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< Lietuvos \ 
nacionalinė 
M. Mažvydo 
biblioteka?

OOO vO, Viešpatie, 
Kokia šviesi žvaigždė. 
Tai Tavo Meilė šviečia 
Ir liejasi ant žemės ir žmonių!
O, Viešpatie, 
Tai Tavo Meilė šaukia: 
“Nenusiminkite, Aš gelbėt ateinu.”

O, Viešpatie, 
Tas Tavo atėjimas - x 
Vienintelė pagalba skystantiems varge, 
Vienintelė viltis mums rojun sugrįžimo, 
Vienintelis tai ramstis žemės nuodėmių

O, Viešpatie,
Per metų tūkstančius žadėjai Tu ateiti
Ir laukė kartų kartos
Tos dienos.
O štai, naktis:
Ir žvaigždė žinią skelbia -
Džiūgauja angelai, gieda visas dangus.

O, Viešpatie,1
Su padėka štai mūsų giesmės kyla: 
Karaliau amžinas, tik Tau vienam garbė! 
O, Išganytojau, dangaus skliautus palikęs, 
Tapai Tu Kūdikiu, tapai žmogum mūs dėl!

O, Viešpatie,
Tu Kūdiki Karaliau,
Mes liaupsinam, mes lenkiamės čia Tau! 
Širdyje mūs’ kiekvieno daryki sau lopšelį: 
Tavoji Meilė tepripildo 
Mūsų širdis, 
Mūs’ namus.

Ema Žiobrienė 
Kalėdos, 1995.
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NIJOLĖ JANKUTĖ
Iliustravo
F.D. Prekerytė

TĘSINYS

GYVATĖ!
Julytė pasiėmė numestą bu

telį ir ėmė leistis upelio krantu 
žemyn. Danutė trypė vietoje. Jai 
buvo baisiai įdomu, ką parodys 
Julytė. Ant kalniuko Bitės jau 
pradėjo žaisti slėpynes. Sesė 
Laimutė, užsikniaubusi prie sto
ro ąžuolo, nežiūrėjo.

— Palauk! — sužnabždėjo Da
nutė ir pasileido paskui Julytę.

Upelį jos pasiekė greitai ir, 
nuspyrusios batus, subrido į 
vandenį.

— Tai parodyk, greičiau! — 
nerimo Danutė.

— Dar ne čia... — paslaptingai 
šnabždėjo Julytė, — anoj pusėj.
- O!
— Brisk paskui mane!
— Bet... bet... jei gilu? Jei ten 

yra g-g-gyvačių?
— Chicken! — išsišiepė Julytė.
— Gerai, gerai. Tu pirma, — 

sutiko Danutė.
Mergaitės ėmė bristi. Šaltas 

vanduo glostė įkaitusias blauz
das, o dugno,akmenukai spaudė 
ir kuteno p^dus. Prikandusi lū
pą, išplėstom akim, sekė draugę 
Danutė. Jai buvo ir baisu, ir įdo
mu, ir neramu. Kas bus, jei sesė 
rRima jų pasiges? Turbūt, jau 
ieško... O jei upelyje yra gy
vačių? Ar ryklių?

Danutė brido ir prakaitavo. 
Julytė brido ir plačiai mosavo 
rankomis.

— Greičiau! — ragino ji Danu
tę^ grasindama tuščiu buteliu.

Vanduo jau siekė gerai virš 
kėlių, kai mergaitės priėjo didelį 
akmenį.
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— Matai, visai negilu, — aiš
kino Julytė, — jau čia pat kitas 
krantas.

— Da-nuuu-teee! Julyyy-teee!
— staiga iš miško pasigirdo bal
sai.

— E-e-e-e... — kartojo aidas.
— Kur jū-ūūūs...
— Ū-ū-ū-ū...

Danutė sustojo.
— Girdi? Mus šaukia. Grįž

kim.
— O, tu baby! — supyko Julytė, 
bet tuo metu kažkas šaltas ir 
judrus praslydo jai tarp kojų.

— Gyvatė! — sužvigo Julytė ir 
puolė prie Danutės, paleisdama 
iš rankos butelį.

Butelis švystelėjo blizgančiu 
lanku virš mergaičių galvų, at
simušė į akmenį ir, subyrėjęs į 
tūkstantį šukelių, pranyko van
deny.

— G-g-g-y-vatė... — kaleno 
dantimis Julytė ir rėmėsi į Da
nutę.

— Da-nuuu-teee! Ju-lyyy-teee!
— skambėjo ieškančiųjų balsai.

— Einam, einam! — tempė Da
nutė persigandusią Julytę. O jai 
pačiai baimė jau veržė gerklę. 
Danutei vaidenosi, kad ilga; 
kaip virvė, slidi ir juoda gyvatė' 
plaukė iš paskos, taikydama; 
įgelt tiesiai į kulnį...

— Ai! — vėl suspigo Julytė ir 
kibo Danutei į pečius, — įkando! 
Į-k-k-k-ann-d-d-o!

Danutei nuo plaukų per visą 
nugarytę nubėgo šaltas šiurpu
lys.

— B-b-b-ėkim! — sumikčiojo ji, 
tempdama draugę.

Julytė gi strykčiojo ant vienos 
kojos ir abiem rankom kabino
si Danutei už kaklo. Danutė iš

prakaitavo. Iš baimės jai virpėjo 
lūpos, o akyse jau vos besilaikė 
ašaros. Bet Julytę ji tempė.

— Laikykis. Tik tvirtai. Jau 
netoli krantas, — šniokštė ji, — 
aš tau aptversiu koją, nebijok.

— S-s-s-kau-daaaa... — žlium
bė Julytė.

— Sesė Rima nuveš pas gydy
toją. Ir nemirsi. Gal tik koją 
truputį nupjaus, — ramino ją. 
Danutė.

— N-n-n-enoooriu... — šniurkš
čiojo Julytė, — n-n-n-eduosiuuu!

— Kad reikia. Tėtė skaitė kny
goj. Kai gyvatė įkanda, reik’’ 
nupjauti...

— Kaaaą? — kukčiojo Julytė.
— Nagi koją. Ir gyvatę, tur

būt, — aiškino Danutė, — nesi
remk taip! Aš parkrisiu!

Kai abi pabėgėlės pasiekė 
upelio krantą, jų čia laukė visa 
draugovė. Sesė Rima norėjo . 
smarkiai bartis, bet Danutė jau 
šaukė:

— Daktaro! Sese, jai įkando!
— G-g-g-yvatėėė! — verkė Ju

lytė ir šokinėjo ant vienos kojos.
Rima nutirpo. Gyvatė? Upely

je? Vandens mokasinas??? Min
tyse ji sklaidė savo pirmos 
pagalbos užrašus ir nerado pus
lapio, kur buvo parašyta: „gy
vatei įkandus, reikia...” — 
„Saitai, nesijaudinti!” ramino 
save Rima, — „atsimink...”

— Sėsk! — komandavo ji gar
siai, — rodyk, kur įkando.

Julytė atkišo šlapią padą; 
Visa draugovė susigrūdo artyn. 
Julytės padas buvo giliai 
įpjautas. Iš žaizdos sunkėsi 
kraujas ir lašėjo ant smėlio.

— Y-y-y-k! — aikčiojo mergy
tės.
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— Ar ji mirs? — šnabždėjo vie
nos.

— Noriu namo! — mikčiojo 
kitos.

Sesė Rima lengvai atsiduso.
— Neverk, Julyte! Čia ne 

gyvatė įkando. Tu į stiklą per- 
įsijovei.

— Į stiklą? — pašoko Danutė,
— tai ten nebuvo jokios gyvatės?

— Nebuvo, Danute! — tvirtino 
Rima, tvarstydma Julytės koją,
— ten buvo tik dvi neklauža
dos...

— Kurios mums iškylą suga
dino, — pridėjo Bičių skiltinin- 
kė Laimutė, — manėm, kad pa- 
skendot, ar ką...

— Daugiau taip ne-da-ry-siu,
— pravirko susigėdusi Danutė.

— Dana, tu neverk! — ramino 
ją Julytė, — aš...aš... sakiau, 
einam pažiūrėt... Į upelį... it’s 
my fault, sese, honest... — sku
biai aiškino ji Rimai, žiūrėdamt 
į žemę.

— Ką? Ką tu sakei?
— Aš... aš... kalta... — pasi

taisė Julytė.
— Du vakarus neisit į laužą! 

Abi! — paskelbė bausmę Rima 
ir suveržė tvarstį.

LAUŽELIS, LAUŽELIS!
Visą dieną Bitės nerimo: bė

ginėjo, šnabždėjosi, kikeno ir 
net buvo truputį susibarusios. 
Nenuostabu! Jos ruošė pasirody
mą laužui. O šį vakarą laužas 
turėjo būti ne bet koks: sesių 
stovykla laukė svečių — brolių 
iš anapus miško!

— Bitės! Galvokit pasirody
mą! — tuoj po pusryčių priminė 
Laimutė, — galvas į krūvą! Mes 

. turim suvaidint geriausiai! Už 
pasirodymą — penki taškai!

Ir Bitės sudūzgė, kaip tikros 
bitės.

— Sese Laima, mes pašoksim!
— Ne, ne! Geriau padai

nuosim!

— Vaidinkim! Vaidinkim!
- Ką?
— Tą, kaip kavą virė!
— Ne. Geriau three bears, 

you know!
— Birute, lietuviškai!
— Taip, sese. Apie tris 

mmm... meškas.
Bitėms diena bėgo per greitai. 

Jau ir pietūs, jau ir poilsis — o 
pasirodymo dar nesugalvojo. Pa
galiau, kai grįžo išsimaudžiu
sios, nutarė suvaidint „Barė 
ponas katinėlį”.

Vaidinti, žinoma, norėjo visa 
skiltis, ir Laimutė turėjo net 

! sesę Rimą pasikviesti, kad nu
ramintų tas, kurios negavo 
rolių.

— Sesės, nezirskit! Jūs vis 
tiek visos pasirodysit! Juk 
turėsite dainuoti! — aiškino 
Rima, — dainuot labai svarbu. 
Kaipgi jos vaidins, be dainos!

O Danutė buvo laiminga. 
Bausmė už braidymą upely jau 

buvo atlikta, ir į šį laužą ji 
galėjo eiti. Be to, jai dar teko 
pelytės rolė!

— Katinėli, ci-ci-ci, vaikai 
mano dar maži! — dainavo ji, 
net stovykla skambėjo.

Vakaras atėjo ramus ir šiltas. 
Temstančiose palapinėse virė 
šimtai darbų! Visos skiltys kar
tojo savo pasirodymus: skautės 
dainavo, deklamavo, vaidino. 
Jos tepėsi veidelius pieštukais, 
iš nosinių ir vatos, lipinosį ant 
smakrų barzdas, suposi į paklo
des, iš popieriaus kirpo kaukes 
ir lankstė pasakiškas kepures.

(Bus daugiau)

Mano garbė yra >amano 
gyvenimas. Šie du dalykai 
neatskiriami. Atimkite man 
garbę, ir aš neteksiu 
gyvenimo.

Šekspyras
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STOVYKLA PALANGOJE 1995 m. VASARĄ

Liepos 3-10 d.d. Kunigiškėse 
vyko skiltininkų kursų baigimo 
stovykla, kurią organizavo Mažo
sios Lietuvos krašto seniūnas br. 
Pijus Ambrozaitis. Čia skautai, 
visus metus lankę skiltininkų kur
sus, turėjo pereiti paskutinį išban
dymą — egzaminus. Į stovyklą 
susirinko skautai iš Klaipėdos, 
Palangos, Panevėžio, Mažeikių, 
Šilutės ir Visagino. Stovyklavo ne 
tik skautai skiltininkai, bet ir jų 
jaunesnieji broliai ir sesės. Jiems 
buvo paruošta programa atitin
kanti jų amžiui. Stovykloje paruoš
ta ir vykdoma programa buvo 
pagal pagrindinius skautavimo 

principus: dvasinis tobulėjimas, 
intelekto ugdymas, sveikatos stipri
nimas. Dvasiškai tobulėti skautams 
ir skautėms padėjo kunigas iš 
Marijampolės, tuo metu atostoga
vęs netoli stovyklos. Jis sutiko 
kiekvieną rytą laikyti šv. Mišias. 
Taip pat br. Pijus bei br. Mečislo
vas pravedė pokalbius apie žmo
gaus moralę, etiką. Naujų žinių 
skautai įgijo ne tik pokalbiuose, 
bet ir skautoramoje, įvairiuose 
konkursuose apie Lietuvos žvėris, 
paukščius, medžius, krūmus, uogie
nojus, samanas. Savo meninius 
sugebėjimus skautai galėjo išreikšti 
statydami smėlio pilis bei įvairias 

nguras, aprašinėdami žygį į mišką, 
į Šventąją. Skiltininkai šioje sto
vykloje turėjo galimybė savo žinias 
pritaikyti praktikoje. Stovyklos 
organizatoriai neužmiršo ir apie 
sveikatos stiprinimą — skautai 
dalyvavo kvadrato, turistinės tech
nikos varžybose, išvaikščiojo aplin
kinius miškus, nukako net į Šven
tąją bei Palangą. Žygių metu jie 
turėjo atlikti specialias užduotis, 
kurios tikrino ištvermę, orientavi
mąsi vietovėje, mokėjimą naudotis 
kompasu. O vakarais į dangų 
kildavo laužo dūmai, skambėdavo 
linksmos dainos.

