos dar- 
|bus, ėjo patyrimo programą, o 
šeimos dalyvavo stovyklos už
siėmimuose. Šeimoje buvo po 
vieną iš kiekvienos amžiaus 
grupės, nuo vyriausių iki 
paukštyčių ir vilkiukų. Tai la
bai įdomus veikimo būdas, nes 
kiekvienas turi globoti kitą, 
vienas kitą prižiūri ir visi vie
nas kitam padeda.

Programoje buvo lietuvių 
kalbos mokymas, dainavimas, 
skautorama, lauko virtuvė, 
sporto diena, skautiškų prog
ramų patikrinimas, susimąs
tymo diena su labai įspūdin
gomis Mišiomis. Mūsų atvež
tus iš JAV suvenyrus, sesės ir 
broliai turėjo išsipirkti lietu
viškomis dainomis, lietuviš
kais posakiais, išmokdami 
naujų sakinių arba lietuviškų 
maldelių. Vakarais vykdavo 
laužai su pasirodymais bei 
garsiai skambančiomis daino
mis, kurias entuziastingai dai
navo visi stovyklos dalyviai. 
Stovyklos metu vyko paukš
tyčių, vilkiukų, skautų ir pri
tyrusių sesių ir brolių įžodžiai.

„Sidabro stovyklos” Brazilijoje stovyklautojai ir stovyklautojos su jais iš JAV aplankiusiais LSS vadovybės na
riais — LSS Tarybos pirmijos pirmininke vs. Birute Banaitiene, LSS Seserijos Vyriausia skautininke vs.fil. Rita 
Penčyįiene ir LSS Brolijos Vyriausiu skautininku vs.fil. Albinu Seku.
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Keturios sesės pasipuošė mė
lynais vyr. skaučių kaklaraiš
čiais.

Kaip kiekvienas vienetas, 
taip ir „Palangos” vietininkija, 
turi savo gražias stovyklines 
tradicijas. Viena jų — prista
tymas „luau” su sesių vikriais 
šokiais, brolių nešamais de
gančiais deglais bei tipiškais, 
skaniais havajiškais užkan
džiais. Talentų vakaras, visų 
labai laukiamas, tikrai žiūro
vų neapvylė. Sesės ir broliai 
deklamavo, vaidino ir daina
vo.

Susimąstymo diena praėjo 
pakilia nuotaika. Brolis kun. 
Šulcas papasakojo visiems iš 
savo gyvenimo Rhwandoje, 
kun. Šulcas aukojo šv. Mišias, 
kurių metu visi giedojo melo
dingas ir linksmas giesmes, 
kurios šiuo metu yra labai 
išpopuliarintos Brazilijoje ku
nigo Marcelo Rossi.

Savaitė prabėgo labai grei
tai, nepajutome, kai atėjo lai
kas sakyti sudiev. Paskutinis 
stovyklos uždarymas, apdova-

Brązilijos lietuvių skautų „Sidabro stovyklos” skautai su LSS Brolijos ■ 
Vyriausiu skautininku vs.fil. Albinu Seku.

nojimai, atsisveikinimai bei 
pasižadėjimas vėl susitikti lie
pos mėnesį, vienos savaitės 
žiemos stovykloje.

Pirmą kartą nuo „Palangos” 
vietininkijos įsisteigimo čia 
apsilankė LSS vadovai iš JAV. 
Visi jautėme, kad toks apsi
lankymas buvo labai naudin
gas tiek jiems, tiek mums. 
Brazilijos sesės ir broliai pa
matė, kad jie nėra visai atskir

tas vienetas, bet dalis pla
tesnės Lietuvių Skautų sąjun
gos. Jie klausinėjo, o mes 
jiems pasakojome, kaip mes 
stovyklaujame, ką mes stovyk
lose veikiame, ką mes darome 
sueigų metu. Aiškinome jiems 
apie mūsų uniformas bei 
skautiškų ženklų reikšmę ir. 
dėvėjimą. Nors jų uniformos' 
:tos pačios, bet ženklų dėvė
jimas bei kaklaraiščių rišimas

' 'hro stovyklos” Brazilijoje sesės su viešniomis LSS Tarybos pirmijos pirm. vs. Birute Banaitiene ir LSS Se
gusia skautininke vs. fil. Rita Penčyliene.

8

10



labai skyrėsi. Jiems buvo vis
kas labai įdomu ir jie nuošir
džiai klausėsi. Matėme, kad 
baigiantis stovyklai kai kurie 
nereikalingi ženklai buvo din
gę nuo uniformų ir geruoju 
mazgu buvo užrišti tik vyres
niųjų skaučių kaklaraiščiai.

Mes matėme, kad trečios ir 
ketvirtos kartos mišrių šeimų, 
daugumai sesių ir brolių lietu
vių kalba jau neįkandama. 
Bet jie puikiai lietuviškai dai
nuoja tas pačias dainas, ku
rios skamba mūsų stovyklose. 
Jie duoda įžodžius lietuvių 
kalba, visos komandos duoda
mos lietuviškai ir skilčių šū
kiai bei pavadinimai skamba 
lietuviškai. Jie išeina lietuvių 
skautų ir skaučių priimtas 
patyrimų programas, tik jos 
išverstos į portugalų kalbą. 
Jie su meile prisimena savo 
senelių, prosenelių, net pro- 
prosenelių žemę Lietuvą, ku
riai kas dieną sušunka pasvei
kinimą lietuviškai. Jų noras 
skautauti lietuvių skautų tar
pe didelis ir jie kas savaitę 
lanko sueigas. Vienas lietuvis- 
japoniukas brolis, gyvenda
mas 1 1/2 valandos nuo Sao 
Paulo miesto, labai nusiskun
dė, kad negali kas savaitę lan
kyti sueigų. Jis visą skautišką 
programą atlieka per „Inter
net^, nusiunčia draugininkui 
ir tik retkarčiais atvyksta į 
sueigas. Su dideliu entuziaz
mu jis ir jo sesutės dalyvauja 
2 kartus per metus stovykloje.

Į „Sidabro” stovyklą suvažia
vo sesės ir broliai, pradėję 
^skautauti kai tik vienetas įsi
kūrė. Vieni būdami vyr. skau
tės ir skautai vyčiai čia susi
pažino, draugavo ir sukūrė 
šeimas. Atvyko su savo vai
kais, kurie dabar jau skautai. 
Jie sugrįžta kaip vadovai ir 
nori, kad „Palanga” gyvuotų il

gus metus.
Nors vienetas išaugino gerų 

vadovų, jo širdis yra ilgametė 
jo vadovė, v.s. Eugenija Bace
vičienė. Ji, kaip sesė ir kaip 
mama, rūpinasi, vadovauja, 
pamoko ir kur reikia pabara. 
Tą meilę, kurią ji užsitarnavo 
savo gražiu darbu, išreiškia 
įai visos sesės, broliai ir jų tė
veliai. Būdami tarp jų kelias 
dienas, jautėme visų gražų su
sigyvenimą, pagarbą ir meilę 
vienas kitam, nuo jauniausio 
iki vyriausio. Išvykome namo 
su gilia nostalgija, bet dideliu 
pasitenkinimu, kad matėme 
gražiai susigyvenusį lietuviš
ką, skautišką vienetą, kuris 
pasiryžęs dar likti ilgus me
tus. Taip, labai sunku su lie

DETROIT

SKAUTIŠKOS 
KŪČIOS

„Baltijos” ir „Gabijos” tuntų 
tradicinės Kūčios yra visų 
skautų ir skaučių, jų vadovų, 
tėvų ir artimųjų laukiamas 
adventinis susibūrimas. 1998 
m. gruodžio 13 d. vakare, be
siruošdami švęsti Kalėdas, 
Dievo Apvaizdos parapijos 
didž. salėn susirinko arti 200 
asmenų. Visus dalyvius gaubė 
maloni šeimyniška nuotaika, o 
kalėdiškai papuoštų eglučių 
mirksinčios švieselės visiems 
priminė artėjančias Kalėdų 
šventes.

Vakarą pradėjome bendra 
tuntų sueiga, sklandžiai pra
vesta komendantės Margaret 
Rudienės. Visi plojome vil
kiukų draugovėn įsijungu

tuvių kalba, bet visi dainuo-j 
jame tą pačią lietuvišką _daik 
ną, mylime ir gerbiame tą pa
čią protėvių žemę, mokomės 
tų pačių lietuviškų tradicijų, 
išeiname ta pačia skautišką 
programą ir prisiekiame tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui ta pačia, lietuvių kalba.

Nuoširdžiai dėkojame sesei 
Eugenijai ir jos šeimai, bro
liams Jorge, Klaudijui, Tomui, 
Pauliui, Marcio ir visiems — 
sesėms ir broliams už tokį 
gražų ir nuoširdų mūsų pri
ėmimą. Linkime visiems daug 
ištvermės ir pasiryžimo ve
dant seses ir brolius lietuviš
ku, skautišku keliu.

