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Kaziuko mugė — tai viena 
gražiausių užsienio lietuvių 
skautų tradicijų. Galbūt jos 
sumanytojai nei sapnuote ne
sapnavo, kad ji taip įleis šaknis 
ne tik lietuviškoje skautijoje, 
bet ir visuomenėje. Pasirėmusi 
garsiųjų Kaziuko mugių, 
pamėgtų Vilniaus krašte šv. 
Kazimiero šventės proga, pavyz
džiu, lietuvių skautų vadovybė 
sukūrė savitą, mūsų sąlygoms 
pritaikytą, tradiciją, kuri 
puoselėjama jau netoli 40 metų 
ne tik Čikagoje, bet ir kituose 
mieštuose; nė tik Amerikoje, bet 
ir kituose kraštuose, kur tik 
pasireiškia lietuvių skautų 
veikla.

Tai auklėjimo, bendradarbia
vimo, darbštumo ir pasitenki
nimo savo rankų uždarbiu 
šventė, tuo pačiu puoselėjanti 
lietuviškus papročius, tęsianti 
gražias vilniškių Kaziuko 
mugių tradicijas ir akivaizdžiai 
atkreipianti jaunimo dėmesį į 
lietuvių tautos šventąjį. Juk tas 
Kaziukas, kurio vardu pavadin
tas renginys, yra ne kas kitas, 
o šv. Kazimieras, kovo 4 d. 
įrašytas visuose lietuviškuose 
kalendoriuose. Norime tikėti, 
kad ilgo pasiruošimo mugei 

'metu, dirbant rankdarbius, 
at liekant projektus, kurie „pri
vilios” publiką ir padės sutelkti 
lėšų, reikalingų skautiškai 
veiklai, vadovai atranda progų 
pakalbėti apie šv. Kazimierą, jo 

meilę Lietuvai, nuolatinę globą 
jos jaunimui. Be šv. Kazimiero 
mugė būtų tik „blusturgis”, 
kaip vaikai mėgsta vadinti 
tokias suneštines prekybas. 
Pavadinus Kaziuko vardu, 
mugė įgauna kitą, daug kilnes
nę prasmę.

Mugės ruošos darbai ir talka 
atlieka vertingą vyresniųjų bei 
jaunesniųjų bendradarbiavimo 
paskirtį. Ne tik patys skautai, 
bet ir jų šeimos nariai, pralei
džia daug valandų, gamindami 
„muginukus”, kad lankytojai 
butų pavalgydinti, pagirdyti, 

palinksminti ir prie prekystalių 
paliktų kuo daugiau dolerių. 
Tai efektingas ir pagirtinas bū
das skautams susirinkti savo 
veiklai lėšų, netiesiant nuolat 
ranką į visuomenės gerašir
diškumą. Savo pačių darbu ir 
pastangomis gautas uždarbis, 
vėliau jį panaudojant įvairiems 
skautiškos veiklos reikalams, 
kaip puiki pamoka, įsirėžia 
jaunoje sąmonėje visam gyve
nimui.

Danutė Bindokienė Draugas
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muilu
IAUSINIS daugeliui 
pasaulio tautų yra 
tapęs gyvybės, vai
singumo, gamtos at
budimo simboliu. Lie
tuvos kaime kiauši
niai buvo stipresnis, 
nekasdienis maisto

produktas,- pvz., dar XX a. pr. mote
rys į gimdyvės palankynas nešdavosi 
kiaušinienės. Kada Lietuvoie pradėta 
kiaušinius marginti? Apie Juos, kaip 
ir apie daugelį kitų realijų, deja, te
turime vėlyvų duomenų.

Margučius greta kitų Velykų stalo 
patiekalų mini pirmasis lietuvių etno
grafes Liudvikas Adomas Jucevičius 
monografijoje „Lietuva: jos senovės 
paminklai, buitis ir papročiai“ (1846). 
Motiejaus Valančiaus „Palangos Juzė
je“ (1869) siuvėjas iš Rokiškio apy
linkių pasakoja: „Didžiojoj subatoj 
Mickienė kepė pyragus, mėsą ir dažė 
kiaušinius. Vaikai laižydamos veizėjo į 
tuos skaninius, tačiau ragauti nedrįso“. 
Apie kiaušinių marginimą Stalupėnų 
apylinkėje XIX a. viduryje rašė vokie
čių kalbminkaš Karlas Kapelerls „Kaip 
senieji lietuvininkai gyveno" (1904).

Kiaušinius margino moterys ir mer
ginos. Margučių reikėjo turėti ir na
miškiams, ię' lalauninkams, pas krikš
tatėvius Jų ^ateidavo maži pipirai (pa
gal paprotį — iki aštuonerių metų). 
Viena kita mažiau pasiturinti moteris 
prieš Velykas margučių pintinę vež
davo į turgų. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą margučių į Kauną atveždavo kai 
kas net nuo Raseinių.

Tradiciniai margučių puošimo būdai 
buvo dažymas ir skutinėjimas. Prieš 
dažant, segtuku, šipuliuku ar plonu 
metaliniu vamzdeliu, padažytu į Ištir
pintą vašką ar lajų, išvedžiojami raš- 
tąi. Tada kiaušiniai verdami ir kartu 
nuspalvinami. Puošiant antruoju būdu, 
kiaušiniai pirmi nuspalvinami, paskui 
peiliu ar kitu smailu įnagiu išskutlnė- 
jaml raštai. Dažyta dažniausiai svo
gūnų lukštais — rausva snalva. Skirp
sto žievėmis nudažydavo geltonai, ra
munėlėmis — gelsvai, uolo žievėmis 
— tamsiai raudona . • anomis, rugių 
želmenimis — žalia;, : ..^alksnių žie
vėmis su geležies rūda -’juodai, ru

giagėlių žiedais — mėlynai. Dažyta ir 
beržo vantų lapais, beržo pumpurais. 
Slo amžiaus ketvirtame dešimtmetyje 
atsirado specialių ryškiaspalvių lakų.

Puošta dažniausiai geometriniais 
(taškai, rombai, trikampiai, danteliai, 
kriputės, lankeliai) ir augaliniais (eg
lutė, gėlės žiedai su lapeliais, ypač rū
tos ir kt.) motyvais, įvairiausiomis 
jų kompozicijomis. Pavaizduodavo ir 
žvaigždę, saulę su spinduliais. Raštai 
dažniausiai išdėstyti dviejuose šonuose 
ir galuose.

Yra ir naujų margučių puošimo bū
dų. Žalias kiaušinis apklojamas įvai
raus dydžio ir formos blunkančio po
pieriaus ar medžiagos skiautelėmis, 
svogūnų lukštas, vantų lapais, apvy
niojamas plona medžiaga ir tada ver
damas. Kitas būdas — ant kiaušinio 
uždedama kokio nors augalo lapeliai, 
aprlšama trikotažo medžiaga ir verda
ma dažuose. Lapeliais apdėtos vietos 
lieka šviesios.

Margučius šeimininkė padėdavo pir
mąją Velykų dieną ant vaišių stalo, o 
iki Pirmojo pasaulinio karo padalyda
vo po keletą kiekvienam šeimynos na
riui. Kupiškėnai, juos sudėdavo į klau- 
šinyną — medinį stiebelį su 12 iŠ vie-

los Išlankstytų žiedų. Sis prietaisėlis 
būdavo apvyniotas margais popieriais.

Per Velykas margučiai buvo susiję 
su daužavlmo, ritinėjimo ir lalavlmo 
papročiais. Dar XX a. pradžioje vyrai 
pirmąją šventės dieną, važiuodami ar 
eidami į prisikėlimo Iškilmes, pasiim
davo ir margučių. Susibūrę miestelio 
aikštėje ar savo kaimo kryžkelėje, dau
žydavo margučius. Sumuštas kiaušinis 
— nugalėtojo kišenėn. Atsirasdavo ir 
gudruolių, mėginusių apgaule numušti 
kitų margučius: ištraukę pro skylutę 
žalio kiaušinio turinį, prileisdavo der
vos ar cukraus, o paskui nudažydavo.
Tačiau netikro margučio savininkas 
pats galėjo būti sumuštas.'

Kita pramoga — margučių ritinėji
mas. Ritinėta nuožulniai padėtu love
liu. M. Valančius šį paprotį taip apra
šė: „Šeimyna su vaikais, ’’’ • ' duo
belę, ritinėjo kiaušinius; kurio Kiauši
nis rietėdamas užgavo kitą, tuojau vai
kiukas ritinęs atimdavo“.
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Jauni vyrai ir bernai Velykų pir
mos dienos vakare per savo ir gretimus 
kaimus eidavo lalautL. Vienas Jų gro
davo armonika ar smuiku. Prieš eida
mi, lalaunlnkai susirinkdavo parepe
tuoti giesmių ir lalinkų. Juk pasitai
kydavo, kad šeimininkas pats užsaky
davo pagiedoti kokį nors dalykėlį. Ne
mokėsi pagiedoti — negausi margučių. 
Lalaujama buvo nuo pirmos dienos va
karo iki paryčių. Atėję prie pirkios lan
go, lalaunlnkai pasveikindavo jos gy
ventojus ir paklausdavo: „Tėvuli, ar se. 
ka (t.y. galima) pagiedot?“arba „Leiskit 
palinksminti namelius ir mažus valke
lius“. Seimininkui sutikus, sugiedoda
vo, o kas nors iš namiškių išnešdavo 
lalauninkams keletą margučių. Jei na
muose būdavo merginų, dar padainuo
davo „Vynelį“ arba „Lalinką“. Tada 
lalaunlnkai būdavo kviečiami į vidų 
(ypač Dzūkijoje) maloniais žodžiais: 
„Ačiū, broleliai, už gražius žodelius ir 
už tokius širdingus linkėjimus“. U’ėie 

vidun, truputį paviešėdavo, pagrodavo, 
pašokdavo. Surinktus margučius nešio
davo mažesnis berniukas, paskui la- 
launinkai juos pasidalydavo. Iki Ant
rojo pasaulinio karo lalavlmo paprotys 
gyvavo Dzūkijoje. Išnyko pokario ne
ramumų metais. Ilgiausiai buvo lalau
jama Seinų krašto lietuvių kaimuose.

Margučiai — kaip viena tautodailės 
šakų — įdomūs ir šiandien. Nemažus 
jų rinkinius turi mūsų dailės muziejai, 
Lietuvos istorijos ir etnografijos 
muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus. 
Savo kūrybos margučius parodose eks
ponuoja ne viena liaudies menininkė.

„Vagos“ leidykla „Lietuvių liaudies 
meno“ serijoje turėtų išleisti knygą, 
skirtą margučiams ir Vilniaus ver
boms. Margučiai ir verbos — trapūs 
ir neilgalaikiai dailės kūrinėliai; už
fiksuoti leidinyje, jie praturtintų mūsų 
kultūrą, literatūrą apie tautodailę.

VACYS MILIUS

Margučius ritinėja Tolučių km. (Tytuvėnai). 1933 m.
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Alpinizmo treniruotės Plungėje

Vargše alpiniste! Tau nesvar
bu, kad Tu suplyšusiomis kelnėmis, 
nudaužytomis kojomis, kruvinomis 
rankomis, sulysęs ir išbadėjęs įkopi 
į viršūnę tik tam, kad pajustum 
pasaulio didingumą!

Tau nesvarbu, kad Tu bet 
kada gali nukristi į prarają, gali 
sušalti, gali būti gyvas palaidotas 
po sniego lavina ar kalnų griūtimi. 
Tu lipi, nes nori nugalėti save, 
įveikti nežinios baimę, pajusti, kad 
esi'ko nors vertas. Ir kas iš to, kad 
viršūnėje išbusi tik dešimt-penkio
lika minučių? Gal per tą laiką tu 
suprasi daug daugiau nei būdamas 
mieste metus antrus... Grįžęs į 
namus Tu juoksies iš šiandieninių 
žmonių rūpesčių, bėdų, nes Tau 
jos pasi'rodys.menkos. Tu pasakosi, 
kaip trykšdamas jėga, drąsa, kopei 
į kalnus, ten, kur sniego šlaitai, 
nuobirynai',’ uolos, kur matėsi vir
šūnės.

