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PASTO<(( 
DĖŽUTĖ

Gražus tas “Skautų Aidas”, labai 
gražus. Puikus “drukas” ir slidus 
popierius. Skoningas išdėstymas. 
Bravo Renata!

“Pelėda” - Halina

a.a. s.Vladui Užubaliui mirus, 
“Skautų Aido” “Pelėdą” 
v.s.Nijolę Užubalienę, dukrelę 
Dovilę ir vyrą Arvydą Zduobas 
nuoširdžiai užjaučia “Skautų 
Aido” redaktorės ir administra
torė.

“Skautų Aidui” rašinius, nuotraukas,Skambant šv.Velykų varpams, 
giedant džiaugsming1 “Aleliuja”, 
siunčiame visiems sesėms ir 
broliams sveikinimus.

Vilniaus “Birutės” d-vės sesės ir 
broliai

2000 m. Velykos

pranešimus atsiuntė:
s.fil.R.Rudaitienė, Lemont,IL, 
v.s.fil.H.Plaušinaitienė, Chicago,IL, 
v.s.fil.S.Statkienė, North Riverside,IL, 
v.s.A.Dvoreckienė, Vilnius,

Perskaičius “Skautų Aide” 
Kalifornijos Skautų Dainą, 
pagalvojau, kad čia ne mūsų 
daina. Kitam “Skautų Aido” 
numery pamačiau, kad įvyko 
techninė klaida.

Aš labai gerai prisimenu tą 
mūsų stovyklą 1976 m. Tikiuosi, 
kad vėl galėsi aplankyti mūsų 
puikią stovyklavietę.

Daina Petronytė-Kasputienė 
“Lakštingalų” skiltis ‘76

j.ps.D.Bilaišienė, Chicago,IL, 
v.s.R.Bagdonienė, Hamilton,ON, 
v.s.J.Beniūnas, Hartford, CT, 
v.s.B.Banaitienė, Abington,MA, 
v.s.D.Banevičienė, W.Hartford, CT, 
s.E.Cemienė, Worcester,MA, 
R.Aidienė, Bethesda,MD, 
s.fil.G.Adomkaitienė, Milton,MA, 
A.J.Mickus, Montreal,Que, 
ps.kun.V.Viktoravičius, Telšiai, 
ps.Z.Gadeikytė, Klaipėda, 
v.s.fil.L.Milukienė, Long Island, NY, 
j.v.s.V.Vaitkus, Engadine, NSW

Visiems nuoširdus ačiū. Jūsų dėka, 
gerb. Sesės ir Broliai, “Skautų Aide” 
matosi Jūsų vienetai.

Kai renku žinias apie LSS narius 
grįžtančius pas Viešpatį, vis prisimenu 
kažkur skaitytą posakį - “neateik 
manęs palydėti, geriau šiandien

džiaugiuos skaitydama žinias apie 
vienetus ir jų darbus ir tuoj 
stengiuos viską įrašyti į kompiuterį. 
Turiu tam laiko — pensininkė ... 
Tik nesuprantu, kaip užteko laiko 
darbui tada, kai prieš 25 metus teko 
redaguoti SA, būti tuntininke, 
dirbti laboratorijoje ir “valdyti” 
šeimyną tuo pačiu metu... Beveik 
visiems iš mūsų panašūs 
prisiminimai, ar ne?

Žodžiu ir raštu gaunam daug 
pagyrimų dėl SA išvaizdos. Padariau 
techninės redaktorės sesės Renatos 
ir jos mamos v.s. A.Ramanauskienės 
nuotrauką Kaziuko mugėje, tai 
dalinuos su visais.

Nuoširdus ačiū mokytojai Editai 
Paulikienei, Kaune, už leidimą 
naudotis jos karpiniais, kuriais jau 
ne kartą puošėsi SA puslapiai.

s.Juozas Raškys, išsikeldamas į 
New York valstiją, skambino 
telefonu pranešti naują adresą. 
Sako, kad nuo vaikystės 
skaitydamas jam tėvelio užsakytą 
“Skautų Aidą”, nenori ir dabar 
prarasti nei vieno numerio.

AN

pavalgykim kartu vakarienę”. Man,

"Skautų Aido" administratorė
sesė v.s.Albina ir techninė redaktorė 
sesė s.fil.Renata

šio laikotarpio SA redaktorei, geroji
“vakarienė” yra laiškas pašto dėžutėje.
Džiaugiuos pamačius siuntėjo pavardę,

Lietuvos > 
nacionaline 
M.MažvydO 

< biblioteka/
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SVEIKINAME JV.S. VILIGAILĘ LENDRAITIENĘ
j.ps.D.Bilaišienė kalbėjosi su sese Vilgaile

Š.m. vasario 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus 
apdovanojo Gedimino 4-to laipsnio Ordinu Lithuanian Mercy Lift steigėją 
ir nuolatinę darbuotoją, Čikagos Lietuvių Jūrų Skaučių "Nerijos" tunto 
tuntininkę jv.sViligailę Lendraitienę.

Sesė Lendraitienė maloniai sutiko pasidalinti su mumis savo dešimties 
metų labdaros darbu, kuris buvo šiuo ordinu įvertintas. MERCY LIFT

Miela sese Vilyte, sveikinam Tave, 
kad tokiu aukštu pagerbimu buvo 
pripažintas Tavo didžiulis darbas, 
gelbstint varge, ligoje patekusius mūsų 
tautiečius tėvynėje.

Išaugai jūrų skaučių gretose. Norėčiau 
grąžinti Tave į ūdrytės dienas, kai prieš 
Kalėdas, norėdamos atlikti bendrągerąjį 
darbeli, lankėme su dovanėlėmis Oak 
Forest prieglaudoje esančius lietuvius 
senelius. Ar tai nebuvo pirmoji sėkla 
pasėta Tavo jaunoj širdutėje padėti 
artimui?

Aš dažnai prisimenu, kai lankydavom 
senelius Oak Forest prieglaudoje. Nors 
buvau tik ūdrytė, vis galvodavau apie 
sergančius ir liūdnus senelius. Iš pradžių 
bijodavau ten važiuoti, bet vėliau 
prisimindavau, kad mūsų apsilankymas 
tikrai senelius pradžiugindavo, nes 
dauguma lankytojų neturėjo. Kai 
pradėjau vadovauti “Nerijos” tuntui, 
jaučiau, kad reikia vėl tęsti tradicinį 
gerąjį darbelį, tai ir pradėjom lankyti 
“Holy Family Villa” senelius. Tikrai 
tikiu, kad skautavimas pasėjo man tą 
sėklą padėti artimui.

Vos tik atsivėrė plyšelis “Geležinės 
uždangos” Tu viena iš pirmųjų su a. a. 
mamyte j. s. Vena Lauraitiene skubėjote 
įLietuvąaplankytiišSibirogrjžusįsenelį. 
Kokį įspūdį padarė pirmoji kelionė į 
Lietuvą ir ar tai prisidėjo tiesti ranką 
kenčiančiam broliui?

Mano pirmas susitikimas su seneliu 
1967 m. yra nepamirštamas. Jis daug

dr.B.Pumputienei apdovanojimą įteikia j.v.sViligailė Lendraitienė (kairėje) ir 
j.s.filTaiyda Chiapetta.
metų išgyveno Sibire, labai daug 
kentėjęs, bet vistiekgyvenimu džiaugėsi. 
Ypač džiaugėsi, kad mano mama - jo 
duktė buvo pas tetą, kai j į ištrėmė. Buvau 
tik 15-kos metų, bet po tos kelionės 
nutariau, kad į Lietuvą vėl grįšiu; kažkas 
labai traukė. Tuo metu nežinojau, kad 
po 5-rių metų pradėsiu dažnai lankytis 
Lietuvoje. Vežiau turistines grupes 
daugiau kaip 10 metų ir mačiau, kokioje 
baimėje, bei varge žmonės gyveno. 
Stengiausi padėti savo giminėm. Senelis 
nesulaukė Lietuvos atgimimo, bet 
girdėjau daug gražių atsiliepimų kiek jis 
padėjo kitiems būdamas Sibire. Tuo 
metu vis daugiau pradėjau galvoti apie 
vargstančius Lietuvoje.

Kada kilo mintis suorganizuoti tokio Kaip prieinate prie amerikiečių 
didelio mąsto, kaip Lithuanian Mercy privačių asmenų ir organizacijų gauti 
Likt labdaros organizaciją ir kas buvo tokią gausią pašalpą ir kiek šiuo metu 
Tavo bendraminčiai? yra dirbančiųjų?

Lidruanian Mercy Lift buvo įstegta Per dešimt metų LML siuntos yra šiek

1990 metais, balandžio mėn. Tuo metu 
vyko blokada Lietuvoje. Vaistų ir kitų 
medicinos reikmenų buvo didelis 
trūkumas. Planavome išsiųsti tik vieną 
talpintuvą, bet darbas nesustojo. Iki šiol 
esame išsiuntę 440 talpintuvų virš 90 
milijonų dolerių vertės medicininės 
pagalbos. LML steigėjų buvo apie 15, 
kurių tarpe buvo nemažai skautų : 
j .s. Audra Gulbinienė, Rimas Gulbinas, 
j.s.Petras Jokūbauskas, s.Vytas Januškis 
ir j .s.Jurgis Lendraitis... Pirmiausia, mes 
visi buvom pradėję Lithuanian Hotline, 
organizavome demonstracijas ir Pasaulio 
Lietuvių Centre rinkdavosi daug 
savanorių, atsakyti telefonus, suteikti 
žinias apie Lietuvą.
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tiek pasikeitusios. Iš pradžių aukos buvo 
daugiausia iš privačių asmenų. 
Gaudavome nemažai knygų, senos 
aparatūros, vaistų, medicinos reikmenų. 
Reikėdavo daug talkos surinkti aukas ir 
paruošti inventories. Vienintelis 
aukotojas, kuris iš pradžių parūpindavo 
pilnus talpintuvus buvo broliukas Regis 
Fust iš Salvatorian Mission Warehouse. 
Jis, sužinojęs apie mūsų veiklą, pasisiūlė 
mums padėti ir padeda iki šios dienos. 
Per dešimt metų parūpino 200 
talpintuvų medicininės pagalbos ir 
higienos reikmenų. Padėdavo ir 
ligoninės: Holy Cross ir kitos.. Šiuo metu 
beveik visos mūsų aukos ateina iš 
amerikiečių: Americarcs, Sims Portex 
ir Allegiance Healthcare. Ryšius su 
jomis užmezgėme per kitų 
rekomendacijas. LML pasirodė, kaip 
rimta organizacija. Daug kam nebuvo 
aišku, kaip mes-savanoriai galėjome tiek 
atlikti, neturėdami apmokamų 
darbuotojų. Šiuo metu yra 23 LML 
nariai.

Kiek jau esate išsiuntę labdaros 
talpintuvų ir kuo juospripildote?

Kas metai išsiunčiame 60'65 
talpintuvus. Siuntos yra įvairios: Sims 
parūpina chirurginių reikmenų, 
Broliukas Regis daug higienos dalykų 
(muilo, skalbimo miltelių, dantims 
pastos, palučių), vaistų (aspirino, 
antibiotikų), ramentų, vaikštyklių, 
vežimėlių; Allegiance Healthcare - IV 
skysčio, ligoninėms reikmenų ir t.t. Jei 
nebūtų Christian Relief Services mūsų 
darbas būtų seniai pasibaigęs. 
Paskutinius 5-rius metus jie apmokėjo 
už persiuntimą po $300,000.00 į metus. 
Mes niekada tiek aukų nesurinktume. 
Jie taip pat yra paskyrę $30,000.00 į 
metus a.a.j.s.Venos Lauraitienės 
reaktyvų (reagents) programai. 
Reaktyvai yra labai reikalingi ligoninių 
laboratorijoms atlikti įvairius kraujo ir 
kitus tyrimus.

Žinau, kad šelpiate Vilniaus

Santariškių ligoninės džiova sergančius 
vaikus. Kam dar yra skiriama parama ir 
kas ją tvaiko Lietuvoje?

1992 metais LML pradėjo šelpti 
Antakalnio Vaikų TB ligoninę. Nuo 
tada perkame TB vaistus iki šiol. 
Perkame ir kitom ligoninėm. Vaistus 
išskirstyti mums padeda 
dr.Slapkauskaitė. Jie yra skirstomi po visą 
Lietuvą. Deja, neturime tiek lėšų visiems 
padėti, o TB artėja į epidemijos stovį. 
Šiuo metu Lietuvoje didelė problema, 
nes nėra lėšų pirkti BCG skiepų 
kūdikiams. BCG skiepai apsaugo 
kūdikius nuo TB (džiovos). Dabar 
kalbamės su Sveikatos Apsaugos 
Ministerija, kaip mes galime padėti.

Kai aplankai Lithuanian Mercy Lift 
šelpiamuosius Lietuvoje, kas labiausiai 
jaudina ir kokius naujus užsimojimus 
parsiveži ateičiai?