Sesė Rita Penčylienė

siems kandidatams — Vytu
kui Anužiui, Michael Harp, 
^Mariui Jankui, Matui Luka
siewicz ir Juozukui Zubrickui. 
Į skautus kandidatus iš vil
kiukų draugovės perėjo Armi
nas Alksninis, Matas Anužis, 
Aras Butkūnas, Danius Gied
raitis, Pauliukas Jankus, Vi
tas Paškus, Vytas Kasputis ir 
Renata Tukis.

„Gabijos” tunto tuntininkė 
Rasa Karvelienė pasveikino 
visus šventės dalyvius ir pra
vedė trumpą kalėdinę prog
ramėlę. Apie Dievo, Tėvynės ir 
Artimo meilės šviesą skaitant 
skautėms Rūtai Sventickaitei, 
Laurai Sirgėdaitei ir Alanai 
Zombaraitei, žvakes ant visų 
stalų uždegė skautės Laura. 
Karvelytė, Arija Kasputytė ir 
Inga Mossaitė.

Dievo Apvaizdos parapijos 
administratorius kun. Al; zas 
Volskis sukalbėjo mala... >.ada 
visi pasidalinome kak' -.aičiais 
ir sveikinimais. Paskui pra-
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Detroito skautijos kalėdinėje sueigoje šaunieji „Baltijos” tunto vilkiukai.

Kalėdinėje sueigoje rikiuojasi žvaliosios Detroito „Gabijos” tunto paukštytės ir liepsnelės. Kairėje tuntininkė 
Rasa Karvelienė.

dėjome Kūčių vakarienę. O, 
kiek įvairių skanių patiekalų

Visiems pabaigus vakarie
nę, sesės Virga Šimaitytė, Vi
lija Idzelytė, Regina Puškorie- 
nė, Kristina Zubrickienė ir 
brolis Manvydas Šepetys pra
vedė kalėdinių giesmių giedo
jimą. Visi dalyviai nuoširdžiai 
prisidėjo. Šį šventišką vakarą 
užbaigėm skautiškam rate

Detroito skautų Kūčiose kalėdinę giesmę gieda skautai — Andrius Miliūnas, Tadas Kasputis, Algytis Kasputis, 
Andrius Moss, Andrius Giedraitis ir Jonas Paskųs. Jiems padeda skautas vytis Manvydas Šepetys ir vyr. 
skautė Virga Šimaitytė.
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CHICAGO ŠAUNI KLAIPĖDOS DIENOS
SUEIGA

Tradicinė Čikagos ir Lemen
to jūrų skautų ir jūrų skaučių 
Klaipėdos dienos iškilminga 
sueiga š.m. sausio 24 d. vyko 
atnaujintoje sporto salėje Pa
saulio lietuvių centre, Lemon- 
te. Salėje įrengtame laivo de
nyje išsirikiavo arti 20 ūdry- 
čių, maždaug 30 jūrų skaučių 
ir vadovių, 20 bebrų ir arti 30 
jūrų jaunių, jūrų skautų ir jū
rų budžių, sueigą vedant gin
tare! valt. Kristinai Jonušai
tei, gabiai ir patyrusiai ko
mendante!. Vienetų inspekciją 
atliko rajono vadas v.s. Gedi
minas Deveikis, Seserijos jūrų 
skaučių skyriaus vedėja j.s. 
Taiyda Chiapetta, Brolijos 
jūrų skautų skyriaus vedėjas 
j.s. Petras Jokubauskas, tunti- 
ninkė j.s. Viligailė Lendrai- 
tienė ir kiti vadovai,-ės.

Stiebe pakėlus vimpilą ir 
įnešus tautinę ir vienetų vė

liavas, Klaipėdos dienos, mū- 
jsų Baltijos jūros uosto 
reikšmę Lietuvai trumpai nu
švietė j.s. Laura Lapinskienė. 
Turbūt, nedaug kas iš rikiuo
tės laivo denyje dalyvių matė 
Baltijos jūrą, kurią čia atstoja 
didysis Michigan ežeras, ta
čiau nuolatos apie Baltiją gir
di sueigose ir Klaipėdos die
noje.

Kažin ar kuri ankstyvesnė 
iškilminga Klaipėdos dienos 
sueiga turėjo tiek pakėlimų, 
apdovanojimų ir įžodžių, kurie 
vaizdžiai parodo Čikagos-Le- 
monto „Nerijos” jūrų skaučių 
tunto ir „Lituanicos” tunto jū
rų skautų veiklą, energingai 
dirbančius, jūrinį skautavimą 
skleidžiančius jaunesniuosius 
vadovus, vadoves.

Sueigoje pirmiausia įžodį 
davė ūdrytės: Irena Balzekai- 
tė, Alina Budrytė, Viktorija 

Kirkutė, Liana Liubinskaitė, 
Aleksandra Prasauskaitė, Mo
nika Stančiauskaite ir Beat
ričė Želvytė. Jos buvo pasvei
kintos sesių su gė'ėmis ir 
bebrų su saldainiais. Už 
darbštumą ir pavyzdingumą 
tuntininkė j.s. V. Lendra: ,ienė 
apdovanojo:

„Žuvėdros” ženklu — Niną 
Klepczarek, Liną Meilutę, 
Laurą Petrauskaitę ir Moniką 
Stančiauskaitę.

Plaukikės specialybė buvo 
suteikta: ūdrytėms — Lisai 
Bacevičiūtei, Amy Balchas, 
Irenai Balzekaitei, Andėjai 
Kielaitei, Dainai Kielaitei, 
Viktorijai Kirkutei, Sigutei 
Lapinskaitei, Julijai Petraity
tei, Laurai Petrauskaitei 
Aleksandrai Prasauskaitei 
Stephanie Putnai, MoniLa 
Stančiaus- aitei, Beatričei Žel
vytei, Linai Meilutei ir Diana

„Lituanicos” tunto dalis bebrų ir jūrų jaunių su savo gairelėmis iškilmingoje Klaipėdos dienos sueigoje,JPasaulic 
lietuvių centre, Lemonte, š.m. sausio 24 d.
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Norkutei.
Jūrų jaunėms — Audrai 

Kapačinskaitei, Ninai Klep- 
czarek, Vaivai Rimeikaitei, Ži
butei Šaulytei, Aleksandrai 
Strub, Cyra Trejo, Kristai 
Weir ir Aidai Žygaitei.

Jūrų skautėms — Rūtai Gri- 
galiūnaitei, Nidai Lendraity- 
tei, Lianai Modestaitei, Vilijai 
Pakalniškytei, Vakarei Petro- 
liūnaitei ir Jazminai Pumpu
tytei.

Į vyresniškumo laipsnius 
pakeltos:

j vyresnės valtininkės laips
nį — Laura Jokubaitytė, Lina 
Lendraitytė ir Alisa Nalytė.

Į valtininkės laipsnį — Sab
rina Česaitė, Aušra Pumpu
tytė, Giedrė Kazlauskaitė ir 
Nida Lendraitytė.

Klaipėdos dienos iškilmingoje sueigoje, š.m. sausio 24 d. vykusioje Pasaulio lietuvių centre, Lemonte, saliutuoja 
įžodį davusios „Nerijos” jūrų skaučių tunto ūdrytės.

Į vairininkės laipsnį — Rūta 
Grigaliūnaitė, Vilija Jozaitytė, 
Audra Kazlauskaitė, Tara Mi- 
kužytė, Liana Modestaitė ir 
Jazminą Pumputytė.

Seserijos vyriausia skauti
ninke LSS garbės žymenimis 
apdovanojo:

„Žuvėdros” — ps. Daną Mi- 
kužienę;

„Gintaro” —j.s. Virginiją Ri
meikienę ir j.ps. Dalią Žy- 
gienę.

„Vėliavos” valt. Kristiną Jo
nušaitę.

„Tėvynės dukros” — j.s. 
Taydą Chiapettą. Apdovanoji
mai čia ir buvo įteikti.

LSS Taryba pakėlė:
į jūrų paskautininkės laips

nį — g.v.v. Danutę Navickas 
ir g.v.v. Aldoną Weir;

į jūrų skautininkės laipsnį— 
j.ps. Rūtą Kirkuvienę, j.ps. 
Laurą Lapinskienę ir j.ps. 
Dainą Rudaitienę.

Brolių pasiekimai nebuvo to

kie gausūs kaip sesių, tačiau 
Jūrų skautų skyriaus vado 
įsakymu, šie jūrų skautai bu
vo pakelti į vairininko laipsnį: 
Aras Galinaitis, Justinas Jo
nušas, Tomas Mikužis, Tadas 
Mikužis, Christopher Bill, Mi
chael Bill, Viktoras Česas, Li
nas Mikalčius, Vytas Mikal- 
čius, Andrius Novak, Justinas 
Novak, Justinas Plazyk, My
kolas Vodicka, Tomas Vodic- 
ka, Aras Žygas ir Antanas 
Klepczarek.