Tačiau Tavęs niekas nesupras 
ir palaikys tai tik vaikišku užsiėmi
mu. Jiems šito ir nesuvokt, nes jų 
pasaulis kitoks. O Tu, pailsęs nuo 
vargų kalnuos, naktį sapnuosi, kaip 
pro pakeltą palapinės skverną į i 
tave, anksti pakirdusį ir miegmai-1 
šio šilumos nenorintį palikti, ima 
žvilgčioti kalnai...

Kam teko būti kalnuose, tas 
žino, kaip kalnai traukia žmogaus

Aivaras leidžiasi dulferiu. Nuotr. 
Aivaro Gelumbicko.

sielą. Ne veltui žmonės, vaikščio
jantys į kalnus, šneka, kad tas, 
kuris kartą pabuvojo kalnuose, be 
jų nebegalės gyventi. Na, o papras
tas žmogelis, kuris nepatyrė kalnų 
didingumo, taip ir nesupras, ko 
žmonės, rizikuodami savo gyvybė
mis, kopia į viršūnes... „Kokia iš to 
nauda?“ — paklaus koks miestietis 
ir pats atsakys: — „Garbės trokšta 
ar pinigų per daug kišenėje?!“ Jam 
nesuvokiama, kad kalniečiai (žmo
nės, vaikščiojantys į kalnus) deda 
litą prie lito, idant vasarą nuva

žiuotų į Kaukazą, Pamyrą, Tian- 
Šanį ar Altajų... Nesuvokiama ir 
tai, kad tik užkopęs į kalnų viršū
nę, žmogus pajunta, koks yra 
mažas šiame pasaulyje ir ko yra 
vertas. Tai ne vien savęs išbandy
mas. Tu išmoksti nugalėti baimę, 
patį save ir sunkiausiose situacijose 
elgtis drąsiai, apdairiai ir pasiauko
jančiai. Tik pasiekęs viršūnę, Tu 
pajunti nugalėjęs save...

Kelionėje tu supranti, kaip Tu 
reikalingas kitiems ir kaip kiti 

reikalingi Tau. Reikalingas tiems, 
kurie greta, kurie pasiliko namie ir 
laukia tavęs sugrįžtančio...

Gal todėl’ ne vienas žmogus, 
kalnuose pabuvojęs ir patyręs daug 
sunkumų, pavojų, kurie pareika
laudavo visų valios pastangų, jėgos, 
drąsos, šaltakraujiškumo, nesu
pranta miestiečių nusiskundimų 
dėl neva sunkaus gyvenimo. O ar 
jis tikrai jau toks sunkus ir baisus, 
kad mes taip aimanuojam? Ar mes 
tikrai žinome, kada yra sunku?

Savaitgaliais Plungėje, 3-osios 
vid. mokyklos sporto salėje susi
renka jaunimas į alpinizmo treni
ruotes. Gal tai pirmosios alpinizmo 
treniruotės Plungės rajono istori
joje ir gal iš dabartinių vaikinų 
išaugs žymūs alpinistai. Tačiau 
dabar jie negalvoja apie tai ir į 
treniruotes susirenka dėl kitko. 
Jiems patinka. Patinka nugalėti 
save, savo baimę, įrodyti, kad jie 
sugeba tai, ko nesugeba kiti jų 
bendraamžiai. Jie nori įveikti sun
kumus ir pasiekti tikslą. Čia ne 
kalnai, o tik sporto salė. Tačiau ir 
iki jos lubų palipti — ne lengviau 
nei kalnuose. Taip, aukštis ne du,
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ne trys kilometrai, bet ir iš dešim
ties metrų aukščio nusileisti dulfe- 
riu (12 mm storio virve) ne kiek
vienas gali. Tam reikia drąsos. 
Drąsos ir jėgos reikia, kad perei
tum lubomis nuo vieno salės galo 
iki kito. Nors salės ilgis tik 50 
metrų, bet ir aš pirmą kartą šį 
atstumą įveikiau tik per pusvalan
dį. Nusileidus apačion, prakaitas 
žliaugte žliaugė, o kitą dieną mėly
nių net neskaičiavau.

Ne daug kas žino, kiek jėgų ir 
šaltakraujiškumo reikia, norint 
užčiuožti (traversas) virve nuo 
balkono iki lubose įsegto karabino. 
Virvės ilgis — vos 8-12 metrų, ir 
jos pakrypimas — 20-25 laipsniai. 
Tačiau pirmą kartą vaikinai tą 
kliūtį įveikė, tik gerą pusvalandį 
paprakaitavę. Ne gėda, kad 10 
metrų įveikta per 30 minučių — 
tai vaikinų laimėjimas, nes jie 
įveikė kliūtį. Nesvarbu, kad rankos 
skaudėjo nuo virvės nudeginimų, 
kojos drebėjo iš nuovargio — bet 
tai buvo pergalė! Jie išmoko nebi
joti aukščio, saugoti vienas kitą, 
padėti vien kitam, išmoko įsegti 
karabiną, užsidėti dulferj (nusilei
dimo virvė veriama per karabiną ir 
specialią duraliuminio plokštelę), 
rišti mazgus... Jie daug ko išmo
ko... Aš negirdėjau jų sakant „sun
ku“, „aš pavargau“, nors prakaitas 
jiems bėgo srovelėmis, o jų veidai 
išdavė juos esant pervargusius. 
Pavargusius, bet užtat laimingus. 
Nieko, kad nė vienas neliko be 
mėlynių, ne visi dar įveikė visas 
kliūtis, ne visi dar išmoko įveikti 
save, baimę, nežinomybę — viskas 
dar prieš akis: ir sunkiai įveikia
mos kalnų viršūnės, ir ne mažiau 

sunki gyvenimo kasdienybė.
Ilgai po treniruočių mąsčiau, 

kuris iš jų atras naujus kelius į 
kalnų viršūnes. Nors iš visų vaikinų 
tik vienas kitas yra buvęs kalnuose, 
tačiau visi jie jau yra paragavę 
„alpinizmo duonos“.

Jie dar tik pradeda mokytis 
alpinizmo meno ir jų nėra daug: 
visus galima ant pirštų suskaičiuoti.

ŽINIOS IŠ PASVALIO

Neseniai gautame laiške iš 
Pasvalio tenykštės skautiškos 
veiklos vadovė sesė Jurgita 
rašo:

„Trumpai apie mūsų 1994 
metų vasaros stovyklas. Pirma 
stovykla vyko liepos mėnesį 
kartu su švedais. Stovykloje 
dalyvavo 40 asmenų. Dalyvavo 
skautai iš Biržų ir iš Pabiržės. 
Stovykla sekėsi sunkokai. Tai 
buvo pirmoji Pasvalyje vykusi 
stovykla. Tuo metu mūsiškių 
daugiausia dalyvavo mažiukai, 
kurie beveik nekalba angliškai, 
o švedai visi buvo suaugę ir la- 

Pasvalio vietininkijos skaučių „Kregždžių” skilties sesės.

Tačiau jie jau pateko į Plungės 
skautų istoriją, kaip pirmieji, kurie 
bando alpinizmą savo gyvenime 
paversti realybe. O galbūt tai pir
mieji alpinistai Plungės rajone?

Žydrūnas Pilitauskas
Vaižganto 84-36, 

Plungė 5640

'biau norėjo susipažinti su ra
jonu ir jo apylinkėmis, negu 
gyventi stovyklinį gyvenimą, 
kadangi jie pas mus pirmą sykį.

Antroji stovykla vyko rug
pjūčio mėnesį. Dalyvavo 7 pran
cūzai, 12 rusų, skautai iš Biržų, 

1 Pabiržės ir mūsiškiai, daugiau 
negu 40 asmenų. Šioje stovyk
loje sekėsi kur kas geriau, nes 
nebuvo didelių kalbos pro
blemų, kadangi Pasvalyje 
daugiau mokoma prancūzų 
kalba, o, be to, ir prancūzai čia 
nebe pirmas kartas. Dvi savai
tes gyvenome grynai stovykli-
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niu gyvenimu.
Griodžio 2 d. Pasvalyje įkū

rėme vietiųinkiją — „Svalia- 
Eevuo”. „Svalia” — mergaičių, 
„Levuo” — berniukų. Tai per 
Pasvalį tekančių upių 
pavadinimai.

Lapkričio 11d. Darius Mika
lauskas (jis dabar mano pa
vaduotojas) surengė rajono 
„Miško” šventę, kur gana ne
blogai pasirodė, užtai švietimas 
mums žadėjo skirti patalpas, 
priklausančias tik skautams.

Lietuvoje skautai galutinai 
suskilo į Lietuvos Skautus ir 
Lietuvos Skautų organizaciją. 
Mes pasilikome prie organi
zacijos, kaip ir Smetonos laikais. 
Mes nekreipiame dėmesio į 
tuos, kurie pykstasi dėl valdžios, 
o stengiamės apjungti visas atsi
skyrusias ir niekam nepriklau
sančias grupeles. Taip ir gyve
nam. Problemų būna įvairių, 
kaip -galėdami stengiamės jas 
nugalėti.

Visų mūsų vietininkijos „Sva
lia — Levuo” vardu, linkime 
jums daug džiaugsmo, laimės, 
skautiškos stiprybės, o svar
biausia — geros sveikatos.

- Sėkmės!
sesė Jurgita”

* * *

Daugiau apie skautiškos veik
los pasireiškimus Pasvalyje 
skaitome neseniai iš Lietuvos 
gautoje laikraščio iškarpoje 
(gaila, kad siuntėjas nepažymėjo 
laikraščio pavadinimo). Iškar
poje, straipsnelyje „Pasikalbė
jimas su iškamšų autoriumi”, 
Asta Bitinaitė kalbasi su Da
rium Mikalausku, dalyvavusiu 
sesės Jurgitos minėtoje „Miško 
šventėje”, vykusioje lapkričio 11 
d. Rašoma:

„Pasvalio kultūros namų salė 
prisirinko pilnutėlė jaunųjų

Naujos sesės. Kaklaraištį riša dr-kė 
v.sl. Jurgita Živatkauskaitė

miško bičiulių, mokytojų, 
vyresniųjų ir senųjų miški
ninkų. Didelę programą pa
ruošė Pasvalio moksleivių 
namų ir vaikų muzikos mo
kyklos mokiniai bei pedagogai. 
Visus miško bičiulius sveikino 
rajono Tarybos pirmininkas, 
miškininkas Juozas Bagdonas, 
švietimo skyriaus vedėja Zina 
Kirkilaitė. Susirinkusiems kon
certavo ir svečiai iš Vabalninko 
žemės ūkio mokyklos. Po to, 
šventės dalyviai ir žiūrovai vai
šinosi, bendravo „Miško sve
tainėje”, apžiūrėjo skautų su
rengtą parodą.

Bene labiausiai susidomėta 
tikrai žaviu, profesionaliai pa
ruoštu miško ir gyvūnijos kam
peliu. Kalbinu jo autorių, bai
gusį P. Vileišio vidurinę mo
kyklą, dabar jau Vilniaus uni
versiteto biologijos specialybės 
studentą, skautą Darių Mika

lauską.
— Čia yra tik dalis mano ko

lekcijos, ji surinkta per 3-4 
metus iš Pasvalio ir Varėnos 
rajonų laukų bei miškų. Tai 
drugiai, vabalai, dvisparniai, 
plėviasparniai ir tiesiasparniai 
vabzdžiai.

O štai tarp samanų ir šakų įsi
kūrė paukščių ir žinduolių iš
kamšos. Iš kur ir kaip jos atsi
rado?

— Gražuolę gulbės jauniklę 
žiemą radau įšalusią lede, jos 
iškamšą padariau pernai. Iš viso 
į parodą atsivežiau apie 40 
iškamšų. Aišku, dar liko na
muose, čia tik pačios gražiau
sios, — pasakoja Darius. — Iš
kamšas pradėjau daryti prieš 
kokius penkerius metus.

— O iš kur paukščiai, žvė
reliai?

— Dažniausiai susirenku po 
elektros laidais, be to, mašinos: 
užmuša, atneša medžiotojai — ir 
jiems, ir sau pasidarau iškamšą.

