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(Pavasaris ankstyvas sprogdina Žilvyčius,
su saule džiaugsmuos Žengia per pievas į 

namus.
jis atneša Žiedelį ir skambesį varpų 
“Džiaugsmingas Aleliuja “Velykų rytą jums. 

“Šatrijos “Rpganos" dr. skautės su vadove Olga 
sveikina “Skautų Aido ” redakciją ir skaitytojus.

Daug pavasario nuotaikos, saulėtų dienų, 
linksmų Žygių ir stovyklų.

Lietuva

(Mieli redaktoriai,
siunčiu keletą sakinių apie mūsų veiklą, (jaila, 

kad Sį syki liūdnoką, bet toks jau gyvenimo kelias.
Įdedu ir keletą nuotraukų. (Būtų gera pamatyti 

“Skautų Aide".
“Budime
(M. “Vasdiauskįenė
“Toronto
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MMDBiKfi imbwii wStoii
Už tėviškėlę brangią
Ir nemirtingą vėlę,

Už pirmą žodį vaiko
Ir šypseną senelio,
Už žemės trumpą laiką,
Paklydusią avelę,

Už nuostabius žvaigždynus, 
Aukštai — už paukščių taką, 
Kad ateities nežinom, 
Širdis jauna kad plaka,

Už šviesią, šiltą saulę,
Už bežaidžiantį vėją,
Už nuostabų pasaulį,
Už Sūnų Atpirkėją,

Už viską Tau dėkojam
Mes vakare ir rytą.
Šioj žemėj tik klajojom -
Priimk mūs’ maldą šitą!

Sesė Rita (Fabįjonlenė)
Pasaulio valdovas - M.K. Čiurlionio pieš.

Alsėdžiai, Telšių ap.
Lietuvos \ 

nacionalinė t 
M. Mažvydo 
biblioteka
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Prie istorinės vėliavos, v.s. R. Belzinskas ir sk.vytis T.
Beržinskas. Cleveland kovo 24 1996 D x-Nuotrauka V. Bacevičiaus

Sesuo vyresnioji skauti
ninke Izabelė Jonaitienė mū
sų skautams paskolino Lie
tuvos vėliavą, prašydama 
kad ji būtų pakabinta Kaziu
ko mugėje. Vėliavos istorija 
yra ilga, tačiau čia pami
nėsime tik kelis įvykius. Ta 
vėliava buvo Rytų fronte. Pę 
karo vienas karys ją atvežė į 
Vokietiją, į Lietuvių pabė
gėlių stovyklą Šenfelde. Jis 
atidavė vėliavą lietuviams 
skautams, kuriems vadovavo 
majoras Antanas Jonaitis. 
Izabelė Jonaitienė vėliavoje 
išsiuvinėjo skautiškus ženk
lus bei įrašus.

Regensburge vyskupas 
V. Padolskis vėliavą pašven
tino o šventąsias Mišias at
našavo vyskupas V. Brizgys. 
A. Jonaičiui vadovaujant, 
Šenfeldo stovykloje prie tos 
vėliavos įžadus davė apie 
150 skautų ir skaučių. Izabe
lė Jonaitienė lūpinosi tų skau
tų uniformomis.

V. Bacevičius

4C*4c4c4C4e4C**4C^4«4C4C^4«*********¥***¥**¥******¥**** * * * ¥ * * * * ** ** 4

ČIA ĮDOMU
Danų kalbininkas Rask 

(1787-1832) mokėjo 230 kalbų. 
Tarp jų lietuvių, latvių, suomių, 
armėnų, gruzinų, sanskrito, 
norvegų, portugalų, hebrajų ir t.t.

Tad ar taip sunku mokėti 
lietuvių kalbą?
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NIJOLĖ JANKUTĖ
Iliustravo
F.D. Prekerytė

TĘSINYS

SESĖ LAIMUTĖ

Nuskambėjo paskutinė daina, 
užgeso paskutinis laužas.

— Jau rytoj namo? — stebėjosi 
Danutė. Nors buvo pasiilgusi 
mamos, bet su stovykla skirtis 
nenorėjo. Ji trepsėjo takeliu, 
įsikibusi skiltininkei Laimutei 
į ranką.

— Sese, ar tu nori važiuot na
mo?

— Umhum...
- O aš nežinau ... Dar 

galėčiau stovyklaut. Bet mama 
manęs per daug pasiilgtų. Gal 
ir verktų...

— Rytoj jau išvažiuojam, Da
nute.

— Aha. Bet man patiko...
- Kas?
— Viskas. Laužai labiausiai. 

Ir palapinėj miegot... Ir 
dainuot...

— Kuri daina tau geriausiai 
patinka?

— O ta...ta...žinai ta... apie ežį.
— Girdėjau, girdėjau... pradėjo 

niūniuoti Laimutė.
— Šita, šita! — nudžiugo Da

nutė ir uždainavo: — Malūne 
nau-jie-ną gir-dė-jau!

— Ten ma-lūne ežys ma-lė, 
ežio vai-kai gir-nas ka-lė! — 
pritarė jai ir kitos Bitės.

Netrukus dainavo visos iš 
laužavietės grįžtančios skautės. 
Vieną dainelę sekė kita, ir dar 
kita, ir dar... Paskutinė naktis 
stovykloje! Kas gi norėjo mie
goti?

Tik ne Bitės! Jos dar turėjo 
daug kalbos. Apie skilčių 
varžybas, žinoma. Šį vakarą 

buvo paskelbtos laimėtojos. O 
laimėtojos buvo — Bitės! Antroji 
vieta su 340 taškų! Tai kas, kad 
pirmąją nusinešė Pelėdos: jos 
buvo didelės, su geltonais kak
laraiščiais. Bet iš paukštyčių 
darbščiausios — Bitės!

— Aš seniai žinojau, kad lai
mėsim, — išdidžiai aiškino Ve
rutė.

— Nieko tu nežinojai! — numo- 
i jo ranka Julytė.

— Sese, tu gera skiltininkė. 
Pati geriausia — visam pasau
ly! — apkabindama Laimą, 
čiauškėjo Danutė.

— Ačiū, Danute! Tu geriausia 
paukštytė... visam pasauly! — 
patenkinta juokėsi Laimutė. 
Mirgančioje žvakės šviesoje ji 
žiūrėjo į Bičių veidelius.