Siga Daukantaitė

Iš kaires sėdi: Dovilė Mockevičiūt 
Ligita Nociūtė, Rolandas Juškt 
Rolandas Žulpa, Jonas Damuli. 
Žydrūnas Kusas. Stovi: Olga Alibe 
jeva — vadovė, Egidijus Kuša: 
RegimantasKateiva, Jūratė Giniau: 
kaitė, Ingrida Lagzdinnyt'e, Sigita 
Daukantaitė, Andrius Jurkonis. 
Laura Mikužytė, Lina Gintauskaite 
Sėdi: Laura Ruškytė, Vilija Pocytė, 
Asta Beišinaite, Paulius Šimkus, 
Jūratė Mockevičiūte, Vikenta Petuš- 
kaitė, Aistė Mataitė. Mūsų pionieri- 
jos darbai 1995 m. vasaros stovyk
loje.
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Lankantis Lietuvoje. Vilniuje prie paminklo žuvusiems už laisvę, 
v.v. Liudas Ramanauskas, v.s. Albina Ramanauskienė ir vilnietė 
Roma Jablonskienė

ŠIAULIŲ SKAUTAI

Šiaulių tunto skautų stovykloje 
134 skautai, skautės ir jų vadovai. 
Stovykla vyko prie Pašvinio ežero 
nuo 29 birželio iki liepos 5 dienos. 
Joje dalyvavo skautai ir skautės ne 
tik iš Šiaulių, bet ir iš Joniškio, 
Kelmės, Kuršėnų ir 8 skautai iš 
Olandijos. Po šios stovyklos olan
dus skautus šiauliečiai nuvežė j 
Kunigiškius, kur vyko Klaipėdos 
krašto stovykla.

Birželio 13 dieną, kartu su 
kariais, savanoriais ir Šiauliais, 
tunto skautai ir skautės Kryžių 
kalne pastatė didžiulį kryžių „mūsų 
vilties prezidentui“ Stasiui Lozo
raičiui atminti jo mirties metinių 
proga.

Liepos mėnesį tunto skautų 
grupė dalyvavo 7 partizanų palaikų 
iš Aleksandrijos perlaidojime Gin- 
kūnų kapinėse. Čia yra centrinė.

miesto kapinės. Rugpjūčio 20 
dieną čia buvo atidengtas didžiulis 
kryžius, žuvusiems už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. Šio 
kryžiaus atidengime dalyvavo visi 
tunto skautai su gerai paruoštu 
eilėraščių montažu.

(Nuotraukoje: Šiaulių tunto skau
tai su tuntininku s. Romualdu 
Prascevičium prie kryžiaus Stasiui 
Lozoraičiui KRYŽIŲ KALNE).

Ir šuo su kate gali 
gyventi draugiškai

Štai ir prabėgo vasarėlė, 
nusinešdama šienpjūties prakaitą, 
atostogų džiaugsmą, stovyklų 
klegesį. O tų stovyklų mūsų 
gintarinėj Lietuvėlėj buvo ne viena 
ir ne dvi. Vienos jų įprastos —• 
vykstančios kasmet. Kitos naujos 
savo programa, vieta ar būdu.

Štai šiemet Telšių skautai n 
ateitininkai surengėme bendr; 
stovyklą ir pavadinome ją „Šeimy 
na ’95“. Stovyklos dvasia atitiko 
pavadinimui. Gyvenimas palapinė
se, valgio gaminimas ant laužo, 
paskaitos, pokalbiai ir aišku šv. 
Mišios, aukojamos Telšių kunigų 
seminarijos vado tėvo prelato kun. 
Jono Kaunecko, penkiasdešimt 
jaunyste žydinčių širdžių būrį su
jungė į vieną darnią šeimą. Na, tai 
kas, kad tris iš penkių stovyklos 
dienų buvo kiauras dangus. Sto
vyklos programa vyko gana sklan
džiai. Pakilios nuotaikos nesuga
dino net prie lauželio pastoviai 
džiovinami rūbai ir batai. Mus 
aplankė didelis būrys svečių: tėvai 
pranciškonai, Telšių Katedros 
vikaras kun. Julius Meškauskas, 
Telšių vyskupijos ateitininkų cent
ro vadovai iš Palangos ir, žinoma, 
tėveliai (kurių įklimpusius automo
bilius stovyklautojams nekartą 
tekdvo traukti iš tešlos).

Beveik visą stovyklą kartu su 
mumis buvo br. Tadas, kurio ini
ciatyva atvyko svečių net iš Čeki
jos. Domininkonų br. Tado ir br. 
Pranciškaus žodžiai nesunkiai rado 
kelią į stovyklautojų širdis. Ištisą 
pusdienį svečiavomės netoli esan-
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čiame Biržuvėnų kaime. Susipaži
nome su turtinga istorine kaimo 
praeitimi. Apžiūrėjome nenuilsta
mos visuomenininkės Aldonos 

* Simonavičiūtės surinktų senų daik- 
?) tų muziejų. O grįžtant į stovykla- 

1 vietų nevienam reikėjo sutelkti visą 
jf savo valią, kad pereitų slystančiu iš 

po kojų „beždžionių“ tiltu.
Tikriausiai visiems įsiminti

niausias buvo paskutinis vakaras. 
Sunku apsakyti kas ten buvo: 
indėnai, Luckės miestelio etnogra
finis ansamblis, o naktį net šmaikš
tuolių Plungės skautų netikėtas 
užpuolimas. Gyvenimas virte virė. 
Stovykla patenkinti liko ir aplinki
niai gyventojai: nuravėti daržai, 
išvalytas miškas, Virvytės upės 
ruožas.

Iš MAŽEIKIŲ

Šiemet mūsų draugovė jau 
turės paukštyčių ir vilkiukų, bent 
jau aš taip tikiuosi, nes pradėjome 
agituoti 8-9 metų vaikus ir su jais 
vesti užsiėmimus. Na, o paskutinės 
naujienas tai šios — rugpjūčio 
mėn. pabaigoje buvome 3 dienų 
žygyje. Iškeliavome 15 žmonių — 
5 skautai (su manimi) ir 10 kandi
datų. 4 skautai — tai kandidatai į 
„vyšniukus“, suruošė šį žygį. Jie 
viską organizavo ir pravedė beveik 

' visą programą. Aš pati išvažiavau 
anksčiau su pagrindiniais daiktais, 
o jie važiavo autobusu iki Viekšnių 
miestelio, o po to ėjo pėstute apie 
12-15 km. Įsikūrėme gražioje vie- 

> toje, o pagrindinius darbus — 
vartus bei laužavietę, aš pavedžiau

Paskutine grupė palieka stovykla
vietę. O namo taip nesinori!

Sunku patikėti, kad prieš karą, 
o ir dabar kai kuriuose Lietuvos 
miestuose, šios dvi jaunimo organi
zacijos gyvena vos ne karo stovyje. 
Telšiečių „šeimyna“ akivaizdžiai 
įrodė ir taip visiems jau žinomą 
faktą, kad ir šuo su kate gali gy
venti draugiškai.

atlikti kandidatams, o jiems vado
vavo skautai. Po to, aš su skautais 
nutarėme, kad reikėtų „pakrikšty
ti“ kandidatus, tačiau pirmą naktį 
paruošti žygio nepasisekė, nes 
nespėjome, per mažai laiko buvo. 
Pirmą dieną aš papasakojau apie 
skautybę, pagrindinius skautybės 
tikslus ir principus, apie uniformą. 
Skautai pamokė rišti mazgus, 
supažindino su kelio ženklais. Kitą 
dieną atvažiavo SKAT vyrukai 19- 
25 m. amžiaus, iš viso jų buvo 6, ir, 
kas įdomiausia, kad mūsų stovykla
vietę jie rado pagal išdėstytus kelio 
ženklus, kuriuos mes buvome 
išdėstę, mokant kandidatus. Atvy
kus savanoriams, mūsų programą 
šiek tiek pakeitėme. Mes kandida
tus suskirstėme į 2 dalis, vieni 
bėgo į paruoštą trasą pagal kelio 
ženklus, topografinį žemėlapį ir

I 

atliko įvairias užduotis, o kiti tuo 
tarpu mėtė mokomąsias granatas, 
žiūrėjo kaip sudarytos granatos, 
šoviniai. Po to grupės keitėsi. 
Taigi, diena buvo pilnai užimta, 
kandidatai gavo neblogos patirties 
— panaudoti kelio ženklus, žemė
lapį, kompasą, pasimokė pastatyti 
palapinę ir šiaip orientuotis nepa
žįstamoje vietovėje. Visiems diena 
patiko — ir rengėjams, ir kandida
tams, o kol kandidatai lakstė traso
je, mes su savanoriais susitarėme 
padaryti naktinį žaidimą — žygį. Ir 
mano skautai išvyko su savanoriais 
ruošti naktinio žaidimo trasos. Po 
to pavakarojome kartu su savano
riais, kuriems patiko mūsų dainos, 
šūkavimai bei žaidimai. Naktį, kai 
sumigo stovykla, apie 1 vai. 30 
min. buvo sukeltas dirbtinis gais
ras, daug dūmų, sproginėjo grana
tos, vadovų pagrobimas, klyksmai... 
ir, o varge, mūsų kandidatai į visą 
tai visai nesureagavo. Įsivaizduojat, 
niekas nesikelia ir net nežada 
keltis!!! SIAUBAS!!! Tad teko 
man grįžti į stovyklą ir bandyti 
priversti visus kandidatus keltis ir

6
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eiti pagal nurodytas koordinates 
atlikti užduoties — surasti draugi
ninką ir adjutantą. Vargais nega
lais išmečiau kandidatus iš stovyk
los, pasitelkusi visą savo gražbylys
tės meną, o pati pasilikau budėti 
stovykloje. Sėdint ir girdint kandi
datų klyksmus iš siaubo, pradėjau 
pergyventi, kas ten vyksta, nes su 
jais nebuvau, o likau stovykloje. 
Buvau pradėjusi galvoti, kad šiek 
tiek persistengėme, tačiau, kai visi 
gyvi ir sveiki grįžo ir, svarbiausia, 
visi grįžo patenkinti, pilni įspūdžių, 
tada nusiraminau, o juk trasoje 
visko buvo — ir kabantis lavonas- 
pakaruoklis, ir duobės 1,5 metro 
gylio, užmaskuotos šakomis bei 
paparčiais, ir iš po kojų beatsike- 
lianti medžio viršūnė, ir „vaiduok
lių“ namas. O trečią dieną susi
tvarkėme ir iškeliavome su visa 
manta ant pečių vėlgi 12-15 km. 
iki Viekšnių miestelio, o po to 
autobusu važiavome namo. Va, 
toks buvo žygis. O po poros savai
čių keliavome su parapijos jauni
mu į Kryžių kalną, kur vyko teletil- 
tas su popiežiumi. Visą kelią iki 
Šiaulių pradainavome, o nuo Šiau
lių ėjome pėsti 10 km. iki Kryžių 
kalno. Mes ėjome tuoj už Telšių

seminarijos klierikų, tad kartu su 
jais ir dainavome, ir giedojome, 

kelias neprailgo. Kai nuvykome j 
vietą, mes su savo vėliava (draugo
vės) sustojome tam, kad susirinktų 
visi draugovės skautai ir kandida
tai, ir... prie mūsų vėliavos pradėjo 
rinktis visi skautai iš Lietuvos, 
kurie pamatę skautišką vėliavą iš 
karto priėjo prie mūsų. Gaila, kad 
iš Vilniaus visai nebuvo (o gal aš 
nemačiau?) skautų, vos keli skau
tai buvo iš Kauno. Net keista, kad 
iš didžiųjų Lietuvos miestų nebuvo 
skautų. Na, o daugiausiai buvo iš 
Žemaitijos — Šiaulių, Telšių, 
Plungės, Mažeikių, buvo ir iš Jo

niškio bei keletas iš Klaipėdos. 
Tada visi nuėjome į vietą, ten 
užsiėmę vietą, mes pabandėme 
susirasti tylią ramią .’.etelę (jei 
tokią įmanoma rasti, kai aplink 
10000 žmonių), ir ten 2 mano 
kandidatai davė įžodžius. Po to 
grįžome j savo vietą ir dalyvavome 
šv. Mišiose, o paskui prasidėjo 
transliacija per didžiulį televizorių. 
Mažeikiečių dalyvavo 19 skautų ir 
kandidatų. Man buvo smagu daly
vauti ir susitikti senai pažįstamus 
skautus. s. Olga
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KUO PASIŽYMI MBA STOVYKLA
Gera stovykla turi būti dar

binga ir naudinga. Visi vado
vai,-ės, skautės ir skautai turi 
kartu dirbti ir džiaugtis. Kai 
visi sutartinai dirba, darbas yra 
malonesnis, lengvesnis ir grei
čiau atliekamas. Geras nusi
teikimas visada palengvina 
darbą, o kartu dirbamas darbas 
kelia ūpą.

