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Mano draugovės skautės taip pat 
nusprendė įsijungti į lietuvišką skautišką 
spaudą

Musą draugovė Žemynos* Šį rudenį 
pažymėjo 7 metą sukaktį, nuo jos įsikūrimo 
19M m.

^Nuoširdžiausi sveikinimai
Sesė Austė Miškinytė

Sveikiname visus “Skautą Aido* 
darbuotojus ir tinkime naujos liepsnojančios 
karybos, energijos ir ištvermės.

Mąuno tunto “Vdkijos” d-vės brotiai ir 
sesės
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' Lietuvos > 
nacionalinė 
M. Mažvydo 
. biblioteka)

Mamytė mano, mano brangioji, 
Ilgesio laumės mane bučiuoja.. 
Žemę klajojęs — jūrą 
Tave, Mamyte, saule

godojau, 
mylėjau.Taip dainuoja į tolimą kraštą išvažiavęs jaunas lietuvis— poetas. Jis gal išsižadėjęs daugelio brangenybių, užmiršęs daug šventenybių, bet motinos savo, kurią jis saulei prilygina, jaunuolis užmiršti negali.Atvožę bet kurį kurio nors poeto eilėraščių rinkinį, visada jame užtiksime vieną, antrą, o gal net ir keliolika eilėraščių, motinai pašvęstų. Kiekvieno tapytojo lobyne rasime Madonos paveikslą. Yra tapytojų tarpe tokių, kurni vardas amžbms liko žinomas, kuriuos mes visi pažįstame tik dėl to, kad liko mums, jų ainiams, jų drobės, vaizduojančios motiną. Prisiminkime tik Rafaelį, Murillo. Meilė, pagarba motinai suteikė jiems didžios galios atvaizduoti motiną, motinystės jausmą tokiame grožyje, taip kilniai, kad keleivis, patekęs į galeriją, kur tie amžini kūriniai yra laikomi, stabteli prieš Madonos atvaizdą ir valandėlę pritilsta, susikaupia. Nė vienam mūsų tas jausmas nesvetimas, visiems mums jis artimas, pažįstamas, nes kiekvienas turime motiną, visi jai vienodą meilę bei pagarbą esame skolingi.Visose padangėse dideliuose skausmuose gimsta naujos gyvybės, visos motinos vienaip liūliuoja miego naujai gimusį kūdikį, kiekvienos motinos glėbyje tas naujas, mažas žmogus, į kurį dedame tiek daug vilties, randa prieglobstį prieš pasaulio blogybes, apsaugą, už apsišarvavusią pilį stipresnę. Motinos kūdikio meilė yra kilniausia ir didžiausia, kuri tegali būti mūs žemėje. Kitaip ir 

būti negali. Tai vyriausias gamtos įstatymas, kurio nei kalavijai, nei kokios naujoviškos žudynių priemonės nesugriovė ir nesugriaus. Juk tojo įstatymo klauso ne tik žmonės, bet ir gyvuliai!' Visi .mes esame matę ar skaitę, kaip karštai kaujasi už savo mažiukų gyvybę tigrai, liūtai, ir net tie mūsų kasdieniniai bičiuliai — gyvuliai ar paukščiai.Motina ne tik išmaitina naują žmogų, ne tik apsaugo jo gyvybę nuo išorinių pavojų, ji padaro daug daugiau — ji išaugina žmogų dorą, gerą, kilnų. Pirmiesiems žmogaus žingsniams vadovauja motina, kartu ji ugdo to mažo žmogaus doros diegus ir kaip koks tapytojas moduliuoja jo sielą. Ta motina galbūt ir bemokslė, mažai pati pasaulio mačiusi, mažai ką beskaičiusi, vis tiek jos kūdikio meilė nuveda ją tikru keliu.
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WI antytei
Tau gegužės rytas, 
Motinėle mano, 
Obelų žiedelin 
Meilę įdainavo.

Ir bitutėms dūzgiant, 
Ir vėjeliui šlamant, 
Mūs širdis kartoja 
Mielą žodį: mama!

Koks gražus pasaulis
Ant tavųjų rankų,
O sapnuojant žvaigždės 
Prie lovelės renkas.

O Dievuli geras, 
Saugok vis mamytę — 
Ir rudens naktyje, • 
Ir gegužės rytą. . .

Ačiū tau, mamyte
P. Ims rys G- Gudauskienė

. — G7 C | GZ
—J * -g- —I J :J J jjJ J J-..

A - čiū, a - čiū mo - Ii - nė - |e, A -vČiū, a - čiū sen-gal . vė - |e
Kad glo - bo - jai ir my - lė - jai, Daug dėl ma - nęs iš - ken - lė - ;a;

A - čiū, a - čiū tau, ma - my. - te!
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NIJOLĖ JANKUTĖ
Iliustravo
F.D. Prekerytė

TĘSINYS

ĮŽODIS

Vakaras. Kažkur miško 
gilumoj cieksėjo vienišas paukš
telis, ir iš brolių stovyklos atai
dėjo dainos garsai.

Visos skautės stovėjo ratu prie 
vėliavos. Verutė, Julytė, Onytė 

„ ir Danutė buvo pačiame vidury. 
Nusigandusios, drebančiais 
pakinkliais jos spaudėsi arčiau 
viena kitos. Į jas žiūrėjo visų 
akys.

— Milijonas akių! — galvojo 
Danutė. — Kojos taip žiūri? Ar 
aš moku įžodį?

Bet pakartoti nebebuvo laiko.
— Įžodį gerbt! — komandavo 

sesė Vilija.
— Aplink Danutę pakilo 

miškas rankų ir jos pačios 
truputį murzina rankutė. O gal 
ten buvo Julytės? Verutės? 
Susijaudinusi Danutė nebe
atskyrė. Pilvuke jai ridinėjosi 
kažkas, kaip akmuo, o į 
nudraskytą blauzdą vėl kando 
uodas.

— Įžodis!
— Aš p... p... pas... pasižadu 

steng-g-gtis mylėti Dievą, tėvy
nę ir kas-s-s-dieną p... pa... 
padaryti gerą darbelį...

Nutilęs miškas klausėsi plo
nų, drebančių balselių. Savo 
balso Danutė nei negirdėjo. Bet 
ji matė, kaip iš aukštai, lyg iš 
pačios ąžuolo viršūnės nusileido 
pas ją vėliava. Aiškiai margavo 
trys spalvos, ir Danutė pabučia
vo jas visas, kaip bučiuodavo 
mamą — stipriai ir garsiai.

Naujas paukštytes sveikino

visos stovyklautojos. Bičių 
skiltis jas net ant rankų

■ pakilnojo, o sesė Vaitkūnienė, 
'stovyklos virėja, pavaišino 
ibraškių ledais.
i Danutė glostė savo naują, 
į raudoną kaklaraištį, kurį užrišo 
įjos mylimiausia sesė Rima. 
Danutei buvo neapsakomai 
linksma: jos burnoj ir pirš
tukuose tirpo ledai, ant kaklo 
raudonavo kaklaraištis ir ji 
pagaliau buvo tikra paukštytė!

■ Tą naktį Danutė ir miegojo su 
naujuoju kaklaraiščiu Ant jo 

; klaksojo dėmė, kvepianti

Ibraškių ledais, bet gerojo 
darbelio mazgelis buvo atrištas. 
Į laužą einant, Danutė surado” 
Onytės kojines ir paskolino 
Laimutei savo šukas... ir — atsi
rišo mazgelį...______ -
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„Brangindamas savo garbę aš 
pasižadu stengtis tarnauti Dievui, 
Tėvynei, padėti artimui ir vykdyti 
visus skautų priesaikus“.

Penkis kartus nuskambėjo 
skautų įžodis vasario 29 d. Vilkijos 
vidurinės mokyklos aktų salėje, kur 
vyko iškilminga „Vilkijos“ draugo
vės sueiga. Po rikiuotės ir įžodžio 
davimo dar ilgai netilo dainos. 
Žinoma, šauniausiai skambėjo 
draugovės „himnas“ — „Rytmečio 
dangus“. O kur dar žaidimai, kurie 
praskaidrino kiekvieno nuotaiką 
šaltą žiemos dieną. Taip pat kiek
viena skiltis turėjo suvaidinti po 
vieną iš skautų priesaikų. Tačiau 
viskam ateina galas, tad turėjome 

širdyje ir darbuose, būtent todėl kiekvienas skautų 
susiėjimas spinduliuoja meile ir draugyste artimui.

„Vilkijos“ D-vė. Sesė Jurgita

atsisveikinti. Na, o pabaigai parašysiu „Vilkijos“ drau
govės draugininkės, sesės Jurgitos pasakytus žodžius 
sueigos metu, kad ne kaklaraištyje slypi skautybė, o

ŽYGIS STRIŪNOS PAKRANTĖMIS

Kas bandydami nuneigti, kas ieškodami dovanėlių 
ruošiantįėsiems įstoti į skautus, laukėme autobuso, 
kuris mus nuveš į Padauguvėlę, o vėliau mes patys 
žingsniuosime į mūsų išrinktąją salą.

Sulįpęs, truputį triukšmingas būrys po kelių minu
čių atsidūrė Padauguvėlėje, kur jau laukė mūsų vadovė 
ir keli Skautai iš „Nevėžio“ draugovės. Teko nemažai 
suminti kilometrų, kol pasiekėme taip lauktą salą. 
Įsirengę šventinei sueigai stovyklą, pradėjome rikiuotę. 
Rikiuotės metu paminėjome Sausio 13-tosios žuvusiuo
sius ir kaip tik miške įstojo dar du skautai: br. Rimas 
ir Paulius. O vėliau pasistiprinus; prasidėjo linksmoji 
dalis, kurios metu turėjome atnešti karaliui penkis 
konkorėžius, tris raiščius ir daug kitų daikčiukų, kurių 
nežinia kam prireikė karaliui. Po šio žaidimo vyko dar 
įdomesnių linksmybių. Turėjome kuo greičiau dramblį 
pertraukti namo, kuo toliau nuo kalno nusileisti ir t.t.

Po visų pasilinksminimų turėjome atlikti namų 
užduotį: surasti žvėries pėdą, ją perpiešti į savo skilties 
metraštį ir nustatyti kieno tai pėda. O vėliau, užgesinę 
laužą, patraukėme namų link. Kelias, o ypač kai 
kurioms sesėms, nes jas ant rogių vežė broliai, nebuvo 
ilgas, tik kojos nelabai klausė (sunkiai per sąnarius 
lankstėsi). Buvo įdomu. Ši mūsų sueiga miške buvo 
ypač prasminga mums skautams — gamtos draugams, 
nes mes nešėme maistą ir miško žvėreliams.

s. Laura
„Vilkijos“ draugovė
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VASARIO 16-oji RAUDONDVARYJE

Bernardo Brazdžionio žodžių: „Man Lietuva — 
dosningas duona Dievo delnas“j tema, >, parapijoje vyko 
Valstybės Atkūrimo Dienos — Vasario 16-sios paminė
jimas. Jis prasidėjo 12 vai. iškilmingomis šv. Mišiomis, 
kurias aukojo klebonas kun. Vytenis Vaškelis. Mišių 
pradžioje parapijos jaunimas, su žvakutėmis rankose ir 
giedodami giesmę „Viešpats mūsų tautos stiprybė“, 
atnešė prie altoriaus mūsų valstybės kontūrų formos 
vainiką su užrašu „Lietuva“. Prie jo buvo pastatytos 
degančios trispalvės žvakės.

Dvasingais ir tauriais žodžiais kun. V. Vaškelis 
pradėjo Šv. Mišias, aukodamasjas užTėvynę, už visišką 
dvasinį tautos prisikėlimą. Prisiminė tautos didvyrius, 
meldė palaimos dabartinei Lietuvos vadovybei. Turinin
game, šventei pritaikytame pamoksle, ragino šviesą, 
kurią skleidžia jaunimo rankose degančios žvakutės, 
niekad neužpūsti, bet kasdien turėti ją širdyse ir šviesti 
tikėjimu, meile ir gerais darbais.

Studentai, lydimi moksleivių su žvakutėmis, atnešė 
atnašas. Bažnytinis choras prisidėjo prie šventės iškil
mingumo gražiai giedodami, o parapijiečiai gausiai 
dalyvaudami.

Bet tai ne viskas! Šventė tęsėsi; klebonui nuošir

džiai pakvietus, visi iš bažnyčios nuskubėjo į kultūros 
namus, kur vyko šventinis koncertas. Abi šventės dalis 
sujungė vainikas „Lietuva“, kurį skautai iš bažnyčios 
atnešė į kultūros namus ir pastatė scenoje. Koncerte 
dalyvavo kultūros namų ir mokyklų kolektyvai, šoko ir 
dainavo maži ir dideli. Koncertas baigėsi tautine 
vakarone, kurią vedė „Raudonpilio“ ansamblis.

