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L. IRugienienė

Laisvajame pasaulyje pilna jau
nimo, atliekančio gerus darbus. 
Jo rasi vietos ligoninėje savano
rių darbininkų tarpe ir tolimuose 
kraštuose, siekiančiuose pakilti 
iš vargo ir sunkumų.

Šis jaunimas aukoja savo laiką 
ir jėgas, kovodamas už žmonių 
gerovę ir šviesesnę ateitį, nes jis 
tiki, kad tai gražu ir gerai. Jis ti
ki, kad reikia dalintis žiniomis, 
pertekliumi ir meile, kurią dar
bai geriausiai išreiškia.

Ši jaunimo armija, didelės se
nesnių žmonių dalies remiama ir 
padrąsinama, stoja savo darbais 
prieš tuos skeptikus, pesimistus 
bei šiaip neprietelius, kurie tvir
tina, kad šiais laikais tedirbama 
už dolerį, kad neverta iš viso ką 
nors daryti, kad žmonės neverti 
pagalbos ir nedėkingi, kad kiekį- 
vienas tešunta savo padaže, kati 
visvien nieko nepasieksime, Ir 
kad esame pražuvę...

Skautai tiki kasdieninio gerojų 
darbelio tikslu ir prasme. Jie gal
voja, kad žmogus, gyvenąs tik 
sau, nepateisina duotos jam pro
gos šioje žemėje, kad gerieji dar
bai netik naudingi kitiems, bėrį 
teikia žmogui vidujinio pasiten-, 
kinimo, laimės.

Jaunesnio amžiaus skautas pra
tinamas prie jam prieinamo ge
rojo darbelio, vyresnysis ragini-, 
mas t . įsidėti dar prie didesnių, 
užsimojimų be kasdieninio įnašų* 
į gerųjų darbų kraitį.

Kad darbai būtų efektingi, vi
sais laikais skautai-ės mokomi 
globoti gamtą ir gyvulius, rūpin
tis mažesniais ir silpnesniaisiais, 
atlikti savo dalį namuose ir bend
ruomenėje, ir net rizikuoti gy
vybe.

Knygose ir laikraščiuose, — 
žinoma, ir kasdieniniame gyveni
me aplink mus, — užtinkame 
žmones, kurie vieni atliekia ar at
liko didelius darbus. Tas mums 
įrodo, kad kiekvienas žmogus 
svarbus, kad jis gali veikti savo 
aplinką ir palikti sektinus pėdsa
kus. Žmogus ir silpnas ir galin
gas, žiūrint kaip jis elgiasi ir kuo 
tiki.

Skautai-ės priklauso didelei šei
mai, kurioje gerasis darbelis ta
pęs papročiu. Kad ir būdamas 
vienišas skautas toli nuo kitų tos 
didelės šeimos narių, jis visuomet 
gali atlikti savo gerąjį darbelį.

Inkilėlis paukščiui, žaislas vai
dui, veltui einamos pareigos, do
vanotas laikas ir pinigai — visa 
tai yra gerieji darbeliai, bet taip 
pat ir padrąsinimas, užuojauta, 
malonus laiškelis arba smagi šyp
sena kitam.

iMaži ar dideli, be cento kišenė
je ir su sąskaita banke, skautukai 
ir; skautininkai, visi pagal sąlygas 
iij sugebėjimus skleidžia gerųjų 
darbelių dvasią žmonių tarpe, 
nes ji yra skautybės dalis, visur ir 
visuomet ieškanti būdų pasireikš
ti. Skautai ir gerieji darbeliai ne
atskiriami.

Lietinga 
paktį

Dieve, man labai smagu 
Šitą naktįgulėtipalapinėj 
ir klausyti, kaip lyja. 
Tdupt... pliupt... pliupt... 
lietus pliupsena. 
į palapinės stogą.
Ta vienoda muzika 
mane greit užmigdo, 
net su draugais 
kalbėt nenoriu. 
&Čiū už saldą miegą, 
Viešpatie, 
ir už stovykloje 
lietingą naktį.
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L.S.S. BROLIJOS
UNIFORMA

Kcmuc kieenė—•

kojines
raudonas viršus A'J)

Antgcčicii

Randas! kairėje kIŠėne/e Ir pakabintas 
galus virvutės sudėjus — guzikas 
perskiria virvutės galus.

Pereitų metu stovyklos ženklas 
(keičiamas /f dešinės pusės — 
sekant toje stovykloje)

Žymeniu ar Medalių rozetės 

Metinės Žvalgldutės 
LJ—r’ZA \(2:rčr (sakų spalvos fonais)

Kaklcwcuslfe
(Cla gallmagoutus metalinius 
Šenkliukus rinkti)

TRISPALVĖ-
( virš BSA jkt., jeigu reg. BSA 
arba Kanadoje ir t.t.)

Vien tik vyžių ženkliukas 
(Jeigu davęs įzod))

Vyresniškumo Laipsniai 
Žali — skautams, prityrlsiems 

skautams Ir s v.

VIR VLITĖ ŠVILPUKUI - 
Spalvos skiriasi {akoms ar pareigoms 
(J Užrėkite j nuostatus) SKAUTIŠKA LELIJĖLĖ - 

(skautams, prit. sk. ir vyžiams) 
Vilkams — Jųženklas 
Skautininkams Ir pareigūnams — 

(kaip Tarybai, Brolijai Ir t.t.) 
Aluolo Lapų Vainikas 
' Apskritimas su fdnu- 

ps. — raudonas 
1 -žalios 
v.s. — mėlynas

PATYRIMO LAIPSNIA/- 
/ - geltono 
H — Žalia 
III — raudona

—• Dabartinės Stovyklos Ženklas

PRITYRUSIO VYČIO 
ŽENKLAS

Šakos Spalvos — Trikampis 
Vilkams: 

į 60 cm. kraitinė 
S.V. Ir skautams:

80 cm. k raštinė
Prltyrusiems Skautams: 

7S cm. kraitinė
Nešiojamas ant kaInterlauš arba 

po kblnlerium (sutartinai)
KAK LA RA IŠČIO'ZIEDA S 

pats pasidaro, gauna stovykloje, 
visa skiltis gali turėti vienodus, ir t.t. 
(nešiojamas visų; Brolijoje kaklaraištis nerišamas)
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"Dosinė Rankovė
DEŠINĖ RANKOVĖ - 10 cm. ,

Ąžuolo Mokyklos Žymenys
— baigęs mokyklą t
— instruktorius \ X\ j\
Tautinis Ženklas W \ 1 A \
Tarptautinis ženklas^ į 1 Mv

Specialybės vilkams, skautams, 
prityrusiems skautams

n cm

Vien tik LSB Skydelis
( BSA, Kanados Ir 1.1, vienetuose registruotiems 
Liet, skautiškas skydelis nešiojamas ant dešinės

Ant kairės nešiojami vieneto reg. numeris).

TO GYVENAMO 
KRAŠTO VĖLIAVA.

ifxZF
Adjutantas, 
Draugininkas, 
Skiltininkas, arba 
Paskiltininkas

Tctrcitcszdct

SVARBU ATSIMINTI -
VISI MEDŽIAGINIAI ŽENKLAI ANT 
UNIFORMOS PRISIUVAMI — Ne kampuose 
prisegami.

NEAPSIKRAUK PERDIDELE NAŠTA

Skauto Vyčio Lazda — renkami metaliniai 
skautiskl ženklai, pasimainant su pavyzdžiu 
kitataučiais skautais.

SKAUTIŠKAS ODINIS DIRŽAS 
su lietuviška sagtimi

JIS GYVAS' /
JIS JUDA' •

Khakl spalvos su tautine juosta — 
s.v. — lelijavos spalvos 
Ps. — raudonos spalvos 
s. — Salios spalvos 
v.s. — mėlynos spalvos

GERA NUOTAIKA 
VISKAM PADEDA
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Stovyklinis stalas puiki lietuvių 
skautų tradicija. Kiek reikia įdėti 
darbo ir sumanumo ir tik dviem 
savaitėm. Stalo karėjai apie tai 
negalvoja. Jų tikslas parengti 
gražų stovyklos papuošalą.

Reikia gerai pasidarbuoti, kad 
iš žievelių, šakelių, kankorėžių ir 
kitų miške randamų dalykų 
sukarti paveikslus Ir ne šiaip 
sau, bet su lietuviška, skautiška 
mintimi. Daug galimybių 
pasireikšti jauniems
menininkams.

Skautų sąskridyje, sutinkant 
Baden-Povelj kiekviena Lietuvos 
vietovė stengėsi kuo gražiau 
pasirodyti. Štai Rokiškio skautai 
prie savo staloA

Šv. Kazimieras puošia stalą 
Karmėlavoje, 1935 m.
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Prie didžiulio stalo Palangos 
skautų sąskridyje. Matosi 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona. Jis su visais kitais 
mielai prisėdo prie skautiško 
stalo.

1956 m. Atlanto Rajono 
skautai sukorė šį didžiulį stalą 
vaizduojantį skautišką leliją.

Weilhelme, Vokietijoje.
Lietuvos skautai atsidūrę 
svetimoje žemėje neužmiršo 
skautiškų tradicijų. Štai jie prie 
savo stalo. Apie 1950 metus.

