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——**vwFni į»“
SKAUTAS NAUDINGAS

Mūsų obalsis yra Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, o mūsų 
įžodis praneša visiems, kad 
pasižadame tarnauti Die
vui, Tėvynei ir Artimui. To
kie mūsų išsvajoti idealai, 

v

Trečiasis įstatas vėl mini 
artimuosius. Tą turėtume, 
aišku, suprasti, tokia tvar
ka: mūsų šeimos ir skautiš
kosios šeimos narius, mūsų 
ir kitų tautų žmones.-

Galime džiaugtis, kad gy
vename dabar, kada laisva
jame pasaulyje vis daugiau 
tikima, jog visi atsakome už 
tai, kas darosi pasaulyje, ir 
kad visi turime stengtis pa
dėti, kad atsilikusių  jų kraš
tų bei suvargusių žmonių 
gyvenimas būtų laiminges
nis.

Ypač tikintieji sujudo 
skleisti gerą valią visur ii’ 
užstoti tai, kas žmoniška, 
teisinga ir garbinga.

Padėti artimui galima 
įvairiais būdais, pvz., žo
džiu, darbais, pasiaukoji
mu.

Jau šeimoje skautas gali 
pradėti mankštintis.

— Kam aš turiu padėti, 
jei jis — ar ji — man nieko 
gero nepadaro? — netinka 
sakyti apie brolį arba seserį.

IR PADEDA ARTIMUI

— Kam vis aš turiu padė
ti namuose? — netinka at
šauti tėveliams. Mažiausia, 
tai neskautiška. Juk teisy
bė, kad tai pagalbai kartais 
reikia mažiau laiko, kaip 
ginčams!

Tarp skautų taip pat nuo
lat atsiranda progų padėti. 
Niekam nėra jauku turėti 
reikalo su blynais, kurie tik 
sėdi ir laukia, kad juos kas 
pateptų saldžiu, saldžiu 
marmeladu.

Judrūs, paslankūs broliai 
ir sesės traukia kitus į save, 
kaip magnetai. Jie traukia 
ir vis naujus darbus į save,
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bet kažkodėl tie žmonės at
rodo laimingi.

Pirmoji pagalba, nagingu
mas, sumanumas, žvalumas, 
budrumas — visa tai skau
tiški dalykai, kurie padeda 
būti naudingiems.

Net gamtoje skautas nau
dingas. Jis saugo gamtos 
turtus, niekad jų tyčia ne
drasko, nenaikina; tik pik
tos valios arba jau labai at
silikę žmonės taip daro. 
Tam dalinai ir yra iškylos ir 
stovyklos, kad pajustume 
sippgumą būti gamtoje ir 
išmoktume joje elgtis.

Bandykime vykdyti savo 
idealus gyvenime.
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Vienas pasirodymas, išreiškiąs 
tautinę mintį, yta pasakos 
vaidinimas. Pasaka, kurią pasirinkau 
vaidinti, vadinasi „Perkūnas, Vaiva, 
ir Straublys”. Reikia paskirti vaidin
tojus vaidmenims: Perkūno, V aivos, 
Straublio, V aivos tėvelių ir vyriausio 
mono.

♦ * *

V aiva audžia gražiausias juostas.
Perkūnas, monas, sužinojęs, kad 
Vaiva audžia gražias juostas, nuėjo 
pas ją gauti juostos. Pirma nuėjęs pas 
ją, jis Vaivą išgąsdino. Perkūnas, tai 
baisus monas! V aiva sirgo savaitėmis 
iš baimės. Perkūnas dar nori juostos 
ir nusprendė, kad jis ir gaus. Sekantį 
kartą atjojo pas Vaivą apsirengęs 
kaip turtingas jaunikaitis. Vaiva 
parodė jam juostas, ir jis laimingas 
išsirinko vieną. Grįžęs į miškus, 
sutiko Perkūną senas monas. Išsi
juokė ir pasakė Perkūnui, kad 
Straublys, paprastas vyras, gavo 
gražiausią juostą, daug gražesnę 
negu jo. Straublys yra tik eilinis 
žmogus, bet jis moka gražiai 
dainuoti. Perkūnui nesmagu, kad 
paprastas žmogus gavo gražiausią 
juostą. Jis tada nusprendė nueiti pas 
Straublį ir mėginti tą juostą iš jo 
nupirkti. Nuėjęs pas Straublį, 
Perkūnas paprašė jo — gal jis 
parduotų tą juostą jam? Straublys 
nusijuokė ir sakė/— ne. Perkūnas 
tada nusprendę, .kad jis nueis atgal 
pas Vaivą. Prašė jis jos, ar galėtų ji 
jam tokią juostą išausti kaip 
Straublio? Vaiva spėjo, kad. čia 
Perkūnas, ir ji nusprendė jam duoti 
sunkių uždavinių. Jam sakė keliauti 
per septynias girias ir septynias upes 

iki kol prieis prie sodo, kuriame 
ganosi avis, ir gauti tos avies vilnos. 
Išlėkė Perkūnas ir už dienos grįžo. 
Vaiva tada sakė jam paimti vilną ir 
nešti per kitas septynias girias ir upes 
iki kol atsiras saloje, kur yra moteris, 
kuri jam vilną suverptų. Grįžo 
Pęrkūnas. Vaiva audė septynias 
savaites ir pabaigė. Per tą laikotarpį, 
Perkūnas įsimylėjo Vaivą. Vaiva 
žinojo, kad ji negalės priešintis 
Perkūnui. Perkūnas ir Vaiva ap
sivedė, Vaiva pasakė savo tėvams 
sudiev ir su Perkūnu, iškeliavo į jo 
karalystę po jūros. Ten Perkūnas 
buvo su Vaiva apie mėnesį. Jis su ja 
buvo visą laiką. Po mėnesio, 
Perkūnas jau pradėjo nerimti. Jis

STOVYKLOJ

Šile, prie upės, 
Šnabždu suklupęs.
O, Visagali, 
Gelbėki šalį — 
Smūtkelių, rūtų. 
Jog ji nežūtų. 
Pakėlęs ranką, 
Tarki. — Užtenka!
Žudyti, engti, 
Lietuvių gentį —■ 
Dainių, artojų... 
Ir, kas rytojų — 
Tai — vis kartoju.

St. Radžiūnas 

išeidavo ir negrįžfavo dienomis. 
Vaivai buvo labai nuobodu ir ji 
norėjo grįžti atgal į savo namus. Tą ir 
ji padarė. Grįžus, ji padovanojo 
Straubliui juostą. Pradėjo visi monai 
kalbėtis, ir pagaliau Perkūnas 
sužinojo, ką Vaiva padarė. Supykęs, 
Perkūnas sudaužė savo gintarinę 
karalystę, ir Vaiva mirė. Tada, jis 
pradėjo ieškoti Straublio. Dar iki 
šios dienos Perkūnas vis vija 
Straublį. Per audrą, Perkūnas yra 
audra ir griaustinis, ir jis gaudo 
Straublį. Tada Vaivos juosta, 
vaivorykštė, pasirodo.

* ♦ ♦

Šij pasaka, smagiai išvaidinta, yra 
įdomi, ir parodo, kaip „tikrai” 
atsiranda vaivorykštė.

EM.
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VYT. TAMULAITISA
“ ®nt pūtuojančių marių kranto tupėjo kregždutė 
pašautais sparnais. Pilnomis sielvarto akimis žiūrėjo ji j 
dangaus mėlynę, kur kilo ir kilo vis nauji būriai paukščių 
ir laisvai, galingai plasnojo virš debesų. Ilgomis vir
tinėmis, nusitęsiančiomis padangių kęliais, jie leidosi 
didžion, džiaugsmingon kelionėn į tėviškės namus, kur 
budo pavasaris.

Kregždutė lydėjo juos akimis, nykstančius tolyje, ir 
skausmas spaudė jos širdį.

— Namo, namo! — girdėjo ji šniokščiančiame vėjuje 
balsų po kiekvieno išskrendančių paukščių sparnų mosto, 
kai jie, ištiesę kaklus ir įsmeigę akis į tolį, ryžtingai suko į 
tų pusę, kur juos traukė ir vedė gimtų namų ilgesys.

— Namo, namo! — verkė šaukė ir maža kregždutės 
širdis, veltui tiesdama savo pašautus kruvinus sparnelius, 
kuriuos kietai surakinęs laikė skausmas.

Ji skrido tenai tiktai mintimis, kur pavasario saulė ir 
žiedais apipiltas buvo dabar jos gimtasis kaimelis, kur 
rūpestingai ir vargiai pastovėję liko sukrautas lizdelis, 
kurį nuo visų šaltų vėju saugojo senelis ųžuolas.

Ilgesys veržėsi iš kregždutės krūtinės ir širdis, rodėsi, 
plyš iš skausmo.

— Bent numirti tenai kad galėčiau! — tyliai maldavo.
Iš dangaus aukštybių leidosi sakalas. Jo margi sparnai 

blizgėjo saulėje, kaip plienas tvirti.
— Sakale, sakale! — šaukė kregždutė. — Nusileisk! 
Nenorams nutūpė sakalas žemėn.
— Sakale! — kalbėjo nedrųsiai. — Mano pašauti 

sparnai, regėk tik! ... O taip trokštu sugrįžti tenai, kur 
ilgesio vedamas keliauji ir tu. Pasigailėk, pemešk per 
jūras! Aš tokia lengvutė, o tu toks galingas! . . . — Ir 
nutilo, išsigandusi savo drųsumo.

Liūdnai nusišypsojo sakalas ir pakratė galva.
• — Argi tu nežinai, — ištarė jis, išdidžiai žiūrėdamas į 

tolį, — kad man rūpi tik erdvės ir žvaigždynų keliai. Tu gi 
nori, kad būčiau koks sanitaras . . . Juk ne sakalui tai!

— Ne sakalui tai . . . — pakartojo kregždutė 
nuliūdusi. — Tai pasveikink ten nuo manęs žemę, 
laukus .... Pasakyk, kad negrįšiu, ir kad nelauktų 
ųžuolas, sodas . .į.

— Gana įkyri tu esi, — pertraukė sakalas piktai. — 
Matau, tu nori, kad sakalas pasiuntiniu būtų kregždės. 
Tai per daug . . . Sudiev! — Ištiesė savo galingus sparnus 
ir išnyio padangių erdvėj.

Pro šalį skrido gegutė.

— Sustoki, gegute! — šaukė nelaimingas paukštelis.
Išgirdo jos balsų raibioji ir, suglaudusi sparnus, 

nusileido.
— Nedrįstu prakalbėti, — pradėjo kregždutė. — 

Noriu sugrįžti į tų brangų kampelį, kur liko lizdelis . . . 
kur sodas baltuose gegužio žieduose, kur pievų takeliuos 
žiogeliai smuikuoja . . . Bet žiūrėk — kruvini mano 
sparneliai . . .

— Gražiai, bet per ilgai kalbi, — nekantriai pertraukė 
gegutė. — Tu nori, kad neščiau tave ant savo sparnų? Juk 
taip?

Tylėjo kregždutė, nedrįsdama atsakyti.
Gegutė net nelaukė atsakymo.
— Juk tai beprotybė! — sušuko ji. — Lyg kiekvienas 

turėtume mažų savo vargų!
— Tai bent su pirmuoju „kukū” pasveikink nuo 

manęs beržynėlį palaukėj, prie ežero žydinčių pievų . . . 
Pasakyk vyturėliui, kad jo čirenant padangėje daugiau
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negirdėsiu. Tegu ir senelis ąžuolas daugiau manęs 
nebelaukia. Lizdelio pastogėje tegu nuo vėjų nesaugo . . .