— Pirmą savaitę ji tik zirzė ir 
tingėjo, — galvojo Laima, — bet 
dabar jai viskas gerai. O Dalia, 
Danutė ir Onytė nemokėjo pasi
kloti lovučių... Dabar visai ne
blogai pakloja... Vida ir Birutė 
bijojo miegot palapinėj... Jau 
nebebijo. O Julytė išmoko lietu
viškai dainuoti...

— Kitą vasarą važiuojam vėl 
visos į stovyklą? — pasiūlė
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Laima garsiai.
— Taip, sese! — linksmai atsi

liepė Bitės.
— Kitą vasarą mes pačios 

pasistatysim palapinę!
— Ir būsim visos vėl toje 

pačioje skiltyje! Gerai?
— Būtinai!
Mergytės apstojo Laimutę 

rateliu.
— Bi-te-lė darbš-ti! — šūktelėjo 

ir kikendamos užpūtė žvakę.
O rajone sesės Vilijos 

švipukas jau pranešė tylą.
— Labanaktis, Bitės!
— Labanaktis, sese Laima!
Greitai sumigo skautės, 

miegojo ir miškas. Tik mėnulis 
pro medžių šakas spoksojo į 
stovyklą. Jis nustebo, net 
prisimerkė, rajone pflmatęs 
surištas dėžes, ilga eile 
sustatytus lagaminus...

— Stovykla baigėsi! — šla
mėdamas aiškino mėnuliui 
ąžuolynas.

— Ir vasara... ir vasara... — 
liūdnai smuikavo svirpliukai.

(Bus daugiau)
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Vilniaus “Birutės” draugovė siunčia sveikinimus

'4

Vieną, ypač apsnigusį, žiemos 
rytą iš įvairiausių Telšių kam
pelių į slides įsikibę, sutarton vi
eton traukė vienas skautai 
brolelis, viena sesė, garbės 
svečias klierikas Raimundas ir 
trys ateitininkai su savo vadovę 
mokytoja E. Martinkienę 
priešakyje. Ęuvo devynios va
landos ryto, tačiau visi buvo 
ypač žvalūs ir susirinkę pas brolį 
Vilių kieme ilgai netūpčioję, 
nusprendė “balnoti žirgus” ir į 
kelią. Su pirmuoju kalneliu visi 
susaitvarkė draugiškai, bet kai aš 
prisiminiau, kad pirmą kartą 
stoviu ant slidžių antro kalnelio 
įveikti nebepavyko. Bet 
pasirodė, kad labai norint galima 
išmokti “važiuoti” ir ant slidžių. 
Trečias ir ketvirtas kalnelis 
visiems buvo sėkmingi. Tad 
dairėmės po baltu apklotu apklo
tus kažin kur besibaigiančius 
laukus.Pravažiavom keletą či
urlenančių upelių per kuriuos 
besikeliant pusnyse pasivoliojo ir 
tvirčiau ant slidžių bestovinčių 
keleivių.Dar dažnokai 
klimpome į šaltuosius pusnynus, 
bet pasiekėm pirmąjį kaimelį. 
Kiek ilgiau pailsėję, išgėrę 
karštos arbatos, patraukėme toli
au. Visų nuotaika pakilo 
pasiekus mišką. Čia ir prasidėjo 
visi linksmumaiVisą kelią vėžes 
mums darė klierikas Raimundas 
(užuojauta jam). O miške sniego 
dar daugiau. Eglių šakos, po bal
tomis pusnimis labai maloniai 
braškėjo. Nieko nesinorėjo jud
inti, o tik grožėtis. Bet “maloni
ausia” buvo miške griūti. O 
būdavo važiuojant į kalnelį 
krenti ant nugaros. Ir matai, kad 
kojos kažkur viršuj, o galva ten, 
kur turi būti kojos. Laimei atsku
ba brolis Vilius ir brolis Tomas,
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kurie po didelių pastangų pastato 
tave ant slidžių. Palikę mišką 
savo vietoje, traukėmę toliau. 
Pietums aplankėme mūsų garbės 
svečio gimines. Gėrėme garuo
jančią arbatą su uogiene ir 
gėrėjomės namų dvasia. 
Padėkoję svetingiems 
šeimininkams, išsiruošėme nau
jais keliais namo. Nauji keliai, 
nauji miškai, naujos bėdos 
virstant. Kelionėje sutikome tris 
stirnas ir du zuikius. Ateitininkų 
vadovė, išlindusi iš duobės, į 
kurią netyčia įkrito^ (nesakysiu 
kaip atrodė), pasakė:

— O te po sniegu šilta.
Vargais negalais pasiekę mi

estą supratom kaip skiriasi 
sniego “brolybė”. Padėjome 
vienas kitam nugalėti pusnis. 
Tokios kelionės nepamišime iki 
kitos žiemos. O kas žino ar vėl 
bus tokia balta balta žiema ir 
tokia neužmirštama kelionė.

Sesė Lina Juškaitė Kauno “Žemynos” draugovė

Atženks tyliai, palengva tie laikai, 
Kada visi mazgai tvirtai bus surišti, 
Kad paskutinj siusime: "Viskas gerai", 
susupsim vėliavą, palikusios ženklu: 
Tarė jo me namo". Kas liks tada 
Ateinantiems laikams?

Ne sau sukrausim išminties turtų, 
Ne sau vien laimės dalią bei džiaugsmus: 
Su sesėmis užtrauksime kartu 
Mes meilės,paslaugų,drąsos giesmes, 
Ir plauks nuplauks kaip balzamas garsiai 
Ateinantiems laikams.

Ką savo sesėms mes paliksim ? Petis j peti sesės,tad linksmai I
Žvilgsnius erdvių plačiųjų, degančius sapnus ? Kai kelio galą prieisim pagaliau 
Ar tai,kaip aukso aušrą pasitiksime, 
Kaip mišką,pievąjūrą,dangų ir laukus 
Glostys akis-ar tai joms kraitis bus 
Ateinantiems laikams.

