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Šv. KAZIMIERAS 
Lietuvos, skautų 

globėjas
jaunystė ir jo auklėjimas. 

K. seneliai Jogaila (žr.) ir Sofija Alšio- 
niškė buvo lietuviai. K. buvo antrasis Ka
zimiero sūnus ir negalėjo tiesiogiai turė
ti slaviško kraujo. Jo motina buvo austrė 
Elzbieta Habsburgaitė (žr.), duktė Alb
rechto II Habsburgo ir Zigmanto Liuk
semburgiečio dukters Elzbietos. Apie K. 
asmenį, ypač apie jaunystę, teliko kelios 
šaltinių nuotrupos

J. Dlugošas ir k t. K. mokyto
jai. Svarbiausias K. mokytojas buvo kan.
J. Dlugošas (žr.), kuris iki pat savo gy
venimo galo (1480) buvo ir visų kitų jau
nesniųjų K. brolių mokytoju (,magistei’ 
et institutor’). Į Dlugošo mokyklą K. su 
kt. jaunesniais broliais (Jonu Albertu 
ir Aleksandru) atiduotas jau 1467 X 1. K. 
mokslas prasidėjo lotyniškų tekstų skai
tymu ir rašymu.

K. asmens charakteristika. 
Kadangi K. mirė pačioje jaunystėje, tad 
jo trumpo gyvenimo asmens charakteristi
kai trūksta platesnių žinių. Jo amžininkų 
tarpe liko tik gyvas prisiminimas, jog K. 
yra buvęs gerai išsilavinęs, gabus ir tau
raus būdo. Taip jį apibūdino Dlugošas, 
Kallimachas, Jonas iš Targovicos, Plocko 
vysk. Petras iš Bino. Dlugošas jį apibūdi
no kaip ,puikų, retų gabumų ir nuosta
baus mokslumo jaunikaitį’

a. Sklindant K. šventumo garsui, jau 1516
II 18 kreipėsi į pop. Leoną X atskirais 
raštais Vilniaus vysk. Albertas (Vaitie
kus) su kapitula ir sostinės pranciškonai 
(bernardinai), prašydami K. .įrašyti į 
šventųjų skaičių’, nes iš to ,būtų Lietu
vos žemėj tikėjimui didelė parama’ (pran
ciškonų raštas). Lietuvos ir Lenkijos val
dovas, K. brolis Žygimantas Senasis rašė iš 
viso keturis laiškus Romon, o 1517 rude
nį, drauge su imp. Maksimilijono laišku, 
siuntė į Romą vysk. Albertą ir katedros

A. Valeška Vitražas Prisikėlimo bažn. Toronte

kleboną. Dėl tokios uolios akcijos, kurio
je tedalyvavo Lietuva, Romoje kardinolų 
kolegijai Leonas X 1517 XI 4 įsakė suda
ryti K. procesui komisiją
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Dar būdamas pop. Siksto V legatu Lie- 
tuvoje-Lenkijoje, pop. Klemensas VIII bu- 

,vo iš arčiau pažinęs tų kraštų būklę. Jis ne
delsė jau ii' kultą sutvarkydamas. Pažymė
damas, kad jau Leonas X buvo paskelbęs 
K. šventuoju (t.y., pagal duomenis, pra
dėjęs jo kanonizacijos bylą), Klemensas 
VIII 1602 XI 7 davė brevę ir paskelbė K. 
šventuoju, atlikdamas tai, kas iki tol ne
buvo padaryta. Tad buvo pagaminta ir 
raudono aksomo .šventojo vėliava’ (laba- 
rum) su K. paveikslu, kaip paprastai da
roma iškilmių metu per kanonizacijas.

šv. K. reikšmė lietuvių tau
tai. Per 4 amžius K. išryškėjo kaip anti- 
iusiškos kovos simbolis D. L. K-tijoje. 
Ryški pradžia buvo 1518, kai pagarsėjo, 
jog ant balto žirgo pasirodęs jaunas rite
ris padėjo lietuvių kariuomenei persikelti 
per patvinusią Dauguvą ir sumušti daug 
didesnę maskviečių kariuomenę. Apie tą 
stebuklingą įvykį po 2 m. jau rašė Z. Fer- 
reri.

Prieš rusams 1655 vasarą užimant Vil
nių, šv. K. karstas 8 m. paslėptas Rožen- 
koje. 1703 jis buvo vėl išvežtas apsaugoti, 
kai per Didįjį šiaurės karą (žr.) švedai 
įsiveržė Lietuvon. Varžė šv. K. rusai ir 
XIX a. Pagaliau nerado šv. K. palaikai 
ramybės, kai antrą kartą bolševikai už
ėmė Lietuvą. Vilniaus katedrą paverčiant 
muziejumi, šv. K. relikvijos iš jo garbei 
ten pastatytos puošniosios koplyčios. 1953 
V perkeltos į šv. Petro ir Povilo bažnyčią 
Antakalnyje. Dabar karstas grąžintas į katedrą.

Jaunas Kazimieras meldžiasi prie bažnyčios durų V. Bičiūnas Atvirukas išleistas apie 1910 m.
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SKAUTAS GAMTOS
DRAUGAS

Žiemos šalčiams užėjus visi 
paukščiai išskrenda į šiltus 
kraštus. Palieka tik žvirbleliai. 
Žiūriu į juos, plunksneles, pa- 
šiauSusius, kad būtų šilčiau. Ir 
galvoju: „Štai mano tikri drau
gai”. Nes mano daugumas drau
gų išskrido į Floridą ar Kalifor
niją pergyventi šalčius. Jie 
pavasarį vėl sugrįš kartu su 
paukščiais. Nors aš jiems ir 
pavydžiu, bet ne per daug. Mat 
jie visai nepajus gamtos atgimi
mo. Nematys, kada geltonos gė
lės pradeda sverbtis į paviršių, 
nors dar šalta. Nepajus to 
malonumo, kada dienos šiltėją 
ir pradedi galvoti ar vilktis šiltu y 
paltu,ar tik šiaip sau apsaugoti 
kūną nuo vėjelio.

Aną dieną mačiau fotografi
jas. Vaizdavo skautus žiemos 
iškyloje su slidėmis ar be jų. Jie 
gražiai pergyvena gamtos pasi
keitimus. O jeigu gyventų am
žinos vasaros šalyje, nepajustų 
nieko panašaus.

Kartų su žvirbleliais kantriai 
kenčiu žiemos šalčius ir laukiu 
pavasario, o paskui vasaros.
Šeštasis skautų įstatas — 

„Skautas gamtos draugas”. 
Koks prasmingas. Jis įpareigoja 
mylėti gamtą, ją pažinti, moky
tis. Visais gamtos pasikeitimų 
laikais ją suprasti ir mokėti 
pergyventi. •'

Ne taip seniai visi susirūpim 
gamta. Pastebėjo, kad žmogus 
labai neatodairiai naudoja ir 
naikina gamtos dovanas. O 
skautai jau seniai atkreipė 
dėmesį į gamtą ir į savo įsta
tus įrašė: „skautas gamtos 
draugas” ■

ys Vladas Vijeikis

STUBA ir KLĖTELE

- Ui .

Klėtelė

Praeities paminklai pamažu žūsta. Bet juos reikia išsaugoti, kad 
žinotumėm, kaip gyveno mūsų senoliai. _ ... ......... • ■

Architektas Vladimiras Zubovas, būvėdamas Baltijos pajūryje 
nupiešė dar užsilikusius pastatus. Tai “stuba” ir klėtelė. Klėtelė dabar 
paversta į pirtį. (1995)

Stuba vadinamas pastatas buvo gyvenamas. O klėtelėje buvo 
saugojami grūdai duonai. O taip pat ten miegodavo šeimos nariai, 
kuriems pritrukdavo vietos stuboje, ( name)

Stuba
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NIJOLĖ JANKUTĖ
Iliustravo
F.D. Prekerytė

DINOZAURAS
(Tęsinys)'

— Bet... gal... dinozaurų?
Onytė pasakojo...

— Melavo! Ji tikra melagė! — 
karštai užginčijo Danutė.

Jos abi vėl nutilo.
Trept-trept-trept. Slamšt- 

šlamšt. Kažkas ėjo!
— G...g...girdi! — vos vos 

sumikčiojo Danutė. Ją purtė 
šiurpuliai.

— V... v... vilkas? — Verutei 
barškėjo dantys.

Slamšt-šlamšt... Kažkas iš 
tikrųjų braukė krūmus. Kažkas 
ėjo artyn! Didelis ir sunkus!

— B... b... bėkim... — kaleno 
dantimis mergytės, bet negalėjo 
pajudėti.

O nematoma baidyklė jau 
šlamštė čia pat.

— Pfrump-pfrump-uuumm- 
mmm, — lyg prunkštė, lyg deja
vo ji.

Danutė viena ranka spaudė 
šaltus Verutės pirštus, o kita 
savo lemputę. Lemputė užsi
degė taip, netikėtai, jog mer
gaitės ne$ pašoko.

Drebančiam geltonos šviesos 
spinduly tarp krūmų riogsojo 
jis: didelis, juodas, tarytum 
kalnas! Milžiniškas raguotos 
galvos šešėlis siūbavo ant me
džių...

— Dinozauras! — suspigo 
Danutė, metė lemputę ir pasilei
do bėgti.

— Dinozauras! — rėkė Veru
tė, lipdama jai ant kulnų: — 
Gelbėkit! .■

t Vadovių palapinėj sužibo 
žvakė. Jos visos, ir sesė Rima, 
!ir net sesė viršininkė išlindo 

laukant. Prie palapinės susi
gūžusios, viena kitą pertrauk- 
damos, šnekėjo Bitės:

— Dana matė. Tikrai!
— Danute, ką matei?
— M... m... m... mačiau...
— Verute, tu sakyk!
— D... d... dinozauras... — 

kūkčiojo ta.
— Ar nesakiau? Ar nesakiau, 

kad miške gyvena? — džiūgavo 
Onytė.

Paukštyčių stovyklos sargybines išgąsdinęs „dinozauras” buvo tik taiki 
karvutė.

— Negali būti!
— Negali? Eik pažiūrėk!
— Eik tu pati!
— Julė bijo! Julė bijo!
— M-m-m-mačiau... Toks 

ka-ka-kaklas! — skėsčiojo ran
komis Danutė.

— Danute, Verute, kaip gi 
ten buvo? — apkabinusi dre
bančias budėtojas, klausinėjo 
sesė viršininkė. Jos balsas buvo 
ramus, lyg mąmos. Mergytės'
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prisiglaudė ir sutartinai pa
traukė nosimis.

Joms pasimatė tik. Koks kel
mas... — bandė aiškinti Laimu
tė.

— Gal broliai sugalvojo 
pokštą? — svarstė Rima. — Be
gėdžiai būtų gąsdint, kai paukš
tytės budi!