Vis sunkiau ir sunkiau yra tęsti darbą, 
bet kai aplankau Lietuvoje 
sergančiuosius ar gaunu laišką, dėkojant 
už pagalbą, ugnelė vėl užsidega ir norisi 
geriau padėti žmonėms. Esu aplankiusi 
daug universitetinių ligoninių, rajoninių, 
kaimelių, medicinos punktų, senelių 
namų, vaikų su negalia namų, 
psichiatrinių ligoninių... Nesvarbu, kur 
Lietuvoje lankiausi, visur žmonės labai 
dėkingi. Gauname kritikos, kad apie 
mūsų darbą mažai rašo Lietuvoje, bet 
tikslas nėra būti giriamam spaudoje, o 
padėti sergantiems; taip norime dirbti ir 
toliau. įvertindami mūsų darbą, 
amerikiečiai taip daug padeda. J ie buvo 
su mumis Lietuvoje ir matė, kaip mes 
atliekame LML darbą. Mūsų siuntinių 
siuntimas tėra tik maža dalelė darbo. 
Dirbame kartu su University of Illinois- 
Chicago vystant mamyčių ir naujagimių 
programas, AIDS prevention, ir 
vidurinėm mokyklom “health educa
tion”. Pranutė Šlutienė praleidžia daug 
laiko Lietuvoje vystant Illinois 
Universiteto programas.

Kaip ir daugelis Tu kasdien išeini į 
darbą. Kokioje srityje dirbdama praleidi 
savo dieną?

Iš profesijos esu mokytoja. Dirbu su 
“learning disabled” ir emociniai 
vargstančiais vaikais pradžios mokykloje. 
Taip pat dėstau prancūzų kalbą 
vidurinėje mokykloje. Labai mėgstu 
savo darbą, nors kartais labai sunku, nes 
šie vaikai neturi šeimyniško gyvenimo 
ir jaučiuosi kaip jų mama.

Kokios Tavo pareigos šiuo metu yra 
Lithuanian Mercy Lift organizacijoje?

Šiuo metu esu executive director. 
Tvarkau siuntų persiuntimus, 
dokumentus, paskirstymus ligoninėms 
Lietuvoje ir palaikau ryšius su Sveikatos 
Apsaugos Ministerija. Taip pat tvarkau 
TB ir reaktyvų programas.

Nuostabu, kad toki darbą atlieki Tu, 
moteris, kurios kiekviena diena yra pilna 
pareigų: motinos, išauginusios dvi 
pavyzdingas  jūrų skautes Liną ir Nidą, 
šeimos, pedagogės, gausausjūn/ skaučių 

“Nerijos ” tunto tuntininkės, LSS 
Tarybos narės ir begalės kitų. Sakyk, kaip 
suderini visas tas pareigas, kad nei viena 
nenukentėtų?

Suderinti visas pareigas nėra lengva. 
Šeima visados pirmoje vietoje, nors 
kartais labai sunku išlaviruoti. Ne visada 
Linai ir Nidai buvo suprantama, kodėl 
Jurgis iras įsijungėme įtokįdarbą. Laikui 
bėgant, jos pačios aplankė ir pamatė kiek 
yra vargstančių žmoni ii. Tikiuosi, kad ta 
ugnelė ir joms yra uždegta.

Didžiuojamės Tavimi, Vilyte, kad, ne 
tik pelnytai buvai pagerbta, bet savo 
pavyzdžiu parodei, kaip skautas dirba 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Ačiū už pasikalbėjimą.
Gero vėjo!
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KELIAUJANTIS TOTEMAS

Šis totemas buvo įsteigtas Pan Pacific Jamboree laiku. Jamboree vyko 1948-1949 metų pervartoje, Yarra Brae 
Viktorijos valstijoje, Australijoje.

Jau 1947 metais į Astraliją atvykę lietuviai jaunuoliai būrėsi į skautų vienetus. Aukščiau minėtoje Jamboree, pirmą 
kartą Australijos skautiškoje istorijoje dalyvavo ir lietuviai išeiviai skautai, vadovaujami v.s.Boriso Dainučio.

Už ypatingai gražų ir pavyzdingą pasirodymą stovykloje, australų skautų vadovybė įvertino lietuvių skautų vienetą, 
įteikdama vadovui stovyklinį totemą su sekančiu pageidavimu: “Parvežkite šį žymenį į LAISVĄ Lietuvą! ” Brolis Borisas tai 
pažadėjo.

IV-tos Tautinės stovyklos metu, 1958 metais, Momington, Viktorija, v.s. Borisas Dainutis matyt jausdamas, kad jis 
sunkiai sergantis jau nebepamatys laisvosios tėvynės perdavė totemą stovykloje dalyvavusiam Sydnėjaus skautų vyčių 
“Geležinio Vilko” būreliui, tikėdamas, anot jo, kad “kas, kas, bet “Geležinio Vilko” vyčiai tikrai ištesės mano pažadą duotą 
Pan Pacific Jamboree vyresnybei ir parveš žymenį ten, kur jis buvo numatytas - laisvą tėvynę.”

2000 - taisiais metais, minėto skautų vyčių būrelio įkūrėjas v.s.Bronius Žalys nutarė “grįžti namo” - persikelti iš 
Australijos nuolatiniam gyvenimui įgimtinę - tėvų žemę. Tų pačių metų gegužės 7 d., Sydnėjaus lietuvių skautų “Aušros” 
surengto atsisveikinimo laužo metu, Pan Pacific Jamboree totemas buvo iškilmingai perduotas Broniui Žaliui - tęsti ir 
išpildyti duotą pažadą”. Įteikimo ceremoniją atliko ilgametis brolio Žalio bendradarbis, “Geležinio Vilko” būrelio ko- 
įkūrėjas, IV Tautinės Stovyklos prezidentas senas vilkas s.Teodoras Rotcas.

Ir štai, po 50 metų, pinnasis lienivių skautų Australijoje atžymėjimas yra pakeliui į savo nuolatinę būstinę - laisvą, 
nepriklausomą Lietuvą.

Jaučiu neišpasakytą garbę galėdamas raportuoti a.a.v.s.Borisui Dainučiui: Pažadą išpildžiau - ilsėkis ramybėje!
s.Teodoras J.Rotcas

(“Mūsų Pastogė”, 2000.05.22.)

"Geležinio Vilko" būrelis 1959 m. Australijoje. Iš kTRotcas, A.Migevičius, M.Mauragis, 
A.Skirka, C.Kišonas, A.Dudaitis, K.Protas, A.Plūkas, B.Žalys, AVasaris, RJaselskis, A.Garolis.
Priekyje - A.Alčiauskas.
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LIETUVIŲ SKAUČIŲ SESERIJOS VYRIAUSIA SKAUTININKE 
V.S. MALVINA KANIŠAUSKAITĖ - JONIKIENĖ

Jau praėjo treji metai, kai ji 
negrįžtamai “išėjo Namo”. Tai buvo 
1997 m. gegužės 23 d. Apie tai nieko 
nebuvo paminėta “Skautų Aide”, tik 
“Drauge” gražiai parašė Malvinos 
mylima skautė, buvusi jos vadijos narė 
Alė Namikienė. Ačiū jai! Tad šiandien 
norisi Malviną daugiau prisiminti, kuri 
visągyvenimąbuvo ir liko 
pavyzdinga skaute, kaip j i 
pasižadėjo 1926 m. 
Panevėžyje, būdama dar 
gimnazijoje. Vėliau, 
įstojusi į Panevėžio 
mokytojų seminariją, 
priklausė I-ai vyresniųjų 
skaučių draugovei. Tuo 
metu, vyresniųjų skaučių 
draugovės buvo 
numeruojamos pagal jų 
įstojimo į LSS eilę. 1931
m., stovyklaudama vadovių stovykloje 
Prienų miške, j i gavo mėlyną kaklaraištį.

1931-1933 metais Malvina vadovavo 
Panevėžio mokytojų seminarijos 
vyresniųjų skaučių draugovei. 1933 m. 
buvo apdovanota ordinu “Už 
Nuopelnus”. Tapusi mokytoja, Siesikų 
miestelyje įsteigė mišriąskaučių ir skautų 
“Eimučio” d-vę, kuriai vadovavo 1934- 
1938 metais. Antrosios Tautinės 
Stovyklos metu, 1938 m. pakelta 
paskautininke. Savo, kaip mokytojos, 
didesnę atostogų dalį praleisdavo 
skaučių stovyklose arba šaulių 
renginiuose, nes buvo aktyvi šaulė, labai 
taikliai šaudydavo.

1942 m. sukūrė šeimą su Jonu Joniku 
ir apsigyveno Kaune. Bolševikams vėl 
artėjant prie Lietuvos, su šeima 
pasitraukė į Vokietiją, kur tuoj įsitraukė 
į skautišką veiklą, nors jau turėjo du 
mažus vaikus, Jorūnę ir Alvydą. 
Gyvendama Uchtėje, nuo 1947 metų 
“Vilniaus” tunte vadovavo vyresniųjų 
skaučių būreliui, mokė skautes dainų,

Sesė Malvina - vyr. skaučių d-vės draugininke 1933 m. 
Panevėžy. Klūpo pirma iš kairės

Įrėminti v.s.Malvinos Jonikienės darbo atžymėjimai - 
Ordinai. Nuotr.JTamulaičio

ruošė įvairius pasirodymus scenoje ir prie 
laužų. Skautes rengė įžodžiui, nes jau 
daug šeimų pradėjo iš Vokietijos 
emigruoti į kitus pasaulio kraštus. Grįžti 
į Lietuvą vilčių nebebuvo.

1950 m. atvyko į JAV ir apsigyveno 
Čikagoje. Jos šeima padidėjo, susilaukus 
sūnaus Vaidučio. Būdama skautė ir 
mokytoja, Malvina mylėjo jaunimą, 
taigi, vėl įsijungė į visuomeninę veiklą- 
mokytojavo, skautavo. 1960-63 m. buvo 
Skaučių Seserijos vadijos sekretorė, 
1963-66 m. - Vyriausios Skautininkės 
pavaduotoja. Skautininke pakelta 1962 
m., vyr. skautininke - 1967 m. 1967- 
1969 metais ji buvo Lietuvių Skaučių 
Seserijos Vyriausia Skautininke. 
Tarnaudama geležinkelių bendrovėje ir 
turėdama lengvatas keliauti, jas 
išnaudojo lankydama skaučių vienetus 
įvairiose JAV, Kanados, net Europos 
vietovėse. Ruošė skaučių vadovių 
suvažiavimus JAV ir Kanadoje. 1968 
metais Rako stovyklavietėje įvyko V 
Tautinė Stovykla, įrašyta vaizdaj uostėje.

Seserijos vadija nutarė išleisti knygą - 
albumą “Lietuvių skaučių Seserija”, kur 
būtų daugiau iliustracijų, kaip žodžių. 
Knygą redagavo buvusi vyriausia 
skautininke O.Zailskienė. Knygos 
paruošimasužtruko ilgokai, ji išėjo 1972 
metais.

Ir vyriausios skautininkės pareigas 
užbaigusi, Malvina nesėdėjo be darbo; 
1985-1990 metais j i buvo “Skautų Aido” 
administratorė, priklausė “Sietuvos” 
draugovei, buvo viena jos steigėjų.

Visą jos skautišką archyvą vaikai 
atidavė Lemonte esančiam LSS 
archyvui. “Sietuvos” d-vė įrėmino jos 
skautiško ir visuomeninio darbo 
atžymėjimus — ordinus, kurie taip pat 
perduoti archyvui.

Toks yra skautiško gyvenimo 
pavyzdys, kurį sekti ji pasižadėjo dar 
vaikystėje.

v.s.S.Statkienė
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RYŠKIEJI VEIDAI
Kai turime galimybę išgirsti, paskaityti, pamatyti ypatingus 

reiškinius ar darbus, labai džiaugiamės ir tuo dalinamės su visais 
Sesėmis ir Broliais skautais.

ASfį SKAUTYBĖS 
KELIAS

Redaktorė j.v.s. Irena Regienė

j.v.s.IRENA REGIENĖ

“Draugo” dienraščio, Chicagoje, “Skautybės kelio” 
skyrius balandžio mėn. minėjo 50-ies metų sukaktį. 39- 
ius metus šį skyrių redaguoja j .v.s.Irena Regienė.

Sveikindami sesę Ireną, prisimename jos gausius darbus 
Skaučių Seserijoje.

1951 m. rudenį Los Angeles lietuvių parapijoje 
ps.Vl.Pažiūra sukvietė Vokietijoje skautavusių sueigą, 
kurioje buvo nutarta steigti mišrią “Žalgirio” vietininkiją. 
Vietininkas - ps.Vl.Pažiūra, skaučių atstovė - v.sl.Irena 
T ruškauskaitė-Regienė.

Chicagoje sesė Irena buvo 1966 m. “Aušros Vaitų” 
tunte įsteigto vyr. skaučių “Partizanės Vaidilutės” būrelio narė, jų dainos autorė, gausios 
vyt. skaučių “Gabijos” d-vės draugininke. 1967-1969 m. Skaučių Seserijos vadijoje 
sekretorė ir korespondentė.

įsteigus jūrų skaučių “Nerijos” tuntą, ji buvo antroji tuntininkė 1972-1973 m., 
“Vilnelės” ūdryčiųstovyklos viršininkė 1978 m., “Ventės” laivo vadė.

1976-1978 m. Chicagos skautininkių,draugovėje buvo vadijos narė. “Lietuviškoj i 
Skautija 1945-1985” knygoje j .v.s. Irena Regienė yra straipsnių apie Chicagos Skautininkių 
d-vę ir jūrų skaučių “Nerijos” tuntą autorė.

v.s.fil.EUGENI’US VILKAS

A.Dundzila š.m. gegužės 27 d. 
“Draugo” dienraštyje praneša maloniąžinią, 
kad inžinierius Eugenijus Vilkas profesinės 
Amerikos Metalų Virinimo Sąjungos buvo 
apdovanotas aukso medaliu ir diplomu.