Tvirtesnės rankos vėliavą iš paims, 
Ir jų širdis tada supras,pajaus : 
"Ateinantiems laikams"

PAGAL AJVLW.-J
Iš Šiaulių miesto skautų leidinio

5

7



KROATIJOJE jau ketvirtą 
vasarą rengiamos „Aušros“ stovyk
los nuo karo nukentėjusiems vai
kams. Dvylikoje stovyklų dvi savai
tes stovyklauja 1000 vaikų, prara
dusių tėvus, sužeistų, išvietintų ir 
kt. Tarptautinis Raudonasis Kry
žius giria stovyklų skautišką nuo
taiką ir programą, padedančią 
vaikams karo skaudulius pergy
venti.

LONDONE įvyko skautų mu
zikų koncertas pasauliniam skautų 
fondui paremti. Renginyje dalyva
vo 300 asmenų, o sukeltos lėšos 
(apie $87.000) skirti skautų projek
tams gamtai globoti. Londono 
graikų bendruomenė daug prisidė
jo, šventėje dalyvavo Švedijos bei 
Graikijos karaliai ir karalienės.

j,
EUROPOS skautų ir skaučių 

vadovų pasitarimas Austrijoje buvo 
pavadintas „Skautybė — taikos 
kultūra“. Atstovauta 40 valstybių.

LUKSEMBURGO Vyriausiasis 
skautininkas didysis kunigaikštis 
Jean savo pareigas eina jau 50 
metų. Pasaulinis skautų komitetas 
įteikė jam Žalvario Vilko žymenį, 
o skautai surengė didžiulę šventę.

PASAULINIS Jaunimo foru
mas kviečiamas liepos 3-5 d. Nor

vegijoje. Šeštame tokiame pasitari
me dalyvaus po du atstovus ir tris 
stebėtojus tarp 18 ir 26 m. am
žiaus. Kadangi skautų sąjūdis yra 
ne tik jaunimui, bet ir jaunimo 
sąjūdis, šis šeštasis JF vyksta prieš 
pat pasaulinę skautų konferenciją, 
kad siūlymai būtų tiesiai perteikti 
ir svarstomi.

„ŽIŪRĖTI PLAČIAU“ yra 34- 
tosios Pasaulio skautų konferenci
jos šūkis Oslo, Norvegijoje, liepos 
8-12. Kiekviena WOSM (pasaulio 
skautų sąjūdžio organizacijai) 
priklausanti sąjunga siunčia šešis 
atstovus ir raginama atstovų tarpe 
turėti jaunimo. Dalyvaus apie 1000 
asmenų.

SKAUTŲ VYČIŲ pasaulinė 
stovykla Moot vyks liepos 15-25 d. 
Švedijoje. Stovykloje dalyvaus 18- 
25 m. jaunimas, stovyklos mokestis 
taikomas pagal kiekvienos šalies 
vidutinę algą.

AUSTRALUOS skautų vadovų 
lavinimo kursai buvo valdžios 
pripažinti kaip suaugusiems lavinti 
programos, prilygstančios kursams 
universitete.

JUNGTINIŲ TAUTŲ 50-ties 
metų sukakties proga buvo su
kviestas jaunimo forumas Ženevo
je. 220 atstovų iš 70 valstybių 
svarstė taiką, pakantą, gamtos 
apsaugą, kraštų vystymąsi, jaunimo 
dalyvavimą visuomenėje, teisingu
mo klausimus. Pasirodo, du treč
daliai dalyvių skautavę ar tebe- 
skautauja, tai buvo pakviesti į 
skautų centrą pusryčiams su Žene
vos skautais.

DŽIAMBORĖJE dalyvavo 
29.000 skautų ir vadovų iš 166 
šalių bei kraštų. 1995 rugpjūčio 
mėn. Olandijoje susirinko iš dau
giau valstybių negu bet kada nuo 
pasaulinių skautų stovyklų pradžios 
prieš 75 m., nes įsijungė skautai iš 
buvusių komunistinių šalių.

MONGOLUOJE yra 5.000 
skautų. Pernai vietiniai skautai su 
svečiais iš Vakarų Australijos ir 
Škotijos kupranugariais keliavo per
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visą šalį, kaimuose pravesdami 
skautiškus užsiėmimus ir supažin
dindami žmones su skautavimu. 
67% Mongolijos gyventojų yra 
jaunesni negu 28 m.

KAPELIONAI posėdžiavo 
Romoje lapkričio mėn. Italijos 
skautų sąjunga globojo skautų 
sąjungų kapelionų (dvasios vado
vų) suvažiavimą.

ITALIJOJE popiežius Jonas 
Paulius II susitiko su 30.000 vilkiu
kų.

JAPONIJOS skautų sąjunga 
nusprendė į savo eiles kiekvienoje 
šakoje priimti mergaites.

KANADOJE skautai pasodino 
savo 50 milijoninį medį sostinėje 
Ottawoje. Tiek medžių pasodinta 
per 21 m. Angliškai medžiai vadi
nami "Scoutrees".

DIDŽIOJOJE Britanijoje 
paruoštas vadovams vadovėlis apie 
skautybės dvasinį pobūdį, pava
dintas „Dieve, ar Tu dar veiki?“.

INTERNET mėgėjas šveicaras 
skautas surašė Europos skautų 
centrus, kuriuose keliaujantys 
skautai bei skautės gali viešėti. 
Pridėta ir žinių apie šalis. Adresas: 
http: //www. switch, ch/div/scout- 
ingĄvtaie.

SINGAPŪRE pirmą kartą 
Jaunimo forume dalyvavo ir skau
tams nepriklausantis jaunimas. 44 
atstovai ir stebėtojai iš 12 sąjungų 
ir aštuonių kitų jaunimo organiza
cijų ar švietimo įstaigų svarstė 
Azijos bei Ramiojo vandenyno 
srities klausimus.

SCORE yra naujai įsteigtas 
skautiškų gaminių tinklas, apjun
giantis skautų krautuvėles ir tie

kimo skyrius. Stovyklavimo ir kiti 
geros kokybės reikmenys bus pažy
mėti užrašu "World Scout".

PIETŲ AFRIKOS Vyriausias 
skautininkas Nkwenkwe Nkomo 
yra buvęs politinis kalinys, skauta- 
vęs savo vaikystėje.

NEW YORKE spalio mėn. 
700 skautų ir 100 skaučių nešė 
lietsargius, pažyminčius Komuniją 
dalinančius kunigus popiežiaus 
Jono Pauliaus II pamaldose, o 400 
skautų vadovų padėjo rūpintis 
125.000 žmonių minia.