Daugelis šventės dalyvių jautė renginio dvasingumą, 
šilumą, buvo juo patenkinti.

Duok, Viešpatie, jėgų ir išminties organizatoriams 
bei dalyviams, kad būtų daugiau geranoriško bendra
darbiavimo rengiant ir kitas šventes parapijoje.

R. Lažauninkaitė
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Kiekvienas lietuvis žino kas yra 
gintaras. Tai vienas gražiausių ir 
nuostabiausių papuošalų, kuriuos 
gamta sukūrė per milijonus metų. 
Aukščiausios kokybės ir 
didžiausiais kiekiais gintaro 
randama Lietuvoje ir kitose 
Pabaltijo valstybėse.

Gintaro yra ir kitose pasaulio 
šalyse, bet mažai ir ne tokio grožio, 
kaip Lietuvoje. Gintaro galima rasti 
net Amerikoje ir Kanadoje.

Pagal Pabaltijo gintaro kokybę ir 
cheminę sudėtį, kuri yra pripažinta 
kaip geriausia ir gražiausia 
pasaulyje, yra vertinamas kituose 
kraštuose randamas gintaras.

Niekad negalima rasti dviejų 
gintaro gabalėlių, kurie būtų tokie 
patys. Kiekvienas skiriasi savo 
spalva, pavidalu, viduje randamais 
augalais ir vabzdžiais. Pereinamos 

‘■gintaro spalvos lyg saulės 
spinduliai, kaip dūmai ir rytmečio

rūkas, niekada nenustoja dominti 
žmogaus akis ir jo vaizduotę. 
Gintarą sunku aprašyti. Jis gali būti 
permatomas, skaidrus, gelsvas, 
rudas, rausvas, melsvas, žalsvas ar 
susideda iš visų čia paminėtų 
spalvų viename gabalėlyje. Sunku 
aprašyti gintarą, nes tai 
neapsakomas gamtos stebuklas.

Gintaras savyje slepia gamtos 
paslaptis, kurių mokslininkai dar 
nėra išaiškinę. Gintaras savyje 
laiko oro burbuliukus pagautus 
prieš 30 milijonų metų. Yra 
įrodyta, kad tas oras turėjo daugiau 
deguonio negu dabar. Taigi, buvo 
geresnis.

Gintaras užbalzamavo įvairius 
mažus gyvūnus: uodus, skruzdėles, 
vorus, bites, kuriuos dabar matome 
milijonams metų pradjus.

Dirbant su gintaru reikia daug 
atsargumo. Vieną kartą vos 
neperpioviau musės, kuri buvo 
viduje. Prieš piaunant permatomą 
gintarą reikia dalį nušlifuoti ir 
patikrinti ar ten nėra kokio gyvio.

Gintaras su gyvūnais yra labai 
retas ir turi aukštą vertę. Tuo laiku, 
kai gimė gintaras, žmonių nei
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nebuvo. Gal ir dinozaurai buvo 
primityvūs. Daugelis vabzdžių 
atrodo, kaip dabartiniai nors jie 
gintariniuose karstuose išbuvo 30 
milijonų metų.

Sunku susivokti kas yra 30 
milijonų metų. Jeigu žmogus 
sulaukia 100 metų, tai jau labai gili 
senatvė. O gintarui tai tik akimirka.

Senovės romėnai brangino 
gintarą, nes jis gražus, paslaptingas 
ir Šiltas prispaustas prie kūno. 
Graikai gintarą vadino grožio dievo 
Apolono dukterų ašaromis, kurios 
susikristalizavo apverkiant žuvusį 
brolį Fajetoną. Jie parsigabendavo 
gintaro iš Lietuvos ir puošė save ir 
savo ginklus. Jie manė, kad 
gintaras turi gydomų savybių ir 
prailgina amžių. iKodėl ne. Jeigu 
gintaras savyje išlaikė muselę, tai 
ir žmoguv' gali padėti ilgai ir 
sveikai gyventi.

Amerikoje gintaras pagarsėjo po 
filmos “Jurasik park”. Tame filme 
didelių gyvūnų ląstelės, genai, 
buvo paimti iš gintaro ir užauginti 
laboratorijoje. Po to filmo gintaro 
kaina labai pakilo.

Daug kas brangina deimantą, 
kuris nėra toks įdomus kaip 
gintaras. Visi deimantai vienodi. 
Deimantai skiriasi vienas nuo kito 
tik didumu ir apipavidalinimu. O 
gintaras kiekvienas kitoks.»

Yra ir gintaro imitacijų. Tai 
amžinas noras apgauti gamtą ir 
žmones. Kaip pažinti padirbimą? 
Reikia įkaitinta adata paliesti. 
Gintaras paskleidžia pušies sakų 
kvapą ir adata neprilimpa. Tuo 
tarpu plastika dvokia ir adata 
prilimpa.

Gintaras vadinamas “Lietuvos 
auksu* Po audros išplauto gintaro 
randama pajūryje. Legendoje apie 
gintarą sakoma, kad tai nuolaužos 
nuo jūrų deivės Jūratės rūmų, 
kuriuos sudaužė Perkūnas supykęs, 
kad dievaitė pamylėjo žemės sūnų 
Kastytį. Maironis parašė puikią 
poemą, kuri baigiasi:

O paklausykit vakarais,
Kai marių bangos nerimauja
Ir krantą barsto gintarais
Gelmės nematomoji sauja: 
Girdėti per miglas - druskas, 
Lyg verkia ir vaitoja kas!

O vaitoja,
Ašaroja
Tai Jūratė nelaiminga:
Atsiminusi Kastytį
Ir kad rūmai sudaužyti
Dievo apmauda bausminga.

Romas Povilaitis

R. Povilaičio gintaro dirbiniai
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SKAUTIŠKOS VERTYBĖS

„Amerikos vyrų ir berniukų 
vertybės“ mokslinis tyrimas paro
dė, kad iš apklaustųjų IV-XII 
skyriaus berniukų 54% yra apgau- 
dinėję kvotimuose ar namų ruošos 
darbuose, 28% yra išgėrę, 24% 
parduotuvėse pasiėmę nepirktą 
prekę, 17% naudojo narkotikus, 
5% mokyklon nusinešė šaunamąjį 
ginklą. Vyrų tarpe 38% sutiko, kad 
svarbiau yra padėti kitiems, negu 
pirma savęs žiūrėti, 25% mano, 
kad neapsimoka šiame pasaulyje 
sąžiningai su kiekvienu žmogumi 
elgtis.

Mokslinė .apklausa palygino 
skautų ar buvusių skautų vertybes 
su neskautavusiais berniukais ir 
vyrais: skautai labiau vertina išsila
vinimą-(mokyklą), gamtos aplinką, 
stoja savanoriais kokiam nors 
uždaviniui vadovauti, pirma rūpi
nasi kitais, tada savimi. 89% skau
tų sako, kad skautavimas jiems 
padėjo pasitikėti savimi, gerbti 

kitus ir turėti aukštus siekius. Jeigu 
jaunuolis skautuose išbūna penke
rius metus, statistika rodo, jų 
šeimos būna pastovesnės, jie yra 
labiau patenkinti savo darbu, suge
ba atlikti uždavinius, turi visokių 
laisvalaikio užsiėmimų ir daug kuo 
domisi. Bent 5 m. išskautavusių 
98% baigia gimnaziją (palyginus su 
83% neskautavusių), 40% baigia 
universitetą (16% neskautai).

Mokslinius tyrimus užsakė 
JAV Skautų sąjunga, 1995 m., 
norėdama savo 85 m. sukakties 
proga įžvelgti, kaip skautybė gali 
jaunimui padėti, ypatingai šeimoje. 
Buvo ištirti berniukai nuo 4-to iki 
12-to skyriaus, vyrai virš 18 m. ir 
"Who’s Who in America" (žymes
nių žmonių) duomenys.

JAV SKAUTŲ sąjunga BSA iš 
savo gausaus specialybių sąrašo 
išėmė aštuonias: žemės ūkio, biti

ninkystės, botanikos, pirkimo, 
tiksliųjų mokslų, mechanikos, 
plytininko, metalo apdirbimo. 
Trečiajam patyrimo laipsnyje pri
dėjo pirmosios pagalbos reikala
vimą: nušalimui ir saulės nudegi
mui; antrajame — suteikti pirmą 
pagalbą saulės smūgiui, sušalimui, 
dehidracijai. Taip pat paruoštos 
lygiagretės trijų patyrimo laipsnių 
programos (reikalavimai) skautams 
su negale.

Liepos 17 — rugpjūčio 4

OLIMPINIŲ žaidynių proga 
Atlantos skautų stovyklavietė, 40 
mylių nuo miesto, priima skautus 
ir jų šeimas nakvoti palapinėse už 
kuklų mokestį.

TIGRIUKAI — JAV Skautų 
sąjungos programa pirmojo sky
riaus berniukams, supinta apie 17 
temų, pvz., Pažink savo aplinką, 
Sveikata ir sportas, Pasiruošk 
nelaimėms, Šeimos pramogos. 
Kiekvienoje draugovėje yra tarp 
keturių ir aštuonių berniukų su 
kiekvieno iš jų tėvu ar globėju. 
Sueigos vyksta namuose, tigriukai 
dalyvauja įvairiose bendrose skau
tų varžybose, žaidynėse, ir glau
džiai bendradarbiauja su vilkiukų 
draugove. Vienai temai skiriamas 
vienas mėnuo, sąjunga parūpina 
medžiagą.

„Ruoštis gyvenimui“ (Learning 
for life) programą išvystė BSA 
(JAV skautų sąjunga) mokyklinio 
amžiaus vaikams. Šiuo metu apie 
700.000 jaunimo toje programoje 
dalyvauja (nuo vaikų darželio iki 
dvylikto skyriaus). Lavinimo tikslas 
— padėti ugdyti teigiamas vertybes 
ir ugdyti asmenybę, dorai spręsti,

8
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pasitikėti savimi, nusistatyti gyveni
mo tikslus, išvystyti savo gabumus.

FRIENDS OF SCOUTING

SKAUTYBĖS DRAUGAI — 
metinis JAV skautų lėšų vajus, 
kuriam kiekviena šeima prašoma 
skirti 80 dol. Surinkti pinigai pade
da išlaikyti stovyklavietes, lavinimo 
kursus, skautišką spaudą bei prog
ramų medžiagą. Naujų narių vajus 
vyksta du kart per metus. Šiam 
vajui ir „Skautų šeimų“ vajui pa
ruoštos skaidrių programėlės apie 
skautavimo tikslus bei veiklą.

t SCOUTING for FOOD j
Į\ Į TIUĮRĮN7

SĄVANORIŲ talkininkų 
savaitės metu (1996 balandžio 21- 
27) JAV-se dėkojama visiems, 
kurie nemokamai talkina artimui. 
JAV amerikiečių skautų suaugusių 
savanorių (vadovų) yra 1,2 milijo
nai; jeigu kiekvienas skirtų dvi vai. 
per savaitę, per metus būtų 125 
milijonai savanoriško darbo valan
dų!

RUDENS maisto vajų prave
da JAV skautai, skelbdami šūkį 
"Scouting for Food" (angliškai 
"scouting" reiškia skautavimą, 
skautybę, o ir „ieškoti, rankioti“). 
Tai metinis gerasis darbelis Padė
kos dienos proga. Skautai privalo 

eiti uniformuoti, poromis, nešini 
krepšiu su lapeliu apie vajaus 
tikslus ir palikti juos pas žmones. 
Po savaitės sugrįžta pas tuos pa
čius žmones ir krepšelius surenka 
— šeimos krepšelius padeda prie 
priekinių durų, kad skautams 
nereikėtų belstis: išeina tylus ir 
dosnus gerasis darbelis!

JAV Tautinė stovykla įvyks 
1997 liepos 28 — rugpjūčio 6 
Virginijos valstijoje. Stovyklos 
šūkis: „Žmogaus būdas reikšmin
gas... Budėk 21-mam amžiui“.