Stovykloje pastovyklės turėtų 
veikti skilčių sistema. Ši sis
tema teikia progą skiltininkui,- 
kei pasireikšti pareigose. Jis/ji 
turi ne tik fiziniai dirbti, bet ir 
progą galvoti, parodyti savo 
sumanumą. Skiltininkas,-ė turi 
galimybę tvarkyti skiltį ir, 
pagal narių sugebėjimus, skir
ti pareigas kiekvienam,-ai savo 
grupės nariui,-ei. šia sistema I 
pasiekiama užsibrėžto tikslo at
liekant užsiėmimus ir laikas 
praleidžiamas smagiai ir 
naudingai. Ši sistema paleng
vina vadovo,-ės pareigas ir 
įtaigoja visus kartu broliškai-se- 
seriškai dirbti.

Kiekvienai pastovyklei 
būtina kiekvienai dienai turėti 
planingą dienotvarkę. Darbo
tvarkė turi būti pakabinta vi
siems gerai matomoje vietoje. 
Vadovai,-ės turėtų dienotvarkę 
peržiūrėti kartu su savo vado
vaujamais skautais ir skau
tėmis, kad visiems būtų aišku 
kas ir kada darytina.

Pastovyklės ir skiltys turi 
turėti savo pavadinimus ir 
šūkius. Pavadinimai ir šūkiai 
turi išplaukti iš pagrindinės 
stovyklos temos. Pastovyklė 
turi bįįti sutvarkyta ir papuoš
tą jos aplinkoje randama gam
tine medžiaga. Palapinės turi 
Wti pastatytos tvarkingai ir

I •
taip, kad kilęs vėjas jų neišvar- 
tytų, kad lietus nevarvėtų per 
tarpus.

Man geriausiai patiko 1993 
m. Rako stovyklavietėje vykusi 
Jubiliejine stovykla. Joje turė
jau pirmas atsakingas pareigas 
— buvau vadovės padėjėja 
prityrusioms skautėms. Man tos 
pareigos labai patiko, nes 
turėjau progos mokyti skautes 
ir tuo pačiu pati pasimokyti. 
Galiu pasakyti, kad aš gana 
daug išmokau net iš jaunesnių 
skaučių. Turėjau progos susipa
žinti su skautėmis iš įvairių 
JAV vietovių ir kitų kraštų, nes 
stovyklon buvo atvykusios lietu
vaitės skautės iš Kanados, 

Argentinos ir Lietuvos. Buvo 
įdomu susipažinti su jų tra
dicijomis ir pasikalbėti apie 
skautavimą jų stovyklose. Man 
patiko Kanados skaučių šūkiai 
ir dainos prie laužo. Aš taip pat 
artimiau susidraugavau ir su 
kitomis vadovėmis iš mano 
gyvenamo miesto. Ši stovykla 
buvo įdomi ir vispusiškai 
naudinga, jos niekad neužmir
šiu.

Larana von Braun
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žaidimai
Paruošė js. Milda Arlauskienė

Maisto krautuvėje
Sesės susėda būreliais. Vadovė 

sako raidę, o žaidėjos turi pasakyti 
ta raide prasidedančio produkto 
pavadinimą. Pav. „D“ — duona, 
„S“ salotos, „P“ pupos ir 1.1. Grei
čiausiai atsakiusi sesė laimi savo 
būreliui tašką ar, dar linksmiau, 
saldainį.

Gėlių žaidimas
Sesės pasirenka gėlių vardus ir 

sustoja rateliu. Viena sesė su 
užrištomis akimis ratelio viduryje 
yra skynėja. Priėjusi prie kurios 
nors sesės, paliečia ir sako pav. 
„skinsiu rūtą“. Sesė, turinti „Rū
tos“ vardą, atsiliepia „jei pavyks“. 
Skynėja bando surasti „rūtą“ arba 
renka kitą gėlę. Kai palietusi sesė 
teisingai atspėja vardą, abi pasikei
čia vietomis — gėlė tampa skynėja.

Riešutų estafetė
Būreliai stovi eilėmis. Prieš 

kiekvieną būrelį padėta tuščia

Kiekviena vadovė savo viene
tui gali pritaikyti daug ir įvairių 
estafečių. Linksma estafetė būtų 
paskirtą nuotolį nueiti su dideliais 
batais ar botais.

lėkštė ar dėžutė. Lygiam nuotoly 
nuo visų būrelių padėtas didesnis 
indas su riešutais. Davus ženklą, 
pirmieji numeriai bėga prie riešu
tų, uždeda jų kiek nori ant rankos 
viršaus ir neša į savo būrelio 
dėžutę. Toliau bėga visos kitos iš 
eilės. Nukritusių riešutų pakelti 
negalima. Kuris būrelis parsineš 
daugiau riešutų.

9

Darbelis: Paukšteliams lesti konko- 
raižis. Ant konkoraižio užtepti rie
šutinio sviesto. Užbarstyti paukš
čiams "bird seed" sėklų. Užrišti per 
viršų "pipe cleaner". Pakabinti 
lauke ant medžio šakos.
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VALGOMI PIEVŲ AUGALAI
J

RADIJO
© ©MĖGĖJAMS

38-toji pasaulio skautų radijo 
mėgėjų džiamborė šiais metais 
vyko spalio mėn. Įvairiose šalyse 
skautai irAskautės renkasi pas 
pažįstamus radijo mėgėjus (jeigu 
neturi savo stotelės) kalbėtis su 
kitų šalių skautais. Kas neturi 
siųstuvo, gali trumpomis 
bangomis klausytis:

80 m - CW-3.590 MHz
40 m - CW - 7,030 MHz
20 m - CW - 14,070 MHz
17 m - CW - 18,080 MHz
15m-CW -21,140 MHz
12 m - CW - 24,910 MXz
Keturiolikos šalių skautai turi 

sutartinius ryšius per ištisus 
metus. Kartais vieną dieną per 
mėnesį arba dažniau. Kas 
šeštadienį ar sekmadienį. 
Manoma ir skautišką ryšį megzti 
kompiuterių tinklu.
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s. Lioda Rugienienė

Ačiū, Dieve, už šeštadienius^ 
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ir už lituanistinę mokyklą. 
Žinau, šeštadienį būt gera 
pamiegoti 
ir televiziją pažiūrėti. > 
Už tad, kai reik važiuoti, 
sakau mamai: “Neisiu”.
Bet kai pagalvoju tK
esu dėkingas, Viešpatie, 
kad galiu išmokti 
ne tik tėvų kalbą, 
bet kartu ir vieną 
iš seniausių 
Europos kalbų.

Avižiniai sausainiai
Reikia 1,5 stiklines avižinių 

dribsnių, 1 šaukšto margarino, 
3 šaukštų cukraus, 1 kiaušinio, 
2 šaukštų miltų ir 0,5 šaukštelio 
sodos.

Dribsnius su margarinu 
apkepti keptuvėje, kol 
paruduos. Paskui įdėjus kitus 
produktus, išmaišyti, padaryti 
tešlą, panašią j tirštą grietinę. 
Ją dėti į skardą Šaukštu ir kepti.

Atsiuntė Asta TUMAITĖ 
iš Panevėžio

Morkų tortas
Reikia 3 stiklinių tarkuotų 

morkų, 2 stiklinių miltų, 2 
stiklinių cukraus, 4 kiaušinių, 2 
šaukštelių kepimo miltelių, 
trupučio maltų gvazdikų.

Su cukrumi ištriname 
kiaušinius, sutarkuojame žalias 
morkas, sudedame j ištrintus 
kiaušinius, jberiame gvazdikėlių. 
Persijotus miltus sumaišome su 
kepimo milteliais ir suberiame į 
morkų-kiaušinių masę. Viską 
gerai išmaišome ir supilame j 
paruoštą kepimo formą. 
Orkaitė turi būti vidutinio 
karštumo. Iškepusį tortą 
puošiame šviežiais ar išimtais iš 
kompoto vaisiais, plakta 
grietine. Skanaus!

Atsiuntė VII klasės mokinė
Agnė ROLIKAITĖ
iš Akmenės rajono

Trupintas 
plokštainis

Paimkite 500 g miltų. 250 g 
miltinio cukraus, 3 kiaušinius. 150 g 
sviesto arba 200 g margarino, 7 g 
sodos, truputį vanilirno cukraus arba 
sutarkuotų citrinos žievelių. Visus 
šiuos produktus sudėkite į dubenį r 
šaltoje patalpoje užminkykite tešlą. 
Paskui pridengę skepetėle apie 
valandą palaikykite šaltai, kad 
sustingtų.

Prieš kepdami, skardą išklokite 
pergamentiniu popieriumi, ištepkite 
sviestu ir pabarstykite miltais. 
Sustingusi tešla trupinama tiesiog į 
skardą, maždaug riešuto dydžio 
trupiniais. Sutrupinus pusę tešlos, 
uždedamas sluoksnis tiršto 
marmelado arba bruknių uogienės, 
ant jos sutrupinama likusioji tešla ar 
tuoj kepama karštoje krosnyje arba 
orkaitėje. Plokštainis kepa 30-40 
minučių, iškeptas apibarstomas 
miltiniu cukrumi

Atsiuntė Laura
DRAŽDŽIULYTĖ (13 m.) iš 

Kazlų Rūdos

Bulvių lazdelės

100 g virtų, jau šaltų ir 
sutrintų bulvių sumaišome su 
100 g miltų ir 100 g taukų. 
Užminkome tešlą, ją 
iškočiojame. Paskui visą 
iškočiotą tešlą aptepame 
plaktu kiaušiniu, pabąrštome 

druska ir kmynais, smulkiai 
tarkuotu fermentiniu sūriu, 
pjaustome plonomis 
juostelėmis ir kepame.

“Kregždutė” - Lietuva
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12

galvų h sako:
— Geneli, geneli, tu kali kali žiemų vasarų ir sau čebatų 

nenusikali!
O genelis atšauna:
— Man ir nereikia čebatų. O tu, vilke avinyke, aveles 

pjauni pjauni, o kai ateina žiema, tai šųii, sau kailinių nepasi
siuvi.

Vilkas prisiminė, kad jis per žiemos speigus dantimis iš 
šalčio kalendavo, nulindo ir eina verkdamas. Susitinka lapę. 
Lapė klausia:

— Kūmuli, ko gi tu verki?
— Kaip man neverkti, jeigu genys sako: „Vilke avinyke, 

aveles pjauni pjauni, o sau kailinių nepasisiuvi."
-- Būta ko yerkti. Aš tau pasiūsiu kailinius, kūmutl, tik 

tu man atnešk vienų avelę.
Vilkas nuėjo, papjovė avelę ir atnešė.
— Ateik rytoj, tai bus pasiūti kailiniai, — sako lapė.
Lapė avelę surijo ir raičiojasi pakalnėj soti, šildosi atokai-
Atėjo vilkas.
— Na, laputalte uogele, ar pasiuvai kailinius?
— Visus pasiuvau, tik apykaklei pristigau. Kad taip ark

lio odos apykaklei gavus...
— Iš kur gausim? — klausia vilkas.
Lapė sako:
— Netoli nuo čia, dirvone, ganosi gražus kumelys, tai jo 

būtų gera apykaklė. Pasiimk vadžias, ir eikim! Tu paturėsi, o 
aš išsikirpslu, klek man reikia apykaklei.

Lapė priėjo su žirklėm prie kumelio Ir člaukšl jam paausy, 
o Vilkas su vadžiom taikosi. Kumelys kad pasibaidė, kad šoks, 
kad neš vilkų, vilkui net gaurai dulka. Lapė vis rėkia:

— Kūmutl, laikyk kumelj, dar neatkirpau.
Vilkas jau norėtų paleisti vadžias, bet jslpalnlojo ir nebe

gali. Kumelys neša vilkų stačiai j namus.
— Kūmutl, kūmuli, laikykis už varčios! — rėkia lapė iš 

tolo. '
Kaip vilkui besilaikyti, kad jau kaulai barška per žemę. 