EDINBURGHO kunigaikščio 
tarptautinio žymens draugija pasi
rinko naują simbolį, kuriame aukš
tyn skrendantis paukštis išreiškia 
asmenines pasitikėjimo savimi, 
lavinimosi, aukštos kokybės pas
tangų vertybes. Žymens teikiami 
60-tyje šalių.

WOSM (Pasaulinio skautų 
sąjūdžio organizacijos) vadovybė ir 
Jungtinės Tautos pasirašė susitari
mą, kad skautų sąjungos padės 
rūpintis tremtiniais ir pabėgėliais.

EUROSTEPS yra skautiška 
programa, skatinanti skautus ir 
skautes keliauti po Europą ir 
įsijungti į įvairius projektus 16-oje 
šalių. Projektai: globoti jūros vėž
lius, vesti karo vaikams stovyklas, 
jūros žuvininkystė, viduramžių 
menas ir architektūra, muzikos 
studijų dienos, valyti upes, atstatyti

kalnų takus ir kt. šiose šalyse: 
Austrija, Belgija, Kroatija, Danija, 
Suomija, Prancūzija, Vokietija, 
Graikija, Airija, Italija, Olandija, 
Rumunija, Ispanija, Šveicarija, 
Švedija ir Didžioji Britanija.

ISPANIJOJE 30-ties skautų ir 
skaučių sąjungų atstovai svarstė 
galimus gamtos globos projektus, 
tuo pačiu susipažindami su Valen- 
cijos apylinkės gamtos apsaugos 
uždaviniais. Dalyviai mokėsi kaip 
suruošti tokių projektų stovyklas, 
rinkti lėšas, lavintis, naudoti elekt
ronines susižinojimo priemones.

AFRIKOS skautų konferencija 
susirinko Ugandoje ir išrinko 
srities skautų komitetą, tarėsi apie 
bendradarbiavimą su UNICEF, 
Afrikos valstybių vienetu, Unesco, 
Rotary klubu ir Raupsuotųjų glo
bos draugija. Tema buvo „Skauty- 
bė ruošia gyvenimui“.

„KONTIKI“ renginys Pietų 
Afrikos Transvalyje vyksta jau 10 
metų. Šimtas skilčių turi pastatyti 
plaustus ir juose 24 vai. gyventi. 
Aišku, be elektros ir be variklių. 
9.000 tėvų, motinų, brolių ir seserų 
stovyklauja pakrantėje, stebėdami 
savo skautų sėkmę.
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Sueigvse mes dainuojam, 
Dainos Ilgį Išmatuojami 
$tai trumpa - kita ilgesnė, 
Si garsi, o ta - tylesnė.

Apie'gėles mes dainuojam, 
Ir jų grožį išmatuojam. 
Rožė, rūta, pinhvija, 
O gražiausia - tai lelija.

Apie vandenį dainuojam 
Jaros gylį Išmatuojam. 
Aukso žiedas ten nuskendo 
Ir to dugno vis neranda.

Apie varlę mes dainuojam, 
Jos kurkimą išmatuojam. 
Kurkia ji tik vakarais, 
Gal kas nors iš to išeis.

Mes dainuojam, kai žygiuojam, 
Žingsnio ilgį išmatuojam. 
Žengiam tankiai ir lėtai, 
Nuo dainos skamba laukai.

KV7 ____nsniMwmj “ r:

•

Apie laužą mes dainuojam, 
Bet jo karščio nematuojam. 
Sėdime aplink ratu 
Ir dainuojame kartu.

Ir stovykloje dainuojam,
Skautės džiaugsmą išmatuojam.
Šaukiam devyniais balsais, 
Linksta žolė pakeliais.

Vaikai, pradėdami kalbėti deda pastangas ištarti žodžius, 
kaip juos girdi iš suaugusių. Bet kadangi jų liežuvis dar 
“kliba” tai jiems nevisados gerai sekasi. Todėl vaikai patys 
išranda savo kalbą. Štai tos kalbos trumpas žodynas.

Antis - atis 
arklys - kuziukas 
avis - būrė 
biaurus - viau 
brolis - liolis 
duona - niunė 
didelis - ilelis 

tėvas - tete 

šalta- žiužiu 
šilta - utata 
skauda - popa 
šuo - ciucis 
nėra - baba

valgis - nemnem 
višta - putė 
važiuoti - dyy 
žąsis - ziuzė 
žirniai - zizi 
pyragas - bagas 
paukštis - putiukas

dvokia - fe 
gražus - caca 
gardu - akh 
kieulė - kukė 
kopūstai - kupkai 
karvė - ptrukė 
kiašinis - kokas 

laukan - ptru 
mėsa - pepė 
marškiniai - kokai 
mušimas - pumpum 
obuo;ys - bubąs 
pinigai - dzindzin 
peilis - pleple

10



kiek ilgai mini minui

kengūra karvė1' kanarka katė šuo lydeka vilkas avis . elnias I
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„SKUDURINĖS ONUTĖS“
1963-1987 m.

Prieš daug metų, t.y. 1963 m. 
jaučiausi, kad esu sena, o dabar 
sužinojau, kad esu dar „jauna“: 
judu, krutu, groju, dainuoju ir... 
gyvenu... Ir štai kodėl:

1963 m. iš „AUŠROS VAR
TŲ“ tunt., sesės Jonės Bobinienės 
gavau pakvietimą:

„Miela sese, kviečiu prie bend
rų Kaziuko mugės darbų. Mūsų 
tunto kasa tuštėja, o į stovyklą 
važiuojančių sesių skaičius didėja. 
Tėveliai dejuoja, kad stovykla 
brangiai kainuoja, tad turim ir mes 
jiems padėti. Jei, sese, prie mūsų 
prisidėsi, tai šalia jaunesnių ir pati 
atjaunėsi. Mes visos buriamės į

1987 m. pajutom, kad pavar
gom, kad atėjo laikas mums pasi
traukti ir būrelį perleisti jaunes
nėms, kurios ir toliau sesės Jonės 
Bobinienės pradėtą darbą tęstų.