“The Samuel Wylie Miller Memorial 
Medal” v.s.fil. E.Vilkui buvo įteiktas 2000 
m. balandžio T1 d. “už neeilines pastangas 
bei įnašą metalo virinimo mokslui bei 
panaudojimui”.

Sveikinam savąjį Brolį!
Lietuvių skautų gretose Chicagoje brolis 

Eugenijus buvo nuo pirmųjų dienų. 1949 
m. liepos 3 d. įsteigus skautų vyčių “Šarūno” 

draugovę, jis buvo išrinktas jos pirmuoju 
vadu.

LSB Vyriausio Skautininko pareigose 
buvo 1961-1963 m. Sukvietė ypatingai 
stiprią Brolijos vadiją, kurios atlikti darbai 
yra: “Ąžuolo” vadovų mokyklos (įsteigta 
1959 m.) programa ir ženklas, švJurgio 
šventės proga Brolijoje renkamos aukos jam
boree fondui, Kalėdųgerasis darbelis Brolijos 
vienetuose, aukos lietuviško kryžiaus 
Portlande, Oregon, pastatymui, naujos 
patyrimo laipsniu programos, rajonų vadijų 
ir kirti nuostatų paruošimas.

Fil.E.Vilkas buvo KorpIVytis centro 
valdybos pirmininkas. 1966 m. Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
vicepirmininkas ir informacijos komisijos 
p-kas.

1967-1969 m. - ASS Vadijos 
Pirmininkas. Tuo metu ĄSŠ vadija išleido 
fil.A.Saulaičio.Sj, redaguotus '“Budžiu” 
laikraštėlius vienoje knygoje ir padovanojo 
skautų,-čių vienetams, išleido daihofėlį. 
Surengta gausi (100 dalyvių) ASŠ stovykla 

Califomijoje, suvažiavimas Michigane ir 
ASS rajonas V Tautinėje stovykloje.

.1999 m. v.s.fil.Eugenijui Vilkui buvo 
suteiktas Korp! Vytis garbės nario vardas.

LSB ir LSS Vyriausi Skautininkai Ona Zailskienė ir Eugenijus Vilkas 
Jubiliejinėj stovykloje 7 963 m.
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Ps.fil.RAMUNĖ LIUCIJA GAIŽUTYTĖ PAPARTIENĖ

R.Gaižutytė Papartienė Chicagoje buvo pagerbta “Kathy Osterman” 
žymeniu už ypatingą darbštumą, pareigingumą ir humaniškumą atliekant 
paslaugas miesto gyventojams. Sesė Ramunė dirba Chicago Housing Au
thority įstaigoje.

Mačius sesę Ramunę augant “Aušros Vartų” tunte, šis jos įvertinimas vėl 
primena tą mielą darbščią, pareigingą jaunuolę, vyresniąją skautę, vadovę 
(1988 m. VII Tautinėj stovykloje), akademikę skautę - fillisterę, 1992 m. 
New Yorke atkūrusią ASS skyrių.

Nuotraukoje - sesė Ramunė su tėveliu s.Jeronimu Gaižučiu, kuris gal ir 
buvo tas ramus skautiško gyvenimo kelrodis. Kanadoje 1953 m. jis su 
v.s. V.Skrinsku paruošė LSB vadijosišleistąstambų kišeninį kalendorių “Tauta 
budi”, dvi kadencijas 1964-1969 m. LSB vadijoje buvo tiekimo skyriaus 
vedėjas, “Lituanicos” tunto narys, padėjėjas stovyklose.

s.fil. Ramunė Papartienė ir s.Jeronimas Gaižutis

v.sVIadas Vijeikis veda Jubiliejinę sueigą 
1963 m.

v.s.dail. VLADAS VIJEIKIS

S.m. gegužės 12 d., Jaunimo Centre, 
Chicagoje įvyko v.s.dail.Vlado Vijeikio 
pagerbimas ir jo darbų parodos atidarymas. 
Tą ypatingą šventę, Petro Petružio 
iniciatyva, ruošė Lituanistikos tyrimo ir 
studijų centras, Lituanistikos institutas, 
Lietuvių rašytojų draugija, Čiurlionio 
galerija, skautai, tautininkai, Lietuvos vyčiai.

Labai gausią parodą užėmusią visas tris 
Čiurlionio galerijos sales, paruošė 
U.Juškytė, T.Kirvaitis, S.Miglinienė. 
Leidinį sudarė Skirmantė Miglinienė ir 
Petras Petrutis, maketavo ir spausdino 
Ričardo spaustuvė.

Pagerbimo ir parodos atidarymo vakarą 
filmavo Amerikos Lietuvių Televizija ir 
tą programą parodė visuomenei sekančią 
savaitę.

Kad v.s. Vladas Vijeikis sulaukė 80-ties 
metų, tai ne jo nuopelnas. Gyvenam tiek, 
kiek skirta ar leista. Bet labai džiugu yra 
skaičiuoti tuos nuopelnus, kurie jam 
priklauso.

Nuo pinnųjų skautų kūrimosi dienų 
Chicagoje, brolis Vladas buvo 
“Lituanicos” tunto rėmėjas savo 
dalyvavimu ir savo kaip dailininko bei 
spaustuvininko pagelba. Pati pirmoji 
knygelė “Mūsų gretos auga” apie 
lietuviškąją skautybę buvo jo sudaryta ir 

išspausdinta.
Skautiškoje rikiuotėje - vadovo pareigose ~ 

brolį Vijeikį matome 1959-1960 m. JAV 
Vidurio rajono Atstovu, 1961 -1965 m. - 
vilkiukų skyriaus vedėju. Tuo metu jis 
paruošė jaunesniesiems skautams 
spalvavimo knygutę “Kas gražiau?” ir 
“Vilkiuko žinyną”. 1966 m. buvo 
"Lituanicos” t. “Tauro” stovyklos viršininku, 
ir po to sudarė gražų stovyklos prisiminimų 
leidinį. 1967-1969 m. - LSB Vyriausias 

Skautininkas, V Tautinėj stovykloje 1968 
m. Brolijos viršininkas. 1970 - 1999 m. 
buvo “Skautų Aido” techninis redaktorius.

v.s.dail.Vlado Vijeikio iliustruotos, ar 
parašytos, sudarytos ir išleistos knygos (be 
jau minėtų): “Lituanica”, “Broliukas ir 
sesutė”, “Lietuvių tautinės puošmenos”, 
“Saigūnas”, “Lietuvos istorijos vaizdai”, 
“Žvirblis, kuris savo balso nenorėjo”, 
“Geriau juoktis negu verkti”, Dobužinskio 
parodos katalogas”, “Mano tėvynė”,' “5-oji 
Tautinė stovykla”, “Motina”, “Gintaro 
krantas”, “Lietuva, mano tėvų žemė”, kurios 
autorius ir leidėjas VI.Vijeikis trečioslaidos 
įžangoje 1966 metais rašo -< “Si knyga 
skiriama tiems, kurie nėra matę savo tėvų 
žemės ir tiems, kurie jos šviesų atminimą 
nešioja savo širdyse. Ir vieniems ir kitiems j i 
brangi ir miela. Taip, kaip mes mylime savo 
motiną, nesvarstydami ar ji graži, ar ji 
prakilni, taip mes mylime savo tėvų žemę 
tokią kokia ji yra.’!.

(Sesei Alei, nuo 1961 m. ruošusiai įvairius 
žaidimus “Skatini Aidui”, knyga “Lietuva, 
mano tėvų žemė” suteikė viską ko tik tuo 
metu reikėjo. Ačiū.)
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SESĖS NIJOLĖS KŪRYBOS VAKARAS

Šių metų kovo 31 d., Literatūros 
Vakaras skirtas v.s.Nijolės Jankutės' 
Užubalienės naujos knygos “Atvirukai” 
sutiktuvių proga, sklidinai pripildė 
Čikagos Jaunimo Centro kavinę jos 
kūrybos skaitytojais ir bičiuliais. Svečių 
buvo netik iš plačiųjų Čikagos miesto 
apylinkių, bet ir iš kaimyninių valstijų. 
Tąvakarą dalyvavo ir didelis būrys brolių 
ir sesių su kuriais N ijolei teko ilgus metus 
eiti tuo pačiu skautiškuoju keliu, su 
kuriais ji dirbo, stovyklavo ir kūrė 
stovyklines dainas^ apeigas, tradicijas. 
Teko matyti ne vieną, sesę, kuri sakė 
užaugusi skaitydama sesės Nijolės 
knygas.

Literatūros vakarą įžanginiu žodžiu 
pradėjo Lietuvių Rašytojų Draugijos 
pirmininkė Stasė Petersonienė ir toliau 
programai vadovauti pakvietė sesę 
v.s.JoanąKrutulienę. Vakaro dalyvius su 
sesės Nijolės naujausia, didelę paklausą 
turinčia kelionių aprašymų knyga 
supažindino pedagogė-kultūrininkė, 
autorės jaunų dienų draugė Aldona 
Šmulkštienė. Salia jos asmeninių 
įspūdžių ir komentarų, buvo įdomu 
išgirsti ir kitų skaitytojų ir rašytojų 
cituojamus šiltus atsiliepimus. Kadangi 
“Atvirukuose” tiek daug geografinių 
žinių, įžvalgumo, gyvos ir vaizdingos 
kalbos, prelegentė rekomendavo, kad ši 
knyga būtų įtraukta į lituanistinių 
mokyklų skaitymų sąrašą.

Ištrauką iš “Atvirukų” paskaitė pati 
autorė. Tai buvo linksmai nuteikiantis 
gabaliukas apie Graikijos piramides ir 
Cheopso kapo aplankymą. . Labai gausią 
ir įvairią “Nijolės kūrybą skautaujant” 
pristatė v.s.fil.Halina Plaušinaitienė. 
Galiausia, knygą išleidusio Vydūno 
Fondo pirmininko v.s.fil.Vytauto 
Mikūno, “Verpsčių” būrelio (kuriam 
priklauso sesė Nijolė), Akademinio 
Skautų Sąjūdžio filisterių bei kitų 
sveikinimai, linkėjimai ir gėlės, gėlės...

Paskutinis buvo sesės Nijolės 
nuoširdus ir šiltas padėkos žodis.

Pavasario pirmaisiais žiedais išpuoštoje 
kavinėje svečiai dar ilgai šnekučiavosi 
ir džiaugėsi pakilia gerai pasisekusio 
vakaro nuotaika, gardžiavosi gausiais 
“Verpsčių” paruoštais skanumynais, 
apžiūrinėjo rašytojos knygų parodą ir 
rinko autorės autografus.

Knygos sutiktuves ruošė: Lietuvių 
Rašytojų Draugija, Vydūno Fondas, 
Skautininkių būrelis “Verpstės”.

s.fil.Ritonė Rudaitienė

v.s. Nijolė Užubalienė jos kūrybos 
vakare kovo 3 / d.
nuotr. s.fil.R.Rudaitienės

Mieloji Nijole,

Nuoširdžiai sveikinam Tave labai populiarios “Atvirukai” kelionių 

aprašymų knygos sutiktuvių proga ir džiaugiamės, kad ji turi tokią 

didelę paklausą skaitytojų tarpe.

Daug kas keliauja vienur ar kitur, bet ne visi tą patį pastebi ir 

mato. Dar mažiau kas moka tai atpasakoti ir labai retas kuris 

sugeba tai vaizdžiai aprašyti.
šalia Aukščiausiojo Tau dovanoto ypatingo talento, gal būt šiek 

tiek prisidėjo ir skautavimo kely išmoktas ir įsigytas įžvalgumas

bei pastabumas.

Mes, eidamos su Tavim tuo pačiu skautybės keliu ir verpdamos 

tą patį skautiškųjų idealų siūlą “Verpsčių” būrelyje, dažnai 

turėjome progą pasidžiaugti Tavo įvairialype kūryba.
šį vakarą dar kartą sveikinam Tave ir džiaugiamės su visais čia 

susirinkusiais, linkėdamos Tau dar daug našių ir kūrybingų metų

ateityje.

Tavo Sesės Verpstės
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NIJOLE, RAŠYK!

Šį vakarą man skirta aptarti sesės 
“verpstės” Nijolės skautiškąją kūrybą. 
Pradėjus rankioti eilės dešimtmečių 
skautiško žaidimo pėdsakus tikrai 
nustebau, kiek deimančiukų Nijolė 
pabėrė.

Tikiu, kad, kaip toj pasakoj, prie 
Nijolės lopšio stovėjo geroji laumė ir jai 
dovanojo pasakotojos ir rašytojos tai- 
entą. Kitoj lopšio pusėj stovėjo jos 
tėveliai šviesuoliai mokytojai ir prie 
lopšio dėjo knygą. O gimti Nijolė 
pataikė labai tinkamais metais, nes dar 
suspėjo vaikystę ir jaunystės pradžią 
išgyventi savo tėvų namuose, savo 
mieste ir savo tėvynėje. Kitaip skautai 
nebūtų septintoje Tautinėje stovykloje 
Amerikoje žygiavę dainuodami jos 
parašytą dainą:

Kalboj tėvų,
Tyroj širdy draugų, 
Tu man arti, tu man sava 
Tu mano Lietuva.

v.s.Nijolės Jankutės Užubalienės parašytos knygos, nuotr. s.fil.R.Rudaitienės

Dar daugiau stovykloms dainų 
randame dainynuose; tai : “Šilainės” 
stovyklos daina 1964 m., “Žemynos” - 
1965, “Širvintos”- 1966, “Vaivos”- 
1967, “Gardino” - 1984, 1963 m. 
J ubiliej inės LSS stovyklos daina ir 1988 
m. VII Tautinės stovyklos daina.