— Kiek laiko trunka šis dar
bas ir kuo jis ypatignas?

— Tarkim, suopio iškamšą 
padariau per dieną, barsuko — 
per dvi dienas. Bet taip greitai 
sekasi tik įgudusiam. Tai labai 
sunkus, reikalaujantis ypatingo 
kruopštumo, atidumo darbas. 
Kartais ir nepasisekantis.

— Kada susidomėjai augalija, 
gyvūnija, apskritai — biologija?

— Nuo pradinių klasių. O be
veik prieš penkerius metus, kai 
atsikūrė moksleivių organizaci
jos, tapau skautu, nes jų veikla 
Jabai susijusi su gamta. Suži
noję, kad ruošiama ši jaunųjų 
miško bičiulių šventė, parodoje 
pasisiūlė dalyvauti ir skautai. 
Pačiame Pasvalyje jų yra apie 
30, čia skautijos centras. Dar 
antratiek skautų veikia rajono 
kaimuose”.
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Tddas Miniotas

Tęsinys

Australijoje aplankėme keturius 
uostus. Pertą, Adelaidę, Melburną 
ir Sidnėjų. Visur mus labai gražiai 
priėmė vietiniai lietuviai. Perte 
apsilankėme zoologijos sode, kur 
matėme kengūras, koalas ir retus 
paukščius. Man labiausiai patiko 
koalos. Adelaidėje šventėme 
Vasario 16 šventę. Čia mums 
labai daug padėjo lietuviai taisant 
jachtos motorą.

Plaukiant iš Melburno į Sidnėjų, 
patekome į didžiausią audrą

Buvome nuvažiavę 
Mėlynuosius kalnus, taip pat į 
Australijos sosstinę Kambera.

Iš Sidnėjaus išplaukėme į 
Naująją Zelandiją.
~ Bus daugiau
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RAUDONOJO GAIDŽIO
ORDINAS

Chicagoje veikia trijų pagyvenusių bebrų valtis, 
kuri priklauso L.S.S. ir vadovaujasi visais Sąjungos 
potvarkiais. Valtis turi tik vieną nerašytą tradiciją: 
trijų pagyvenusių bebrų amžiaus vidurkis negali būti 
mažesnis kaip 200 metų ir ne didesnis kaip 300 metų.

Valties vadija, kurią sudaro tie patys trys bebrai, 
savo posėdyje vienbalsiai nutarė. Švento Juozapo 
nekalčiausio, visų staliorių ir mugės darbininkų 
patrono, aukščiausiu Raudonojo Gaidžio žymeniu Nr. 
4 apdovanoti brolį Vladą Vijeikį jo amžiaus 
sukaktuvėse.

Raudonojo gaidžio ordinas yra suteikiamas už 
medžio darbus ir pereitų laikų gaidystę.

Ant ko ir pasirašome.

Trijų pagyvenusių bebrų vadija 
1995 m. vasario 5 d.

, .... Įvairios kaukės tinkamos pasirodymuose
Štai kaip galima padaryti kaukę
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pirmininke buvo v.si. fil. Gina
„SIETUVOJE” KEIČIASI VADOVĖS Garunkštytė.

Puošiam Kalėdų eglutę. Dau
gelis žaislų ir šiaudinukų yra at
mintiniai. Tai vaikų Pirmųjų 
Komunijų metai, tai vyčio ar 
vyr. skautės įžodį prisiminti, 
nauji nariai šeimoj, pirmieji 
anūkėliai... Paimu baltą gražiai 
nertą žvaigždę ir kabinu ant 
žalios šakelės. Tai sesės Jolan- 
dos dovana. 1991 metais skauti- 
ninkių ir vyr. skaučių draugovė 
„Sietuva” šventė savo veiklos 
pirmąjį gimtadienį, drauginin
ke s. fil. Jolanda Kerelienė kiek
vienai mūsų nunėrė po žvaigž
dę.

Ką gi primena man dabar ta 
balta žvaigždelė?

Ketverių metų „Sietuvos” 
d-vės veikloje išryškėja trys la
bai ryškūs darbai, keli artimo 
meilės tylūs darbai ir keli labai 
mieli skautiškojo gyvenimo pa
įvairinimai. Ps. fil. Svajonė 
Kerelytė „Draugo” puslapiuose 
yra kruopščiai aprašiusi d-vės 
veiklą, o ši apybraižėlė yra ski
riama vadovių pareigų pasikei
timo proga.

Vos metus laiko veikianti 
draugovė, buvo paprašyta glo
boti LSS Tarybos posėdį-suva- 
žiavimą, 1991 m. lapkričio 2-3 
d., vykusį Lemonte. Šį darbą

atliko draugovės sesės, Vado
vavo s.fil Giedrė Penčylienė. LS 
sąjungai švenčiant 75 metų ju
biliejų 1993 m., Tarybos pirmi
ninkas vėl kreipėsi į „Sietuvos” 
draugininkę. Sesė Jolanda, su
šaukusi d-vės vadovių posėdį, 
sudarė dvi komisijas ir buvo 
atlikti du žymūs Jubiliejinių 
metų darbai: paruoštas Jubilie
jinės stovyklos leidinys, kurio 
vyr. redaktorė buvo ps. fil. 
Svajonė Kerelytė ir surengta 
didžiulė skautiško gyvenimo 
nuotraukų paroda Jubiliejinėje 
stovykloje ir vėliau parodyta 
Lemonte; šios parodos korr

Artimo meilės darbai, drįstu 
sakyti, įsilieja į visų užsienio 
lietuvių norą padėti tolimos 
Tėvynės žmonėms. Draugovėje 
yra arti 40 narių ir jų dovanos 
Alytuje ir Ukmergėje vargstan
tiems užpildo pusę kambario, 
kai sesės ruošia siuntinius.

Šalia gražių metinių švenčių, 
draugovėje buvo penkios ypa
tingos sueigos — trys vyresnio
sios skautės ir du skautininkės 
įžodžiai. Šiaip sueigos vyksta 
kiekvieną mėnesį Lemonte ar
ba ps.dr. Vilijos Kerelytės 
..Amber” klinikoje. Vasaros me
tu pasidžiaugiama dvejose iš
kylose pas Jolandą ir Alfonsą

„Sietuvos” skautininkių ir vyr. skaučių draugovės vadovės. Priekyje Jazminą Baukytė. II eil. 
— Svajonė Kerelytė, draugininke G. Garunkštytė, Irena Šerelienė. UI eil. — Ramona Kaveckaitė, 
Irena Garunkštienė, Vilija Kerelytė, Zina Pocienė, Jolanda Kerelienė ir Danutė Bilaišienė.

Nuotr. Ir.Garunkštienės
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Kerelius Michianoję ir pas s-kus 
Sofiją ir Ričardą Kunstmanus 
Indianoje. jŠiais metais vasarą 
dar prisidėjo viena ypatinga, 
linksma iškyla pas sesę Baniutę 
Kronienę — šventėme draugi- 
ninkės gimtadienį. Vasario 16 
šventėje d-vė dialyvauja pamal
dose ir minėjime Lemonte, o 
prieš Kalėdas Lemonte, Lietu
vių centro mugėje, vaišina 
svečius prie gausaus saldumyno 
stalo.

Labai malonu priklausyti to
kiam vienetui. Sueigose išgirs
tame svečių pašnekesius arba d- 
vės narės pasidalina savo suge
bėjimais. Daug linksmumo vi
soms suteikia sesių Ritos Fabi- 
jonienės ar Irenos Šerelienės pa
rašytos dainos, Alės Karaliū
nienės vadovaujamas kavos 

' kampelis. Prisimena labai se- 
■ niai vadovių kursuose girdėti 
žodžiai: „geras vadovas yra tas, 
kurio vadovaujamieji džiaugiasi 
savo gerai atliktu darbu”. 
„Sietuvos” draugovėje esame 
bendraujame visos kartu — vyr. 
skautės, skautininkės, gintarės, 
jūrų skautininkės iš visų Čika
gos skaučių tuntų, iš kelių vie
tovių ir jau iš dviejų skautiškų 
kartų.

Lapkričio 18 d. ,,Amber” kli
nikoje įvyko iškilminga „Sie
tuvos” d-vės sueiga. Sesė Nijolė 
Kaveckienė davė vyr. skautės 
įžodį. Ordiną Už Nuopelnus 
draugininkei sesei Jolandai pri
segė Vidurio raj. Atstovė v.s.fil 
R. Penčylienė. „Sietuvos” 
draugovę Lemonte įsteigusi ir 
keturis metus jai labai sėk
mingai vadovavusi s. fil. Jolan- 
da Kerelienė perdavė draugi- 
ninkės pareigas v.sl. Ginai Ga- 
runkštytei.

Naujoji mūsų draugininke 
sesė Gina skautybėje užaugo 

Atlanto rajone, New Yorke, kur 
buvo skiltininkė, tunto adju
tante, draugininke. Jos pirmas 
tvirtas žingsnis Vidurio rajone 
buvo 1968 m., LSS auksinio Ju
biliejaus V Tautinėje stovyklo
je, vykusioje Rako stovykla
vietėje. Sesė Gina buvo Atlan
to rajono, kurį vadinome „Že
maitija”, komendante. Toliau 
gyvenimas atvedė ją į Detroitą: 
sesė Gina įsijungė į skautišką 
darbą ir ten — buvo „Liepsne- 
lių-Giliukų” vadovė, dirbo tėvų 
komitete, o 1988-90 m. vadova
vo „Gabijos” tuntui, „Sietuvos” 
draugovės nare sesė Gina yra 
nuo 1992 m. Už ypatingai gerai 
paruoštą LSS jubiliejaus paro-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
BROLIO VLADO DEIMANČIUKAI

v.s. VLADO VIJEIKIO pagerbimas 1995 m. vasario 5 d.

D augelis sulaukia deimantinio 
jubiliejaus, bet reto asmens jubilie
jus puošiasi veiklaus ir prasmingo 
gyvenimo deimančiukais. Šiandien 
ir noriu pasinaudot gera proga 
pavarstyti mielo BROLIO 
VLADO VIJEIKIO deimančiu
kus. Jis nėra tiek kuklus, kad kuk
liai nuraudęs mane tildytų, sakyda
mas „ką jau čia... ką jau čia...“ 
Taigi, tikėdama, kad jis viską, ką 
gero apie jį pasakysiu, dėsis širdin 
ir tyliai pagirs. Taigi...

Brolis Vladas lyg ir „svetim
tautis“, nes Ukrainoje gimęs. Bet 
— ukrainiečiai lietuvių draugai, 
tad ir Vladui gimimą svečioj žemėj 
atleisim.

Kiekvienąmūsų Dievulis apdo- 
vanoja talentukais-deimančiukais. 
Vieniem po karatą, kitiem po 
pusę, dažniausiai pusės pusę, ir dar 
per pusę, bet broliui Vladui, kaip 

dą, 1993 m. buvo apdovanota 
Tėvynės Dukros žymeniu.

Draugininkės pavaduotoja v. 
si.fil. G. Garunkštytė pakvietė 
ps.fil. Svajonę Kerelytę. Kitos d- 
vės vadijos narės yra: ps.fil. Vili
ja Kerelytė, jps. Danutė Bilai- 
šienė, s. Zina Pocienė, v.s. Irena 
Šerelienė, v.sl.fil. Ramona Ka- 
veckaitė, v.sl. Jazminą Bauky- 
tė, v.sl. Irena Garunkštienė ir 
s.fil. Jolanda Kerelienė, kuri 
naujai draugininkei užkabino 
raktą į „Sietuvos” sesių širdis.

Ačiū buvusiai d-kei Jolandai 
ir sveikinimai naujai d-kei Gi
nai.