Tikėjomės, kad ateis sesės su 
naujomis idėjomis, jaunatviška 
energija, bet taip neišėjo, dauguma 
jaunų dirba, augina vaikučius, turi 
tunte pareigas, todėl visur suspėti 
joms būna neįmanoma. Todėl ir 
uždarėm savo „kromelį“ ir susirin
kusios pas sesę Albiną Ramanaus
kienę, po atsisveikinimo kalbų, 
skanių pietų, padainavusios, pas- 
paudėm viena kitai ranką ir būrelį 
likvidavom. Sesė Br. Variakojienė 
buvo apjuosta gražia juosta. Gaila 
praeities, nes sugyvenome gražiai, 
niekad nesusipykom, net laukda
vom tų darbo sueigų, kad galėtu
me kartu sueiti ir padirbėti.

v.s. Br. Variakojienė

Sesė Rita Fabijonienė taip eiliuoja 
apie „Skudurines Onutės“:

skautiškas eiles. Tad prašau prisi
dėti ir savo darbu ir patarimais 
mums padėti.

Nudžiugau, kai tokį pakvietimą 
gavau! Pralinksmėjau, atjaunėjau ir 
prie darbo būrelio prisidėjau.

Puolėm visos prie darbų, ir kai 
viską užbaigėm, pamatėm Kaziuko 
mugės paruoštus darbus: stovi 
tartum gėlės tautiniais drabužiais 
išpuoštos lėlės, staltiesėlės — 
iškaišytos. Išmargintų lėkščių, 
dėžučių, šilko gėlyčių daugybė. O' 
pajacų gražumėlis!

Puola pirkėjai prie sukrautų 
stalų ir nelieka nei pajacų, nei 
lėlių. O mes džiaugėmės be galo, 
kad prisidėjom darbu savo.

24 m. būrelis dirbo su dideliu 
pasisekimu ir tunto kasa pilnėjo. 
Nežiūrint pūgos, ‘ego, šalčio ir 
lietaus, skubėdavome į darbo 
sueigas.

Nuo būrelio įsisteigimo bėgo 
metai, keitėsi laikai, keitėsi ir 
būrelio sesių veidai. Per paskutinį 
dešimtmetį skaičius žymiai suma
žėjo ir tik saujelė liko sesių, kurios 
vis dar nepasiduoda ir savo ištver
mingumą rodo. Per būrelio sesių 
eiles praėjo apie 80 (!) sesių, ma
myčių ir močiučių. Pasivadinom 
„Skudurinėm Onutėm“, nes paja
cams, varlėms, katėms ir gėlėms, 
reikėdavo įvairiaspalvių skuduriu- 
kų.

Mes visos nešam metelių naštą, 
Nebeįskaitom net savo rašto, 
Plaukus padažom — ir vėl blondinės, 
Kaulai tik braška, kojos medines. 

Veidai raukšlėti, liemuo pradingo, 
Vienos tik širdys dar vis jausmingos, 
Kartu skautavom, kartu pasenom, 
Ačiū, Dievuli, gražiai gyvenom!

O kada lauksim prie dangaus vartą, 
Kad koks šventasis ten mus užtartų, 
Tik pasakysim: „Mes tos Onutės“... 
Įleis į dangų, net be eilutės.

Šiandien aš noriu primint būrelį, 
Kuris išgarsino šią šalį, 
Tai „Skudurines Onutės“ buvo, 
Šimtus klounų kas metai siuvo!

io
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GYVOJI GAMTA LIETUVOJE

ztfffllJffl, 1101

Pagal „Lietuvos statistikos 
1994-1995 metraštį“, Lietuvoje 
šiuo metu yra apie 3400 briedžių, 
14.000 elnių, 350 danielių, 82 
muflonai, 19.000 šernų, 41.000 
stirnų, 30 stumbrų, 20.000 voverių, 
54.000 kiškių, 7.900 kiaunių, 11.000 
lapių, 4.300 ondatrų, 1900 audinių, 
1900 mangutų, 7.200 bebrų, 684 
vilkai, 48.000 kurapkų, 750 fazanų.

Išviso yra 1101 įvairių drausti
nių, kuriuose saugojami gyviai, 
augalai, geologijos reiškiniai, pauk
ščiai, ropliai ir kt. Valstybiniuose 
rezervatuose bei parkuose saugoja
mi žinduoliai, paukščiai, žuvys ir 
augalai. Garsiajame Čepkelių 
raiste tokių globojamų yra 33 rūšys 

i žinduolių, 158 paukščių rūšys, 11 
žuvų, 709 augalų. Žuvinte saugoja
mos 255 paukščių rūšys, Aukštaiti
jos parke 878 rūšys augalų.

axw

Man patinka su šiltoj rankom 
sniego gniūžtę padaryti, 
į vandenį rankas įmerkus, 
spaudyti muilo putas, 
patinka glostyti šuniuką, 
mažytį kūdikėlį, 
mamos plaukus 
ir senelio veidą. 
Viešpatie, 
labai norėčiau 
ir Tave paliesti

v.s. Liuda Rugiehienė
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KŪRYBINGA VADOVE - 
LAIMINGAS ŽMOGUS

Kas gi yra kūryba, kūrėjas ir 
kūrybingas žmogus?

Kūryba yra ko nors naujo pa
gaminimas. Pagrindinis kūrėjas 
yra Tobuloji Būtis — Dievas. 
Jam vienam priklauso galia 

, sukurti viską iš nieko. Tuo tar
pu, žmogus kuria naują daiktą 
iš medžiagos, kuri jau yra, arba 
naują savo minties produktą 
(mokslai, filosofija), pasiremda
mas prieš ji gyvenusios žmonijos 
išmintimi bei atradimais. Pa
grindinės kūrybos formos yra: 
a) dieviškoji (nuolat atsinau
jinanti gamta), b) žmogiškoji 
(žmonijos kultūra: filosofija, 
mokslai, visi menai).

Taigi kūrėjas yra žmogus, 
kuris kuria ką nors naujo virš 
minėtose kultūros srityse. 
Kūrimas yra aukščiausios rū
šies žmogiškosios pastangos, o 
kūriniai —į tų pastangų vaisiai. 
Kūrimas, tuo pačiu, yra ir pats 
sunkiausias darbas. Po fizinio 
darbo kynas ilsisi, kai tuo tar
pu kūrėjo minties jėgos yra 
nuolat įtemptos. Vienos meni
ninkės Lietuvoje žodžiais — 
„laisvalaikio nėra; kiekviena 
minutė, kada nekuriu, yra 
prarasta”?'