— Na, jau klejoji, kregžde, kaip matau, — prabilo 
gegužė. — Galvoji, kad vienos tik tavęs visi pasiilgę ten 
laukia. Seniai gal jie tave užmiršo. O jei kas ir lauktų, 
užteks tik vieno mano „kukū”, kad viską pamirštų, kad 
džiaugsmingai suoštų pušynai, gojeliai . . . Dėl to aš 
skubu. O tu ramiai apsipraski su šalta likimo ranka. 
Nenorėk, ko^pasiekti širdis per silpna . . . Sudiev! — Ir 
suplojo gegutė sparnais.

Liko viena kregždutė prie putojančių marių, kurios ją 
amžinai buvo atskyrusios nuo palaimintos gimtų namų 
padangės.

Dienos, kaip bangos pakrante, vis bėgo. Marių 
krantai ištuštėjo, nutilo, paukščiai išskrido. Liūdna 
vakarais gesdavo saulė už marių, o rytmetį kopė į dangų 
raudona, graži ir skaisti, išsipraususi giliuose vandenyse. 
Bet našlaitės kregždutės širdies nežavėjo, nešildė ir 
nepaguodė ji. Savo liūdnomis akimis ji tik sekė ūžiančias 
marių bangas, atbėgančias iš anapus krantų ir riedančias 
toliau savo amžinuoju, užburtu ratu . . .

Kartą atnešė bangos sakalo kūną ir metė į krantą po 
kojų. Sudrebėjo išsigandusi kregždutė. Sakalo šviesios 
akys buvo užgesusios, drąsi širdis nutilusi, o plieniniai 
sparnai, sulaužyti vėtrų, buvo purvini ir žemėti.

— Kas sakalui kelia gimtinėn pastojo? Kas padangių 
ir erdvių galiūną paklupdė žemėn aukštybių keliuos? — 
klausinėjo kregždutė, o pro šalį riedėdamos bangos 
kugždėjo, kalbėj liūndai . . . •

Sakalui, grįžtant žvaigždynų takais, kelią pastojo 
juodi audrų debesiai. Bet neišgąsdino jie drąsios sakalo 
širdies. Užgrūdintas kovų, jis drąsiai mojavo sparnais ir 
plėšėsi galingai per vėjų siautulį. Bet jo išdidžiai širdžiai 
sugrūmojo perkūnas ir, trenkęs žaibų ugnimis, prabilo:

— Sustok, padangių galiūne!!
Į sakalą niekas nebuvo prablęs taip drąsiai ir rūsčiai.

Jis nustojo mosavęs sparnais ir žiūrėjo nustebęs į juodą 
debesį.

— Tu į gimtąją žemę skrendi! — sugriaudė perkūnas.
— Bet kas tave veda tenai ir ką jai ant savo sparnų tu neši, 
iškentusiai šaltį ir gruodą?.. . .

Susvyravo sakalas ant savo sparnų ir nedrąsiai ištarė:
— Meilę ... — ir čia jis atsiminė mažą kregždutę. 

Pirmą kart išsigandusi jo širdis bailiai sudrebėjo.
— Atstūmei tu meilę. Galingais sparnais tavo 

neskrenda ji, — vis griovė perkūnas pikčiau ir smarkiau.
— O be jos į gimtinę kelių nebėra ... — ir trenkė, net 

žvaigždynai drebėjo ir krūpčiojo marių verpetai, ir 
sakalas, sulaužytais sparnais, krito į putojančias vandenų 
gelmes ...

O gegužė veltui sugrįžusi šaukė, kukavo beržyne 
tyliais vakarais. Nepradžiugino ji savo pirmuoju „kukū” 
nei pušynų, nei gojų. Rūstūs ir kurtūs jos balsui buvo visi. 
Kur ji skrido, kur l&ė ir tūpė, medeliai glaudė, nuleido

žemyn šakeles, nešlamėjo ir nešniokštė savo lapeliais, tik 
tylūs ir rūstūs stovėjo be žodžio, be balso.

— Ko toki rūstūs, medeliai? Ko pykstat, pušynai, 
gojeliai? — klausinėjo, verkė gegutė, bet niekas jai 
neatsakė, netarė žodžio.

Nutūpė ji į senelio ąžuolo viršūnę, kuris dar vis mažos 
kregždutės tebelaukė.

— Pasakyk! — maldavo gegužė. — Pasakyk, seneli, 
bent tu!

Rūstus, nekalbus ąžuolas šniokštė. Paskui ištarė 
gasiai:

— Jau šimtmečius stoviu pražilęs čionai. Rudens ir 
pavasario vėjų linguojamas, daug ko girdėjau, žinau ir 
kalbėti kiekvienam galėčiau ilgai . . . Pasakysiu tiktai, 
kad iškentusi darganas, vėjus, ir pavasarį atbundantį 
žemė nelaukia sugrįžtant bejausmės, su rudenio gruodu 
širdies., O tu juk atstūmei svetur sukruvintą skausmo 
mažytę širdelę, kurią lygiai vienodai žemė gimtoji mylėjo 
ir myli visus ...

Tik dabar atsiminė gegutė kregždutę. Ilgai tylėjo, 
paskui tarė karšti:

— Aš grįšiu tuojau, grįšiu atgal ir paimsiu 
kregždutę ...

—~Per vėlu! — ištarė ąžuolas rūsčiai. — Per vėlu, 
raibieji gegutė. Nelaiminga kregždutė jau . . . pakeliui į 
gimtinę. Ją neša pilkasis laukų vyturėlis. Neragintas ir 
niekeno neprašytas, nesulaukęs kregždutės, išskrido jos 
skausmo parnešti ... _
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Gegužė, netarus nė žodžio, tik gailiai verkdama, 
nuskrido j didelį mišką, tamsų ir juodą, iš kurio nebegrįžo 
daugiau niekada.

O pilkasis laukų vaturėlis, pailsęs, sušilęs, maža 
krutinę sunkiai alsuodamas ir trokšdamas, vilko 
kregždutę už karklo šakelės per jūras. Jėgos vis seko, 
sparneliai pavargo, jis leidos ir leidos žemyn. Putodamos 
lūždamos bangos ėmė labiau ir labiau vis grasinti. Ir 
staiga iš padangių nykios glūdumos, kaip sakalui, kelią 
pastojo audra. Juodam debesy perkūnas ėmė svaidyti 
žaibus.

— Paleiski mane, — šaukė kregždutė. — Gelbėkis tu, 
vyturėli . . . Vienam gal pakaks tau jėgų pakilti 
aukščiau . . . Juk žūsim abu!

— Mes vienodai tenai laukiami, — atsakė vyturėlis, 
nesiskirkime pavojuje, kartu mirti drąsiau, o ir laimė 
kartu daug saldesnė . . .

Staiga trenkė perkūnas:

— Sustokit! Kas čia keliauja, nebodamas mario 
žaibų? i

— Čia meilė gimtinei [keliauja juoduoju dangum, — 
atsakė silpnu balseliu vyturėlis.

Perkūnas žiūrėjo,[rūstus veidas jo balo, ir galinga 
ranka, laikiusi sviesti žaibus, suvirpėjo. Staiga iš jo 
rankos iškrito žaibai, jų baisiosios ugnys užgęso vandenų 
gelmėje.

— Nutilkite, vėtros! — sugriovė galingai.
Prasiskirkite, marios! Niekas neišdrįskite paliesti jų šalta 
rarika! Čia meilė į gimtinę! keliauja juoduoju dangum...

Nutilo audra, prasiskyrė (juodi debesys, sunkūs, 
švininiai marių verpetai nulenkė galvas skrendančiai 
meilei ant mažų vyturėlio sparnų . Viesulų vėjai 
paklusniai juos kėlė, lydėjo ir nešė,, kur kalvos ir kloniai, 
pabudę po gruodu, apsipylė žiedais, jiems sugrįžtant.

SVAJONĖSE MATAU ...

Gintarinių krantų mano žeme, 
Vakariniuose vėjuos parimus, 
Tavo pajūrio kopų pušelę 
Aš matau pro melsvąsias platybes.

Aš matau tavo kloniuos žaliuose 
Sidabru lėtos upės kaip plaukia, 
Kaip palinksta brandi rugio varpa 
Prieš vidurdienio saulę palaukėj.

Vėl piliakalnis stūkso didingas, 
Vidury mūsų kaimo laukų, 
Ir nuskamba šile skardžiabalsis 
Ir graudus gegužėlės ku-kū!

* * *
Už kalnų, dykumų, užu marių 
Žalio gintaro stovi šalis, 
Mano mintys ten skrenda kasdieną 
Ir svajonėse ją matau vis-------

v.s. Bronius Žalys

4. Bliūdas plūduriuoja viduryje 
prūdo, o tame bliūde pluta 
plūduriuoja.

3. Gervė gyrunė gyrėsi gerą girą 
girioj gėrusi.

2. Virvė, virvelė, virvykštė ir 
virvogalis.

1. Šešiasdešimt šešios žąsys ir šeši 
žąsyčiai.

Proto trūksta tam, kam trūksta 
tvirtos valios.

Šekspyras Savo kieme ir gaidys drąsus.
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POPIEŽIUS 
PAGERBIA LIETUVIŲ 

SKAUTIJĄ

Balandžio 6 d. Maironio Parke, 
Worcesteryje, Mass. v.s. Antanui 
Šarmaičiui buvo įteiktas diplomtas, 
liudijąs, kad šv. Tėvas Jonas Paulius 
II apdovanojo jai! virš 60 metų 
skautaujantį vadovą šv. Silvestro 
ordinu. Marija ir Algis Stankus- 
Saulaičiai perskaitė v.s. Saulaičio 
žodžius:

Prieš keletą metų jėzuitų 
suvažiavime Romoje naujam tėvui 
Generolui rinkti už pasitraukiantį, 
smūgį pergyvenusį Tėvą Generolą 
Arrupe kalbėjo kitas jėzuitas, iš 
anksto su Tėvu Arrupe susitaręs, ką 
sakys. Taip ir man tenka šiandien 
Tėvelio, prieš šešerius metus smūgio 
ištikto, vardu kalbėti, jo mintis 
išreikšti.

Pirmiausia Tėvelis dėkoja šiuo 
ordinu pasirūpinusiems. Ilgus metus 
tyliai — apie tai mes iki pat galo 
nieko nežinojome — ir kantriai 
Skautų Sąjungos vadovai siekė, kad 
Popiežius atkreiptų dėmesį. Jiems ir 
jų talkininkams pasisekė, ir todėl 
šiandien kartu švenčiame. Už tai — 
ačiū.

Tėvelis taip pat nori prisiminti ir 
priminti anksčiau Namo išė
jusiuosius, kurių ypač šiandien labai 
trūksta. Kitų dviejų šv. Slvestro 

ordinus gavusiųjų žmonos pagerbtos 
medaliu „už nuopelnus popiežiui ir 
bažnyčiai”. Skautininkė Ona Saulai- 
tienė per visus keturiasdešimt trejus 
bendrojo gyvenimo metus visais 
atžvilgiais dalyvavo darbuose — ir 
Lietuvoje, ir Vokietijoje, ir čia. Bejos 
visa būtų buvę neįmanoma. Trūksta, 
taipogi, brangaus, dar iš Lietuvos 
laikų, bendradarbio ir artimo draugo 
skautininko Alekso Matonio. 
Skautininkė Stanislava 
Venclauskienė liko per visus metus 
brangi. Ir yra daug kitų, Waterbury ir 
toliau gyvenusių, vyresnių ir visai 
jaunų, kaip Romutė Paliulytė, kurie

LSS Tarybos Pirmijos Pirmininkas 
v.s.fil. P. Molis, Seserijos V.S. v.s.t.n. S. 
Gedgaudienė, Sv. Silvestro Riteris v.s. A. 
Saulaitis, Brolijos V.S. v.s.fil. K. 
Matonis, ir LSS Tarybos Pirmijos 
Dvasios Vadovas v.s. kun. J. Pakalniškis.

svarbūs ne vien Tėveliui, bet ir visai 
skautijai.