— Laima, guldyk Bites! Da
nute, Verute — i lovas! Užteko 
jums šiąnakt, — paliepė sesė 
viršininkė. — Tegu Pelėdos 
perima budėjimą, o mudvi su 
Rima eisim to dinozauro pažiū
rėti, — šyptelėjo ji.

Dinozaurai, kur tu? — pusbal
siu juokavo Rima.

— M-m-m-mūūū! M-m-m- 
mūūū! — staiga liūdnai atsiliepė 
iš tamsos, ir į šokinėjančius lem
pučių spindulius išėjo — juod
margė karvė.

Dabar ir sesė Rima, ir Bitės, 
ir net pati sesė viršininkė pra
dėjo juoktis.

— Danos dinozauras! Danos 
dinozauras! — choru kartojo Bi
tės, apsupusios netikėtą viešnią.

— M-m-m-mūūū! — kalbėjo 
ta, linguodama raguotą galvą 
— M-m-m-mūūū!

Danutei pasidarė linksma 
Baimė išgaravo.

— Noriu paglostyti! Leiskit! 
i— lindo ji artyn karvės. — Mano 
dinozauras!

Tą naktį karvutė pakiydėlė 
suardė visą stovyklos tvarką. Ir 
mažosios, ir didžiosios sesės ne
begalėjo miegoti. Su pižamom, 
basos, susivėlusios lindo jos iš 
palapinių, norėdamos pamatyti 
tą keistąją viešnią iš arti. Ir 
paglostyti jos išpampusius šo
nus, ir paliest šlapią snukį, o 
ypač pažiūrėti, iš kur pienas 
bėga...

(Bus-daugiau)

Lietuvos paukščiai
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Šių metų gruodžio 1 dieną | 
Kuršėnuose rinkosi visi Žemaitijos 
"kautiškų vienetų vadovai. Rengi
nyje, kuris pirmiausia skirtas pami
nėti Lietuvos kariuomenės dienai, 
dalyvavo LS Tarybos pirmininkas 
Mečislovas Raštikis, LS Pirmijos 
vyr. skautininkas Valdas Rakutis, 
Žemaitijos krašto seniūnė Sandra 
Motiejūnaitė, vadovai iš Telšių, 
Plungės, Kelmės, Šiaulių, SKAT’o 
kuopos vadas Kuršėnuose Andrius 
Ulys, skautų atkūrėjas Kuršėnuose 
Algirdas Šilkus.

Paminėti Lietuvos Kariuome
nės dieną sugalvojo Kuršėnų „Ą- 
žuolo“ draugovės draugininke Jū
ratė Majauskaitė. Tik vėliau ren
ginį nutarta paskelbti kaip Šiaulių 
tunto sueigą, nes joje pareiškė 
norą dalyvauti ir kitų skautiškų 
vienetų nariai.

Renginio metu, be iškilmingos 
dalies, kurioje skautai prisiminė 
Lietuvos kariuomenės istoriją, jos 

f
vadus, draugovės rungėsi žygio, 
rikiuotės ir dainos konkursuose. 
Pasak J. Majauskaitės, dainos 
turėjo būti kariškos, o rikiuotės 
konkursu siekta skautus išmokyti 
kariškos drausmės ir vieningumo. 
Sueigoje taip pat priimti nauji 
nariai į skautų šeimą. Geltoni 
skautų kaklaraiščiai užrišti broliui 
ir sesutei, o į paukštytes priimta 
vien šešių metų mergaitė. Kaip 
minėjo renginio organizatoriai,

Kuršėnų skautai paminėjo 
KARIUOMENĖS DIENĄ

sueiga nebūtų įvykusi, jei ne rė
mėjų parama. Miesto seniūnas 
Vytautas Jakutis ir miškų urėdija 
skautams išskyrė po 200 Lt, o 
„Labnoros“ parduotuvė padova
nojo mažų dovanėlių.

Po renginio pakalbinau SKAT 
Kuršėnų kuopos vadą Andrių Ulį:

— Du metai, kaip draugauja
me su Kuršėnų skautais. Stengia
mės sudominti jaunimą Lietuvos 
Kariuomene, norime padėti ugdyti 
patriotiškumo jausmą. Renginys 
paliko didžiulį įspūdį. Norėtųsi, 
kad bendradarbiavimas tarp SKAT 
ir skautų vyktų aukštesniame ly
gyje-

Kuršėnų skautų atkūrėjas 
Algirdas Šilkus, geltoną skauto 
kaklaraištį užsirišęs 1938 metais, 

Birutės d-vės skautės palydi svečius iš Amerikos. Vilniaus oro uoste. 
Liudas Ramanauskas, Alina Dvoreckienė, A. Ramanauskienė, Asta, 
Sigitas, Inga, Rasa ir Alina

be padėkos žodžių vadovams, 
nepagailėjo ir kritikos:

— Trūksta drausmės. Ir uni
formų trūksta. Bet tai tik pradžia. 
Kol kas neįsijungiama ir į pagalbą 
visuomenei, o skautų įstatuose 
parašyta: „Skautas naudingas arti
mui...“

Priminsiu, kad skautai Kuršė
nuose atsikūrė prieš 4 metus. Šiuo 
metu mieste skautai veikia visose 
keturiose vid. mokyklose. Organi
zacijai priklauso 115 narių. Viduti
nis amžius — 5-9 klasių mokslei
viai. Skautams vadovauja direkto
rės pavaduotoja Nijolė Kadytė, 
pradinių klasių mokytoja Ilona, 
Vilhelma Šopienė, Vytautas Kryža- 
nauskas ir Jūratė Majauskaitė.

Džiugu, kad Kuršėnų skautai 
surengė tokią sueigą. Manau, kad 
Lietuvos kariuomene turėtų džiau
gtis ir didžiuotis ne vien pati ka
riuomenė, bet ir kiekvienas iš 
mūsų. Kuršėnų skautų surengta 
sueiga — geras pavyzdys ir mums.

Ž. Pilitauskas
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TATANKA JOTANKA
KELIONĖ Į GONDINGOS PILIAKALNĮ

Jau beveik tradicija tapo kelionė į Gondingos 
piliakalnį. Tad nutarę nesulaužyti šios tradicijos, 
nusprendėme vėl tenai nukeliauti. Į kelionę išsiruošė 
4 poros žmogėnų. Nuėjus porą šimtų metrų, mūsų 
vadovas Žydrūnas Bizono Gysla Rudoji Lapė, iškil
mingai įteikė skautų ketvertukui žemėlapį (rankų 
darbo), pagal kurį mes turėjome ateiti į nurodytą 
vietą. Pasakyta — padaryta! Neilgai trukus mes jau 
buvome vietoje. Čia mus nufotografavo! Atlikę 
užduotį traukėme toliau. Prieš akis buvo dar ilgas 
kelias, tad mes norėdami jį sutrumpinti pasitelkėme 
į pagalbą Kristinėlę Kiškio širdį Margąją Bizonę ir 
t.t. Vienu žodžiu — tituluotą žmogų! Ji kelią trum
pino pasakodama legendas ir istorijas apie Gondin- 
kos piliakalnį. Jai bepasakojant mes priėjome Gon- 
dinkos hidroelektrinę ir čia sustojome pailsėti. Taigi, 
pailsėję, pasitarę, mes toliau keliaut sumanėm. Už 
vieno kilo (1 km) mes vėl sustojome. Sustojome gan 
gražioje miško aikštelėje, kurioje labai daug margųjų 
bizonų bombų (dar iš II-ojo pasaulinio karo). Na, tai 
čia, tokioje fantastiškoje vietoje, įvyko susirėmimas 
tarp teroristinių grupuočių. Žydrūnas Bizono Gysla 
klastingai užpuolė T. J. (Tatanką Jotanką), t.y. mane! 
Dėl manęs nesijaudinkit — man nieko nenutiko, o 
Žydrūnui... Na, geriau apie tai nepasakosiu. Keliau
jam toliau. Tai va, ėjom toliau. Atsibodus eiti, 
priėjome piliakalnį. Bet kelią pastojo Babrungas 

(upė). Na, vanduo šaltas, akmenys aštrūs, bet kliūtį 
įveikėm. Perbridus upę, teko kopti į kalną (atseit į 
Everestą!). Įkopėm, viskas OK’. Pasidėjome daiktus 
ir pasiskirstėm grupėmis. Viena grupė išėjo riešu
tauti, kita — šakalių (tikrąja to žodžio prasme, o 
ne...), malkų parnešti. Kiti (aš pasakysiu — kvailiai! 
Nepykit.), sugalvojo rugsėjo mėnesį išsimaudyti! Tai 
va, laužas užkurtas, ugnelė spraksi, šilta, tik riešutau- 
tojų nėra. Išėjo ieškoti riešutautojų Tatanka Jotanka 
ir Aivaras. Nuėjo į vieną sodybą, žiūri akis išpūtę. 
Riešutautojai obuolius riešutauja. Kadangi T. J. ir 

Aivaras buvo skautai, tai jie padėjo artimui: prisirie- 
šutavo obuolių. Palikę sodybą visi riešutautojai parėjo 
prie laužo. Ten Sakalininkus vaišino priobuoliautais 
riešutais ir, pririešutautais obuoliais. Šitas vaišinimas 
netrukus perėjo į vakarieniavimą. Pavalgėm geriau 
negu kokiame restorane.

Pavalgius, žaidėme peilinuką (visi subadytom 
kojom liko..) ir dar kai ką... Temo. Jau visiškai 
sutemus ir įsižiebus pirmosioms žvaigždelėms, suma
nėm iškasti karo kirvį tarp riešutautojų ir šakalininkų. 
Pažaidę ir užkasę karo kirvį, išsiruošėme namo. 
Vakaro dangus buvo pilnas žvaigždžių žvaigždelių. 
Eidami namo dainavome, šnekėjome, pasakojome 
istorijas. Visi parėjo pavargę, bet linksmi ir paten
kinti. Viskas! Viso!

P.S. Parašiau kietai, kam nepatiko — tai blogai.

Su Jumis šnekėjosi (tiksliau rašė) Egidijus, Egas, Egis 
— Tatanka Jotanka — Sėdintis tankas.

Aš pasakiau. HAU!

LIETUVOJE ATGAIVINTAS 
ŽURNALAS „JŪRA“

1995-ais metais vėl pasirodė 
,Jūros“ žurnalas, pažymėdamas, 
kad, nors ir su didesniais pertrū
kiais, primena savo gyvavimo 60- 
ąsias metines. Pirmąjį .Jūros“ 
numerį 1935-m. Lietuvoje pradėjo 
žurnalistas Stasys Vainoras, jau 
senokai miręs Čikagoje.

Naujoji „Jūra“ skelbiasi, kad 
bus nepartinė ir nepolitikuojanti. 
Išeisianti kiekvienų metų ketvirčio 
pabaigoje. Ji -/populiarins van
dens turizmą, skleis žinias apie 
pajūrio ir ežeringų vietovių poilsi
nes. Informuos apie jūros ir upių 
transportą, žvejybą, uostų veiklą ir 
pan. Taip pat skatins jūrinę kūrybą 
dailėje, literatūroje, muzikoje ir kt.