Kiekvienas! mūsų trokštame 
save išreiiėsti, save kitam 
parodyti, „būti kuo nors” žmo
nių tarpe, ^Kūrybingas žmo
gus tai pasiekia išoriniais, 
medžiaginiais dalykais (pini
gais,. prestižu, manieromis, 
fiziniu grožiu); kūrybingas — 
savo kūriniu.

Kūrybingas žmogus nėra tas, 
kurį suprantame kaip kūrėją (iš 
didžiosios raidės), paliekantį 
pasauliui didžius meno bei 
mokslo veikalus. Kūrybingas 
žmogus — kultūringas žmogus, 
turįs kūrybinių palinkimų ir 
juos išnaudojantis vienoje ar 
kitoje žmogiškos kūrybos srity
je. Jis gal nėra didelio masto 
vertybių kūrėjas, bet jo dvasinis 
įnašas visų laikų ir visų tautų 
visuomenėms yra reikalingas ir 
svarbus.

Kuo skiriasi kūrybingas žmo
gus nuo nekūrybingo? Žinoma, 
ne savo išore, bet vidumi — 
dvasia. Kūrybingas žmogus 
nėra minios žmogus. Jis atviras 
gamtai, žmogui, dvasios pasau
liui; jis stengiasi save pažinti, o 
kitą suprasti. Tai ir yra sąlygos 
kūrybingumui augti.

Kūrybingas žmogus nepri
klauso nei miniai, nei nuo 
minios. Jis mėgsta vienumą, 
tačiau niekad nėra vienišas. Ar 
žinai, sese, kas yra vienuma? 
Tai — pabuvimas su savim. Ar 
tu gali pabūti su savim, mąsty
dama apie tai, kokia esi ir kokia 
norėtum būti? Gilieji esmės 
klausimai:, kas esu ir kokia 
mano paskirtis gyvenime, nie
kada negali rasti atsakymo 
minios triukšme.

Vienas iš liūdnų modernaus 
žmogaus gyvenimo faktų yra jo 
negalėjimas būti su savim. Jis 
nebemoka spontaniškai džiaug
tis ir supa save triukšmu. 
Kodėl? Šių laikų žmogus atmetė 

savo dvasinį pradą; jam nuolat 
aiškinama, kad jis tik gyvulys 
tarp gyvulių; kad jis už nieką 
neatsakingas; kad jis turi 
žiūrėti tik savęs. Visa tai, 
tačiau, neveda į visokiomis 
kalbomis ir visokiais balsais 
skelbiamą „išsilaisvinimą”, bet 
į vidinę tuštumą, į neviltį, į 
begalinį menkavertiškumą, ku
ris, skandinamas triukšme, 
dirbtinuose pasilinksminimuo
se, narkotikuose, savęs ir kito 
žudyme.

Ar pagalvoji, sese, kas esi? 
Kalbame apie kūrybą ir, kūry
bingumą, bet ir tu pati esi 
kūrinys, sukurtas Absoliučios 
Būties iš gamtiško kūno ir 
antgamtiškos sielos. Ar pagal
voji, kad esi savo Kūrėjui atsa
kinga už savo gyvenimą? Vis 
kas tau yra Jo duota? Net h 
tada, kai tu sąmoningai, ar 
nesąmoningai nuo Jo nusigręži, 
tu vis tiek priklausai Absoliutui 
— Tobulybei. Todėl ir tavo pa
skirtis gyvenime yra: tobulėti ir 
tobulinti. Kaip tą įvykdyti? 
Mylint artimą, kaip save; tar
naujant artimui, ir džiaugiantis 
gyvenimo dovana.

Džiaugsmas — didelis menas, 
kurį prarado šis atradimais ir 
išradimais išpuikęs amžius. „To 
miss joy is to miss all”, — sakė 
žymus rašytojas R. L. Steven
son. Ar pagalvoji, sese, kas gi iš 
tikrųjų yra džiaugsmas? Tai 
akimirka didelės nuostabos, be
galinio gerumo, staigaus pa
jutimo, kad gyveni, kad gražu, 
kad miela. Džiaugsmas — tai 
žvilgsnis į daiktų esmę ir 
gyvenimo prasmę. Tokiu 
džiaugsmu žmogus džiaugiasi,
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Vysk. S. Tamkevičius su skautėmis Chicagoje

Gegužės 4 d. vyskupas Sigitas Tamkevičius buvo 
paskirtas Kauno arkivyskupu. 1989 m. tuomet kun. 
Tamkevičius dalyvavo Lietuvos skautų atkuriamajame 
suvažiavime ir buvo vyskupų pakviestas būti skautų 
dvasios vadu.

Arkiv. Tamkevičius gimė 1938 m., buvo 
pašventintas kunigu 1962 m. 1972 m. pradėjo 
redaguoti “Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką” ligi 

1983 m., kada buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą iki 
1988 m. pabaigos. 1991 m. buvo pašventintas Kauno 
arkivyskupo padėjėju ir toliau tęsę savo uždavinį 
talkinti Lietuvos skautams bei iš vis rūpintis jaunimu. 
Arkiv. TamkdVičius 1990 ir 1991 m. lankėsi S. 
Amerikoje, susitiko su lietuviais skautais, aplankė 
Rako stovyklą.

3SEEE£HSEKEEn3BCSTEEESSEEECSSECEEBBEEEEEB^EJE

kai jis save atidaro gamtai, 
kitam žmogui, kūrybai. Todėl 
visi didieji žmonijos kūrėjai ir 
visi šventieji tikrai mokėjo 
džiaugtis. (Paskaityk Haende- 
lio, M. K. Čiurlionio, šv. 
Pranciškaus Asyžiečio biografi
jas). Kuo labiau žmogus supran
ta, kad jis yra žmogus, kad jo 
gyvenimas ne koks beprasmis 
atsitiktinumas, tuo labiau jis 
džiaugiasi. O kuo labiau jis 
džiaugiasi, tuo lengviau jam 

. visa tai suprasti.
Kadangi esi skautė, miela 

sese, tau yra lengviau gyventi 
prasmingai ir kūrybingai. Jei 
susikaupsi ir įsigilinsi į 10-tį 
skautų įstatų, pamatysi kokio 
tai prasmingo ir džiugaus gyve
nimo gairės! Įsivaizduok save 
tikrai nuoširdžiai gyvenančią 

pagal tuos įstatus visą laiką, 
diena iš dienos, ne tik sueigoje 
ar stovykloje. Įsivaizduok taip 
gyvenančius savo draugus ir 
drauges. Kokią nuostabią įtaką 
jūs padarytumėte savo aplinkai!