;Tai tik maža dalelė tų Bet 
kiekvienas, kuris dirbo tikrai 
prisimena.puikių stovyklinių stalų 
sukurtų stiovyklose. Niekas 
nežino jų kūrėjų vardų.

7
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Vydūnas apie 1890 m.

Lietuvoj atgimimo kėlėjų nedaug turėjome, jų tarpe gražiomis spalvomis sužvilga 
Vilius Storastas, vėliau pasirinkęs pseudonimą — Vydūnas. Šis jo pasirinktas vardas 
prigijo ir paliko plačiai naudojamas visur — Lietuvoje ir'užsieniuose.

Vydūnas lietuvių tautai labai daug reiškia. Dar devyniolikto amžiaus pabaigoje 
jis žvelgė iš anapus Nemuno į rusų pavergtą Lietuvą ir matė joje daug ką darytino, 
taisytino. Šiam darbui jis pašventė visą savo protą, sugebėjimus ir jėgas. Jis vadovauja 
Birutės chorui Tilžėje, rašo jam giesmes ir dainas. Vaidintojams parašo visą eilę 
vaidinimų, dalis jų ir šiandien jau statomi ne klojimų vaidinimuose, bet profesionalų 
teatruose. Kaimo švietimui pakelti išleidžia kelias knygas įvairiomis temomis, kai 
prasidėjo tikrasis valstybės atkūrimas, Vydūnas rašo knygas politiniais — istoriniais 
klausimais, jos buvo išverstos į vokiečių, prancūzų ir lenkų kalbas. Negausioje to laiko 
literatūroje jos buvo svarios ir labai reikalingos.

Nepriklausomybę atkūrus, Vydūnas vyksta į Lietuvą ir mokytojauja Telšių 
gimnazijoje, vėliau Klaipėdoje, važinėja ir skaito paskaitas įvairiose vietovėse. 
Vydūnas mėgo jaunimą ir jaunimas mylėjo jį. Užmezgė ryšį su skautų organizacija ir 
jį stipriai' palaikė iki paskutinių gyvenimo dienų Detmoldo mieste Vokietijoje.

Už didžius darbus lietuvių tautai, Lietuvos universitetas 1928 m. atžymėjo Vydūną 
filosofijos garbės Dr. laipsniu, nes jau tada jis pagarsėjo kaip filosofas, rašytojas, 
poetas — dramaturgas, muzikas, pedagogas, kultūrininkas.

Šiais metais minime Vydūno 125 metų ir 40 metų mirties sukaktis. Paskutinius 
aštuonerius metus Vydūnas praleido kartu su 2-ojo Pasaulinio karo išvietintais 
tautiečiais Vokietijoje ir paliko stambų įnašą to laiko gyvenime, todėl jo sukaktys yra 
švenčiamos viso pasaulio lietuvių telkiniuose. Vydūnas paskutiniais gyvenimo metais 
dar labiau suartėjo su lietuvių skautais Vokietijoje. Korp! VYTIS išrinko jį savo 
garbės nariu, išleido kelias jo parašytas knygas, Vydūno sutikintu įsteigė jo vardo 
fondą, kuris teikė stipendijas ir paskolas lietuviams studentams, leido ir leidžia 
knygas, kitaip remia lietuvių veiklą, kultūrą. Ir šį kukių leidinį skiriame jam prisiminti 
ir pagerbti.

Vytautas P. Mikūnas

Vydūno iškilmingos laidotuvės Detmolde. Skautai garbės sargyboje.
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LIETUVOS PAŠTO ŽEVKLAI

IV PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNES 

------1991____________________

IV PASAULIO LIETUVIU SPORTO ŽAIDYNES

LIETUVA

LIET
1918

LIETUVA
•1993 -

KAUNAS

ATKURTA NEPRIKLAUSOMA LIETUVOS RESPUBLIKA
VILNIUS-C PAj 
I990 0311 1

LIETUVA20

mįslės

Kai reikalingas - išmeta, 
kai nereikalingas - pakelia.

I

Turi sparnus, bet nelekia, 
neturi kojų, bet nepavys}.

Kai atimi — daugiau} 
Kai pridedi — mažiau.

I(ęqona)
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Visiems gerai pažįstamas Bytautas Landsbergis dažnai 
kalba televizijoje

Sąjūdis daug prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, toliau dirba Lietuvos naudai.

Daug kryžių teko matyti. Vis tai žiauriai 
okupacijai priminti.

10

’’’usiškos gatvių iškabos nuplėštos. Tik dar galima 
pastebėti vietą, kur jos buvo Policijos ženklai lietuviški.
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Kėdė raganų kalne

Neužmirštama Trakų pilis

Stogo papuošimas Nidoje

Puikiai sutvarkytas Buities muziejus prie Kauno

©©©©©©©©©©0©©©©įd©©©©©©©©©©€ 
I
I

Mačiau Lietuvą. Kokią graži ir skaisti 
mano tėvų žemė. Taip, kaip dainose 
apdainuota, kaip sapndose išsapnuota

- !
!Afaptraufos “Vlado “Vijedjo

l
©©©©@©©O©©©©©©©©@©©©©©©©©©©<
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Rašo Raudondvario Skautės- 
NEVĖŽIO DRAUGOVĖ

Ačiū jums labai už malonų 
laišką. Labai džiaugiamės gavę, 
skaitome visi. Ateinant į sueigą, 
vaikai pamato rankoj laišką, taip 
sublizga akys, tylėdami prašo 
skaityti. Ta sueiga būna šventinė. 
Kiekvienas jaučiame, kad mes ne 
vieni. Jaučiame jūsų artumą, 
nesvarbu, kad už vandenų- 
vanduom geras laidininkas...

Mūsų sueigos vyksta 
normaliai, po truputį darbuojamės. 
Draugininke Astra dirba neblogai. 
Dalyvavo draugininkų pasitarime 
Kybartuose. Ten buvo ir svečių, 
atvykusių iš svetimų valstybių.

Paminėjome šv, Kazimiero 
šventę. Ta proga suorganizavome 
rekolekcijas, gavėnios susikaupimą, 
kurias vedė LS kapelionas, kun. 
Vidmantas Striokas. Mes jį labai 
mylim ir draugaujame. Jis visada 
randa galimybių atvažiuoti, nors 
nlabai užsiėmęs ir turi daug darbo. 
Savo susikaupimo šventę įrašėme į 
kasetę, kad turėtumėm prisiminimą 
ir padarėme keletą nuotraukų, kurias 
atsiųsime, kai tik bus padarytos. 
Sekanti sueiga, savaitę po Velykų- 
Atvekykis- margučių šventė. 
Norime palinkėti “Verpstėms” 
linksmų šv, Velykų. Ačiū už 
draugystę, meilę ir šilumą! 
Teskamba linksmas Aleliuja jūsų 
visų širdyse! ,

Sesės Aldona ir Irma

Kas naujo Scout d’Europe 
padangėje? Šią vasarą mums 
buvo keli dideli įvykiai. 
Pirmiausia konferencija gegužės 
mėn. Rinksim naują.valdžią.

12

Rimui atsisakius savo pareigų 
(Generalinis Brolijos komisaras), 
aš nebespėju dirbti už save ir jį. 
Žada atvažiuoti Federalinis 
komisaras, Gildąs Dyevre. 
Liepos mėn. antroj pusėj 
važiuojam į Le Puy, vadovų 
konferenciją ir piligrimažą. 
Lenkai paliko mums autobuse 
15 vietų, prancūzai siūlosi 
užpirkti visą- 60 žmonių. Manau 
šį kart užteks ir 15. Na, ir 
rugpjūčio pradžioj 
EUROJAMBORE netoli Romos. 
Bus audiencija pas Joną- Paulių 
II. Turėtų važiuoti 25 skautai- 
ės, bet bijom, kad galim nespėti- 
dar neturim Italijos iškvietimų.' 

Ckfla Ty, ft'QG "

1994.02.16 
Telšiai

BROLI, SESE

Minėdami 19 18 m. Vasario 16 d. aktą , kuriuo Valstybės Taryba Vilniuje 
paskelbė Nepriklausomą Lietuvos valstybe ATSTATYTĄ , prisiminkim , kokiu 
sunkiu būdu ji buvo pasiekta , nusilenkim litai Lietuvos senovei , kad jos 
vadai, didieji kunigaikščiai, yra palike mums didingos valstybės tradicijų. 

Prisiminkim irtar, kad Lietuvos Skautija taip pat įsikūrusi 1918 m. ir iki 
šiol ištvėrusi visas negandas ir sunkumus, šiandien sėkmingai veikia Lie
tuvoje. Broliai ir sesės, lai mūsų tautos istorija mums bus kelrodė žvaigž
dė ateities darbuose, lai ji įkvepia mus naujiems siekiams ir būna pavyzdys 
sunkumuose ir bėdose. Su Lietuvos Nepriklausomybės Akto paskelbimo

Na, o nuo rugpjūčio 19 iki 
rugsėjo 1, stovykla 
Skomantuose. Atvažiuoja apie 
80 brolių iš Tulūzos, Besancono 
-EUROCAMP 93 dalyviai su 
kuriais taip susidraugavo 
mūsiškiai. Be to, liepos mėn. 
roveriai, kartu su prancūzais, 
žada padėti statyti vienuolyną 
viename kaimelyje netoli 
Varėnos. Aš dar turiu svajonę 
nuplukdyti savo jūrininkus į 
Cristianso, Danijoj. Žiūrėsim, 
kas iš to išeis. Pas mus, kaip ir 
visoj Lietuvoj, daugiau norų, 
pažadų, kalbų, negu darbo.
Klaipėda Vytas Šliogeris,
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KOKS TURI BŪTI
VADOVAS 

patarimų ir pamoko kaip reikia 
apmušti savo priešus. Dėl to 
mama labai nepatenkinta.