Žurnalas skiriamas visiems, 

nes „Meilė jūrai ateina kartu su 
meile Dievui“.

Redakcijos adresas:
Ab/d 2051 Vilnius. Lietuva.
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PLUNGĖ
Skautininkas Žydrūnas 

Pilkauskas

Jei nenori likt be skalpo, tu sušuki šūkį skautų:

Aš indėnas,
Tu indėnas,
Mes visi indėnai!
Jei tatanka mums padės 
Ir pagalbon atskubės, 
valgysim bizoną!

Gruodžio 16-17 d. Plungės III-joje Vidurinėje 
mokykloje vyko Lietuvos skautų viktorina „Indė- 
niada“. Ją suorganizavo ir svečius iš Žemaitijos bei 
Lietuvos sukvietė LS Telšių tunto Plungės vieneto 
skautai.

Daug kam buvo smalsu pasižiūrėti, kaip ankštoje 
mokyklos salėje skautai demonstruos savo šaunumą. 
Nors mokykla buvo pilna plunksnomis ir maišiniais 
drabužiais pasipuošusių, veidus taikos ir karo spalvo
mis išsipaišiusių vaikinukų ir mergaičių, bet niekas 
čia iš lankų nešaudė, tamohaukc nemetė mustangų 
nerodė ir grizlio nemedžiojo. O reikalas buvo toks. 
Septynios gentys: makatotai, klišagrizliai, onukrepai, 
delavarai, bųsikai-kusikai, snieguolės Ašikos nykštu
kės ir „Indėnų šou grupė“ nutarė, kad nuo negandų 
reikia gintis bendrai ir sumanė, jog būtina įkurti 
sąjungą, tačiau negalėjo nuspręsti, kuri gentis bus 
viršesnė. Kad neįvyktų kraujo praliejimo, buvo 
nutarta: septynių genčių sąjungai vadovaus gentis, 
kurios atstovai geriau atsakinės į klausimus, gražiau 
pieš, parodys įdomesnę programėlę, šauks šūkius ir 
sušoks indėnišką šokį. Viskas — iš indėnų gyvenimo.

Retkarčiais sienas sudrebindavo indėnų: „Hip- 
hip-ig-lia!“ Ar kokia kita indėnų skanduote. Bene 
sunkiausias — kantrybės išbandymas, nes po trijų 
valandų „kovos“ dar buvo niekas neaišku. Galop 
buvo paskelbta nugalėjusi komanda — busikai- 
kusikai iš Plungės. Tos išmintingos ir narsios genties' 
vadovaujami kitą dieną visi surengė žygį į Salantus ir 
aplankė Orvydų sodybą.

Kviečiame nusifotografuoti!
Nuotr. Aivaro Gelumbicko.
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būsime vyr, skaufės
Los Angeles „Palangos” tunto 

„Birutės” draugovės sesės 
1995-96-sius veiklos metus pra
dėjo klausimu — „Ar aš noriu 
tapti vyresniąja skaute?” Prity
rusios skautės: Vilija Gulbi- 
naitė, Kristina Jocaitė, Audra 
Kudirkaitė ir Aušra Mulokaitė 
turėjo dvi savaites laiko 
pagalvoti apie tai, ką jos nori 
pasiekti lietuvių skaučių organi
zacijoje. Pagalvojusios, visos nu
sprendė, kad tikrai nori vykdyti 
prityrusių skaučių pirmojo 
patyrimo laipsnio programą ir 
gerai pasiruošusios tapti 
vyresnėmis skautėmis kandida
tėmis. Taip apsisprendusios pa
ruošė savo veiklos kalendorių.

Pirmoji mūsų sueiga buvo 
iškyla į Griffith Parką. Kartu 
iškylavom kalnuose ir bandėme 
pasiekti žymųjį „Hollywood” 
ženklą, bet neradome prie jo ve
dančio kelio. Diskutavome, ką 
darėme praėjusią vasarą, 
kokiose stovyklose dalyvavome.

Antroji sueiga buvo diskusijos 
apie veiklos planą ir kaip geriau 
įvykdyti patyrimų laipsnių pro
gramą. Nutarėm šiais metais 
sueigas, kurios paprastai 
vykdavo Šv. Kazimiero parapi
jos patalpose, ruošti sesių na
muose. Kiekviena sueiga vyks 
pas kitą sesę. Aš (vadovė) išda
linsiu kiekvienai sesei po dalį 
programos, o ji pagalvos, kaip 
smagiau ir naudingiau tą dalį 
atlikti. Tuo būdu kiekviena sesė 
turės galimybę išmokti pravesti 
sueigą jos namuose ir mūsų 
draugovė bus lyg viena šeima. 
Taip pat mes vyksime į muziejų! 
ir dirbsime neturtingiesiems 
maisto dalinimo centre.

Trečioje sueigoje kalbėjome 
apie religijos ir parapijos vietą 
ir reikšmę lietuvių ir skautų 
gyvenime. Gilinomės į skaučių 
šūkio prasmę ir tarėmės kaip 
įgyvendinti skautiškus idealus.

Lapkričio pabaigoje vyko Ra
miojo Vandenyno rajono metinė 
sueiga, kurioje dalyvavo beveik 
visos prityrusios skautės. Vili
ja, Audra ir Aušra buvo pakel
tos į vyresnės skiltininkės laips
nį uz pareigingą dalyvavimą 
veikloje ir darbštumą. Išklausė
me programą ir matėme praėju
sios vasaros stovyklos filmą. 
Sužinojome, kad 1996 metais 
bus mūsų stovyklos jubiliejus, 
tai šių metų vasarą stovykloje 
bus labai smagu.

Gruodžio mėnesį turėjome 
rankdarbių sueigą kartu su 

NUPIEŠK SAVO SKILTIES ŽENKLĄ
TIK VIENA LINIJA

vyresnėmis skautėmis. Sueiga 
vyko pas sesę Danutę Giedrai
tienę. Sesė Alfa Pažiūrienė mus 
pamokė daryti įvairių stilių 
šiaudinukus. Rimtai ir atsi- 
dėjusios dirbome, nes suži
nojome, kad šiais šiaudinukais 
bus papuoštos parapijos Kalėdų 
eglutės. Džiaugėmės savo dar
bais ir vaišinomės skaniai 
paruoštais lietuviškais valgiais. 
Dėkojame sesei Danutei Gied
raitienei, sesei Alfai Pažiūrienei 
ir „Birutės” draugovės globėjai 
sesei Laimai Jarašūnienei už 
tokią puikią, įdomią ir naudin- 
gą sueigą!

Naujaisiais metais planuo
jame, kad Vilija, Kristina, 
Audra ir Aušra taps vyr. skau
tėmis kandidatėmis. To siek
damos jos nuoširdžiai dirbs 
stengdamusios atlikti pasi
ruošimo programą ir tuo pačiu 
siekdamos įjungti skaučių 
idealus į savo kasdienim ~Tve- 
nimą. Dirbsime ir budėsime.

vsl. Tara Barauskaitė
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Baden-Powell

House
International Scout Centre

: TARPTAUTINIS
SKAUTŲ CENTRAS
Skautų įkūrėjas norėjo, kad 

Londone būtų įsteigtas pastovus 
centras, kuriame galėtų susitik
ti ir apsistoti viso pasaulio 
skautai ir skautės, jų šeimų 
nariai bei Londone besilankan
tys ekskursantai — moksleiviai 
ir studentai.

Šis Baden Powell troškimas 
išsipildė, kai tokį centrą 1961 
m. atidarė Anglijos karalienė 
Elzbieta II-ji. Jis yra labai pa
togioje vieloje — Kensington ir 
Chelsea riajone. Ten pat yra 
Gamtos muziejus, Mokslo, Geo
logijos ir Viktorijos ir Alberto 
muziejai, be to, labai netoli ir 
lengvai pasiekiami Kens- 
ingtono rūmai ir sodai, Buck
ingham rūmai ir Westminster 
Abbey. Pavažiavus vos keletą 
stotelių požeminiu traukiniu 
(tube) — Londono bokštas, Šv. 
Povilo Katedra ir daug kitų 
Londono įdomybių. I
Susisiekimas su Heathrow 
aerodromų ir pagrindinėmis

Tarptautinis skautų centras Londone. 
Baden Powell statula iškalta iš 
granito.

Nuotr. R. Rudaitienės

geležinkelių linijomis labai 
nesudėtingas ir patogus.

Baden Powell centras už labai 
prieinamą kainą išnuomoja 
kambarius vienam ar daugiau 
asmenų, netgi didesnėms gru
pėms. Už tą pačią kainą yra 
gaunami ir pusryčiai.

Kiekvienas pastato aukštas 
turi vonias, dušus ir tualetus, 
netgi specialius įrengimus 
asmenims su specialiais porei
kiais ir negalėmis. Centre 
veikiantys automatai aprūpina 
svečius šaltais ir karštais 
gėrimais ir įvairiais užkandžiais 
bei saldumynais.

Ten pat yra kelios erdvios sa
lės įvairių grupių susirinki
mams, konferencijoms ir semi
narams. Galima užsakyti bufeto 
stiliaus užkandį, priešpiečius ir 
vakarienę.

Suinteresuoti asmenys gali 
kreiptis dėl rezervacijų: Reser
vations, Baden Powell House, 
Queen’s Gate, London SW7 5JS. 
Tel. 0171-584-7031. Fax 
0171-584-9953.

s. fil. Ritonė Rudaitienė
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Per valandą. Vėžlys 1/2 mylios. Dramblys 24 m. 
Emu 31 m. Elnias 30. Šernas 30 m. Žirafa 32 m. 
Raganosis 35 m. Asilas 40 m. Pilkas šuo 35 m. 
Strausas 50 m. GazelD 60 m. Lapė 45 m. Zuikis 45 
m. Gazelė 60 m. Čita 70 m.IWGttGlW

Al
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Štai keletas karpinių pavyzdžių. Juos iškirpau 
aš pati, lietuviškų liaudiškų karpinių principu.. 
Tokius kabindavo virš langų, ant kampinės > 
lentynėlės.

Geriausia kirpti iš sulankstyto plono 
popieriaus. Visi [kirpimai daromi kraštuose.