Visa tai veda į atsakymą, kas 
yra kūrybinga vadovė. Kūrybin
go žmogaus charakteristika ga
lima suvesti į pačius pagrin- 
diniausius bruožus: pagarba 
gamtai ir žmogui, tikėjimas 
antgamtiškais pradais, pajėgu
mas džiaugtis. Iš viso to plaukia 
ir kūrybingumas, visa tai tinka 
ir kūrybingai vadovei.

Bet kas yra vadovė? Tai as
muo, kuris veda kitą asmenį į 
kokį nors tikslą. Skautė vadovė 
veda kitą sesę į asmeniškąjį 
tobulėjimą, tarnaujant Dievui, 
Tėvynei, Artimui. Atkreipk, 

sese, dėmesį į žodį tarnauti. 
Skautė vadovė tarnauja ir 
moko savo sesę tarnauti, rody
dama pavyzdį!.

Tarnavimas šiais laikais yra 
visai paniekintas ir išbrauktas 
iš žmogaus gyvenimo. Moder
nus žmogus vadovaujasi šūkiu 
— „kiekvienas pats sau. Nesu 
savo brolio nei sargas, nei tar-' 
nas!”. Šitokio, klaidingai 
suprasto, individualizmo 
rezultatai liūdni, nes žmogus, 
kuris kitam žmogui nepatar
nauja, yra savimeilės vergas.

Kūrybinga vadovė seses veda 
į tikslą įdomiais keliais, nes:

1. ji visada ieško naujų kelių 
ir būdų (nepamiršdama tikslo 
per priemonę);

2. ji duoda pavyzdį savo gyve
nimu, ne žodžiais (žodžiai pamo-
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ko, bet pavyzdys patraukia!);
3. ji stengiasi geriau pažinti 

savo vadovaujamas seses;
4. ji skatina kūrybingumą 

savo vienete;
5. ji save ugdo ir tobulina.
Kas tie įdomieji keliai, kuriais 

kūrybinga vadovė veda savo 
seses į tikslą? Tai panaudojimas 
savo kūrybos, savo meniškųjų, 
moksliškųjų ir visuomeniškųjų 
gabumų vienete.

Kaip vadovė geriau pažįsta 
savo vadovaujamąsias? Palaiky
dama su jomis ryšį ir po sueigos 
ar stovyklos; domėdamasi jų 
asmenišku gyvenimu; atkreip
dama dėmesį į jų džiaugsmus ir 
skausmus; skatindama tarpusa
vį sesių sugyvenimą ir susidrau
gavimą ir už sueigos ribų.

Kaip vadovė save ugdo ir 
tobulina? Tarnaudama artimui, 
būdama atvira gamtai, žmo
nėms, džiaugsmui, skaitydama; 
lavindamas! rankų darbuose. 
Kūrybinga vadovė nesitenki
na eiti, su gyvenimu, ji sten
giasi gyvenimą kurti!

Kūrybinga vadovė — dosni va
dovė. Ji dalina gėrį ne tik toms, 
kurioms vadovauja, bet visiems. 
Žymus psichologas ir autorius 
dr. Maxwell Maltz teigia, kad 
kiekvienas žmogus yra reika- 
ingas šių pagrindinių vertybių: 

meilės, saugumo, kūrybingumo, 
pripažinimo, naujų patirčių ir 
savigarboj. Kūrybinga vadovė, 
pagal savp jėgas ir sugebėjimus, 
šias vertybes dalina savo ar
timui ir sulaukia jų grįžtant 
jai dešimteriopai. Nes Gėris 
auga dalinamas ir gausėja 
atiduodamas.

Sesė Nijolė

v.s. Česlovas Anužis

Sunkios ligos išvargintas, š.m. 
kovo 26 d., savo namuose mirė 
a.a. vyresnis skautininkas 
Česlovas Anužis, Detroite iš
gyvenęs 45 metus.

Atsisveikinimo metu buvo 
prisimintas Česlovo Anužio 76 
gyvenimo metai, kurių net 66 
buvo skirti skautavimūi. A.a. 
Česlovas net 20 metų buvo 
„Baltijos” tunto tuntininkas, 
„Vytenio” vilkiukų draugovės 
draugininkas, „Mindaugo” 
skautų draugovės draugininkas 
ir Zenono Tarvainio vardo skau
tų vyčių būrelio vadovas. Akty

viai prisidėjo prie IV Tautinės 
stovyklos ruošos darbų. Medžio 
drožiniai ir kiti jo rankdarbiai 
puošdavo Kaziuko muges. Mė-> 
go dainavimą, lietuviškas! 
dainas. Jo vadovaujami laužai; 
pralinksmindavo visus jubilieji
nėse ir tautinėse stovyklose. 
Atsisveikinimo metu Yolanda 
Zaparackienė perskaitė P. Ne
dzinsko eiles „Budėkim, vy
čiai”. Šį viešą atsisveikinimą 
skautai užbaigė v.s. kun. St. 
Ylos IV Tautinei stovyklai 
sukurta giesme — „Vakarinė 
skautų giesmė”.

Velionis daug darbo skyrė pa
dėdamas Dainavos jaunimo sto
vyklai, Dievo Apvaizdos Kultū
ros centrui, Šv. Antano parapi
jai ir Lietuvių namams. Į laido
tuves buvo atvykę artimieji iš 
Floridos, Connecticut, Illinois ir 
Kanados. Jo pasiges ne tik' ar
timieji šeimos nariai ir lietuviš
koji skautija bei plačioji vi
suomenė, bet visi su kuriais 
gyvenime bendravo.