A. Namikienė

liaudis sako, davė ir dribtelėjo.
Pirmučiausia Dievulis jam 

davė vienu kaulu daugiau. Visi 
mes turim po 206, o brolis Vladas 
207! Ir tas 7-tas yra deimantinis 
juoko KAULIUKAS. Brolis Vla- 
"das gimęs, be abejo, neverkė, o 
kvatojo. Nesustoja ir dabar tuo 
juoku ir mus, rimtuolius lietuvius, 
206-kaulius,linksminti ir žodžiu, ir 
raštu, ir daina. Kasgi neskaitė jo 
eiliuotos satyros, kuri ne tik juoki
na, bet kanda, kaip vilnonis megz
tinis ant pliko kūno ir kaip dilgelė 
per plikas blauzdas... Kas gi negir
dėjo Vlado kupletų-dzinguliukų ir 
nedainavo kartu:
MARQUETTE Parke sau gyvenom, 
Gimėm, augom ir pasenom

Šaukėm, rėkėm už tėvynę — 
Marquette Parko neapgynem 
Ir palikę baltą frontą 
Išsikraustėm į Lemontą...
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Taigi, tas 207-tas deimantinis 
juoko kauliukas yra 3-jų karatų.

Antras deimančiukas, jau 
kokių 5 karatų, tai talentas menui. 
Kaip pasakos balerina, apsiavus 
raudonais batukais, negalėjo sustot 
šokus, taip brolis Vladas nesustoja 
piešęs: jis iliustruoja knygas ir 
žurnalus, kuria dekoracijas teatrui, 
puošia scenas įvairių renginių 
programoms, sukuria įdomiausius 
papuošimus skautų stovykloms ir 
pripaišo „Skautų Aidą“.

Brolis Vladas baigė Kauno 
meno mokyklą 1940, vėliau studi
javo Paryžiuje. Be abejo, Paiyžiuje 
vaikštinėdamas ir į Eifelio bokštą 
žiūrėdamas, brolis Vladas prisisė
mę idėjų skautų stovyklų mand- 
riems įrengimams: jo tiltai, vartai 
ir ženklai puošė ne vieną stovyklą, 
o tas ’93 metų Jub. stovyklos bokš
tas — visi atsimenat — nebūtų 
daręs gėdos nė pačiam Eifeliui!

Kalbant apie stovyklas, veriu 
trečiąjį brolio .Vlado gyvenimo 
deimančiuką, mažiausiai 10 karatų! 
Tai skautybė! Skautiška idėja giliai 
įleido šaknis į brolio Vlado dūšią. 
Greičiausiai jo pirmas žodis buvo 
ne „mama“, o „budėk!“ Eina 
kalbos, kad jis vienerius metus 
sukakęs, jau vilkiuko saliutu saliu
tavo visai gyvajai ir negyvajai gam
tai!

O ką skautiškas „šišas“ pagau
na ankstyvoj vaikystėj — tas jau 
skautas iki mirties ir po mirties. 
Tad nestebėtina, kad brolis Vla
das, ir šiaip jau nuo gimimo apdo
vanotas optimistišku t.y. skautišku 
būdu, keliavo skautišku keliu nuo 
vilkiuko iki LSB Vyr, Skautininko. 
Apdovanotas mūsų sąjungos aukš-

Maloni pareiga
v. s. Vladas Vijeikis riša mazgeli

čiausiu žymeniu — Geležinio 
Vilko ordenu.

Čia jau veriu ketvirtąjį brolio 
Vlado deimančiuką — 25 karatų! 
Knygos ir spauda! Jų viršūnėje, 
žinoma, mums brangus „Skautų 
Aidas“, kurio ištvermingoji širdis ir 
siela yra brolis Vladas — techniš
kas red. jau 25 metai! Jis ir jo 
spaustuvė, ir jo presai, ir sulaužy
mas, ir iliustravimas, ir viršeliai, ir 
skyreliai, ir t.t. „Sk. Aido“ redak
cinė „Pelėdų“ skiltis davė jam 
pagarbų „Apuoko“ vardą ir džiau
giasi, galėdamos su juo darniai 
bendradarbiauti!

Prie šio 25 karatų deimanto 
priklauso ir brolio Vlado parašytos 
knygo jaunimui: ’Lituanika’, ’Bro
liukas ir Sesutė’, ’Lietuvių tautinės 
puošmenos’, ’Lietuva, mano tėvų 
žemė’, ’Kas gražiau’, ’Vilkiuko 
žinynas’, ’Saigūnas’, ’Lituania my 
Heritage’. Daugelis šių knygų buvo 

išspausdintos brolio Vlado spaus
tuvėje, „Tėviškėlės“ vardo leidyk
loje, kurią jis pats ir įkūrė 1951 m.

Kad dailiai šį brolio Vlado 
deimančiukų vėrinį užbaigčiau, dar 
paminėsiu tuos akmenėlius po 
karatą ar po du: mokytojavimas 
Lietuvoje, xedagavimas laikraščio 
„Mūsų Lietuva“ Brazilijoje, k.eda- 
gavimas ir leidimas vaikams laik
raščio „Tėviškėlė“ Amerikoje, 
„Margučio“ radijo pranešėjas 
Čikagoj, dalyvavimas daugelyje 
meno parodų — Kaune, Vilniuj, 
Vokietijoj, Čikagoj. Na, o pačiai 

pabaigai negaliu nepaminėt, saky
kim, maždaug 5 karatų deimančiu
ko — TAURO RAGO orkestro, 
kurio įkūrėjas kapelmeisteris ir 
maestro brolis Vladas. Visi žinom, 
kad „Tauro Rago“ klausydami 
patys dainuojame, o paskui visą 
savaitę skaniai juokiamės. Kadangi 
juoktis yra ne tik skautišką, bet ir 
labai sveika, taigi mes skautai 
esam broliui Vladui dėkingi už 
mūsų sveikatos stiprinimą ir skau
tiško ūpo palaikymą, kuriuo visi 
čia susirinkę pasižymimi Taigi, 
trupučiuką parafrazuojant brolio 
Vlado dzinguliuką „Praeitį prisi
menant“, noriu pasakyt, kad:

Šiek tiek raukšles pagilėjo, 
Kur nereikia praplatėjo...
Nors ir strėnas kartais gelia — 
Miname skautybės kelią!
Ir kas buvo ar nebuvo —
Bet skautybė nepražuvo!

Broli Vladai, Gyvuok! Mes 
klausysim Tavo patarimo ir geriau 
juoksimės, nors kažin kas, negu 
verksim!

Sesė Pelėda Nijolė
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Šventiškas
VAKARAS 

PAS ■
„VI RPSTES”
Gruodžio 12 d. „Verpsčių” bū

relis susibūrė pas naują „Verps
čių verpstę”, sesę Ramunę 
Lubienę,,kalėdinei sueigai. Kaip 
ir kasmet, sesės „verpstės” šią 
sueigą pradeda žvakių ceremo 
nija, kuri, „gimusi” „Kernavės’ 
tunte prieš 35 metus, tapo gra
žia kernaviečių tradicija.

Į šią „verpsčių” sueigą 
atsilankė maloni viešnia, Lietu
vių Bendruomenės Kultūros ta
rybos pirm. Alė Kėželienė. Ji 
įdomiai ir išsamiai supažindino 
seses su vienu ypatingu LB pro
jektu: surinkti vyresniųjų užsie
nio lietuvių atsiminimus, api
mančius tragiškąjį pasitrau- : 
kimą iš Lietuvos 1944 m., gyve
nimą karo metu Vokietijoje, po
kario metus išvietintųjų stovyk
lose bei įsikūrimą JAV ar ki
tuose kraštuose.

Šie prisiminimai, užrašyti ar
ba įkalbėti į juosteles, sudarytų 
labai, vertingą archyvinę 
medžiagą ateities kartoms apie 
didelės lietuvių tautos dalies 
patirtį Vakaruose II pasaulinio 
karo metu.

Laikas veikia mūsų nenaudai 
— ne tik mūsų tėvai keliauja 
Amžinybėn, bet ir ne vienas 
mūsų. Todėl, anot, Alės Kėže- 
lienės, nebedelskime, skubėki
me, kreipkimės į savo tėvus, vy
resnius draugus ar kaimynus, 
prašyaamos, kad jie papasakotų 
ar užrašytų to laikotarpio savo 
išgyvenimus. Taip pat ir ne 
viena sesė „verpstė” turi daug 
įdomių prisiminimų iš karo,

„Verpsčių” būrelio kalėdinėje sueigoje uždegamos žvakės. Iš k. — Aldona 
! Martienė, Ramunė Lukienė, Stefutė Utz ir Rita Penčylienė.

Nuotr. Rūtos Daukienės
bėgimo, išvietintųjų stovyklų 
laikų. Bet... visa tai reikia 
užrašyti arba įkalbėti į audio- 
juostelę. Tai milžiniškas pro
jektas! Jo reikalingumas neabe
jotinas, nes lietuviai dar neturi 
to ypatingo laikotarpio surink
tos medžiagos archyvams, ką 
jau sparčiai darą latviai ir estai.

Uždegusios savo tradicines 
Kalėdų žvakes, pasidalinusios 
kalėdaičiais bei seseriškais šven
čių linkėjimais ir pasivaišinu
sios įvairiais Kūčių patiekalais 

<HHHHH<IHHHHHHHHHHHWHHHH<

LABAI ĮDOMUS PAŠNEKESYS Foto T. Meilus

(kiekviena sesė atnešė kokį nors 
savo gamybos skanėstą), „verps
tės” dar ilgai diskutavo ir svars
tė LB Kultūros pirmininkės siū
lomo projekto įgyvendinimo ga
limybes ir būdus, kaip galėtų 
skautės prie to prisidėti.

„Verpstės” siunčia seseriškus 
švenčių linkėjimus mielai „Sk. 
kelio” redaktorei, sesei Irenai, 
ir visiems skaitytojams.

Verpstė
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KULTŪRINĖS 
VYR. SKAUČIŲ 

IŠKYLOS

Žvilgsnis į Čikagą 
iš Michigan ežero

„Aušros Vartų”/,,Kernavės” 
tunto Mortos Zauniūtės būrelio 
vyresnės skautės rugsėjo 25 d. 
rinkosi prie Jaunimo centro 
esančioje lietuvių jėzuitų koply
čioje. Išklausiusios šv. Mišias 
skubėjome į automobilių pasta
tymo aikštėje mūsų laukiančią 
sesės Marytės „mini van”. Pa
togiai susėdusios mums gerai 
pažįstamoje mašinoje, išvykome 
į Čikagos miesto centrą, norė
damos pažvelgti į miestą iš ki
tos perspektyvos.

Atvykusios į vidurmiestį pie
tų metu, sustojome „Benni- 
gans” restorane. Jaukioje aplin
koje valgėme linksmai besišne- 
kučiuodamos. Paskui, besidairy- 
lamos ėjome garsiąja Michigan 
Avenue, kol pasiekėm Čikagos 
upę ir mūsų išvykos tikslą — 
„Wendell’ laivų prieplauką. 
Laivui atplaukus, susiradome 
patogią vietą laivugalyje, at
virame denyje. Pirmoje kelionės 
dalyje plaukėme upe tarp Čika
gos dangoraižių. Gidas apibūdi
no architektūriniai žymius pa
status. Plaukiant atgal link Mi
chigan ežero, turėjome įplauk
ai į šliuzą (įtaisinys laivams 
išvesti iš vieno vandens ploto į 
kitą, kuris nuo pirmojo skiriasi 

vandnes lygiu). Žvelgiant iš eže
ro, Čikaga yra labai gražus ir 
įspūdingas miestas.

Saulutės bučiuojamos ir vėjo 
glostomos sesės smagiai klegėjo. 
Gaila, kad ši maloni kelionė per 
greit pasibaigė ir teko grįžti į 
krantą ir skubėti namo.

Elytė Žukauskaitė

Lankėmės dail. Petravičiaus 
sodyboje

Norėdamos praplėsti savo lie
tuviškos kultūros pažinimo aki
ratį, nutarėm spalio mėn. 
paskutinį sekmadienį aplankyti 
dviejų mūsų būrelio sesių — La- 
ranos ir Lisanos von Braun se
nuolio, žymaus lietuvių grafiko, 
a.a. Viktoro Petravičiaus namą 
ir studiją Union Pier, Michiganoi 
valstijoje.