Julija Daniliauskienė
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(IRISH DIDŽIOJI S(

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos Rajono Vadijos posėdis 
vyko Parapijos Namuose 
Kensingtone spalio 31 d. Platų 
pranešimą pateikė v.s. Henrikas 
Antanaitis, grįžęs iš Čikagos, kur 
spalio 6-8 dienomis vyko LSS 
Tarybos akivaizdinis suvažiavimas 
o mūsų Henrikas atstovavę 
Australijos Rajonui. Lietuvių 
Skautų veikla įvairiuose kraštuose 
gyva, bet daugumoj trūksta jaunų 
vadovų. JAV Ramiojo Vandenyno 
rajonas šalia vadovų naudoja 
globėjus ir ta sistema veikia gerai. 
Skautų vadovai labai susigyenę ir 
toks, kad ir retas suvažiavimas, I 
duoda naujo impulso, pasidalinant 
įvairiais sugebėjimais, patyrimais, 
naujų vadų auklėjime, kad 
Skautybės dvasia būtų gyva ir 
patraukli mūsų jaunimo auklėjime. 
Dar prieš šias Kalėdas LSS 
vadovybė Čikagoje išleis naują 
skautų vadovų knygą 1,500 
egzemplorių, pritaikytą mūsų 
dienom. Numatyta sekančią 
Tautinę Stovyklą suruošti 
Kalifornijoj. Apie mūsų skautišką

veiklą Australijoj to Suvažiavimo 
metu platų pranešimą pateikė mūsų 
Rajono Brolijos atstovas v.s. 
Henrikas Antanaitis. Nors 
Australija yra toliausia nuo 
Lietuvos, bet ir čia mūsų jaunimo 
tarpe skautiška veikla gyva, kur tik 
yra pasišventusių vadovų, 
tarnaujantDievui,Tėvynei, Artimuil

PJD.

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Melbourne Džiugo Tuntas 
stovyklavo šių metų sausio pirmąją 
savaitę Macedon eukaliptų 
miškinguose kalnuose - „Treetops“ - 
Australijos Skautų stovyklavietėje. 
Tą vietą lengva surasti, važiuojant 
pro Tullamarine aerodromą į 
Sunbury miestelį yra 40 klm., o nuo 
to miestelio į stovyklavietę į 
kalnus dar 15 klm.

Pamaldos ir stovyklos 
uždarymas vyko sausio 6 d. - šv. 
Mišios atviram ore - stovyklavietės 
koplyčioje prie Kryžiaus. Iš anksto 
visų pareigas sutvarkė viena iš 
Stovyklos vadovų - vyr. skautė Zita 
Prašmutaitė. Dvasios Vadovas kun. 
Pr. Dauknys aukojo šv. Mišias. 
Skaitymus atliko Stovyklos 
Adjutantė Daina Didžytė ir 
Stovyklos Viršininkas Povilas 
Kviecinskas. Tikinčiųjų Malda už 
savo draugovę pateikė Paukštytė 
Brigita Balbataitė, Skautė Danielė 
Milvydaitė, Skautas Justinas 
Rutkauskas, Prityrusi skautė Kim 
Pettiford, Prityręs skautas Vytas 
Brazaitis, Vyresnė skautė Zita 
Prašmutaitė, Skautas vytis Rimas 
Skeivys ir Skautininkė Birutė 
Prašmutaitė. Aukas nešė prie 
altoriaus Gintarėliai - Martynukas 
Didžys, Kaziukas Milvydas, Skautė 

■ Jessica Rutkauskaitė, Rajono Vadas

v.s. Narcizas Ramanauskas. Per 
Mišias visi sutartinai giedojo 
Kalėdų giesmes, visus išmokė ps. 
Birutė Kymantienė. Visi ėjoprie šv. 
Komunijos, tai kunigas pakvietė 
Komuniją dalinti ir sk. vytį Rimą 
Skeivį. Pamaldas baigėme „Marija, 
Marija“ giesme.

Po pamaldų kunigas išdalino 
premijas konkurso laimėtojams. 
Stovyklos metu buvo suruošęs 
pamoką nuspalvinti meniškus 
brėžinius: Trys Karaliai iš Rytų 
atvykę pagarbinti gimusįjį Pasaulio 
Išganytoją Jėzų ir Sv. Kazimierą. 
Darbų įvertinimo Jury komisiją 
sudarė Rajono Seserijos Atstovė v.s. 
Rasa Statkuvienė, ps. Birutė 
Kymantienė ir Dvasios Vadovas. Iš 

jaunesniųjų skautų ir skaučių I 
premiją laimėjo Alanta Skeivytė, II 
- Gražina Kymantaitė, III - 
Kaziukas Milvydas. Vyresnė grupė: 
I premiją Danius Meiliūnas, II - 
Justinas Rutkauskas, III - Justinas 
Balbata. Vyresniųjų grupė: I 
premija Ginu Sutkutė, H - Daina 
Meiliūnaitė, III - Daniel Lukaitis. 
Visų dalyvavusių šiame konkurse 
buvo meniškai nuspalvinti 
paveikslai, tai ir jie gavo po 
dovanėlę, įvertinant jų
sugebėjimą. Šie paveikslai bus
bažnyčioje išstatyti kovo 3 d. kai 
iškilmingai švęsime šv. Kazimiero 
šventę.

Mums visiems buvo malonu 
išgirsti, kai Stovyklavietės 

• prižiūrėtojas australas sakė, kad 
1 mūsų stovykla buvo nuosUbi savo
> tvarka. Australijos Skautų Sąjungos 
! atstovai sveikino, kad mūsų

stovykla buvo pavyzdinga savo
> drausme, įvairiais sugebėjimais!
! PJJ
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AUSTRALIJA

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 vadovėmis, s. Birute Praš- 
mutaite, kuri pavadavo ps. 
Onutę Prašmutienę ir vyr. sk. 
Liną Didžytę, išsiruošė sueigon- 
-iškylon į Botanikos sodą. Prie 
jų prisijungė gintarėlis Marty- 
nukas Didžys su mama. Diena 
nuostabiai šilta ir visiems' 
smagu.

Šiandien baigiasi didelė šven
tė, kuri tęsėsi visą savaitę. Tai 
— 50 metų nuo II-jo pasaulinio 
karo pabaigos minėjimas. Karo 
paminklo papėdėje neįprastas 
vaizdas; tai nesuskaičiuojama 
daugybė eilių baltų kryželių. 
Paukštytės susidomėjusios skai
tė užrašus ant jų. Kaipo užduo
tį turėjo užsirašyti į savo skau
tišką sąsiuvinį 3 priežastis, dėl 
kurių tie kryželiai buvo pasta
tyti. Ant vienų — žuvusių karių 
vardai, ant kitų — reiškiame pa
dėką tiems, kurie žuvo, kad 
šiandien mes būtume laisvi, ant 
trečių — prašome prisiminti 
visus žuvusius kare, ant ketvir
to kryželio — padėka nežino
mam žuvusiam kariui ir taip 
toliau ir 1.1. 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 pa
minklą. Ir matėme ,kaip iškil
mingai su 2 karių sargyba buvo 
atneštas ir padėtas gėlių vaini
kas žuvusiems. O lauke, pa-, 
minklo papėdėje buvo taip pat'
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Buvusi čikagietė sesė Dovilė, sveikin
dama mus, nekantriai laukiančius 
pavasario, Royal National parke,

Australijoje, paukščiukams ilge
singai pasakoja apie draugus ir 
baltas Kalėdas Amerikoje.

■iškilmės — grojo dūdų orkestras, 
žygiavo buvę kariai, nešė vaini
kus atminčiai žuvusių draugų.

Papietavę, aplankėme „Pa
vargusio Dunlop” paminklą. 
Laikas labai greitai praėjo ir 
nusprendėme Botanikos sodą 
aplankyti kitą kartą. Manau, 
kad paukštytės ne tik gražiai 
praleido sekmadienio popietę, 
bet daug pamatė ir daug išmo
ko (taip pat surado skirtumą 
tarp Australijos ir N. Zelandijos 
vėliavų).

DD
„Tėviškės aidai”, 1995.10.3

DŽIUGO TUNTAS
LSS Melbourne Džiugo Tunto 

Vadija posėdžiavo Parapijos 
Namuose Kensingtone lapkričio 20 
d. Baigiasi mokslo metai ir artinasi 
vasaros atostogos. Jau ruošiama 
vasaros stovykla. Išrinkta gražios 
gamtos vietovė netoli Sunbury 
„Treetops Scout Camp“. 
Tuntininkas s. Povilas Kviecinskas 
išdalino draugininkams registracijos 
lapus, kas vyks stovyklauti ir juos 
užpidytus atnešti į tunto sueigą, kuri 
bus Lietuvių Namuose gruodžio 10 
d. sekmadienį. Tą sekmadienį visi

pilnose uniformose dalyvaujame 
Lietuviškose pamaldose SvčMarijos 
Jūrų Žvaigždės bažnyčioje 11 vai. 
Po pamaldų pietus Lietuvių 
Namuose paruoš Tunto Skautų 
Tėvų komitetas ir po jų seks Tunto 
sueiga. Stovyklos mokestis iš 
šeimos pirmam stovyklautojui $70, 
II-S60, III-$50. Stovykla prasidės 
sausio 1 d. ir baigsis sausio 7 d. 
Tunto Vadijos posėdis bus gruodžio 
18 d. pirmadienio vakare 7 vai. 
Parapijos Namuose Kensingtone.

RAJONO VADIJA
LSS Australijos Rajono Vadas 

v.s. Narcizas Ramanauskas sušaukė 
Vadijos posėdį lapkričio 21 d. 
Parapijos Namuose Kensingtone. 
Visuomet būna daug reikalų aptarti 
įvairių tuntų veiklą. Jau artėja 
mūsų Rajono Stovykla. Ji bus po 
19-tųjų Australijos Lietuvių Dienų 
Melbourne, kurios prasidės 1996 m. 
gruodžio 27 d. ir baigsis Naujų Metų 
sutikimu. Tuoj po Lietuvių dienų - 
sausio 1 d. vyks mūsų Rajono 
Stovykla, kuri bus ypatinga - 
Jubiliejinė, nes švęsime jau 50 metų 
nuo Lietuvių Skautų Sąjungos 
įsikūrimo Australijoje!
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Gražioj pušyno stovyklavietėje, Camp Resolute, 
kuri randasi maždaug 50 mylių nuo Bostono, įvyko 
Atlanto Rajono Skautų Stovykla „Pušynas“, rugpjūčio 
13-20 dienomis. Stovyklavo 49 skautai ir skautės, 
beveik visi iš Bostono Žalgirio ir Baltijos tuntų. Iš 
kitų Atlanto Rajono miestų tik maža saujelė stovyk
lautojų buvo.

Šiais metais oras pasitaikė puikus — šilta, saulėta 
ir visai be lietaus. Stovyklos metu teko daug dainuoti, 
iškylauti, žygiuoti, sportuoti, maudytis, laiveliais 
plaukinėti ir daug, daug dirbti! Mat stovyklos tikslas 
buvo skautamokslis — kuo daugiau pasidžiaugti

Sesė Aldona Lingertaitierię kun. Saulaitis ir stovyklos 
svečiai.