Per ilgus skautiško smagaus darbo, 
man rodos, metus vis girdžiu: “Nijole 
parašyk, Nijole parašyk, Sese budėk!” O 
j i - vis su šypsena su skautišku j umoru ir 
turiniu mus pradžiugina Kernavės 
tuntininkės maršu, ode Kernavės kuoro 
“konsortams”, Kernavės 30'ties metų 
kronika, Seserijos inauguracine ode 
1979 m, daina iš Australijos stovyklos 
grįžtantiems, Broliui Zū Geležinio Vilko 
proga ir t.t.

Rimtesnius darbus tenka atlikti eilę 
metų redaguojant Skaučių Seserijos 
vadovėms leidžiamą “Gabiją”, dar 
daugiau redakcinio darbo Nijolė dirba 
su “Pelėdų” skiltim sudarant Seserijos 
skautamokslio knygą “Sese, Budėk!", o 
paskui 10 metų “pelėdauja” “Skautų 
Aido” talkoje.

Didelį pasisekimą skautiškame mūsų 
gyvenime turėjo ir tebeturi Nijolės 
sukurti vaidinimai įvairiom progom; 
pvz.: “Stebuklųnaktį”, “Cibutė ir vilkas”, 

“Keliaujamsu Kalėdų žvaigždele”, “Kaip 
ji gali taip mylėti” (Motinos dienai), 
“Ateina Donelaičio būrai (Kaziuko 
mugės atidarymui), “Nykštukai” - 
pasakėlė prie laužo, “Trys margučiai ir 
Velykė”, “Gilšės padavimas” - prie 
laužo, “Pajautos slėnis” - senosios 
Kernavės atminimas.

Kalėdų vaizdelis “Pakeleivingi”, 
maloniam autorės nustebimui, 
nukeliavo į Lietuvą- įTytuvėnus. Lėlių 
teatro direktorius štai ką rašo:

“J ūsų adresą man davė tėvas Saulaitis, 
kai pasibėdavojau, kur rasti Nijolę 
Jankutę. Štai kokiu reikalu: 1995 m. 
ruošdami poetinį montažą kalėdinei 
vakaronei, panaudojom vaizdelį 
“Pakeleivingi”. Pjesę parašė Saulius 
Didžiulis. Mes ją dabai-statom. Siunčiu 
pjesę - Jums pabraukiau eilutes - 
tiesioginį Jūsų kalėdinio vaizdelio 
plagiatą. Gerbdami autorines teises, 
norime žinoti Jūsų nuomonę šiuo 
klausimu” ir t.t.

Žinoma, Nijolė maloniai atsakė lėlių 
teatrui. Tai va, ir Tytuvėnų jaunimas 
džiaugiasi jos kūryba.

Baigdama sesės Nijolės skautiškosios 
kūrybos apžvalgą, drįstu tvirtinti, kad jos 
devynių knygų didžioj i dalis kalba į mūsų 
jaunimą ir apie mūsų jaunimą. Jau pati 
pirmoji knyga “Žebriuko nuotykiai 
miške” išleista 1963 m. (išleido 
“Kernavės” tuntas, iliustravo sesė Vanda 
Aleknienė) yra dedikuota dukrytei 
Dovilytei, kad lietuvišką žodį mylėtų.

(Sekančios Nijolės Jankutės knygos 
buvo pažymėtos “Skautų Aide” 2000 m. 
Kovo-Balandžio numeryje. Red.)

Brangioji sese Nijole, Nobelio 
literatūros premijos skirti negalime, bet 
iš visos širdies skiriame Tau Gintarinės 
Rūtelės premiją. O svarbiausia - Sese 
Nijole, rašyk!

v.s.fil.Halina Plaušinaitienė
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1948 m. Vokietijoje - EPfekeris, VStasiškisStatkus, kun.J.Budzeika, 
VBražėnas, genIDaukantas, kons.Dimša, Krausienė, Vydūnas, 
A.Krausas

1959 m. Chicagos tuntų tuntininkai - H.PIaušinaitienė, 
J.Bobinienė, A.Gasnerienė, G.Bubelis, PNedas.Kaip gera skautiškoje kelionėje 

susitikti Sesę Bendramintę.
Kalbėjomės su j .ps.Danute Bilaišiene 

apie “Skautų Aido” reikalus ir abi 
prisiminėm labai seną mudviejų 
mėgiamą eilėraštį, tada - laužus 
jaunystėje, skautavimą, mūsų 
jaunesniasias seses ir mūsų vadoves.

Skautybėn įstojusios toli viena nuo 
kitos, susitikome tik prieš kelis metus 
“Sietuvos” draugovėje. Po mūsų 
pokalbio sesė Danutė atkūrė eilėraštį 
apie Rambyną.

Kad mes abi tą eilėraštį mokame, kad 
skautybė yra gyvenimas - su dėkingumu 
ir pagarba sesė Danutė prisimena savo 
vadoves a.a.fil.Eveliną Kolupailaitę 
Masiokienę ir mokytoją Tumavičienę, 
o aš - a.a. v.s.Malviną]onikienę ir mano 
pirmąją draugininkę v.s.fil.Sofiją 
Statkienę.

Daugumai mūsų sesių ir brolių šis 
eilėraštis jau sunkiai besuprantamas, 
nebepavaizduojamas prie laužo... Bet 
dalinuos šiuo nežinomo autoriaus 
“Rambynu” su vyresniaisiais, gal ir Jums 
primins kurią nors praeities stovyklą ir, 
svarbiausia - tą ypatingąją,-j į buvusį 
vadovą.

1963 m. Australijoje - 
priklaupę A.PIūkas, B.Žalys, 
A.Paragytė, Waitkus, 
EVaičekauskaitė. Stovi 
A.Karpavičius, VOpulskis, 
j.Maželienė, VNeverauskas, 
M.Osinaitė-Cox, J.Didžytė, 
PPilka, kun.PDauknys, 
kun.PButkus.

1979 m. Hartforde šventė.
Atpažintos vadovės - kairėje 
pirmoji "Šatrijos" v. vietininkė 
Birutė Kirkutytė Bernotienė, 
sekanti - pirmos "Vaidilučių" 
skilties skiltininkė Danguolė 
Ruseckaitė Banevičienė, toliau 
Lilė Milukienė, 
A.Saimininkienė, Kotryna 
Marijošienė ir kt.

ANamikienė

1980 m. Clevelande. Matosi vadovės 
A.Muliolienė, I.Bublienė, E. Nainienė, 
S.Gedgaudienė, A.Bakūnienė, 
A.Miškinienė ir jaunosios, kurios dabar 
yra pavyzdys sekančiai kartai.
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RAMBYNAS

Šia naktį regėjau senovės Rambyną, 
O kiek pamirštųjų vaizdų jis gamina, 
jame samanotas akmuo tebetūno, 
Čia degdavo aukos galingam Perkūnui.

Žemiau mėnesienoje Nemunas žvilga. 
Jo bangos kvėpuoja, jis snaudžia.
Oi ilga amžynė žaliųjų krantų jo siūbuota 
Ir laimės, linksmybių be skaičiaus liūliuota.

Kad būdavo didžia, klaiku, slėpininga 
Ir liūdinčiai sielai malonu, gausinga, 
Tad rasdavęs, sako, laimužę lietuvis. 
Šiandieną gi lemta kitoniškas būvis...

Jau laikas bebėgdamas visa išardė, 
Dievaičius išžudė, jų ugnį išsklaidė.
Tą šventąją ugnį, kurią vaidelytės tiek amžių kūreno... 
O kur jos rūtytės? išnyko.

Nei dulkės jų aukuro jau nebeliko. 
Nutilo vaidilos, nebeskamba maldos.
Pats miškas kelmynu pavirto, 
Skeveldros beriogso...

Nei paukščiai, nei žvėrys...Tik vėjas 
Tas amžinas milžinas laisvių kvėpėjas, 
Pakyla, galingais sparnais suplasnoja 
Ir Nemuno gelmės skausmu suvaitoja.

Nusimena vėjas, jo kvapas sustingo 
Dangus susimąstė, vaitojimai dingo. 
Ir vėl milijonai žvaigždžių mirga, spinksi. 
Staiga ant Rambyno kažinkas subilda, sutrinksi 
Išeina iš kapo jau baltas senelis ir ima dairytis, 
Jam šaltas, baisus,nepažįstamas tapo Rambynas. 
"Kame aš esmi? Kaip šis kraštas vadinas?" 
Pakirdo jo balsas, tyloj suskambėjo 
Ir aidu kažinkurtoli nugarmėjo...
Ne pikta paliko, ne akmeniu gėlė, 
Bet šaltą krūtinę. Jis galvą pakėlė. 
Tos pačios čia žvaigždės ramiai mirguliuoja 
Tas pats čia mėnulis laukus sidabruoja.

T975 m. Los Angeles vyr. skautės ir vadovės /.Vilkienė, 
B.Dabšienė, A.Pakalniškytė, L.Vilimienė.

Pažino senelis, suspaudė krūtinę.
"O, mano brangusis, o mano Rambyne, 
Kur dingot galingosios girios, žynynai?
Ir jūs pašvęstieji miškai, ąžuolynai? Jūs pilys?
Perkūne, sviesk kulką ugningą, 
Lengviau atsikvėptų krūtinė skausminga!
Dienelė išauštų, visi atsikeltų
Šalelė klestėtų, giružės atželtų... Perkūne!"

Bet ten tiktai žvaigždės ir juodavo gelmės.
Jis liūdnas žiūrėjo į praeitį miegančią.
Širdį jam spaudė, jis laukė...
Bet kurčias Perkūnas negriaudė.
Jo niekas šiandieną čionai nesiklauso 
Vien kurmiai knisikai smėly besirauso...

"Prakeiktas! Kam mylinčiam skausmą sukėlei, 
Kam miegančiam žemę parodei?
Kam vėlei regiu, tave mielas Rambyne!?" 
Sušuko, parpuolė ir žemę bučiavo.
O rūkas iš Nemuno kilęs aptraukė 
Ir vėjas tai ošė, tai kaukė.

1974 m. vs.St.Kairio muzikinis vienetas Toronte -G.Kalinauskas, 
G.Senkevičius, A.Kalinauskas, A.Stulginskas, A.Senkevičius.

1986 m. Anglijoje - BVaitkevičius, A.Gerdžiunas, 
VO'Brien, A.Jakimavičius, M.Julius, J.Maslauskas.
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Ir vėjas tai ošė, tai kaukė.

v.s.Amanda Muliolienė Kaune prie kompiuterio su APPLE 
kursų dalyvėmis mokytojomis. Už sesės Amandos, yra 
mokWoznikiene atsiuntusi šią nuotrauką.

2000 m. liepos mėn. American Professional Partner
ship for Lithuanian Education (A.P.P.L.E.) švenčia labai 
našaus darbo 10-tąją sukaktį.

Šioje ypatingoje organizacijoje randame ir mūsų 
Sesių ir Brolių skautininkų, mokytojų pavardes - Ritonė 
Rudaitienė, Amanda ir Algis Mulioliai, Aldona 
Miškinienė, Violeta Gedgaudienė, Irena Gedrienė, 
Aldona Marijošiene, Ilona Laučienė, Giedrė Stankūnienė 
ir gal dar daugiau. J ie, kartu su kolegomis amerikiečiais jau 
dešimtį metų, patys apsimokėdami kelionių išlaidas, vyksta 
pagelbėti Lietuvos mokytojams.

Š.m. sausio mėnesio APPLE biuletenyje Katie 
Hoyle straipsnyje “Looking Back With Joy” nepaprastai 
gražiai ir įdomiai žvelgia atgal į tuos dešimtį metų, kaip 
reikėjo išmokti maudytis, kaip priprato valgyti žuvį 
pusryčiams,* nors pirmaisiais metais ir pasigirsdavo balsų 
“ar galėtumėm gauti pusryčius pusryčiams?” Ji rašo apie 
jaunų ir senų ansamblius, apie neužmirštamas lietuvių 
liaudies dainas, kurių žodžius visi moka ir išdainuoja visus 
punktelius, apie dovanas ir Lietuvos mokytojų bei vertėjų 
nuoširdumą. Neužmirštamas jai likęs 1997 m. talentų 
vakaras tarp kursantų ir dėstytojų Tauragėj e. Amerikiečiai 
mokytojai nutarė inscenizuoti pora istorinių momentų ir 
padainuoti patriotinių dainų. Dainuojant “America the 
Beautiful”, visi lietuviai mokytojai atsistojo su ašaromis 
akyse... Straipsnį užbaigia sakiniu “Tie visi metai dirbant 
su APPLE pripildė mano gyvenimą vien džiaugsmu.”

Gavau laišką iš Kauno, rašo mokytoja Virginija 
Voznikienė:

“Savo laiškelyje rašote apie APPLE. Man labai 
malonu pasigirti, kad kovo mėnesį ir mūsų mokykloje vyko 
APPLE kompiuteriniai kursai. Savo žiniomis su mumis 
dalinosi puikūs žmonės Amanda ir Algirdas Mulioliai. 
Amanda yra APPLE kursų tarybos narė ir kompiuterinių 
kursų vadovė.