SKAUTIŠKOS statistikos 
paskelbtos BSA 85 m. gyvavimo 
proga: JAV-se yra skautavę 92 
milijonai berniukų (jeigu visi būtų 
gyvi, būtų vienuolikta gyventojų 
skaičiumi valstybė pasaulyje); 
įsigyta 89 milijonai skautiškų spe
cialybių (jeigu specialybių ženkliu
kai būtų vienas ant kito sukrauti, 
kalnas būtų 391 kartus aukštesnis 
už Everestą); JAV kongreso narių

50% buvo skautai ar skautų vado
vai; Iš 214 astronautų, 130 buvo 
skautai, kurių 33 aukščiausiojo 
laipsnio "Eagle" skautai; JAV 
žymių žmonių "Who’s Who in 
America" 70% yra skautavę.

PIRMASIS JAV skautų sąjun
gos BSA Vyriausiasis skautininkas 
buvo Emest Thompson Seton, iš 
Škotijos į JAV apie 1880 m. imig
ravęs jaunuolis. Domėdamasis 
gamta, tapo gamtininku, dailinin
ku, rašytoju. Įsteigė jaunimo orga
nizaciją „Miško indėnai“, o kai 
1910 m. buvo įsteigta skautų sąjun
ga JAV-se, buvo pakviestas jai 
vadovauti.

TM O |O<|? ACOC.

OLIMPINIŲ žaidynių žibintą 
per JAV neš ne tik sportininkai, 
bet visuomenėje vertinami asme
nys, vadovaujantys savanoriškame 
darbe jaunimui, neturtingiesiems, 
švietime ir kt.
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L i
Vytė Nemunėlis

Plačiuos plataus pasaulio plotuos 
Vaikai be motinos vienos: 
Arūnas bėga iŠ Bogotos 
Kasnakt i tėviške sapnuos...

Platus pasaulis, maža vietos 
Vaikams be tėviškės savos, 
Kur panemunės, kur gėlėtos. 
Kur žydi žemė Lietuvos.

Platus pasaulis, miestai gražūs, 
Namai jų kyla lig dangaus — 
Benamiai siaubas jis ir mažas, 
Širdis namie teatsigaus.

Vytukui Niujorkas — ne Vilnius, 
Čikaga Algiui — ne Šiauliai, 
Gilus Atlantas, šaltos vilnys 
Ir skaudūs saulės spinduliai.

Pavasaris ateina

K. Šimonio piešinys

Ramunė, Algirdas, Nijolė, 
Jūratė, Rimantas, Dalia — 
Visi mes seserys ir broliai 
Su meile tėviškės gilia.

Ilgu Aušrelei Monrealy, 
Toronte Vita vis viena — 
Visus, visus t vieną šalį 
Pašauks atėjusi diena:

Živile, Dalių, Vytenytį
Ir mus, ir mūsų tėvelius...
Skrisk per padange, laisvės Vyti, 
Ir vesk tėvynėn mūs kelius.

v,s- L- Rugienienė

MOKYTOJAI IR 
VADOVAI

] Viešpatie, yra tiek daug
| gerų žmonių, 
| kurie man padeda 

pažinti gyvenimą, 
įvairius darbus dirbti, 
moko apie Lietuvą ir lietuvius 
ir apie Tave.

I
Aš nežinau, koks būčiau 
be jų visų pagalbos. 
Todėl esu dėkingas 
už visus mokytojus 
ir vadovus, 
kad leidi augti aplinkoje, 
kurioj galiu mokytis.

12



DIDŽIOJI StH»l
BOSTON

KAZIUKO MUGĖ
Bostono skautų Kaziuko mu

šė, vykusi š.m. kovo 11 dieną, 
dalyvavusiems ilgai liks atmin
tyje. Ji prasidėjo, kaip visos 
Kaziuko mugės — vėliavų įne
šimu, malda, tuntų bei drau
govių pranešimais ir pakėli
mais. Atmintina, kad šiais 
metais Bostonas šventė savo 
45-tąją Kaziuko mugę, o ją ati
daryti buvo pakviesta viena jos 
steigėjų, sesė Ina Nenortienė. 
Su džiaugsmu ir pasididžiavimu 
Bostono skautai pagerbė darbš
čią ir talentingą sesę Iną, kuri 
su a.a. 1 Elena Gimbutiene pir
mos atkūrė Kaziuko mugės tra
diciją išeivijoje. Trumpu žodžiu 
sesė Ina apibūdino Kaziuko mu
gės' tradicijas Lietuvoje ir per
kirpo šių metų 45-tosios Kaziu
ko mugės kaspiną.

Bostono skautų tunto tunti- 
ninkas Algis Adomkaitis ir 
skaučių' tunto tuntininkė Jū
ratė Aukštikalnienė džiaugs
mingai pranešė, kad mūsų 
skautai nepasiduoda žlugimui. 
Priešingai, šiais metais skautų 
eilės paaugo net 17 nuošimčių! 
Su malonumu buvo pristatyti 
septyni vilkiukai kandidatai ir 
šešios paukštytės kandidatės. Iš 
tiesų nauji veidai, kandidatai ir 
vadovai matėsi prie kiekvieno su

maniai paruošto ir skoningai pa
puošto stalo. Vilkiukai su draugi
ninku Gintaru Subačių viliojo 
svečius gausiais laimikiais, lie
tuviškais grybukais ir karšto
mis dešrelėmis, o paukštytės su 
draugininke Egle Šukiene foto
grafavo jaunus ir senus, mažus 
ir didelius su dideliu ir kailėtu 
Velykų zuikiu. Draugininke As
ta Norvaišienė ir jos darbštūs 
skautai išradingai ir patrauk
liai sustatė laimikių traukimą 
kaspinais, o sumanios skautės, 
su draugininke Birute Ziaug- 
riene, spalvingai papuošė jų 
stalą savo pačių nudailintais ir 
pasiūtais dirbiniais. Prityrę 
skautai, su globėju Gintaru 
Čepu, pardavinėjo skoningus 
medžio darbus ir gundė svečius 
golfo ir strėlių žaidimais. 
Prityrusios skautės, su draugi
ninke Naida Šnipaite, išstatė 
savo pačių sukurtus gintarinius 
papuošalus ir velykinius margu
čius. Bostono Zidinietės, buvu
sios ir dabartinės vyr. skautės, 
sudomino lankytojus lietuviška 

1 duona, sūriais, tautiniais drabu
žiais, juostomis ir visų mylimu 
gintaru. Abejų — „Žalgirio” ir 
„Baltijos” tuntų vardu veikė 
lietuviška virtuvė, vadovau
jama Daivos Navickienės ir gar
džių tortų stalas, suorgani
zuotas Danutės Wolosenko.

Ypač laukiama ir populiari 
dalis Bostono Kaziuko mugės 
yra tradicinis vaidinimas. Prieš 
maždaug 25 metus a.a. Paulinos 
Kalvaitienės iniciatyva, buvo 
pradėti šie vaidinimai, kurie 
kasmet tobulėdavo ir dabar, 
būtų galima sakyti, pasiekė net 
spektaklinio lygio. Jau 12 metų 
sesė Stefa Subatienė sumaniai 
(ir pavydėtinai) pritaiko scenai 
vaidinimus, o nenuilstanti sesė 
Lina Subatienė ištvermingai 
juos surežisuoja. Šiais metais 
buvo suvaidintas dviejų veiks
mų, visų žinomas ir mylimas 
vaidinimas „Pelenė”. Šių metų 
spektaklis ypač pasižymėjo savo 
talentu, humoru, gražiais kos
tiumais ir muzika. Grakščios ir 
juokingos pelytės ir puikus šuo 
linksmino svečius savo šokiais 
ir dainomis. Pamotė ir jos duk
ros žavėjo visu; savo perdėtu 
„grožiu”, o nustebintai publikai 
plojant, Bostono „Pelenė” 
atvažiavo į karaliaus rūmų

Kaziuko mugės Bostone atidarymo detalė. Iš k. — Tomas Subatis, Marius Hauser, Gintaras Čepas,.
Šarūnas Krukonis, Skaidrys de Sa Pereira.

Nuotr. Marijos Eivaitės-Hauser
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pokylį didžiuliu baltu limuzinu, 
papuoštu mirkčiojančiomis švie- 
sytėmis. Pagrindiniai veikėjai 
buvo Daina Žiaugraitė — Pele
nė, Aliukas Wolosenko — ištiki
mas šuo Gerutis, Loreta Kaza- 
kaitytė — Pamotė, Nomeda Gir- 
niutė, Angelika Kazakaitytė, 
Kristina Lingertaitytė, Vida 
Žiaugraitė — Pamotės dukros, ir 
dar 23 labai talentingi skautai 
ir skautės, atliko karalystės ir 
miestelio gyventojų vaidmenis. 
Joks vaidinimas nebūtų pilnas 
be scenos vaizdų ir jau metų 
metais tai parūpina meniški 
„Senųjų lapinų” ir Dariaus 
būreliai. Visi, kurie prisidėjo 
prie šio vaidinimo, gali vertai 
didžiuotis jo pasisekimu. O kas 
tas deimanto žmogus, kuris nu
mato mugės dienotvarkę ir 
programą iki smulkiausios de
talės? Tai būtų ryšininkė sesė^ 
Glorią Adomkaitienė! Jos dėka 
viskas yra nustatyta, pergalvo
ta ir apsvarstyta mėnesiais 
prieš mugę. Pažįstantieji sesę 
Glorią, geriausiai žino, kad ji 
jau dabar ruošiasi ateinančiai 
Kaziuko mugei.

Dar liko priežastis kodėl ši 
mugė liks atmintina. Deja, ši 
priežastis yra kiek liūdnesnė. 
Netrukus -po vaidinimo buvo 
[greitai paskleistas pranešimas, 
kad Bostono Lietuvių Piliečių 
namų ketvirtame aukšte vyksta 
gaisras. Jau beeinant laiptais į 
apačią girdėjosi atskubančių 
iugniagesių, policijos bei grei
tosios pagalbos automobilių si
renos. Vaikai lydėjo senelius, 
tėveliai mažus vaikelius ir arti 
pusantro šimto žmonių be pani
kos išskubėjo į lauką, kur daug 
kas be paltų drebėjo stebėdami 
ugniagesių darbą. Gaisras buvo 
greit užgesintas ir už dvejų va
landų kai kurie net buvo lei
džiami sugrįžti į mugės salę 
susirasti paliktus fotoaparatus, 
laimikius, paltus bei pinigus.

Bostono skautės ir skautai suvaidinę „Pelenę”

Bostono Lietuvių Piliečių klubo 
nelaimė buvo pranešta Bostono 
televizijos laidose ir- kitos 
dienos laikraščiuose. Niekas 
neabejoja, kad gaisras tokiame 
sename pastate galėjo pasi
baigti tragedija, bet gerasis 
Šventasis Kazimieras išsaugojo

Bostono vyr. skautės Danutė
Kazakaitienė Irena Vaitienė, Birutė
Baraitienė, Valė Čepienė,
Nuotr. M. Eivaitė-Hauser

visus Bostono skautus, tėvelius 
bei svečius nuo didesnės nelai
mės. Džiaugiamės, kad klubas 
bus netrukus atstatytas ir atei
nančiais metais triukšmingai 
susilauks 45-tosios Kaziuko mu
gės!

Marija Eivaitė Hauser

Bostono prityrę skautai. Šarūnas 
Krukonis, Aras Krašas, Aidas 
Kupčinskas, Skaidrys De Sa Pereira, 
Kazys Adamkaitis
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Tomo Butkaus krikštynos. Du 
skautai vyčiai: Jonas Butkus ir 
Andre Pavilonis, dvi vyr. skautės: 
Marcia P. Butkienė ir Priscila 
Juzėnas Gercov.
kun, Petriukas Rukšys, S. D. B.

BRAZILIJA

Skautai vyčiai: Silvio, Andrė, Flavio, Mario Jorge, Jorge, Greičius.
Paulius

TORONTO
Prieš atidarymą „Rambyno” 

skautų tunto tuntininkas s. M. 
Rusinas paaiškino šventės pras
mę, pasveikino rengėjus, sve
čius ir tuntų dvasios vadovą s. 
kun. A. Simanavičių, OFM, 
pakvietė atidaryti mugę. Jam

KAZIUKO MUGĖ
atrišus dviejų surištų juostų 
mazgą, visi smagiai plojo.

Po atidarymo draugovės ri
kiuotėje ėjo į pamaldas. 
Šventovėje dvasios vadovas 
priminė, kad skautai ir skautės 
šv. Kazimiero šventę švenčia ne 

tik pamaldomis, bet ir tradicine- 
Kaziuko muge, kurią visi kvie
čiami aplankyti. Mišias aukojo 
trys kunigai, giesmėms vadova
vo muz. s. Dalia Viskontienė, 
vargonais akompanuojant muz. 
D. Radtkienei. Pamokslą pa
sakė kun. E. Putrimas, mėgin
damas į klausimus įjungti ir 
dalyvauti jaunimą.