Taip ir neužslvllko jis lapės pasiūtų kailinių.
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1. Akligatvis — gatvė, kur gyvena 
aklieji.

2. Akiratis — pajuodęs paakys po 
muštynių.

3. Avėti — pamažu pavirsti į avį.
4. Alpės -- moterys, kurios greit 

alpsta.
5. Bijūnas — kuris visko bijo.
6. Buveinė — daug kur buvusi mote

ris.
7. Badyti — marint badu.
8. Didvyris — aukštas vyras.
9. Dauginti — apginti daug žmonių.

10. Lietpaltis — lietuviškų lašinių 
paltis.

H. Migdolas — nuobodus kalbėtojas.
12. Nosinė — vieta nosims laikyti.
13.1 Pusdalyvis — žmogus, kuris daly

vavo tik pusėje minėjimo ir išėjo.
14. Raginti — augint ragus.
15.1 Smilkinys— tas, kuris neša smilky

tuvą.
16. Galvosena — sena galva.

17. Klaustukas — kuris daug klausi
nėja.

18. Kompasas — komunistinis pasas.
19. Vienplaukis — kuris turi tik vieną 

plauką.

Ar žinai, ką jie iš tikrųjų reiškia?

ATSSKYMilI
1. Gatvė be išvažiavimo
2. Horizontas
3. Nešioti batus
4. Kalnai Europoje
5. Gėlė (peony)
6. Būklas, vieta gyventi
7. Daug kartų durti su smailiu 

įrankiu.
8. Herojus
9. Padaryti daugiau

10. Apsiaustas nuo lietaus
11. Kvapus riešutas
12. Medžiagos gabaliukas nosiai 

nuvalyti
13. Kalbos dalis su galūne -damas, 

-dama, pvz. eidamas, skaityda
ma, rašydamas

14. Skatinti ką nors greičiau daryti
15. Galvos dalis (temple)
16. Žmogaus galvojimo būdas
17. Sakinio ženklas — ?
18. Pasaulio šalims surasti prie

taisas
19. Be kepurės.

Skautas turi idealinti, kilninti Šeimyninius jausmus.
Bet pirmiausia skautų kilnūs šūkiai reikalauja, kad jie patys savo 

draugovėse sudarytų idealią šeimyną.
Rašytojas J. Lindė - Dobilas
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| CHICAGO MIŠKO VAIKAI RAKO STOVYKLOJE!

Šią vasarą Rako stovykloje 
susirinko didelis būrys į Miško 
Vaikų Dainos pastovyklę: 23 skau
tukai ir 19 tėvelių. Visi spindėjo 
užkrečiamom šypsenom ir liejosi 
neužgęstančia energija (gal kartais 
tėvelių energija išsieikvojo greičiau 
negu vaikų).

Tai ką mes ten darėme miške 
dvi savaites?

Pratinomės prie skautavimo: 
rikiavomės, žygiavome, šūkius 
šaukėme, dainas dainavome, vėlia
vas kėlėme, laužus kūrėme, pasa
kas sekėme...

Mokinomės skautamokslį, 
gamtamokslį, papročius... visokius, 
visokius mokslus. Gaudėme gerąjį 
aitvarą, ieškojome gyvulių pėdsa

14.

kų, gaudėme varles, driežus, vėž
lius, žuvis, gyvates, vabalus stebėji
mui. Sekėme orą su padaryta oro 
stotimi. Stebėjome žvaigždynus, 
planetas ir satelitus. Laipiojom, 
kasėme, krapštėme, lazdomis švais- 

Iš kairės: Aida ir Kovas Žygai, 
Audrius ir Darius Aleksiūnai, Alek
sandras Conklin, Linas Aleksiūnas, 
Jonukas Vaičikonis, Sigutė ir Aliu
kas Lapinskai, Matas Tamošiūnas, 
Daina Fischer, Inga Milo. Rakas, 
1995 m. Nuotrauka: sesės Lauros 
Lapinskienės.

tėmes. Mokinomės skautišką pirmą 
pagalbą, su kaklaraiščiais. Vyres
nieji Miško vaikai netgi įsigijo 
pirmosios pagalbos specialybę.

Ėjome sargybon ir puolėme 
kitus. Apsirengėm dengiamomis 
spalvomis, apkaišytais paparčiais ir 
nudažėme veidus. Tyliai, ramiai 
sėdėjome tiek kiek buvo įmanoma. 
Uodai ištroškę puolė. Pagavome 
mūsų puolikus ir sekančią dieną 
džiaugėmės jų atsipirkimu (atnešė
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Iš kairės: Julius Lietuvininkas, Inga 
Milo, Andrius Aukštuolis, Matas 
Tamošiūnas, Sigutė Lapinskaitė, 
Kristina ir Lisa Bacevičiūtės. Rakas, 
1995 m. Nuotrauka: brolio Algio 
Tamošiūno.

. . .s 

mums saldainių ir pažaidė su 
mumis žaidimų). Puolime tyliai 
ėjome, slinkom tiek kiek buvo 
įmanoma. Pasiekėm mūsų paskirtą
puolimo vietą sėkmingai „priešui“ 
mūsų neatradus.

Lapinskas. Iš kairės prieky: Andrius 
Lietuvininkas, Sigutė Lapinskaitė. 
Rakas, 1995 m. Nuotrauka: brolio 
Algio Tamošiūno.

Iš kairės pirmoj eilėj: Julius Lietuvi
ninkas, Andrius Aukštuolis, Matas 
Tamošiūnas, Kristina Bacevičiūte, 
Inga Milo, Daina Fischer, Aliukas

Iš kairės: Sigutė Lapinskaitė ir Lisa 
Bacevičiūtė Rakas, 1995 m. Nuo
trauka: sesės Lauros Lapinskienės

Užsiėmėm ir kūrybiniais dar
bais. Padarėme lietaus lazdas 
(todėl ir lijo stovykloje), saulės 
antspaudas, smėlio molį, šokančias 
gyvates ir auginom kristalus. Nebu
vo daug laiko poilsiui.

Žygiavome dažnai prie ežero; 
ten meškeriojome,plaukėme kano
jomis, maudėmės, įruošėme lauko 
virtuvę. Uosto sargas pravedė 
mums įdomių vandens žaidimų. 
Nuobodžiauti nebuvo kada.

Iškylavome smėlio kopose 
gražiame valstybiniame parke. 
Laipiojom ir šuoliais ritinėjomės 

per tas kopas. Maudėmės ir 
dūkom ežere. Kepėm dešreles ir 
bananų laivus. Šį kart vaikai krito 
miegoti anksčiau tėvelių.

Krėtėm šposus. Nebūtų stovyk
los be šposininkų. „Pasiskolinom“ 
bendrą stovyklos motorinį vežimu
ką paskutinei stovyklos dienai. 
Iškepėm žiogo pyragiukus (su 

skruzdėlėm ir be skruzdėlių) ir 
pardavėm juos per bendrą stovyk
los karnavalą. Mokestis už pyragiu
kus buvo labai išradingas, ir pel
ningas; reikėjo padainuoti ar pa
šokti, pabučiuoti skautuką arba 
varlytę ar driežiuką. Nežinau, ko 
tos sesės tikėjosi, kai šoko į eilę 
bučiuoti tos varlytės!

Susidraugavome. Kai kurie 
ryšiai pradėti šioje stovykloje liks 
amžinai. Stovyklauti puiku, ar ne?!

Sesė jps Laura Lapinskienė
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KANADA

HAMILTON
Nuotrupos iš 

„Širvintos-Nemuno“tunto 
veiklos Hamiltone

Paskutiniųjų dviejų metų laiko
tarpyje į tunto eiles įsijungė būrelis 
paukštyčių ir vilkiukų, sumaniai 
vadovaujamų ps. Virginijos Tirilie- 
nės ir sk. vyčio Mato Stanevičiaus, 
kurie ir sudaro tunto pagrindą. 
Nors skaičiumi tuntas nėra didelis, 
bet sueigos vyksta būreliuose ir 
skiltyse, išlaikomos skautiškos 
tradicijos — rengiamos Kūčios, 
Kaziuko mugė. Iškylaujama ir 
stovyklaujama „Romuvos“ vasaros 
stovykloje. Esame dėkingi Toronto 
tuntų vadovams už mūsų paukšty
čių ir vilkiukų globą stovykloje.

Nuo/.š.m. rugsėjo 1 d. iš tunti- 
ninkės ’pareigų pasitraukė, ilgus 
metus tas pareigas ėjusi, v.s. Da
nutė Gutauskienė. Tuntininkės 
pareigoms Vyriausios Skautininkės 
įsakymu paskirta ps. Angelė Vai
čiūnienė.

Jaunajai tuntininkei ir jos 
vadįjai linkime sėkmės auklėjant 
jaunimą skautiškoje, lietuviškoje 
dvasioje.

D.G. Kaziuko mugė
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AUSTRALIA

Laiškas iš Australijos
... Lankėme draugus, kurie 

gyvena kalnuotam Canberros 
priemiestyje. Jų kiemas — aukštyn 
į kalniuką, o ten daug akmenų ir 
visokios gamtos. Ten net kengūros 
kartais apsilanko. Taigi, pas juos 
būnant mačiau, ko gyvenime 
niekad nebuvau mačiusi!

Mums ten bevalgant, atbėgo 
vaikai šaukdami GYVATĖ, GY

Paukštyčių iškyla į Botanikos 
sodą

Išaušo saulėtas rugpjūčio 20-sios 
sekmadienis. Šiandien bus 
ypatingai graži diena. Po 
sekmadienio mišių Melbourne 
„Džiugo“ tunto paukštytės su savo 
vadovėm, s .Birute Prašmutaite, kuri 
pavadavo ps.Onutę Prašmutienę ir 
vyr.sk.Liną Didžytę, išsiruošė 
sueigon - iškylon j Botanikos sodą. 
Prie jų prisijungė gintarėlis 
MartynukasDidžyssumama. Diena 
nuostabiai šilta ir visiems smagu.

Šiandien baigiasi didelė šventė, 
kuri tęsėsi visą savaitę. Tai - 50 
metų nuo II-jo pasaulinio karo 

VATĖ! Mes visi — laukan — 
žiūrim — nagi didelė ruda gyvatė 
(viena iš Australijos nuodingiau
sių) susisukusi ant akmens ryja 
didžiulį driežą! Driežas už ją di
desnis, o ji sau ramiausiai apsižio- 
jusi jo galvą tik ryja ir ryja! Tokio 
dalyko nei vienas iš mūsų nebuvo 
matęs. Šeimininkai paskambino 
parkų eiguliams (rangers), kad 
atvažiuotų ir pasiimtų tą gyvatę, 
nes jos užmušti negalima — ji 
gamtos apsaugoj. Jei užmuštum — 
didelė bauda.

Pagaliau atvažiavo eigulys ir 
vaikams davė mažą paskaitą apie 
gyvates. Jis truputį visus nuramino 
sakydamas, kad ta gyvatė neper- 
kąstų "jeans". Nežiūrint to, visiems 
pasidarė ramiau, kai tą gyvatę, 
išsipūtusią nuo driežo ir mieguistą, 
išvežė.

Tai va, kokie nuotykiai austra
liškam kieme!

Sesė Dovilė

pabaigos minėjimas. Karopaminklo 
papėdėje neįprastas vaizdas: tai 
nesuskaičiuojama daugybė eilių 
baltų kryželių. Paukštytės 
susidomėjusios skaitė užrašus ant 
jų. Kaipo užduotį turėjo užsirašyti 
I savo skautišką sąsiuvinį 3 
priežastis, dėl kurių tie kryželiai 
buvo pastatyti, ant vien^-žuvusių 
karių vardai, ant kitų - reiškiame 
padėką tiems, kurie žuvo, kad 
šiandien mes būtume laisvi, ant 
trečių - prašome prisiminti visus 
žuvusius kare, ant ketvirto kryželio 
- padėka nežinomam žuvusiam 

kariui ir taip toliau ir t.t. Ant to 
kryžių kalno ir mes visi pastatėme 
po kryželį, skautiškai surišę jį iš 
rastų lazdelių ir užrašėme 
kiekvienas savo maldą, padėką ar 
prašymą.

Po to aplankėme karo paminklą. 
Ir matėme kaip iškilmingai su 2 
karių sargyba buvo atneštas ir 
padėtas gėlių vainikas žuvusiems. O 
lauke, paminklo papėdėje buvo taip 
pat iškilmės - grojo dūdų orkestras, 
žygiavo buvę kariai, nešė vainikus 
atminčiai žuvusių draugų.