Prieš išvyką susirinkome nuo
stabiai atnaujintoje Švč. M. Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioje. Po Mišių, linksmai dai
nuodamos, išvažiavome susipa
žinti su a.a. dail. V. Petravičiaus 
darbais. Pušyno apsuptoje sody
boje mūsų laukė dailininko duk
tė Izida it jos vyras Leopoldas 

Viktoro 
Petravičiaus 

namas
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Von Braun. Sesė Larana ir jos 
narna aprodė mums Petravičių 
namą ir kiemą, kurį puošė 
įvairūs menininko kūriniai. Pa
rodė jo darbus ir studiją,, api
būdino jo kūrybinę eigą ir dar
bo metodus.

Dail. Viktoras Petravičius, žy
mus Lietuvos grafikas, mokėsi 
Paryžiuje. Amerikoje dėstė 
meno kursus. Jo darbai buvo iš
statyti įvairiose meno galerijo
se Čikagoje ir Indianos valstijo
je. Savo kūrybingumą reiškė ne 
vien grafika, bet ir tapyba 
skulptūra bei vitražais. Kū
riniuose atsispindi jo gyvenimo 
eigos vertybės bei pergyve' 
mai. Vieną skulptūrą jis su’ 
po savo žmonos mirties.

Namuose ir jų aplinkoje ma
tosi dailininko meniška įtaka. 
Staliukai sukurti iš mažų spal
voto stiklo gabalėlių; namo lan
guose ir išorinėse sienose 
nutapyti įvairūs Lietuvos isto
riniai vaizdai. Kiemą puošia 
skulptūros ir drožiniai. Gerbda
mas gamtą, ir medžius, jais 
puošė ir savo Kūrybą. Aiškino, 
kad medžiai turi savo dvasią.

Baigdamos malonią viešnagę, 
dėkojome Izidai Von Braun ir 
sesei Laranai, kad su mumis pa
sidalino savo prisiminimais ir 
įspūdžiais. : -

Krista Augiūtė
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Sausio 2-sios popietė. Šleivais, siau
rais Adelaidės kalnelių keliukais vin
giuodami, šiaip taip susirandame Loftia 
parke prisiglaudusią LSS Australijos ra
jono skautų stovyklą, pavadink),Aušros“ 
vardu.

Matome - skautai ir skautės iš visų 
parko krūmynų kažkur skuba... Sekame 
juos ir pataikome j stovyklines pamal
das, suruoštas stovyklos virtuves- 
valgyklos barake. Sv. Mišias laiko nepa- 
vargs-tantis rajono dvasios vadovas, v. s. 
fil. kumdr. Pranas Dauknys (kad „nepa
vargstantis“, tai tiesa, ber gerb. dvasios 
vadovas šiuo metu yra ligonis - gydytojų 
priežiūroje, kaip jis iš jų globos ištrūko - 
neaišku, bet mes džiaugėmės jį čia, tarp 
■skautų suradę, nors tai ir labai egoistiš
ka!..).

Savo pamoksle (kai kur paįvai
rinamame virtuvės indų tarškesiu) jis - 
tarp kitko - priminė, kad net pats lordas 
Baden-Powell, lankydamasis 1933 m. 
Palangos skautų sąskridyje yra pasakęs,

RAJONINĖJU „Al'SlIOS“ STOVYKLOJ ATSILANKIUS
kad „geriausi skautai yra Lietuvos skau
tai” ir palinkėjo stengtis tokiais būti!

Stovykla išsidėsčiusi - sakyčiau - 
milžiniškame rate, taip, kad pro aukštus 
eukaliptus jos neį pradžios, nei galo ne
simato... Viename miško pakrašty 
prisiglaudisios kelios „markee“ tipo 

alapinės - tai seserijos stovykla, kita
me pakrašty - aikštelėje - broliukų 
palapinės išrikiuotos pusračiu (oi, gausite 
saul utės, kai ateis karštesnė diena!..), 
dar - kažkuriame - miško kampe - ben
drijos pašto vykė būsianti, o kur pasislėpė 
vyčiai, kurių čia šiemet tikrai daug, net 
nebesuradau... (Nerado jos ir vienas 
Sydnėjaus sk. vytis!)

Senam skautininkui stovykloje smagu
- ausys gaudo stovyklinius garsus, nosis
- stovyklos virtuvės kvapus, o čia dar 
visa eilė vadovų ir vadovių, nematytų 
metų metais. Šiandien čia suskridusi 
didesnė dalis rajono vadovybės (v. s. fil. 
kun. dr. P. Dauknys, rajono vadas s. 
Narcizas Ramanauskas, seserijos at
stovė, s. Rasa Statkuvienė, vadijos narys 
j. v. s. fil. Vytautas Vaitkus. Melbumiškis 
ps. Šarūnas Žiedas talkina - mačiau - 
virtuvėje, savo jauną šeimą po stovyklą 
vaikosi brisbanietis ps. Algis Milvydas, 
rimtai stovyklos takeliais žygiuoja 
stovyklos viršininkas, adelaidiškis, ps. 
Antanas Pocius... Malonu juos visus susi
tikti, o vyresnės sesės dar ir naujameti
nio bučkio nepagaili, taip kad sena ku
pra po uniforma išsitiesia, vėl lygjaunas 
pasijunti!..

Visa kita dar - truputį - chaotinėje 
stadijoje, mat kūrimosi diena. Bet 
vėliavos nuleidimas vyksta pagal dieno
tvarkę - 17.00 vai. Prieš vėliavas 
keturkampiu išsirikiuoja 92 skautai - 
tės, atvykę iš Adelaidės, Melburno, 
Sydnėjaus, Geelongo, Brisbanės ir Can- 
berros. Skamba stovyklos adjutantės, v. 
sk. Nados Dundaitės įsakymai, potvar
kiai, taisyklės. Čia pat vyr. skautės pa-

Tariamės. s. v. Vytas Antanaitis, 
ps. Antanas Pocius (stov. v-kas) 
ir Nada Dunduraitė (adjutante)

gal formaciją atšvenčia brolio Pauliaus 
Šliogerio gimimo dieną, o po to ir vienos 
jaunos sesutės - paukštytės Martos 
Lukaitytės sukaktis (deja, broliai Vyčiai 
jos - „pagal tradiciją“ - nebučiavo...)
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Kai atvykome sekančią dieną į stovyklą 
vaizdas buvo labai pasikeitęs - buvo 
užsiėmimų laikas ir visi stovykloje dirbo, 
plušėjo: muziko s. v. Algio Laurinaičio ir 
prit. sk. Dainos Šliterytės vadovaujami 
brioliai-sesės mokinosi dainuoti, kiti iš 
gamtoje surinktų sėkladėžių ir kt. 
dalykėlių darė įvairius papuošalus, or
namentus; jiems vadovavo adelaidiškė 
sk. akademike Sankauskienė. Kiti dažė 
įvairiausiomis spalvomis baitinukus. O 
kai kurios grupės net ir iškylavo po apy
linkę.

Stovyklautojų amžius labai įvairus - 
nuo jauniausiųjų - jaun. skautų -čių, 
vyr. skaučių - iki sk. vyčių. (Ypač gausu 
stovykloje sk. vyčių - jų netoli 20!)

Stovyklaujantieji susibūrę į 16 
stovyklinių grupelių - palapinių, pasi
vadinusių fantastiškiausiais vardais: 
Kauno, Klaipėdos, Ketvirtainio, Žilvino, 
Gėlyčių, Grybukų, Ružavų dramblių, 
Žiogelių, Vėsių bananų ir net Panelių...

Paskiroms pastovyklėms vadovavo: 
Brolijos - s. v. Paulius Šliogeris, Seseri
jos - v. sk. Rasa Vencio vaite, sk. Vyčių - 
s.v. Vytas Antanaitis, vyr. skaučių - v. 
sk. Venta Protaitė, jaun. skaučių- tų - v. 
sk. Elytė Blansjaar.

Stovyklos ūkio skyriuje dirbo: s. v. 
Ramūnas Dunda, v. sk. Audra 
Petkevičiūtė, s. v. Jonas Mikužis.

Tą dieną vėėliavos nuleidime dalyva
vo 96 skautai -tės. Skauto (žodį davė 
Saukus Klimas.

Pažiūrėjus į išsirikiavusias skautų 
gretas vėliavų nuleidimui-džiugu, mūsų 
skaičiai kad ir sumažėję, bet mes rodome 
norą skautauti, esame gyvastingi!.. Blo
giau su lietuvių kalba, nes iškyrus vyr. 
vadovus ir mažą dalį jaunesniųjų, kiti 
kalba labai prastai lietuviškai. Arba net 
visai nekalba... Į šio reikalo sprendimą 
turi įsijungti ne tik skautų vadovai, bet 
visa bendruomenė, o ypač tėvai, nes ši 
,bėda“ yra ne tik pas skautus - ji yra 
nūsų visų bėda!

V. s. B. Žalys

Nuotraukos

v.s. f U. V. V. Vaitkaus

Pamaldos stovykloje. Mišias laiko v.s. kun. dr. Pranas Dauknys

Sesės su broliais vyčiais

Stovyklos vadovai, s.v. Gediminas Statkus, ps. Algis Milvydas, Seserijos 
atstovė s. Rasa Statkuvienė, R. vadas s. Narcizas Ramanauskas,, v.s. Bronius 
Žalys, ps. Antanas Pocius (stov. v-kas, “Vilniaus” tunto tunt-kas)
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UCLA universitetas š.m. sau
sio mėnesį Vyliui Leškiui šu
tei kė biologijos bakalauro laips
nį. Tuo pat metu Vylius užbaigė 
sunkią bei sudėtingą 18-kos 
mėnesių ROTC treniruotę ir 
buvo pakeltas į leitenantus.

Kariškose ceremonijose nau
jasis karininkas tarė žodį,., 
išreikšdamas padėką savo tėve
liams, Jinai ir Gediminui Leš- 
kiams, auginusiems jį lietuviš
koje dvasioje. Ypač pabrėžė, kad 
lietuviška skautiška mokvkla ir , 
vadovavimas joje padėjo jam 
susiorganizuoti moksle ir atlikti 
sudėtingus kariškus apmoky
mus.

Vylius Leškys nuo pat mažens 
skautavo Los Angeles lietuvių 
skautų tunte ir buvo sumanus

DVIGUBAS DŽIAUGSMAS LEŠKIŲ 
ŠEIMOJE

Į leitenantus pakeltam Vyliui Leškiui karininko ženklus prisega jo tėvai, 
Jina ir Gediminas Leškiai.

vadovas skiltininko ir draugi
ninko pareigose.

Vylius entuziastingai pradeda 

trejų metų karinę tarnybą. Lin
kime jam sėkmės ir ištvermės.

D.B.S.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t

AUSTRALIA

Naujasis tuntininkas' skauti
ninkas Povilas Kviecjnskas 
sušaudė tunto vadijos pirmąjį 
posėdįmūsų parapijos namuose, 
Kensingtone, spalio 27 d. Su
sirinko visi tunto vadovai ir va
dovės ir svečias rajono vadas s. 
Narcizas Raihanauskas. Tunti
ninkas, pasveikinęs dalyvius, 
pateikė darbotvarkę, o ji buvo 
įvairi: vienetų pertvarkymas ir 
jų vadovai. Visi skautai gaus 
progrąmas ir knygutes, į kurias 
pasirašo kas programas išmoko 
ir egzaminuoja. Raginti vadovai 
vesti!sueigų, iškylų, stovyklų 
dienynus, kas buvo atlikta ir 
kur, kiek dalyvauta. Adjutantas 
veda tunto dienyną, Įsakymų 
knygą, savo žinioje laiko vėlia-

Džiugo Tuntas
vas. Keletas brolių ir sesių bus 
nusiųsti ir į australų vadų kur
sus.

Jau sudarytas ir tėvų komite
tas, kurį sudaro: Algis Klimas, 
Jurgis Meiliūnas, Gytis Tama
šauskas. Skautybė ir mūsų 
jaunimui įdiegia įdealą tarnau
ti kitiems, skatina kūrybingu
mą, lavina asmens charakterį 
visuomet tarnauti Dievui, Tė
vynei, Artimui!