Toliau Tėvelis nori pasakyti, kad 
darbas, už kurį pažymėjimas 
skiriamas, ypač su jaunimu, buvo 
visad jam pačiam prasmingas ir 
smagus. Ar tai Lietuvoje bei Vokieti
joje Raudono Kryžiaus rūpesčiai, ar 
Amerikoje Lietuvių Bendruomenės

v.s. Antanas Saulaitis už 66 
metų pasiaukojimą dirbant ir 
vadovaujant Lietuvių skautams 
Tėvynėje ir už Jos ribų, Popiežiaus 
Jono-Pauliaus II apdovanotas šv. 
Silvestro Ordinu.

v.s. Antano Saulaičio pager
bimas — Šv. Silvestro Ordino 
įteikimas įvyko balandžio 6 d. 
Maironio Parke, Shrewsbury, 
Mass, kurį rengė Lietuvių Skautų 
Sąjungos Seserija, Brolija ir 
Akademinis Skautų Sąjūdis, šia 
iškilminga proga dalyvavo gražus 
būrys skautų-čių, bei v.s. A. 
Saulaičio draugai ir gerbėjai iš 

veikla, ar kitkas — visur buvo tikslas 
ir prasmė. Bet tikroji šviesa sklido iš 
Skautybės. Nuo tūkstantis devyni 
šimtai devynioliktųjų metų Skautybė 
tapo gyvenimo keliu — ir taip liko iki 
šios dienos.

Tėvelis, tad, visoms, visiems 
dėkoja už šią dovaną, šią dieną. 
Šiandien Skautų šventė. Ir Tėvelis 
nori pridėti, kad ordiną jis mielai 
laikinai paglobos, bet kad po jo 
mirties ordinas nukeliaus ten, kur jis 
iš tikrųjų priklauso — į Lietuvių 
Skautų Sąjungą.

Ačiū.
Vis būdžiu.

įvzirių vietovių, Bostono, 
Worcesterio, Hartfordo, Water- 
burio, Washingtono, D.C., New 
Yorko, N.J., Philadelphijos, 
Clevelando, Detroito.

LSS Tarybos Pirmijos Pir
mininkas v.s.fil. Petras Molis 
pasveikino visus susirinkusius ir 
tolimesnę šios iškilmingos progos 
eigą tęsti pakvietė LSS Tarybos 
Pirmijos sekretorę v.s. G. Trei- 
nienę. Mielam broliui v.s. A. 
Saulaičiui sugiedota Ilgiausių 
Metų, po pietų sekė šv. Silvestro 
Ordino įteikimas, kurį pravedė bei 
Jo reikšmę paaiškino LSS Tarybos
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Pirmijos Dvasios Vaodvas v.s. kun. 
Jonas Pakalniškis. Kartu buvo 
įteiktas adresas su šios iškilmingos 
progos svečių parašais, kurį 
meniškai pagamino s. Vytautas 
Dilba iš Bostono. Žodžiu sveikino 
Lietuvių Skaučių Seserijos 
Vyriausia Skaugininkė v.s.t.n. 
Stefa Gedgaudienė, Lietuvių 
Skautų Brolijos Vyriausias 
Skautininkas v.s.fil. Kazys 
Matonis, Akademinio Skautų 
ąjūdžio vardu — Pirmininkas s.fil. 
Kęstutis Ječius ir LSS Tarybos 
Pirmijos Pirmininkas v.s.fil. P. 
Molis. Ta proga raštu sveikino 
Lietuvių Skautų Sąjungos įkūrėjas 
v.s. Petras Jurgėla, v.s. Mauragis iš 
Sidney, Australijos, Atlanto Ra
jono vadovų-ių suvažiavimas, 

' kuris įvyko balandžio 5 d., Los 
Angeles Skautininkų Ramovės 
vardu v.s.fil. E. Vilkas, v.s. Jelioniai 
iš Chicagos, buvusi Seserijos 
Vyriausia Skautininke v.s. Lidija 
Čepienė iš N. Carolainos, v.s. O. 
Siliūnienė iš Chicagos, buvęs Broli
jos Vyriausias Skautininkas v.s. V. 
Vijeikis — Chicaga, Kanados 
skautų-čių vardu — Rajono Vadas 
s. V. Torūta, Europos Lietuvių 
Skautų Vadija, Vadas — s. 
Vaitkevičius, Vadeivė — v.s. J. 
Traškįenė, Vadeiva — v.s. J. 
Maslauskas, Australijos skautų- 
čių vardu — Rajono Vadas v.s.fil. 
B. Barkus, LSS Tarybos Pirmijos 
Evangelikų Dvasios Vadovas kun. 
P. Dilys iš Toronto, J.A.V.Lietuvių 
Bendruomenė — sveikinimus 
atvežė skautininkai Rugieniai ir 
VVaterburio Lietuvių Ben
druomenė.

Pagrindinis šios iškilmingos 
progos kalbėtojas s.fil. prof. 
Vaidevutis Mantautas įdomiai 
patiekė mintis apie šv. Silvestro 
Riterį v.s. A. Saulaitį. šeimos 
vardu kalbėjo s.fil. dr. Marytė 
Stankus-Saulaitė kartu su tėveliu 
prieidami prie mikrofono dėkojo už 
šiltą priėmimą ir atsilankymą. LSS 
Tarybos Pirmijos Pirmininkas 
v.s.fil. P. Molis užbaigiant oficialią 

dalies programą padėkojo visiems 
už dalyvavimą.

Sveikiname mūsų Lietuviškos 
Skautybės brolį v.s. Antaną 
Saulaitį šv. Silvestro Ordino 
Riterį, kuris su meile bei pasišven

Jungto infoottw

. ~ A. JUekst'tji
y. s. Tm r* '’•ui
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timu dirbo ir vedė mus Dievo, 
Tėvynės ir Artimo keliu, kad 
Lietuviška Skautybė klestėtų ne tik 
gimtoje žemėje, bet ir išblaškyta 
toli pd svetimus kontinentus.

v.s. G. Treinienė

IOANNES PAVLVS II PONT. MAX.
niCIJVS NOiU ADHIB1TIS LIMENTI ANIMO CONCBDINTBS, B QVTOVf TE ACCBPIMYS DS ICCLIIIAI AEJQVS CATKOUCAJi 

BONO ATQVB INCRBM1NTO BINS MBBITVM IMS, VT PATINS 01ATAB NOSTRA1 VQLVNTATU TIFT1MOMVH PROUAMVS, TB

Sau Haitis 
ex tįZvcMtUttctsl CriartjvrntHji

EQV1TEM ORDINIS SANCTl SILVESTRI PAPAS
TnW». FAOVLTAT.M TV.WMV1 .UVIIIUH OMUim VTIHM, OVAI OVM KAO DI0MTAT1 «VMT COMVMCTA.
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SKAUTIŠKOS SUSITIKTUVES
AUKŠTAITIJOJE ANTANO BARANAUSKO

ANYKŠČIU. ŠILELYJE

IKI

, v,S

Registruotis 
'įmokant $10.00 

GEGUŽĖS MĖN. 6d. 
pas:

fil. Malviną Švarci 
29750 Arthur Ave. 
Wickliffe, Ohio 44092 
(216) 944-2179

1986 m. 
GEGUŽĖS MĖN.

24-26 DIENOMIS

Beaumont 
STOVYKLAVIETĖJE 

Rock Creek, Ohio

Dalyvauja

PRITYRĘ IR JURU.
SKAUTĖS-SKAUTAI.

PROGRAMOS VADOVAI: ps. fil. Laimutė Švarcaitė-Kormos
s. Donatas Ramanauskas

SESERIJOS KOMENDANTE: vyr. sk. Renata Ramanauskaitė
BROLIJOS KOMENDANTAS:

ŪKIO IR TRANSPORTACIJŪS VADOVAS: s. Remigijus Belzinskas

REGISTRACIJOS VADOVĖ: v.s. fil. Malvina Švarcienė

VISĄ. SUVAŽIAVIMO ATSKAITOMYBĘ TVARKO: s. Remi g ijus BelzinsĮęas
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ROČESTERIO 
SKAUTŲ MUGĖ

Idėja surengti skautų mugę 
Ročesteryje atsirado aną vasarą. Visi 
skautai ir skautės jau buvo grįžę iš 
stovyklų ir tik laukė, kad mokykla 
vėl prasidėtų. Tuo laikotarpiu pradė
jom kalbėti apie tai, ką galėtume 
veikti per ateinančius metus.

Jau seniai buvo buvusi skautų 
mūgė Ročesteryje. Paskutinį kartą 
mūgę turėjome prieš šešerius metus, 
kuri, nors nelabai pavyko, taip visus 
privargino, kad niekas nebenorėjo 
vėl imtis tokio užmanyiAo. Šiais 
metais nuarėm vėl pabandyti. 
Didžiuma skautų jau buvo pamiršę, 
kiek darbo yra, ir galvojom, kad 
parapijos žmonėms patiktų dar vieną 
mugę. Ročesteryje nėra lengva gauti 
lietuviškų medinių rankdarbių, ir 
jeigu gražiai padarytume, tai tikrai 
žmonės pirktų.

Mūsų vadovybė irgi jau buvo 
truputį pasikeitusi. Nauji skautai ir 
skautės perėmė didžiumą pareigų, 
bet, žinoma, pasiliko ir senųjų. Aš 
vadovavau visiems broliams, o 
Audra Alksninytė-Holden sesėms. 
Taip pat prisidėjo Aušra Lėlytė ir 
Gailius Draugelis, o visiem vadovavo 
ir nepalygimai daugiausia dirbo v.s. 
Stasys Ilgūnas. Mes žinojom, kad tik 
su visų pagalba galėtume turėti gerą 
mugę, tai visi ir žadėjo prisidėti.

Spalio mėnesio pradžioje pirmą 
kartą susirinkom. Ilgai kalbėjomės ir 
pabėrėme daug idėjų, ką galėtume

Šeštadienį vakare buvo koncertas su 
„ Uždainuokim I" iš Klevelando. Kar
tu dainavo ir Mirga Bankaitytė su 
Rasa Krokyte. 

veikti, kas ką padarytų, kada kas bus 
ir t.t. Žinoma, dalis daugiau kalbėjo, 
negu vėliau padarė.

Visos skiltys pasiskirstė, kuriuos 
darbus kuri darys. Broliai mažai ką 
tedirbo kartu su seserim. Lapkričio 
mėnesį dalis brolių skautų pradėjo 
dirbti. Iš pradžių darėme tik mažus 
daiktus ir daugiau galvojoom kokius 
didelius dalykus galėtume padaryti. 
Tuo laiku mes nedažnai 
tesusitikdavom. Tik apie gruodžio 
mėnesio galą pradėjome tikrai rimtai 
dirbti. Jau buvo nuspręsta, kad mugė 
bus 1986 m., kovo mėn. 2 d., tai mum 
nedaug laiko teliko.