Papietavę, aplankėme 
„Pavargusio Dunlop“ paminklą. 
Laikas labai greitai praėjo ir 
nusprendėme Botanikos sodą 
aplankyti sekantį sykį. Manau, kad 
paukštytės ne tik gražiai praleido 
sekmadienio popietę, bet ir daug 
pamatė ir daug išmoko, (taip pat 
surado skirtumą tarp Australijos ir 
N.Zelandijos vėliavų) DD

LSS Melbourne Džiugo Tunto 
Štabas posėdžiavo Parapijos 
Namuose Kensingtone rugsėjo 11 d. 
Tuntininkas s.Povilas Kviecinskas 
pranešė apie Tunto iškylą į sniego 
kalnus Mt.Buller 246 klm nuo 
Melbourne į šiaurės rytus. 
(Išvažiavo rugsėjo 17 d. nuo 
Lietuvių Namų 6 vai. ryto. Kelionė 
autobusu truko 3 vai. Autobuse 
linksmą dainavimą pravedė prit.sk. 
Ginus Antanaitis. Tuntininkas 
parūpino skanius, karštus pietūs 
Liet.slid.namuose „Neringoje“ ir

1.7
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skautams išnuomavo slides. Po 
puikios saulėtos dienos sugrįžo 8 
vai. vak. Iškylai vadovavo 
Tuntininkas s.P.Kviecinskas, 
s.v.Rasa Statkuvienė ir sk.vytis 
Rimas Skeivys.)

Plačiai aptarta ir artėjanti 
vasaros stovykla, ruošiama 
programa. Organizuotas 
stovyklavimas žavi ir auklėja
jaunimą, patiria gamtos grožį, kuris 
neišnyksta visam gyvenimui. 
Auklėjama meilė Dievui, Tėvynei, 
Artimui. Bus išleistas aplinkraštis, 
tai kviečiaTuntininkas visus brolius 
ir seses rašyti savo įspūdžius iš 
sueigų, iškylų, stovyklų.

Rajono Vadijos Posėdis,
LSS Australijos Rajono Vadijos 

posėdis vyko Parapijos namuose 
Kensingtone rugsėjo 14 d. Rajono 
vadas vyresnysis skautininkas

LEMONT 1

BURIAVIMO 
IŠKYLA

Jūrų skautas Žaibas Valaitis po regatos jachtoje tvarko virves.
Nuotr. Pranės Šlutienės

Narcizas Ramanauskas visiems 
susirinkus pranešė, kad Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos 
suvažiavimo posėdis Amerikoje šių 
metų spalio 6-8 d.d. Mūsų Rajonui 
atstovauti nuskris Brolijos vadas v.s. 
Henrikas Antanaitis. LSS Statutas 
nurodo, kad Lietuvių Skautų 
Sąjungos tikslas yra, remiantis 
skautybės sistema, auklėti lietuvių 
jaunimą religingais savo tikėjimo 
nariais, dorais, kilnios dvasios, 
tvirto būdo, sveikais žmonėmis, 
sąmoningais lietuviais ir naudingais 
piliečiais. Sąjungos tikslų dėmesys 
yra sukauptas į tris vertybes: 
išreikštas Šukiu: Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Rajono Vadija dar posėdžiavo ir 
rugsėjo 21 d. LSS Pirmijos 
suvažiavimui pateikiant ir savo 
pasiūlymus. PD

>!< %
Rugsėjo 16 d. 1 v.p.p. Lietuvių 

centre, Lemonte. Lituanistinės1 
mokyklos skambutis suskambė
jo. Mokytojos išleido mokinius į 
didįjį koridorių. Jūrų skautų ir 

skaučių vadovams buvo lengva 
surinkti savo skautukus, nes jie 
buvo tvarkingai apsirengę dar
bo uniformomis. Skautai ir 
skautės sekė vadovus į automo
bilių pastatymo aikštę ir pasi
skirstė grupėmis. Prieš išva
žiuodami visi suvalgė „Mcham- 
burger” ir išgėrė „minkštą” gė
rimą. Sesės ir broliai turėjo 
pasistiprinti prieš buriavimą 
Michigan ežere.

Važiuojant Lake Shore Drive 
stebėjome koks puikus vėjas 
neša burlaivius, geriausia, kad 
nebuvo didelių bangų. Netru
kus nuvažiavome į Monroe uos
tą prie mūsų laukiančių penkių 
laivų. Ten susitikom su jūrų: 
skautais ir skautėmis iš Čika-i 
gos. Kapitonai kvietė skautus, 
vadovus ir tėvelius lipti į laivus, 
o jiems sulipus laivai išplaukė.

Vienas prižadėtas laivas at
krito, tai vaikai susispaudė ki
tuose laivuose, kaip silkės 
statinėje. Nors nebuvo galima 
mainytis vietomis, iškyla 
sėkmingai pavyko. Burlaiviai 
plaukė maždaug tris valandas. 
Vėjas smarkiai pūtė ir burės vi
sados buvo pilnos. Čikagos dan
goraižių vaizdas buvo nuosta
bus. Buriuotojams greit prabėgo 
laikas ir buvo gaila grįžti į 
uostą. Skautukai, pamatę 
krante laukiančius tėvelius, 
pradėjo sveikintis.

Jūrų skautai ir skautės tradi
cine buriavimo iškyla, smagiais 
prisiminimais, pradėjo naujus 
skautiškos veiklos metus. Nuo
širdžiai dėkojame laivų kapi
tonams už puikią iškylą: j.b. 
Audriui Rubui — „Audra”, j.v. 
Klaudijui Pumpučiui — „Auš
ra”, j.b. Šarūnui Barauskui — 
„Svajonė”, j.b. Raimundui Kaz
iui — „Vėtra” ir j.b. Kęstučiui 
Dailidei — „Vytis”.

Gero vėjo!
Sesė Taiyda
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L.S.S. Atlanto Rajono Stovykla "PUŠYNAS”

Resolute Scout Reservation Bolton, MA
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CALIFORNIA
“R am by n o" stovyklavietėje 
skauto vyčio įžodį davės Vaidas 
Sekas su sesute Vilija davusia

KAMARA Gamtos kampalis Romuvos 
stovykloje 1994 m.

W ■»

vyr. skautės įžodį

CLEVELAND Liepsnelės, paukštytės ir jų vadovės Clevelando „Neringos”, tunto iškilmingoje sueigoje.
Nuotr. VI. Bacevičiaus
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AUSTRALIA

CHICAGO

Iš kairės prieky: Audrius ir Linas 
Aleksiūnai, Aleksandras Conklin. 
Sėdinti kairėje: sesė ps. Rasa Alek- 
siūnien'e Rakas, 1995 m. Nuotrau
ka: sesės Lauros Lapinskienės.

Lapinskienės.

Iš kairės: brolis Vytis Algis Tamošiū
nas, Kristina Bacevičiūte, Andrius 
Aukštuolis, Matas Tamošiūnas, Inga 
Milo, Aliukas Lapinskas, Daina 
Fischer. Nuotrauka: sesės Lauros
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GERASIS DARBELIS JAUNIMO 
CENTRUI CHICAGO

_____ . .. J>

Jau keli šeštadieniai gražus, 
būrys „Aušros Vartų”/,,Kerna
vės” tunto sesių ir „Lituanicos” 
tunto brolių uoliai vykdo visuo
meninį gerąjį darbelį, tvarky
dami ir švarindami Jaunimo 
centro Čikagoje aplinką. 
Jaunimo centro administra
toriaus Zigmo Mikužio pastan
gomis iš Čikagos miesto val
dybos buvo gauta: grėbliai, šluo
tos, semtuvai ir maišai šiukš
lėms sukrauti. Gražu matyti 
stropiai besidarbuojančias 
paukštytes, vadovaujamas jų 
vadovių g.v.v. Danos Miku- 
žienės ir vyr. skautės Onutės 
Utz. Sesytėms nenusileisdami 
darbavosi jaunesnieji skautai, 
vadovaujami Andriaus Panaro, 
Pauliaus Genčiaus ir Gyčio 
Jameikio. Sunkesnius šva- 
rinimo darbus atliko skautų 
vyčių Andriaus Utz ir Rimo Ge- 
cevičiaus vadovaujami „Per
kūno” draugovės skautai ir pri
tyrė skautai. Valymo darbus 
koordinavo v.s. Marytė Utz.

Pagirtina, kad jaunimui sutei- 
kiarha proga gražinti savo 
mokslo centro aplinką. Tokiu 
būdu ugdomas pareigingumas, 
aplinkos švaros ir grožio pajau- 
tiinas, ugdomas gerojo darbelio 
esminis supratimas — sav 
riškai atlikti vertingą dar 
paslaugą neprašant už te 
ginimo./.

Būtų gera, kad ir kiti bes. 
dujantieji Jaunimo centru, . 
jame besilankantieji, „nepuoš
tų” Jaunimo centro ir jo aplin
kos įvairiomis šiukšlėmis, bet 
dėtų jas į tam skirtas dėžes. 
Ačiū broliams ir sesėms už 
pavyzdį ir puikiai atliktą ger ąjį 
darbelį.

vs Ant. Paužuolis

KAI SIRDIS NE TIK SUSYLA, BET 
ĮKAISTA

Skautai akademikai pakvietė 
mane jiems pakalbėti jų pokyly
je. Ką nori — tą ir sakyk! Man
dagiai nesakė, kad, kaip senam 
skautui, bet — kaip dideliam. 
Šiek tiek nejauku buvo prabilti 
į susirinkusius, kurių tarpe tiek 
daug daktarų. Bet drąsa man 
pagelbėjo. Prikalbėjau jiems 
visokių niekelių. Man atrodo, 
kad po rimtų studijų jiems buvo 
pramoga išgirsti ne visai 
gudrius išgyvenimus, kuriais ir 
buvo pagrįstas mano pašneke
sys. Atrodo, kad jiems patiko, 
nes nemetė vakarienės liku
čiais.

Labai buvo smagu matyti 
daug gražaus jaunimo. Išgirdęs, 
kad orkestre groja Gierštikas, 
nuėjau su juo pasikalbėti. 
Sakau: „Gerai pažinojau tavo 
tėvą” ir ėmiau pasakoti kiek 
gražių nuotykių turėjau su Jo
nu Gierštiku. Besikalbant pasi
rodė, kad tai ne Jono sūnus, bet 
vaikaitis. Gražiai kalba lietuviš

Užsiėmimai stovykloje Nuotr. G. Plačo

kai. Taigi akademikų tarpe jau 
'yra trečia karta. Kaip kaitina 
širdį.

Bet didžiausia nuostaba buvo, 
kada būrelis akademikų atėjo 
prie mano stalo ir sudainavo 
mano parašytą dainą (gal prieš 
25 metus). Visus tris posmus. Su 
entuziazmu ir net nesuklys- 
dami. Ašaros veržėsi, bet, bū
damas didelis skautas, laikiau
si kiek begalėdamas. Ir taip 
gražiai skambėjo „sutrenks pro
peleriai, motorai ir vėjas baltą 
burę skleis...” Žinoma, tai ne 
mano vieno nuopelnas. Nes 
muzika labai patraukli. O ją 
parašė geras skautų draugas 
Faustas Strolia.

Ir ilgai dar minėsiu, ir niekad 
neužmiršiu tos gražios gyve
nimo akimirkos, kurią man pa
dovanojo akademikai skautai. 
Tokios dovanos lyg ordinas už 
nuopelnus. Kaip atjaunina ir 
paskatina...

Vladas Vijeikis
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1995 -Nr. 21
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS VADOVYBES BIULETENIS

Skautiįa KB
LSS TARYBOS PIRMIJA

Šventų Kalėdų ir Naujų Metų šventės suartina mus visus. Prisiminame metų pergyveni
mus, smagias linksmas stovyklas, nuotaikingas sueigas, prasmingus minėjimus. Mintyse 
matosi besišypsantys draugai ir draugės, rimti bet malonūs vadovai vadovės. Šiuo laiku 
aiškiai matosi/kad LIETUVIŠKĄ SKAUTYBĖ gyva. Šia proga visiems linkiu geriausios 
nuotaikos, geros sveikatos, pasiryžimo toliau skautauti ir stengtis išlaikyti lietuviškumą .kur 
jūs bebūtumėte ar ką bedarytumėte.

Šia proga, taip pat reiškiu padėką visiems kurie padėjote man ir visai Pirmijai atlikti savo 
pareigas per visus metus. Jūsų yra daug, ir daug daugiau reikia mūsų visų tikslo atsiekimui. 
Ačiū jumSjVienetų vadovai ir vadovės, jūsų pareigos yra kone sunkiausios visojejjkautų 
sąjungoje. Ačiū jums Tėveliai .kurie remiate vienetus darbu, finansiniai ir pasitikėjimu. 
Leisdami savo jaunimą, skautauti su mumis skatina mus ir toliau sudaryti, sąlygas jūsų 
vaikams subręsti kilnioje dvasioje, tvirtame būde, sveikais , religingais ir sąmoningais 
ušsienio lietuviais. Ačiū visoms lietuvių organizacijoms kuirbs remiate mūsų veiklą.