Jie mūsų mokykloje gyveno kursų metu. Matė 
mūsų mokinių kasdienybę, kaip mes dirbame, kaip 
mokome vaikus įvairių dalykų. Jei šiuos žmones pažįstate, 
tai būtų be galo malonu, kad perduotumėt Jiems gerų dienų 
nuo Kauno neprigirdinčiųjų vaikų mokyklos pedagogų.”

Nebėra ką bepridėti ..., tik - sveikiname 
ypatinguosius Seses ir Brolius jubiliejaus proga.

A.Namikienė
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IŠLYDĖTI ...

s. Aldona Uselytė Pavilionienė

mirė 2000 m. kovo 30 d., Palos Hills, 11.
Sesė Aldona skautavo “Aušros Vartų” tunte, paskutiniu 

metu priklausė skautininkių-vyr. skaučių “Sietuvos” 
draugovei Lemonte. Sūnūs Ritas ir Darius augo skautų 
“Lituanicos” tunte.

v.s.fil.Jonas Damauskas

Š.m. gegužės 27 d., eidamas 97-sius metus, Chicagoje mirė 
Akademinės Skautuos Pirmūnas v.s.fil.Jonas Damauskas.

Gimė 1904 m., teisininkas, istorikas, gausybės straipsnių, 
keliolikos knygų autorius, Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbis, virš 30 metų dėstęs Lietuvos istoriją 
Lituanistikos pedagoginiam institute.

Lietuvos ir lietuviškosios skautybės kelias ėjo ta pačia 
kryptimi su Brolio Damausko keliu - buvo jo gyvenimas, 
buvo jo širdy, jo darbuose.

1923 m. dalyvavo Klaipėdos krašto išvadavimo kovose, 
1932'1933 m. vadovavo VDU šaulių būriui.

1922 m. jis buvo pirmos jūrų skautų “Algimanto” d-vės 
adjutantu. 1937 m. pakeltas skautininku, 19384940 m. - 
LSB ir II Tautinės stovyklos vadijų narys.

Chicagoje gyvendamas nuo 196Djų metų, 
fil.J.Dainauskas buvo nepailstantis dalyvis akademikų skautų 
darbuose-Akademinėsskautijos leidykloje, Vydūno fonde, 
suvažiavimuose, stovyklose. Nuolat tardavo nuoširdų 
tinkamą žodį nauj ai pakeltiems korporantams, net šių metų 
Kaziuko mugės išvakarėse buvo tarp ruošėjų, kaip visada...

Apdovanotas Geležinio Vilko Ordinu, KorpiVytis garbės

s.Vladas Užubalis

Chicagoje išgyveno 43 metus, anksčiau gyveno Adelaidėje, 
Australijoje.

Mirė 2000 m. birželio 6 d.
Vakarų Vokietijoje s.V.Užubalis buvo “Alaušo” tunto 

tuntininku Wolterdingen stovykloje.

s.Keistutis Kodatis

Mirė Horidoje.
Vokietijoje buvo jūrų ir oro skautams modelių statymo 

instruktorium.
Nuertingene laivų modelius statyti mokė j ūkį skautes.

narys.
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wusti didžioji seimi
YPATINGI DARBAI VYDŪNO 
FONDE

Balandžio mėn. JAV-se viešėjo dabar Vilniuje gyvenantys 
filisteriai Rūta ir Edmundas Kulikauskai ir Antanas 
Saulaitis,SJ. Chicagoje balandžio 1 d. Vydūno fondo 
valdyba surengė pietus “Seklyčioje”, kurių metu svečiai 
pasidalino mintimis ir įspūdžiais.

Vydūno fondo įgaliotinis Lietuvoje fil.E.Kulikauskas 
papasakojo apie ASS narių veiklą Lietuvoje ir apie 

Fil.Jūratė Variakojienė įteikia dovanėlę 
Vydūno fondo Lietuvoje įgaliotiniui fil. 
Edmundui Kulikauskui.

ypatingus 
Vydūno fondo 
darbus - 
E.Gudavičiaus 
Lietuvos istorijos 
I tomo, Vydūno 
“Mano tėvynė” 
išleidimą, 
teikiamas 
stipendij as, 
penkių mokslo 
premijų Sąjūdžio 
garbės narių 
vardais įsteigimą 
ir 1.1. Savo 

pranešime fil.E.Kulikauskas pasakė: “kuklus darbas, atkakliai 
siekiamas, duoda didelius rezultatus”

v.s.fil. Antanui Saulaičiui, SJ, kuriam Korp! Vytis Garbės 
nario vardas buvo suteiktas ASS 75 metu j ubiliejaus proga, 
fil.V.Kirvelaitis įteikė įrėmintą pažymėjimą.

Po vaišių, dalyviams buvo parodyta Vincės Zaunienės 
konkurso užbaigimo ir premijos dainininkei Aušrai 
Liutikaitei įteikimo Lietuvos Muzikos akademijoje 
vaizdajuostė.

Sekančios ASD ir KorplVytis garbės narių vardu 
premijos:

Prof.Igno Končiaus vardo fizikos mokslo premija 
balandžio 13 d. įteikta doktorantui Giedriui Laukaičiui, 
Fizikos mokslų konferencijoje Kauno technologijos 
universitete.

Broniaus Kviklio vardo švietimo (.edukologijos) mokslo

Piety metu "Seklyčioje" Vydūno fondo iždininkas f ii. Liudas 
Ramanauskas, v.s. Albina Ramanauskienė ir Janina Miknaitienė.

Filisteriai Halina Plaušinaitienė ir Jonas Dainauskas.

premija balandžio 13 d. VDU įteikta laureatei Bernadetai 
Mališkaitei, buvusiai “Katalikų Bažnyčios Kronikos” 
redaktorei.

Sofijos Kymantaitės-Ciurlionienės vardo premija lietuvių 
kalbos ir literatūros mokslui Vilniaus universitete įteikta 
Sarūnei Trinkūnaitei.

Penktoji premija yra prof.Stepono Kolupailos vardu 
geodezijos, hidrologijos mokslams.

A.
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SĖKMINGA VEIKLA WORCESTERYJE
KAZIUKO MUGĖ

Worcesterio skautų,-čių Kaziuko mugė kasmet ruošiama 
Verbų sekmadienį; tad ir šimet įvyko balandžio 16 d. Po 10 
vai. lietuviškų pamaldų, šv.Kazimiero parapijos bažnyčioje, 
visi skubėjo [Maironio parką. Ten nuo ankstyvo ryto virtuvėje 
triūsė sesės skautininkės ruošdamos lietuviškus pietus.

Mugę atidarė v.s.B.Naras atrišdamas dviejų tautinių juostų 
surištą mazgą, sveikindamas visus ir kviesdamas gražiai praleisti 
sekmadienio popietę skautų ir pažįstamų tarpe. Vieni svečiai 
stojo į eilę , vedančią į virtuvę, tuoj papietauti, kiti domėjosi 
prekystaliais apkrautais įvairiais rankdarbiais - gaminiais.

Iš kaimyninio Hartfordo buvo net du stalai. Sesė Aldona 
atvežė savo auksinio šiaudo kūrybą. Visus viliojo pasigėrėti 
jos paveikslais, arba nupirkus papuošti jais savo kambarių 
sienas. Antras stalas turėjo lietuviškais raštais puoštų 
marškinukų, kepurių, puodukų, iš šiaudelių suvertų Kalėdų 
eglutei papuošalų ir medžio drožinių. Aušros Vartų parapijos 
Vytės prekiavo audiniais, gintaro papuošalais, margučiais. Visa 
tai padaryta Lietuvoje. Parodai buvo išstatytas lietuviškų 
pinigų rinkinys. Skautininkas Bronius, kaip kasmet, turėjo 
meniškų medžio kryžių. Grįžtantiems iš pietų paukšteliams, 
brolis Romas “pribūdavojo” namelių-inkilėlių. E.Sakalauskas 
iš Baltimorės prekiavo gintaro papuošalais ir medžio dirbiniais. 
Worcesterio sesių stalas viliojo jauniausius pirkėjus, nes jos 
turėjo Velykų krepšelių su saldumynais, kiškučių, lėlių, žaislų 
ir Velykoms atvirukų.

Sesė Rasa mokė marginti Velykoms kiaušinius - velykaičius.
Gausus loterijos stalas viliojo visus įsigyti bilietus, išbandyti 

laimę. Kaip gali grįžti namo be lietuviško sūrio - tai jų 
“prislėgęs” atvežė V.Ivanauskas iš Bostono. Papietavus ir 
apžiūrėjus prekystalius, buvo malonu atsisėsti ir atsigaivinti 
kvepiančia kava, pasivaišinti sesių skaučių ir mamyčių keptais 
pyragais, bei nusipirkti jų artėjančioms Velykoms.

Skautai ir skautės dėkoja visiems atsilankiusiems, 
aukojusiems daiktus laimėjimų stalui, skautų mamytėms 
prikepusioms skanių pyragų. Tuo parodėte, kad domitės ir 
remiate skautiško jaunimo veiklą.

Iki pasimatymo sekančioje Kaziuko mugėje.

E.Č.

MOTINOS DIENA

Gegužės 14 d. po 10 vai. šv.Mišių dalyviai rinkosi į 
šv.Kazimiero parapijos salę Motinos dienos šventei. 
L.R.K.Moterų Sąjungos narės už gyvas ir mirusias motinas 
užprašė šv.Mišias ir šventėje dalyvavo pasipuošusios tautiniais 

drabužiais. Minėj imą ruošė skautės ir skautai.
Susėdus prie pavasario gėlėmis papuoštų stalų, 

tuntininkė v.s.Irena Markevičienė pasveikino mamytes, 
močiutes ir visus dalyvius, linkėdama sveikatos, ištvermės 
ir Dievo palaimos auklėjant vaikus. Sesė Elenytė 
Nalivaikaitė ir brolis Romas Jakubauskas visas moteris 
apdovanojo gėlėmis.

Minėjimo programa pradedama Rožytės Harris 
deklamuojamu eilėraščiu “Močiutė”. Pagrindinę kalbą 
pasakė prieš keletą metų į Ameriką atvykusi Egida 
Matulionienė. Vilniuje baigusi lietuvių kalbos ir 
literatūros studijas, čia dalyvauja “Sodauto” etnografiniam 
ansamblyje Bostone. Savo kalbą ji pradėjo dzūkų rauda, 
kurioje našlaitė šaukiasi mirusios motulės: “Vai motule 
mano, vai širdele mano, vai kada pareisi iš aukšto 
kalnelio.. .’’Ji priminė, kad Lietuvoje Motinos diena buvo 
švenčiama nuo 1929 metų. Sovietų okupacijos laiku ši 
šventė buvo bandoma išstumti iš gyvenimo. Jos vietoje 
kovo 8 d. būdavo minima Moters diena, kur buvo 
liaupsinama tarybinė moteris - traktoristė, kolūkietė, kelių 
tiesėja. Bet nepavyko išstumti iš gyvenimo atminties 
motinos - vaikų auklėtojos, šeimos židinio kurstytojos. 
Ta diena vistiek buvo švenčiama, nors tyliai be skambių 
žodžių. Jau nuo vaikystės motina yra prisimenama kaip 
meilės ir tikėjimo pavyzdys. Tik motinos netekus 
suprantama ką reiškia neturėti jos šalia savęs. Tą kalbėtoja 
gražiai išsakė Alberto Belevičiaus žodžiais: “Vis ieškau 
tavęs, mama, gal tu pareini, tik ant tavo atminimo laikosi 
geros mintys, bet niekas hępaima mano rankos ir .. 
nenuramina...” Savo žodįE.Matulionienė'baigė kvietimu' 
mylėti ir tėvynę Lietuvą, nes ji visų mūsų motina. Gėlių ' 
puokšte sesė tuntininkė padėkojo prelegentei. '

Onytei Harris paskambinus pianinu, t-kė Irena 
pasidžiaugė abiejų sesučių gražia lietuvių kalba ir už 
dalyvavimą programoje įteikė joms dovanėles. Nors sesių 
Harris tėvelis yra ne lietuvis, bet močiutės J.Miliauskienės 
ir mamytės Bernadetos nuopelnu jos abi kalbas gražiai 
vartoja.

Programos pabaigai Anelė Maskeliūnienė paskaitė savo 
kūrybos eilėraštį “Brangi Mama”, brolis Romas vadovavo > . t 
visų bendram dainavimui. %

»
Sesė Irena padėkojusi programos atlikėjoms ir visiems 

atsilankiusiems į motinų pagerbimą, dar tarė trumpą žodį 4 
angliškai, nes salėje buvo dalyvių lietuviškai mažai 
suprantančių. Visus pakvietusi prie skaučių paruoštų 
vaišių, palinkėjo likusią dienos dalį gražiai praleisti savo 
šeimos ratelyje.

E.Č.
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Fondo kūrėjas dr.Antanas Razma buvo patenkintas skautiškuoju 
jaunimu. Lietuvių Fondas kiekvienais metais skiria auką "Skautų 
Aido" leidimui, o pernai metais ir Chicagos skautų tuntai gavo 
paramą stovyklai. Sesė Alė Razmienė daugelį metų dirba Lietuvių 
Fondo įstaigoje.