Po pamaldų skautai ir skautės 
skubėjo mugėn vykdyti ten savo 
įsipareigojimų. Didelis susido
mėjimas buvo skautininkių,-ų 
paruoštais gausiais laimikiais, 
užėmusiais visą scenos plotą. 
Laimėjimus parengė s. V. Gry
bienė. Iš 500 laimikių neliko nei 
vieno.

R. Kalantos skautų vyčių 
būrelis parodų salėje buvo 
įrengęs pastovyklę su vartais, 
dvejomis palapinėmis; šalia — 
golfo žaidimas, „vaikščiojanti” 
rožių parduotuvė ir kt. At
sigaivinimui — skani gira, trijų 
rūšių kava, tarp pyragų puika
vosi ir dėmesį traukė p. Pečiu
lienės keptas šakotis bei kiti 
mėgstami (pagal užsakymą) 
valgiai.

Veikė ir skautų tiekimo sky
rius, kuriame buvo galima 
įsigyti uniformų bei ženkliukų. 
„Romuvos” valdybos paviljone 
visi galėjo užsimokėti nario 
mokestį, aukoti „Romuvai” ir 
įgauti informaciją apie stovyklą. 
IČia pat „Šatrijos” tunto sesės
savo laimikiams siūlė laimėjimo 
bilietus.

Tėvų komitetas, vadovau
jamas ps. O. Narušienės su 
talkininkais ir talkininkėmis, 
ižd. D. Karosu, vaišino svečius

Pagal temą „skautas gamtos 
draugas”, paviljonai nuo vilkiu
kų, paukštyčių iki vyr. skaučių 
ir vyčių, puikiai pasipuošė ir 
atitiko temos mintį.

■ M.
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DETROIT
KAZIUKO MUGĖ

Detroito „Gabijos” ir „Balti
jos” tuntų skautų,-čių 39-ji Ka
ziuko mugė š.m. kovo 3 d. sulau
kė daugiau negu 600 lankytojų.

i Mugę atidarė „Gabijos” tunto 
tuntininkė Gailė Dėdinienė ir

i „Baltijos” tunto tuntininkas 
Paulius Jankus. Tėveliai vado
vavo virtuvei ir valgyklai, ku
rioje buvo galima pasivaišinti 
gardžiais lietuviškais patieka
lais. Skautai ir skautės turėjo 
pagaminę gražių rankdarbių 
pardavimui, o skautininkės — 
puikių kepsnių ir pyragų stalą. 
Laimės šulinys, kaip visada, 
pritraukė nemažai lankytojų.

Šiais metais dėl nesveikatos 
negalint dalyvauti skautininkui 
Česlovui Anužiui, sesės ir bro
liai pasirašė ir nusiuntė jam 
sveikatos linkėjimų kortelę.
Gabijos” ir „Baltijos” tuntų' 

1 vadovybė dėkoja mugės daly
viams ir visiems joje atsilan
kiusiems.

Detroito skautuos kalėdinėje sueigoje skautės įžodį davusiai Allison 
Tomketfičiūtei kaklaraištį riša s. Gailė Dėdinienė. Kairėje — skaučių 
draugininke sesė Kristina Barauskaitė.

' .. ■ ir]
NEW YORK

Kaziuko mugė New Yorke 
buvo suruošta sekmadienį, kovo 
3 d„ Kultūros židinyje. Į mugę 
atsilankė gausokas žmonių 
skaičius, kurių tarpe buvo 
vyresnio amžiaus lankytojai, 
vidurinio, jaunimas ir vaikai. 
Mugę ruošė New Yorko skautai 
ir skautės.

Didžiosios „Židinio” salės pa
sieniuose, stalus su savo „pre
kėmis”, buvo išsistatę „preky
bininkai”. O tos „prekės” — 
Imvgos, paveikslai, įvairių 

dainų įrašų kasetės, tautinės 
juostos, rankšluosčiai, gintaro 
bei medžio dirbiniai ir kita.

Vienos salės sienos viduryje 
stovėjo Mišioms pastatytas 
stalas — „altorius”, papuoštas 
gėlėmis ir kitais žalumynais. 
Priešais stalą, ant sienos (tarp 
dviejų ilgų ir plačių lietuviškų 
juostų) kabėjo Šv. Kazimiero 
paveikslas. Visos salės sienos 
buvo papuoštos, įvairių skau- 
tų/čių draugovių, bei tuntų 
gairelėmis.

12 vai., susirinkusiems į mugę 
giedant „Pulkim ant kelių”, 
skautų su jų vėliavomis palydė
tas, prie „altoriaus” atėjęs 

Mišių auką aukojo, o ir dienai 
pritaikytą pamokslą apie 
Skautų globėją šv. Kazimierą, 
pasakė vysk. Paulius Baltakis, 
OFM.

Mišių skaitymus skaitė skau
tai: Jonas Jankauskas (jis ir Mi
šioms patarnavo) ir Lina Peni- 
kaitė, o Tikinčiųjų maldą — 
Aldona Katinienė.

Aukų dovanoms buvo atnešta: 
knyga apie skaųtybę, lelija, 
tautinė juosta, duona ir vynas. 
Aukas nešant, jų prasmę aiš
kino skautė Vida Jankaus
kienė.

Šv. Mišių auką užbaigus buvo 
giedama „Marija, Marija”,

14

16



Oficialiam mugės atidarymui, 
Vida Jankauskienė pakvietė, 
neseniai iš Brazilijos grįžusį 
vysk. P. Baltakį, OFM. Vysku
pas iš ten atvežė ir perteikė Bra
zilijos veikiančio skautų tunto 
„Palanga” sveikinimą New 
Yorko skautams. Pasidžiaugęs 
ir padėkojęs mugės rengėjams 
už lietuviškų papročių išlai
kymą ir puoselėjimą, atrišęs 
dviejų surištų tautinių juostų 
mazgą, mugę atidarė.

Salę apleidžiantis vyskupas, 
kuris išskubėjo pasiruošti vėl į 
kelionę pas Kalifornijos lietu
vius, buvo išlydėtas garsiai ir il
gai plojant.

Po to prasidėjo tikras turgus. 
Buvo vaikščiojama nuo vieno 
prie kito stalo, apžiūrimos 
„prekės” ir, jeigu kas kam pa
tiko — pirko. Akademikai skau
tai — „Pingvinai” prekiavo 
ledais, o mažieji, atsilankę į 
mugę, savo laimę bandė „meš
keriodami”.

Mugės metu, kam buvo įdo
mu, žiūrėjo lietuviško TV iš 

' Čikagos, kalėdinės programos 
įrašą.

A^yko, itin gausį laimikiais lo
terija, kuri pradžiugino laimin
guosius. Džiaugėsi ir loteriją su
rengę skautai, nes jiems pavy
ko parduoti gana daug laimėji
mams bilietų.

Apatinėje salėje buvo pietau
jama Vidos Jankauskienės ir 
Josephine Senken paruoštais 
pietums valgiais. Papietavus, 
„Skautų kavinėje”, visi gardžia
vosi skaniais,’ skaučių iškeptais, 
pyragais užsigerdami kava.

Mugė, prasidėjusi 12 vai., nu
sitęsė iki vėlaus vakaro.

P. Palys

ČHIČAGO
_______________ •______________ ■■ ‘______ ■

Reikšmingas įvykis Čikagoje: 
Kaziuko mugė. Pastebėta, kad 
kitos organizacijs į tai atsižvel
gia ir tą dieną nerengia savo po
būvių. Jau daug metų lankau
si mugėje. Važiuodamas pir
miausia tikrinu orą. Jeigu labai 
šalta, jeigu sninga, nuogąstau
ju, kad nebus lankytojų. Atva
žiavęs žiūriu ar yra vietos pasi
statyti savo važiuoklę (čia nau
jadaras. Gali būti automobilis, 
motociklas, dviratis ar arklių 
traukiamas vežimas). Taigi, dai
rausi. Jeigu nelengva rasti vie
tą, reiškia mugė pasisekusi. 
Šiais metais taip ir buvo. Tad 
pakilia nuotaika prisijungiau 
prie triukšmo ir klegesio. Labai 
malonus vaizdas. Sunku prasi- 
grūsti pro spūstį. Pirmiausia, 
žinoma, stebiu pirkėjus, kokius 
dirbinius jie perka. Man įdomu, 
mat ir aš prisidedu su savo kū
riniais. Slaptai žiūriu — vieną 
mano kūrinį lyg ir perka. 
Nupirko! Kaip malonu! Pirkėja

— v.s. Zuzana Juškevičienė. 
Reiškia: skautų mugė, skautai 
dirba, skautai perka. Šeimyni
nis reikalas. Bet netrūksta ir 
kitų pirkėjų. Tik atrodo, kad 
nebe tiek daug, kaip pirmiau. 
Mat, kurie norėjo lietuviškų dir
binių, tie jų turi, kad trūksta 
vietos jiems padėti. Tad reikia 
ieškoti naujų rinkų.

Daug lakstančių vaikų, kurie 
labai pagyvina mugę. Bėgioja, 
gaudo balionus, kelia triukšmą, 
kuris yra neatskiriama mugės 
dalis. Čia taip pat gera proga 
susitikti su seniai bematytais 
pažįstamais.

Žemutinėje salėje valgykla. 
Kiek svietelio prigužėję! Kiek 
išalkusių! Tenka pastovėti 
eilėje. Patiekalai tradiciniai 
lietuviški. Koldūnai (virtiniai). 
Tų gausi net 15-ka. Cepelinų — 
tik du, o kugelio — kiek atma
tuos. Įsirikiuoju į eilę prie Aka
demikų restorano. Akademikės 
dėlioja koldūnus, cepelinus į 
lėkštes. Koks malonumas! Štai
— tau įdeda kugelį gal būsima 
daktarė, kuri ne kugelį, bet gal 
tave ateityje pjaustys. Bet tai

Čikagos skautijos Kaziuko mugėn atsilankiusius svečius šypsenomis sveikino „Aušros 
Vartų”/„Kemavės” tunto vyr. skautės — Lisana von Braun, Rima Žukauskaitė, Elytė Žukauskaitė 
ir tuntininkė s. dr. Dalia Trakienė.
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nepagadina kugelio skonio, nes 
kita būsima daktarka prideda 
spirgučių šaukštą. Ne per daug. 
Mat jau žino, kad riebalai 
kenkia. Didelį pasisekimą turi 
laimikių traukimai. Visi nori iš
bandyti savo laimę. Dauguma 
laimikių atsidurs kurioje kitoje 
laimėjimų lentynoje. Bet toks 
jau žmogaus būdas. Už- 
doleriuką nori gauti šimtą.

Akademikai prekiauja knygo
mis ir „baronkomis” (riestai
niais). Nusipirk ir vaikščiok 
pasikabinęs ant kaklo lyg

Čikagos skautų ir skaučių 38-ją Kaziuko mugę š.m. kovo 3 d. Jaunimo centre atidaryti pakviesti 
„Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė ir Lietuvos gen. garbės konsulas Vaclovas Kleiza, 
apsupti Akademinio Skautų sąjūdžio narių ir svečių. Kairėje — mugės atidarymą pravedęs „Li- 
tuanicos” tunto tuntininkas ps. Ramutis Račiūnas.

Nuotr. J. Tamulaičio
karolius.1

'Daug darbo, daug vargo be 
rengiant mugę. Matau daug vei- 

’ dų, kurie lyg suaugę su muge.
O tuo dar nesibaigia. Po mugės 
reikia viską sutvarkyti. Čia vėl. 
kiek darbo! Reikia surinkti ir 
pasaugoti neparduotus dalykus. 
Ir pradėti galvoti apie atei-

■ nančią mugę. Ko neperka — ne
bereikia daryti, o kas turėjo 
pasisekimą, to reikia daugiau. ■ 
Kaip ten bebūtų. Kaziuko mu

gė per daugelį metų įgijo pilie
tines teises. Štai „Draugo” 
^redaktorė Danutė Bindokienė 
paskyrė /ėdamąjį mugei. Gra
žiai aprašė ir paskatino atsilan
kyti. Mugės darbuotojai tai la-. 
bai vertina. Manau, kad mugėjS 

. reikėtų jai „baronkų” karolius 
užkabinti. Atsiprašau, nukalbė
jau... Jai reikėtų dovanoti, ką 
tik ji rastų mugėje patinkamo..