Skautininkų sueiga
Melbourne „Džiugo” tunto 

sueiga vyko parapijos namuose, 
Kensingtone, spalio 30 d. 
Dalyvavo visi skautininkai ir 
svečias Lietuvos Respublikos 
garbės konsulas Kęstutis Ly- 
nikas. Sueigos svarbiausias įvy
kis buvo tai, kad mūsų tunto 
gabi paukštyčių vadovė vyr. 
skautė Onutė Prašmutienė LSS 
Pirmijos yra pakelta į paskau- 
tininkės laipsnį. Tad visiems 
sustojus ratu, įnešta Lietuvos 
trispalvė vėliava ir Onutė davė 
skautininkės įžodį. Kiekvienas 
ją pasveikino už jos didelį 
pasišventimą mūsų tunte at
liekant įvairius skautiško jau
nimo auklėjimo darbus ir daly
vaujant ESGAV metinių sto
vyklų ruošime.

Skautininkų Ramovės vadovė

1a
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ir pirmininkė ps. Birutė Praš- 
mutaitė labai vaizdžiai pateikė 
žinių iš Pasaulio lietuvių dainų 
šventės Vilniuje ir mūsų Aust
ralijos dainininkų koncertų 
Trakuose, Kaune. Šios šventės 
įspūdžiais dar pasidalino ir v.s. 
Danutė Lynikienė ir Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas 
Melbourne Kęstutis Lynikas. 
Aptarus daugiau mūsų Ra

VIDURŽIEMIO KELIONĖ Į
RAKO STOVYKLAVIETĘ

CHICAGO
„Lituanicos” tunto Čikagoje 

„Perkūno” skautų draugovės 
viduržiemio kelionė į Rako sto
vyklavietę tapo tradicinė. Šįmet 
keliavome ten jau šešti metai iš 
eilės. Š.m. sausio 6 dienos — 
penktadienio vakarą susibū
rėme draugininko Andriaus Utz 
namuose. Tą .dieną prisnigo 

movės veiklos darbų, dar pagie
dota „Ilgiausių metų”, šven
čiantiems savo gimtadienį — 
v.s. fil. kun. Pr. Dauknys, s. N. 
Ramanauskas ir naujoji skau
tininke Onutė Prašmutienė. Po 
tradicinės „Ateina naktis” buvo 
kavutė ir pokalbiai skautiškos 
veiklos temomis.

P. D.
Iš „Tėviškės aidai”

daug sniego. Tebesnigo ir mums 
renkantis, tad vairuotojai buvo 
pasirengę ilgai ir lėtai kelionei. 
Išvykome 15 asmenų: drau
gininkas Andrius Utz, jo pa
vaduotojas Rimas Gecevičius, 
palydovas Donatas Ramanaus
kas, vadijos narys Dainius 
Dumbrys, vairuotojai Tadas 
Stropus ir Linas Gierštikas, pri
tyrę skautai — Rytis Dumbrys, 
Edmundas Brooks„ Gitas J_a-_ 

meikis ir Paulius Genčius, 
skautas Andrius Brooks ir 
keturi skautai kandidatai — 
Aliukas Brooks, Aris Dumbrys, 
Karolis Užgiris ir Povilas 
Žukauskas.

Į keturius automobilius 
sukrovę mums iškyloje reikal
ingus reikmenis, 8 vai. vakaro 
pajudėjome. Dar sustojome pasi
pildyti degalų, o tada traukėme 
ištisai iki stovyklavietės vartų, 
prie kurių atsiradome jau po 
vidurnakčio — 12:30 v.r.. taigi 
jau kitą (1995.1.7) dieną.

Stovyklavietė atrodė pasakiš
kai — visur balta, gražu. Anks
tyvesniais metais šioje kelionėje 
dalyvavę žinojo įsikūrimo tvar
ką. Didesnioji dalis dalyvių 
įsikūrė ambulatorijos pastate, o 
keli vadovai apsinakvojo 
„Lituanicos” virtuvėje. Kol 
įsikūrėme ir įsiviešpatavo tyla, 
buvo jau 2:30 vai. ryto.

Nors poilsis buvo trumpas, 
rytą kėlėmis pilni energijos. Po 
stiprių pusryčių, visi važiavome 
į Ludington miestą išsinuomo
ti nordiškas (,,cross-country)

„Lituanicos” tunto „Perkūno” draugovės skautai ir vadovai š.m. slidinėjimo iškyloje, Rakė.
Nuotr. D. Ramanausko
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slides. Grįžę į stovyklą su
si skirstėme grupėmis ir pra- • 
dėjome savo slidinėjimo iškylas., 
Oras puikiausias — saulutė 
švietė, sniegas purus, kaip 
žąsies pūkai. Visos trys grupės 
stengėsi iškylos metu pamatyti 
kuo daugiau Rako miško, gam
tos bei gyvūnų. Matėsi tik kele
tas paukščiukų, ir daug, daug 
stirnų pėdsakų. Po kelių 
valandų, grįžome pasistiprinti ir 
pasišildyti. Po trumpos per
traukos, kelios grupės vėl išėjo 
slidinėti, o likusieji ėjo rogu
tėmis važinėtis nuo kalniukų.

Visi grįžome persirengti sau
sais drabužiais ir ruoštis vaka-, 
rienei. Valgėme „lasagne”, salo
tas ir duoną. Po šitokių dienos 
užsiėmimų, mažai maisto 
beįiko. Po vakarienės drau
gininkas visiems uždavė užsi
ėmimus. Vyresnieji turėjo 
sukrauti ir užkurti laužą, o 
skautai kandidatai sutvarkė 
virtuvę. Baigę tvarkytis, visi 
susitikome prie laužo, ir kandi
datai davė skauto įžodį. Įžodis, 
duotas tokioje aplinkoje, bus 
prisim'enamas visą gyvenimą, 
ne tik naujųjų skautų, bet ir 
visų jame dalyvavusių. Po įžo- 

1 džio dar įturį laiką pabuvome 
: prie laužė, o po to skirstėmės į 
savo nakvynes. Po ilgos, sma
gios kelionės, pilni įspūdžių, visi 
noriai krito į savo „patalus” 
prieš 10 vai. vak.

Sekantį rytą atsikėlę pra
dėjome ruoštis kelionei namo. 
Žinoma, patalpas palikome 
tokias, kokias radome, o gal net 
truputį švaresnes. Po pusryčių 
ir apsitvarkymo, susikrovėme 
bagažą ir sustojome prie 
stovyklos vartų įmažinti šią 
mūsų kelionę nuotraukoje. Dar 
reikėjo sustoti Ludington mies
telyje ir grąžinti nuomotas sli
des, o po to traukėme Čikagos 
link. Sustojome papietauti Hol-

Nuotr. D. Ramanausko

Rako stovyklavietėje jaunieji „Perkūno” draugovės skautai A. Dumbrys, 
ir vadovas s. D. Ramanauskas.

land miestelyje, Burger King, i 
Visi skautai džiaugėsi pavalgę 
„normalaus” maisto. Be nuo
tykių grįžome prie brolio An
driaus namų, apie 4 v. p.p.

Prieš išsiskirstydami pasi
džiaugėme, kad kelionė buvo 

Nauji skautai: P.Žukauskas, A. Dumbrys, K. Užgins, A. Brooks

smagi ir sėkminga. Vadovai 
buvo patenkinti, kad šįmet 
prisidėjo dar 5 nauji asmenys. 
Tikimės, kad dalyvių būrys atei
nančiais metais didės.

s. Donatas Ramanauskas
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CLEVELAND Barbara Taraškienė su dukra Vero
nika ir jos draugėmis. Cleveland.

Iš k. į deš. Degesyt'e, V. Taraškaitė, 
ps. I. Civinskierię S.v. Rubinski, 
ps.I. Hallal. Cleveland. 12-19-1994.

Raportas Neringos skaučių tunte. Prieš Kalėdinėje mugėje Neringos Skautas vytis kan. T. Gelažius skai
Cleveland. 12-19-1994. tunto skautės prie savo dirbinių. Iš tO Kūčių vakarienei rašinėlį.

k.} deš. Beržinskaite, Degesytė, V.
Pollock ir I. Hallal. Cleveland

Skautai vyčiai atlieka programėlę
per tradicines Kūčias. Dunduras, Skautiškas Kalėdų Senelis atėjo pas Jaunos sesės laukia Kalėdų Senelio
šerzinskis, Muliolis ir Biliūnai. vaikučius po Kūčių vakarienes. po skautiškų Kūčių. Cleveland.
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Cleyelandas gali džiaugtis ir 
didžiuotis, kad turi Vinco ir Bar
boros Taraškų gausios šeimos 
vaikus. Jie išaugino 6 berniukus ir 
vieną mergaitę Veroniką. Jie visi 
lankė ir Verutė su Filipu tebelan- 
ko Lituanistinę Šv. Kazimiero 
mokyklą. Jie visi buvo ir yra geri 
sportininkai, geri plaukikai ir visi 
buvo ir dar keli yra skautai, o 
Veronika skautė. Tad tik vežiok ir 
važiuok ir nepamiršk kur vaikus 
palikai.

Pati motina Barbara dirbanti 
su BSA berniukais ir talkininkauja 
Lietuvių Skautų Pilėnų tuntui. Be 
to mėgstanti plaukioti baseinuose 
ir už tai vaikai, kaip vijurkai plau
kioja.
Gruodžio 19 d. Veronika tapo 
prityrusia skaute. Sveikiname 
Veroniką! Tad tenka pasidžiaugti 
skautės Veronikos laimėjimais ir 
palinkėti dar patekti į Olimpinius 
baseinus, o tėvams — stiprybės!

VI. Bacevičius

CLEVELAND
V. TARAŠKAITĖS 

LAIMĖJIMAI

“The Wickliffe Connection” 
biuletenis rudens laidoje pranešė apie 
Veronikos Taraškaitės laimėjimus 
plaukime. Coulby plaukimo baseine, 
“Ali Nite Swim” lėšų telkime, 
Veronika 1100 kartų perplaukdama 
baseiną laimėjo pirmą vietą. 
Veronikos nuplauktas atstumas siek4 
16.9 mylias. Iki šiol per 25 metus 
tik du berniukai sugebėjo perplaukti 
virš 1000 kartų. Veronika buvo 
pagerbta specialia dovana.

Veronika pradėjo plaukioti nuo 3 
m. amžiaus.kartu su jos broliais. 
Šiemet jai yra paskutiniai metai, nes 
plaukimo ratelyje amžiaus riba yra 
16 m. Ji taip pat gavo du 
atžymėjimus. 100 m,, plaukimo 
nugara ir 50 m. laisvu stilium. Taip 
pat įteikta “Swimmer of the Year”

Nuotraukos
V. Bacevičiaus

Veronika Taraškaitė tampa prityrusi 
skautė. Kaklaraištį jai užriša s. J. 
Taorien'e.

dovana.
Veronika žada žaisti futbolą 

(soccer) ir planuoja tęsti plaukimą, 
kaip nepriklausoma plaukėją.

Ger. J.

Neringos Tunto skautės Veronika čiais. Jas sveikina s.v. Rubinski. Neringos tunto jaunosios sesės su
Taraškaitė ir Audra Degesytė pasi- 12-19-94. savo vadove Vedegyte. 12-19-94.
puošė prityrusių skaučių kaklaraiš- Cleveland.
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CHICAGO PULK. J. ŠARAUSKO VYČIŲ 
DRAUGOVĖS SUEIGA

Po ilgokos pertraukos senieji 
Pulk. Juozo Šarausko drau
govės skautai vyčiai susirinko 
pasitarimui gražiuose Dailos ir 
Juozo Liubinskų namuose. Ka- 

; daise ši vyčių draugovė buvo 
veikli ir nemažai pasidarbavus 
Čikagos lietuviškos skautijos 
veikloje. Sueigai vadovavo 
skautas vytis vs Gediminas 
Deveikis, dabartinis LS Brolijos 
skautininkų skyriaus vedėjas. 
Atgaivinant veiklą, buvo trum
pai aptarti ateityje numatomi 
atlikti darbai. Kitas šios drau
govės susirinkimas numatomas 
vasario 19 d., sekmadienį, 
Lietuvių centre, Lemonte, tuoj 
po šv. Mišių Pal. Jurgio

Matulaičio misijos koplyčioje.
Senieji vyčiai ir jų žmonos 

buvo nustebinti Juozo ir Dailos 
Liubinskų namais. Visi jautėsi 
tarsi sumaniai įruoštame nuo
stabiame muziejuje. Kiekviena 
namo siena papuošta Įvairiais 
muziejiniais rinkiniais. Ypač į 
akis krito didžiulis velnių 
rinkinys, savo apimtimi galįs 
prilygti tokio pobūdžio muziejui 
Lietuvoje. Nuostabūs įvairių dy
džių kryžiai, jų tarpe du net 
trijų pėdų aukščio koplytstul
piai. Čia matėme ir miniatiūrinį 
Kryžių kalną su daugybe meniš
kai išpjaustytų kryžių. Išskir
tinas meno kūrinys — meni
ninko Rimo Metlovo medžio dro
žinys, vaizduojąs Žalgirio mūšį 
su smulkiausiomis detalėmis.