STOVYKLA PUŠYNAS

Prit. skautai su savo darytais marškiniais: iš k Jonas 
Kriščiūnas, Kazys Adomkaitis, Linas Čemauskas, Aidas 
Kupčinskas, Audrius Knašas, Skaidrys De Sa Pereira, 
Šarūnas Krukonis.

gamta ir kartu įsigyti skautiško patyrimo ir specialy
bių. Tikslas buvo puikiai atsiektas. Pavyzdžiui, netu
rėdami virtuvės dienos metu, stovyklautojai kasdieną 
kepė savo pietus lauko virtuvėj. Prit. sk. skil. Kazys 
Adomaitis suorganizavo broliams ir sesėms meniu ir 
vadovavo brolių virtuvei, o sesė Žibutė Radžiūtė 
sumaniai mokino jaunas seses kaip apsieiti skautiškoj 
virtuvėj.

15

17



Kunigas Saulaitis ir svečias iš 
Lietuvos, kunigas Algis Gudaitis 
įdomiai pravedė gamtos pažinimo 
eisenas per gražius pušynus. Sesės 
ir broliai išvirė skanią žolyčių 
arbatą visus nuoširdžiai vaišindami. 
Kiekvienas stovyklautojas pasidarė 
stovyklinius marškinius: sesės 
mėlynus, o broliai žalius "tie-dye" 
su raudonai išdažytu Pušyno vardu. 
Stovykla spindėjo įvairiais marški
niais. Net ir Worcesterio vyskupas, 
atsilankęs į stovyklą, linksmai 
priėmė stovyklinius marškinėlius.

Linksmi ir laimingi stovyklautojai išreiškė didelį 
skautišką ačiū seserijos viršininkei, ps. Aldonai 
Lingertaitienei už ypatingai gražų ir sumaningą 
vadovavimą ir įdomios, turiningos programos susta
tymą bei įvykdymą ir brolijos viršininkui, s. Broniui 
Narui už malonų vadovavimą ir už sėkmingą ūkio 
reikalų tvarkymą. Sesė Aldona ir brolis Bronius 
džiaugėsi turėdami talkos iš jaunų vadovų bei vyres
nių skautininkų įvairiuose užsiėmimuose, s.v. Jonas 
Jankauskas ir sesė Žibutė Radžiūtė energingai tvarkė 
jaunus stovyklautojus.

Stovyklos metu buvo pravesta skautų vyčių ir vyr. 
skaučių įžodžiai. Taip pat buvo ir prityrusių skaučių, 
paukštytės ir skautų įžodžiai bei įsigyta įvairių specia
lybių. Jų tarpe buvo topografo, iškylautojo, stovyklau-

Paukštytės su sese Rūta Kalvaityte ir Jūrate Aukštikal- 

kunigas Saulaitis su sesėm lauko virtuvėj. niene.

Skautai žygiuoja: iš k. Vytenis Krukonis, Laimis De Sa 
Pereira, Simas Phillips, Mantas Lingertaitis, Aleksas 
Hauser, Aliukas Wolosenko, Gintas Adomkaitis, 
Marius Hauser, Alvydas Knašas.

tojo, gamtininko, plaukiko, virėjo, pionerijos ir pa
krantės gamtininko. Daug gražių prisiminimų liko iš 
šios stovyklos; jau laukiame ateinančios vasaros 
stovyklos su nekantrumu.
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DETROIT ŠVENTIŠKAI NUSITEIKĘ 
DALINOMĖS KALĖDAIČIAIS

Detroito „Gabijos” ir „Balti
jos” tuntų skautai ir skautės 
praėjusių metų gruodžio 3 d. su
ruošė tradicinį kalėdinį pobūvį 
— Kūčias. Šventiškai nusiteikę, 
daugiau negu 250 asmenų, tą 
sekmadienio popietę rinkosi 
Dievo Apvaizdos Kultūros cen
tre — ne vien skautiška šeima, 
bet jų draugai, giminės ir sve
čiai.

Šventė buvo pradėta trumpa 
tuntų sueiga, kurioje sesė Alli- 

■ son Tomkevičiūtė davė skaučių 
įžodį.

Po sueigos „Baltijos” skautų 
tunto tuntininkas Paulius Jan
kus vadovavo tradicinėms kalė
dinio susibūrimo apeigoms. 
Skautės ir skautai įnešė žvakę, 
simbolizuojančią Kristaus 
šviesą mūsų gyvenime. Žvakė 
buvo padėta ant greta gražiai 
papuoštos kalėdinės eglutės pa

statyto staliuko su prakartėle. 
Šis stalelis skiriamas mirusiųjų 
vėlėms. Dievo Apvaizdos parapi
jos klebonas kun. Valdas Valde
maras sukalbėjo maldą ir pa
aiškino kalėdaičių prasmę. 
Paskui visi šventės dalyviai 
tarpusavyje dalinosi kalė
daičiais ir gerų artėjančių 
švenčių linkėjimais.

Susėdę prie gražiai padengtų 
stalų jjardžiavomės tradiciniais 
Kūčių valgiais. Maisto patie
kalus sunešė dalyvaujančios 
šeimos. Vaišių organizavimu, 
stalų paruošimu, salės puošimu 
rūpinosi skautų,-čių tėvų komi
tetas šiai progai — Ramunė 
Miliūnienė, Regina Puškorienė, 
Lilė Strakšienė ir Kristina 
Zubrickienė.

Skaniai ir sočiai pavalgę, pasi- 
džiaugėm gražia deklamacija 
atlikta paukštyčių — Lianos 

Butkūnaitės, Kristinos Juškai
tės, Lauros Karvelytės, Aleksos 
Lukasiewicz, Ingridos Miški
nytės, Ingos Mossaitės, Kristės 
Nemanytės, Lailos Zamboraitės 
ir Lanutės Zamboraitės. Manvy- 
dui Šepečiui ir Virgai Simai- 
tytei vadovaujant, visi pagiedo- 
jom mūsų mėgiamas kalėdines 
giesmes. Šį šventišką pobūvį 
užbaigėm giesme „Sutelk mus, 
Viešpatie, būrin”.

Tėveliams talkinant, greitai 
sutvarkėme salę ir gera šeimy
niška nuotaika skirstėmės 
laukti ir ruoštis Kristaus 
Gimimo šventei.

O, kaip reikalingi šitokie 
šventiški renginiai, suburiantys 
visus vienon šeimon; jie suar
tina žmones, skatina veiklą, pa
laiko lietuvybę. Stenkimės tęsti 
šią gražią tradiciją.

Sesė Rasa Karvelienė

Detroito kalėdinės sueigos rikiuotėje — liepsnelės ir giliukai. Iš k.: Viktoras Puškorius, Matas 
Lukasiewicz, Saulius Matvėkas, Tadas Lukasiewicz, Lukas Rudis, Karina Puškoriūtė, Daria 
Zubrickaitė, Diana Jankutė, Gabrielė Mickevičiūtė, Rima Giedraitytė ir Diana Karvelytė.
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CHICAGO
„Nerijos” jūrų skaučių tunto 

,'sesės ir „Lituanicos” tunto ju
tų broliai, nepaisydami tą vaka
rą siautusios šaltos pūgos ir sli
džių kelių, iš visų Čikagos apy
linkių skubėjo į Lietuvių centrą 
Lemonte. Ten, sesių Taiydos, 
Virginijos, Linos, Alisos, Lau
ros, Audros, Kristinos ir 
Karinos gražiai papuoštoje 
salėje žibėjo švieselėmis ir 
ūdryčių sukurtais puošmenimis 
padabinta eglutė, o ant stalų, 
tarp jūrų jaunių išdėstytų 
žvakių ir puošmenų — lėkštės 
su tradiciniais Kūčių valgiais 
laukė susirenkančios skautiš
kos šeimos narių. O jų, šventiš
kai pasipuošusių ir kalėdiškai 
nusiteikusių, susirinko gausus 
būrys.

Susirinkus skautams ir sve
čiams, programa pradėta tra
diciniu žvakių uždegimu, kurį 
atliko sesės jūrų skautės, paaiš- 
kindamos, kad uždegamos trys 
žvakės: pirmoji — prisiminimui 
mirusių jūrų skautų,-čių, antroji 
— prisiminimui jūrų brolių ir se
sių Lietuvoje, trečioji —; 
prisiminirriui visos pasaulyje! 
pasklidusios plačiosios skau- 
tiškos-lietuviškos šeimos. Eilė
raštį apie Kalėdas perskaitė 
gintare į Jūratė J ankauskaitė. 
Paskuigiedojome kalėdines 
giesmes, kur ypač pasireiškė 
jūrų skautės,-ai ir jūrų budžiai. 
Lemonte veikiančios ūdrytės 
perskaitė Rūtos Musonytėš-Bra- 
žiūnienės sukurtą eilėraštį apie 
Kalėdų senelio nykštukus, o 
Narsūs „Nemuno” laivo bebrai 
atliko savo sukurtą pasirodymą 
apie Kalėdų senelį, kuris net ir 
pats pasirodė ir ranka mojuoda
mas visus pasveikino (tai buvo 
4 pėdų ūgio raudonai apsirengęs : 
Michael Bill). Paskui buvo pa-

Čikagos jūrų skautuos kalėdinėje sueigoje „Nerijos” tunto sesės atlieka žvakių 
uždegimo tradiciją. Iš k. — Laura Jokubauskaitė. Lina Lendraitytė ir Kris
tina Jonušaitė.

dėkota visiems atsilankiusiems, 
ypač vadovams,-ėms kurių pa
stangomis ir dėka skautiškos 
sueigos ir renginiai vyksta. La
bai smagu buvo savo tarpe 
turėti tėvelius, kurių įsipareigo
jimas ir parama užtikrina toli
mesnę skautiškos veiklos ateitį.

Labai tinkamą jūrų skautams 
ir skautėms žodį tarė vs. fil. 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
savo žodį baigdamas maldele.

Jauki kalėdinė nuotaika gau
bė visus. Matėsi, kad jūrų 
skautiška šeima gražiai gyvuo
ja ir tą gruodžio 8 d. vakarą pa
jutome tos šeimos šilumą, drau

Čikagos jūrų skautuos kalėdinėje sueigoje dalis dalyvių.

gystę ir šeimyniškumą. Dėko
jame tėveliams, broliams ir .se
sėms, sunešusiems dovanėles 
nusiuntimui jūrų skautams ir 
skautėms Lietuvoje.
Paskui visi dalinomės kalėdai
čiais ir, reikšdami vieni kitiems 
šventiškus linkėjimus, sėdomės 
prie Kūčių stalo. Malonu buvo 
pasivaišinti tradiciniais patie
kalais, pabendrauti, turėjome 
progos ir su tuo bebrų Kalėdų 
seneliu nusifotografuoti.

Gerb'vėjo!
jps Aleksandra Gražytė
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(CHICAGO

Čikagos „Lituanicos” tunto 
„Perkūno” draugovės skautai 
penktadienį, sausio 5 d., susi
rinko savo draugininko And
riaus Utz namuose. Ištisus 
metus šio savaitgalio laukiame, 
planuojame, apie jį svajojame — 
kada vėl džiaugsimės Rako 
stovyklavietės grožiu ir žaisime 
jos pusnynuose.