Mugė prasidėjo po pamaldų 
koplyčioje. Fil. vs. kun. Juozas! 
Vaišnys pamoksle paminėjo 
Kaziuko mugę. O kaip jis to ne
darys. -Juk sKautas nuo vaikys- 
tės- vs. Vladas Vijeikis

„Džiugo” tunto veikla
Lietuvių Skautų sąjungos 

Melbourne „Džiugo” tuntas sto
vyklavo šių metų sausio pirmąją 
savaitę Macedon eukaliptų miš
kinguose kalnuose — „Tree- 
tops” — Australijos Skautų sto
vyklavietėje. Tą vietą lengva su
rasti, važiuojant pro Tullama- 
rine aerodromą į Sunbury mies
telį yra 40 km, o nuo to mies 
telio į stovyklavietę į kalnus dar 
15 km.

Pamaldos ir stovyklos užda

rymas vyko sausio 6 d. — šv. Mi 
šios atvirame ore — stovyklavie
tės koplyčioje prie Kryžiaus. Is 
anksto visų pareigas sutvarkė 
viena iš stovyklos vadovių —- 
vyr. skautė Zita Prašmutaitė. 
Dvasios vadovas kun. Pr. Dauk
nys aukojo šv. Mišias. Skaity
mus atliko stovyklos adjutante 
Daina Didžytė ir stovyklos vir
šininkas Povilas Kviecinskas. 
Tikinčiųjų maldąuž savo drau
govę atliko paukštytė Brigita 
Balbataitė, skautė Danielė 

i Milvydaitė, skautas Justinas 
Rutkauskas, prityrusi skautė 
Kim Pettiford, prityręs skautas 
Vytas Brazaitis, vyresnė skautė 
Zita Prašmutaitė, skautas vytis 
Rimas Skeivys ir skautininke 
Birutė Prašmutaitė. Aukas nešė 
prie altoriaus gintarėliai — 
Martynukas Didžys, Kaziukas 
Milvydas, skautė Jessica Rut
kauskaitė, Rajono vadas v.s. 
Narcizas Ramanauskas. Per Mi
šias vėl sutartinai giedojo Kalė
dų giesmes, visus išmokė ps. Bi
rutė Kymantienė. Visi ėjo prie
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šv. Komunijos, tai kunigas 
pakvietė Komuniją dalinti ir sk. 
vytį Rimą Skeivį. Pamaldas bai
gėme „Marija, Marija” giesme.

Po pamaldų kunigas išdalino 
premijas konkurso laimėtojams. 
Stovyklos metu buvo suruošęs 
pamoką nuspalvinti meniškus 
brėžinius: Trys Karaliai iš Rytų 

i atvykę pagarbinti gimusįjį 
i Pasaulio Išganytoją Jėzų ir šv. 
Kazimierą. Darbų įvertinimo 
jury komisiją sudarė Rajono 
Seserijos atstovė v.s. Rasa 
Statkuvienė, ps. Birutė Ky- 
mantienė ir Dvasios vadovas. Iš 
jaunesniųjų skautų ir skaučių I 
premiją laimėjo Alanta Skeivy- 
tė, II — Gražina Kymantaitė, III 
— Kaziukas Milvydas. Vyresnė 
grupė: I premiją Danius Meiliū
nas, II — Justinas Rutkauskas, 
III — Justinas Balbata. Vyres

niųjų grupė: I premija Ginta 
Statkutė, II — Daina Meiliū- 
naitė, III — Daniel Lukaitis. 
Visų dalyvavusių šiame kon
kurse buvo meniškai nuspal
vinti paveikslai, tai ir jie gavo 
po dovanėlę, įvertinant jų suge
bėjimą. Šie paveikslai bus 
bažnyčioje išstatyti kovo 3 d.,kai 
iškilmingai švęsime šv. Kazi
miero šventę.

Mums visiems buvo malonu 
išgirsti, kai stovyklavietės 
prižiūrėtojas australas sakė, 
kad mūsų stovykla buvo nuosta
bi savo tvarka. Australijos 
Skautų sąjungos atstovai svei
kino, kad mūsų stovykla buvo 
pavyzdinga savo drausme, įvai
riais sugebėjimais!

P.D.
Iš „Tėviškės aidai”

Naujoji Sydnėjaus "Aušros" tunto 
turitiniftkė v.sk.v.sl. Dairia Šlitėrytė.

Nuoš. m. vasario 16 d. S vdnėjaus., Aušros“ 
tunto naująja tuntinitike paskirta jauna, 
energinga vadovė, v.sk.v.sl. Daina Šliterytė, 
nuo pat vaikystės išaugusi „Aušros“ tunto 
eilėse.

Gimusi Sydnėjuje, į jaun. skaučiųdraugovę 
įstojo 1985 m. Skautės įžodį davė 1989 m., 
vyr. skautės - 1995 m.

Lankė Sydnėjaus Lietuvių savaitgalio 
mokyklą, o vėliau baigė Lituanistinius kursus. 
Ilgametė „Sūkurio“ tautinių šokių grupės 
šokėja, sporto klubo „Kovas“ krepšininkė.

Sesė Daina jau antri metai studijuoja 
SydnėjausTechnologijos universitete, ruošiasi 
būti diplomuota gailestingąja seserimi.
- šio svarbaus paskyrimo proga; nir&anrar* 

jaunosiom sesėm-brOliais, palinkėkime jai 
sėkmės ir Dievo palaimos!

* Naująja „Aušros“ tunto tuntininke nuo
vasario 16 d. paskirta v.sk.v.sl. DainaŠlitėrytė. 
J naujai sudarytą tunto vadiją, be tuntininkės, 
įeina tuntininkės pavaduotoja skaučių' 
reikalams - s. Eglė Garrick, tuntininkės 
pavaduotojas skautų reikalams - s.v. Darius 
Gakas, iždininkas - ps. Vytenis Šliogeris, 
sekretorė-v.sk. ElytėBlansjaar, tuntoadjutantė
- v.sk.si. Daina Dičiūnaitė.

< Naujoji tunto vadija savo pirmame 
posėdyje, vasario mėn. pradžioje, aptarė tunto 
darbų pirmo pusmečio planą. Nutarta vasario 
18 d. sušaukti tunto sueigą, ta proga dalyvaujant 
Vasario 16-sios pamaldose,dalyvauti Kaziuko 
mugėje kovo 3 d., o Velykų savaitės metu 
suruošti stovyklėlę Sydnėjaus apylinkėse.

Sidnėjus. Vasario! 6 d. pamaldose matosi dalis skautų 
Nuotr. j. v.s.f ii. V. Vaitkaus

> Tunte veikia vyr. skaučių ir skautų 
vyčių būreliai, turima jaun. skautų(čių), 
skautų(čių) ir prit. skautų(čių) vienetai, kurie 
naujai pertvarkomi. Rajono vadijoje 1996 m. 
užregistruoti 41 skautAi(tės).

> Visais tunto reikalais kreiptis pas 
tuntininkę Dainą Šliterytę, tel. (02)498 2571. 
Namų adr.: 40b Fiddens Wharf Rd., 1 Lili are. 
N.S.W. 2071.
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KANADA

Gražiai pravestas įžodis Anapilio 
muziejaus salėje. Toronto 
skautininkų-ių 16- tios Vasario 
iškilmingoje sueigoje. Įžodį 
pravedė v.s. V. Skrinskas. Jis

Į aukštesnius laipsnius pakeltieji dr. A. 
Dailydė ir dr. E. Birgiolas. Sveikina v.s., 
V. Sendzikas

V.S.P. v.s. R. Otto sveikina Geležinio 
vilko ordinu apdovanotą j.v.s. B. 
Stundžią

Apdovanotus D. Narušį ir D. Sondą 
sveikina “Rambyno” tunto tunt. s. M, 
Rusinas

paprašė visus į ratą. Viduryje 
tautinė vėliava. Sustojus į ratą 
supintom rankom sugiedota Marija, 
Marija ir Lietuva brangi. Po to visi 
pakartojo skautininko įžodį. Po jo 
pakviestas į vyresnio skautininko 
laipsnį pakeltas s.fil.dr. A. Dailydė, 
toliau laivo vadas j.b.v.sl. dr. E. 
Birgiolas, pakeltas į paskautininko 
laipsnį. Žalią kaklaraištį užrišo 
Kanados rajono vadas j.ps. R. 
Sriubiškis. Gerąjį mazgelį užrišti 
pakviestas jo sūnus bebras Andrius,

Toronto. “Šatrijos" tunto paukštytės

iir
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o tėvynės mazgą - žmona vyr. 
skautė Rita. Laivo j. skautai įteikė 
gražų irklą su parašais, perjuostą 
gražia didele tautine juosta. J. 
skautės sveikino įteikdamos 
puokštę gėlių. Po įžodžio pagerbtas 
Geležinio vilko ordinu j.v.s. B. 
Stundžia. Šią apeigą atliko V.S.P. 
v.s. R. Otto, assistuojant 
“Rambyno” tunto tunt. s. 
M.Rusinui. Pakeltiems ir 
apdovanotiems palinkėta nepalūžti 
lietuviškoj skautiškoj veikloj 
vedant jaunąją skautišką kartą 
Dievo, Tėvynės ir Artimo keliu.

M.

Žiemos iškylos dalyvių dalis, l-mas iš 
deš. V.S.P. v.s. R. Otto, 3-ias draug. ps. 
R. Kalendra
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1996- Nr. 22
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS VADOVYBES BIULETENIS

LSS TARYBOS PIRMIJA
3kaufi ja HR
KIRMIJA ’W'

LIETUVOS SKAUTŲ ORGANIZACIJOS

DRAUGO skautų skyriuje, j.s. Algimantas Malkevičius iš Kauno rašė, kad su WOSM ir 
WAGGGS atstovių pagalba kelios Lietuvos skautų grupės pradėjo pokalbius dėl 
susijungimo į vieną skautų sąjungą. Brolis Algimantas apgailestavo, kad savo aprašyme jis 
pamiršo pastebėti, kad 1995 metų spalio mėnesį Lietuvių skautų sąjunga pasiūlė suruošti 
Lietuvoje konferenciją Lietuvos skautų organizacijų vadovybėms. Šios konferencijos tiks
las būtų sudaryti progą minimiems vadovams susitarti jungtis į vieną stiprią Lietuvos skau
tų organizaciją.

Lietuvių skautų sąjungos Taryba, 1995m. spalio mėn. akivaizdiniame suvažiavime 
įpareigojo Pirmijos pirmininką sudaryti komisiją, paruošti planus ir pravesti aukščiau mi
nimą konferenciją. Si konferencija būtų ruošiama jei jai pritartų dauguma Lietuvos skautų 
grupių. Pozityviai atsakė trys iš penkių grupių. Tai, LIETUVOS SKAUTŲ SĄJUNGA, LIETU
VOS SKAUTIJA IR KAUNO JURŲ SKAUTAI. Komisija posėdžiavo ir pasiruošė šiai konfe
rencijai. Komisija peržiūrėjusi savus įsipareigojimus nustatė šiai konferencijai datas (du 
savaitgalius balandžio ir gegužės mėn.), pranešė Lietuvos skautams ir galutinai ruošėsi 
kelionei. Deja, š.m. kovo mėnesį, vienos grupės Lietuvos skautų vadovybė pranešė, kad 
šiuo įlietu konferencija neturės daug naudos. Tad, ruošiamą konferenciją reikėjo atidėti 
iki to laiko}kada ji Lietuvoje bus naudingesnė.

Lietuvių skautų sąjunga remia ir rems visus Lietuvos skautus ir skautes ir jų vienetus. Mes 
linkime Lietuvos skautų organizacijų vadovams toliau tolerantiškai ir rimtai tartis savo 
tarpe ir tikimės, kad š.m. gruodžio mėnesį Lietuvoje bus viena skautų < organizacija; 
apjungianti trijų dabartinių grupių Lietuvos skautus ir skautes. į šią grupę .įsijungtų', ir 
Lietuvos lenkų skautai ir skautės. Sekančiais metais turime viltį, kad ir kitos dvi Lietuvos 
skautų grupės sugrjš į vieną skautišką šeimą. Komisija yra pasiruošusi kiekvienu momentu 
vykti į Lietuvą.

Su viltimi, kad Lietuvos skautai susijungs, BUDĖKIME 1
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VASAROS STOVYKLOS

Kur ir kada vyks vasaros stovyklos jau paskelbta aplinkraščiuose ir spaudoje. Kiekvienas 
vieneto vadovas jau pradėjo ruoštis ir ruošia savo vienetų skautus ar skautes vasaros sto
vyklai. Stovyklų vadovybės planuoja nepaprastai įdomias programas ir’iškylas stovyklų 
metu. Stovyklų štabai beveik sudaryti, tačiau neabejoju, kad kiekvienos stovyklos viršinin- 
kas/ė vis ieško daugiau padėjėjų, jų per daug niekuomet nėra.