Teta. Ji irgi retai apsilanko, 
bet dažnai kviečia pas save. Tu 
esi garbingiausias ir mylimiau
sias svečias. Rūpinasi ar lova 
gerai paklota, ar nekieta 
miegoti. Kyšteli tau ir vieną 
kitą pinigėlį tavo svarbiems 
reikalams. Jeigu nąginga, tai 
pasiuva drabužį, kuris 
paprastai per didelis, ar per 
mažas. Labai nori būti su tavim

Niekas dar nepajėgė išspręs
ti, koks turi būti skautų vado- 
vas. Bet vis tiek pabandykime.

KAIP senelė. Ji paglosto. Ji 
užtaria. Ji visados turi kuo tave 
pavaišinti. Prikepa neiš
senkamus aruodus mėgiamų 
sausainių. Kiekvienam atvejui 
turi saldainiuką nuraminti tavo 

s skausmą.
Senelis. Jis mėto sviedinį, 

nors jo visi kaulai treška. Jis 
nuveža tave į Kaziuko mugę, į 
sportinius žaidimus. Nuperka 
žaisliuką, kurio kiti neperka. Jo 
galva pilna pamokymų, kurių

- jis turi neišsenkamą begalę. Jis 
viską žino. Ir žinias labai 
dosniai atiduoda tau.

Mamytė. Žada tave stipriai 
nubausti, bet užmiršta. Ji 
rūpipasi tavo drabužiais, kad 
atrodytum pats gražiausias 
visoje gatvėje, o gal net visame 
pasaulyje. Ji moka taip išvirti, 
kad net prezidento virėjas jai 
neprilygsta. Ji prižiūri, kad tavo 
kambarys būtų pavyzdingai su
tvarkytas. Žada paskųsti tėvui, 
kad šis tinkamai nubaustų, bet i 
atsileidžia prieš jam grįžtant 
narąo. ’

Tėvas. Jis rūpinasi, kad ' 
visądos būtų duonos ant stalo, j 
Jis retai matomas, bet jaučiama 
jo asmenybė. Jis nemėgsta 
prieštaravimų. Padeda tau 

ruošti pamokas, bet ne visada 
jam tas gerai pavyksta. Kartais, 

. labai būtinam reikalui esant, 
nusijuosia diržą. Bet tai būna 
retai. Paskui matai jį kelias 
dienas vaikščiojant labai 
nelaimingą. Jis garsiausiai plo
ja, kai scenoje tu pasakai bent 

, vieną žodelį. Jis stengiasi 
nerodyti savo jausmų, bet šoktų 

; į ugnį, ar į vandenį, tave gelbėti.

Dėdė. Jis retai apsilanko, bet 
jVisados turi tau dovanėlę. Ir 
pataiko kaip tik, ko tu labai 
nori. Ypač jis neužmiršta šven
čių. Jis, kaip ir senelis, turi 
daug ką papasakoti. Nešykšti 

Skaučių vadovės Putnamo seselių gegužinėje 1993 m.
p.s. Jane Matulaitienė, v.s. Laima Kiliulienė, v.s. Irena Markevičienė, j.v.s.
Genovaitė Treinienė, v.s. Vida Jankauskienė, v.s. Birutė Banaitienė, v.s. Lilė 
Milukienė j

I
I 
I

vienoje fotografijoje.’ Paskui 
rodo visiems: „čia aš su savo 
sūnėnu. O jau gudrus vaiki
nukas. Nuostabu”.

Pusbrolis. Tai priedas prie 
tetos ar dėdės. Jis labai smalsus, 
kartais net įkyrus. Jis stengiasi 
tave nugalėti žaidimuose. 
Didelis malonumas laimėti 
prieš jį. Jis turi pašto ženklų 
rinkinį, kuriuo labai didžiuojasi, 

1 nors tavo nei kiek neprastesnis.

Vadas (gal diktatorius). Jo 
žodyne nėra žodžio „ne!” Jis turi 
būti visur pirmas. Jis labai 

■ nustemba, jeigu tu išsižioji prieš 
jį. Jo žodis galutinis ir 
neatšaukiamas! Laikosi bent
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per kelias pėdas nuo tavęs, kad 
parodyti savo prakilnumą. 
Niekad tavęs neprašo, bet įsako. 
Bendrauja tik su kitais vadais. 
Persekioja tave kiekviename 
žingsnyje ir duoda pastabas be 
galo ir be krašto.

Labai geras. Jis pats 
sugyvenimiškiaūsias žmogus. 
Jis nusilenkia kiekvienam. Jis 
nesiginčija su niekuo. Net ir 
šuneliui leidžia praeiti pats 
palaukdamas. Visus giria. 
Pamatęs klaidą užsimerkia, kad 
nematytų. Stengiasi niekam 
nesimaišyti po kojomis. Kartais 
susidaro įspūdis, kad jo visai 
nėra.

Garbėtroška. Visiems skun
džiasi, kad niekas jo neįvertina. 
Įkyri visiems, aiškindamas savo 
gerus darbus ir jų reikšmę skau- 
tijos augimui. Kviestas ar 
nekviestas lenda į pirmąsias 
eiles. Pastebėjęs fotografą įsi
terpia prie žymių asmenų.

Policininkas. Labai intensy
viai stebi visų veiksmus. Pri
griebia kiekvieną bent kiek jo 

- nuomone nusikaltusį. Pasi
rengęs kiekvienu momentu 

! tempti ir atiduoti į teisingumo 
' rankas.
! Teisėjas. Gerai supranta savo 

iškilmingą galią, bet stengiasi 
būti bešališkas. Jis ilgai svars-. 
to kieno pusėje teisybė. Ir, jeigu 
kaltinamasis nėra jo giminaitis, 
tai kartais paskelbia gana be
šališkus sprendimus.

Juokdarys. Jam viskas 
juokai. Pačioje rimtoje padėtyje 
jis randa linksmą pusę, kas la
bai pykina humoro nesupran
tančius. Jis stengiasi prajuokin
ti visus. Ne visados jam sekasi, 
bet jis nepasiduoda. Jo skardų 
juoką gali girdėti net ir 

stovykloje, valgant prisvilusią 
sriubą.

Kruopštus. Jis pirmiausia 
išblusinėja kiekvieną reikalą. 
Sudaro planą, nuo kurio nevalia 

.nukrypti. Jo plane numatyta 
pasisekimai, trukdymai, laimė
jimai ir pralaimėjimai. Jis žino, 

j ką daryti kiekvienu atveju. Jis 
j rengiasi žygiui tiek ilgai, kad 
! visiems nusibosta.

Neatidus. Jis neklausia, kaip 
bus ar nebus. Jis vykdo. Kartais 
padaro, o kartais visai 
nepasiseka. Jis daug negalvoja 
ir nesvarsto. Einam, darykim, o 
paskui pažiūrėsime kas iš to 

- išeis. Neišeis, kitą kartą ban
dysime. Jis nedaro iš anksto 
jokių planų. Viskas turi vykti 

' savaime.
Nuotaikingas. Šiandien jo 

nuotaika puiki, rytoj debesys 
spaudžia visą jo sielą ir kūną. 
Šiandien jis gyrė, rytoj peikia. 
Šiandien sutiko daryti, rytoj 
atsisakė. Šiandien visus myli, o 
rytoj visų nekenčia.

Pareigingas. Jo gyvenimo 
tikslas: pareiga. Jis neklausia 
kam to reikia. Jo pareiga jį 

šaukia ir jis pakniopstom bėga. 
Juo gali pasitikėti. Jeigu tai 
pareigos programoje jis bus lis 
ar snigs.

Gudročius. Reikia ką nors 
nuveikti. Jis sugeba surasti 
kitus, kurie darytų, bet garbę 
sugeba nukreipti į savo pusę/ 
Nepasisekus apkaltina tuos, ku
rie neatliko kaip buvo nurodyta.

; Darbštuolis. Nepaisant ko 
reikia, ar nereikia, darbštusis 
pasirengęs. Jis apsiima tiek, 
-kad bent keli nesugebėtų 
padaryti. Jis bėga, pluša. Dirba 
bet ką. Jis dirba ir ten, kur be 
jo galėtų lengvai apsieiti.

Tinginys. Skiria daugiau lai
ko poilsiui negu darbui. Tiesą 
sakant, jis niekad nedirba. Vaiz
duoja, kad pavargo, kad neturi 
laiko, kad užsiėmęs kitais svar
biais reikalais. Prie valgio jis 
pirnias, prie darbo paskutinis.