Plaukiko specialybės suteik
tos:

bebrams — Viktorui Bra- 
kauskui, Arui Karaičiui, Vyte 
niui Karaičiui, Antanui Kir- 
kui, Aliukui Lapinskui, Arnui 
Leitenantui, Juozui Vodickai, 
Stepui Vodickai ir Kovui Žy- 
gui;

jūrų jauniams — Michael 
Bill, Sauliui Galinaičiui, Ra- 
myrui Gaižiūnui, Vytui Kara
liui, Antanui Klepczarek, Da

riui Leitenantui, Andriui No
vak, Ramūnui Stančiauskui ir 
Tomui Vodickai.

Jūrų paskautininko laipsnis 
suteiktas j.b.v.v. Viktorui Gar- 
bonkui. Jis ir dvi sesės čia di
deliame skautininkų rate da
vė skautininko įžodį, kurį pra
vedė j.v.s. Antanas Levanas.

Malonus buvo LSS „Padė
kos” ordino įteikimas ilgame
čiu! Brolijos jūrų skautų sky
riaus vedėjui j.v.s. fil. dr. Al
giui Pauliui.'Jis, kaip „Vėtros” 
jachtos vadas, įteikė pažymė
jimą —plaketę savo įgulos 
nariams, patyrusiems buriuo
tojams.

Šventę sveikino rajono va
das v.s. G. Deveikis ir Seseri
jos JSS vedėja j.s. T. Chiapet- 
ta. Specialus pažymėjimas bu
vo įteiktas ilgamečiu! vadovui 
j.s. Algiui Jonušui.

brolis Bronius
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CHICAGO „VERPSČIŲ” BŪRELYJE 
ĮDOMUS SVEČIAS

Nugrimsk į praeitį, tremtie, 
Pilną žiaurumo ir patyčių, 
Bet viską saugok, atmintie, 
Kaip saugojai paveikslą

Vyčio!
V. Cinauskas

Naujus veiklos metus 
„Verpsčių” būrelis pradėjo se
sės Danutės Dirvonienės na
muose ypatinga sueiga: apsi
lankė poetas Vytautas Cinaus
kas, Lietuvos Seimo narys, bu
vęs tremtinys, politinis kali
nys, dabar Tremtinių grįžimo 
komiteto vicepirmininkas ir 
Tremtinių grįžimo fondo val- 
lybos pirmininkas. Minint' 
ragiškąją Sausio 13-tąją, pa
šnekėjimas su šiuo svečiu 
buvo ypač vertingas.

Poetas Vytautas papasakojo 
apie baisiuosius 1941 m. trė
mimus, prisimindamas giliau
siai atmintin įstrigusius epizo
dus. Tuo metu jis buvo 11- 
metis berniukas, bet užkalti 
vagonai, tėvo nuo šeimos at
skyrimas, ankstyvos broliukų 
mirtys ir juoda košė iš su
trintų bulvių lupynų įsirėžė 
mintin visam gyvenimui. Pa
pasakojo jis ir groteskiškų 
,juodojo humoro” epizodų, 
kaip „pasivažinėjimų ant kal
muko”, kada badu išmarintų 
kalmukų sušalę lavonai išdy
kusių vaikėzų būdavę naudo
jami kaip „rogutės”...

Tokių pasakojimų beklau
sant, apima ir siaubas, ir pyk
tis dėl tos neišmatuojamos ne
teisybės, dėl nekaltų vaikų, 
pražudytos vaikystės, sužlug
dytų gyvenimų... Ypač nuken
tėję tremtinių našlaičiai pate
kę į vaikų namus, kur be at
vangos indoktrinuojami komu

nizmo ideologija, išaugę klus
niais ir žiauriais KGB vergais.

Buvę ir šviesesnių to ne
žmoniško gyvenimo pragiedru
lių. Būtent, Sibiro kaimelių 
mokyklos, kurias tremtinių, 
vaikams buvo leidžiama lan
kyti. Mokytojai buvę geri savo 
profesijos žinovai, dauguma 
evakuoti iš Leningrado. Jie 
tremtinių vaikų nediskrimina
vę. Tokiose varganose mokyk
lose V. Cinauskas gavęs gerą 
pasiruošimą aukštesnėms stu
dijoms. Tačiau tragiškiausias 
įvykis poeto jauname gyve
nime buvęs, kai jį, 15-metį, di
delėmis pastangomis pabėgusį 
iš Sibiro Lietuvon, lietuvis 
stribas išdavęs. Ir 15-metis 
„nusikaltėlis” vėl buvo grąžin
tas į Krasnojarsko sritį 8 me
tams!

Klausant svečio pasakojimų, 
kilo pasididžiavimas lietu
viais, tokį gyvenimą pakėlu
siais, pernešusiais, iškentėju- 
siais ir išlikusiais žmogaus 
vardo vertais. Tik, anot Mairo
nio, kai „...vaikams užtekės 
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nusiblaivęs dangus, mūsų ko
vos ir kančios, be ryto naktis 
— ar jiems besuprantamos 
bus?” Ir šis — labai atviras 
klausimas...

Šiuo metu Vytauto Cinaus- 
ko visos pastangos skiriamos 
rūpinimuisi tremtinių grįžimu 
tėvynėn. Jau yra paruošta iš
sami programa. Ją vykdyti pa
deda nuolatinė komisija, suda
ryta iš ministerijų ir savival
dybių atstovų. Jau pastatyti 
Tremtinių namai Vilniuje. 
Ten jau gyvena senyvo am
žiaus tremtiniai. Tremtinių 
fondas gauna lėšų iš Lietuvos 
vyriausybės ir aukotojų, kurių 
dauguma yra užsienio lietu
viai. Šis fondas taip pat remia 
vidurinę mokyklą Vilniuje, 
kurią lanko Sibiro tremtinių 
vaikai. Svečias pastebėjo įdo
mų faktą, kad savo lietu
viškomis šaknimis labiausiai 
susidomi trečioji tremtinių 
karta. Atrodo, panašių atvejų 
matome ir vakarų išeivijoje.

Ir padainavus „Ateina nak
tis”, „Verpstės” svečio neišlei-
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do. Buvo daug įvairių, klau
simų, padiskutavimų, pasikal
bėjimų. Vytautas Cinauskas 
paskaitė savo eilėraščių ir 
mielai pasirašinėjo į sesių įsi
gytas jo poezijos knygas.

Esame mielam poetui dė
kingos ir džiaugiamės, kad 
Lietuvos Seime yra tokių na
rių, nes

tWWIOWaWWWiKJWWiWWWW

AUSTRALIA

„PROTĖVIŲ 
ŽEMĖ”

STOVYKLA
Po Lietuvių dienų Geelonge 

skautai š.m. sausio 2 d. rinko
si į Tautinę stovyklą ukrainie
čių žemėje „Sokil”, netoli nuo 
Geelongo, prie jūros.

Stovyklai vadovavo rajono 
vadas v.s. Henrikas Antanai
tis, pavaduotojas ps. Linas 
Šeikis, adjutantas — pusę lai
ko buvo ps. Jonas Rukšėnas, o 
antrą pusę — ps. Daina Šlite- 
rytė. Seserijos vadovė buvo 
v.s. Rasa Statkuvienė ir Broli
jos vadas buvo ps. Juozas Bu
kaitis.

Stovykla prasidėjo š.m. sau
sio 2 d. Visi suvažiavo anksti 
rytą ir tuojau stojo į darbą.

„Dar nebaigta kova, bet ją 
tik tie laimės.

Vilties kas nepraras ir kils į 
naują žygį, 

Kai skausmą netekties ir 
gėlą nesėkmės

Pasidalinsime ir nešime po 
lygiai”.

V. Cinauskas 
Sesė N.

Greitai iškilo palapinių pasto- 
vyklės, vartai, papuošimai. 
Palapinių pavadinimai buvo 
pagal žymių lietuvių vardus 
— pvz. Adamkus, Sabonis, 
Truchanas, Gediminas ir 1.1.

Po pietų, kai dauguma dar
bų jau buvo atlikti, įvyko 
trumpa tautorama. Skautai. 
grupėmis mokėsi apie liaudies 
dainas, kurias pravedė s. Bi
rutė Prašmutaitė, tautinius 
šokius — sk. vyt. Girius Anta
naitis, apie verbas (Verbų sek- 
mad.) pravedė vadovė iš Lietu
vos s. Monika Girčytė ir apie 
margučius kalbėjo v.sk. Rūta 
Sankauskienė.

Vakare prie laužo kiekviena 
grupė/palapinė turėjo papasa
koti apie jų parinktą palapi
nės pavadinimą, ir kas tas 
žmogus buvo — kodėl jie yra 
žymūs lietuviai.