Susirinkome 17-ka žiemos ne
bijančių skautų: Andrius Utz, 
Rimas Gecevičius, Tadas Stro
pus, Donatas Ramanauskas, 
Mindaugas Griauzdė, Linas 
Gierštikas, Edmundas Brooks, 
Andrius Brooks, Aliukas 
Brooks, Dainius Dumbrys, Ry
tis Dumbrys, Aris Dumbrys, 
Paulius Genčius, Julius 
Griauzdė, Povilas Žukauskas, 
Rytas Vygantas ir Karolis Už
giris.

Dr. Mindaugas Griauzdė ir 
keli skautukai jau buvo išvykę 
penktadienio rytą atidaryti 
stovyklavietės vartus, prava- 
žinėti vėžes, pašildyti stovyk
lavietės pastatus, prieš stovyk- 
lon atvykstant didesnei grupei.

Atvykę stovyklon, radom ją 
gilokai įbridusią sniege. Sniego 
šįmet, atrodo, buvo daugiau 
negu buvom pripratę jo matyti 
per paskutinius šešerius metus. 
Vienas automobilis, vos įvažia
vęs pro stovyklos vartus, įklim
po. Maistą ir atvykusių skautų 
mantą reikėjo pervežti kitais 
autovežimiais (,,4-wheel drive”). 
Brolio Mindaugo dėka visų lau
kė šilti guoliai.

Šeštadienį pagrindinė progra
ma buvo trejų valandų orien
tacijos užsiėmimas. Kursą iš
dėstė brolis Donatas, o užsi- 
ėmimų stotis paruošė ir pravedė „Lituanicos” tunto „Perkūno” draugovės nariai š.m. sausio 6 d. žiemos iškylėję prie 
broliai Andrius, Linas, Rimas, - -Rako stovyklavietės vartų, Custer, Michigan.

Tadas ir Dainius. Dėkui Dievui, 
oras buvo puikus — geresnio net 
negalima buvo tikėtis: šalta, 
tačiau be vėjo, saulėta, daug 
miego... Skautų uždavinys buvo 
per tas tris valandas atrasti 
visas stotis (naudojantis kom
pasu ir topografiniu žemėlapiu). 
Stotys buvo išsklaidytos po visą 
Rako stovyklavietės plotą. Rei
kėjo tas stotis ne tik rasti, bet 
jose atlikti nurodytus uždavi
nius už kuriuos dalyviai pelnė 
taškus.

Pasiskirstę po du, išėjome į 
orientacinį žygį. Po šių užsiė
mimų visi susirinkome pasišil
dyti „Lituanicos” valgykloje, o 
brolis Donatas išvedė mūsų už
siėmimų duomenis.

Po pietų brolis Mindaugas 
pravedė šaudymo užsiėmimą, 
kas visus skautus labai domino. 
Sutemus visi persirengė vaka
rui ir susirinko valgykloje ruoš
ti vakariene — „SIoddv ioes”.

| Po vakarienės susi
tvarkę turėjome laisvo laiko 
pasikalbėti ir pasiruošti vaka
rui, o brolis Donatas, viską 
gerai patikrinęs, paskelbė die
nos užsiėmimų duomenis. Štai 
jie:

1. Andrius Brooks/Rytas Vy
gantas — 290/350 taškų.

2. Paulius Genčius/Rytis 
Dumbrys — 282.5 tšk.

3. Aliukas Brooks/Julius 
Griauzdė — 260 tšk.
4. Karolis Užgiris/Edmundas 

Brooks — 245 tšk.
5. Povilas Žukauskas/Ar is 

Dumbrys — 235 tšk.
Sekmadienį atsikėlę pasiga

minome gausius pusryčius iš 
visų turėtų maisto likučių. Ir 
visi pasigardžiuodami daug 

i valgėme. Po pusryčių pradėjom 
ruoštis kelionei namo. Šįmet 
buvo nemažai ankstyvesniais 
metais šioje iškyloje dalyva
vusių, tai visi žinojo savo darbus 
ir jvxbs sklandžiai vykdė. Prisi- 
miinimui padarėme nuotrauką 
prie stovyklos vartų ir maždaug 
12 vai. vidudienį patraukėme 
Čikagos link. Pakely mūsų 
karavanas sustojo Holland, 
Michigan, pavalgyti pietus ir 
vėl susipažinti su civilizacija 
(ypač kanalizacija). Oras keliau
jant į namus buvo giedras, sau
lėtas, kol priartėjome prie Čika
gos. Čia padangė buvo apsiniau
kusi, pradėjo snigti... Gal reikėjo 
dar vieną dieną pasilikti sto
vykloje? Vis dėlto parvažiavo
me saugiai

Donatas Ramanauskas

21



KLAIPĖDOS DIENOS 
SUEIGA ČIKAGOJE

Čikagos jūrų skautija jau 
daugelį metų sausio mėnesį 
švenčia Klaipėdos ..dieną, 
prisimindąma 1923 m. sausio 15 
d< šios LietuVos srities išsiva
davimą iš veik 7 šimtmečius 
svetimųjų valdžios ir prisi
jungimą prie Nepriklausomos 
Lietuvos valstybės. Šis istorinis 
įvykis kasmet minimas iškil
minga sueiga, pamečiui rengi- 
tna „Nerijos” jūrų skaučių tun
to sesių ir „Lituanicos” tunto 
jūrų skautų. Šįmetinę sueigą 
sausio 21 d. Lietuvių centre, 
Lemonte, organizavo ir pravedė 
„Lituanicos” tunto jūrų broliai.

Gausokas būrys uniformuotų 
Čikagos jūrų skautijos narių 
dalyvavo Pal. Jurgio Matulaičio 
misijos koplyčioje 9 vai. ryto 
aukojamose šv. Mišiose, kurių 
metu skaitinius skaitė uni
formuotos jūrų skautės Lina 
Lendraitytė ir Alisa Nalytė.

Į iškilmingą sueigą, 10 vai. 
"vykusią Lietuvių centro žemu
tinėje salėje, susirinko gausus 
būrys tėvų ir svečių, kurių tarpe 
buvo. LSS Tarybos ir Pirmįjos 
pirm, vs fil, Kęstutis Ječius, LS 
Seserijos Vidurio rajono atstovė 
vs fil. Rit^ Penčylienė, Tarybos 
nariai vs/fil. Sigitas Miknaitis 
ir vs Msįrytė Utz, jūrų skau
tininkų „Grandis” atstovai jvs 
Leopoldas Kupcikevičius ir js 
Antanas Levarias, skautiškos 
spaudos darbuotojos jvs Irena 
Regienė ir jvs Dalia Bylaitienė 
bei kt.

Sueigos komendantui j. bu
džiui Aidui Palubinskui pakvie
tus, su daina salėn atžygiavo jps 
Taiydos Chiappeta vedamos 

„Nerijos” tunto sesės ir Algio 
Jonušo vedami „Lituanicos” 
tunto jūrų skautijos nariai.

Salėje gražiai improvizuoto 
laivo denyje išsirikiavusių 
brolių ir sesių vienetų vadovų 
raportus priėmęs, sueigos ko
mendantas pranešė LSS Pirmi- 
jos pirmininkui, kad šioje 
iškilmingoje sueigoje dalyvauja 
arti 100 jūrų skautijos narių. 
Denyje vienetų inspekciją atlie
kančius vs fil. K. Ječių, „Neri 
jos” tuntininkę js Violetą 
Paulienę ir „Lituanicos” tunto 
jūrų skautų skyriaus vedėją js 
Jurgį Lendraitį broliai ir sesės 
sveikino prisistatydami savo 
vienetų šūkiais.

Baigus inspekciją, laivo denin 
buvo atneštos tuntų vėliavos ir 
sugiedotas Lietuvos himnas. 
Prisimenant 1923 m. Klaipėdos 
vadavimo metu žuvusius 
savanorius, taip pat visus kovo
tojus už Lietuvos laisvę bei jūrų 
gelmėse žuvusius jūrų skautus 
ir jūrininkus, Maž. Lietuvos 
spalvų prisiminimo žvakes 
uždegė sesės Violeta Paulienė, 
Viligailė Lendraitienė ir Giedrė 
Kazlauskaitė. Komendantui 

perskaičius įspūdingą su šiuo is
toriniu įvykiu susijusią maldą, 
visi sueigos dalyviai susi
kaupimo minute pagerbė žu
vusius ir mirusius Klaipėdos va
davimo dalyvius.

Perskaičius LSB Vyriausio 
Skautininko vs fil. Albino Sekc 
įsakymą, už pavyzdingą parei
gų atlikimą ŽUVĖDROS žyme
niu buvo apdovanotas js Algis 
Jonušas. Žymenį jam prisegė 
„Lituanicos” tunto jūrų skautų 
skyriaus vedėjas js Jurgis 
Lendraitis.

„Nerijos” tunto tuntininkės 
įsakymus perskaičius jps. Virgi
nijai Rimeikienei, jūrų jaunės 
įžodį davė Giedrė Kazlauskaitė 
(įžodį pravedė jps. V. Rimeikie
nė). Ūdrytės įžodį davė Kris
ta Weird (įžodį pravedė gw Da
nutė Straub). Kaklaraiščius įžo
dį davusioms užrišo tuntininkė 
js V. Paulienė, o sesės jas ap
dovanojo gėlėmis ir pasveikino 
džiaugsmingu šūkiu.

Šioje sueigoje įvyko ir „Neri
jos” tunto vadoyybės pasikei
timas. Tuntui aštuonerius 
metus sėkmingai vadovavusi js 
Violeta Paulienė tarė trumpą 
padėkos žodį visiems jai šiame 
atsakomingame darbe talkinu
sioms ir talkinusiems, pasi-: 
džiaugė, kad tuntą perduoda

Jūrų budžiai ir kandidatai Klaipėdos dienos sueigoje, is k. — r. itauckinas, Linas Paulius, Ad. 
Didžbalis, Rimas Radzevičius, Jonas Valkiūnas ir Mikas Jucevičius.

Nuotr. J. Tamulaičio
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patyrusiai vadovei, savo buvu
siai pavaduotojai, palinkėjo jai 
ir jos vadijai sėkmės ir iš
tvermės naujose pareigose.

Tunto komendantei jps. Taiy- 
day Chiapetta perskaičius 
paskutinį pareigas perduodan
čios tuntininkės įsakymą, atpa
laiduojantį jos vadiją nuo vykdy
tų pareigų, buvo perskaitytas 
LS Seserijos Vyriausios skau- 
tininkės vs Birutės Banaitienės 
įsakymas, kuriuo reiškiama 
padėka js Violetai Paulienei už 
. ilgametį darbą ir su geriausiais 
sėkmingo darbo linkėjimais 
tuntininkės pareigoms skiria
mai js Viligailei Lendraitienei.