Nepatenkintas. Gali būti 
dalykai atlikti be priekaištų. Jis 
suras kuo nepasitenkinti. Jis 
įkyriai nurodinėja, kas blogo, 
bet niekad neturi savo suma
nymų, kaip reikia padaryti 
gerai. Jis vaikšto su suraukta

„Ateina naktis“po laužo. Iš k. į d.: v.s. Birutė Banaitienė, s. Danutė Garbaliauskaitienė, 
v.s. fil. Antanas Paužuolis, v.s. vysk. Paulius Baltakis, v.s. Marytė Utz, v.s. Gediminas' 
Deveikis.

2 41
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nosim. O atradęs mažiausią 
klaidelę labai pradžiunga.

Geras draugas atsiranda 
tada, kai daugiausiai reikia. 
Jis niekad nesako: „ar aš tau 
nesakiau!” Jis nurodo tavo klai
das, bet labai gražiai, kad nesi- 
junta mokymai. Jis džiaugiasi 
tavo pasisekimais. Per daug 
negiria. Tik tiek, kiek, užsi
tarnavai. Tad jo nuomone gali 
pasitikėti. Malonu su juo 
bendrauti.

ŽAIDIMAI
MARŠKINUKAI. Ar dar 

būrelis neturi savo gamybos 
vasarinių marškinukų?

. SVEIKINIMAI. Pagaminti 
proginius sveikinimus atvirutes 
sau ir savo vienetui — Velykų, 
gimtadieniams (Kalėdų reikėtų ir 
pirkti iš Vydūno Jaunimo Fondo).

VARIS. Iš’ vario galima 
pagaminti ženkliukus ir metalo 
emaliu išdažyti.

NUOTRAUKOS. Pasaulinis 
skautų centras kasmet rengia skautų 
fotografijų konkursų, lietuviai turi 
metines foto parodas. Vienetas gali 
irgi suruošti savo pagal temų ar 
laisvai. Prieš tai fotografas gali 
parodyti įvairių rūšių aparatus, jų 
savybes išaiškinti.

AMATAI. Ar nepabandyti, 
ypač jei turima pažįstamų Šiose 
srityse, stiklinių daiktų gamybų arbd 
kalvio darbų? Lietuviai yra sėulūčių' 
(metalinių kryžiaus virŠŪhių) 
specialistai. Galima ir iš skardos bei 
vario plokščių.iškirpti.

ŽVAK-ĖS. Ir mugei; ir 
Kalėdoms, ir iš v'išd — gaminti 
įvairių rūšių bei išvaizdos; Švakesj 
žibintus. - ...

mezgimas. Bušą 
ir vyrai ir moterys, tai kodėl , tik

Tai štai kiek vadovo būdo 
bruožų. Yra ir daugiau, bet tik 
tiek prisiminiau. Kuris bruo
žas tinkamiausias? Reikėtų 
sudaryti iš visų. Po (trupučiuką 
iš ten, kiek daugiau iš kitur. Tai 
lyg gera sriuba, kurioje daug 
įvairių prieskonių. Vadovas yra 
labai sudėtinga asmenybė. 
Minėtas nepatenkintasis labai 
supyks, kad vadovus palyginau 
su sriuba, bet gerasis atleis.

vs Vladas Vijeikis

moterys mezga (bendrai paėmus). 
Proga . pasikalbėti, kol visi Žiemai 
gamina megztinius. . ...

ODA. .Odos iŠditbftiiUS 
nesunku gaminti. Nebūtinai rėikia 
įrankibs pirkti — kartais tinka 
visokie geležiukai.

PLYTOS. Jeigu 
stovyklavietėje yra plytoms tinkamo 
molio, ar rifepabandyti . plyttį 
pagaminti ir Stovyklavietę patobulin
ti?

AITVARAI. Kai kuriose 
kultūrbse aitvarai yrd” suaugusių 
menas ir tfebhnika. Pagaminti sdVO, 
žiūrėti, ar galima iškelti. O lietuviški 
puošmens?

. . MUZIKA. Pagal tam tikti 
įjrdgrarhą klausytis. įkaitink tūšiiĮ 
muzikos. Gal kas iš Stfrelib Air 
pažįstamų gali pakalbėti ■■ apie 
muzikų. Kaip viėna rūšis istoriniai 
kitų paveikė? Kiek liaudies muzikas 
įtakps kompozitoriams?

TAPYBA. Išbandyti įvairias 
technikas — anglies, pieštuko, alie
jinių bei vandens dažų! Pasirihkti 
rūšį — vaizdai,, portretai; 
karikatūros. Jau bus medžiagos 
parodai su daiiinirikamž fe’švečiartiŠ 
vaišėmis!

ŽMONIŠKA IR KITONIŠKA

Skubi virtuvė. Iškepti 
kiaušinienę ar blynus karutyje 
(„tačkoje”), karučiui nuolat važiuo
jant.

Ginesas. Tai yra: ”Guiness 
Book of World Records”. Ar būrelis 
pajėgtų sugalvoti ir įvykdyti ką nors 
ypatingo, kad patektų į šią knygą?

VAIKAMS surengti šventę 
su žaidimais, pramogomis, 
lietuviškais papročiais, rateliais. 
Išpuošti patalpą, parūpinti 
užkandžius. .

Senovės Žaidimai. 
Tautosakos knygoje surasti 
senovinių lietuviškų žaidimų bei 
pramogų. Pagaminti įrankius, išm
okti daineles.

Debesyse. Šios diskusijos 
vyks medžiuose, kuriuose turi btjti 
vietos atsisėsti, rašomas, stalas 
užrašams. Gera proga pioneriją 
pakartoti.

KILPOS. Viename mazgų 
bei kilpų vadovėlyje yra 3.800 sur
išimų. Ar jau buvo mazgų bei kilpų 
rišimo varžybos?

ŠEIMOS. Kiekvienas skir
tingai augo šeimose ar namuose 
gyvena. Kokios kiekvienos šeimos 
taisyklės, tvarka, pareigos? Kaip 
tėvai auklėją sūnus, dukteris? Kaip 
šeimos nariai tarpusavyje bendrauja? 

MUZIKA. Kokios muzikos 
grupės dabar mėgstamiausios? Arjų 
muzika patrauklesnė, ar tik daugiau 
skelbiama laikraščiuose ir televizijo
je? Kokios šių orkestrų ar ansamblių 
savybės?

MENAS. Aplankyti parodą. 
Kas yra menas? Ar sugebėtumėme 
tokius pat moderniškus kūrinius 
sukurti? Kas savita kūrėjo ar 
dailininkų darbuose šioje parodoje?

■ GYVULĖLIAI.. Kaip būtų, 
jeigu visas būrelis ar draugovė vieną 
vakarą į sueigą atsineštų savo 
mėgstamus naminius gyvulėlius — 
kates, šunis, žuvytės, driežus, 
paukščius.', .' ir pakalbėk’apie-jų 
priežiūrą?

; .. ' H
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1993 m. Jubiliejinės Stovyklos

APYSKAITA

PAJAMOS

Stovyklos mokestis $77,802.00
Aukos 4,147.55
Krautuvėlė 1,604.97
Iš Lietuvos skautų kasos antrai grupei 2,500.00
Transportas 1,285.00
Kita (svečių maistas, palapinių nuoma ir kt.) 1,339.35 
State of Michigan 756.80
Nedokumentuotos pajamos 125.03
Grąža už maistą, gėrimus, kėdes 2,326.35
LSB už atleistus vadovus 711.63
ASS už atleistus vadovus 20.00

Viso: $92,618.86 $92.618.86

IŠLAIDOS

Maistas stovykloje
Ūkis (paruošimas, pravedimas, transportas) 
Stovyklaviečių paruošimas
Ambulatorija, paplūdimys, Michigan State 
leidimai ir inspektoriai
Vadija (leidiniai, transportas, svečiai, 
ženklai, laikraštėlis, krautuvėlė ir kt.) 
Draudimai (Medical, Liability & Casualty) 
LSB (Brolija)
LSS (Seserija)
LSS (Severija) likutis iŠ programų lėšų 
Grąžintas mokestis, netoakvituoti čekiai ir kt. 
Rako stovyklavietei I

Viso: !
Likutis:

Likutis sumoje $283.82 bus pervestas 
j LSS Tarybos iždą. !

$92,335.04
$ 283.82

$32,453.95
9,315.92

17,518.71

3,649.46

14,354.46
5,745.44

247.63
247.63
909.37

2,892.47
5,000.00 

$92,335;04

s. Algimantas Milašius
J.S. iždininkas

j . v.s. fil Sigitas Miknaitis
Patvirtinta1 PIRMUOS akivaizdiniame posėdyje, J.S. viršininkas
1993 m. gruodžio 11 d., Lemont, IL j
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Akyse dar tebestovint 
praėjusios žiemos olimpiados 
veidams ir vaizdams ir belaukiant 
ateinančios- vasarinės- pravartu 
susipažinti su olimpinių žaidimų 
istorija, kuri yra labai sena.

Pirmoji olimpijada įvyko 776 
m. pr. Kr. miškų apaugusiame 
Olimpijos slėnyje, Graikijoje. Tie 
visko, kas buvo senovės Graikijoje 
gražiausio bei sveikiausio. Žaidimų 
įtaka buvo tokia didelė, kad graikai 
net metus skaičiavo pagal 
olimpijadas.