Galvojom, ką pakviesti iš kitų 
vienetų. Taip pat norėjome turėti 
programą šeštadienio vakare, kovo 
mėn. 1 d., tai ieškojom kokios nors 
grupės. Nutarėm kviesti 
„uždainuokim!” iš Klevelando. 
Pakvietėm juos, ir jie sutiko pas mus 
atvykti. Norėjome po jų koncerto 
daryti šokius, bet mum buvo 
paaiškinta, kad Gavėnios metii 
Dievui tas nepatiktų. Labai sunku 
prieštarauti tokiam pasakymui.

11

Broliai A. Skučas ir E. Vidmantas 
rodo dalį rankdarbių.

•raukos V. Bacevičiaus

Jau mūgė artėjo ir artėjo, ir 
smarkiau ir smarkiau turėjome dirb- 

I ti. Pamatėme, kaip kai kurie žmonės 
dirba reikalo verčiami, kaip kiti 
vistiek greičiau nepajuda, norr ir 
kuolą ant galvos kas tašytų, o dar kiti 
ir visai nejuda.

Pagalaiu mūgė atėjo, ir visi buvo 
pasiruošę. Jau buvome posėdžiuose 
apsvarstę visas detales ir kitokius 
menkniekius. Šeštadienį rytą 
susirinkome papuošti salę ir sut-
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Vadovės parduoda barankų. IS 
kairės: L. Lelienė, G. Kavaliūnienė, ir 
A. Olienė.
imimiamimam ii a.*a*.a i■ ib iu r

varkyti, kad viskas butų paruošta 
vakarui. Vakarui atėjus, buvome 
pasiruošę. Atėjo daug žmonių, kurie 
normaliai neina į tokius parengimus.

Koncertas labai gerai praėjo.
„Uždainuokim!” gražiai padainavo 
ir atrodė, ked visiem patiko. Taip pat 
gražiai paskaitė poemas Nerimą

Mūgės Stabas su „ Uždainuokimės!’ 
dirigentu. IS kairės: V. Žmuidzinas, į 
klebonas VaSkys OFM, A. Bielskus ;
ir .S. Ilgūnas.

Narutė-Miškinienė. Visi mielai 
klausė koncerto ir smagiai praleido 
vakarų. Po koncerto žmonės dar ilgai 
būriavosi. Atrodė, kad kai kurie 
netyčia net Gavėnių užmiršo. Tik 
didžiuma skautų išvažiavo namo, nes 
žinojo, kad kitų rytų turės anksti 
kelti.

Sekmadienį rytų pradėjome 
valyti salę mugei. Pradėjom apie dvi 
valandas prieš mišias. Po mišių 
daugybė žmonių atėjo j mugę. Mugę 
atidarė klebonas Vaškys, OFM, o 
pradėjo Izabelė Žmuidzinienė su 
Gailium Draugeliu. Dalis žmonių ėjo 
pavalgyti lietuviškų valgių, o kita 
dalis atėjo į pačių mugę, kur pirko 
visokius rankdarbius. Brolių 
mediniai kryžiai, rankšluostinės ir 

plakatai labai greitai buvo išpirkti. 
Atrodė, kad visi labai ilgėjosi 
lietuviškų rankdarbių.

Po keletos valandų uždarėm 
mugę ir ėjom namo. Labai geraį 
pasisekė. Taip pat ir žmonėms ji 
patiko. Skautams ir skautėms buvo 
-džiugu, kad po viso to darbomūgė 
gražiai praėjo.

Nutarėm greitai mugės nerengti, 
nes yra perdaug darbo, o dalis skautų 
ir skaučių kitais metais išvažiuos. Gal 
už kokių šešerių metų jau visi vėl bus 
pamiršę, kiek darbo gera mugė 
reikalauja, tai to darbo gal ir imsis.

s. v. Andrius Skučas

Vadovai kalba

Mes klausome
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SĖKMINGAS 
SKAUTUOS VADOVŲ 

SĄSKRYDIS

AURELIJA BALAŠAITIENĖ
šių metų balandžio 12-13 

dienomis į Torontą, iš įvairių JAV 
ir Kanados vietovių, suskrido LSS 
Seserijos r Brolijos vyriausieji 
vadovai ir skautininkės bei 
skautininkai aptarti savo 
organizacijos reikalus ir skautiško
je nuotaikoje pasidalinti mintimis, 
pasikeisti nuomonėmis ir 
patarimais. Susirinkus į 
Prisikėlimo parapijos parodų salę, 
turėjome progą gėrėtis salės 
dekoravimu, ypatingą dėmesį 
skiriant tautiniais motyvais 
pagamintiems rankdarbiams, 
margučiams, juostoms, audiniams, 
kilimėliams ir drožiniams.

Oficiali dalis, iškilmingai 
atidarant suvažiavimą, pasižymėjo 
savo trumpumu, pasitenkinant 
malda, himnu, . trumpais 
Vyriausios Skautininkės Stefos 
Gedgaudienės ir Tarybos Pir
mininko Petro Molio sveikinimo 
žodžiais. Seserijos vadijos narė ps. 
Laimutė Kormos buvo apdovanota 
Tėvynės Dukros žymeniu. Po 
atidarymo laikas iki pietų buvo 
skirtas atskiriems Brolijos ir 
Seserijos posėdžiams. Seserijos 
,apvaliojo stalo' diskusijoms 
vadovavo Irena Miklejohn. Pagrin
dinę simpoziumo mintį patiekė 
V.S. Stefa Gedgaudienė, duodama 
plačius rėmus penkioms atskiroms 
temoms, giliai pažvelgiant į 
skautininkės įsipareigojimą savo

Nuotr. V. Bacevičiaus

organizacijai, skautiškos sąžinės 
patikrinimą, ieškant vidurio tarp 
teorijos ir realybės, kad būtų 
išlaikyta lietuviškoji skautija. Julija 
Taorienė išryškino tuntams reikal
ingą ir galimą talką — programos 
paruošime, pravedime, ad
ministraciniame darbe bei 
reprezentacijai — kad sumažinus 
darbo naštą vadovėms, esančioms 
pareigose. Sistematingas 
išskirstymas ir pasidalinimas, ar
timai sekant veiklos eigą, galėtų 
būti atsakas mūsų rūpesčiams. 
Laimutė Kormos, vadijoje einanti 
skaučių skyriaus vedėjos pareigas, 
kalbėjo konkrečiai apie 
skautininkių uždavinius ir 
įsipareigojimus bei metodus, 
įgyvendinant skautiškosios 
ideologijos principus. Svarbiausieji 
elementai tame dajibe yra 
konkretus pavyzdys, tarpusavio 
pagarba, įvertinimas ir bendradar
biavimas, su pozityvia savikritika ir 
ryžtu ,visos už ‘"vieną, viena ūž 
visas!'. Vyr. skautininkės 
pavaduotoja Mary-1 ė
Vasiliauskienė, tęsdama . mintį, 

pabrėžė atsakomybės svarbą, 
auklėjant skautams pavestą 
lietuvišką jaunimą. ,Istorija spręs 
apie mus iš to, ką mes paliksime', 
tvirtino ji. Aurelija Balašaitienė- 
Žitkuvienė, pilnai pritardama 
iškeltoms mintims, pabrėžė 
būtinumą į gyvenimą pažvelgti 
realiai ir sudaryti sąlygas 
vadovėms, kad jų darbas būtų 
palengvintas, šių dienų gyvenime 
didelį vaidmenį vaidina finansiniai 
ištekliai, be kurių jokia efektinga 
veikla nėra įmanoma. Ad
ministracinės ir reikalingų kelionių 
išlaidos privalp būti padengtos. 
Lankymasis vietovėse yra būtinas 
gyvų tarpusavio ryšių palaikymui. 
Jei vadovės organizacijai aukoja 
savo talentus ir laiką, tai 
neturėtume dar jų apsunkinti su 
veikla susijusių išlaidų našta. Mūsų 
gausingame skautininkių būryje 
yra visų gentkarčių sesių, nuo 18 
iki virš 80 metų, gi per įžodį duotas 
įsipareigojimas . ir pažadas nė 
vienos neatleidžia nuo tarnybos 
savai organizacijai. Tos, kurios dėl 
atnžiaus, sveikatos, ir kitų
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Skautininkių-skautininkų sąskrydį 
atidarant giedamas himnas.

asmeniškų priežasčių negali 
aktyviai dirbti, turėtų rasti būdų ir 
priemonių organizacijai talkinti. 
Sesė Aurelija pasiūlė įsteigti 
,alumnų' fondą, pati įnešdama 
pirmą kuklią auką. Jos nuomone^ir 
tos skautininkės, kurios negalėjo 
atvykti į suvažiavimą, galėjo tokią 
a,lumnų' kasą papildyti, 
-sumokėdamos registracijos 
mokestį, taip pat siųsdamos savo 
pageidavimus ir siūlymus.

Simpoziumo mintis susumavo 
Stefa Gedgaudienė, pabrėždama, 
kad vienas iš svarbiausių 
sėkmingos veiklos elementų yra 
gyvas ir tamprus ryšių palaikymas 
—: komunikacija. Sueigos turi būti 
pagyvintos, įdomesnės, 
turiningesnės, o vienetų vadovės 
turi jausti stiprų patyrusių 
skautininkių užnugarį. Joms turi 
būti sudarytos sąlygos dirbti taip, 
kaip norėtume to darbo vyksmą 
matyti.

Diskusijų metu buvo iškeltas 
reikalas sudaryti „talentų inven-

Sąskrydyje reikėjo ir mankštos . . . 
LSS Tarybos pirm. v.s. P. Molis, 
skautininkų skyr. vedėjas s. G. 
Jurdėnas ir v.s.fil. E. Vilkas.

2 

torių', kad jaunos vadovės, reikalui 
esant, žinotų į kurią skautininkę 
kuriuo reikalu kreiptis, prašant 
talkos. Diskusijos buvo gyvos, 
konkrečios ir įdomios. Ypatingai 
buvo džiugu girdėti jaunosios 
kartos vadovių pasisakymus ir jų 
tikrą rūpestį organizacijos veikla.

Po pietų Brolija ir Seserija 
posėdžiavo bendrai. Perskaičius 
eilę gautų sveikinimų — jų tarpe 
Vysk. P. Baltakio, P. Amerikos 
Rajono vadeivės E. Bacevičienės, 
Europos Rajono vadeivės J. 
Traškienės, Chicagos Skautininkių 
d-vės ir kitų — buvo kalbama apie 
,veiklą tobulėjimo keliu'. 
Prelegentė Julija Taorienė savo 
temą pavadino ,Tobulumo ieško

jimas ir ją pagrindė medžiaga iš 
plačiai žinomos Peters ir Water
man knygos ,In Search of Ex
cellence', originaliai pravedant 
paralelę tarp bendrovės — kor
poracijos ir skautų organizacijos. 
Pabrėžė, kad ir skautai, kaip kor
poracijos ir bendrovės, turi savo 
organizacinę struktūrą, todėl 
privalo sudaryti planą ir iškelti 
turinį. Sumaniai pritaikiusi knygo
je iškeltus principus, siekiant 
tobulėjimo, apibūdinus neigiamus 
organizacijos charakterio bruožus, 
daro išvadą, kad tik gili vertybių 
samprata ir tarpusavio 
komunikacija veda prie tobulėjimo. 
Rūta Žilinskienė nagrinėjo 
aktyviai nedirbančių skautininkų
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problemą ir priminė Gintaro Plačo 
siūlytą 24-rių valandų talkos planą. 
Siūlyta prie tuntų turėti atstovus- 
talkininkus, kurie galėtų vadovams 
nuimti dalį kasdienių rūpesčių; 
nedaryti jaunimo suvažiavimų 
mokslo metų bėgyje, gerbiant 
šeštadieninių mokyklų darbą; 
supažindinti jaunas motinas su 
skautybės principais ir darbais. 
Pasisakyta prieš sueigas su ilgomis, 
nuobodžiomis kalbomis, 
vyresniųjų apdovanojimais, 
iškeliant svarbą jaunųjų įver
tinimui, jų autoriteto pakėlimui. 
Gyvas diskusijas sukėlė Kaziuko 
Mugių pobūdis, kad toji vienintelė 
skautų šventė sudaranti veiklos 
lėšom pagrindą, būtų finansiniai 
sėkmingesnė. Taip pat buvo 
iškeltas reikalas didesnį dėmesį 
kreipti į mažesnes vietoves. Dis
kusijas pravedusi Lilė Milukienė 
siūlė vasaros stovyklų vadovus 
apmokėti, kad jie nebūtų priversti 
ieškoti atostogų metu kito uždar
bio ir atsisakyti stovyklauti su 
skautais.