Manau, kad kiekvienoje vietovėje yra pajėgių ir talentingų asmenų (kurie norėtų,padėti, 
tačiau jų niekas nepakviečia. Ne visi vadovai ar viršininkai jus pažibta, nežino jūsų gabū- 
mų. Nėra uždrausta 'pasisiūlyti', tai yra labai skautiška, nors ne taip dažnai praktikuo
jama. Nebūkite i kuklūs ar išdidūs,, prisistatykite kad ir vienos dienos darbui. Paklauskite 
stovyklos viršininko kuo galite jam padėti tokiu ar kitokiu laiku. Supažindinkite juos su ką 
jūs sugebate ar norėtumėte pravesti. Nustebsite, kaip smagu, kaip atsinaujina kūnas ir sme
genis bę'stovyklaujant. O stovyklautojų šypsniai ir karts nuo karto, kad ir mažas AČIŪ tu
rėtų būti didžiausias užmokestis.

Savo štabe turėti vadovą ar pagalbininką iš kitos vietovės yra didelis pliusas. Tas asmuo ar 
asmenys praturtiną ir pagyvina stovyklą. Dažnai tie asmenys atvyksta su 'naujesnėm 1 idė
jomis ir kitais 'metodais', kurių savo vietovėje nedrįstama naudoti ar tik pabandyti. Kiek
viena vietovė turi savo tradicijas, savo ambicijas ir nusistatymus, Kodėl jais nepasikeisti, 
įmanoma šį tą bet kada išmokti. Dar yra laiko pasikviesti hfą nors iš kitos vietovės. Kodėl 
nepasikviesti, ar išsimainyti porą stovyklautojų iš kitur. Ir jaunieji gali praturtinti jūsų sto
vyklą.

Nors dar ankstoka, bet sveikinu visus pasiryžusius vyktį į vasaros stovyklas. Kiekvienam 
stovyklos viršininkui/ei linkiu didelės kantrybės ir pilno pasitikėjimo kitais. Jūsų šeimoms, 
jei jos nebus kartu su jumis, tariu AČIŪ, kad leidžiate 'savo* vadovą/ę atlikti savo pareigas 
skautybės ir lietuvybės klestėjimui.

v.s. fil. Kęstutis Ječius

Laukiant puikių, įdomių ir nuotaikingų vasaros stovyklų LSS Tarybos pirmijos pirmininkas 
BUDĖKIME, AD MELIOREM IR GERO VĖJO 1

1998 METŲ TAUTINĖ STOVYKLA
Š.m. kovo mėnesio „Skautų 

aide” aprašyme (P.D. inicialai) 
apie Australijos rajono vadijos 
posėdi yra pora netikslumų, 
kurie mūsų skautiškoje šeimoje 
gali sukelti nerimą. 1995 LSS 
Tarybos suvažiavime buvo kal
bėta apie ateinančią Tautinę 
stovyklą, tačiau jokių nutarimų 
nebuvo padaryta, nei laiko, nei 
vietos atžvilgiu. Buvo pasiūly
ta pagalvoti apie Californiją. 
Pasiūlymas buvo gražiai prista

tytas. Buvo siūlomos ir Atlan
to rajono amerikiečių stovykla
vietės. Artimoje ateityje LSS 
Pirmija pradės nagrinėti Tauti
nės stovyklos ruošos darbus ir 
įsipareigojimus. Pirmija at
kreips dėmesį į visus turimus ir 
ateities pasiūlymus, atkreip
dama dėmesį ir į visų rajonų 
jvadovų pageidavimus ar reko
mendacijas.

Antra, minima ‘skautų vado

vų knyga’ yra „Lietuviškoji 
Skautija 1945-1985”. Tai bus 
Lietuvių skautų sąjungos veik
los istorinė knyga minimu 
laikotarpiu.

Budėkime ir Ad Meliorem!

v.s. Kęstutis Ječius
LSS Tarybos pirmininkas
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v.s. Birutė Banaitienė, 84 Margaret Road, Abington, Massachusetts 02351 * (617) 871-1517

SKAUČIŲ SESERIJAI

Mielos Sesės,
Po baltos ir šaltos žiemos artėja pavasario švelnus 

oras, gėlių grožis ir pasiruošimas vasaros stovykloms. 
Kiekvienu metų laiku, ar vykstant sueigai žiemą, ai 
džiaugiantis iškyloje, ar ruošiantis stovyklai, skautės 
vadovės pirmoji mintis turi būti— skautė sesė. Ką 
reiškia būti skaute vadove? Šis savanoriškas darbas 
reikalauja daug pasišventimo kūrybingai, pavyzdingai, 4»
pareigingai, rūpestingai ir sąžiningai atliekant pareigas 
skiltyje, draugovėje, tunte — SESERIJOJE. Yra labai 
lengva turėti tuntininkės, draugininkės, skiltininkės 
titulą ir nieko nedaryti. Daug sunkiau yra turėti tas 
pareigas ir jas sąžiningai ir rūpestingai vykdyti.

LSS Tarybos Pirmijos suvažiavime, 1995 m. spalio 
mėn. buvo’daug svarstoma apie vadovų,-ių rūpesčius, jų 
pareigas bei pagalbą jiems. Visi rūpinamės vienas kitam 
padėti. Svarbiausia kiekvienai vadovei yra gerai pasižiū
rėti į save ir paklausti „ar aš pareigas atlieku sąžinin
gai?“ Jei norime išeivijoje išlaikyti lietuvių skaučių 
organizaciją dar daug metų, mes visos turime rimtai 
apsvarstyti pareigų reikšmę ir tikslą.

Pasižadėkime būti geresne vadove šiandien ir rytoj 
negu buvau vakar. Budėkime kartu!

v.s. Birutė Banaitienė
LSS Vyriausia Skautininke

LSS VS v.s. Birute Banaitiene ir s. Henrikas Antanaitis ii
Australijos LSS Tarybos suvažiavime, Lemonte.

okautininkių sk. vedėja v.s. Vida Jankauskiene
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PAKĖLIMAI J VYR. LAIPSNIUS

Lapkričio 1 d. proga LSS Tarybos Pirmija į paskau- 
tininkės laipsnį pakėlė:
Rimą Gasperaitę, Nottingham, Anglija 
Rūtą Končienę, „Aušros Vartų/Kernavės“ t., Chicago 
Daivą Lukasiewicz, „Gabijos“ t., Detroit 
Kristiną Harmes, Nottingham, Anglija
Daną Mikužienę, .Aušros Vartų/Kernavės“ t., Chicago 
Tiną Petrušytę, „Palangos“ t., Los Angeles
Zitą Žilinskaitę, London, Anglija

LSS GARBĖS ŽENKLAIS 

APDOVANOTOS

LSS Tarybos Pirmija lapkričio 1 d. GYVYBĖS 
GELBĖJIMO KRYŽIUMI apdovanojo vair. Alisą 
Nalytę, „Nerijos“ t., Chicago.

***

LSS Vyriausia Skautininke Vasario 16 d. proga 
(įsakymas 73 ir 74) apdovanojo:

VĖLIAVOS ŽYMENIU:

v.sl. Daną Barauskaitę, „Gabijos“ t., Detroit
si. Ritą Bruožytę, „Džiugo“ t., Melbourne
si. Liną Didžytę, „Džiugo“ t., Melbourne
si. Gabrielę Staugaitytę, „Džiugo“ t., Melbourne
vyr. sk. Liudą Tamašauskienę, „Džiugo“ t., Melbourne 
psl. Vidą Žiedaitę, „Džiugo“ t., Melbourne 

TĖVYNĖS DUKROS ŽYMENIU:

ps. Almą Naomaitę Butkūnienę, „Gabijos“ t., Detroit 
ps. Audrą Puzerytę, „Šatrijos“ t., Toronto 
v.sl. Rimą Radžiūtę, „Šatrijos“ t., Toronto 
v.sl. Snaigę Šileikienę, „Šatrijos“ t., Toronto 
v.sl. Indrę Viskontaitę, „Šatrijos“ t., Toronto 

ŽUVĖDROS ŽYMENIU

valt. Laurą Jokubauskaitę, „Nerijos“ t., Chicago 
vair. Kristiną Jonušaitę, „Nerijos“ t., Chicago 
valt. Liną Lendraitytę, „Nerijos“ t., Chicago 
valt. Alisą Nalytę, „Nerijos“ t., Chicago

valt. Marytę Santoski, „Nerijos“ t., Chicago 
valt. Kariną Turnerytę, „Nerijos“ t., Chicago

ORDINU UŽ NUOPELNUS

ps. Indrę Paškauskienę, „Šatrijos“ t., Toronto
s. Elzę Simonavičienę, „Šatrijos“ t., Toronto 

ORDINU UŽ NUOPELNUS SU RĖMĖJO 
KASPINU:

Dalią Didžienę, „Džiugo“ t., Melbourne
Reginą Firinauskienę, „Džiugo“ t., Melbourne

NAUJOS GINTARIETĖS

GVM vadovė v.s. fil. Gilanda Matonienė praneša, 
kad sekančios sesės yra sėkmingai užbaigusios GINTA
RO VADOVIŲ MOKYKLĄ ir gauna GVM pažymė
jimą, teisę nešioti GVM ženklelį ir pilką kaklaraištį:

XVIII Laidos Kursas:

158. g.v.v.t.n. Laima Pauliutė, „Nerijos“ t., Chicago

XIX Laidos Kursas:

159. vyr. sk. psl. Diana Gulbinaitė, „Laisvės Varpo“ v., 
Philadelphia
160. vyr. sk. v. si. Danutė Genčiūtė, Aušros Vartų/- 
Kernavės“ t., Chicago
161. vyr. sk. v. si. Onutė Utz, .Aušros Vartų/Kernavės“
t. , Chicago
162. vyr. sk. v. si. Elytė Žukauskaitė .Aušros Vartų/- 
Kernavės“ t., Chicago

* * *

VS PRANEŠIMAI

GINTARO VADOVIŲ MOKYKLOS STOVYKLA

GVM stovykla įvyks 1996 m. liepos 10-17 d.d. 
Vidurio rajone, „Rako“ stovyklavietėje, 1918 E. Hawley 
Rd., Custer, ML

Dalyvės: Skautės nuo 16 m. amžiaus, II prityrusių 
skaučių pat. laipsnio, vadovaujančios arba turinčios 
sugebėjimų vadovauti. Išimtinais atvejais, tuntininkėms 
ar vieneto vadovėms pristačius ir skyrių vedėjoms 
patvirtinus, gali būti vienais metais jaunesnės. Pagei
dautina, kad būtų lankiusios skiltininkių kursus. Vie
netų vadovės turėtų numatyti iš anksto kurios sesės 
galėtų GVM dalyvauti.

Dėmesio vienetų vadovės! 1996 m. liepos 6 d. vyks
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LSS Tarybos suvažiavime, Lemonte 1995 m. Europos r. 
vadas v.s. J. Alkis, LSS ES v.s. B. Banaitiene, j. v.s. G.
Treiniene ir LSS Garbės Gynėja v.s. D. Surdėnienė.

Tautinių Šokių šventė Chicagoje. Jei atvyksta mūsų 
sesės iš Australijos, Europos ir Pietų Amerikos daly
vauti šokių šventėje ir norėtų dalyvauti GVM stovyklo
je, Seserijos iždas padengtų GVM mokestį. Prašau 
kreiptis į Vyriausią S-kę.

NAUJOS VADOVĖS VIENETUOSE

1995 m. gruodžio 6 d. Vidurio raj. „Nerijos“ t. t-kė 
j.s. Vidleta Paulienė perdavė tuntininkės pareigas j.s. 
Viligailei Lendraitienei.

1995 m. rugsėjo mėn. Vidurio raj. Lemonto „Sietu
vos“ s-kių d-vės d-kė fil. Gina Garunkštytė drauginin- 
kės pareigas perdavė ps. fil. Svajonei Kerelytei.

1995 jn. spalio 19 d. Ramiojo vandenyno raj. Los 
Angeles ,'„Kun. Gražinos“ vyr. skaučių/skautininkių 
būrelio vadovė s. Birutė Prasauskienė pareigas perdavė 
ps. fil. Aldonai Venckienei.

* * *

Jūrų skaučių sk. vedėja j.s. fil. Milda Arlauskienė 
persikėlė į San Diego. Vienetų vadovėms yra pasiųstas 
jos adresas.

s. Aldona Pintch nuo kovo 1 d. pasitraukė iš 
Atlanto rajono Atstovės pareigų.