Sekmadienis (antra stovyk
los diena) prasidėjo istorijos 
pamoka apie Vytautą Didįjį ir 
Žalgirio mūšį, kurį pravedė 
vadovai iš Lietuvos: s. Monika 
Girčytė ir Vygintas Kiulkys. 
Skautai, gavę žinias apie mūšį 
ir t.t. turėjo inscenizuoti, ką 
išmoko. Burtais traukė, kas 
bus lietuviai ir kas bus kry
žiuočiai. Išsirinko kariuome
nės vadus, ir visi ruošėsi ka
rui. Darėsi uniformas, šalmus, 
vėliavas, arklių galvas ir pla
nus mūšiui. Po pasiruošimo 

darbų, atėjo laikąs mūšiui, 
kurį, žinoma, laimėjo lietuviai 
su jų vadu „Vytautu” (Vytu 
Brazaičiu). Buvo labai įdomu 
ir daug išmokta.

Po pietų — svečių lankymas. 
Privažiavo daug tėvų ir drau
gų, ypač iš Geelongo. Skautai 
grupėmis ėjo „skautoramą”. 
Penkios grupės mokėsi ir di
džiavosi apie lietuvius ir jų 
pasiekimus. Kunigas v.s. Pra
nas Dauknys atvažiavo ir au
kojo šv. Mišias, o po to iškil
mingas vėliavų nuleidimas. 
Per nuleidimą įžodį davė 
skautės kandidatės — Nerida 
Balbataitė, Vilija Stephens, 
Marta Lukaitytė ir Elena 
Tamašauskaitė. Medaliais bu- 

ivo apdovanoti s. vytis Vikto
ras Šliteris jn. ir vyr. sk. Rūta 
Sankauskienė.

Per iškilmingą laužą, kurį 
pravedė sesė Monika iš Lietu
vos, sesė Daina Šliterytė ir 
brolis Girius Antanaitis — vi-i 
sos grupės, kurių buvo šešios 
(cepelinai, kugeliai, kopūstai, 
vėdarai, koldūnai ir balan
dėliai), suvaidino kokį nors 
svarbų įvykį iš Lietuvos istori
jos. Ilgai skambėjo dainos ir 
šūkiai.

Pirmadienį (3-ią dieną), pro
gramoje pramatyta naktinė 
iškyla. Buvo pasakyta, ką 
skautams pasiimti ir ko tikė
tis — iškyla su nakvyne maž
daug 15 km į vieną pusę. Tai1 
prieš pietus viena grupė po ki
tos išėjo iškylauti. Liko tik 
jauni ir seni stovyklą prižiū
rėti. Vilkiukai ir paukštytės, 
prižiūrimi sesės Onos Praš- 
mutienės, Donos Gaylard ir 
Alex Talansko, kepė, virė ir 
žaidė ištisą popietę, o vakare, 
po trumpo laužo, atvažiavo tos 
vietovės žinovai ir pravedė la
bai įdomų užsiėmimą — 
„Night Spotting”. Visi su bate-
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rinėmis lemputėmis ėjo ta
kais, ieškodami gyvuliukų, 
'paukščių ir kt.

Kitą rytą jaunesnieji išėjo 
į savo trumpai iškylai. Apie pie
tus grįžo pirmoji grupė iš
kylautojų po nakties išvykos. 
Po pusvalandžio atsirado jau 
trečia grupė, o kur antra? Pa
sirodo, kad jie ne ten nuėjo, 
kur turėjo būti, ir atsirado 
apie maždaug 5 km nuo sto
vyklos. Vadovai pasiuntė 2 
skautukus, kad praneštų sto
vyklai, kur jie yra. Tai sužino
ję, vyčiai sėdo į automobilius 
ir visus atsivežė. Grįžo pavar
gę, bet pilni nuotykių. Kadan
gi po iškylos dauguma buvo 
pavargę, po pietų užsiėmimai 
buvo pasimaudyti baseine ir 
vėliau mokytis lietuviškų 
rankdarbių — šiaudinukus 
pinti mokė brolis Vygintas, 
molio švilpukus, velniukus lip
dyti — Faustas Sadauskas, 
juostų audimą — sesė Rūta ir 
verbų pynimą — sesė Monika.

Trečiadienis — „Jūros die
na”. Po pusryčių visi skubėjo 
pasiruošti išvykai. Skautai 
laukė autobuso, kuris turėjo 
visus paimti 10:30 vai. ryto 
važiuoti į Anglesea pajūrį. 
Laukėm ir laukėm, vis nėra ir 
nėra. Paskambino autobusų 
bendrovei, sako, kad išvažiavo 
laiku ir nežino, kur jis yra. 
Pagaliau atvažiavo 1.5 vai. pa
vėlavęs. Pasirodo, kad nuva
žiavo per toli ir bandė apsi
sukti siaurame šunkelyje. Be
sisukant užpakalinė padanga 
įstrigo smėlyje — nei pirmyn, 
nei atgal. Kol ištraukė — pa
vėlavo. Labai atsiprašė, bet 
mūsų numatytą programą su
gadino. Turėjo skautai grupė
mis statyti lietuviškas pilis 
^skulptūras) iš smėlio, bet tu
pėjo laiko tik pavalgyti pietus 
r vėliau su Anglesea Life Sa

ving Club nariais pažaisti 
žaidimus ir išmokti gelbėti 
skęstantį. Smagiai visi pasi- 
jinaudė, pagulėjo saulėje, pa- 
Įžaidė tinklinį, kriketą ir pa
mėtė „frisbee”. Pailsėję ir nu
degę (ne per daug, nes buvo 
kremais įsitepę) patenkinti 
grįžo namo į stovyklą. Vakare 
— disco šokiai — DJ Girius 
Antanaitis grojo vieną dainą 
po kitos.

Ketvirtadienį numatyta pro
grama buvo plaukti baida
rėmis Barwon upe. Iškylai va
dovavo brolis Vytas Mačiulis; 
ir dviračių kelionė, kuriai va
dovavo australas vardu Paul. 
Kiti turėjo virtuvės darbus ir 
pioneriją. Didžiausia proble
ma buvo, kad naktį pradėjo 
lyti ir visą rytą lijo. Skautai, 
kurie turėjo plaukti baidarė
mis, vis tiek išvažiavo, nes 
vienaip ar kitaip sušlaps, bet 
kitiems sumaišė. Jie rytą sė
dėjo valgykloje ir žiūrėjo dide
liam ekrane — filmus skautiš
kus, lietuviškus ir kitus. Po 
pietų oras pagerėjo, tai dvira
tininkai išvažiavo sutrumpin
tai kelionei. Vakare, buvo pra
matyta turėti „pilies puotą”. 
Stovyklavietėje yra pusiau pa- 
jStatyta medinė pilis, tai vyčiai 
jau buvo sutvarkę ir paruošę 
|puotai, bet kadangi pilis be 
stogo, reikėjo perkelti į val
gyklos salę ir ten viską su
nešti.

Po sunkaus darbo ir daug 
planavimo valandų, pilis buvo 
paruošta: išdekoruota vėliavo
mis, vainikais, fakelais, žva
kėmis ir karaliui/ienei didelis 
.sostas (kurį pastatė skautai 
vyčiai kandidatai). Vakare pa
sigirdo trimitas, visus kviečia 
į puotą. Kviestieji visi atėjo 
atitinkamai apsirengę ir pa
laukė lauke, kol po vieną gru
pę pakvietė į vidų. Priėję prie 

‘durų, visi turėjo nusiplauti 
rankas ir nusišluostyti lietu
višku rankšluosčiu — (palikti 
įvisus nešvarumus už durų), 
toliau reikėjo perlipti per laz
dą (peržengti į naują gyveni
mą) ir visiems sustoti tyliai 
ratu aplink aukurą. Kai visi 
jau buvo suėję, brolis Vygintas 
išdalino visiems po pagaliuką 
ir liepė žiūrėti susikaupus į tą 
pagaliuką. Tas buvo poterių 
pagaliukas, reikėjo pagalvoti 
apie visus blogus dalykus, ko- 

ikius visi buvo padarę ir pa
prašyti Dievo jiems atleisti. Po

1 vieną, kai visi baigė galvoti 
reikėjo įmesti tą pagaliuką 
bendrą aukurą ir atsisėsti 
nurodytą vietą. Kai visi buvo 
susėdę, atėjo karalius su kara
liene ir jų palydovais. Prane
šėjas — Girius ir dvaro juok
darys Paulius visus linksmi
no. Vyko sveikinimai, iš visų 
šalių pasigirdo triukšmas. 
Žmonės šaukė: „Mes norim 
mėsos!” Tuojau atėjo vyčiai ir 
vyr. skautės su lėkštėmis, iš
keltomis aukštai virš galvų. 
Ten pridėta salotų, avienos 
kepsnių ir „tabuoli” mišrainės. 
Kiti nešė duoną ir išdalino vi
siems prie stalų. Ant stalų ki
birai su tikra lietuviška gira. 
Pasigirdo muzika, jaunimas 
(kurie mokėjo) pašoko „Rolan- 
derį” ir „Vajauną”, kiti irgi 
j prisidėjo. Sukosi rateliai, pol
kos, valsai. O smagu! Žiūrime, 
!kad jau beveik vidurnaktis.
i Gaila buvo baigti.