Toliau ilgoką pranešimą padarė 
Tarybos pirmininkas Petras Molis, 
nagrinėdamas konkrečias veiklos 
problemas, jų tarpe Amerikos 
įstatymais privalomą 
stovyklaviečių apdraudą, finansinę 
ir korespondencinę talką ,Skautų 
Aidui' ir būtiną jaunų, priaugančių 
vadovų paruošimą bei lavinimą. 
V.S. Stefa Gedgaudienė 
pademonstravo pristatomą 
specialybių juostą, o Ona šilėnienė 
kalbėjo apie archyvinės medžiagos 
telkimą, apsaugą ir tradicijas.

Po vakarienės įvykusi 
vakaronė-laužas buvo maloni ir 
linksma atvanga po ilgų ir darbingų 
posėdžių. Vakaronei vadovavo 
talentinga ir sumani jaunosios 
Toronto skaučių gentkartės 
atstovė Vida Senkuvienė.

Sekmadienį po pamaldų buvo 
trumpas posėdis, kuriame kviesta 
komisija — Sofija Jelionienė, 
Vytautas Skrinska ir Malvina 
Svarcienė — pristatė rezoliucijas 
suvažiavimo patvirtinimji.

Nešam aukas šv. Mišių šlovei. LSS 
Tarybos pirm. v.s. P. Molis, vyr. skn. 
S. Gedgaudienė, ir vyr. skn. pav. A. 
Senkus.

Po oficialaus ir trumpo 
sąskrydžio uždarymo, buvo 
sudarytas didžiulis ratas. 
Skautininkai ir skautininkės bei 
svečiai, sujungę rankas, savo 
dainomis jungėsi į vieną simbolišką 
grandį, kurios idealistinę dvasią 
kiekviena ir kiekvienas išsiveš į 
savo vienetus, pasisklaidžiusius po 
platųjį šiaurinės Amerikos 
žemyną.

Sąskrydį reikia laikyti 
pasisekusiu, turiningu ir labai 
sklandžiu. Ne nuomonių skirtumai 
buvo diskutuojami, bet bendra 
vienybė ir talka, abipusis 
pasidalinimas problemomis ir 
siūlomais metodais toms 

Sese Vida Senkuvienė įteikia 
dovanėlę sąskrydžio organizatorei 
v.s. L. Milukienei.

v.s. C. Senkevičius ir v.s. S. Jelio
nienė pokalbyje.

problemoms spręsti. Išvadoje 
pasigendama visuomenės 
supratimo, tėvų dėmesio ir tar- 
pusavio komunikacijos. Jaunosios 
kartos vadovų dalyvavimas ir jų 
gyvas entuziazmas duoda vilčių, 
kad lietuviškoji skautija dar ilgai 
gyvuos. Pažymėtina, kad 
suvažiavimo dalyviai sudarė vieną 
šeimą, kurioje neiškilo mūsuose 
taip populiari gentkarčių spraga, 
tiek jaunimui, tiek vyresniesiems 
sąskrydyje svarstant principus ir 
metodus, nepabrėžiant skirtumų,.

Didelė padėka priklauso 
Skautininkių Skyriaus vedėjai Lilei 
Milukienei už sąskrydžio sur
uošimą, kaip ir Toronto 
Skautininkių Draugovei1 ir jos 
pirmininkei Danutei Keršienei už 
tokią puikią sąskrydžio globą, 
vaišingumą ir organizavimą.

(Dirva)
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KUPLETAI
SKAITYTI SKAUTININKIŲ,-Ų 

SĄSKRYDYJE TORONTE BAL. 
13 d.

Štai į sąskrydį luskridom 
Ir visais balsais pragydom, - 
tie, darbams kur vadovavo 
ir kurie juos kritikavo;

Susitiko miško žvėrys: 
šernas, vilkas neištvėrė 
ir čia užmezgė draugystę, 
kad įrodyt giminystę.

O Torontas vaišes ruošė, 
gardumynais stalus puošė; 
kumpis, sūriai ir dešra 
ir kvapi, karšta kava.

Salės sienas apžiūrėjom 
ir klaidelę pastebėjom: 
„Skautininkas sąžiningas” 
(bet kur nosinė pradingo?)

Kas tą klaidą tokią baisią 
greitai ir slaptai ištaisė? 
Niekas to nesužino, 
paslapties nieks neišduos!

* * *

sueigas modernizuoti, 
su gyvenimu žygiuoti, 
su berniukais padraugauti, 
kad mylėt išmoktų skautės, 
tik lietuvį — gryną, ša—nų! 
(Juk jos išteka taip jaunos . . .

Ir nesiekti debesėlių!
Jie — kaip pervirtas kisielius: 
valgai, bet nebūsi sotus 
ir mintis tokia miglota . . .

Tik pažvelgus į tikrovę — 
nauda tuntui ir draugovei, 
kad šviesus idealizmas 
nepaneigtų realizmo!

Sąskrydis sesės Aurelijos
akimis . . .

Vėl ant stalo puikūs pietūs 
be lietuviškų kotletų, 
vėl stalai nuo maisto linko — 
mes dėkojom šeimininkėm.

Po pietų krūvon suėjom 
ir su broliais jau kalbėjom; 
brolis Molis informavo, 
mintis dėstydamas savo.

Sako, pinigų juk reikia, 
bet taip esam nusiteikę, 
kad, jei dirbsim dėl aukos, 
idealai sužvaliuos.

Savo laiką paaukokim 
ir jaunimą mes globokim, 
kad nebūtų jis našta------

Gi Kaziuko mugių planas 
Susilaukė ginčų tvano: 
ar parduoti pyragus 
ar skautukų darbelius.

Kalbant apie „Skautų aidą”, 
brolio Vlado kaista veidas: 
„Nuotraukos iš Lietuvos — 
propagandos pilnos jos!” 

Nutarimams buvo vietos — 
štampą Pirmija kad dėtų; 
gerbtų tuos, kur nusipelnę!

Sąrašus mes sudarysim, 
savo talentus tvarkysim, 
kad iš jų gauta nauda 
pasidžiaugtų skautija.

Brolis Gintas nenurimo, 
mums nedavęs patarimo; 
siūlo progą išnaudoti — 
pas kitus lėšų ieškoti 
iš fundacijų didžiųjų, 
mecenatų tų dosniųjų . . .

Pagaliau mes atsigavom: 
Vladas mus fotografavo — 
sėdi sesės ir pozuoja . . .

Vakaronė, vakaronė! 
Nuo dainų įlinko šonai; 
čia vėl sąmojus, juokai 
nuteikė visus linksmai.

Mūsų pagarba Torontui, 
kad atlaikė puikiai frontą: 
sąskyrdį organizavo, 
vaišingumą rodė savo.

Puikios, žaviosios vadovės, 
daugel jos turtų sukrovė 
į skautijos dirvą plačią — 
mes Torontui sakom AČIŪ!

Sklandžiai sąskrydis praėjo, 
visi puikjai pakalbėjo,
energingai diskutavo 
jie visas problemas savo.

Matėm daug jaunų veidų — 
daros širdyje džiugu, 
kad čia gimusios vadovės 
sunkiam darbui pasišovė.

Veiklą mes išnagrinėjom, 
net ir pinigus minėjom: 
darbą dirbt yra sunku, 
kai pritrūksta pinigų.

Pabrėžom idealizmą, 
kritikavom popierizmą, 
nes juk skautiškąjį darbą 
reikia dirbti vien už garbę!

Bet ,kas buvęiądpnjjąŲsia — 
tai (diskusijas išklausius) 
ką Vadovėms reiks daryti: 
siūti, kojines adyti,

Ps. fil. Laimutė Kormos ap- žymeniu. Žymenįprisega Atlanto raj.
dovanoama Tėvynės dukros vadeivė v.s. G. Treinienė.
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SKAUTIŠKAS
SAVAITGALIS 

MANCHESTERYJE
Nuotr. s. 5. B. Vaitkevičius .

Šv. Jurgio, skautų patrono 
proga, organizuotas skautiškas 
savaitgalis gausus ir našūs. Balandžio 
11-12 d.d. Manohesterio Lietuvių 
socialinio klubo patalpas užėmė 
skautai-ės ir svečiai.

Šeštadienio rytą skautininkai A. 
I. Gerdžiūnai pirmieji atskubėjo į 
klubo jaukiąsias patalpas, sutikdami 
patį šeimininką s. A. Jakimavičių, 
paruošti atvykstantiems pietus.

Vytauto Didžiojo dr-vės Škotijoj 
draugininkas Matas Julius su šeima. 
Iš dešinės į kairę: duktė Ivonne, prit. 
sk. skl. Matas, žmona Nancy ir sūnus 
Anthony.

Prisistatė v.s. J. Traškienė su dukra 
vyr. sk. si. Alma Traškaite, s.v. 
Vincentas O’Brien su savo grupe iš 
Londono, Škotijos Vytauto Didžiojo 
vieneto vadovas prit. sk. si. Matas 
Julius su skautais-ėms ir rėmėjais, 
kurios pasitiko v.s. J. Maslauskas, ir 
visi su skautiška šypsena ir daina 
atžygiavo į klubą. Juos pasitiko eilė 
vadovų, vadovių ir klubo valdyba. 
Susipažinimas ir pietus bei susit
varkymas apsistojimo vietoves. Dalis 
tėvelių, svečių ir vadovų buvo ap- 
nakvydinti pas šeimas.) O visi skautai 
klubo patalpose.

Skautininkai Vincentas ir Gajutė 
O’Brien visiems dalyviams praveda 
entuziastiškai susipažinimo žaidimą, 
kai visus dalyvius labai sudomino. 
Vyko būrelių varžybos.

Sesėms ir broliams įsakymo būdu 
pranešta pasipuošti skautiška unifor
ma, o skautininkai ir vadovai 
susirenka įžodžiui. Skautininkų 
ratelyje v.s. Janina Traškienė 
perskaito LSS Tarybos Pirmijos

LSS Europos rajono savaitgalio 
stovykla Manchesteryje Anglijoj 
1986 m. balandžio mėn. 12Į13 d.d.

Jauniausios stovyklautojos Ni
jolė O’Brien (5 m.) ir Karolina Water
man.