Budėkime ir Ad Meliorem !

v.s. fil. Kęstutis Ječius 
LSS Tarybos pirmininkas

--------->iX--------- >ŽX............ '.T" ' K K---------- ;

KONFERENCIJA LIETUVOJE

LSS Taryba patvirtino konferencijos rengimą Lietuvoje. Ši kor.it. ■ icija , . kirta Lietuvi 
skautų organizacijų pirmininkams ir jų atstovams. Konferencijos dks!ar' '■ sudaryti progą 
Lietuvos skautų vadovybėms susėsti prie vieno stalo, susitarti kas visus šrt, išsikalbėti ir 
prieiti išvadų kaip būtu įmanoma visus Lietuvos skautus sujungti po v«.,u stogu. Iki dabar 
iš Lietuvos yra gautą ir teigiamų ir neigiamų pasisakymų. Pirmijos pirmi' nkas nenustoja 
vilties, kad ši konferencija įvyks ir praeis su pozityviais rezultatais Ten pastebėti, kad 
oficialiai į šį siūlymą žiūrima vienaip, o užkulisiuose veikiama kitaip.
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Jau praeityje. Darbotvarkė iššauti ir ilga, atrodė kad per tris dienas nebus įmanoma ją 
atlikti. Nustebome visi,kad darniai mandagiai ir laiku viską atlikome. Kaip buvo numatyta, 
susipažinome su Sąjungos esamu stoviui, patobulinome statutą ir nuostatus, atkreipėme 
dėmesį į Lietuvos skautus ir svarbiausiai, pažvelgėme i ateitį - kas mūsų laukia, kg turė
sime atlikti,kad Sąjunga liktų tokia stipri ir veikli kaip šiandieną. Turėjome progą prisiminti 
sąjungos pereitus 50 metų, kaip Sąjunga kūrėsi lietuviams išsimėčius po visą platųjį pasau
lį. Mūsų tarpe dar yra visą -eilė tų.kurie atkūrė vienetus ir kelj.iš jų buvo su mumis, v.s. Alė 
Namikienė savo sugebėjimais pravedant vakaronę privertė ne vieną nušluostyti ašarą.

Suvažiavimą savo turiningais sveikinimais praturtino mūsų Lietuvos Respublikos Garbės 
Konsulas Vaclovas Kleiza, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas ponas Bronius 
Nainys, Lietuvių Fondo tarybos pirmininkė s. Marija Remienė ir JAV Lietuvių Bendruome
nės švietimo tarybos pirmininkė v.s. Regina Kučienė. Lietuvių Fondas parėmė mus ir su 
finansinę parama. Raštu mus sveikino JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkė ponia Regi
na Narušienė, Lietuvos Vyčių pirmininkė ponia Evelina Oželienė, Sąjungos Garbės teismo 
pirmininkas v.s. Česlovas Senkevičius ir Ūkio skyrius per pirmininką v.s. Praną Pakalniškį.

Suvažiavimą motiniškai globojo Čikagos VERPSTĖS. Per tris dienas jų matėme beveik 16. 
Tai nuopelnas v.s. fil. Ramunės Lukienės. Registracija sklandžiai ir sumaniai tvarkė jvs 
Leopoldas Kupcikevičius ir jvs Antanas Levanas. Suvažiavimui sekretoriavo v.s. fil. Birutė 
Vindašienė. Protokolai baigiami rašyti ir ateityje pasidalinsime svarbesniais suvažiavimo 
nutarimais.

v.s. fil. Ritos Penčylienes suvažiavimo atidarymas ir uždarymas privertė kiekvieną susi
mąstyti. Savo jautriais ir prasmingais maldų žodžiais sąjungos Evangelikų dvasios vadas 
Vyskupas Ansas Dumpys priminė mums,kad Viešpatis Dievas laimina mus visus visą laiką 
kur tik mes bebūtumėme. Katalikų dvasios vadas v.s. fil. kun. Juozas Vaišnys,S.J. sekma
dienį atlaikė Šv. Mišias ir privertė dar daugiau susimastyti lietuvių'kalbos išlaikyme.

Suvažiavimas buvo vienas iš skaitlingiausių. Sąjungos istorijoje.. Iš 30 Tarybos narių 26 
dalyvavo asmeniškai ir 3-per įgaliojimus. Neskaitant garbės svečių, dalyvavo dar 18 
Čikagos skautų/skaučių ilgamečių vadovų, Jų, žymiai galėjo būti daugiau. 'Suneštinė 
parodėlė', nors ji buvo negausi, parodė kokį įspūdį dalyviams yra palikusi skautija per jos 
50 metų veiklą.
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RAŠINIŲ KONKURSAS

Dėl per trumpos vasaros rašinių konkursas yra pratęsiamas iki 1995m. gruodžio 31 dienos 
Visi rašniai siunčiami pagal anksčiau prisiųstas taisykles šiuo adresu:

LSS KONKURSAS
Ramunė Lukienė
2900 W. 100th Place

Evergreen Park, IL 60805

LSS VADOVYBĖS RINKIMAI

Primename kad 1996 metų LSS Vadovybės rinkimai jau čia pat. Laikas kiekvienam turin
čiam teisę balsuoti pasitikrinti ar jis/ji yra susimokėję 'metinį nario mokestį. LSS Taryba 
1995.2.22 posėdyje nutarė kad 'LSS Vadovybės rinkimų komisija' negalės priimti nario 
mokesčio nei už vienus metus. Nario mokesčiai yra mokami savo vienetuose ar per šakų 
vadijas. Tarybos nariai nario mokestį moka tiesioginiai Tarybos iždininkui.

NARIO MOKESTIS

LSS Taryba 1995m. spalio 6,7 ir 8 dienų suvažiavime patvirtino Pirmijos pristatytus nario 
mokesčių pakeitimus. Nuo 1996 metų nario mokestis visiems LSS nariams yra $20.00. Į 
šią sumą įeina ir SKAUTŲ AIDO prenumeratą, kuri yra pakelta iki $10.00. LSS nariai 
veikią dviejose šakose praneša

LSS nariai, priklausą dviems šakoms, sumoka visą nario mokestį ($20.00) brolijai ar seseri
jai ir pažymi, kad priklauso ASS. Brolijos ir. Seserijos iždininkai atsiskaito'su SKAUTŲ 
AIDU ir Pirmija, ASS dalį ($4.00) persiunčia ASS iždininkui.

LSS Kanados rajono nario mokestis keičiamas į K$20.00. Iždininkas atsisakito su brolijos ir 
seserijos iždininkais 'US funds' tos dienos kursu. Pavyzdys: šiuo metu K$20.00 yra lygus 
US$15.00.

DIDYSIS SALIUTAS

Australijos ir Europos rajonams prašant, LSS Taryba perbalsavo didžiojo saliuto naudoji
mą. Didysis saliutas gali būti naudojamas (žodžiams pagal vietos sąlygas ir vietos vadovo 
nuožiūrą.
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PAKĖLIMAI

Pirmija savo 1995m. gegužės 26 ir lapkričio dienos korespondenciniuose posėdžiuose, 
Šv. Jurgio dienos ir Lapkričio 1 dienos progomis, pakėlė į aukštesnius vyresniškumo laips
nius ir apdovanojo aukštesneisiais garbės ordinais sekančius vadovus:

Paskautininkio/ės laipsnį: fil. Daną Augutę-Scola, Los Angeles, CA
Virginiją Stukaitę-Trilienę, Hamilton, Kanada 
Gerardą Jakimavičių, Nothingham, Anglija

Rimą Gasperaitę, Nottingham, Anglija 
fil. Rūtą Končienę, Čikaga, II

Daivą Orentaitę Likasiewicz, Detroit, Ml
Kristina Markevičiūtę Harmes, Nottingham, Anglija
Daną Mikužienę, Čikaga,IL
Tiną Petrušytę, Los Angeles, CA
Zitą Žilinskaitę, Londonas, Anglija
Joną Birgiolą, Toronto, Kanada
Gilių Bulotą, Montreal, Kanada 

sen j. Andrių Utz, Čikaga, IL
Liudą Bungardą, Geelong, Australija
Juozą Lukaitį, Melbourne, Australija 
Rimą Skeivį, Melbourne, Australija

Skautininkės laipsnį: s. fil. Dalią Zikienę, Boston, MA

Edį Andrius;, Čikaga, IL 
fil. Vytautą Januškį, Čikaga, IL

Vyr. skautininko/ės laipsnį: s. Narcizą Ramanauską, Australija
s. Rasą Statkuvienę, Australija

fil. Arūną Dailydę, Toronto, Kanada

Apdovanojo 'Padėkos Ordinu1:
v.s. Gediminą Deveikį, Čikaga, IL

Apdovanojo "Gyvybės Gelbiajimo Kryžiumi':
vair. Alisą Nalytę, Čikaga, IL

Visus pakeltuosius ir apdovanotus sveikiname ir linkime dar ilgai darbuotis lietuviškoje 
škautyjoje.
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LSS Tarybos Pirmija 1994-1996

LSS Taryba 1994-1996
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v.s. Birutė Banaitienė, 84 Margaret Road, Abington, Massachusetts 02351 * (617) 871-1517

SKAUČIŲ 
SESERIJAI

Pradėdamos naujus skautavimo melus , minime 
Lietuvių Skautų Sąjungos išeivijoje atkūrimo 50-ics 
metų sukaktį. Nors praeitis lieka istorijai, bet mes džiau
giamės žvelgdamos į atliktus darbus, vadovių 
pasiryžimą. Labai didelė padėka buvusioms skaučių 
Seserijos Vyriausioms Skautininkėms, jų vadijoms, ku
rios tiesiogiai dirbo su sesėmis. Šiandien Seserija yra 
stipri ir pasiruošusi toliau auklėti seses pagal šūkį DIE
VUI, TĖVYNEI, ARTIMUI.

Dabar noriu pakalbėti apie mūsų ateitį. Reikia rimtai 
pagalvoti, kaip mes geriausiai gelėtume Lietuvių Skautų 
Sąjungą ir toliau išlaikyti lietuviška jaunimo ugdymo 
organizacija pagal skautavimo principus. Tai nebus leng
vas darbas, nes keičiasi laikai, mažėja narių skaičius, 
jaučiasi vadovių stoka. Suprasdamos tuos pasikeitimus, 
mes bandome surasti būdą išlaikyti dabartinį jaunimą 
skautiškose eilėse, laviname naujas , jaunas vadoves.

Noriu priminti Jums geležinį įstatą "skautė s- 
ąžiningai atlieka visas savo pareigas”. Jei mes visos 
vykdysime tai ką pasižadėjome, skaučių seserija dar 
daugelį metų bus stipriai lietuviško jaunimo ugdymui 
organizacija.

Su geriausiais linkėjimais.

vs. Birutė Banaitienė
Seserijos Vyriausia Skautininke

. vs. Birutė Banaitienė ir vs. Valentina Čepienė

VADOVIŲ PASIKEITIMAI
1994 m. lapkričio 19 d. Atlanto raj. Rochcsterio 

“Dainavos” v. vietininkė ps. Gražina Kavaliūnienė per
davė pareigas Aleksandrui Gcčiui.

s. Vida Senkuvienė, Toronto “Šatrijos” t. t-kė š.m. 
pavasarį išvyko į Lietuvą. 1995 m. rugsėjo 1 d. Toronto 
“Šatrijos” t. tuntininke yra skiriama j. ps. Dana 
Pargauskienė.

1995 rugsėjo 1 d. ilgametė Hamiltono “Sirvinlos- 
Nemuno” t. t-kė vs. Danutė Gutauskicnė perdavė t-kės 
ps. Angelei Vaičiūnienei.

Clevlendo “Neringos” tuntui vadovauja trys tun- 
tininkės. s. Ingridai Civinskienci pasitraukus iš pareigų, 
“Neringos tuntui šiais melais toliau vadovauti lieka s. 
Vilija Klimienė ir s. Livija Pollock.
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PAKĖLIMAI 1 VYR. LAIPSNIUS
Šv. Jurgio Šventės proga, LSS Tarybos Pirmija į 
paskautininkės laipsnį pakėlė Virginiją Skutaitę- 
Tirilienę, Hamilton, Knadoje, į vyr. skautininkės laipsnį
- Australijos rajono atrtovę s. Rasą Statkuvienę.

(¥2 J¥2. £¥2. £¥2, £¥2, £¥2,cjP egi ego ego ego ego ego ego ego ego

DĖMESIO!
SESĖS VADOVĖS!