Vyko gražus pareigų ir tunto 
vėliavos perdavimo ceremo
nialas, jį pravedant Vidurio ra
jono LS Seserijos atstovei vs fil. 
Ritai Penčylienei. Tunto vado
vių pasikeitimo apeigos buvo 
baigtos skaitymu naujosios tun
tininkės pirmojo įsakymo, skel
biančio..naująją tunto vadiją.

Dėkodamos buvusiai ilgame
tei tuntininkei, visos sesės 
įteikė sesei Vijai po gvazdiko 
žiedelį, sudarydamos didelę 
puokštę, tunto gintarės buvu
siai vadovei įteikė gražų jos 
„valdymo” laikotarpio įvykių 
nuotraukų albumą. Brolių vardu, 
su rožių puoštėmis abejoms — bu
vusiai ir naujajai tuntininkėms 
atskubėjo jvs dr. Algis Pau- 
liūs. Nepamiršo dovanų ir 
Seserijos atstovė vs fil. Rita Pen- 
čylienė, o savo trumpą žodį baig
damas, LSS Pirmijos pirm, vs 
fil. K. Ječius sesei Vijai prisegė 
Padėkos „AČIŪ” ženklelį, o 
sesei Viligailei įteikė žuvytės 
pavidalo švilpuką ir knygą 
„Skautų vienetų vadovai”.

Išnešus vėliavas ir vienetams 
apleidus laivo denį, ,,Li- 
tuanicos” tunto jaunieji jūrų 
skautukai atliko pasirodymą 
„Klaipėdos-vadavimas”, kaip 

jie jį suprato, nebūtinai ati
tinkantį istoriniams įvykiams.

Sueigą baigus tradicine 
„Ateina naktis”, visi būrėsi prie 
„Nerijos” tunto sesių paruoštų 
vaišių stalo.

Ateinančiais metais Klaipė-

NAUJA „NERIJOS” JŪROS 
SKAUČIŲ TUNTO VADOVYBĖ

Iškilmingoje Čikagos jūrų 
skautijos Klaipėdos dienos suei
goje, š.m. sausio 21 d. vykusioje 
Lietuvių centre, Lemonte, pasi
keitė „Nerijos” jūrų skaučių 
tunto vadovybė. Aštuonerius 
metus „Nerijos” tuntui sėk
mingai vadovavusi j.s. Violeta 
Paulienė tuntininkės pareigas 
perdavė ilgametei vadovei ir 
tunto vadijos narei j.s. Viligailei 
Lendraitienei. Nuoširdžiai 
padėkojus pareigas perduo
dančiai sesei Violetai ir jos 
buvusiai vadijai, buvo pasvei
kinta naujoji tuntininkė sesė 
Viligailė ir paskelbta jos 
sudaryta tunto naujoji vadija. 
Skelbiame naująją vadiją ir

linkime sėkmės naujose įsi
pareigojimuose.

j.s. Viligailė Lendraitienė — 
tuntininkė

j.s. Violeta Paulienė — „Neri
jos” tunto globėja

jsk. vair. Kristina Jonušaitė 
komendante

j.ps. Daina Rudaitienė — iždi
ninkė

j.ps. Laura Lapinskienė — 
meno vadovė
j.v.s. Genovaitė Treinienė — 

korespondentė

j.ps. Rasa Kelpšaitė — rank
darbių instruktorė 

los dienos sueigos ruošimas 
:eks „Nerijos” tunto sesėms. 
Tikimasi, kad jis bus iškilmin
gesnis ir su didesniu dėmesiu 
svarbiam mūsų tautai isto
riniam įvykiui.

IR

g.v.v. Danutė Navickai- 
tė-Strub — „Ventės” ūdryčių 
laivo vadė

g. kand. v.v. — „Ventės” ūd
ryčių laivo globėja

g.v.v. Laima Bacevičienė — 
„Ventės” ūdryčių laivo globėja

j.ps. fil. Taiydą Chiapetta — 
„Baltijos” gintarių įgulos vadė

js. fil. Rūta Kirkuvienė — 
„Juodkrantės” j. jaunių laivo 
vadė

j.ps. fil. Aleksandra Gražytė — 
„Minijos” jūrų skaučių laivo 
vadė

j.ps. Aušrinė Karaitis — „Ni
dos” mišraus laivo vadė.

Visais tunto reikalais pra
šoma kreiptis į tuntininkę j.s. 
Viligailę Lendraitienę, 12513 E. 
Navajo Dr., Palos Heights, IL 
60463. Tel. (708) 388-2041 arba 
FAX (708) 388-2059.
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Montrealio „Geležinio Vilko” • 
I „Neringos” skautų,-čių tunto 
iškilminga sueiga 1995 m. gruo
džio 15 d. vakare vyko „Aušros 
Vartų” parapijos salėje. Po su
eigos vyko kalėdinis pobūvis — 
skautiškos Kūčios.

Sueigoje vyko įžodžiai, pakeli- ■ 
mai ir apdovanojimai. Vilkiukų 
įžodį davė broliai — Paulius 
Mickus, Antanas Mickus ir Gin
taras Gaputis. Jiems pirmuo
sius skautiškus kaklaraiščius 
užrišo draugininke ps. Audra 
Žurkevičiūtė. Iš vilkiukų į skau
tus kandidatus buvo pakeltas 
Justinas Nagys.

Montrealio lietuvių skautijai 
-per paskutinius penkerius me
tus pasidarbavęs Gilles-Gilius 
Bulota, pakeltas į' pa’skau- 
tininko laipsnį, davė skau
tininko įžodį. Jam žaliąjį skau
tininko kaklaraištį užrišo LSS 
vadovybei atstovavęs LS Broli
jos Vyriausio skautininko pava
duotojas v.s. Romas Otto.

LSS Ordinu UŽ NUOPEL
NUS buvo apdovanoti: daugiau 
negu 30 metų LSS veikloje 
veiksmingai besidarbuojantis s. 
Gintaras Nagys ir ps . Paulius 
Murauskas. Pastarasis ypač 
pasižymėjęs įvairiais darbais 
„Baltijos” stovykloje. Ordinus 
nusipelniusiems skautininkams 
įteikė LSB VSP v.s. Romas 
Otto.

LSS vardu v.s. Romas Otto pa
sveikino visus sueigos dalyvius 
ir padėkojo Montrealio skau

tų,-čių vadovybei už ypač pasta
rojo penkmečio darbą, kuriame 
sėkmingai pasireiškė: Gintaras 
Nagys, ps. Rimas Piečaitis, ps. 
Audra Žurkevičiūtė, ps. Gilius 
Bulota ir kapelionas kun. J. 
Aranauskas, SJ. Per tą laiko
tarpį buvo pravestos penkios va
saros stovyklos, penkios žiemos 
stovyklos, 3 skautų vyčių išky
los, surengtos dvi Kaziuko 

i mugės, 5 skautų Kūčios. Nuo 
rugsėjo iki gegužės mėnesio kas 
dvi ar tris savaites vyksta suei
gos. Skautai vyčiai nuoširdžiai 
talkino humanitarinės pagalbos 
Lietuvai talpintuvų pakro
vimui. Iki šiol tris kartus per 
„Labra House” buvo pagaminti 
valgiai vargstantiems bena
miams. Kalėdų švenčių proga 
surinkta maisto krepšiai netur
tingiesiems.

Pasibaigus sueigai buvo 
uždegtos žvakutės ir visi susi
rinko prie bendro stalo švęsti 
Kūčias. Čia žodį tarė kun. J.

CHICAGO
KĄ DABAR VEIKIA 

„VERPSTĖS”

1995 metų veiklą „Verpsčių” 
būrelis užbaigė Kalėdų sueiga. 
Uždegusios prisiminimų žvakes 
senoje gumbuoto kelmo žvaki
dėje, ištikimai ilgus metus 
tarnavusioje „Kernavėo” tunto 
Kūčių stalui, pasidalinusios 
kalėdaičiu ir seseriškais 
„linksmų švenčių!” linkėjimais, 
pasivaišinusios suneštiniais Kū
čių skanėstais, sesės „verpstės” 
aptarė ateinančių metų skau- 
tavimą. Pirmas naujų metų 
žingsnis — gausiai dalyvauti 
Sausio 13-tosios tragiškųjų 

Aranauskas, SJ, ir kvietė visus 
pasidalinti kalėdaičiais. Lau
žėme tarpusavyje kalėdaičius, 
reikšdami vieni kitiems šventiš
kus linkėjimus, o paskui vai
šinomės tradiciniais valgiais. 
Neužmiršo į mūsų šventę atsi
lankyti ir Kalėdų senelis, ypač 
pradžiuginęs jauniausius daly
vius. Visus pasveikinęs ir 
apdalinęs dovanėlėmis, Senelis 
iškeliavo.

Montrealio skautai ir skautės 
kviečia buvusius šios organiza
cijos narius vėl jungtis skautiš- 
kon veiklon. Ypač laukiama 
naujų vadovų ir vadovių tal
kinti ir padėti tęsti svarbų skau
tiško auklėjimo darbą. Skautai 
ir skautės yra jaunimo auklė
jimo organizacija, Montrealio 
lietuvių veikloje atliekanti svar
bų vaidmenį.

Informacijai prašoma kreiptis 
į Montrealio skautų,-čių vado
vus — S. Gintarą Nagį ir ps. 
Audrą Žurkevičiūtę.

įvykių minėjime bei Lietuvos 
opozicijos vado prof. Vyt. Lands
bergio sutikime Brighton Parko 
liėtuvių bažnyčioje ir iškilmėse 
Jaunimo centre.

Jaukiuose sesės Ramunės 
namuose, prie dviejų (!), taip, 
dviejų eglučių (viena — su bliz
gučiais, kita — su tikro šiaudo 
šiaudinukais) greit prabėgo su
eiga, kupiną sventj^kawo^’fet' 
tark™’, ^šėriškų pokalbių ir 
juokų.

Visada miela ir malonu būti 
seseriškame būryje, kur visos 
„verpstės” pažįsta viena kitą 
per 120-30 metų, kur tiek daug 
bendrų skautavimo prisimi
nimų, kur tiek daug bendros 
kalbos, bendrų minei1 ir darbų!

Ses< Nijolė

23

25



NEW YORK

New Yorko vyresniųjų skau
čių židinys „Vilija” jau daugelį 
metų ruošia bendras Kūčias 
skautams ir visuomenei. Šiais 
metais ši tradicinė šventė gruo
džio 16 d., šeštadienį, vėl vyko 
Kultūros Židinyje, Brooklyne. 
Apie šį šventišką renginį New 
Yorke Tėvų Pranciškonų lei
džiamo savaitraščio „Darbi
ninkas” 1995 m. gruodžio 27 d., 
laidoje P. Palys šitaip pasakoja:

Didžioji Židinio salė buvo1 
šventiškai papuošta. Ant sienų 
kabėjo iš žalumynų nupintos 
pynės, kuriose mirgėjo šimtai 
įvairiaspalvių mažų elektros 
lempučių. Pynių tarpuose pri
kaišiota didesnių eglių šakučių, 
o siauruose salės languose 
' tarp žalumynų spindėjo žvaku-j 
tės. Scenos viduryje buvo pasta
tyta meniškai papuošta Kalėdų 
eglutė. Papuošalus parūpino 
Giedrė Stankūnienė. Ant salėje 
išdėstytų apvalių stalų buvo 
padėta žalumynų puokštė, pa
statyta žvakė, o ant baltos lėkš
tutės — kiekvienam Kūčių daly
viui po kalėdaitį.