Penktadienį užsiėmimai bu- 
vo tie patys kaip dieną prieš 

I— tik grupės pasikeitė. Dėlto, 
kad nebelijo, buvo galima pil
nai dirbti. Pionierių grupė la
bai entuziastingai pastatė arti 
30 metrų ilgumo tiltą. Išbandė 
patys stambiausi ir didžiausi 
vyčiai ir tiltas nepajudėjo — 
Valio jaūnimui! Dviratininkai
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grįžo pavargę, bet patenkinti.
Vakare vyko „Quiz” konkur

sas. Sesė Rasa klausė 50 klau
simų ir visi turėjo grupėmis 
bandyti kiek galima daugiau 
atsakyti. Po to trumpas lau
žas, kurį pravedė vyčiai kandi
datai ir vyr. sk. kandidatės.

Šeštadienį rytą vyko „Olim
piada”. Skautai bėgo, šoko, 
mėtė ir žaidė kriketą, tinklinį 
ir futbolą. Po pietų vadovai iš 
Lietuvos pravedė pasakų ke
lionę. Skautai turėjo eiti ir at
likti tam tikrus uždavinius: 
uždegti ugnį be degtukų, nu
pinti virvę ir ištempti skrynią 
iš duobės.

Per vėliavos nuleidimą Ed
die Obeliūnas ir Jordie Brown 
davė skautų įžodžius. Virėjai 
Rimas Skeivys ir Povilas Kvie- 
cinskas buvo apdovanoti už 
gerą stovyklautojų maitini
mą, o svečiai iš Lietuvos ap
dovanoti marškinukais ir bu
merangais.

Naktį vyčių įžodį davė Lu
kas Liebich iš Geelongo.

Sekmadienį — paskutinę 
dieną, visi susikrovė daiktus 
ir išvažiavo namo.

Ačiū visiems vadovams už 
tokią smagią stovyklą!

v.s. Rasa Statkuvienė
„Tėviškės aidai”, 1999.11.16

LEMONt

VILKIUKŲ IR SKAUTŲ 
„GELEŽINIO VILKO”

DRAUGOVĖS GERASIS 
DARBELIS

Maironio lituanistinėje mo
kykloje, Lemonte, gražia veik
la reiškiasi gausi nariais mišri 
vilkiukų ir skautų „Geležinio 
vilko” draugovė, vadovaujama 
patyrusių vadovų Aldžio Liu- 
binsko, Algio Kazlausko, 
Edžio Leipaus ir Romo Senke
vičiaus. Berniukai ne tik uo
liai mokosi skautamokslio, 
žaidžia, iškylauja ir visuomet 
yra pasiruošę atlikti skau
tišką Gerąjį darbelį. Iš vieno 
jų vadovų — ps. Algio Kaz
lausko teko patirti apie šios 
draugovės 1998 metų visuo
menišką gerąjį darbelį Mairo

'„Geležinio Vilko” draugovės vilkiukų ir skautų bėgatoną bėga Stepas 
Saulius, Adomas Juodis ir kt.

nio lituanistinei* mokyklai. 
Buvo sugalvotas „bėgatonas”. 
Kiekvienas berniukas surado 
jį sponsoruojančius asmenis. 
Šis projektas buvo vykdomas 
Padėkos dienos savaitgalį prie 
Pasaulio Lietuvių centro Le
monte esančioje futbolo aikš
tėje. Buvo bėgama astuoni ra
tai aplink aikštę. Berniukai 
entuziastingai vykdė šį įsipa
reigojimą. Aišku, ne visiems 
pavyko iki galo ištesėti, bet 
visi stengėsi ir iš savo sponso- 
rių gavo jiems pažadėtus pini
gus, kuriuos pareigingai įteikė 
savo vadovams. Susidarė gra
ži 510 dol. suma, kuri Mairo
nio mokyklos vedėjai Eglei 
Novak buvo įteikta „Geležinio 
Vilko” draugovės sueigoje. 
Garbė vilkiukams, skautams 
ir jų vadovams! Geras pavyz
dys kitiems broliams ir se
sėms.

IR
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LEMONT Sesė Alė Sietuvoje
Nors ir šaltoką, bet saulėtą sausio 16 d. popietę, 

sesės sietuvietės rinkosi į Ateitininkų Namus, Lemon- 
te, sausio mėnesio sueigai. Sueigą pradėjo v.s. fil. 
Jolanda Kerelienė, draugininke, visas pasveikindama 
ir pakviesdama pasivaišinti sesių gausiai suneštomis 
vaišėmis. Pasivaišinus ir apšilus, sesė Jolanda pakvietė 
paskaitai šios dienos preligentę, v.s. Alę Namikienę 
— džiugu paminėti, kad sesė Alė yra sietuvietė. Sesė 
Alė išsamiai apibudino ir priminė mums, kad tikrai 
turime tęsėti pažadus, kuriuos duodame Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Ji paminėjo daug pavyzdžių tų 
sesių ir brolių, kurie yra nuėję „extra mylią”, ir tikrai 
ištęsėję savo pažadus. Sesė Alė mums visoms davė 

užsidegimo toliau dirbti ir veikti skautybės ir lietuvy
bės gerovei. Ne pirmą kartą tenka girdėti sesės Alės 
puikių paskaitų. Jos paskaitos visada pamokančios ir 
išsamios, nes ji pati švyti tuo gražiu švelnumu, skau- 
tiškumu ir lietuvybe ką ir perduoda mums visoms — 
jaunesnėms ir vyresnėms. Po sesės Alės paskaitos 
visos pakilia nuotaika tęsėme sueigą. Paskui lydimos 
s. fil. Vilijos Kerelytės, užtraukėme keletą skautiškų 
bei liaudiškų dainų. Tikrai ana pusė Lemento girdėjo 
mūsų skambias dainas. Sesės skirstėsi besišnekučiuo- 
damos ir laukdamos sekančios sueigos.

Sesė Svajonė

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTYBĖS FONDAS
Prieš 25 metus įsteigtas LS Fondas duoda gražų 

pelną. Pagrindinė suma kol kas neliečiama, bet 
gautos metinės palūkanos paskirstomos skautiškiems 
leidiniams — spaudai, rajonų skautiškai veiklai, LS 
Sąjungos archyvo ir muziejaus išlaikymui. 1998 metais 
įvyko VIII-ji Tautinė Stovykla, kurios paruošimui 
lėšos buvo irgi skirtos iš Fondo. Beto Fondas turi ir 
šalpos skyrių, tad šelpiami ne tik Amerikoj, bet ir 
Lietuvoj pagalbos reikalingi skautininkai.

Fondo valdyba dėkinga visiems aukotojams, kurių 
dauguma yra skautai-tės, maža dalis rėmėjų. Aukoja
ma savo vardu, ar į Amžinybę išėjusiij artimųjų ar 
draugų vardu. Tad tikimės, kad ir toliau savo auko
mis remsite skautiško jaunimo veiklą.

1998 metais Fondui aukoję asmenys ar vienetai: 
Chicagos skautininkių dr-vė per Aldoną Palukaitienę 
— $1000.00. Po $100.00 — Hartfordo skautai-tės, 
Felicija Izbickienė, Anelė ir Vacys Steponiai, Janina 

ir Sigitas Miknaičiai, Stasio Marcinkevičiaus šeima. 
Petras ir Raminta Moliai — $85, Laima ir Česlovas 
Kiliuliai — $75, Teodora Tamulienė — $60.00. Po 
$50.00 — Teresė ir Kazys Adomavičiai, Stanley 
Mikalauskas, Rita ir Romas Fabijonai, Nijolė ir 
Leonas Maskaliūnai. Po $40.00 — Danguolė ir 
Mykolas Banevičiai, Valė ir Antanas Osteikos. Janina 
ir Anicetas Simučiai — $35.00. Po $30.00 — Gražina 
ir Vitalis Damijonaitis, Marilyn ir Kari Petett. Po 
$25.00 — Stasys Vaškelis, Dalila ir Juozas Liubinskai. 
Po $20.00 — Elena ir Aleksas Maskaliūnai, Jerome 
Gražulis, Ramunė ir Bronius Juodeliai, Ramutė ir 
Vincas Menekliūnai, Vanda Lescord, Stasė Prapuole- 
nienė. Po $10.00 — Elena Černienė, Emilija ir 
Anthony Paužuolis ir $7.00 — Juozas Maslauskas.

E. Černienė
LS Fondo iždininkė
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CANADA
Tęsinio
Kadangi Kanadoje 

eina vienintelis lietuviškas 
laikraštis „Nepriklausoma 
Lietuva”, tai jo redaktorius 
mielai sutiko dėti visas žinias 
apie skautų veiklą.