LSS Taryba 1995 m. vasario 20 d. panaikino DIDĮJĮ 
ĮŽODŽIO saliutą. Įžodis ir Himnas yra gerbiami 
Mažuoju saliutu.

Gintaro vadovių mokyklos (GVM) stovykla vyks 
1996 m. Rako stovyklavietėje. Ruoškitės!

Kreipkime dėmesį į tvarkingas uniformas. Yra labai 
svarbu, kad paukštytė ar skautė išlaikiusi patyrimo laip
snį ar įsigijusi specialybę, turėtų prie uniformos ir 
atitinkamą ženklą.

Seserijos knygyne yra knygų tinkamų dovanoti vyr. 
skautės, skautininkės įžodžio ar kitos šventės proga. 
Taip pat kiekviena paukštytė ir skautė turėtų turėti joms 
skirtas knygeles “Noriu būti paukštyte” ar “Noriu būti 
skaute”. Vadovės pareiga joms šias knygeles parūpinti ii 
raginti jas nuolat naudoti.

Prašau visus vienetus pasiųsti registraciją ir narių 
mokesčius Seserijos iždininkei.

Visoms Seserijos vienetų vadovėms buvo pasiųsti 
VS Aplinkraščiai, Nr. 13 (gegužės) ir Nr. 14 (rugpjūčio) 
su atitinkamais priedais - vadovybės adresais, 
kainoraščiais ir t.t.

.<¥2. .(¥2 (¥> <¥) <¥2 (¥2. (¥2 (¥2. .<¥2. £¥2 £¥2, £¥2. £¥2. £¥2. £¥2 .OP. <¥2 .<¥2. .(¥>. <¥2 .<¥>. (¥2ego ego ego ego ego qg> ego qjp Lgo ego ego ego ego ego ego cg) ego ego cg> egp ego ego ego

AKIVAIZDINIS SESERIJOS VADUOS POSĖDIS
Skaučių Seserijos vadijos antrasis akivaizdinis 

posėdis (šioje kadencijoje) įvyko 1995 m. balandžio 7 - 
9 d.d., Nekaltai Prasidėjusios Marijos Seselių vien
uolyne, Putnam, CT.

Posėdyje dalyvavo: vs. Birutė Banaitienė, s. 
Valentina Čepienė, vs. fil. Meilė Mickienė, vs. Irena 
Markevičienė, s. Aldona Pintsch, vs. Vida Jankauskienė, 
ps. Aldona Lingertaitienė, vs. Giedrė Stankūnienė, s. fil. 
Laima Rupinskienė ir s. Rasa Karvelienė. Raštu dalyva
vo: vs. Gilanda Matonienė, s. Zina Pocienė, js. fil. 
Milda Arlauskienė, vs. Rasa Statkuvienė, vs. Alė 
Namikienė, s. Vida Gasperienė, ps. Jūratė Baturienė, vs. 
fil. Rita Penčylienė.

Šalia įvairių Skaučių Seserijos reikalų, nuodugniai 
buvo peržiūrėtos patyrimo laipsnių religinės programos 
dalys.

Iš skyrių vedėjų pranešimų posėdyje:
Liepsnelių - jauniausiųjų skaučių sk. vedėja Rasa 

Karvelienė: Liepsnelėms ir Giliukams (berniukams) prik
lauso vaikučiai tarp 3 ir 5 metų amžiaus. Jų vienetai 
dirba kaip ir kur sąlygos leidžia. Liepsnelės ir giliukai 
gali dalyvauti tuntų sueigse, stovėti rikiuotėje su draug

as. Birutė Kymantien'e praveda 
dainą „Aro “ stovykloje, Australijoje.

1 ininke. JiĮe gali dalyvauti ir stovykloje - šeimų pas- 
tovyklėje kartu su savo tėveliais. Didžiosiose LSS 
stovyklose jaunų šeimų pastovyklės buvo dvi: Tautinėje 
stovykloje 1988 m. ir Jubiliejinėje 1993 m. Jau keli 
metai šeimų pastovyklė vyksta Detroito ir Clevlendo 
skautų stovykloje Dainavoje. Sueigos Detroite vyksta 
kas mėnesį sesės Karvelienės namuose, Toronte 
Liepsnelių ir Giliukų draugovė veikia jau keturis metus, 
vad. ps. Danutė Petrauskienė; sueigos vyksta kartą per 
mėnesį šeštadieniais po lituanistinės mokyklos pamokų.
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JLXVUlUVVd SLUVJIMU vietėje jau du kartus buvo surengta 
ąeimų. pastovyklavietė. Chicagos skautų Rako 
stovyklavietėje pirma šeimų pastovyklavietė buvo 1994 
m. Sesė Karvekienė nori sužinoti apie kitas Liepsnelių 
draugoves ar būrelius, taip pat gali pasiųsti norintiems 
jos paruoštą informaciją dėl Liepsnelių - Giliukų veik
ios, bei stovyklų.

Jaunesniųjų skaučių sk. vedėja s. fil. Laima 
Rupinskienė: Sueigų pravedimui ir įvairioms pro
gramoms yra paruošta daug informacijos; vienetų 
vadovės gali kreiptis ir joms bus pasiųsta. Sesė Laima 
siūlo į paukštyčių programą įtraukti gyvenamos vietos 
gamtos pažinimą ir peržiūrėti religinę programą.

Prityrusių skaučių sk. vedėja vs. Giedrė 
Stankūnienė: Yra paruošti ir daugumai prit. skaičių per
duoti sueigų planai, iškylų užsiėmimams mintys ir 
patarimai. Naujai peržiūrėta ir pritaikyta prityrusių 
skaučių programa buvo išdalinta kelių vadovių 
peržiūrėjimui; laukiamas atsakymas.

Vyr. skaučių sk. vedėja ps. Aldona Lingertaitienė 
siūlo, kad vyresnioji skautė kandidatė besiruošdama 
įžodžiui paruoštų “kraitį” atliekant darbus Dievui - 
Tėvynei - Artimui.

Skaučių/Židiniečiu sk. vedėja vs. Vida Jankauskienė 
ruošiasi skautininkių suvažiavimui, džiaugiasi skautinin- 
kių būrelių ir draugovių atliekamais geraisiais darbeliais 
šelpiant vargstančius Lietuvoje.

SKAUČIŲ SESERIJOS
VAD ĮJOJĘ

V.S. dalyvavo:

sausio 21 d. “Baltijos” ir “Žalgirio” t. sueig 
goję, Bostone

kovo 12 d. Kaziuko mugėje, Bostone

balandžio 7 - 9 d.

liepos 29 - 30 d.

liepos 29 d.

Seserijos vadijos posėdyje,
Putnam, CT
Rako stovykloje “Miško
aidai”, Custer, MI
Tarybos Pirmijos posėdyje, 
Custer, MI '

rugpjūčio 19 - 20 d. Atlanto raj. “Pušyno” stovyklo 
je, Bolton, MA

rugsėjo 23 - 24 d. Suvažiavime
“Praeitis/50m/Ateitis”

Dainavoje, MI

Skautininkės Cleveland© skautijos Kaziuko mugėje š.m. kovo 26 d. Iš k. — ps. G. Kijauskienė, 
vs O. Kąvaliūnienė, s. L. Apanienė, vs I. Jonaitienė, vs A. Muliolienė, G. Jucaitienė, s. I.
Civinskienė, ps. L. Pollock, s. J. Taorienė ir kt. Nuotr. VI. Bacevičiaus
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VYRIAUSIO SKAUTIR1RK0
LIETUVIU 
SKAUTU 
BROLIJOS 
VADOVAMS

LITHUANIAN BOY SCOUT BULLETIN

v.s.fil. Albinas Sekas, LBS VS - 2940 Hopeton Rd. LaCrescenta, CA 91214

* * # *- # # # # # # # * * * * * ** * W ^ ************* *

Broliai Skautai ir Vadovai,
grįžome iš stovyklų, pradėjome naują veiklos sezoną. Atšventėme 50 metų skautiškos veiklos 

atkūrimo jubiliejų, po išvykimo iš Tėvynės Lietuvos. Daugelis iš Jūsų buvote dar jauni, gal nepažinote 
skautų idealų, bet vyresnieji Vadovai, pamilę Tėvynėje skautišką auklėjimą įtraukė ir Jus į šią skautų 
organizaciją. Penkios dešimtys - yra nemažas skaičius. Ačiū Jums vadovai ir broliai skautai, kad 
neleidžiate užgęsti skautiškiems idealams ir bendromis jėgomis sulauksime ir šimtmečio.

Lietuva - tėvų ir didvyrių žemė atgavo savo nepriklausomybę. Ji turi daug rūpesčių ir vargų ir jai 
reikia moralinės ir fizinės pagalbos.

Ten atsikūrė skautiški vienetai ir jie laukia patarimų beu paramos veiklai. Remkime juos pagal 
turimus išteklius.

Nenutraukime tautinio auklėjimo sueigose ir stovyklose. Per žiemos ir pavasario mėnesius 
ruoškitės patyrimo laipsniams ir ateinančios vasaros stovykloms.

Sveikinu visus vadovus ir brolius skautus, jų tėvus su Kristaus gimimo švente - Kalėdomis. Naujieji 
Metai teantneša naujų idėjų veikimui, o Aukščiausias Pasaulio Kūrėjas - Dievas telaimina Jūsų 
siekius ir darbus. Parodykime savo veiksmais, kad tarnaujame Dievui, mylime tėvų, bočių kraštą - 
Lietuvą ir padedame Artimui, nežiūrint, kur jie bebūtų.

Budėkime kartu
v.s.fil. Albinas f .kas
Brolijos Vyriausias Skautininkasai

LSB VYRIA USIO SKA UTINI N KO 
[SAKYMAS No. 12 1925.03.11

La Crescenta, CA

#1
LSB Vadijai pristačius ir LSS Tarybos Pirmijos slaptu balsavimu LSS Tarybos Pirmija Visario 16 

dienos proga apdovanojo LSS Garbės ženklais:

GELEŽINIO VILKO ORDINU:

j. v.s. Vladą Petukauską
j. v. s. Bronį Stundžią

3

33



#2
Nuoširdžiai sveikinu brolius Vladą Petukauską ir Bronių Stundžią už daugelį metų 

vadovaujant ir pasiaukojant Lietuvių Skautų Brolijos labui jau nuo 1928-tu metų Lietuvoje, Vokietijoje, 
Amerikoje, bei Kanadoje.

Linkiu Jūms dar ilgai mūsų sąjūdyje tarnauti DIEVUI, TĖVYNEI, IR ARTIMUI.
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LSB Vyriausias Skautininkas

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMAS No.13

# I

1995.05.28
La Crescenta, CA 

U.S.A.

Čikagos Lituanicos tunto tuntinkuij.ps. Mariui Nariui pristačius ir
LSB Vidurio Rajono Atstovui sjil.Romui Rupinskui rekomenduojant, už sąžiningą pareigų atlikimą 

apdovanoju:

Justiną Jonušą

#2

Sveikinu jūrą broli skautą Justiną ir linkiu kad ir toliau entuziastingai dirbtum lietuviškos skautybės gerovei.

Budėkime! Gero Vėjo!

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMAS No.14

#7

1995.05.28
La Crescenta, CA

U.SA.

Džiugo tunto tuntinkui s.Povilui Kviečinskui pristačius ir
LSB Australijos Rajono Atstovui v.s.Henrikui Antanaičiui rekomenduojant, už pavizdinga 

atlikimą ir vadovavima apdovanoju:

TĖVYNĖS SŪNAUS Garbės Žymeniu 
s.v.v.si Aidą Antanaitį 
s.v.v.sl.Luką Zdanių 
ps.Jil Joną Vizbarą

VĖLIAVOS Garbės Žymeniu 
s.v.v.sl. Gyti Tamašauską 

s.v.v.sl.Jurgi Meilūną 
s.v. Martyną Zdanių 

s.v.Joną Rukšėną

pareigų

yuurt,LHUi urazn
s. Vytautą Mačiulį

PAŽANGUMO Garbės Žymeniu 
skautą Liną Kaspariūną 

sl.Jon Mikužį 
skautą Darių Tamašauską 

pskl.Ben Žižy 
psl.Dan Žižy
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Visus apdovanotus sveikinu ir linkiu energijos, dirbant mūsų skautybės labui ir linkiu toliau dirbti ir prisidėti 
visokeriopai prie Lietuvių Skautų Brolijos veiklos.

LSB Vyriausias Skautininkas

Vyriausio Skautininko Įsakymas 
No. 15

#1

1995m. liepos 20 d.
La Crescenta, CA 

U.SA.