įsakymų nuorašą, kuriame skambėjo 
kad vyr. sk. vyr. si. Vida Gasperienė 
yra pakelta į Paskautininkės laipsni 
skautiškųjų metų užbaigimo proga, 
lapkričio 1 d.

Skautininkai, supynę rankas ir 
apsupę trispalvę’, visi pakartojo įžodį.

s. Gajutė O’Brien uždeda prit. 
skautės kaklaraištįprit. sk. A. Canty, 
matosi sk. Julius, ir E. Poutney.
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Prityrę skautai,-ės: Iš dešinės į kairę: 
sesės — H. Pilcher, E. Poutney, A. 
Canty; broliai — D. Pilcher, J. 
Žilinskas ir Matas Julius.

Sesė Vida Gasperienė papuošiama 
žaliu kaklaraiščiu. Vyksta 
sveikinimai. Žodį taria s. B?. St. 
Vaitkevičius — LSS Europos rajono 
Vadas ir v.s. J. Maslauskas, kuris 
savo žodyje pabrėžė: šis skautininkų 
įžodis riša mus visus į vieną tvirtą ir 
artimą šeimą. Į vieną didelę Lietuvių 
Skautų Sąjungos narių šeimos gran
dinę, laisvajame pasaulyje apimančią 
virš trijų tūkstančių skautišką šeimą, 
dirbančią tiems patiems siekių 
idealams: Dievui, Tėvynei ir Artimui, 

, nežiūrint to, kad mus skiria 
vandenynai, kalnai ir okeanai.

Vakare gausiai atsilankius 
organizacijų atstovams, kan. V. 
Kamaičiui, rėmėjams ir tėveliams, 
skautai su vėliavomis ir daina 
įžygiuoja į iškilmių salę. V.s. J. 
Traškienė malda atidaro iškilmes, o 
Rajono Vadas s. St. Br. Vaitkevičius 
žodžiu sveikino visus ir pranešė šios 
sueigos prasmeę. Raportuose išg

urstame, kad dalyvaują 44 skautai-ės.
Rajo'no Vadas mus pasveikina, o visi 
darniai atsako — „Vis budžiu!” 
Malda ir Seserijos, bei brolijos 
įsakymai, kuriose išgirstame kas 

išlaikė egzaminus; organizacijoms, 
rėmėjams ir tėveliams priklausančią 
padėką, ir leidžiami duoti įžodį.

Eva Pautney ir Alena Canty 
duoda prityrusios skautės įžodį ir 
pasipuošia vyšniniu kaklaraiščiu, o 
Rachel Brudenell — skautės geltonu 
kaklaraiščiu. Neatsilieka ir broliai — 
prit. sk. kand. Jonas Žilinskas — 
prityrusių skautų įžodį ir skautų 
kand. Ričardas O’Brien ir Queen 
Canty — skautų. Jiems kaklaraiščius 
ir gerojo darbelio mazgelius užriša: 
s.v. V. O’Brien ir prit. sk. si. M. 
Julius. Visi davę įžodį apdovanojami 
gėlyte. Brolijos vadeiva įsega lelijėles.

Vadeivė v.s. J. Traškienė praneša 
ir skaito staigmeną, iš LSS Seserijos 
Vyriausios Skautininkės v.s.t.n. 
Stefos Gedgaudienės gautąjį 

sveikinimo telegramą iš JAV, kai visi 
dalyviai atsidėkoja ilgu ilgu katučių 
plojimui Mus sveikino s. dr. kun. S. 
Matulis, MIC, mūsų dvasios vadas, 
dail. Marija Barėnienė, s.v. Tony 
Philpott ir kiti. Metų laike dirbusios 
sesės apdovanojamos skautiška 
spauda ir skautiškais dalykėliais. 
(Sveikiname seses!)

Manchesterio lietuvių soc. klubo 
pirmn. A. Padvoiskis sveikina mus ir 
linki skautiško bei naudingo 
savaitgalio. Rajono vadas padėkoja 
visiems. Iškilmės ir įžodis baigiamas 
himnu ir vėliavų išnešimu.

Seka primityvus žvakučių švieso
je lauželis. Kruopščiai paruošė 
lauželio programą tik ką davusi 
skautininkės įžodį ps. Vida Gas
perienė. Vyksta dainos, šūkiai, 
Algytis skaito humoristinius 
dalykėlius ir s. v. V. O’Brien — 
„Taukuotą puodą”, visiems jiedu 
sukelia juokų ir katučių plojimą. 
Lauželio žvakutes uždegė A. Pod- 
volskis, D. Jelinskas ir jauniausias 
skautukas.

Dainomis talkino daug s. G. O’Brien 
ir Škotijos jaunimo vadovė K. 
Rugienienė ir Škotijos šauniosios 
sesės.

Nauja paskautininkė Vida Gas
perienė su skautininkėms: — iš 
dešinės į kairę s. Gajutė O’Brien, v.s. 
Janina Traškienė, rajono vadeivė;ps. 
Vida Gasperienė ir ps. Irena Gerdiie- 
nienė.
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Vėliau visiems supynus rankomis 
nuskamba skautų pamilta daina — 
Lietuva brangi ir malda „Ateina 
naktis”...

Vadoyų globojamas jaunimas iki 
11 vai. linksminosi. Puikiai pravesta 
loterija. Atidaroma taupoma kasa, 
LSS 70 metų atžymėti Jubiliejinei 
Stovyklai, kuri įvyks 1988 m. JAV, 

i. kai yra pramatyta lietuviškai 
kalbančių skiltį (sesių ir brolių) 
pasiųsti iš Škotijos ir Anglijos į Jub. 
Stovyklų, JAV.

Rytų vyr. sk. si. Alma Traškaitė 
praveda mankštų, talkinant 
broliams. . Prausymasis, pusryčiai, 
bendras pašnekesys, "Surištas su 
skautavimu ir stovyklavimu. Vadovų 
posėdis — pasitarimas ir šv. Mišios, 

■ kurias atnašavo kan. Valentinas 
Kamaitis. Šv. Mišioms patarnavo 
skautukai, skaitymus* skaitė. Visi 
sutartinai giedojo, vedant s.v. V. 
O’Brien, pritariant sol. ps. V. Gas- 
perienei, s. A. Jakimavičiui, Škotijos 
sesėms. Kan. V. Kamaitis sveikino 

1 mus savo pamoksle lietuvių ir anglų 
kalbomis. Salėje viešpatavo 

; lietuviška ir šventiška dvasia, 
pripildžiusi pilnutėlę klubo salę, kai 
jau ilgai neturėta tokio gausaus ir salę 
pripildančio susibūrimo šv. Mišių 
atnašavime ir skautiškame 
susibūrime.

Pertrauka ir vėl visi į iškilmių 
salę. Išsirikiuoja sesės, broliai1 ir 
svečiai. S. St. Br. Vaitkevičius dėkoja

KAZIUKO MUGĖ 
VASARIO 16

GIMNAZIJOJE

„Aušros” tunto Kaziuko mugė 
įvyko 1986 m. kovo 15 d. Kaziuko 

i mugė yra siejama su lietuvių skautų 
globėjo Šv. Kazimiero diena. Tai yra 
ryšys su Vilniumi, su Lietuva ir 
lietuviškomis tradicijomis, kurias 
skautai stengiasi puoselėti. Mugė 
skatina skautiokų išradingumų bei 

vienetų vadovams, klubui, 
dvasiškiams ir tėveliames. Linki 
sėkmingos kelionės ir iki kito 
pasimatymo. V.s. J. Maslauskas 
prabyla irgi į visuomenę, dėkodamas 
kan. V. Kamaičiui už dvasinę globų, 
maldas ir paramų, skautiškiems 
subuvimams. Padėkota klubo pirm, 
ir valdybai, o pirmininkui įteikiama 
LSS 65 metų rėmėjo ženklelis. 
Nepamiršti skautininkai A. L Ger- 
džiūnai, kurie visų savaitgalį maitino 
didelį būrelį skautų-čių, o sekma
dienį visus svečius (apie 80 dalyvių). 
Kan. V. Kamaitis taria žodį, ir pirm. 
A. Podvoiskis. Padėkota s. A. 
Jakimavičiui ir šeimoms, kurios 
priglaudė atsilankusius svečius.

V.s. J. Traškienė paveda ps. V. 
Gasperienei atsisveikinti su 
kiekvienu, uždegdama žvakutę. 
Kiekvienas gavo rankoje palaikyti ir 
gauti pavasario pražydusių gėlytę.

Atsisveikiname su malda — 
supynę rankas, himno žodžiais. 
Pietūs, ir po pietų susitvarkę 
pasileidome į kelionę: Škotijų, Lon
donas, Bradfordas, Derby, Not- 
tinghamas, Peterborough, 
Huddersfeld ir kt. Iki susitikimo 
mamyčių pagerbime, vadovų 
posėdyje, išvežtųjų minėjime, JE 
vyskupo priėmime ir skautų, skaučių 
stovykloje, liepos 26-rugpjūčio 3 d.d. 
Lietuvių Sodyboje.

J. M.

nagingumu ir yra patyrimo pamoka. 
Ji suartina skautus su visuomene.

Šiemetinėje Kaziuko mugėje 
matėsi daugiau pačių skautų 
rankdarbių: sesių tautiniais raštais 
varstytų ir siuvinėtų^ takelių, 
„macrame” papuošalų, iš veltinio 
karpytų paveiksliukų, vašku išrašytų 
margučių, širdučių ir baravykų. 
Neatsiliko ir broliai — kartu su sese 
Meile išpjaustė iš medžio meniškas 
pertvarėles laiškams ir servietėlėms. 
Kai kurie broliai net prie margučių

Vas. 16 gimnazijos „Aušros" tunto 
sesė Rasa Raišytė ir brolis Alain 
Gromošauskas po prit. sk. įžodžio.

dažymo bei baravykų kepimo 
prisidėjo.

Kaziuko mugė buvo pradėta 
iškilminga sueiga, kurių pravedė s.v. 
Paulius Mickus (nors jis jau studen
tas Muenchene, bet vis suspėja 
atvažiuoti ir padėti gimnazijos 
skautams) ir tunto komėndantė vyr 
sk. kand. Sigita Alksninytė. Ses'i 
Alksninytė perskaitė „Aušros” tun-

1 tininkės v.s. Meilės Mickienės 
įsakymus, kuriais „Ryklių” skilties 
skautams kandidatams Vytui 
Lemkei, Albertui Ordonez bei 
Pauliui Young, ir „Lapių” skilties 

į skautėms kandidatėms Ritai Bar- 
I tusevičiūtei bei Birutei Toraitei, 

išlaikiusiems-ioms egzaminus, 
leidžiama duoti skauto-ės įžodį. 
„Bangų” skilties sesei Rasai Račšytei 

! ir „Erelių”' skilties broliui Alain 
Gromošauskui leidžiama duoti 
prityrusios-io skautės-o įžodį.

Vyriausios Skautininkės v.s. S. 
Gedgaudienės įsakymu Nr. 18-A sesė 
Jūratė Lemkienė keliama į 
paskautininkės laipsnį.

Įžodžius pravedė „Aušros” tun- 
tininkė v.s. M. Mickienė, tėvynės 
ilgesio ir gerojo drabelio mazgelius 
užrišti pakviesdama tėvelius ir

'15

19



dvasios vadovus, o jei jų nebuvo — 
tunto vėliavos krikšto tėvus p. G. 
Lucienę ir p. A. Šmitą. Metines 
žvaigždutes prisegtos 12 skautų ir 10 
skaučių. Tuntui dabar priklauso 32 
skautės ir 21 skautas. Iškilminga 
sueiga buvo baigta visiems sustojus j 
ratą skautiškai supintomis rankomis 
su daina „Lietuva Brangi”.