L.S.S. Pirmijos pirmininkas 
v.s. K. Palčiauskas džiaugėsi, 
kad po decentralizuotos emig
racijos Kanadoje sugebėjome 
atkurti sąjungos branduolius 
ir neleidžiame užgesti sąjun
gos veiklai toli nuo savos tė
vynės. Ta proga Pirmijos var
du jie sveikina visą komitetą 
ir visus brolius ir seseris Ka
nadoje.

Einant metams į pabaigą 
gauta nemaloni žinia, kad Vo
kietijoje einanti skautiškoji 
spauda k.s. „Skautų aidas”, 
„Skautybė” ir „Gairės” dėl fi
nansų trūkumo turėjo sustoti. 
Skautiškoji šeima Vokietijoje 
taip sumažėjusi, kad ir liku
sioji skautų vadovybė greitu 
laiku gali kraštą apleisti.

Mums tenka gerokai su
sirūpinti spaudos reikalais. 
Tuo klausimu rūpinasi ps. Pr. 
Enskaitis, kuris stengiasi įsi
gyti mažą spaustuvėlę, kurioje 
galėtų spausdinti skautiškus 
leidinius. Jei jo pastangos 
duotų vaisių, tai ir mums vi
siems tektų vienu ar kitu bū
du paremti finansiškai.

Artėjant šv. Kalėdoms, ko
miteto reikalų vedėjas s.v.v.s. 
Vladas Morkūnas ir skautų 
vyčių vedėjas ps. P. Čeponis

PENKIOS DEŠIMTYS METŲ 
LIETUVIŠKAI SKAUTIJAI
KANADOJE

vyksta į Montrealį, kur tikisi 
susitikti su vietos skautais ir 
skautėmis ir painformuoti 
apie skautišką veiklą Kana
doje. Taip pat nutarta susitik
ti su ps. Irena Kemežyte, Se
serijos įgaliotine, ir pasidalinti 
mintimis apie skautišką veik
lą.

Nuvykę vadovai į Montrealį, 
susitiko su dideliu būriu skau
čių ir dalyvavo jų sueigoje, kur 
painformavo seses ir brolius 
apie skautų veiklą plačioje 
Kanadoje. Sueigos metu buvo 
susitikta su ps. kun. St. Kul
bių, SJ, kuris atliko didelį 
„paštininko” darbą. Jo dėka 
buvo persiunčiami vadovų ad
resai į tas vietoves, kuriose 
gyveno ir dirbo lietuvaitės ir 
lietuviai, nes neturint tikrų 
adresų, buvo sunku pasiekti 
tas vietoves laiškais.

Komiteto pirmininkas šven
čių metu apsilankė Toronte, 
kur susitiko su V .S. J. Matu
laičiu ir kitais skautų vyčių 
vadovais ir aptarė vietos skau
tišką veiklą.

Po švenčių komiteto nariai 
pasikeitė laiškais apie toli
mesnę skautišką veiklą. Vi
siems skautų vadovams bai
giant atlikti darbovietėse su
tartis kilo klausimas, kad no
rint sėkmingiau išvystyti 
skautišką veiklą būtų gerai vi
siems komiteto nariams susi
telkti į vieną vietą. Po trumpų 
susirašinėjimų buvo nuspręs
ta keltis į Torontą. Toronte 
galėjome dažnai susirinkti po
sėdžiams, daryti tolimesnius 
veikimo planus ir priklausyti 
didelei skautiškai šeimai. To-

v.s. fil. VI. Morkūnas

ronte jau buvo kuriamos ir ki
tos organizacijos, kurios taip 
pat dalyvavo lietuviškoje veik
loje. Mums į talką atėjo ir 
skautų tėvai bei rėmėjai, ku
rie visuomet ir visur dalyvau
davo ir palengvindavo mūsų 
darbą.

Kadangi komiteto darbas iki 
šiol buvo rūpintis tik skautais 
ir jų veikla, galvojome, kad į 
bendrą darbą reikėtų įtraukti 
ir skaučių vienetus. Gavę pri
tarimą iš P.L.S. sąjungos Pir
mijos pirmininko v.v. K. Pal- 
čiausko ir Brolijos vyr. skauti
ninko v.s. Vyt. Čepo, komite
tas pavadinamas Kanados 
Lietuvių skautų,-čių rajonu. 
Rajono vadu skiriamas j.s. 
Vladas Šarūnas, kuris sudarė 
savo vadiją. Į vadiją pakvie
čiami tie patys vadovai, kurie 
anksčiau buvo komitete.

„Skautų aidui” ir kitiems 
skautiškiems leidiniams, nu
stojus eiti Vokietijoje, Skautų 
sąjunga liko be savos spaudos. 
Tuo reikalu buvo daroma žy
gis leisti skautišką laikraštį 
Kanadoje. Ps. Pr. Enskaitis su 
kitais vadovais bandė sutelkti 
lėšų ir įsigyti spausdinimo 
mašiną. Po kurio laiko jam pa
vyko tai padaryti ir netrukus 
pasirodė pirmasis skautiškas 
leidinys „Skautas”. Jo buvo iš
leista keturi numeriai. „Skau
tą” redagavo ps. Pr. Enskaitis 
ir j.s. VI. Šarūnas.

Leidinys nebuvo išvaizdus, 
be lietuviškų ženklų, buvo 
spausdinama tik 250 egzemp
liorių 16 psl. apimties. Po to 
buvo pradėtas leisti „Skautų 
aidas” 350-400 egz. Mažoje
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spaustuvėje laikraštis nega
lėjo tobulėti ir sunkiai vertėsi. 
1951 m. į Torontą atvykus v.s. 
Kairiui, „Skautų aidas” buvo 
perkeltas į Torontą. Spausdi
no J. Danaičio spaustuvė 
„Banga”. Nuo tų metų „Skau
tų aidas”, pakeitus spausdini
mo vietą ir atėjus naujam re
daktoriui, žymiai pagražėjo ne 
tik savo išvaizda, bet ir turi
niu. Visą administracinį darbą 
atliko savanoriai skautai vy
čiai. Talkon atėjo dailininkai 
Tel. Valius bei V. Bričkus. 
Kiekvienas numeris buvo iš
leidžiamas laiku. Buvo sten
giamasi gauti daugiau prenu
meratų ir iš kitų kraštų.

Ypač mažai turėta prenume
ratų iš JAV, bet laikui bėgant 
viskas keitėsi geron pusėn. 
Prenumeratų skaičius pakilo 
net iki 900. Didėjo rašančiųjų 
skaičius, galima buvo iš skau
tų veiklos įdėti daug nuotrau
kų. Kanados rajono vadija 
stengėsi, kad žurnalas tikrai 

atsistotų ant stiprių pamatų ir 
žinoma tas pavyko, nes tas 
darbas buvo varomas su skau
tišku pasiryžimu.

1950 m. rugsėjo 2 d. buvo 
sušauktas Kanados skautų ir 
skaučių vadovų suvažiavimas 
Toronte. Suvažiavimą raštu 
sveikino P.L.S.S. Pirmijos pir
mininkas v.s. K. Palčiauskas, 
Seserijos v.s. J. Vaičiūnienė. Į 
suvažiavimą atvyko L.S. Bro
lijos vyr. skautininkas v.s. Vy
tautas Čepas. Pranešimus at
liko Montrealio „Kregždžių” 
skaučių skilties vadovė Že- i 
minskienė, „Vaivos” vyr. skau
čių dr-vę B. Ciplijauskaitė, 
Hamiltono skautų,-čių tunto 
skilt. Stukas. Lethbridge (Al
berta) pranešimas buvo pa
teiktas raštu, Londono skau
tų,-čių dr-vės s. Eimantas. 
Montrealio skautų „Vanagų” 
skilties skilt. Vanagauskas. 
Toronto jūros skautų laivo 
„Kum Vaidoto” valt. B. Vaške
lis. Toronto jūros skaučių 

„Vandenių” laivo B. Grabaus
kaitė. Toronto skautų vyčių 
dr-vės s. — v. skilt. J. Pažėra,; 
Toronto skaučių skyriaus ps.' 
St. Šileikytė. Toronto tunto 
,Vilkų” pask. E. Kazakevičius. 
,Vyčio” korp! skyriaus vadas: 
skilt. Vyt. Kvedaras. Po viene
tų pranešimų sekė vadeivų 
pranešimai: brolijos ps. Z. 
Paulionio ir Seserijos ps. Ir. 
Kemežytės. Vadeivos savo 
pranešimuose paminėjo kas 
daroma ir kas padaryta ir ko 
tikimasi iš Brolijos ir Seserijos 
vadijų.