Žaidimai gavo vardą nuo 
Olimpijos vietovės, o ji- nuo 
Olimpo kalno, kurio viršūnėje, taip 
tikėjo senovės graikai, gyveną jų 
dievai. Olimpijoj net stovėjo 
milžiniška vyriausio dievo Zeuso 
statula, kurią iš aukso ir dramblio 
kaulo sukūrė garsusis to meto 

skulptorius Phidias. Ta statula 
buvo laikoma septintuoju pasaulio 
stebuklu, tokia ji buvo 
grandioziška ir įspūdinga.

Olimpijados Graikijoje 
vykdavo kas 4 metai, liepos mėn. 
karščiuose (todėl atletai rungdavosi 
nuogi) ir užtrukdavo penkias 
dienas. Žiemos olimpijadų, 
žinoma, nebuvo. Pagrindinis 
senovės olimpijadų sportas būdavo 
200 jardų bėgimas. Taip pat 
būdavo boksuojamasi ir einama 
imtynių. Žaidimų laimėtojai 
gaudavo tik alyvmedžio lapų 
vainiką. Sunku įsivaizduoti, kad 
tokia dovana būtų patenkinti 
dabartiniai atletai, kaip Nancy 
Kerrigan, Dan Jensen, Bonnie Blair 
ar Čikagos “Jaučių” krepšinio 
komanda... Senovės olimpijadose, 
tačiau, būdavo draudžiama 
dalyvauti moterims ir 
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svetimtaučiams.
Senovės olimpiniai žaidimai 

tąsėsi net 1,200. metų!
Moderniais laikais olimpijadą 

atgaivino baronas Perre de 
Coubertin 1894 m., taigi, kaip tik 
prieš 100 metų. Kadangi graikai 
buvo olimpinių žaidimų 
pradininkai, kiekvienoje šių laikų 
olimpijadoje, parado metu, graikų 
sportininkai žygiuoja pirmi.

Dabar Olimpijos vietovą 
lanko daug turistų. Archeologai 
atkasė senovės bėgimo takus ir 
šventyklų griuvėsius. Daugelis 
turistų ten mėgina “pabėgėti” tuos 
200 jardų, prisimindami senovės 
sportininkus.

Šiais laikais, prieš kiekvieną 
olimpijadą, Oloimpijoj, atkastoj 
deivės Heros šventykloj, ląšio 
pagalba, iš saulės šviesos uždegama 
olimpinė ugnis, kuri laivais, 
lėktuvais ir bėglių nešma pasiekia 
kraštą ir miestą, kuriame vyksta 
olimpinės žaidynės.

Pagal R.W.Bone 
“Contemplate heroes of first 

Games amid the ruins”, 
atpasakojo sesė Nijolė
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KAZIUKO MUGĖ
Daugelį metų ruošiama Ka

ziuko mugė Bostone tapo tra
dicinė. Visi vietiniai lietuviai 
žino, kad jį ruošiama Lietu vii) 
Piliečių klube, kad įėjimas 
nemokamas, kad joje galima 
pavalgyti skanius pietus, o vai
dinimas kasmet įdomus ir nau
jas. Tai pagrindinės mugės 
dalys, o tarpus užpildo įvai
renybės.
Šįmet mugę atidarė LSS Vy

riausia skautininke vs. Birutė 
Banaitienė. Raportų metu salė- 
didžiausia tyla — rapor
tuojantiems pritrūko balso.

Septyni vilkiukai ir penkios 
paukštytės davė įžodžius. La
biausiai sveikinama buvo nau
ja paskautininkė Danutė Kaza- 
kaitienė, skautininkų,-ių rately
je davusi skautininkės įžodį.

Kokia būtų mugė be laimė
jimų? Šįmet buvo dveji. Už 
dolerį gaunami du ar trys bilie
tėliai — visi pilni. Laimėjus 
nepatinkamą laimikį, buvo 
galima be jokio primokėjimo jį 
grąžinti.

Prekių pardavimui buvo daug 
ir įvairių, o susidomėji mas jomis 
— didelis. Vyresniųjų skaručių 
Židinys turėjo gintarų, juostų, 
lininių audinių. Prie stalo 
apkrauto tortais iri pyragais ne
trūko ragautojų. Čia buvo 
galima kepinių ne tik nusipirk
ti, bet ir sužinoti kieno kepta, o 
kartais net ir receptą gauti.

Salės pasieniais rikiavosi 
prekystaliai su gausia pąsiūla 
įvairių dalykų. Visi užsiėmę, 

. nes pirkėjtį. netruko.Ak. į .
Įdomiausia mugės dąlis — 

dviejų veiksmų vaidinimas

I
M S

„Snaigė ir septyni nykštukai”, 
scenai paruoštas vs. Stefos Su- 
batienės, padedant vyresnėms 
skautėms Linai, Birutei, Judi
tai. Scenos dekoracijos s. Vy
tauto Dilbos ir „Senųjų Lapinų” 
būrelio. Paruošimas ir scenoje 
apvaldymas 27-nių vaidintojų, 
jų drabužų pritaikymas, apšvie
timas, dekoracijos ir garso per
davimas — vertas dėmesio ir pa
gyrimo. Puikiai vaidmenis at
liko: karalienė, Snaigė, medžio
tojas, veidrodis ir kiti 
vaidintojai.

Nors kovo 6-tos dienos sekma
dieniui buvo pranašaujamas lie
tingas oras, mugės vadovai 
nepabūgo rizikuoti ir nutarė 
kioskus statyti lauke, kaip 
daugelį metų įprasta. Klaidžio
jantys lietaus debesys visų 
laimei aplenkė Švi Kazimiero 
parapijos apylinkę;, tik iš vaka
ro iškabintos vėliavos ir pasta
tyti iškilmingi virtai anksti 
rytą dar buvo šlapi ir aikštėje 
balos dar neišdžiūvusios. Saulu
tei vis drąsiau ir drąsiau skver
biantis pro debesis; mugėje įsi
vyravo pakili nuotaika. .

Šiais metais mugės virši
ninkės pareigos teko Seserijos 
atstovei s. Danutei Giedrai
tienei. Mugės atidarymas vyko 
po sumos. Žmonėms susirinkus 
prie skautų vyčių pastatytų

Žmonių mugėje buvo daug. 
Čia buvo galima sutikti visus 
metus nematytus draugus ir 
pažįstamus, kai kuriuos net iš 
tolimesnių vietovių atvykusius, 
pabendrauti ir susitarti atei
nančiais metais vėl būtinai 
mugėje pasimatyti.

k.n.

KAZIUKO MUGĖ
įdomių vartų, brolis v.s. Rim
tautas Dabšys supažindino su 
Los Angeles mieste gyve
nančiais garbės svečiais: LSS- 
gos VS v.s. fil. Albinu Seku, 
ASS Vadijos pirmininku s. fil. 
Gediminu Leškiu, Ramiojo Van
denyno rajono vade s< fil. Zita 
Černeckaite-Rahbar ir dvasios 
vadovu kun. Aloyzu Volskiu. 
Vartų kaspiną perkirpti buvo 
pakviestas kun. Volskis.

Lankytojų prigužėjo pilnas 
kiemas ir abi salės. „Palangos” 

. tunto sesės pardavinėjo duoną ir 
skanias medžioklines-dešreles. 
Skautės ir prityrusios skautės 
pravedė linksmus žaidimus ir 
prekiavo ledais ir sausainiais. 
Paukštytės darbavosi prie savo 
suruoštų laimikių laimėjimų, 
globojant rūpestingai draugi- 
ninkei s. fil. Almai Vilkai-
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tei-Stočkiepei. Tuntininkės 
pareigas eina s. fil. Daina 
Kasputienė.

„Kalniškių” tunto skautai ir 
prit. skautai kepė dešreles ir 
pravedė visų mėgiamą minia
tiūrinio golfo žaidimą. 
Vilkiukai, savo draugininko 
padėjėjo skauto vyčio Vinco 
Giedraičio padedami, darbavosi 
prie savo laimėjimų ir par
davinėjo savo pačių pagamintą 
skirtingų prieskonių actą. Tun- 
timnko pareigas eina s. fil. Vy
tenis Vilkas.

Dažna viešnia iš Arizonos, 
talentingoji audėja s. Milda 
Kvedarienė, mugę praturtino, 
savo atsivežtais gausiais au
diniais ir gintarinių auskarų 
rinkiniu. Šalia sesė Giedra Gus
taitė ir šiais metais susidomėju
sius mokė marginti velykaičius. 
Turėjo jų ir pardavimui.

Mugės metu veikianti valgyk
la jau nuo seno gardžiai vaišina 
nuolatiniai atsilankančius. Tra
dicinius pietus gamina Kunig. 
Gražinos būrelio vyresnės skau
tės, dabar jau antrus metus iš 
eilės padedančios jaunesnėms 
sesėms iš Sadūnaitės d-vės. Jos 
(dauguma jaunų šeimų mamy
tės) apsiima ir vadovių atsakin
gas pareigas. Džiugu, kad 
tęsiamos mūsų lietuviškos 
skautybės tradicijos ir už 
Tėvynės ribų. O salėje pie
taujantiems buvo rodomos vaiz
dajuostės iš pernai Rako 
stovyklavietėje vykusios 
Jubiliejinės stovyklos.

Kavinę ' laikė akademikės 
skautės ir skautai, vadovaujant 
sesei fil. Danai Augutei-Scola. 
Šių metų patalpos puošimas ir 
padavėjų apranga buvo pagal 
neseniai praėjusios žiemos 
olimpiados temą.