Nuotr.A.Ramanauskienės
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Trys generacijos skaistybėje. Banevičių šeima Hartforde 
- Linas, Marytė, Aras, Mykolas, Danguolė Banevičiai ir
Sigita Banevičiūtė-Krakauskienė.

v.s.Ona Siliūnienė, jau kuris laikas gyvenanti Virginijos 
valstijoje, buvo atvykusi į Chicagą ir gegužės 8 d. su 
skautininkių burei idsesėm "Verpstėm" Seklyčioje atšventė savo 
93-ji gimtadienį. Šią džiaugsimo šventę jai suruošė sūnus 
Donatas ir duktė Nijolė Crinienė.
Sėdi: Aldona Martienė, Nijolė Užubalienė, "Mamunėlė" Ona 
Siliūnienė, Halina Plaušinaitienė, Sofija Jelionienė- Stovi: VS 
Rita Penčylienė, Aldona Rasutienė, Dana Dirvoniėnė, Rūta 
Daukienė, Joana Krutulienė, Irena Kerelienė, Laim'a 
Luneckienė ir Ritonė Rudaitienė.

Nuotr.N. Grinienės

Naujam "Lituanicos" t. tuntininkui 
s. fil Gintarui A ukštuoliui tunto vėlia vą 

perduoda JAV Vidurio r. Atstovas 
vs. fii Romas Rupinskas. Viduryje - 

sueigos komendantas Aris Dumbrys.
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SKAUTININKŲ RAMOVĖ MELBURNE

Melburno Geelongo skautininkų veikla 2000 metais 
yra turininga. Atrodo, kad kiekvieną mėnesį vyko kas 
nors nauja ar įdomaus. Sausio mėnesį skautininkai padėjo 
“Džiugo” tunto “Knygnešių” stovykloje. Stovyklos 
viršininke buvo v.s.Rasa Statkuvienė, keturi skautininkai 
dirbo virtuvėje, kiti padėjo ruoštis patyrimo laipsniams ir 
iškylavo su skautais.

Vasario 6 d., įvyko Geelongo ir Melburno skautininkų 
gegužinė You Yangs kalnų parke, kurioje dalyvavo ir kiti 
svečiai. Buvo proga padainuoti skautiškų dainų, kurioms 
vadovavo ps.Loreta Cižauskaitė Tigani, pavalgyti pietus 
šviežiame ore ir pasivaikščioti eukaliptų prieglobstyje. 
Vieni užlipo į Flinders kalnelio viršūnę, kiti apėjo didžiulę 
uolą, dalis laukė grįžtančių. Visi pagal savo išgales. 
Gegužinės metu buvo pravesta loterija paremti skautus, 
kurie šiais metais dalyvaus X Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese Australijoje.

Kovo 19 d. skautininkai dalyvavo šv.Kazimiero, skautų 
globėjo šventės renginiuose. Sv.Mišių metu ps.Zita 
Prašmutaitė pravedė giedoj imą ir suorganizavo tikinčiųjų 
maldų skaitymus. Po Mišių Kaziuko mugėje ps. Onutė ir 
ps. Linas Prašmutai darbavosi prie pyragų ir kitų skanėstų 
stalo, o v.s.Dana Lynikienė ir ps.Jūratė Šimkienė 
vadovavo loterijai.

Balandžio 10 d. ps.Andriaus Vaitiekūno namuose, 
skautininkų sueigoje dalyvavo ypatingas svečias - 
rekolekcijoms iš Kauno atvykęs vysk.Rimantas Norvilą. 
Sueigos metu vyskupas papasakojo apie savo gyvenimą 
ir atsakė į klausimus. Vyskupo užklausti , skautininkai 
papasakojo apie “Džiugo” tunto veiklą Melburne. 
Skautininkų Ramovė įteikė vyskupui aukąKauno kunigų 
seminarijai.

Sueigoje “Džiugo” tunto tuntininkė v.s.Rasa 
Statkuvienė įteikė ps.Rimui Skeiviui Tėvynės Sūnaus 
žymenį ir padėkoj o už j o nuolatinę paramą skautams, ypač 
tvarkant palapines ir atliekant virėjo bei akordeonisto 
pareigas stovyklose.

Visi sueigos dalyviai pasirašė atviruką s.Povilui 
Kviečinskui, linkėdami jam greitai pasveikti ir 
v.s.prel.dr.Pranui Daukniui su velykiniais sveikinimais. 
Sueigą baigėme skautiška “Ateina naktis”. Prieš 
išsiskirstant, vyskupui buvo parodytas Pietų kryžiaus 
žvaigždynas, kad žinotų kur sugrįžti.

Prieš Velykas sesės v.s.R.Statkuvienė ir ps.Z.Prašmutaitė 
aplankė v.s.prel.Praną Dauknį, pasveikino visų 
skautininkų vardu ir įteikė atviruką. Taip pat buvo 

nusiųstas velykinis sveikinimas buvusiai Ramovės 
pirmininkei v.s.Jonei Žitkevičienei, kuri šiomis dienomis 
daugiau laiko praleidžia namuose.

Gegužės mėnesį skautininkai ilsisi, bet neužmiršo 
pasveikinti v.s.Broniaus Žalio Sydnėjuje, jo ir žmonos 
išleistuvėse išvykstant gyventi įLietuvą. Sveikinimąperdavė 
Australijos rajono Vadas v.s.Henrikas Antanaitis.

Skautininkai neturėtų nusiminti, kad truputį ilsimės nuo 
skautiškų užsiėmimų, nes prieš akis daug darbų. Kitą sueigą 
turbūt šauksime pas s.Povilą Kviečinską Sunbury 
priemiestyje. Tada bus proga ir broliui ps.Jonui Vizbariui 
sueigoje dalyvauti, nes jis gyvena toje pačioje gatvėje. 
Ps.Liudas Bungarda jau pakvietė skautininkus į Geelongo 
Židiniečių sueigą.

Jau žinoma, kad rugpjūčio 13 d. skautininkai gamins pietus 
Melburno Lietuvių namuose. Girdėjau, kad Geelongo 
Židiniečiai puikiai pagamino pietus lietuvių bendruomenei 
Motinos dienos proga. Metų gale, lapkričio mėn. vyksime 
pas Juozą Laukaitį paragauti lietuviškų patiekalų.

O jei kas vidury žiemos tikrai pasiilgs lietuvių skautiškos 
veiklos, kviečiu apsilankyti lietuvių skautų interneto 
puslapyje www.skautai.com

s.Birutė Prašmutaitė

Skautininkų Ramovės pirmininkė

(“Mūsų Pastogė”, 2000.05.22.)
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NEW YORK'O VYR. SKAUČIŲ ŽIDINYS "VILIJA"

Gyvuojame jau 35-tus skautiškus 
metus. Steigiamoji mūsų židinio sueiga 
įvyko 1965 m. gruodžio 18 d. Mūsų 
tikslas buvo sujungti vyresnes skautes ir 
skautininkes į vieną būrį, kad 
neišsiblaškytų, bet taptų skautų,-čių 
tuntų New Yorke pagalbiniu vienetu.

Talkinome sesių ir brolių tuntuose 
kaip instruktorės, vadovės iškylose , 
stovyklose. Suruošėme 32 tradicines 
Kūčias skautams ir jų šeimoms, kur 
kasmet dalyvaudavo virš 200 žmonių. 
Prieš Kaziuko muges mokėme seses ir 
brolius Lietuvių liaudies meno 
rankdarbių ir pačios juos darėme - 
audėm juostas, vėrėm šiaudinukus, 
pjaustėm medį, puošėm lėles tautiniais 
drabužiais... Kaziuko mugėse “Vilijos” 
židinio stalą puošė audiniai, medžio 
dirbiniai, gintarai, knygos. Turėdavome 
ir loteriją.

Židinio sesių uždirbtais pinigais 
visuomet rėmėme skautų,-čių vienetus 
Lietuvoje, mūsų skautų ir skaučių 
keliones į sąskrydžius, GVM bei rajono 
stovyklas. Mūsų sesės ėjo įvairias pareigas 
Seserijos, Rajono ir Sąjungos 
vadovybėse.

Paskutiniuoju metu mūsų skautės ir 
skautai užaugo, išvažinėjo į studijas, 
sukūrė šeimas. Šeštadieninė mokykla 
nebeturi didelio prieauglio. Židinio narių 
skaičius taip pat sumažėjo - vienos 
išvažiavo į šiltesnius kraštus, kelias 
išlydėjome į amžinuosius namus. 
Sumažėjo mūsų darbo rankos. Todėl šiais 
metais vietoje mugės surengėme 
Kaziuko Kavinę. Turėjome savo 
tradicinį tautodailės stalą su 
rankdarbiais, gintarais, šiaudinukais, 
kuriuos labai pirko, suruošėm loteriją, 
pagaminome karštus pietus, viename 
kambaryje įrengėme ir žaidimus 
mažiesiems. Sesės akademikės rūpinosi 
namuose keptais pyragais ir kava.

Sueigose turime įdomius pašnekesius

"Vilijos" židinys New Yorke. Sėdi sVida Jankauskienė, s.Irena Vilgalienė, 
v.s.Ramutė Cesnavičienė, s.fil.Aldona Marijošienė. Stovi Mara Vygantienė, 
pirm.vyr.sk. Aldona Žukienė, v.s.Ciedrė Stankūnienė, vyr.sk. Ona Osmolskienė, 
vyr.sk. Zita O'Connor, vyr.sk.fil.Rasa Miklienė, v.s.fil.Lilė Milukienė.

- mūsų sesės v.s.Giedrė Stankūnienė ir 
s.fil. Aldona Marijošienė daug vasarų yra 
praleidusioskaip instruktorės A.P.P.L.E. 
mokytojų kursuose, tai jos padaro 
pranešimus apie švietimą Lietuvos 
mokyklose. Turėjome pašnekesį ir apie 
našlaitynų padėtį. Suruošėme išleistuves 
Gen.Konsulo New Yorke žmonai p.Lilei 
Amsienei ir susipažinimo sueigą naujai 
atvykusiai p.Vilijai Morkvėnienei.

Šiuo metu remiame jaunimą: 
“Maironio” šeštadieninę mokyklą, Balfą, 
Ligonių vaikų namus Kaune, iš gatvės 
surinktų vaikų namus Žirmūnuose, 
Vilniuje ir lietuvių skautų vienetus 
Kybartuose, Varėnoje, Nemunaityje, 
Vilniuje. Šiemet pasiuntėm stambesnę 
sumą Lietuvos skautų stovykloms. 
Šeimoms Lietuvoje yra sunku sumokėti 
už kelionę ir maistą siunčiant vaikus į 
stovyklą, kai yra bedarbė.

Mūsų pareiga yra prisidėti, kad sesės 
ir broliai galėtųpastovyklauti skautiškoje 
dvasioje, savo draugų tarpe. Lietuvos 
geresnė ateitis glūdi jos jaunime, todėl 

mes turime jo lavinimą remti. Iš laiškų 
žinome, kad skautiškas jaunimas 
Lietuvoje (nesvarbu kokiu vardu 
vadintųsi) bendrauja - lanko vieni kitų 
rengiamus vadovų kursus, drauge 
iškylauja ir stovyklauja.

Parėmėme ir New Yorko tautinių 
šokių grupę “Tryptinis”, kuri ruošiasi 
dalyvauti Tautinių šokių šventėje 
Toronte.

Mes esame labai dėkingos New Yorko 
lietuvių visuomenei, kuri nuolatos mūsų 
renginius gausiai remia ir taip mus 
įgalina remti jaunimą.

Sesė Lilė
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"TAURO" KOMANDA MONTREALYJE

Kai išgirstam jaunimo balsą...

Tradicinių skautų Kūčių metu 1998 m., Montrealio “Aušros Vartų” parapijos salėje, keturi skautai sugalvojo 
atgaivinti lietuvių krepšinio komandą Montrealyje. Skautas Antanukas Mickus paprašė tuometinį VSP v.s.Romą 
Otto, kad jis sutikai būti jų treneriu, nes Romas buvo žinomas, kaip stiprus sportininkas Montrealyje.

Romas sutiko ir taip buvo sudaryta nauja “Tauro” komanda, kurioje šiuo metu žaidžia 15 jaunuolių 11-14 
metų amžiaus. “Tauras” dalyvauja didžiojoj Montrealio Sporto lygoje.

Sveikinam Antanuką Mickų už jo ryžtą vėl sutelkti jaunimą lietuviškai veiklai Montrealyje. Tai gražus 
skautiškas darbas.

A.J.Mickus

A.J.Mickaus padarytoje nuotraukoje kairėje stovi vilkiukai Paulius Mickus, Sebastijonas Ptašinskas ir krepšinio atgaivintojas 
skautas Antanukas Mickus; jų priekyje vilkiukas Ričardas Gaputis. Dešinėje viršuje - "Tauro" komanda 1999 m. su treneriu 
VSP v.s.Romu Otto; apačioje - 2000-jų m. komanda , treneris v.s.R.Otto ir administratorius Antanas J.Mickus.
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BOSTONO SKAUTŲ VYČIŲ GERASIS
DARBELIS

Lietuvos Vaikų Globos fondo rėmėjai, skautai vyčiai Jonathan 
Phillips ir Algis Kalvaitis.

Bėgo 26 myEas dėl Lietuvos vaikų

Kiekvienais metais Bostone vyksta žymusis 26 mylių bėgimas - maratonas, 
kuriame dalyvauja virš 20,000 bėgikų. Pakliūti į šį maratoną, reikia turėti tam 
tikrus atsiekimus bėgime kitose lenktynėse.