Iš vieno kambario į kitą 
eidami, matėme skirtingus 
eksponatus, kaip: akmens 
amžiaus kirvius, gintaro dir
binius ir gintaro gabalus su 
juose įklimpusiais vabzdžiais, 
pirmuosius Lietuvos pinigus, 

kaldintus Vilniuje. Koridorių 
sienos papuoštos senųjų 
Amerikos gyventojų — indėnų 
piešiniais ir kovos įrankiais. 
Matėme ir iš medžio išdrožtus 
didžiųjų Lietuvos kunigaikščių 
biustus. Ant virtuvės sienų — 
gausybė virtuvės apyvokos ir 
tautosakos dirbinių. Juozas ir 
Daila įdėjo daug pinigų ir dar
bo, rinkdami įvairius meno ir is
torinius dirbinius. Jų namų 
sienose nesimatė tuščių vietų.

: Visi eksponatai labai patrauk
liai ir meniškai išdėstyti.

Skautininkai Juozas ir Daila 
Liubinskai yra daug savo darbo 
įnašo davę „Lituanicos” ir 
„Kernavės” tuntams Čikagoje. 
Brolio Juozo vadovaujama

j

DEŠIMTOSIOS BURIAVIMO 
STOVYKLOS ĮSPŪDŽIAI

Dešimtoji LS Brolijos ir LS 
Seserijos jūrų skautų,-čių skyrių 
buriavimo stovykla ir jaunųjų 
vadovų,-ių lavinimo kursai 1994 
m. gruodžio 26 — 1995 m. sausio 
1 d. vyko Fort DeSoto Park Boca 
Ciega jachtklube, St. Peters
burg, Floridoje. Buriavimo sto
vyklų ir jūrų skautų,-čių vado
vai jvs Algis Paulius ir js Vija 
Paųlienė šios jubiliejinės sto
vyklos organizavimą ir prave- 
dimą pavedė jaunesniems jūrų 
skautų ir jūrų skaučių vado
vams, -ėms. Stovyklos viršininkė 
buvo gintare Laima Pauliūtė, 
stovyklos viršininkės pavaduo
tojas — jūrų budys Aidas F. Pa

jaunesniųjų skautų draugovė 
buvo viena žymiausių, kurion 
patekti norėjo kiekvienas 
vilkiukas. Sesė Daila dirbo su 
paukštytėmis, talkindavo 
stovyklos administracijai, „Ker
navės” tunto stovyklai. Teko 
būti ir stovyklos viršininke.

Liubinskai užaugino tris 
sūnus ir dukterį. Visi buvo 
veiklūs tuntuose. Tai 100% 
skautiška šeima.

Senieji skautai vyčiai ir jų 
žmonos dėkingi skautininkams 
Dailai ir Juozui už suteiktą 
progą pasidžiaugti jų namuose 
esančiais muziejiniais ir meno 
kūriniais.

s.v. A. Paužuolis

lubinskas, buriavimo progra
mos vadovas — budys Audrius 
Rūbas, ir stovyklos komen
dantas — budys Paulius Rauc- 
kinas (visi Čikagos jūrų kautai) 
sutartinai dubu. kad X buria
vimo stovyk’ąe dalyviai smagiai 
ir prasmingai praleistų laiką. 
Floridiečiai gintare Rūta Dege- 
sienė ir naujausias Floridos jūrų 
skautas brolis Gintas Degesys 
smarkiai prisidėjo, palengvino 
ir praturtino buriavimo stovyk
los rengimą.

Stovyklos dalyviai atvyko į 
Fort DeSoto parko primityvaus 
stovyklavimo pusiasali gruodžio 
26 dieną. Ta
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buvo praleisti stovyklos įren
gimui, taisyklių išaiškinimui ir 
yalčių paskirstymui. Stovykla 
veikė valčių sistema. Dalyviai 
buvo paskirstyti į penkias 
mišrias valtis, kiekviena su 
savo valtininku,-e: Romas 
Kudirka. Daiva Parapnikaitė. 
Aras Nausėdas, Raimondas No 
vak, ir Žibutė Radžiūtė. Valtyse 
dar buvo du ar trys jaunesni, 
įgulos nariai. Stovyklos pro 
grama: buriavimas, valgio ruo
šimas, valgymas ir bene viskas 
vyko valčių sistema. Kasdien 
viena valtis buvo atsakinga už 
stovyklos valgių ruošą, 
patiekimą ir sutvarkymą. Kitos, 
keturios valtys tuo laiku 
užsiėmė buriavimu ir jo moky
mosi, regatomis, bei pramoga. 
KP — virtuvės tarnybą atlie
kanti valtis, turėdama laiko, 
irgi prisidėjo prie buriavimo 
progrąmos plaukdami „Sun
fish” tipo laivais (12 pėdų 
ketas).

Buriavimo stovyklos jūrine 
dalis vyko Boca Ciega įlankoje; 
tai yra didelė įlanka, maždaug 
7 jūrmylių atstume nuo stovyk
lavietės. Ten mus globojo senas 
jūreivis Ralph, kuris savo dar
bu, pavyzdžiu, ir nuostabia nuo
taika smarkiai prisidėjo prie 
stovyklos'. Boca Ciega jachtklu
bas mūsų buriavimo stovyklai 
leido naudotis, ne tik savo pa
talpomis, bet ir 21 laivu. 
Keturios nebudinčios (ne KP) 
valtys iš ryto plauke ,,O’Day” 
burlaiviais (t.y. 17 pėdų slupas) 
ir mokėsi buriavimo pagrindų 
instrukt >rių mokomi. Instruk
toriai buvo: Daina Kazlauskai- 

' tė, Rima Pauliutė, Linas Paul, 
Jonas Valkiūnas ir komendan
tas Paulius Rauckinas. Po pietų 
vyko regatos, kuriose instruk
toriai galėjo padėti patarimais, 
bet neturėjo teisės liesti vairo. 
Regatoms pasibaigus, visi rin-

Z4.

kosi jachtklube išklausyti įgulų 
protestų, išsiaiškinti ir susi
pažinti su regatų rezultatais. Iki 
stovyklos galo paaiškėjo, kad 
brolio Aro Nausėdo vadovauja
ma valtis pelnė mažiausiai taš
kų (t.y. kuo mažiau taškų — tuo 
geriau) ir laimėjo stovyklos 
regatą.

Vakare, saulei jau leidžiantis, 
v’sos valtys turėjo grįžti į Fort 
DeSoto stovyklavietę ilsėtis, 
mokytis mazgų, sugalvoti kitos 
dienos valčių šūkius (reikėjo 
pristatyti prieš pusryčius), skau
tiškai bendrauti ir ruoštis kitai 
dienai.

Kiekviena X buriavimo sto
vyklos diena buvo panaši savo 
nuostabumu. Oras buvo šiltas 
(70-80 laipsnių), saulė švietė, ir 
vėjas pūtė (vidurkis 6-7 mazgai). 
Aišku, net jei vėjo momentais 
nebuvo, buvo galima pasi
džiaugti gaiviu įlankos van
deniu.

Ypatingi įvykiai stovykloje: 
saulei leidžiantis, Fort DeSoto 
griuvėsiuose šventėme flori- 
diečio brolio Miko Degėsio 10 
gimtadienį, kuris stovykloje 
įrodė, kad jis gabus ir talen
tingas buriuotojas. Jo gimtadie
nio šventė prasidėjo svarbiu 
laimės ženklu: saulei nusilei
dus, ji sužibėjo žaliu spinduliu, 
turbūt nurodydama, kad jam 
nuolat pūs geras vėjas.

Nauji metai buvo švenčiami 
Degėsių šeimos name, kuris yra 
bene gražiausiame St. Peters
burg iškyšulyje. Iš jų kiemo 
matėsi fejerverkais apšviestas 
St. Petersburgas. Nuostabus 
vdizdas, ir ypač Degėsių šeimos 
dosnumas ir vaišingumas pada
rė Naujų Metų sutikimą neuž
mirštamai smagų.

Padaugėjo jūrų skautų: broliai 
Rokas Varakinas, Jim Daupa- 
ras, Julius ir Mikas Degėsiai, 
bei jų tėvas Gintas Degesys prie 

vandens davė jūrų bebrų įžodį. 
Brolis Linas Radžius davė jūrų 
jaunių įžodį.

Padaugėjo jūrų skautų vado
vų: sesės Daina Kazlauskaitė ir 
Žibutė Radžiūtė pasižadėjo 
toliau dirbti ir būti pavyzdžiu 
jaunesniosioms, duodamos gin- 
tarių įžodį. Broliai budžiai 
surengė joms ir kitoms ginta- 
rėms nuostabius pusryčius ant 
Kriauklių salos, ten nuplauk
dami jūrų budžio Algio Bobelio 
vairuojamu laivu. Jau kitą, 
dieną budžiai paaugo vienu as-! 
meniu, bet tokiu, kuris savo į 
darbu ir pasiryžimu gali kelis 
atstoti, tai Romas Kudirka iš 
Los Angeleš, neapsakomai gra
žioje aplinkoje tapęs naujausiu 
jūrų budžiu.

Paskutinę dieną, padėkoję 
broliui Algiui Pauliui, sesei Vi
jai Paulienei, sesei Rūtai Dege- 
sienei, broliui Gintui Degėsiui, 
ir broliui Algiui Bobeliui, bei ki
tiems, kurie sudarė sąlygas 
sėkmingai stovyklai, stovykla 
buvo uždaryta. Visi sėkmingai 
grįžo saule įdegę, laimingesni: 
bei geresni buriuotojai ir jūrų; 
skautai.

Smagiausia yra žinoti, kad X 
buriavimo stovykla buvo dvigu
ba stovykla: ji buvo Čikagos 
jūrų skautų dešimtoji, ir Flo
ridos jūrų skautų pirmoji. 
Malonu, kad jūrų skautai auga 
ir plečia savo veiklą. Dabar jūrų 
skautams bus įmanoma stovyk
lauti ir plaukti ne tik Michigano 
vandenyse, bet ir Meksikos įlan
kos vandenyse. Atrodo, kad 
greitai plauksime Atlante pri 
Baltimorės, Ramiajame vand 
nyne prie Los Angeles, ir dau 
kur kitur. Brolio Miko žaliasit 
gimtadienio spindulys visiems 
jūrų skautams yra laimės ženk- ; 
las — Mums visada bus gero vė
jo!

M.N.I.
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ROCHESTER
Rochesterio lietuvių skautiš

ka šeima šįmet šventė bendras 
Kūčias. Prie kūčioms paruošto 
stalo gruodžio 18 d. susirinko ar
ti 30 įvairaus amžiaus brolių ir 
sesių.

Pritemdytame kambaryje 
sueiga buvo pradėta uždegimu 
trijų žvakių, simbolizuojančių 
kilniausią skautų idealą — 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir arti
mui. Žvakes uždegė mūsų jau
nosios paukštytės — Diana Pie- 
niezny, Ramutė Gečaitė ir Lau
ren Cooper. Po to prabilo vieti- 
ninkijos vadovas brolis Aleksas, 
primindamas skautų šūkio 
reikšmę ir skautišką pasiža
dėjimą, Dievui padedant, 
vykdyti skautų įstatus. Jis ypač 
pabrėžė, kad skautas,-ė, pats 
pasirinko įgyvendinti ir kasdie
niniame gyvenime stengtis rem
tis kilniais skautų principais. 
Paskui brolis Aleksas supažin
dino jaunimą su lietuviškos 
šeimos kūčių vakarienės patie
kalais, o taip pat su simbolika 
— po staltiese paklotu šienu, 
dalinimasi kalėdaičiais ir kt. 
Pamokyti skautai dalinosi bro
liškais skautiškais švenčių lin
kėjimais, laužė kalėdaičius.