Kunig. Gražinos būrelio sesės 
turėjo paruošusios ir rankdar
bių stalą lauke. Būrelio vadovė

Los Angeles „Palangos” tunto „Kregždžių” skilties paukštytės Kaziuko 
mugėje su savo draugininke s. fil. Alma Vilkaite-Stočkiene.

v.s. Birutė Prasauskienė, nau
joji audėja, perėmusi į pensiją 
išėjusios ilgametės darbščios 
audėjos Julijos Šlapelytės di
džiąsias stakles, tūrėjo išdės
čiusi gražius audinius ir juostas. 
Sesės Birutės, skautams visada 
paslaugus vyras Algis prisidėjo 
savo meistriškais medžio dir
biniais. Ir rankšluosčiams, ir 
juostoms pakabinti buvo jų 
didelis pasirinkimas. Šalia to 
buvo galima įsigyti namų dar
bo puikių velykinių kortelių, 
skanių lašiniuočių, siūtų

FWWWWWWWWWWWWWTI

Nuotr. V. Zelenienės 
pagalvėlių ir įvairių iš Lietuvos 

.atsiųstų smulkių meninių 
i gaminių.

Mugė tęsėsi keletą valandų, 
atnešdama skautiškiems viene
tams lėšų, kurios taip reikal
ingos naudingai veiklai. Vado
vai ir vadovės dėkingi visiems 
atsilankiusiems ir atsilankiu
sioms. Taip pat ir gerbiamam 
klebonui prel. A. Olšauskui už 
leidimą naudotis parapijos 
kiemu ir patalpomis.

V.Z.
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URUGVAI Į TORONTO

Praėjusį penktadienį iš S. 
Paulo atvyko lietuvių skautų vadai: 
Solange Trinkūnaitė ir Jurgis 
Prokopas. Juodu atvyko padėti 
organizuotis mūsų kolonijos 
skautams. Vakar rytą, lietui lyjant, 
mūsų narsuoliai skautai išvyko į 
Shangrila “Edvardo” namus* 
stovyklauti. Prie jų šiandien 
prisijungs1ir vaikučiai. Solange ir 
Jurgis grįžta į S. Paulo pirmadienio 
naktį.

16

Kaziuko mugė
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CHICAGO

„Lituanicos” vadovai ir vilkiukai — busimieji vadovai.
Nuotr. J. Tamulaičio

t'WWWWWWWWWWWWW?

“Kernavės" tunto Emilijos Platerytės 
būrelis. Iš k. klūpo vs. V. Aleknienė, 
ps. A. Lintakienė, I eit. — s. D. 
Puodžiūnienė, ps. I. Petrienė, s. I. 
Meilienė, II eil.—A. Matutienė, D. 
fBarienė ir J. Burgess.

Kaziuko mugėje su savo buvusia 
mokytoja ir vadove jvs. Dalia 
Sruogaite (viduryje) susitikusios jps. 
Aleksandra Gražytė, gvv.. 
Mikučiauskaitė, ps.fil. Nida 
Bichnevičiūtė ir gvv. Gailutė 
Sabaliauskaitė aZ
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NEEILINĖ EMILIJOS PLATERYTĖS
BŪRELIO SUEIGA

Vasario mėnesį „Kernavės” 
tunto Emilijos Platerytės vyr. 
skaučių būrelis gražiai pami
nėjo savo būrelio 11 metų gy
vavimo sukaktį, Susimąstymo 
dieną ir Vasario 16-ją. Visos 
narės, susirinkusios sesės Van
dos Aleknienės namuose kruopš* 
čiai ruošėsi sutikti savo vieš
nias, „Verpsčių” būrelio seses. 
Nuotaika buvo šventiškai 
pakili.

Sueiga pradėta susipažinimu. 
Būrelio pradininkė Vanda Alek
nienė, linksmai nusiteikusi, su 
humoru pristatė „Miliutės” sa
vo viešnioms. Būrelyje yra po 
dvi — Audros, dvi Danutės, dvi 
Irenos ir dar dvi... Julita ir Van
da, todėl kiekvienai porai įau- 
džiama atitinkanti daina. Vieš
nioms prisegamos gintarėliu pa
puoštos simbolinės draugystės 
juostelės. „Verpsčių” draugi
ninke Nijolė supažindina su to ■ 
būrelio narėmis, lakiu poetišku 
žodžiu pasveikindama „Miliu
tės”. ,, Verpstėms.-skiriama 
daina „Motulė mane barė... o 
tokių draugių, nuostabių drau- i 
gių, Kernavėje sutiksi”...

Oficialioji dalis pradėta per
žvelgiant skautiškąją ideologiją 
bei metodą tai; ideologijai 
įprasminti. Peržvelgiame 
skautų įsakymus. Pakartojame 
įstatus. Kiekviena viešnia iš 
eilės, tradicinėje „Miliučių” 
žvakidėje uždega po žvakę, pa
kartodama įstatą.'Įstatas paaiš
kinamas ir įvertinamas. Sužiba 
11 žvakučių — 11 metų! Toliau, 
šv. Pranciškaus Asyžiečio mal
da. Sustojame ratų ir oficialiąją 
sueigos dalį užbaigiame giesme 

„Sutelk mus, Viešpatie, būrin”...,
Apie Emiliją Platerytę labai 

įžvalgiai ir įdomiai pasakoja 
Danutė Barienė. Jos lengvas pa
sakojimo stilius skatina diskusi
jas. Po jų Audronė Matutienė 
greitąi ir linksmai sueigą 
„paėmė” į savo rankas: pada
lino visas į tris skiltis. Pasijun
tame, lyg būtume lietuvių lite
ratūros pamokoje. Gavome po 
uždavinį ir laiką jam atlikti. 
Buvo ir juoko ir rūpesčio, kad 
spėtume atsakyti įdomius ir pai
nius klausimus. Tačiau ir 
„Verpstės” ir „Miliutės” —

WWW¥WW¥WWW¥WW¥WT
VIENOS ŠEIMOS

GERASIS
DARBELIS

Nuotraukoje devyni šeimos 
vaikai — Vaida, Antanas, Jus
tinas, Simonas, Anupras, Seve
rija, Evaldas, Valerija ir Julija. 
Šeši jų savi, o trys priglausti 
našlaičiai, auginami ir mylimi 
kaip savi vaikai. Taigi — devy
ni!

Ši šeima nepatenka į mūsų 
bendruomenės/ visuomenės glo
bojamų našlaičių sąrašus, nes 
yra tėvas ir /pagal nusistovė
jusią nuomonę/ jis šeimą išlaiko. 
Tačiau vienam dirbančiajam 
■Lietuvoje išlaikyti vienuolikos 
asmenų šeinįą — nelengva.

„Kernavės” . tunto Emilijos 
Platerytės vyresnių skaučių 
būrelis, Danutės Barienės dėka, 
susisiekė su šia šeima Lietuvo
je ir pasiryžo jai padėti, šeimai 
labiausiai reikia barų ir drabu
žių. Siuntinių siuntimui rei
kalingos lėšos. „Miliutės” 

visos laimėjo!. Viskas (beveik) 
buvo teisingai ir laiku atsakyta. 
Sesės buvo apdovanotos „meda
liais” — dideliais šokoladiniais 
vorais.

Prie „Miliučių” paruoštų 
vaišių ir sukaktuvinio pyrago 
sueiga tęsėsi toliau. Laisvai 
buvo pasidalinta mintimis, idė
jomis, ateities planais, o jų daug 
ir įvairių. Sesėms geriesiems 
darbeliams minčių ir darbų ne
trūksta. Miliutė

kviečia prisidėti prie paramos 
šiai šeimai. Skambinkite sesei 
Danutei Barienei, tel. 708- 
790-1399.

Budime!
„Kernavės” tunto

Emilijos Platerytės būrelis
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KAZIUKO 
MUGĖS 
ABIPUS

ATLANTO

Sena yra Kaziuko mugės, ar
ba kaip Lietuvoje buvo 
vadinama — „Kaziuko turgus’" 
tradicija. Istorikai spėlioja, kad 
ji prasidėjusi nuo tada, kai šv. 
Kazimiero palaikai buvo per
kelti į Vilniaus katedrą, 1636 
metais. Turgus buvo or
ganizuojamas ryšium su ta 
pačia proga vykstančiais 
atlaidais ir vyko katedros aikš
tėje, bet vėliau persikėlė į 
Lukiškių aikštę, kurioje išliko 
iki šios dienos.

Nuo senų laikų aplinkiniai 
ūkininkai ištisus mėnesius tam 
turgui ruošėsi, gamindami par
davimui įvairius įrankius, kopė
čias, roges, medinius šaukštus 
ir daugybę kitų gėrybių, " 
Panašu yra ir dabar. Lietuvoje 
leidžiamame savaitraštyje 
„Gimtasis kraštas” matau 
nemažai nuotraukų, kuriose 
rodomi mugės „eksponatai”, 
primeną ir senas tradicijas, ir 
moderniojo gyvenimo įtarpus.