Šiais metais du Bostono “Žalgirio” tunto skautai vyčiai kvalifikavo šioms 
lenktynėms. Tai s.v.Jonathan Phillips ir s.v.Algis Kalvaitis. į šį jų žygį jie nutarė 

, įtraukti ir Bostono lietuvių visuomenę, kuri aukojo už kiekvieną jų nubėgtą mylią 
Lietuvių Vaikų Globos fondui.

Pasipuošę specialiai suprojektuotais marškinėliais, per lietingą orą, jie atliko šias 
lenktynes per tris valandas ir keturiasdešimt penkias minutes. Nors labai pavargo 
ir šiek tiek sušalo, jie visvien buvo labai patenkinti savo atsiekimu. Šiuo bėgimu 
jie surinko netoli trijų tūkstančių dolerių Lietuvių Vaikų Globos fondui.

Bostono skautiškoji šeima sveikina brolius Jonathan ir Algį atlikusius tą ypatingą 
gerąjį darbelį ir linki jiems ateityje tęsti šią gražią tradiciją. Tegu jie būna pavyzdys 
kitiems skautams, mažiems ir suaugusiems, kaip galima padėti artimui. Valio Broliai!

Sesė GRA
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"ŠATRIJOS RAGANOS" BŪRELIS HAMILTONE

SUSIMĄSTYMO DIENA

S.m. vasario 22 d. skautininkių 
“Šatrijos Raganos” būrelis Hamiltone 
paminėjo pasaulio skaučių 
susimąstymo dieną. Sueiga vyko pas 
sesę Reginą Bagdonienę, nuotaika 
buvo smagi ir iškilminga.

Sueigos metu perskaitytas LSS 
Skaučių Seserijos vyriausios 
skautininkės v.s.fil. Ritos Penčylienės 
2000 m. sausio 23-ios dienos įsakymas 
Nr.23, kuriuo mūsų būrelio narės 
vyr.sk.v.si.Marytė Kalvaitienė ir 
vyr.sk.v.si.Liuda Stungevičienė 
pakeltos įpaskautininkės laipsnį. Abi 
sesės yra veiklios ir visuomeniniame 
darbe; sesė Marytė jau 30 metų yra 
viena iš pagrindinių aktorių 
Hamiltono “Aukuro” teatre, o sesė 
Liuda jau 23 metus veda 
sekmadieniais, pirmą vai. p.p., per 
McMasterio universiteto radio stotį 
girdimą lietuvišką radio programą.

Naujųjų paskautininkių įžodį 
pravedė sesė v.s.D.Gutauskienė. Buvo 
uždegtos dvi žvakės: raudona - 
prisiminti jau mirusias seses, žalia - 
pagerbti įžodį duodančias 
skautininkės. Per rankas leisdamos 
j uostą dainavome “Lietuva brangi” ir 
po to - įžodis. Užrišus žaliuosius 
kaklaraiščius, buvo užmegsti tėvynės 
meilės ir gerojo darbelio mazgeliai. 
Sveikinimo žodį, kartu įteikdama ir 
po didelę rožę, tarė būrelio vadovė 
s. A. Vilimienė, paskui sveikino ir kitos 
būrelio narės. Kavutės metu dar 
pasidalinusios mintimis, pakilia 
nuotaika išsiskirstėme.

Sekanti sueiga bus pas sesę 
D.Gutauskienę balandžio 25 d. 
Tęsiant paprotį, šioje sueigoje 
prelegentu pakviestas, ir maloniai 
sutikęs dalyvauti, žinomas kojų 
specialistas chiropodistas 

dr.R.Nekrašas. Bet prieš tai dar 
susitiksime Hamiltono skautų,-čių 
ruošiamoje Kaziuko mugėje, kuri vyks 
sekmadienį, balandžio 2 d., Jaunimo 
Centre.

Reg.B.

BALANDŽIO MĖN. DARBAI

“Širvintos-Nemuno” skaučių 
ir skautų tunto ruoštoje Kaziuko 
mugėje dalyvavo ir “Šatrijos Raganos” 
skautininkiti būrelio narės. 
V.s.D.Gutauskienė tvarkė didžiąją 
loteriją, s.A.Vilimienė ir 
v.s.R.Bagdonienė surengė vaikams 
piešimo-dažymo stalą ir apdovanojo 
dalyvavusius busimuosius dailininkus, 
o kitos būrelio sesės irgi prisidėjo prie 
įvairių su Kaziuko muge surištų darbų.

Balandžio 25 d. būrelio sesės 
susirinkome pas sesę D.Gutauskienę. 
Šio vakaro prelegentas buvo kojų 
pėdų specialistas, chiropodistas 
dr.R.Nekrašas. Išdalinęs atspausdintus 
lapus apie kojų pėdas, atkreipė dėmesį 
į 10 problemų, dėl kurių žmonės 
turėtų kreiptis pas gydytoją. Labai 
išsamiai ir kruopščiai pasiruošęs, pats 
modeliuodamas savo pėdas, jis aiškino 
įvairias pėdų, pirštų, plokščių kojų 
problemas. Mūsų tarpe buvo didelis 
susidomėjimas ir daug klausimų, kad 
net nepamatėme kaip greitai prabėgo 
laikas ir prelegentas turėjo skubėti 
namo, nes į mūsų sueigą buvo atvykęs 
tiesiog iš savo raštinės.

Besivaišindamos kavute, 
aptarėme atliktus darbus ir 
ateinančius reikalus. Numatyta 
sezono užbaigimo sueiga, o rudens 
sezoną pradėsime spalio 18 d. vakare 
pas sesę I.Jokubynienę.

Reg.B.

PAVASARIS IR DAINA

S.m. gegužės 23 d. skautininkių 
“Šatrijos Raganos” būrelis sezono 
darbą užbaigė kartu su “Širvintos” 
tunto vadovėmis gražia vakarone 
Hamiltono “Aušros Vartų” parapijos 
mažojoje salėje.

Skautas vytis, vaistininkas, per 
MacMaster universiteto radio stotį 
transliuojamos lietuviškos radio 
valandėlės darbuotojas, Viktoras 
Remesat, susipažino iš Punsko srities 
į Kanadą pasisvečiuoti atvažiavusią 
Aldoną ir pereitais metais jiedu 
Punske apsivedė. Dokumentų 
tvarkymas truko ilgai, Aldona į 
Hamiltoną atvažiavo tik šį pavasarį 
ir tuoj įsijungė į lietuvišką veiklą.

Sutikom jaunuosius prie durų 
sudarę taką kartu su Viktoro motina 
p.S.Remesat. Muzikos ir plojimų 
lydimi, Viktoras ir Aldona buvo tunto 
sesių'Silvijos ir Loretos pasveikinti 
duona, druska, taurele ir puokšte 
gėlių.

“Šatrijos Raganos” būrelio sesės 
Liuda ir Marytė vadovavo vakaronei. 
Jaunamartei Aldonai buvo skaitomi 
jumoristiniai patarimai, kurių ir mes 
su įdomumu klausėmės, prisidėdamos 
dainomis. Jauniesiems įteikta dovana 
ir sudainuota”Ilgiausių metų!” 
Maloniai bendraujant prie suneštinių 
vaišių staid, vakaronė praėjo smagioje 
ir pakilioje nuotaikoje. Prieš 
išsiskirstant sustojom į bendrą ratą 
giesmei “Ateina naktis”.

"Reg.B.
r
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PONAS
SKAUTININKAS ?

Veiklusis "Šatrijos Raganos" skautininkių būrelis Hamiltone. Iš k. v.s.R.Bagdonienė, 
s.l.Zubienė, v.s.A.Pietrantonio, ps.M.Kalvaitienė, ps.L.Stungevičienė, s.AVilimienė, 
v.s. D. Gutauskienė, ps. D. Kairienė.

Kaziuko mugėje v.s.R.Bagdonienė ir s.AVilimienė sp busimąja dailininke.

Kaltais matome skautiškuose rašiniuose 
taip parašytą vyresniškumo laipsnį prieš 
pavardę - p.s. Ar tai reiškia - “ponas 
skautininkas”? Jei galvojame rašyti 
paskautininkio laipsnį, tai to vieno žodžio 
sutrumpinimas yra - ps.

Nesykį po mėlynšlipsės nuotrauka prie 
pavardės būna parašyta v.s.sl. Ar tai- vyresnė 
skautininke skiltininkė? Tikriausiai - 
vyresnio] i skautė, turinti skiltininkės laipsnį 
- vyr.sk.sl.

Labai dažnai girdime sakant “dirba 
Seserijoj, dirba Brolijoj”, o iš tikrųjųgalvoja, 
kad - dirba Seserijos, ar Brolijos, ar 
Akademinio Skautų Sąjūdžio vadijose, nes 
mes visi esame, dirbame vienoj ar kitoj 
šakoje.

Dažniau nenaudojant, taisyklės užsimiršta, 
tai retkarčiais yra gerai jas vėl peržiūrėti, 
prisiminti.

Skautiškų pavadinimų santrumpos

ASD- Akademikių Skaučių Draugovė 
ASS- Akademinis Skautų Sąjūdis 
d-vė- draugovė 
d-kas- draugininkas 
fil.- filisteris 
g.- gintare 
j.b.- jūrų budys 
j.ps.- jūrų paskautininkis,-kė 
j.s.- jūrų skautininkas,-kė 
j.v.s.- jūrų vyresnis skautininkas,-kė 
LSB- Lietuvių Skautų Brolija 
LSS- Lietuvių Skaučių Seserija 
LSS- Lietuvių Skautų Sąjunga 
ps.- paskautininkis,-kė 
psl.- paskiltininkas,-kė 
senj.- senjoras 
s.v.- skautas vytis 
sk.- skautas, skautė
s. - skautininkas,-kė 
si.- skiltininkas,-kė
t. n.- tikroji narė 
vair.- vairininkas,-kė 
valt.- valtininkas,-kė
v.s.- vyresnis skautininkas,-kė 
v.sl.- vyresnis skiltininkas,-kė
VP- Vadijos Pinnininkas.-kė (pareigos) 
VS- Vyriausias Skautininkas,-kė (pareigos) 
VSP- Vyriausio Skautininko,-kės

Pavaduotojas,-ja
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KLAIPĖDOJE KAUNE

Lietuvos jūrų skautai (LJS) Klaipėdoje 
buvo surengę vadovų susitikimą.- semi
narą. Renginį, organizavo ir vedė LJS 
krašto seniūnas Algimantas Malkevičius 
ir Antanas Brencius. Tikslas buvo labiau 
sustiprinti LJS veiklą uostamiestyje, 
įtraukti daugiau narių ir surasti vadovus. 
LJS tinklas Lietuvoje gerokai išsiplėtęs. 
Sėkmingai veik ia j ūrų skautai J urbarke, 
Panevėžyje, Marijampolėje, 
Raseiniuose, Vilniuje ir Kaune, kur yra 
centras. Tuo tarpu Klaipėdoje 
organizacijos beveik nebuvo. Seminare 
išrinkti kandidatai į vadovus jūreivystės 
kolegijos studentai: Audrius Doranda, 
Janas Černius ir anksčiau buvusi vadovė 
Ilvana Pocevičiūtė.

Šįmet įvyks LJS projektas “Baltijos 
vėjas - 2000”, kurio programoje bus ne 
tik iškylaujama, bet organizuojamos 
sportinės žaidynės ir kiti vandens žygiai 
(buriavimas). Kur kas didesnė reikšmė 
bus skiriama jaunuolio dvasiniam 
ugdymui, grūdinimui, auklėjimui būti 
doromis, kilnios dvasios asmenybėmis. 
Tai pirmoji lietuviška organizacija, 
kurios simbolikoje demonstruojama 
ryšys su j ūra, per 80 savo gyvavimo metų 
puoselėjanti Lietuvos jūrinę idėją.

Rašo Antanas Juškevičius
XXI amžius, Nr. 21, 2000.03.22.

Po 62 metų, kaip II Tautinės stovyklos dainoje - “Panemunės šilas priglaudė 
svečius..” vėl suskambo skautų dainos Panemunėje. Balandžio pabaigoje Kaune 
vyko šv.Jurgio šventė, kurioje dalyvavo per 400 skautų iš Kauno, Panevėžio ir 
Alytaus.

Šventė pradėta šv.Mišiomis Jėzuitų bažnyčioje. Vienybės aikštėje vyko iškilminga 
vienetų sueiga, po kurios visi skautai važiavo į Panemunę varžyboms, užsiėmimams 
ir smagiam laužui.

Malonu buvo išgirsti, kad oro skautai stebino praeinačius savo sugebėjimais 
leidžiantis lynu nuo Panemunės pėsčiųjų tilto ir, kad pasibaigus šventei pieva liko 
švari ir sutvarkyta.

N

šv.Mišias Karaliaučiaus katalikų bažnyčioje laiko ps.kunVilius Viktoravičius, 
skaitinius skaito Telšių skautai Daiva Lingytė ir Aivaras Žukauskas.

26



LIEPA • RUGPJŪTIS

TELŠIŲ SKAUTAI- 
KARALIAUČIUJE

Gegužės 13-14 d.d. Karaliaučiuje 
lankėsi grupė skautų iš Telšių. Labai 
ankstyvą rytą nuo “Vysk.Borisevičiaus” 
vidurinės mokyklos pajudėjo 
autobusiukas pilnas smalsių nenuoramų, 
norinčių pabuvoti kitame krašte.