Sekė trumpa programa. Vyr. sk. 
kandidatės, pasikvietę j talką 
prityrusias skautes, gražiai 
padainavo skautiškų dainų pynę. 
„Bangos”, su skiltinihke sese Dalia 
Navickaite, linksmai suvaidino 
„Išėjo Tėvelis į Mišką.” Neatsiliko ir

Vas. 16 gimnazijos „Aušros” tun. v.s. 
M. Mickienė riša šlipsą į 
paskautininkes pakeltai sesei Jūratei 
Semkienei.

Rikiuojamės iškilmingai sueigai. . . 
Vas. 16 gimn. „Aušros" tuntas. 
Kaziuko mugė (3-15-86). Vytury 
tuntininkė v.s. M. Mickienė.

Vas. 16gimn. „Aušros" tunto sesės ir 
broliai pasipuošę geltonais 
kaklaraiščiais iš k. Paulius Young, 
Rita Bartusevičiūtė, Vytas Lemkė, 
Birutė Toraitė ir Albertas Ordonez.

Sekame programą . . . Vas. 16 gimn. 
„Aušros”tunto Kaziuko mugė (3-15-
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Vas. 16 gimn. „Aušros” tunto 
paukštytės ir vilkiukas pasirodymo 
metu. Iš k. Martinukas Lipšys, 
Laimutė Lipšytė ir Ramona 
Lemkytė.

patys jauniausi (vadov. sesės Ramos 
Bublytės) — dainavo ir deklamavo 
paukštytės Ramona Lemkytė ir 
Laimutė Lipšytė, ir vilkiukas Mar
tinukas Lipšys, akordeonu palydint 
Vytukui Lemkei.

Dėkodama visiems už at
silankymą į mugę, tuntinknkė v.s. 
Mickienė išskirtinai dar dėkojo p. G. 
Lucienei ir šeimininkėms (kurios 
prigamino tiek cepeknų, kad užteko 
pietums visiems gimnazistams dar 
sekančią dieną . . p. G. 
Venckuvienei, p. A. Paltinui ir 
ypatingai p. Elenai Tesnau, kuri 
padėjo sesėms ne tik su rankdarbiais, 
bet pravedė širdučių ir baravykų 
kepimą. Tuntininkė kvietė visus 
toliau vaišintis bei išbandyti laimę 
loterijoje.

Vas. 16 gimnazijos „Aušros” tuntas. Lemkė, Albertas Ordonez ir Paulius
Ruošiamės mugei... Iš k. Vytas Young.

CHICAGOSSKAUTŲ
VYČIŲ VEIKLA

LSS tikslas yra nusakytas statute 
ir įgalioja Sąjungos vadovus sudaryti 
sąlygas lietuvių kilmės jaunimui 
skautauti lietuviškoje aplinkoje. Šiuo 
metu matomas didelis vaikų 
prieauglis ir po dvejų — ketverių 
metų, jiems pasiekus skautavimo 
amžių, tuntai privalo būti pasiruošę 
juos priimti ir įjungti į prasmingą 
lietuvišką skautavimą. Lituanicos 
tuntininkas s. Gintaras Plačas labai 
energingai ruošia tuntą šiems ateities 
uždaviniams. Tačiau, jam reikia 
talkos. Skautai vyčiai savo įžodžiu 
yra pasižadėję tarnauti lietuviškai 
skautybei. Tradicinėje dainoje kar
toja tą pažadą „šelpti vargšus, šviesti 
mažus”.

Šių motyvų vedami penkiolika 
skautų vyčių 1986 m. sausio 10 d. 
susirinko sueigon. Vyko gyvas 
minčių pasidalinimas. Visi pritarė 
organizuotam draugovės veikimui ir 

siūlė mintis ateities planams. Norėjo 
vėl greitai susirinkti, susidomėję 
veikla asmeniško intereso srityse ir 
talka tuntui. Nutarta atsteigti 
būrelius ir draugovę. Grįžti prie 
praktiško skautavimo, bendravimo 
būreliuose ir su kitais vyreshio 
amžiaus skautais-ėmis bei šeimų 
grupėmis. Sueiga paįvairinta Ginto 
Plačo skaidrėmis iš ankstesnio 
skautavimo tunte.

Antroje sueigoje, 1986 m. vasario 
9 d., jau 25 dalyviai. Pusė iš jų —- 
jaunimas. Pradedami atkurti būreliai 
ir steigiami nauji. Vyko tunto veiklos 
didelių nuotraukų paroda. Dalyviai 
užpildė veiklos klausimų ir 
asmeniško susidomėjimo sričių 
anketas. Vadovaujantis pirmoje 
sueigoje pareikštomis mintimis šiai 
sueigai pasiūlyta tolesnės veiklos 
programa.

a) Renginiai su vyr. skautėmis, 
gintarėmis ir budžiais.

b) Žmonų ir draugų įjungimas į 
išvykas ir kt. renginius.

c) Talka Kaziuko Mugei.
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Skautų vyčių draugovės pasitarimo 
sueiga.

Nuotr. J. Tamulaičio

d) Sueiga su sesėmis.
e) Naktinė sueiga ūkyje prie 

Chicagos.
f) Išvyka į Raką ilgam savaitg. 

stov. paruošimui.
g) Pastovyklės organizavimas ir 

pagalba stov. vadovybei.
h) Baidarių išvyka su sesėmis.
i) Sportas ir žaidimai išvykose.
j) Gegužinė medž. ūkyje su 

žmonomis, sesėmis, draugais ir pan.
k) Ligonių lankymas Kaldėdų 

metu.
l) Dalyvavimas Dariaus ir Girėno 

minėjime.
m) SPAUDA — naujos sk. vyčių 

knygelės paruošimas ir išleidimas, — 
talka SKILTIES red. ir pan.

n) Sydney, Australijoje, vyr. 

skautų išvykų pavyzdys.
o) Slidinėjimo išyla su sesėmis.
Trečioje sueigoje, kovo 16 d., — 

jau virš 28 dalyvių. Sudaryti du 
būreliai skautų vyčių kandidatų, 
kurių paruošimų įžodžiui sutiko 
koordijuoti s.v. Jonas Paronis. 
Jaunesnių kandidatų būrelio vadu 
išrinktas Albertas Kerelis, jr. 
Sudaroma draugovės vadija. 
Tariamasi išvykų į Rako 
stovyklavietę reikalu. Vadovaujantis 
anketų atsakymais pasiskirstoma 
darbais. Išvykoje numatyta sut
varkyti Lituanicos rajonų, papuošti 
skautų vyčių aikštę, įrengti pavyz
dinę stovyklavietę ir kt.

Po savaitės vyko draugovės 
vadijos pasitarimas būrelių pert
varkymui aptarti, darbų vykdymui 
pasiruošti ir tolesniam veikimui 
nustatyti.

S. M.

KAZIUKO MUGĖS
„JUNGTUKAI”

„Tai šventė sujungianti visus 
lietuvius”, pasakė dr. Vanda 
Sruogienė šiais metais su VS v.s. S. 
Gedgaudiene eidama į Kaziuko mugę 
Chicagoje.

Įvairūs tie Kaziuko mugės 
„jungtukai”. Mažai kam matomas 
didysis „jungtukas” vyksta 3 
mėnesius prieš mugę. Tai atskiros 
grupelės ir pavieniai asmenys atn 
kurių pečių yra skautiškosios veiklos 
išlaikymas. Juos visus jungia pareiga 
savo organizacijai ir lietuvių liaudies 
meno pamėgimas, kuris atlygina už 
tas sunkiųsias pareigos dalis — du 
kart į savaitę šaltais žiemos vakarais 
važiuoti dirbti į tunto buklų, loterijos 
metu spėti aptarnauti užgulusių 
minių, virtuvėje ir valgykloje dirbti, 
už prekystalio visų dienų stovėti, 
suvežioti lentynas, sunešti stalus, 
išsiprašyti tortus.

Įdomūs Jungtukai” vyksta šešta
dienį prieš mugę. Nuo 9 v. ryto 
atsidaro Jaunimo Centro durys ir visi 
keturi tuntai pradeda ruošti savo 
prekystalius. Kyla lentynos, tiesiami 
stalai, dėliojami rankdarbiai. Scenų 
puošia tuntas, kuris prie jos tuo metu 
turi savo payiljonų. Čia rašančiai nuo 
pirmos mugės prieš 27 metus yra likę 
ypatingų prisiminimų. Vienoje iš 
pirmųjų mugių jūrų skautų „Baltijos

18

7986 m. Kaziuko mugės vaišėse 
Jaunimo Centre, Chicagoje, iš 
dešinės sėdi Vidurio rajono 
vadeivė s. Adelė Izokaitienė, 
Seserijos Vyriausia skautininke v.s. 
Stefa Gedgaudienė, Akademinio 
Skautų Sąjūdžio pirm. Kęstutis 
Ječius, Lietuvos generalinis garbės 
konsulas Vadovas Kleiza ir Asta 
Kleizienė, iš Bostono atvykęs 
Lietuviškosios Skautybės Fondo 1 
vadovas v.s. Česlovas Kiliulis, j 
Kairėje — Jaunimo centro | 
valdybos pirm. Salomėja Endrijo- 
nienė. Nuotr. Jono Tamulaičio.
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„Aušrinės” d-vės d-kė v.si. R. 
Steponavičiūtė (deš.) su V. 
Brazaityte ir A. Mačyte verda 
saldumynus jaunimo kambaryje.

Visos nuotraukos A. Namikienės

Jūros” tuntas sceną papuošė 
burlaiviais, „Lituanica” visą sceną 
užpildė Vilniaus miesto vaizdu, 
„Aušros Vartai” turėjo didžiulę v.s. 
V. Vijeikio lėlę lietuvaitę, ir kai už 
scenos stovint traukė virves, lėlė 
judino rankas ir sveikino mugės 
svečius. Šiais metais „Kernavės”

Prie tunto prekystalio budi iš k. si. O. 
Antanaitienė, v.si. Z. Baltramonaitė, 
ps. O. Kasparaitienė, mugės koor
dinatorė ps. Z. Pocienė ir ps. A. 
Grinienė.

Užbaigtas Kaziuko mugės darbų 
sąrašas, daug padaryta! Iš k. s. D. 
Gotceitienė, mugės darbų vadovas 
v.s. L. Ramanauskas ir Vidurio r. 
vadeivė s. A. Izokaitienė.

tuntas sceną išdabino Vilniaus ver- 
; bomis ir gigantiškais margučiais.

Kai pasibaigia lituanistinės 
mokyklos pamokos, klases užima 
kavinių puošėjai. „Aušros Vartų” 
tunte jau daug metų kavinę puošia ir 
aptarnauja vyr. skaučių „Gabijos” 
draugovė. Vakarui artėjant praeini 
pro kambarius. „Tai jau neužbaigs 
savo išgalvojimus” girdi prašnekant 
ne vieną vyresnį dirbantį salėje jau 
nuo ryto. Pilni kambariai popierių, 
dažų, medžių šakų, medžiagų. 
„Lituanicos” broliai dalinasi tarp 
sesių tuntų. Groja radio, vienos daro 
stalų papuošimus, kiti dangsto 

„ Gabijos”d-vės vyr. skautės 1 eilė — 
R. Gaižutytė, R Ramanauskaitė, 2 
eilė — R. Stroputė, L Deveikytė ir J. 
Valaitytė savo kavinėje laukia svečių.

langus, kabina dekoracijas ant sienų, 
tai uždainuoja, tai pajuokauja ... Ir 
tikrai pagalvoji — kur čia galas? 
Ateini sekmadienį iš ryto — švaru, 
išdabinta, kvepia kava, vyr. skautės 
pasiruošusios laukia mugės svečių.