Lietuviškoji išeivijos skautija 
nuo pat pirmųjų pokarinės 
emigracijos metų pasiskolino 
„Kaziuko turgaus” tradiciją, ją 
pavadinusi „Kaziuko muge”, 
kurią kasmet surengia vieną 
kovo mėnesio sekmadienį. 
Skautai pasižymi darbštumu ir 

> savo veiklai reikalingas lėšas 
užsidirba patys, tad Kaziuko 
mugė yra pagrindinis jų pajamų 

; šaltinis. Jau iš anksto, net prieš 
i kelis mėnesius, skautų vadovai 
I ir vadovės, įtraukę į darbus savo 

narius, dažnai ir tėvų 
talkinami, tai didžiulei šventei 
ruošiasi su didele energi
ja ir pasišventimu, aukodami 
savo laisvalaikį.

Sielojamės, kad silpnėja 
jaunimo organizacijų veikla, 
vyresniesiems iš aktyvios 
veiklos pasitraukiant, tačiaū. 
džiugu matyti, kad jaunos jėgos, 
gimusios ir brendusios už 
tėvynės ribų, pasiėmė skau- 
tybės prieauglio atsakomybę ir 
tą sėkmingai vykdo. Tas ypač iš
ryškėjo Clevelando Kaziuko 
mugės metu š.m. kovo 20 dieną 
Dievo Motinos parapijos 
patalpose. Dieną prieš tai, 
užsukusi į patalpas, radau vir
tuvėje triūsiančias jaunas vado
ves, ruošiančias pietų patie
kalus, kurių tarpe buvo ir daug 
triūso reikalaujantis kugelis...

Į Dievo Motinos šventovę 
skautija susirinko rikiuota ir 
buvo labai gražu matyti, kaip 
du vilkiukai ir dvi paukštytės 
kun. Gediminui Kijauskui įtei
kė Mišių auką — pačių skautų 
pagamintas dovanas. Po 
pamaldų atidarius mugę, akys 
raibo nuo pardavimui paga
mintų rankdarbių. Akis viliojo 
nuostabiai gražios velykinės 

Sesės ir broliai Clevelande pasiruošę Kaziuko mugės atidarymui.
jotr. V). Baeevi.iiaur

verbos, dailiai pagamintos 
lentelės su sveikinimu „Sveiki 
atvykę”, tinkančios pakabinti 
bet kuriame kambaryje. Ne
stigo ir skautininkių paga
mintų tradicinių „širdelių”, 
lietuviškų sūrių ir meniškų 
margučių. Brolių medžio dir
biniai, inkilai ir kiti rankdar
biai atrodė profesionaliai. 
Parapijos svetainėje mugės 
svečiai vaišinosi pietumis ir 
pirko nuo skanėstais apkrauto 
stalo tortus, pyragaičius, 
žagarėlius. Jaunos skautukės ir 

, nedideli skautukai mikliai 
patarnavo prie stalų, surankio
dami tuščius indus, staltiesėles 
ar puodukus.

Clevelando skautija džiau
giasi tokia didele visuomenės 
parama, nes mugę ' aplankė 
didokas būrys lankytojų iš arti 
ir iš toli. Matant pasiruošimus, 
rankdarbius, patalpų papuo
šimą, puikius pietus, džiugina 
'viltis, kad jaunoji- karta eina 
vyresniųjų pėdomis. Joks viene
tas neprisiima nuopelnų už 
mugės pasisekimą; visi sutar
tinai tvirtino, kad mugė buvusi' 
surengta visų vienetų bend
romis jėgomis.

Aurelija M. Balašaitienė
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CLEVELAND
KAZIUKO MUGEI

PRAĖJUS
Buvo ne šv. Kazimiero, 

o pirmoji pavasario diena. 
Dangus buvo mėlynas ir 
skaisti saulė švietė, kai šven
tėme Kaziuko mugę. Po ilgo 
laiko vėl tokią, panašią, kaip 
būdavo anais senais laikais.

Pradėjome su rytmetine 
radijo valandėle, kurioje 
prityrusios skautės kandida
tės pakvietė visuomenę į 
mugę maloniais- žodžiais ir 
nuotaikingom!* skautiško
mis dainomis. Seniai jau 
buvome tąi girdėję ir džiau
gėmės klausydami.
. Ir šventos Mišios praėjo 

po skautišku ženklu: skau
tės ir skautai atėjol bažny
čion rikiuotėje ir unifor
muoti. Ir giesmės, ir pa
mokslas, ir aukojimas buvo 
pritaikinti dienai. ,

Mugėm įžengus, atsiduri 
stovykloje. Paparčių apsup-

ta palapinė, stovyklos įren- 
girnai, toliau ant sienų skau
tų įstatai, skautų veiklos 
nuotraukos, skautų rankų 
darbai (nuo vyriausių ligi 
pačių mažiausių rankučių), 
velykinių verbų stalas, me
džio dirbiniai, maisto gami
niai, skautiškos spaudos ir su
venyrų stalas, vaikams mar
gučių marginimo stalas - vis 
tai daugelio žmonių triūsas.

Ne mažiau triūso ir sve
tainėje, išpuoštoje ramunių 
žiedais, kur svečių laukė 
gausus ir skaniai pagamin
tas maistas kava su gundan
čiais saldumynais, ne tik čia 
vietoje pavalgyti, bet ir na
mo parsinešti.

Cleveland© Skautija kar
tą metuose pakviečia visuo
menę tradiciniam pasižmo-

Vs. /. Jonaitienė ir s. A. Bakūnienė 
Kaziuko mugėje

nėjimui, Kaziuko mugei. Jie 
patys įdeda daug pastangų 
mugei organizuoti. Jie 
kviečia skautų tėvelius ir 
rėmėjus įtaiką. Ir jie džiau
giasi visuomenės dėmesiu 
jų pastangoms ir nuoširdžiai 
už tą dėmesį dėkoj a. Oš.

Vyr. skautė Virginija Bruožytė-Muliolienė gieda himnus 
Vasario 16 d. minėjime v Bacevičiaus nuotr

Pilėnų tunto tuntininkas vs. R. Belzinskas rikiuoja 
skautus Kaziuko mugės atidarymui, šalia vs. A. 
Muliolienė ir V. Pollak

Kaziuko mugėje vs. V. Bacevičius su spaudos ir 
filatelijos rinkiniais
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BOSTON
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

Klubas pilnas prigužėjo, kai 
1994m. kovo 13, sekmadienį, 
Bostono Žalgirio ir Baltijos tuntų 
skautai, skautės ir rėmęjai 
privažiavo į tradicinę Kaziuko 
mugę.

Artėjant 11:30 vai., skautai ir 
skautės, pasipuošę tvarkingomis 
uniformomis, išsirikiavo ir pagerbė 
vėliavų įnešimą, komanduojant ps. 
Naidai Šnipaitei. Tunto sueigoje 
buvo perskaityti tuntininkų 
įsakymai. Sekė įžodžiai.

Po oficialios dalies, 
paukštytės ir vilkiukai buvo 
pakviesti perkirpti Kaziuko mugės 
vartų kaspinus. Tai ir buvo 
Kaziuko mugės atidarymas.

Gausus būrys susirinkusiųjų 
tuoj pat sėdo prie pavasariškai 
papuoštų stalų ir gardžiai valgė 
Židiniečių paruoštus pietus. Kiti 
žvalgėsi į visas puses: vienur vilkų 
stalas viliojo su laimės lenta ir 
užkandžiais, kitur prityrę sakutai 
vaišino svečius su Ifetuviškais 
kotletais ir kvietė išbandyti laimę

Paukštytės su savo vadove ps. Birute Žiaugriene. Laura Kazokaitytė, 
Aura Nudkart, Audra Mickūnaitė, Kristina Lingertaitytė, Lina 
Dabrilaitė, Nomeda Girniutė, Loreta Kazakaitytė, Daina Žiaugraitė

bemėtant “darts” į pasaulio 
žemėlapyje nurodytas vietas ir 
rinkti taškus. Įdomu buvo 
pastebėti, kad pataikydamas į 
Maskvą arba Rusiją jokių taškų 
negavai, o pataikius Lietuvon arba į 
Bostoną, galėjai daugiausia taškų 
surinkti -15 -, ir tuoj pat galėjai 
pasirinkti dovaną. Daugelis 
publikoje pasipuošė prit. skaučių 
pagamintomis odinėmis sagomis 
su vardais ir trispalvėmis. Skautai 
jaunimą pritraukė su elektroniniais 
žaidimais, o paukštytės viliojo su 

laimės šuliniu, gražiais rankdarbiais 
ir pyragaičiais. Skautės ir prit. 
skautės vaikštinėjo siūlydamos 
šokoladines rožes, o prie stalų 
matėsi įvairiausių, jų pačių 
pagamintų, gintarinių papuošalų ir 
verbų.

Vyr. skaučių židinys irgi 
neatsiliko nuo jaunimo! Jų loterija 
sutraukė daug žmonių, o stalas 
buvo apkrautas visokiom 
grožybėm. Skautų tėveliai skaniai 
vaišino svečius su įvairiausiais 
tortais, pyragaičiais ir kavute.