Sėkmingai kirtę Lietuvos-Rusijos 
sieną, atvykome į Sovietską, kur mus 
maloniai sutiko ir priėmė katalikų 
parapijoje besidarbuojantis kunigas 
Andrius Eidintas. Trumpai pasisvečiavę, 
pajudėjome link Karaliaučiaus. Kelionė 
neprailgo, nes visą kelią traukėme 
dainas, pasakojome linksmas istorijas.

Susitikime su lietuviais groja A.Žukauskas, dainuoja Karaliaučiaus lietuvių 
klebonas kun.Anupras Gauronskas.

Pasiekę galutinį tikslą. Karaliaučiuje 
esančią lietuvių katalikų bendruomenės 
parapiją, net nespėję atsikvėpti, iškart 
kibome į darbą. Vieni tvarkė patalpą, 
kurioje turėjo vykti susitikimas su vietos 
klebonu, sekmadieninės lietuvių 
mokyklos mokytojais bei parapijiečiais, 
kiti ruošė ir kabino skautišką parodėlę.

Dar tą patį vakarą įvykęs susitikimas 
praėjo malonioje, šiltoje, skautiškoje 
nuotaikoje. Po susitikimo keliavome 
pasižvalgyti po garsųj į Karaliaučių. Grįžę 
atgal, pavakarieniavę ir aptarę rytdienos 
programą, skirstėmės nakties poilsiui.

Po visų linksmybių ir draugiško 
pasisėdėjimo, deja, teko jau atsisveikinti, 
nes mūsų dar laukė ilga kelionė į 
gimtinę. Grįžtant stabtelėjome 
nuostabia gamta garsėjančiame Nidos 
mieste.

Daina “Pamojuokime saulelei” 
palydėję pavargusią, besileidžiančią 
saulę, laimingai grįžome į Telšius, kur 
mūsų kelionės įspūdžiųjau laukė pasiilgę 
namiškiai.

Sesė Daiva

Sekmadienį dalyvavome lietuviškose 
šv.Mišiose, po kurių susitikome su 
tėveliais ir vaikais. Apie dešimt 
Karaliaučiuje gyvenančių lietuvių vaikų 
yra pakviesti dalyvauti mūsų rengiamoj e 
vasaros stovykloje “Draugystės laužas 
‘2000”. Todėl šios mūsų kelionės tikslas 
buvo kuo artimiau susipažinti ir 
pabendrauti su į Lietuvą atvyksiančiais 
vaikais.
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SKAUTAI PASAULYJE

NAUJI NARIAI. Pasaulio skautų 
35-oji konferencija 1999 metais priėmė 
15 naujų narių. Dabar pasaulio skautų 
šeimoje oficialiai yra 152 valstybės. Iš 
15 kraštų vienuolika jau buvo nariai, o 
keturi-visai nauji (Albanija, Bhutanas, 
Bosnija Hercegovina, Mozambikas, 
Saint Vincentas ir Grenadines). Iš 
skautauj ančių šalių buvo išimtos Etiopija 
ir Iranas, nes šiose šalyse skautų sąj ungos 
nustojo veikti. Gvinėjos sąjunga buvo 
išbraukta, nes nesilaikė narystės 
nuostatų.

Tarp 15-kos šalių yra Lietuva ir dar: 
Angola, Armėnija, Baltarusija, 
Bulgarija, Gruzija, Makedonija, 
Moldova, Slovakija, Tadžikija.

SKAUTUOS UŽDAVINYS.
Pietų Afrikoje susirinkusi WOSM 

(pasaulio skautų organizacijos) 
konferencija taip pat priėmė pasaulio 
skautijos “misijinį” dokumentą - 
pagrindinę sąjūdžio uždavinio nuostatą:

Skautijos uždavinys yra prisidėti prie 
jaunų žmonių auklėjimo skauto įžodžio 
bei įstatų vertybėmis, padėti kurti geresnį 
pasaulį, kuriame žmonės asmeniškai 
išsivystę kaip asmenys ir visuomenėje 
imasi teigiamo vaidmens. Tai įvykdoma 

_ jaunus žmones jų brendimo 
metu įjungiant į nemokyklinį auklėjimo 
vyksmą,

naudojant savitą metodą, 
kuriuo kiekvienas asmuo tampa savo 
vystimosi pagrindiniu veikėju, veikėja, 
kaip pasitikintis, pagalbus, atsakingas ir 
įsipareigojęs asmuo,

padedant jiems įtvirtinti 
vertybių systemą, pagrįstą dvasiniais, 
visuomeniniais ir asmeniniais dėsniais, 
išreiškiamais įžodžiu ir įstatais.

v TARPTAUTINIAI RENGINIAI. 
Šiais metais 11-asis pasaulio skautų 
“Moot” - skautų vyčių sąskrydis 
Meksikoje. 2002 m. 36-oji Pasaulio 
skautų konferencija ir 8-tasis pasaulio 
skautų jaunimo forumas Tesalonikėje, 
Graikijoje. 2004 metais Kinijos skautai 
rengia 12-tąjį pasaulinį skautų vyčių 
sąskrydį (Moot). 2005 m. 9-tasis 
pasaulio skautų jaunimo forumas ir 37- 
toji pasaulio skautų konferencija 
Tunizijoje. 2007 m. 21-oji pasaulinė 
skautų džiamborė D.Britanijoje švęs 
skautybės 100 metų (nuo pirmosios 
stovyklos Brownsea saloje 1907 m. 
Anglijoje.

JUNGTINĖS TAUTOS 
apdovanoj o devynias skautųsąj ringas už 
darbą su tremtiniais ir pabėgėliais: 
Armėniją už vaikų teisių projektą; už 
darbąsu karo sukrėstais vaikais- Kongą 
Burundi ir Kroatiją Prancūziją Meksiką 
ir Olandij ą už pabėgėlių vaikų uždarumo 
atvėrimą; Tanzaniją už sveikatos ir 
ekologijos auklėjimą tremtinių 
stovyklose; Turkijąuž Bosnijos tremtinių 
vaikų globą.

SKAUTŲ JAUNIMO FORUMAS 
Pietų Afrikoje subūrė 145 atstovus bei 
dalyvius iš 53 šalių. 35% dalyvių buvo 
skautės. Forumas svarstė skautijos 
esminius bruožus, jaunimo dalyvavimą 
skautavime ir kaip skautai įsivaizduoja 
ateitį. Atvirose diskusijose išvystytos 
temos buvo: skautai ir religija, skautai ir 
karai, skautija ir gatvės vaikai, vyni ir 
moterų bendradarbiavimas skautijoje, 
skautybė ir smurtas. Forumas padėjo 
tarptautinę konferenciją paruošti ir 
jauniems žmonėms davė progą vystyti 
savo gabumus tarptautinėje plotmėje. 
Smulkiau galima rasti tinkle 
www.scout.org

MAFEKINGE, Pietų Afrikoje, buvo 
paminėti 100 metų nuo miestelio 
apsupimo, kuriame pasižymėjo Baden- 
Powellis. Atidaryme pasakyta: 
“Negalima sakyti, kad skautybė gimė 
Mafekinge, bet tiesa, kad be Mafekingo 
nebūtų skautybės”. Vietovėje atidarytas 
didžiulis skautų gamtos bei gamtos 
apsaugos lavinimo centras.

BURLAIVIS “Juodasis riteris” du 
mėnesiu pereitą vasarą plaukiojo 
Viduržemio jūroje, sustodamas įvairiose 
šalyse, pravesdamas programas apie 
taiką. Laivas-Lenkijos skautų sąjungos, 
o stotys buvo Izraelyje, Kipre, Turkijoje, 
Graikijoje. Plaukė šimtas jaunimo iš 
įvairiausių kraštų, krikščionių, 
musulmonų, žydų tikybos.

EUROPOS SKAUTŲ 
KRAUTUVĖLIŲ vedėjai posėdžiavo 
Vokietijoje, tardamiesi, kaip prekes 
galima plačiau parduoti ir kaip bendrom 
jėgom būtų galima prekes užpirkti.

AS.
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mažiems ir DIDELIEMS
Sveiki, Au-Au,
Vėl noriu su jumis pabendrauti ir šj tą papasakoti ką 

aš girdėjau iš mokytojos Gražinos pasakojimo apie 
Martyną Mažvydą.

Tai pirmos lietuviškos knygos leidėjas! 1540 m. 
Martynas Mažvydas, kunigaikščio Albrechto 
kviečiamas, atvyko] Karaliaučiaus universitetą mokytis. 
Jis buvo labai gabus, mokėjo lotynų kalbą ir universitetą 

pabaigė per du metus. Po to Martynas Mažvydas buvo paskirtas pastorium j 
Ragainę, kur išgyveno iki savo mirties.

Pirmąją lietuvišką knygą - Katekizmą - Martynas Mažvydas išleido 1547 m. 
sausio 8> d.

Klaipėdoje stovi didelis, gražus Martynui Mažvydui paminklas. Jei teks 
pabuvoti Klaipėdoje, užeikite j vaikų kavinę “Du gaideliai”, kuri yra M.Mažvydo 
alėjoje.

Vis budžiu!
Brolis Dolis, au-au

Šiame kryžiažodyje yra 25 žodžiai 
skersai, išilgai, aukštyn, žemyn.

Broliai
Dievas
Gaida
Giesmė
Giesmynas
Imkit
Katekizmas
Karaliaučius
Klaipėda
Knyga
Kunigas
Lapas
Lietuva
Malda
Martynas Mažvydas
Mane
Pirma
Ragainė
Raštas
Raidės
Sausis
Seserys
Skaitykit
Žodis

MOKDLYNPRŪ5MLORR 
D A A T I R L I ETUVAMAA 
gmrnaefrzjonkl i š 
1PATGBVMTARKTVDT 
E G L H y K L A MG I ESMĖA 
5 V I 5 NNTR 5MK I LNSS 
MG A D K L VPP Ė D A 1 R N K 
Y A U V 0 R/MVS T K L A S Z T A 
N B Č RMAT K M O G A 1 DAT 
A S 1 M/f/K RAVALKNZLE 
5 T rmirsžodisk 
ELBNSOBTALMVZPn | 
MORGTLNYRALdyOsz 
VA D K R I SKTPJKRDUM 
KUN I G A S I SAUS I SA A 
N S C E L I NTRSEBERys

"Broliai, seserys, imkit mane ir 
skaitykit!"

Martynas Mažvydas

Pirmojo lietuviško eilėraščio 
pradiniai žodžiai.
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Jura banguoja

Gyvai, o po to ramiai

Labai patariama sueigą pradėti gyvai. 
Judrūs įtempti žaidimai bei kitokie 
skautiški užsiėmimai duoda progos 
berniukams susikaupusią energij ą išleisti 
geru būdu.

Sueigai vykstant ir toliau gyvi žaidimai 
paįvairina ramius programos 
užsiėmimus.

Sueiga turėtų baigtis ramiu būdu: 
tinkami! žaidimu arba uždegančiu 
pasakojimu, ypač jaunesniųjų sueigos 
gale. Tai labai svarbu dirbant su 
vilkiukais. Jie neturi būti įsisiautę kai 
išeina namo.

v.s.A.Saulaitis, S.J.

Žaidėjai stovi rateliu. Kiekvienas 
savo vietą aprėžia rateliu - tai jo 
“laivas”. Vienas žaidėjas “laivo” 
neturi. Jis yra “klajūnas”. Jis eina 
aplink ratelį vis paliesdamas po 

ieną žaidėją. Paliestasis palieka savo 
dėtą ir seka “klajūną”, su kuriuo 
eidami vis sako “jūra banguoja”, 
“jūra banguoja”... Kai į liniją yra 
surinkti visi žaidėjai, “klajūnas” 
sušunka “Klaipėda!” Visi žaidėjai 

bėga atsistoti į “laivus”. Likęs be laivo yra 
“klajūnas” ir žaidžiama toliau.

Surask paveikslą

Kiekvienam būreliui kambaryje, 
salėje ar kieme paslėpti po voką 
kuriame yra sukarpytas paveikslas (iš 
žurnalų - gėlės, medžiai, paukščiai ir 
t.t.) Būreliai turi susirasti vokus ir 
sudėti paveikslą. Kas greičiau.

Pašto ženklų žaidimas

Prieš kiekvieną būrelį 
padėti 20 kortelių su 
valstybių pavadinimais ir 

40-50 pašto ženklų. 
Davus ženklą, estafetės 
tvarka žaidėjas bėga prie 
savų kortelių, atvertęs 

vieną kortelę perskaito 
valstybės 
pavadinimą, suranda 

atatinkamą pašto 
ženklą ir uždeda ant 
kortelės. Po jo bėga 
sekantis.

Skautiški egzaminai -
Skautas vytis klausia vilkiuką: "kam reikalingos ausys?
Vilkiukas - "kad galėtum matyti"
Skautas vytis - na, kas čia? Juk ausimis klausomės, ne žiūrime" 
Vilkiukas - "jei nebūtų ausų, tai fetra ant akių užsmuktų ir nieko 
nematytum".
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Slapti keliai veda į Lietuvos pilis. Kiekviena pilis turi atskirą kelią ir raides, 
kurias galima surašyti ant atskiro lapelio ir tada sudaryti pilies vietovės vardą.

ŽAIDIMAI IR UŽSIĖMIMAI
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