Baigiant pranešimus, Kana
dos rajono vadas apžvelgė visą; 
skautišką veiklą pirmųjų die
nų, kada 1948 m. liepos 16 d. 
buvo paskelbtas atsišaukimas. 
Po pranešimų buvo diskusijos 
dėl pranešimų ir pasisakyta 
dėl tolimesnės skautiškos 
/eiklos. Svarbiausia buvo 
plėsti veiklą, išlaikyti savąją 
spaudą ir registruotis Kana
dos Skautų sąjungoje kaip ats-

"Birutės" dr-vė su vadove v.sl. Rita Augustinavičiūte (Sėdi viduryje) 1968 m
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Londono "Simano Daukanto" vietininkijos stovykla.

kiras vienetas.
Nutarta, kad sueigos turi 

būti vedamos lietuvių kalba, 
kad skautiškos programos bū
tų tos pačios, kaip iki šiol. Vie
netai turėtų palaikyti artimus 
ryšius su kanadiškais viene
tais.

Vakare atvykusieji vadovai 
ir skautiškas jaunimas toje 
pačioje salėje turėjo skautišką 
laužą. Jaunimas galėjo laisvai 
pajuokauti, pasikalbėti su at
vykusiais svečiais, laužui gęs
tant, stojus į ratą, sudainuoti 
„Ateina naktis”... ir paspausti 
rankas iki kito suvažiavimo.

Kanados rajono vadija, kiek 
buvo įmanoma, per vadeivas 
pranešdavo vienetams apie vi
sus Brolijos ir Seserijos nuta
rimus, paskyrimus ir naujų 
vienetų įsisteigimus. Vienetai 
kas savaitę darydavo sueigas, 
iškylas ar savaitgalines sto
vyklas. Sustiprėjo ir „Skautų 
aidas” savo turiniu ir puikio
mis nuotraukomis. Pakilo ir 
prenumeratų skaičius; buvo 
gaunama paramos iš geriau 
įsikūrusių skautiškų vienetų 
ir skautininkų. Skautiškas 
jaunimas mielai lankydavo ir 
kitų organizacijų renginius ir. 

kiek laikas leido, padėdavo 
jiems. Torontas pasidarė tik
ras lietuvybės centras, nes 
veikė daug įvairių organiza
cijų. Neatsiliko ir Montrealio 
lietuviai. Ten ėjo lietuviškas 
laikraštis „Nepriklausoma 
Lietuva”, kurį redagavo M. 
Aukštaitė, o vėliau J. Karde
lis. Ten atsirado skautų skyre
lis. Veikloje ypač pasižymėjo 
„Vaivos” skautės, dalyvaudavo 
ir ruošdavo tautodailės paro
dose skyrelius, kur kanadie
čiai galėjo gėrėtis mūsų daile. 
Sesė Irena Kemežytė, būdama 
skaučių vadeivės pareigose, 
stengėsi, kad prancūzų kilmės 
kanadiečiai turėtų daugiau 
supratimo apie mus ir mūsų 
pavergtą kraštą.

Hamiltono skautai ir skau
čių tunto būrys sesių pri
klausė chorams. Ir kituose 
miestuose, k.a. Londone, Nia
gara Falls, jaunimas dirbo su 
dideliu entuziazmu.

Tuo metu Kanados rajono 
vadijoje buvo užregistruota: 
175 skautai, 135 skautės, 20 
skautininkų ir 12 skautinin- 
kių (žinios iš 1950 m. rugsėjo 
2 d. suvažiavimo).

Laikas svetingoje Kanadoje 

bėgo greitai, artėjo rinkimai.
Kad skautiškas darbas būtų 

našesnis, j.s. Vladas Šarūnas, 
lietuvių skautų Brolijos įgalio
tinis, sudarė Tautinį skautų 
komitetą iš šių asmenų: komi
teto pirmininkas j.s. Vladas 
Šarūnas, pavad. J. Jonas 
Dambaras, tiekimo ir ūkio va
dovas s.v. sklt. Jonas Matulai
tis, informacijos dalies vedėjas 
ps. Pranas Enskaitis, skautų 
vyčių skyriaus vedėjas ps. 
Pranas Čeponis, jūros skautų 
skyriaus vedėjas j. ps. Bronius 
Stundžia, skautų skyriaus ir 
reikalų komiteto vedėjas v.sl. 
Vladas Morkūnas.

Komiteto pirmininkas išlei
džia pirmąjį pranešimą komi
teto nariams, išsiblaškiusiems 
po plačiąją Kanadą: „Pareigas 
teko paskirti atsižvelgiant į 
galimus ateities reikalavimus, 
tuo pačiu kiekvienas komiteto 
narys turi savo darbo sritį ir 
ja rūpinasi. Tenka atsiprašyti, 
kad pareigas komiteto na
riams teko paskirstyti be at- 
siklausimo, tik žinant ir atsi
žvelgiant į esamas sąlygas bei 
patyrimą tame darbe.

(Bus daugiau)
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WASHINGTON

Washington, D.C., skautės židinietės praėjusių metų Kalėdų sueigoje. Iš k.: 1 eil. — Gražina Blekaitienė, Gina 
Skučienė, „mamunėlė” Ona Siliūnienė ir Irena Jankauskienė. 2 eil. — Elvyra Vodopalienė, Danutė Cunning
ham, Audronė Pakštienė, Terersė Landsbergienė, Nijolė Grinienė, viešnia iš Rochester, NY, Ramunė Bliudni- 
kienė, Meilė Mickienė, Ramutė Aidienė, Vida Čejauskienė, Aldona Kindurienė. Trūksta Dalės Lukienės, Inos 
Aureille, Daivos Orentienės, Virginijos Butienės, Reginos Galinaitienės ir Aldonos Simanavičienės.

LOS ANGELES

Vilkų gentis 1998 m. gruodžio 6 d. Los Angeles vykusioje Ramiojo vandenyno pakraščio LSS rajoninėje sueigoje. 
Iš k. antroje eilėje v.s. fil. Eugenijus Vilkas ir v.s. fil. Irena Vilkienė, jų duktė s. fil. AĮma Stočkienė, dukraitė 
prit. skautė Auksė Stočkutė, vaikaitis skautas Tomas Stočkus, sūnus s. fil. Vytenis Vilkas ir duktė ps. fil. Regi
na Jogienė. Pimoje eil. keturių metukų Kristė Jogaitė, vilkiukas Viktoras Joga, paukštytė Karina Jogaitė, vil- 
Wnkas Gytis Joga, kandidatas Mariukas Vilkas ir sk. kand. Aleksas Vilkas.
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IŠ HAMILTONO

SKAUTIŠKOS 
PADANGĖS ...

„Širvintos-Nemuno”tuntas dar 
neužmigo amžinu miegu, nors gal 
kai kam taip ir atrodė, nes jau 
senokai besidalinome mintimis iš 
savo veiklos su skaitytojais. Jaunų 
vadovių rankose tuntas dar vis 
gyvuoja. Netik per sueigas, bet ir 
didesnių parengimų metu stengia
masi perduoti mažiesiems skautiš
kus lietuviškus papročius, tradici
jas. Kaip kasmet, taip ir praeitų 
metų gruodžio pirmą sekmadienį 
buvo surengtos Kūčios, talkinin
kaujant tėveliams, vadovėms ir 
tunte dirbusioms skautininkėms.

Kūčių programa, susidedanti iš 
dviejų dalių: rimtosios-susikaupimo 
ir kalėdinio laužo, iš esmės mažai 
keičiama tik pritaikoma šių laikų 
skautiškam jaunimui. Pirmoji dalis 
vyko prie žvakėmis ir eglišakiais 
papuoštų stalų, dalyvaujant klebo
nui, tėvui J. Liaubai, tėveliams ir 
svečiams. Tuntininkei, ps. A. Vai
čiūnienei paaiškinus šio vakaro 
papročių prasmę, sekė progai pri
taikyti skaitymai ir eilėraščiai. 
Buvo uždegta žvakė simbolizuo
janti Lietuvą, nuo kurios kiekvie
nas dalyvis prisidegdavo savo žva
kutę tuo išreikšdamas meilę sene
lių tėvynei. Stalai žibėjo daugy
be mažyčių švieselių, sudarydami 
šventišką, kalėdinę nuotaiką. Pas
kiausiai buvo uždegta, prie tuščios 
kėdės esanti, trispalvė žvakė, žuvu
sių kovose už Lietuvos laisvę prisi
minimui, palydint įspūdingu eilė
raščiu. Klebonui pašventinus Kūčių

Hamiltono „Sirvintos-Nemuno” tunto Skautų Kūčios 
1998 m. Skautai-ės prie Kalėdų Eglutės.

Hamiltono „Širvintos-Nemuno” tunto Skautų Kūčios 
.1998 m. Vilkiukai su vadovu s.v. Viktoru Remesat 
pasirodo Kalėdų seneliui.

stalą ir sukalbėjus maldą, pradėta 
dalintis paplotėliais ir kalėdiniais 
linkėjimais, po kurių buvo pasivai
šinta tradiciniais Kūčių valgiais. 
Skaitymus ir eilėraščius atliko: 

Hamiltono „Širvintos-Nemuno” 
tunto Skautų Kūčios 1998 m. Sesės 
skautės prie Kūčių stalo.
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ps.-kės L. Mačytė, S. Otto, v. sk. S. Stonkutė- 
Johnston ir sk. vytis V. Remesat.