Atlanto raj. New Jersey „Palangos“ skaučių vieti- 
ninkiją uždaryta, iždas ir inventorius tvarkingai perduo
tas Skaučių Seserijos vadijai.

Atlanto raj. Washingtono mišri „Rambyno“ vieti- 
ninkija uždaryta, iždas ir inventorius perduotas Wa
shingtono Židiniui.

* * ♦

Vyriausios Skautininkės Aplinkraščiai Nr. 15 ir 16 
su vienetų registracijos pranešimais, bei vadovių 
adresais buvo išsiuntinėti Seserijos vienetams š.m. 
sausio ir kovo mėnesiais.

* * *
SVEIKINAME!

Vyr. skautininke v.s. Birutė Banaitienė ir Seserijos 
vadija sveikina „Nerijos“ t. sesę v. Alisą Nalytę už 
sąžiningai ir drąsiai atliktas pareigas vandens sargyboje, 
stovyklos metu išgelbstint kitos sesės gyvybę.

Naujas Gintarietes: Laimą Pauliutę, Dianą Gulbi- 
naitę, Danutę Genčiūtę, Onutę Utz ir Elytę Žukaus
kaitę sveikiname ir linkime įgytas žinias sėkmingai 
panaudoti vadovaujant jaunesnėm sesėm.

SKAUTIŠKAS AČIŪ !

PRAEITIS-50-ATEITIS suvažiavimas vykęs 1995 
m. rugsėjo 23-24 d.d. „Dainavoje“, dar vis nepamiršta
mas. Nuoširdus ačiū rengėjams vs. Vidai Jankauskienei, 
vs. Gediminui Deveikiui, v.s. Giedrei Stankūnienei, ps. 
Aldonai Lingertaitienei, vs. fil. Gintarui Plačui, Alvydui 
Sapliui ir visiems dalyviams.

* * *

MŪSŲ VIENETUOSE
AUSTRALIJA

Pirmoji šių metų vasaros stovykla jau įvyko! Tai 
buvo „Džiugo“ tunto Melbourne stovykla sausio 
pirmąją savaitę, "Treetops", Australų skautų stovykla
vietėje.

„Tėviškės Aiduose“ 1996 m. sausio 23 d. P. D. 
rašo, kad stovyklos uždarymas vyko sausio 6 d. Šv. 
Mišių metu buvo giedamos Kalėdų giesmės, kurias 
stovyklautojus išmokė ps. Birutė Kymantienė. Stovyklos 
metu dvasios vadovas kun. Pr. Dauknys buvo suruošęs 
piešinių spalvinimo sueigą, tai po pamaldų išdalino 
premijas konkurso laimėtojams ir visiems dalyvavu
siems. Už Trijų Karalių ir šv. Kazimiero piešinius 
premijas gavo: Alanta Skeivytė, Gražina Kymantaitė,
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Praeitis-50-Ateitis suvažiavimo rengqai ir vadovai: LSS 
VS v.s. B. Banaitienę v.s. V. Jankauskienę v.s. G. 
Plačas, v.s. G. Deveikis, v.s. V. Dilba, s. V. Čepienę ps. 
A. Lingertaitierię LSB VS s. A. Sekas, v.s. G. Stankū
niene

Kaziukas Milvydas, Danius Meiliūnas, Justinas Rut
kauskas, Justinas Balbata, Ginta Statkutė, Daina 
Meiliūnaitė, Daniel bukaitis. Visi skautų,-čių spalvinti 
paveikslai buvo išstatyti bažnyčioje švenčiant šv. Kazi
miero šventę.

Stovyklai vadovavo viršininkas Povilas Kviecinskas, 
adjutante Daina Didžytė. P. D. rašo: „Mums visiems 
buvo malonu išgirsti, kai stovyklavietės prižiūrėtojas

| australas sakė, kad mūsų stovykla duvo llUUdiaui 
tvarka. Australijos Skautų Sąjungos atstovai sveikino, 
kad mūsų stovykla buvo pavyzdinga savo drausmė, 
įvairiais sugebėjimais!“

LOS ANGELES

Iš „Kunigaikštienės Gražinos“ vyr. skaučių ir 
skautininkių būrelio vadovės s. Birutės Prasauskienės 
pranešimo perduodant pareigas ps. fil. Aldonai Venc
kienei matome, kad:

sesės talkino Los Angeles LB ruoštoje akademijoje 
pagerbiant dr. Mariją Gimbutienę,

į Marijampolės Viduriniąją Mokyklą pasiuntė 400 
svarų išeivijoje išleistų knygų,

aukomis rėmė „Skautų Aidą“, LSF, „Lietuviškoji 
. Skautija“ knygos leidimą, Marijampolės „Marijos

„Žodis — pamoko, pavyzdys—patraukia“. Nuotraukoje 
matome sėdinčius skautų,-ių vadovus suvažiavime, o už 
jų stovinčius jų vaikus skautus: Sėdi: G. Plačas, J.

l> Kerelienė M. Utz, A. Gečas, J. Neimanienė P. Jokubaus- 

kas, V. Lendraitierify, D. Rudaitiene^ A. Paulius ir A. 
Jonušas. Stovi: Petras ir Julytė Plačai, Vilija Kerelytę 
Onute, Andrius, Stefutč Utz, Lina Gečaitė, Gintas 
Neimanas, Laura Jakubauskaitė Lina Lendraitytę Tayda 
Rudaitytė-Chiapetta, Linas Paulius, Kristina Jonušaite
Nuotr. G. Plačo. "fy
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Lietuviškosios Skautybės gyvavimo minėjimą suvažiavime 
pravedė VSP s. V. Čepienė

Pečkauskaitės“ skaučių,-tų draugovę,
Kalifornijos „Rambyno“ stovyklavietės virtuvei 

nupirko šaldytuvą ir kavai virti puodą, padėjo įrengti 
sanitarijos kambarį,

suruošė „Cepelinų pietus“ rajono vienetų vado
vams, vasaros stovyklos vadovams ir darbuotojams, ir 
prieš 30 metų susikūrusiam „Rambyno“ stovyklavietės 
komitetui pagerbti.

Tai bent pavyzdys! (norėtųsi būti jų rikiuotėj... AN)

BOSTON

„Baltijos“ ir „Žalgirio“ tuntai prieš Kalėdas surengė 
gražią popietę išleidžiant kun. Algį Gudaitį, SJ atgal į 
Lietuvą. Pereitų metų „Pušyno“ stovykloje kun. Gu
daitis skautus išmokė dainuoti apie „Žalias varles“ ir 
„alkanus krokodilus“. Kvietime į išleistuvių popietę 
„Baltijos“ ir „Žalgirio“ tuntų ryšininkė sesė Gloria 
Adomkaitienė rašo: „jei kas turite žalių varlių ar 
krokodilų (prikimštų, ne gyvų) prašau atsinešti“...

CHICAGO

Chicagos skautininkių draugovė, vadovaujama s. 
Aldonos Palukaitienės, kviečia visus — seses ir brolius, 
atvykstančius į Tautinių šokių šventę skautiškam 
pabendravimui liepos 5 d., 9:30 v. ryto Jaunimo centre.

Pirmas toks Chicagos skautininkių d-vės ruoštas 

pabendravimas buvo „Aušros sueiga“ 1983 m., kurioje 
dalyvavo 110 svečių suvažiavusių iš įvairių vietovių.

Chicagos skautininkių d-vė nuolat remia Klaipėdos 
vaikų namus.
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VYRIAUSIO SKAUTININKO
LIETUVIŲ

LITHUANIAN BOY SCOUT BULLETIN

Vyriausias Skautininkas v.s.fil. ALBINAS SEKAS ♦ 2940 Hopeton Road, La Crescenta, CA 91214 U.S-A 
818.240.3674 tel ♦ 818.240.3674 fax

Vyriausio Skautininko Pavaduotojas v.s. ROMAS OTTO ♦ 172 Des Emeraudes, He Perrot, Quebec J7V9A6 CANADA 
514.453.1526 tel

Vyriausio Skautininko Įsakymas
No. 16

#1

Jam pačiam prašant nuo š.m. 1995 spalio 2d. iš LITUANICOS TUNTO tuntinko pareigų, 
Chicago, Illinois, atleidžiu:

j.pš.fil.dr.Marių Narį

#2

Dėkoju broliui Mariui už įdėtas pastangas ir linkiu toliau nepasitraukti iš Brolijos eilių, bet kiek 
galint prisdėti dirbant bei lavinant mūsų jaunus skautus.

#3

Dėkoju broliui Ramučiui už: sutikimą, eiti šias svarbias par eigas,ir linkiu dirbti 
darbščiai ir maloniai Lietuvių Skautų Brolijos eilėse.

s.Romui Rupinskui, Vidurio Rajono Atstovui rekomenduojant, ir jam pačiam sutikus, nuo š.m. 
spalio 2d. dviejų metų kadencijai į LITUANICOS TUNTO tuntiniko pareigas skiriu:

ps.Ramutį Račiūną

No.17

1.
Australijos Melboumo Džiugo tunto tuntininkuų s.Povilui Kviečinskui pristačius ir 

Australijos Rajono Atstovui v.s.Henrikui Antanaičiui rekomenduojant bei 
Australijos Rajono Vadui s.Narcizui Ramanauskui tvirtinant 

už ^pavyzdingą', pareigų ėjimą apdovanoju 
sekančius brolius:

PAŽANGUMO Garbės Žymeniu:
Girių Antanaitį 

Michael Firinauską
. Paulių Kviečinską
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2.
Sveikinu apdovanotus brolius ir linkiu toliau dirbti ir dalyvauti tunto bei 

Lietuvių Skautų Brolijos eilėse.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO
ĮSAKYMAS NO. 18

#1.

LSB Vadijai pristačius ir LSS Tarybos Pirmijai korespondenciniu posėdžiu pasižymėjusius vadovus, lapkričio 1-mos 
dienos proga, buvo pakelti į vyresniškumo laipsnius 

bei apdovanoti LSS Garbės ženklais:

Į VYRESNIO SKAUTININKO laipsnį: 
s.fil.dr.ArūnasDailydė...........................................................................................................................................Toronto,Kanada

ps.Edis Andriušis..........
ps.fil. Vytautas Januškis,

Į SKAUTININKO laipsnį
.Chicago, J.A.V.
Chicago, J.A.V.

Į PASKAUTININKO laipsnį: 
j.b.v.valt. Jonas Birgiola........................................................................ ............................................................. Toronto, Kanada
s.v.v.sl.Gilius Bulota..........................................................................................................................................Montreal,Kanada
s.v.v.sl.Liudas Bungarda........................................................................................................................ ........ Geelong, Australija
s.v.v.sl. Juozas Lukaitis..............................................................................................................................Melbourne,Australija
s.v.v.sl.Andrius Panaras.......................................................................................................................................Chicago, J.A.V.
j.b.v.valt.Aleksas Remeika............................................................................................................  Chicago, J.A.V.
s.v.v.sl.Rimas Skeivys................................................................................................................................ Melbourne, Australija
s.v.v.sl.AndriusUtz...........................   Chicago, J.A.V.

Apdovanotas PADĖKOS ORDINU 
v.s.Gediminas Deveikis........................................................................................................................................ Chicago, J.A.V.

#2.

Visi pakeltieji ir apdovanoti labai nuoširdžiai sveikinami. Dėkojame nusipelniusiems, sėkmingai vodovavusiems ir 
vadovaujantiems, pasiaukojantiems lietuvių skautijos labui ir linkima dar ilgai mūsų sąjūdyje tarnauti 

DIEVUI, TĖVYNEI, IR ARTIMUI.