Paukštytės: Lina Dabrilaitė, Audra Mickūnaitė, 
Laima Manomaitytė, Lina Kazakaitytė. Vilkiukai: 
Darius Subatis, Rolandas Hauser, Jonas 
Bielkevičius

0OSTOM4S 
j£| °-*Ė

Prityrę skautai prie savo žaidimų stalo, skl. Kazys 
Adomaitis, pskl. Jonas Kriščiūnas, pskl. Aras 
Knašas
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Vilkiukai prie savo stalo su padėjėja Rima Knašiene. Tomas Subatis, 
Simas Phillips, Aleksas Hauser, Alvydas Knašas, Aliukas Volosenko, 
Gintas Adomaitis

Trečią valandą, gausi publika, 
kurios tarpe buvo daug jaunų 
vaikučių, slinko arčiau prie scenos, 
kad'gerai matytų Šių metų Kaziuko 
mugės spektaklį, “Snaigė ir septyni 
nykštukai.” Talentingi Bostono 
skautai ir skautės jau daugiau, kaip 
20 metų pastato vaidinimėlį 
Kaziuko mugės proga.

Per paskutinius dešimt metų, 
v.s. Stefa Subatienė puikiai 
pritaiko pasakąs scenai, o ps. Lina 
Subatienė talentingai ir energingai 

sužavėta pasakos pristatymu. Scena 
puiki, parušta senųjų Lapinų skautų 
vyčių būrelio, kostiumai žavingi, 
koordinuoti ps. Juditos Subatienės, 
muzika meniškai pritaikyta ps. 
Birutės Žiaugrienės, o šviesos ir 
garsų sistemos, tvarkomos 
prit.sk.si. Kazio Adomkaičio, 
užtikrino sklandų pasirodymą.

Bostono skautų ir skaučių 
tarpe tikrai yra talentingų ir 

■dinamiškų vaidintojų. Nykštukai, 
gėlytės, bitės ir gyvuliukai 
sužavėjo publiką savo juokingais ir 
grakščiais pasirodymais. 
Pagrindiniai vaidintojai atliko savo 
roles taip puikiai, lyg būtų buvę 
seni dramos veteranai. Paukštytė 
Loreta Kazakaitytė, vaidinusi 
Karalienę, tikrai realistiškai ir 
talentingai įgyvendino savo rolę! O 
veidrodis- Tomas Subatis, Snaigė- 
Gina Walat ir Princas Gražutis- 
Gintas Adomkaitis puikiai ir labai 
natūraliai atliko savo roles. Krivis- 
Karalienės tarnas- Aliukas 
Wolosenko, prijuokdino publiką su 
savo pasišaipymais iš Karalienės.

Visi vaidintojai kalbėjo aiškiai 
ir lėtai. Buvo malonu klausytis ir 
stebėti šiuos jaunus vaidintojus. 
Pagarba jų tėveliams ir režisierei už 
įdėtą milžinišką darbą beruošiant 
vaikučius vaidinimui.

Žalgirio ir Baltijos tuntų 
tunttininkai, s. fil. Algis 
Adomkaitis ir ps. fil. Jūratė 
Aukštikalnienė nuošidžiai padėkojo 
publikai už paramą. O svačiai, 
išsiskirstydami į namus, džiaugėsi 
turėję progą praleisti šv. Kazimiero 
šventę tokioj pakilioj nuotaikoj.

režisuoja. Publika ir vėl buvo

^Vaidinimas

Tuntininkas s-f ii. Algis 
Adomkaitis su ps.fil. Naida 
Šnipaite. Toliau ^matosi v.skl. 
Regina Kulbytė
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Šių metų GVM ir AM vado
vų,-ių lavinimo stovykla vyks 
liepos 30-rugpjūčio 6 d. Čikagos 
skautijos Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan. Stovykla pra
sidės ir baigsis 12 vai. (vidu
dienio) punktualiai.

Dalyviai — skautės nuo 16 
metų amžiaus, II prityrusių 
skaučių patyrimo laipsnio, 
vadovaujančios, arba turinčios 
sugebėjimų vadovauti. Skautai 
nuo 17 m. amžiaus, I skautų, ar
ba II prityrusių skautų 
patyrimo laipsnio, jauni 
vadovai, arba turintys sugebėji
mų vadovauti. Išimtinais atve
jais, tuntininkams pristačius ir 
skyrių vedėjams patvirtinus, 
gali būti ir vieneriais metais 
jaunesni.

Registracijos lapai su mo
kesčiu siunčiami GVM ir AM 
vadovams (iki š.m. balandžio 23 
d. — be išimties), 2 Jackson Cir
cle, Ocean, N.J. 07712-3209. 
Tel. 908-922-1296.

Mokestis — 120 dol. (U.Sj. 
Kanados skautai,-ės siunčia 
paTi.. perlaidas (Postal Money 
order). Čekius rašyti LSB-AM, 
arba LŠS-GVM. Pašto perlaidas 
rašyti: Gilandą Matonis arba 
Casimir Matonis.

Transportu pasirūpina vietos 
vadovai. Iš toliau atvykstan
tiems siūlome pasitarti su tun- 
tininkais Čikagoje. Palapinėmis 
pasirūpina vienetai. Iš toliau at- 
skrendantiems palapinės bus 
parūpintos.

Įsidėmėtina pastaba: Sto
vykla bus užskaitoma tik daly
vavusiems nuo pradžios iki pat 
pabaigos. Pavėluoti atvykimai 
ir ankstyvi išvykimai nebus lei
džiami. Transportą galima iš

Skautų stovykla Šiais metais 
vyko Gillwell Parke. Ji prasidėjo 
sausio 2 d. ir tęsėsi iki sausio 10 d. 
Visi miegojo palapinėse, išskyrus 
paukštytes ir vilkiukus, ir svečius, 
kurie miegojo kambariuose.

Stovykloje mes turėjome visokių 
įdomių ir įvairių užsiėmimų. 
Programa buvo labai gerai 
suorganizuota, nes mes visą laiką 
kuo nors buvome užimti. Visi 
skautai ir skautės buvo suskirstyti į 
keturias grupes. Grupės buvo 
pavadintos m ėdžių vardais: Ąžuolai, 
Beržai, Klevai ir Pušys. Šitose 
grupėse mes beveik viską darėm: 
dažėm, piešėm, audėm juostas, 
plaukiojom baidarėmis, lipdėm 
dalykus iš molio ir taip pat buvo 
„komando“ kursai. Tik buvo gaila, 
kad beveik visą laiką lijo.

„Komando“ kursų mes nedarėme 
savo „medžių“ grupėse, o su savo 
bendraamžiais. Aš buvau su kitomis 
skautėmis. Lietus lijo, kaip iš kibiro. 
Niekas nebijojo susipurvinti arba 
sušlapti, nes jau vistiek buvo visi 
šlapi.

Kai mes plaukiojome

anksto suplanuoti atitinkamai. 
Negalintieji pilnai dalyvauti, 
neturėtų iš viso vykti.

Įvairumai: Vidurio rajono 
!> skautų,-čių stovykla vyks 

rugpjūčio 3-13 d. Rako stovykla
vietėje. Pageidaujantieji gali 
dalyvauti Vidurio rajono 
skautų,-čių stovykloje iš anksto 
susitarus su stovyklos virši
ninku fil. s. Romu Rupinsku.

GVM-AM dalyviai Vidurio ra-> 
jono stovyklos užsiėmimuose 
rugpjūčio 3-6 dienomis nedaly-' 
vauja. Budėkime!

v.s. fil. Gilanda Matonienė 
v.s. fil. Kazys Matonis

Skautų 
• stovykla

Baidarėmis, buvo gerai; nestoras 
buvo šiltas ir nelijo. Buvo' mąlonu 
net eiti pasimaudyti.

Mes audėme juostas labai 
įdomiai. Audėme vieną didelę 
juostą grupėje, kuri susidėjo iš 
dešimties asmenų. Ne su staklėmis 
audėme, o su skautais, kurie 
landžiojo, laikydami rankose ilgus 
siūlus, ir pindami milžinišką juostą.

Stovykla man patiko, nes buvo 
atvykę ne tik iš Džiugo tunto skautai 
ir skautės, bet ir skaučių ir skautas 
iš Adelaidės, Sydnėjaus ir iš 
Tasmanijos. Taip pat atvyko į 
stovyklos uždarymą Ramovės 
pirmininkė, v.skautininke Jonė 
Žitkevičienė ir v.sfil.dr. kun. 
P.Dauknys, kuris pravedė šv. mišias 
stovyklos uždaryme. Sv. mišias buvo 
pravedęs ir stovyklos atidaryme.

Man ši stovykla buvo labai 
įdomi. Valgis buvo labai skanus. 
Man patiko laužai vakarais, ir 
užsiėmimai, bet man labai nepatiko 
keltis dėl mankštos!

Dalia Didžytė
Lituanistiniai kursai, 9 kl, Melb.
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Postn'aslei

SKAUTU AIDAS
r: send -address changes to:

i ALp(LKA)3083
1994, Nr. 6

4613 W, 106 PI.
°ak Lawn, IL 60453

NEAIŠKU
— Tėveli, kaip ilgai reikia važiuoti 

traukiniu nuo Kauno iki Šiaulių?
— Greituoju traukiniu apie dvi va

landas.
— O nuo Šiaulių iki Kauno?
— Neprotingas klausimas. Žinoma, 

tiek pat.

— Tai visiškai ne neprotingas klau
simas, tėveli. Nuo Kalėdų iki Naujųjų 
Metų tėra tiktai .septynios dienos, o 
nuo Naujųjų Metų iki Kalėdų beveik 
visi metai.
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