Pagaliau atėjo, paukštyčių ir vilkiukų nekantriai 
laukiamas laikas kalėdiniam laužui. Susėsta apie, 
paukštyčių gražiai šiaudinukais ir jų pačių darbo 
papuošalais padabintą eglutę. Netrukus pasirodė ir 
Kalėdų senelis dovanomis nešinąs. Laužo programą 
pravedė prityr. skautės kandidatės: G. Nekrašaitė, A. 
Panavaitė ir A. Incretolli. Vyko kalėdinių giesmių, 
pasirodymų ir dainų pynė. Kalėdų senelis pasidžiaugė 
gerai pavykusiu laužu ir visus apdovanojo. Kalėdinėje 
nuotaikoje maloniai praleista popietė buvo baigta 
tradicine „Ateina Naktis”. Proga vėl visiems susitikti 
bus Kaziuko mugė kovo mėnesį.

D. G.

1998 m. IX-10 d. A.a. s. Stasį Kuzmą į Amžinuosius 
namus išlydint. Jo žmonai Genovaitei nuoširdžią • 
užuojautą reiškia Toronto skautininkai-es.

Kun. K Ambrasas SJ aiškina ir aauna Kalėdaičius 
skautams (Antanas P. Mickus, Ričardas Gaputis). 
Klausosi atidžiai kunigo (Sebastijonas Ptašinskas, 
Paulius Mickus).

tsaieaų senelis linksmina visus (kun. K Ambrasas, 
seselė Judita ir buvęs skautas Romas Verbyla). Kalėdų 
senelis (Antanas J. Mickus) su (sese Audra Ziurkevičiū- 
te) linksmai praleido Kūčias
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______

Kariuomenes šventė įvyko Monrealyje lapkr. 22 d. 1998 
m. Stovi Lietuvos karininkai: vyr. įeit. Irmantas Samu- 
lionis, kpt. Gediminas Jurgutis, vyr. įeit. Vidas Sara- 
kauskas, kpt. Sergiejus Venclovaitis. Viduryje vilkiukas 
Paulius Mickus, kuris nešė vainiką už žuvusius karius. 
Toliau stovi Montrealio šauliai.

Tėvo J. Aranausko SJ išleistuvės gruodžio 6 d. 1998 m. 
Aušros Vartų parapijos bažnyčioj. Susirinko Montrealio 
skautai, skautės pagerbti tėvą Aranauską, Iškilmingos 
Mišios. Eina tėvas J. Aranauskas (skautų globėjas), 
kun. K Ambrasas SJ, prel. Stoškus, monsr. M. Paquette 
(Montrealio vyskupija) ir Montrealio skautai.

PHILADELPHIA
Susirinko skautai-ės, skautų 

šeimos ir draugai. Girdėjosi žmo
nių pasikalbėjimai ir kėdžių stum- 
dymai. Šviesos prigeso, garsai

Skautų Kūčios Philadelphijoje. 
Skautės pasiruošę. įžiebti žvakes ant 
stalų, iš k.: L. Šalčiūnait'e, L. Ma- 

ciūnait'e, R. Bagdonavičiūtę D. 
Maciūnaite. V. Viliamaitė. Nuotr. 
y.s. D. Surdėnienės.
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■ judilo*i; dėmesys krito į sceną. 
Ten šeštos sesės apsupo žvakidę. 
Kiekviena padeklamavo parinktą 
punktelį skautiškų minčių, atsto
vaujant skautes iš kitų kraštų: 
Kanados, Vokietijos, Anglijos, 
Australijos, P. Amerikos, Lietuvos 
ir Amerikos.

Viena po kitos, sesės uždegė 
savo žvakutes nuo žvakidėje žva
kės, ir nulipę nuo scenos, uždegė 
žvakes ant stalų. Po kun. Birkaus- 
ko palaiminimo, visi dalinosi ir 
laužė plotkeles, sveikindami vienas 
kitą — draugus, pažįstamus ir 
nepažįstamus su šventėmis. Taip ir 
prasidėjo skautų Kūčios, gruodžio 
13-tą d., šv. Andriejaus salėje.

Po valgių ir pabendravimo, s. 
Laima Bagdonavičienė, vietininkė, 
pravedė trumpą programėlę. Vyr. 
sk. psl. Dalia Mironaitė padekla
mavo v.s. fil. Nijolės Kersnauskai- 
tės eilėraštį — Tęsėti Pažadai, 
kuris primena praeitį, ir ragina 
mus eiti pirmyn skautijos keliu. 
Taip pat, jaunesni deklamavo apie 
Kalėdas ir žiemą. Sesė Laima 
pakvietė visus prisijungti pagiedoti 
Kalėdines giesmes. Kūčios baigtos, 
sudainuojant Lietuva Brangi ir 
tradicinę Ateina Naktis.

Nors svečiai skubėjo į namus, 
skautai, mamos ir tėtės, skubėjo 
prie darbo, sutvarkyti stalus, mais
tą ir palikti švarią salę. Ačiū vi
siems, kurie prisidėjo!

vyr. sk. psl. Dalia Mironaitė

Philadelphijos skautai ir skautės, ir vadovai, po skautų 
Kūčių, kurias suruošė bendromisjėgomis gruodžio 13-tą 
dieną. Nuotr. v.s. D. Surdėnien'es

Philadelphijos skautai ir skautės pasiruošę giedoti 
Kalėdines giesmes, iš k.: L. Maciūnaife, D. Maciūnaife, 
R. Bagdonavičiūte, L. Surdėnaitė, L. Šalčiūnaitę A. 
Surdėnas, A. Bagdonavičiūtė, A. Kučas. Nuotr. v.s D. 
Surdėnien'es
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Netaip suprato...
Mokytojas - (j naujai pastojusį mokinį) Kaip tu 
vadiniesi?
Mokinys - Antanukas Pliumpa, mokytojau.
Mokytojas - Kai kalbi su vyresniu reikia pridėti žodį 
’ponas'.
Mokinys - Ponas Antanukas Pliumpa, mokytojau.

Pasakotojai
- Keliaudamas po pasaulį, mačiau viename mieste 
taip aukštą bokštą, jog jo viršūnė siekė mėnulj.
- O aš mačiau taip žemą bokštą - atsakė kitas 
pasakotojas, - jog jo visai nebuvo matyti.
- Aš buvau tokiame krašte, kur upės tokios 
plačios, kad, stovėdamas ant vieno kranto, negali 
matyti antrojo.
- O aš buvau tokioje žemėje, - tuojau atšovė kitas,
- kur upės tokios siauros, kad turi tik vieną krantą.

* ★ *

Protingas patarimas
- Ateik su žmona į mudviejų pustrečių metų 
laimingos moterystės jubiliejų. Gyvenam penktam 
aukšte, butas B. Tik su alkūne paspausk keltuvo 
mygtuką ir būsite pas mus.
- O kam su alkūne? Ar ranka negalima? - 
pasiteiravo kviečiamasis.
- Galima, bet aš norėčiau, kad pats tuščiom 
rankom neateitum.

Ieškoma kalbėtojo
Motina, padėjusi sūneliui atkalbėti vakarines 
maldas, liepia gultis j lovytę. Jis išsisukinėja:
- Mamyte, pabūk dar valandėlę! Man vienam ilgu, 
niekas netars žodelio.
- Nebūsi vienas, - ramina motina. - Kai aš nueisiu, 
Dievulis liks su tavim.
- Ja, aš žinau, mamyte, bet Dievulis yra geras 
klausytojas, o aš noriu neblogo kalbėtojo...

★ ★ ★

Norėjo daugiau patirti
- Sakaisi, esi bedarbis? Aš galiu tamstą 
pavalgydinti, jei padėsi virėjai suplauti indus.
- Ar aš galėčiau pirma pamatyti?
- Ką...Indus?
- Ne...Vyrėją.

Atomo jėga
Vienas "galvočius" aiškina savo draugui:
- Apie atominių bombų pajėgumą galima spręsti 
iš tokio įvykusio fakto. Vienas atomų profesorius, 
būdamas išsiblaškęs, prarijo truputį uranijaus. 
Grįždamas pėsčiomis namo - "sučiaudėjo". Ir žinai 
kas atsitiko? Na gi, visi namai abiejose gatvės 
pusėse ėmė ir sugriuvo...

Geografijos pamokoje
- Klemensai, kur yra Meksika?
- Atlaso 11 puslapyje, ponas mokytojau.

Ijuoku s surinko ir paruošė v.s.J.MaslauskasI 
BUDĖKIME L. S. S. Europos raj. leidinys
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