Sekmadienio šventė. Nuo pat 
pirmosios 1959 m. mugės 
atidarydavo Lietuvos Generalinis 
Konsulas dr. P. Daužvardis, o vėliau 
Lietuvos Generalinė Garbės Konsulė 
s. J. Daužvardienė. Jų žodžiai

Už prekystalio „S. Čiurlioneinės” 
vyr. sk. būrelio skautės iš k. A. 
Mačienė, būrelio vadovė si. A. 
Reitnerienė ir v. si. Z. Baltramonaitė.
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Prie loterijos dirbo „ Mirgos "būrelio 
vyr. skautės. Iš k. ps. V. Kliknienė, 
būrelio vadovė s. J. Janonienė ir ps. 
M. Žygienė ilgus metus buvusi 
Skautų Aido perrašytoja mašininkė.

lietuviams skautams visada buvo 
pilni meilės, suprantami, trumpi ir 
daugeliui iš mūsų neužmirštami. O 
kiek jie _per tuos 26 metus 
atidarymuose matė ir girdėjo! Pir
moje mugėje „diedukas ir bobutė” 
Nerija Linkevičiūtė-Kasparienė ir 
Dalia Stankaitienė dainavo „Vai, 
kur buvai...” Kitose mugėse 
„meška su alučio bačka” juos sutiko, | 
ir ūkininkų šeimyna su tikru vežimu 
ir nelabai tikru „juodbėriu” važiavo, 
o dainų, eilėraščių kiek prisiklausė, 
kiek širdžių gavo, kiek juostų kir
po .. . Šiais metais pirmų kartą 
Chicagos Kaziuko mugę atidarė VS 
v.s. S. Gedgaudienė ir kartu dalyvavo 
naujai paskirtas Garbės Konsulas V. 
Kleiza.

Nuo pat ryto Jaunimo Centras 
būna pilnas žmonių. Salės durys 
uždarytos. Prieš 15-20 metų salėje 
prieš savo tuntų paviljonus 
išsirikiuodavo paukštytės ir vilkiukai 
ir jau pilna salė! Skautai ir skautės 
rikiupdavosi tuntais apatinio ir antro 
aukštų koridoriuose. Kaspiną perkir
pus, pro paviljonus praeidavo 
vadovybė, tada ilgos gretos (apie 500) 
dainuojančių skautų ir skaučių, 
kuriems išžygiavus, salę užpildydavo 
mugės svečiai. Minios dydis keičiasi. 
Dabar jau visi sutelpame išsirikiuoti

Tunto būkle pakuojami rankdarbiai 
penktadienio vakare. Iš k. v.sl. A. 
Steponavičienė, s.fil. I. Laučienė, 
tunto rėmėjas K. Kreivėnas, s. .1. 
Valaitienė ir tunto rėmėja J. Miknai- 
tienė.

salėje. Svečių dar turime daug, nes 
žmonės sako, kad jei nori ką nors 
susitikti — važiuok į Kaziuko mugę.

A. N am iki en ė 

Vasario 16 d. sueigoje. Aušros Vartų t. "Šatrijos” d-vės 
sesės. Iš k. K. Volodkaitė, V. Kazlauskaitė, A. Reitnerytė, 
J. Antanaitytė, A. Volodkaitė, Aj Mockaitytė, A. 
Kazlauskaite ir d-kė v.sl. R. Ramanauskaitė

Vasario 16 d. sueigoje. Aušros Vartų t.’’Aušrinės’’d-vė.Tš 
k. d-kė v.sl. R. Steponavičiūtė, D. Slivinskaitė, K. 
Antanaitytė, D. Parakininkaitė, K.’ Izokaitytė, d-kės 
padėjėja, A. Kaminskaitė ir V. Brazaitytė

Per jų rankas perėjo 50 svarų 
kopūstų, 300 svarų dešrų, 4000 
oldūnų! Iš k. „S. J. Daužvardienės" 
būrelio vadovė, mugės vyr. 
šeimininkė v.sl. A. Steponavičienė, s. 
A. Vaičiulienė, vyr.sk. M. 
Volodkienė, ps. R. Norkienė ir ps. J. 
MOCKAITIENĖ.
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Nuotr. V. Bacevičiaus

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ

Pasaulio skautų patronas šv. 
Jurgis švenčiamas visame pasaulyje 
kur tik yra skautų organizacijos 
vienetai. Tradiciniai ir mes turėtume 
švęsti visi. Bet tas šauksmas švęsti šv. 
Jurgio dienų jau daug kam išblėso. 
Clevelando skautų Pilėnų tuntas tas
tradicijas dar tęsia. Skautų raportas: report. S. Butkus 

komentantui L. Biliūnui.

xgxaaoaotsomooooannKBOcaaocoDBaa^-

Balandžio 20 d. Clevelando 
skautai organizuotai dalyvavo Dievo 
Motinos bažnyčioje. Kun. G. Ki- 
jauskas, S.J. pamoksle priminė apie 
šv. Jurgį ir skautus. Po pamaldų 
skautai su tėveliais ir svečiais vyko į 
Lietuvių namus, kur buvo paruošti 
šilti priešpiečiai. Po pasistiprinimo 
prasidėjo iškilminga sueiga, kurių 
vedė’prityręs skautas L. Biliūnas. Po 
įsakymo, skautų įžodį davė T. 
Gelažius ir T. Beržinskas. Prityrusiu 
skautų įžodžius davė R. Biliūnas, M. 
Stungys ir T. Žiedonis.

Už nuolatinę pagalbą Pilėnams, 
tuntininkas s. R. Belzinskas įteikia 
v.s. VI. Bacevičiui gražią plaketę.

Šv. Jurgio Šventėje prie kavos 
puodukų ■ ■ ■ ps. S. Knistautienė, 
j.v.s. V. Petukauskas, v.s. A. 
Šenbergienė, v.s.A. Petukauskienėir 
s. M. PuSkorienė.

Pažangumo Žymeniais apdov. Šie 
prityrę skautai D. Minkūnas, R. 
Matas ir A. Belzinskas. Žymenis 
prisega tunto tunininkas s. R. 
Belzinskas.
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. Pažangumo žymeniais buvo ap
dovanoti šie prityrę skautai: D. 
Minkūnas,- R. Matas ir A.

- Belzinskas.
Nepamirštas buvo ir v. s. V. 

Bacevičius už nuolatinę pagalbą 
Pilėnams, jam buvo įteikta graži 
plaketė ir sveikino s. R. Belzinskas.

Susikryžiavę rankas sugiedojome 
ateina naktis . . . Peržvelgdami 
veidus pasigedomtų, kurie turėtų būt 
šiame rate.

V. Bac.

Skautai kand. T. Beržinskas ir T. 
Gelažius duoda skautų įžodžius per 
Šv. Jurgio šventę Clevelande.

Skautai plauna indus po Užgavėnių 
blynų baliaus.
Butkus ir Belzinskas.

GRAŽIAI PRAĖJĘS
BLYNŲ BALIUS

Nuotr. V. Bacevičiaus

Tradicinis Clevelando skautų 
ruošiamas Užgavėnių blynų balius 
įvyko vasario 8 d. Lietuvių namuose. 
Balių ruošė Pilėnų tunto skautų tėvų 
komitetas, kuriam vadovauja dr. 
Giedrė Matienė. Džiugu, kad 
dalyvavo daug jaunų tėvų, kuriems 
dar rūpi skautų organizaiijos veiklos 
tęstinumas. Didelę baliaus rengimo 
naštą nešė Marytė Puškorienė priim
dama rezervacijas. Bet buvo su 
rezervacijom ir nusivylimų. Buvo 
užsakyti keli stalai ir jie pasiliko 
tušti . . .

Baliaus atidarymo žodį tarė pirm, 
dr. G. Matienė, o Pilėnų tunto 
tuntininkas s. R. Belzinskas tarė 
padėkos žodį atsilankusiems į balių.

Per Užgavėnių blynų balių. Prieky Janavičius, p.p. Lukai, A;-,.
sėdi: E. B. Nainiai, toliau, L Šenbergienė, p.p. Vasiliauskai.

Kim. G. Kijauskas, s. R, Belzinskas G., Matienė I ps. A. Miškinis
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Jaunas pianistas R. Kavaliauskas 
atlieka koncertinę programą per 
skautų Užgavėnių blynų balių.

Nuolatiniai skautų rėmėjai per 
Užgavėnių blynų balių V. Apanius, 
V. Petukauskas, A. Petukauskienė, 
M. Bamiškaitė, ir A. Gaidžiūnienė.

Ps. A. Miškinis pristatė jauną 
pianistą Raimondą Kavaliauską 
atlikti piano koncertą.

Rengėjų paprašytas kun. G. 
Kijauskas, S.J. sukalbėjo maldą prieš 
vakarienę. Skautai patarnavo prie 
stalų. Vakarienės šeimininkės buvo 
B. Mainelienė, M. Skirpstienė, V. 
Butkuvienė, D. Motiejūnienė ir B. 
Taraškienė.

Šokiams grojo R. Strimaičio 
kapela ir porą už poros sukosi . . .

Buvo turtinga loterija. M. 
Aukštuolis buvo laimingas loterijoj ir 
laimėjo v.s. N. Kersnauskaitės 
išsiuvinėtą paveikslą.

Komitetas dėkoja visiems at- 
silankusiems ir parėmusius skautišką 
veiklą. v. Bacevičius

M. Aukštuolis džiaugiasi loterijoj 
laimėtu v.s. N. Kersnauskaitės 
išsiuvinėtu paveikslu. Šalia stovi R. 

Skautai dirba muginukus Kaziuko 
mugei. P. Tallat-Kelpša ir M. 
Stungys.

Apanavičiūtė ir G. Puškorius prav
edė loteriją.
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Skautas: Kai baigsiu gimnaziją, 
stosiu į kunigų seminariją! . . .

Klebonas: Pagirtinas
sumanymas! . . . Tik atsimink, kad ši 
profesija turi ir vieną minusą — turi 
dirbti visus sekmadienius ir niekas už 
tai viršvalandžių nemoka! . . .

Simas: Ar išsipildė kuris nors 
tavo jaunystės troškimas?

Rimas: Taip. Kai mama 
šukuodavo plaukus, aš norėdavau, 
kad jų visai neturėčiau!

ŠYPSOKIMĖS 
DRAUGE SU BROLIU 

ALEKSANDRU

Pirmas kaimynas: Ar pažįsti tą 
vyrą, kuris gyvena netoli jūsų su 
viena koja, vardu Petras?

Antras kaimynas: Nesu tikras, 
bet kaip kita jo koja vadinasi?

Piešiniai ir žodžiai: A. Jakšto

Vilkiukas: Mama, nesvarbu, kad 
šis patiekalas' reklamuojamas 
televizoriuje! . . . Vaikas, kuris tą 
maistą reklamuoja, per du metus 
nepaaugo nė centimetro!

Australiškoje mug#je.
- Po. vieną dolerį už centimetrą. - Tėte, ar tie paveikslai tų 

menininkų, kurie dar neišmoko 
piešti!

30.741!34
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