Sklinda tyli kalėdinė muzika. 
Visų nuotaika pakili, šventiška, 
šeimynišku Pasidalinę kalė
daitį, palinkėję vieni kitiems 
džiugių besiartinančių šv. Kalė
dų ir laimingų Naujųjų metų, 
vioi ‘Tyliąją naktį’. Po
to skautės sesės, šių Kūčių ron. 
gėjos: Lilė Milukienė, Ramutė 
Cesnavičienė, Vida Jankaus-; 
kienė, Giedrė Stankūnienė ir 
Aldona Marijošienė, aplankiu- 

Isios kiekvieną stalą, uždegė 
žvakes. Prieš valgį vysk. Pau
lius A. Baltakis, OFM, savo 
prasmingą, šiam vakarui pritai
kytą žo’dį baigė kreipiniu į 
Aukščiausiąjį: ‘Galybių Dieve, 
palaimink čia mus visus ir tuos-

24 

valgius, kuriuos iš Tavo ma
lonės valgysime, per Kristų, 
mūsų Viešpatį’.

Tuomet pagal stalus iš eilės 
Kūčių dalyviai artinosi prie di
džiulio, eglių šakelėmis, konko- 
rėžiais, meniškose žvakidėse 
skaisčiai šviečiančioms žva
kėmis papuošto stalo, ant kurio 
buvo sudėti skaučių paruošti 
lietuviški tradiciniai Kūčių 
valgiai.

Pasistiprinę skaniais Kūčių 
valgiais, lituanistinės Maironio 
mokyklos mokiniai, paruošti 
mokyklos vedėjos Audrės Luko- 
ševičiūtės, gražiai suvaidino 
vaizdelį ‘Snaigių pasaka’. Vaiz
delį atliekant, žiemą, vietoje su
sirgusios mokinės Viktorijos 
Galkutės, vaidino I skyriaus 
mokytoja Rūta Astrauskaitė, 
snaiges — Julie Jurgėla ir Sofi
ja Razgaitytė, briedį — Ieva 
Kunca, kiškius — Tomas Dič- 
pinigaitis, Marius Lukoševičius, 
Alexandra Spencer ir Andrius 
Spencer, voveraitę — Emilija 
Gaubaitė, vaikus — Beatričė 

CHICAGO
DVIRAČIAIS Į RAKO 

STOVYKLĄ

Šią vasarą sukaks 20 metų, 
kai būrys narsių skautų vyčių 
kandidatų ir jų palydovai atliko 
kelionę dviračiais į Rako sto
vyklavietę. Tą sukaktį pažy
mėti, tokia pat kelionė ruošia
ma ir šią vasarą. Visi susi
domėję (ne vien tik buvę anos 
kelionės dalyviai) prašomi 
kreiptis į Vytenį Lietuvninką, 
tel. 312-284-0100, arba 4536 63 
St., Chicago, IL 60629.

Meškauskaitė, Victoria Spen
cer, Audrius Urvakis ir Adomas 
Varnas. Akordeonu grojo dr. 
Algis Pliūra. Susirinkusieji vai
dintojus apdovanojo ilgais ir 
garsiais plojimais.

Po to priešais sceną susirinkę 
dr. Algis Pliūra, Algirdas 
Česnavičius, Ramutė Česna-, 
vičienė, Asta Butkutė, Vida 
Jankauskienė, Ona Osmols- 
kienė ir Gabija Veličkaitė pra
dėjo giedoti kalėdines giesmes, 
o jiems pritarė ir visi Kūčių 
dalyviai.

LB NY apygardos Queens 
apylinkės valdybos pirmininkė 
Ramutė Cesnavičienė vaidinto
jams, o ir juos gražiai paruo- 
šusiems, prie Kūčių renginio 
prisidėjusiems ir visiems į Kū
čias atsilankiusiems išreiškė, 
padėką ir palinkėjo linksmų šv. 
Kalėdų bei laimingų Naujųjų 
Metų.

Dar kiek pabendravę ir pasi
kalbėję, Kūčių dalyviai, įkvėp
ti kalėdinės nuotaikos, skirstėsi 
į savąsias pastoges”.
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Mieli Vadovai, Vadovės:

Neseniai jums išsiunčiau in
formacinius pranešimus bei re
gistracijos lapus š.m. vasaros 
LSB „Ąžuolo” vadovų mokyklos 
stovyklai, kuri liepos 10-17 d. 
vyks Rako stovyklavietėje, Cus
ter, Michigan.

Primenu, jog „Ąžuolo” mo
kyklos darbas yra: teoretinės 
dalies, praktinės dalies („A.M.” 
stovykla), vadovavimo dalies (9 
mėn.) ir baigiamojo darbo. 
„Ąžuolo” mokyklos taisyklės 
yra LSB reguliamino 25 psl. 
Prašau jas peržiūrėti ir kandi
datams paaiškinti reikalavi
mus. Labai svarbu, kad jie su
prastų, jog nedalyvauja „tik sto
vykloje”, bet kad jie stoja į jau
nesniųjų vadovų lavinimo mo
kyklą, kurios reikalavimus 
visiškai užbaigus, gaunamas 
LSB „Ąžuolo” mokyklos ženk
las.
Prašau paraginti visus savo 

vieneto atitinkamus jaunus va
dovus ir kitus skautus, turin
čius palinkimo vadovavimui, re
gistruotis dalyvavimui šioje mo
kykloje ir pradėti jai atitinkan
čiai ruoštis.

Informacijos
LSS ir LSB praneša, kad 1996 

im. „Gintaro” ir „Ąžuolo” vado
vų,-ių lavinimo vasaros sto
vykla vyks Čikagos skautijos 
„Rako” stovyklavietėje, 1918 E. 
Hawley Rd., Custer, Michigan, 
vyks š.m. liepos 10-17 d.
■Dalyvauti kviečiami:

Skautės nuo 16 m. amžiaus, 
H-prityrusių skaučių pat. 
laipsnio, vadovaujančios arba 
turinčios sugebėjimų vadovauti.

Skautai nuo 17 m. amžiaus, I

- skautų, arba II - prit. skautų 
patyrimo laipsnio, jauni vadovai 
arba turintys sugebėjimų vado
vauti.

Išimtinais atvejais, tuntinin- 
kams arba vieneto vadovams 
pristačius ir skyrių vedėjams 
patvirtinus, gali būti vienais 
metais, jaunesni. Pageidautina 
lankę skiltininkų kursus.

Registracijos lapai su mo
kesčiu atsiunčiami GVM ir 
AM vedėjams iki š.m. balandžio 
1 d., be išimties. Balandžio 15 d. 
bus išsiųsti paruošiamieji dar
bai, kurie privalo būti atsiųsti 
prieš stovyklą.

Mokestis: 125 dol. JAV-se. 
Kanados skautai,-ės siunčia 
pašto perlaidas (Postal Money 
Orders). Čekius arba perlaidas 
rašyti: Gilanda Matonis arba 

1 Casimir Matonis. Tik taip mus 
bankas pažįsta.

Transportu stovyklon ir atgal 
pasirūpina kursantų vienetai.

Pastaba: Stovykla bus už
skaitoma tik dalyvavusiems 
nuo pradžios iki pat galo. 
Pavėluoti atvykimai ir anksty
vi išvykimai nebus leidžiami. 
Transportą galima iš anksto 
atitinkamai suplanuoti. Nega
lintieji pilnai dalyvauti — 
neturėtų iš viso vykti.

Įvairumai: Čikagos skau
tų,-čių stovykla vyks liepos 

17-20 d. „Rako” stovyklavietėje. 
Norintieji joje dalyvauti turi iš 
anksto susitarti/registruotis pas 
atitinkamą tuntininką,-ę.

Budėkime!
v.s. fil. Kazys Matonis 

LSB Vadovų lavinimo 
skyriaus vedėjas 

10932 W. EI. Capitain Čir.
Sun City, AZ 85351-2107
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ŠYPSOKIS...
Blogas tėvas

Vienas berniukas turėjo labai šykštų, 
tėvą. Vieną diena, labai lijo. Jis 
grižo iŠ mokyklos drebėdamas nuo šalčio 
ir sako tėvui:

-Tėveli, mano batų puspadžiai turi 
skyles ir vanduo įeina į vidų.

-Tai kas, sako tėvas,-jeigu jie turi 
skyles, tai vanduo įeina ir išeina.

It II It II II II II !l II

-Ar čia tavo broliukas, klausia 
kunigas.

-Taip, kunige.
-Jis yra labai mažytis.
-Bet jis yra tik mano pusbrolis, 

n <in imu imu

Mama: Jonukai, kodėl to pradėjai 
verkti?
Jonukas: SusimuŠiau pirštuką.
Mama: Kada tu ta, padarei?
Jonukas: Prieš pusę valandos.
Mama: Tai kodėl tu neverkei tada?
Jonukas: Maniau, kad tu buvai išėjus.

n n u mm ..............

-Daktare - ką daryti. Kai pakeliu 
ranką labai skauda.
-Nekelk.

Iš Europos Raj. leidinio 
"BUDĖKIME” 

yj eną dieną atėjo Jurgutis namo 
verkdamas. Tėvas klausia, kodėl jis 
verkia?

-Eidamas pamečiau 5 penus.
-Neverk, aš tau duosiu kitus 5 penus. 

Jurgutis pradėjo dar daugiau verkti.
-Kas dabar atsitiko?-klausia tėvas.
-Gailiuosi, kad nepasakiau 10 penų. 

II II II ii II It II II II

Elenutė: -Mamyte, žinai ką aš tau 
nupirksiu gimimo dienai?

-Ką gi tu man nupirksi?
-Gražų arbatinuką.
-Bet aš turiu gražų arbatinuką.
-Aš jį ką tik sudaužiau.

II II lt II H II II II II

-Dabartiniai modernūs lakūnai gali 
viską padaryti, ką paukščiai gali.

-Norėčiau juos pamatyti tupint ant 
telefono vielos, galva pakišta po 
lėktuvo sparnu. 

II II II II II II II II II

Susinervavęs keleivis taksi vairuoto
jui:
-Nevažiuok taip greitai ąpie kampus, 

tai mane labai gąsdina.
Vairuotojas:

-Daryk, kaip aš darau. Užsimerk. 
II II II II II II II Ii II

Komunistas klausia kapitalistą:
-Kas atsitiktų, jei Saharoje įvestų 

komunizmą?
-Pritruktų smėlio.

IIIIII IIIIII IIII lt
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