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMAS NO.19

#1.
Geležinio Vilko/Neringos tunto (Montreal,Kanada) tuntininkui s.Gintarui Nagiui pristačius ir Kanados Rajono Atstovui 

v.s.Romui Otto rekomenduojant, užpavyzdingą pareigų atliSimą apdovanoju:

UŽ NUOPELNUS ordinu: 
ps.Rimą PiečaitĮ

#2.
LSB Vyriausio Skautininko pavaduotojui ir Kanados Rajono Atstovui v.s. Romui Otto pristačius, 

už pavyzdingą tunto vadovavimą apdovanoju:

UŽ NUOPELNUS ordinu:
(.Gintarą NagĮ

Buvusiam Lituanicos tunto (Chicago, J.A.V) tuntininkui j.ps.fil.dr.Mariui Nariui pristačius ir Vidurio Rajono Atstovui 
s.Romui Rupinskui rekomenduojant uz pavyzdingą vadovavimą Lituanicos Tunto Jūrų skautams apdovanoju
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UŽ NUOPELNUS ordinu: 
j.pa.Liną Paulių

INKARO ordinu: 
j.p« Jurgi Lehdraiq

Sveikinu apdovanotus brolius Rim^ Gintarų, Linų ir Jurgį.
Nuoširdžiai linkiu Mins toliau dirbti mūsų lietuviškos skamtybės naudai

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO
ĮSAKYMAS NO.20

#7.
"RAMBYNO” tunto tuntininkui s.Mariui Rusinuipristačius 
ir Kanados Rajono Atstovui v.s.Romui Otto rekomenduojant 

sekančius skautus Vasario 16 dienos proga 
už ^pavyzdingą' ir rūpestingą pareigų atlikimą apdovanoju:

"PAŽANGUMO” Garbės žymeniu

psl. Paulų Goudie 
psl. Tomą Jonaitį 

psl. Vytą Rusly
psl.Joną Wilkinson

LSB VYRIAUSIO SKAUTININKO 
ĮSAKYMAS NO.21

#7.
ŽALGIRIO” tunto tuntininkui s.Algiui Adomkaičiui pristačius ir 

Atlanto Rajono Atstovui v.s.Broniui Narui rekomenduojant 
sekančius skautus Vasario I6-tos dienos proga 

už pavyzdingą r rūpestingą pareigų atlikimą apdovanoju:

“PAŽANGUMO” Garbės žymeniu

psl.Joną Kriščiūną 
psl.Aida Kupčinską

“VĖLIA VOS” Garbės žymeniu

si. Kazy Adomkaitį

Sveikinu brolius JONĄ, AIDĄ, ir KAZY už sąžiningą pareigų altlikimą 
ir linkiu toliau dirbti vieneto eilėse 

ir padėti mūsų jaunesniems broliams.
Budėkime !

v.s.fil. Albinas Seki
LSB Vyriausias Skautinii
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Dievui, Tėvynei ir Artimui

ad meliora !
Akademinis Skautu Sąjūdis

Jau praėjo keli mėnesiai nuo Naujais Metais duotų sau pažadų. Ar mes juos vykdome? 
Ar iš viso esame pasižadėję: padaryti ką nors gero, daugiau dirbti su skautais ar 
Akademikais, su visuomene, pakeisti kokią nors savo ypatybę?

Yra labai lengva įkristi į neveiklumą. Leisti sau plaukti gyvenimo srove, nežiūrint kur 
ji mus nuneš. Daug sunkiau yra būti kapitonu ir vairuoti savo gyvenimą pagal 
nusistatytas gaires, kad ir labai pamažu, palaipsniui. Pagrindinis žodis čia yra 
palaipsniui.

Kiekvienas darbas, kiekvienas siekimas, daug lengviau įvykdyti suskirsčius juos į 
mažesnes dalis: pabaigi vieną dalį - pradedi sekančią... Namas pastatomas ne iš karto, bet 
dedant plytą prie plytos, vis aukščiau, aukščiau kol namas statyti baigtas. Mes neturėtume 
išsigąsti, kad per daug’pasižadėjome, per daug siekiame, nepajėgsime įvykdyti pažadų... 
Pradėkime nuo pirmo žingsnelio, nuo pirmos pakopos, ir žingsnis po žingsnio lengvai 
pasieksime tikslą.

Taigi, nenusigąskime darbų ar įsipareigojimų, nesigriebkime visko iš karto, tik 
žingsnis po žingsnio atliksime visus darbus, išpildysime pasižadėjimus. Svarbiausia 
atsiminkime Geležinį Įstatą: “Skautas sąžiningai atlieka visas savo pareigas”.

Ad Meliorem!

s. fil. Gediminas Leškys
ASS Vadijos Pirmininkas

Kūrimo keliu?
Po 1991.III.il d., ypač dėl laiko įtakos, A.S.S. uždaviniai lietuvį išeivį išlaikyti lietuviu, 

išlaikyti lietuvišku lietuviu, ne sumažėjo, bet atvirkščiai - padidėjo. Dabar A.S.S. veikla turi būti 
galimai pagyvinta.

Būtina:
1. Aktualizuoti A.S.S. vienetų, skyrių veiklą, sąrašus.
2. Pasikviesti iš senų, gerai pažinusių A.S.S. praeitį bei tradicijas: a) Korp! Vytis tėvūnus 

įl b) A.S.S. - kandidatams globėjai, o kiekvienam naujam kandidatui senj. ASS narį 
indovu.

32

1991.III.il


3. Korp! Vytis ir ASD vietos skyriai, susitarus su ASS skyriumi, į valdybas pakviečia 
filisterius.

4. Korp! Vytis ir ASS skyriui nesugebant sudaryti savo valdybą, vietos ASS skyriaus 
valdyba padeda tiems vienetams sudaryti savo valdybas, paimant iš vietos filisterių tarpo 
junjoro tėvūną, kandidatų globėją.

5. Kandidatų parengimas vykdomas vadovaujantis veikalu “Lietuvos Akademinė Skautija”, 
duodant ne mažiau vienų mokslo metų laiką, t. y. du semestrus.

6. Kandidatai priimami tik gerai mokantys žodžiu ir raštu lietuvių kalbą.
7. Kandidatai turi būti išėję III - II - I skautiško patyrimo laipsnius (LSS) programas.
8. Skyriai ar vietinė A.S.S. organizaciniai padaliniai ypatingai rūpinosi skleidimu žinių iš 

Lietuvos ir lietuvių tautos istorijos.
9. Organizuoja paskaitas, parodas, konkursus Lietuvos istorijos tematika.

10. Į A.S.S. metines šventės minėjimo programą įtraukia lankymą kapų mirusių A.S.S. narių, 
palaidotų artimiausiose vietos kapinėse.

11. Reaktyvuoja pasyvius, nutolusius A.S.S. filisterius.
Viso A.S.S. veiklos plotmėje, suvokiant, kad visi A.S.S. nariai lieka savo gyvenamuose 

kraštuose.
(Ištraukos iš v.s. fil. Jono Dainausko pašnekesio
A.S.S. sueigoje, Los Angeles 1996 vasario 22 d.).

1995.XII.3 d.

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadijos

NUTARIMAS

Akademinio Skautų Sąjūdžio Vadija, 1995 m. gruodžio 3 d. posėdyje nutarė 
apdovanoti fil. Danutę S. Marcinkevičiūtę

UŽ NUOPELNUS ORDINU
Danutė labai pavyzdingai dirbo ir vis dar dirba su Lietuviškosios Skautybės Fondu.
Apdovanojimui pristatė Lietuviškosios Skautybės Fondo Pirmininkas v.s. fil.

Petras Molis.

Ad Meliorem!

s. fil. Gediminas Leškys
ASS Vadijos Pirmininkas
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Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Studijų Dienos ir Akivaizdinis Suvažiavima

KVIEČIAME ir LAUKIAME Jūsų gausaus atsilankymo sitj metų Studiją 
Dienose ir Akivaizdiniame Suvažiavime kurie [vyks Š.m. spalio men. 4-5-6 dd., 
Resurrection Center; Woodstock, Illinois.

v
Žadame Jums malonaus savaitgalio gamtoje, progų atsipalaiduoti, susitikti 

senus draugus, susipažinti naujus, pabendrauti skautiškoje šeimoje.

StudijųjJienoms esame pakvietę prelegentus, kuriejikime, Jums bus įdomu 
pasiklausyti. Žadame gyvu pasisakymų diskusijų metu.

Studijų Dienoms pasirinktoji tema: ” Ar mes tie patys? Perspektyvinis 
žvilgsnis į Amerikoje ir Lietuvoje gyvenančius lietuvius”.

Prelegentai, kurie maloniai sutiko pasidalinti savo mintimis šia taip svarbia 
tema yra: 1) Leonas Sabaliūnas, Ph.D., Michigan University;Ann Arbor, 2) 
Dalia Katiliūtė-Boydstun, Ph.D.,St.Xavier University; Chicago 3) Regina 
Narušienė- advokatė ir JAV LB Krašto Valdybos Pirmininkė, 4) kun. Antana: 
.Saulaitis, S.J- Tėvų Jėzuitų provincijolas, Jaunimo stovyklų religinių programi 
vadovas, Skautų dvasios vadas.

Diskusijų moderatorius, Paulius Mickus, jaunosios kartos atstovas. Jis yra 
daugelio lietuviškų organizacijų veikėjas. Buvęs Jaunimo Sąjungos pirmininkas

Studijų Dienų ir Akivaizdinio Suvažiavimo Darbotvarkė

penktadienis: spalio men. 4d,
Registracija: 6-8 vaLvak.
Susipažinimo vakaras: 8:30 vai. vak.
- šio vakaro koordinatorius: fil. Jonas Variakojis

šeštadienis: spalio mėn. 5d.
Studijų Dienos: paskaitos ir diskusijos

sekmadienis: spalio mėn.6d.------v—k------- -------—.
Sv. Misios
A.S.S. Suvažiavimas
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Norėtume Jus supažindinti su Resurrection Centru ir jo aplinka. Pastatytas ant 
86 akrų ploto žemes, Šis Centras gyvuoja jau 20 metu. Centras priklauso ir yra 
administruojamas kunigų. Siame Centre tradiciniai vyksta jaunimo ir suaugusiu 
Rekolekcijos ir Studijų Dienos.

, y. f v
Centras yra 65 mylios į siaurės vakarus nuo Čikagos, ( maždaug 30 mylių nuo 

O'Hare aerodromo). Per 86 akrus žemes yra daug gražios vietos pasivaikščioti ir 
pasidžiaugti gamta. Yra teniso, tinklinio ir krepšinio aikšteles.

Pastatas yra paskirstytas į du aukštus. Pirmame aukšte yra valgykla, kurioje 
būsite vaišinami: pusryčiais, pietumis ir vakariene. Pirmame aukšte yra labai erdvi 
koplyčia, kurioje bus laikomos §v. Mišios. Pastato antrame aukšte yra du namo 
sparnai. Viename sparne vyks paskaitos ir diskusijos, o antrame sparne, patogūs 
miegamieji kambariai( kambariuose 2 pavienės lovos).

Savaitgalio kainos 
(1 asmens kaina)

Trys dienos, su maistu ir nakvyne----------------135.00

Viena diena, su maistu ir nakvyne-------------- 95.00

Viena diena tiktai su maistu, BE nakvynės----- 50.00

NEGRĄŽINAMAS ĮMOKEJIMAS: $50,00 atsiunčiamas iki š.m. liepos 
mėn.l5(L Balansas $85.00 sumokamas iki š.m. rugsėjo mėn.ld. Čekius rašyti: 
Lithuanian Scouts Association Collegiate Division.

Registracija tvarko: fil. Ramona Kaveckaite: 4106 W. 97th Str., Oak Lawn, IL.
60453. Tel.: (708) 499-0687.

Jei butų klausimų galite kreiptis pas Studijų Dienų koordinatorę, fil. dr. Viliją R. 
Kerelytę, (708) 594-0400.

Laukiame Jūsų gausaus atsilankymo! Ad Meliorem!
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ALp(LK)3083
1996, Nr.5

ALDONA KAMINSKIENĖ
5714 S. WHIPPLE 
CHICAGO, IL 60629

SECOND CLASS

<3

Senutė ėjo, sunkiai pasirams
čiuodama lazda.

- Senulyte, duok man tą laz
dą! - sako maža Audrutė.

- O kam ji tau reikalinga, 
dukrele?

- Aš ją panešiu, kad tu pailsė-
turn.

* * *

Tėvas skundžiasi, kad jo laik
rodėlis neina, ir sako, kad reikės nešti 
pas laikrodininką išvalyti

- O ne, tėveli, to nereikia, - 
sako jo maža dukrytė, - aš tik vakar jį 
išvaliau su karštu vandeniu ir muilu.

* * *

— Kas čia per daiktas?
— Kompasas
— O ką jis rodo?
— Rodo Siaurą ir pietus
— Žiūrėk, jis rodo pietus 
Einam valgyti

Guli du patyrę skautai palapinėje. Vienas iš 
jų klausia:

-Linai,ką tau sako šis žvaigždynas?
-Nieko.
-O man sako, kad mūsų palapinę pavogė...

— Kuo būsi, kai užaugsi? — 
klausia skautininkas vilkiuką.
— Aš vis vien būsiu Vytenis

- Ne, jis neserga. Jis pirko baidarę ir dėl drąsos 
nori įsileisti keletą lašų jūrininko kraujo.
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