Sukalbėjus maldą, skautai ir 
jų tėveliai gardžiavosi suneš
tinėmis kūčių vaišėmis ir šven
tiška nuotaika kelias valandas 
maloniai pabendravo. Sueigai 
baigiantis atsilankė ir brolis 
Kalėdų senelis su dovanų maišu 
iš kurio dovanėlėmis apdalino 
visus praėjusiais metais buvu
sius gerus vilkiukus ir geras 
paukštytes. Tikimės, kad ši tra
dicija prigis ir plėsis,

Brolis Aleksas'Gečas

Rochesterio skautų kūčiose žvakes uždega paukštytės. Iš k. — Lauren Cooper, 
Diana Pieniezny ir Ramutė Gečaitė.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□r

NEW YORK
New Yorko vyr. skaučių ži

dinys „Vilija” tebetęsia prieš 
daugelį metų pradėtą bendrų 
skautiškų kūčių tradiciją. 
Kūčios buvo švenčiamos ir pra
ėjusių Kalėdų laikotarpyje. 
Apie renginį žurnalistas P. 
Palys, savaitraščio „Darbi
ninkas” praėjusių metų gruo
džio 30 d. laidoje atspaus
dintame straipsnyje „Tyliąją 
naktį...”, pasakoja:

„Tradicines lietuviškus kūčias 
šeštadienį, gruodžio 17 d., 
Kultūros Židinyje, Brooklyn, 
NY, su LMK Federacijos New 
Yorko klubo moterų talka, su
ruošė vyr. skaučių židinys 
„Vilija”.

Židinio salė buvo šventiškai 

papuošta. Salės sienose ištiestos 
ilgos iš eglių šakų nupitos gir
liandos. Tarp langų kabėjo eglių 
šakos ir snieguolių pavidalo 
puošmenys. Skaisčiai mirgėjo 
įvairiaspalvės mažos elektros 
lemputės, o dešiniajame scenos 
šone puikavosi t eglutė. Vie
name salės šone buvo pasta
tytas didelis ir platus stalas, pa
puoštas žalumynais ir žva
kėmis, ant jo buvo sudėti įvai
rūs skaučių ir klubo moterų pa
gaminti tradiciniai kūčių 
valgiai.

Salėje buvo pastatytas 21 
apskritas stalas. Ant kiekvieno 
jų stovėjo žvakė, puokštė, 
sudaryta iš raudonų poinsėtijų 
ir jaunų pušų šakelių, padėtos 
lėkštės ir ant kiekvienos jų — po 
kalėdaitį (plotkelę).

Kalėdaitį pasidalinus ir vie
nas kitą pasveikinus su Kalėdų 
šventėmis, salėje šviesas išjun-
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gus, tyliai sklindant giesmės 
„^yliąją naktį” garsams, Aldo
nai Katinienei ir Giedrei Stan
kūnienei skaitant eilėraštį 
„Aukšti balsai atskamba”, į 
salę buvo nešamą didelė uždeg
ta žvakė. Ją lydėjo šeši uni
formuoti skautai, nešdami po 
neuždegtą žvakę. Didžiąją žva
kę pastačius ant kūčių stalo, 
nuo jos skautai uždegė savo ir- 
ant stalo esančias žvakes. Po to 
pasklido po salę ir uždegė žva
kes ant kiekvieno stalo.

Maldai pakviestas skautų ka
pelionas kun. dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM, kreipėsi į Visa
tos Kūrėją.

Visiems į kūčias nusirinku
siems vysk. Paulius Baltakis, 
OFM, išreiškė kalėdinius ir 
Naujųjų Metų linkėjimus.

Kūčiose dalyvavo Lietuvos 
generalinis konsulas Petras 
Anusas ir konsulas Arnoldas 
Miluką^.

Visi tva; ingai artinosi prie 
valgių stato, patys pasitarnau
dami dėjosi į lėk Les gardžius 
kūčių valgius.

Pavalgius kūčių vakarienę, 
lituanistinės Maironio mokyk
los jaunieji mokiniai, paruošti 
mokytojų Audrės Lukoševičiū- 
’tės (mokyklos vedėja), dr. Algi
manto Pliuros ir Viktoro Ziko, 
inscenizavo kalėdinį vaizdelį. 
Tapę angelais, piemenėliais ir 
karaliais, sveikino užgimusį 
Kūdikėlį, o ir tris giesmeles pa
giedojo. Štai tie jaunieji vaidin
tojai: Simona Dambrauskaitė, 
Tomas Dičpinigaitis, Viktorija 
Galkutė, Julie M. Jurgėla, Ie
va Matulaitis-Kunca, Valentina 
Nourse, Gediminas Pliura, 
Monta Šiaučiūnas, Alexandra 
•Spencer, Andrius Spencer, Vic
toria Spencer, Daiva Škėmaitė, 
Daugirdas Škėma, Emilija Gau
saitė ir Mantvydas Barkauskas. 
Didelė dalis jų yra neseniai 

atvykę iš Lietuvos.
Atlikę savo pasirodymą, jau

nuoliai nuskubėjo į mokyklos 
kambarį, kur juos aplankė 
Kalėdų senelis su dovanomis. 
Jis nebuvo per daug dosnus. Jei 
norėjai gauti dovanų, tai turėjai 
padeklamuoti, padainuoti ar ką 
nors papasakoti.
Tuo tarpu vyresnieji giedojo 

lietuviškas giesmes. Gitara pri
tarė Viktoras Lora, o elektri
niais vargonėliais — Viktoras 
Zikas.

Tenka pasidžiaugti, kad šioje 
kūčių vakarienėje dalyvavo 
didelis būrys naujai atvykusių 
iš Lietuvos. Tai jau geras ženk
las, o nuopelną drąsiai galima 
priskirti LB NY Queens apy
linkės darbščiai pirmininkei

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□E

CHICAGO 

„Nerijos” tunto sesės iškilmingoje Klaipėdos dienos sueigoje.
Nuotr. J. Tamulaičio

Ramutei Česnavičienei, daug 
prisidėjusiai prie programos pa
ruošimo ir atlikimo.

Visai vakaro eigai vadovavo 
Vida Jankauskienė

New Yorko ir apylinkių lietu
vių skautija ir visi kūčių daly
viai dėkingi vyr. skaučių ži
diniui ir LMK Federacijos New 
Yorko klubo moterims už gra
žiai suruoštą šventę, lietuviškų 
tradicijų puoselėjimą. Linkima 
joms sėkmingos veiklos ir tiki
masi, kad. jų pastangomis šis 
gražus paprotys New Yorke 
gyvuos ilgus, ilgus metus. 
Padėkos nusipelno ir žurnalis
tas P. Palys šį įvykį laikraščio 
skaitytojams papasakojęs ir 
ilgesį sukėlęs tiems, kurie šioje 
šventėje negalėjo dalyvauti.
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PHILADELPHIA
KŪČIAS BAIGĖME

GERUOJU
DARBELIU

Gruodžio mėnesį, besiruoš
dami artėjančioms šventėms, 
vieną sueigą paskyrėme mūsų 
jaunųjų skautų supažindinimui 
su lietuviškais Kalėdų papro
čiais ir tradicijomis. Skautės, 
jauniausios aguonėlės ir mūsų 
vienintelis vilkiukas kandida
tas traukė burtus, spėjo, vieni 
kitų laimę ir ateitį. Žiūrėdami 
į šešėlius, į vandenin liejamą 
vašką ir kt. — spėjome, ar atei
nantieji metai neš laimę. 
Lietuviški papročiai domino net 
pačius jauniausius. Susipažinę 
su tradicijomis buvo pasiruošę 
lalyvauti tradicinėse Kūčiose.

Giedrią ir šaltą gruodžio 
mėnesio dieną Philadelphijos 
„Laisvės Varpo” vietininkijos 
skautai ir skautės anksti rytą 
susirinko lietuvių parapijos 
salėje. Dengė stalus, puošė 
sceną, ruošė maistą, kurį, 
namuose pagaminusios, atvežė 
sesės skautininkės.

10:30 vai. ryte visi daly
vavome kun. Burkausko auko
jamose šv. Mišiose. Po Mišių 
skautiškoji šeima susirinko 
parapijos salėje prie Kūčių stalo. 
Tėvas Burkauskas palaimino 
valgius, o sesės skautės uždegė 
žvakes. Visus jungė maloni 
šventiška nuotaika. Dalinomės 
kalėdaičiais, linkėdami vieni ki
tiems Kalėdų ir laimingų Nau
jųjų Metų. Susėdę vaišinomės 
gardžiais tradiciniais Kūčių 
valgiais.

Jaunieji skautai deklamavo 
gražius eilėraščius, giedojo Ka
lėdų giesmes, giedojiman įjung-

Sueigoje su lietuviškais Kūčių papročiais susipažįsta Philadelphijos „Laisvės 
Varpo” vietininkijos vilkiukai ir paukštytės. Iš k. — savo ateitį spėja Adrija 
Bagdonavičiūtė, Aras Surdėnas, Kristina Kasinskaitė ir Daina Maciūnaitė.

Nuotr. Dianos Gulbinaitės
darni ir visus svečius. Esame 
dėkingi ilgametei skautų rėmė
jai Lynne Cox ir Gintarui Labu
čiui, kurie pasisiūlė prisidėti 
prie šventiškos nuotaikos, paly
dėdami giesmes smuiku ir akor
deonu.

Gaila, kad šioje Kūčių šven
tėje liko keli tušti stalai, o mais
to „beaucoup”. Džiugu, kad Phi
ladelphijos skautai ir skautės 
visada galvoja apie kitus. Visi 
klausė: „Ką darysime su likusiu 
maistu?” Mūsų jauniausios 

Philadelphijos skautės ir skautai gieda kalėdines giesmes Kūčių pobūvyje.
Nuotr. Audronės Gulbinienės

skaučiukės pa . Ą likusius 
valgius atiduoti 'argšams. 
Priimdamos pasiūlymą, vadovės 
pasitarė su Tėvu Burkausku. 
Buvo nutarta maistą palikti 
klebonijoje, kad neturtingieji, 
kurie lankys kleboniją (o jų 
būna daug), galės skaniai 
pavalgyti. Taip šį šventišką 
susiėjimą Philadelphijos lietu
viai skautai ir skautės užbaigė 
geruoju darbeliu.

Sesė Diana Gulbinaitė
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SKAUTU AIDAS
4613 W, 106 PI. 
Oak Lawn, IL 60453

Grįždami iš gydytojo kalbasi:
— Mama, tas gydytojas 

negeras.
— Kodėl, dukrele?
— Jis badosi. — Ar tu girdi, Baltruk? Šiaurės kraš

tuose šunims važiuoja! 0 juk mūsų yra 
du dideli šunes!. .

sjc^c***^**5^*^^******

— Tėte, kodėl tu mamą vadini 
Aldute? Juk ji suaugusi.

Mama saKo vaikams:
— Išdykėliai ! Valgykite, kiek 

norite, tik kad viskas būtų 
suvalgyta.

Bet šunes neklauso. Nepratę, mat. 
Reikėtų juos į eskimų mokyklą atiduot!

- Kad užsitaisysiva, o kad eis!. : 
smagumėlis!.. : -

— Geros sveikatėlės tai kiaulelei, kad 
laiku atėjo! .. Ikm, šuniukai, kiaulę!— Neverk, Raminta, būk 

protinga.
— Ar tie, kurie neverkia, visi 

yra protingi?

Šeima ruošiasi tradiciniam 
skautų rengiamam baliui.

— Mamyte, ar galiu užsidėti 
tavo kailinius? Noriu būti meška.

---- Bet meškos kailis taip 
neblizga, kaip mano kailiniai.

— Aš būsiu importuota meška. Kiaulė bėga, šunes vejas, Laurukas 
smagiai važiuoja!

Tiktai gaila, kad tvora pasipainiojo!
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