LSB Vyriausiam Skautininkui pristačius, LSS Tarybos Pirmija korespondencijos slapto balsavimo posėdžiu, 
sekanti pasižymėjztsį skautiškoje veikloje vadovą pakėlė į vyresniškumo laipsnį:

PAKELTAS ĮIT1SKAUTINKO LAIPSNĮ

s.v.v.sl. Gerardas Jakimavičius - Nottingham, England

#2

Sveikinu brolį Gerardą su pakėlimu į paskaulinko laipsnį.
Linkiu toliau nepavargstant dirbti lietuviškos skautijos gerovei!

Budėkime!

LSB Vyriausias Skautininkas
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Dievui, Tėvynei ir Artimui

ad meliora !
Akademinis Skautu. Sąjūdis

Šių metų birželio mėnesį turėjau progą padirbėti Vytauto Didžiojo U-te Kaune. 
Teko susitikti su keliais Korp! Vytis ir ASD vadovais.

Akademikai šauniai gyvuoja: studijuoja universitetuose, dirba su skautais, 
vadovauja draugovėms, taip pat aktyviai veikia kaip akademikai skautai.

Semestrų pradžioje ruošia susipažinimo arbatėles; švenčia akademinę skautų 
šventę spalio 16 d. Prieš Kalėdas ruošia Kūčias.

Sausio mėnesio paskutinį savaitgalį pravedė žiemos studijų dienas Vilniuje. 
Kalbėjo apie korporacijų įsisteigimo pradžią universitetuose ir kaip korporacijos atsirado 
Lietuvos universitete ir apie Korp! Vytis bei ASD. Sesės atskirai šventė vasario 22-ąją - 
Lordo Baden Powellio ir jo žmonos gimtadienį, bei viso pasaulio sesių, prisiminimų ir 
susimąstymo dieną.

Vilniuje įvyko Menų dienos. Visi Kauno ir Vilniaus akademikai parodė ką 
sugeba. Su profesionalu gidu išvaikščiojo Vilniaus senamiestį; ruošė “Finis Semestri” 
šventę.

Šią vasarą ruošiasi draugovių stovykloms, taip pat ir akademikų stovyklai.
Raginu visus Korp! Vytis ir ASD narius imti pavyzdį iš sesių ir brolių akademikų 

Lietuvoje, kurie randa laiko mokytis ir skautiškai veikti.
Sveikinu visus - seses ir brolius akademikus, kurie organizavote ir vadovavote 

LSS Rajonų Stovykloms.
Tęskite studijas ir pagyvinkite veiklą Korp! Vytis, A.S.D bei A.S.S. vienetuose. 

A.S.S. Vadija pristato savo narių sąstatą. Prašome kreiptis į bet kurį Vadijos narį, tačiau 
geriausiai, pagal reikalą, kreiptis į atatinkamą asmenį.

Ad Meliorem!

s. fil. Gediminas Leškys
ASS Vadijos Pirmininkas

4

36



AKADEMINIO SKAUTU SĄJŪDŽIO VADAIJA 
1994-1996 m.

Pirmininkas 
fil. Gediminas Lcškys 
8240 Melba Avenue 
West Hills, CA91304 
(818) 883-1718

"Mūsų Vytis" Administratorė 
fil. Gina Mačiulienė
31 Ramsgate Drive
Palos Park, IL 60464
(708) 361-8831

ASP Centro Valdybos Pirmininkės 
fil. Paiva Parakininkaitė pavaduotoja 
11200 Cleveland Ave. 1-21
West Allis, WI 83227

Buvusios Kadencijos Pirmininkas 
fil. Edmundas Korzonas 
8531 S. Kenton Avenue
Chicago, IL 60652
(312) 582-8297

Pirmininko Pavaduotojas/"
fil. Eugenijus Vilkas Ad Meliorem Red. 
23912 Via Onda 
Valencia, CA 91355 
(805) 259-3909

Evangelikų Dvasios Vadovas 
Kun. Algimantas Žilinskas 
2220 Felina Court
Missisauga, ONT L5A 1K5 Canada 
(905) 270-3723

Iždininkas 
fil. Laimis Venckus 
603 14th Street 
Santa Monica, CA 90402 
(310) 393-2803

Korp! Vytis Atstovas 
fil. Vytenis Kirvelaitis 
1 East Custer Street 
Lemont, IL 60439 
(708) 257-0064 
Ofc. (312) 326-7630

Vydūno Jaunimo Fondo Pirmininkas 
fil. Vytautas Mikūnas 
6243 Carol Lane
Palos Heights, IL 60463 
(708) 371-8587

Projektų Vedėja 
fil. Danutė Basiulienė 
500 Paseo De Las Estrellas 
Redondo Beach, CA 90277 
(310) 373-2914

Katalikų Dvasios Vadovas 
Kun. Antanas Saulaitis, SJ 
2345 W. 56th Street
Chicago, IL 60636 
(312) 737-8400

Garbės Gynėjas 
fil. Jonas Damauskas 
4523 S. Francisco Avenue
Chicago, IL 60632
(312) 523-8690

FSS Centro Valdybos Pirmininkė 
fil. Vilija Kerelytė 
7271 So. Harlem Avenue 
Bridgeview, IL 60455 
(708) 594-0400
FAX (708) 594-5758

FSS Centro Valdybos Pirmininkės 
fil. Rita Likanderytė Pavaduotoja 
6556 So. Talman Ave
Chicago, IL 60629 
(312) 737-9057

Protokolų Sekretorė 
fil. Aldona Kudirkienė 
5537 Pineglen Road 
La Crescenta, CA 91214 
(818) 248-5180

ASP Centro Valdybos Pirmininkė 
fil. Nida Bichnevičiūtė
973 Ripple Ridge Cove 
Darien, IL 60561 
(708) 852-0460

“Mūsų Vytis” Koordinatorė 
fil. Dalia Ječienė
1310 Wayside Drive 
Villa Park, IL 60181 
(708) 832-2809

Ryšiai su Lietuva Vedėta
fil. Panutė Eidukienė
4629 S. Mozart Avenue
Chicago. IL 60632
(312)376-2153

Spaudos Atstovė
fil. Ina Pulokienė
1842 Mulberry Way
Upland, CA 91786
(909) 985-5975

Specialiem Reikalam Vedėjas
fil. Zigmas Viskanta
20 Santa Bella
Rolling Hills Estates, CA 90274
(310) 377-4053

1995.VIII.6

VYD .'NO FONDE
raėjus ą savaitę įvyko meti

nis Vydūno fondo atskaitomy
bės knygų patikrinimas, kurį 
atliko filisteriai: Vacys Garbon- 
kus, Leonas Maskaliūnas ir 
Rita Penčylienė. Valdybos iždi
ninko Liūdo Ramanausko veda
mos atskaitomybės knygos ras
tos pilnoje tvarkoje ir įrašai 
atitinka bankų balansui Iždi
ninko pastangomis, studentai 
tvarkingai grąžina studijų 
reikalams gautas bepr centines 
paskolas, o pinigai vėl panaudo
jami naujų paskolų teikimui.
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Tik lituanistiką studijuojan
tiems teikiamos stipendijos, 
kurių fondui grąžinti nereikia. 
Tuo Vydūno fondas išsiskiria iš 
kitų fondų ir fondo lėšos yra 
panaudojamos kelis kartus. 
Visuomenės suaukoti pinigai 
yra atsakingai naudojami. Fon
do pajamos 1994 m. pakilo 30%.

Metinis Vydūno fondo susirin
kimas šaukiamas š.m. gegužės 
15 dieną (pirmadienį), 7:30 v.v. 
Lietuvių centre esančioje Vy
dūno fondo būstinėje, 14911 E. 
127th Street, Lemonte. Prog
ramoje: praėjusių metų apy
skaitos tvirtinimas, 1995 metų 
darbo planai, tarybos narių 
rinkimas (kasmet perrenkama 
dalis narių, arba išrenkami nau
ji), svarstomi ir kiti Vydūno fon
do einamieji reikalai.

Šiuo metu fondo tarybą suda
ro 15 rinktų narių. Tarybai va
dovauja pirmininkas fil. Leonas 
Maskaliūnas, pavaduotojas fil. 
Algirdas Stepaitis ir sekretorė 
fil. Halina Plaušinaitienė.

S. fil. Gediminas Leškys. Kaune, su ASD ir KIVytis vadovais. Iš k.: s. fu 
Gediminas Leškys. T. N. Jolita Buzaitytė ir Senj. Saulius Jurevičius.

Fondo valdybos plane numa
tyta 1995 metais išmokėti 
47,400 dol. sumą lietuvių stu
dentų paskoloms, knygų leidi
mui ir jaunimo organizacijų 
rėmimui. Taip pat bus teikia
mos dvi metinės fondo premijos, 
pravestas prel. J. Prunskio 

įsteigto fondo rašinių konkur
sas, remiama vydūnistika, lei
džiami kalėdiniai atvirukai ir 
kiti tikslai lietuvybės išlaiky
mui.

V.M.

AKADEMINIO SKAUTU SĄJŪDŽIO (SAKYMAI
Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijai pristačius, Lietuvių Skautų Sąjungos 

Tarybos Pirmija, 1995 m. gegužės mėnesio posėdyje nutarė pakelti ps. fil. Dalią Zikienę į 
SKAUTININKĖS laipsnį

Dalia daug metų pavyzdingai dirbo su Lietuviškosios Skautybės Fondu.
Apdovanojimui pristatė v.s. Česlovas Kiliulis.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijai pristačius, Lietuvių Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmija, 1995 m. gegužės mėnesio posėdyje nutarė pakelti sk. fil. Daną Augutę- 
Scoląį

PASKAUTININKĖS laipsnį
Dana labai pavyzdingai dirba su Los Angeles skyriaus Akademikių Skaučių 

Draugove (ASD).
Apdovanojimui pristatė ps. fil. Birutė Viskantienė.

Ad Meliorem!

1995-VII-31
ASS Vadijos Pirmininkas
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Yra planuojamos Studijų Dienos 1996 m. spalio mėn. 11-13 d.d., Lemont Illinois. Jau 
yra galvojama apie pagrindinę temą ir daromas potencialių prelegentų sąrašas. Yra kalbama su 
Ateitininkų Namų administracija, kad būtų galima pasinaudoti jų patalpomis.

Kviečiame visus Skyrius pagalvoti apie dalyvavimą su savo naujais kandidatais bendrose 
kandidatų pakėlimo apeigose, kurios įvyks 1996 m. spalio mėn. 11 d., penktadienį. Būtų labai 
įspūdinga turėti atstovus iš visų skyrių. Padarytų šių Studijų Dienų pradžią labai įspūdingą!

Žinome, kad visiems atrodo, kad ši pasirinktoji data dar už kalnų, bet dabar pats laikas 
susižiūrėti kalendorius, kadangi tradiciniai visi skyriai savo Metines Šventes ruošia spalio 
mėnesį, ir tad, kad nesikirstų datos, planuokime dalyvauti 1996 m. Studijų Dienose iš anksto!

Ad Meliorem!
s. fil. dr. Vilija R. Kerelytė 

FSS CV Pirmininkė

MŪSŲ VYTIS yra visų mūsų žurnalas ir visi privalom juo rūpintis. 
Pasistenkime, kad jį skaitytų ir prenumeruotų ir naujai į A.S.S. įstojusieji A.S.D. ir 
Korp! Vytis nariai. Suprantama, kad filisteriai turėtų jį remti ir prenumeruoti.

Anksčiau buvo vienas skyriaus akademikas skautas, kuris rūpindavosi savo 
žurnalo reikalais: rašydavo korespondencijas, rinkdavo nuotraukas ir rinkdavo žurnalo 
prenumeratas. Būtų vertinga, kol dar MŪSŲ VYTIS eina ir lanko savo skaitytojus, 
atgaivinti šią pareigą A.S.S. skyriuose. Pradėkime darbą tuoj pat. Pasinaudokime 
žemiau spausdinama atkarpa ir užsiprenumeruokime savo žurnalą, rašykime jam, 
parūpinkime iliustracijų, nuotraukų.

“Mūsų Vytį” nuo sausio mėn. perėmė redaguoti ir administruoti naujas 
kolektyvas vadovaujamas fil. Dalios Ječienės. Sveikiname Dalią ir linkime kolektyvui 
sėkmės.

MUSŲ VYTIS
Gina Mačiulienė
31 Ramsgate Drive Prenumerata: dirbamiems 10.00
Palos Park, IL 60464 studentams - $ 5.00

garbės pren. - $20.00 
Siunčiu:
prenumeratos mokestį už 19...... m...................................... $...............
garbės prenumeratą už 19...... m...................................... $................
auką “Mūsų Vyčiui paremti”.............................................. $...............

Viso.........................$..............

Čekius rašyti: MŪSŲ VYTIS

Vardas, pavardė.....................................................................................

Adresas...................................................................................................

............................................................................. Zip.............................
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