Algis Zaparackas

Australijos rajono gretas 1995- 
siais labai praretino mirtis. Į 
Amžinąją stovyklą iškilo šie mūsų 
broliai ir sesės.

v.s.fil. Izidorius Jonaitis 
(1909.3.5. - 1995.6.7, Sydnejuje)

sk.v. Jonas Rimantas Meiliūnas 
(1945 - 1995.7.13, Melbourne)

v.s. Elena Lipkutė-Laurinaitienė 
(1919.4.27 - 1995.9.7, Sydnejuje)

v.sk. Daina Kristina Mauragytė 
(1970.5.11 - 1995.10.1, Lietuvoje)

v.s.fil. Balys Barkus (1920.5.1. -
1995.11.5, Sydnejuje)

Židinietė Engelberta Angelika 
Miniotaitė-Schaefferienė (1929.9.28 
- 1995.11.8, Sydnejuje)

sv.vytis Algirdas Janavičius 
(1920.3.9 - 1995.1214, Sydnejuje)
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Skautiškos apeigos švenčiamos 
per ypatingas šventės, pažymėti 
skautų ir skaučių atsiekimams 
(įžodis, patyrimo laipsniai, 
specialybės), sueigas pradėti ir baigti, 
išreikšti jausmus, draugystę, tautines 
nuotaikas ir tarnybą artimui 
pabrėžti.

Skautų apeigos gali būti 
paprastos ar sudėtingos, ilgos ar 
trumpos. Kaip visi skautiški dalykai 
— turi turėti tikslą. Po to, kai skautai 
patiria keletą apeigų, jie ar jos patys 
gali apeigas, ceremonijas, šventes 
suplanuoti su nedidele vadovų talka.

Ceremonijoms svarbi vieta, kaip 
jos praeis, kas vadovaus, kokios 
dainos (eilėraščiai. skaitiniai), 
muzika, vėliavos ar simboliai, kitos 
priemonės. J eigų dalyvauja svečiai — 
tėveliai, skautų rėmėjai,' stovyklos 
svečiai — jiems reikia paaiškinti, kad 
tai SKAUTŲ apeigos. Svečiai 
supras, kad ceremonijos nėra 

"pasirodymas ar teatras.
Apsvarstytina, kada bus tyla, 

žodelis, kaip dalyviai stovės 
(pusračiu, ratu, kartais rikiuotėje). 
Apeigų eiga tokia, kad kiekvienas 
dalyvis turėtų ką išgyventi. Jeigu 
ceremonija (kaip laužo pradžia, 
laužo pabaiga) vyksta prie ugnies ar 
kitos šviesos, svarbu, kad pravedan
tieji būtų matomi, tai yra, nestovėtų 
tarp liepsnos ir kitų dalyvių, o už 
liepsnos, ar šalia jos.

Skautų apeigos būna lengvai 
suprantamos ir neilgesnės, negu 
reikia. Pavyzdžiui, stovykloje 

vėliavas kelti gali visi stovyklautojai, 
nuleisti — budinti skiltis, davus 
signalą visai stovyklai tą minutę 
ramiai stovėti. Arba, skautų 
aukštesnieji vadovai ir vadovės jau 
žino, kad dovanų keitimasis ar 
vyresnių apdovanojimas ordinais, 
padėkos lapais ir kt. paprastai vyksta 
uždarame vadovų ratelyje, o ne kartu 
su skautais ir skautėmis, kurie liktų 
tik nedalyvaujantys žiūrovai.

Vasaros stovykloje ypatingai 
pabrėžtina rami valandėlė laužo 
pabaigoje. Čia būtinai turi būti 
vadovo-ės žodis — viena paprasta 
mintis ar kartais ilgesnis pasako
jimas, kuris prieš naktį, jautriu metu,, 
sukauptų dalyvių mintis. Po minčių 
— labai trumpos apeigos su vėliava, 
herbu, žvakėmis ar pan.

Tokių apeigų yra labai daug!
Dešimt skautų ar skaučių sustoja 

pusračiu ir kiekvienas pasako vieną 
skauto įstatą.

Uždegamos trys žvakės — 
Dievui, Tėvynei ir artimui. Arba, 
geltona, žalia ir raudona»žvakė su 
paaiškinimu apie vėliavos spalvos 
reikšmę.

Malda —-tyli minutė arba iš 
maldaknygės skautų malda, arba 
savo žodžiais sukurta.

Sūkis, stovyklosarvienetoarkita 
daina.

Užrašas su pastovyklės ar 
stovyklos vardu. Gali būti stovyklos 
pradžioje įteikiamas pastovyklei ar 
stovyklai ar pakabinamas prie vartų 
su tinkamu žodeliu, linkėjimu.

Stovyklos ženkliukai išdalinami 

su sakinėliu. Pvz., „Didvyrių žemės 
ženkliukas tegul tau primena 
Lietuvą”.

Nauji stovyklautojai, pirmą kartą 
dalyvaujantys, savo pastovyklės ar 
draugovės apeigose gauna uždegtą 
žvakę ir ją paduoda draugininkui. 
Tai skautybės dvasios simbolis-. 
Arba, skiltis gali naują stovyklautoją 
prie draugininkės atvesti ir vadovė 
taria žodelį: „Žinome, kad būsi gera 
stovyklautoja, globojanti gamtą, 
padedanti kitoms sesėms".

Laužui po malką atneša skiltis, ar 
visi stovyklautojai. Arba uždegamas 
nuodėguliu iš pereitų metų stovyklos. 
Prie to gali būti ir sakinys, žodelis: 
„Kaip kiekvienas atnešame po 
medžio gabalą bendram laužui, taip 
ir mūsų mintys tesusijungia 
lietuviškoje skautiškoje dvasioje".

Stovykla gali sustoti nebūtinai 
keturkampiu, bet trikampiu, 
puslankiu. Iš kampų įeina tie, kurie 
apeigose kalba, skaito, neša įrašus 
(pavyzdžiui, iš trijų kampų po įrašą 
DIEVUI. TĖVYNEI. ARTIMUI).

Įeina skautas su didžiule per
pildyta kuprine, visai svyruodamas ir 
virsdamas. „Bendrus uždavinius 
atlikti lengviau. kai prisideda 
kiekvienas". Ateina skautai ir paima 
po dalį jo naštos. Visi kartu išeina.

Už laužo gali būti rėmai (lyg 
vartai ar tvora), ant kurių kasdien 
pakabinama po skydą (didelį gabalą 
medžio ar kieto popieriaus) su tos 
dienos temos simboliu ar lietuvišku 
herbu ar didesnėje stovykloje kurios 
nors pastovyklės pavadinimu. Tai 
puošia laužavietę ir primena 
stovyklos mintį.

(Tinka laužui užbaigti ar 
pamaldoms pradėti:) Stovi būrvs 
skautų ir skaučių, visai be tvarkos. Be 
žodžių ir be aiškinimų pradeda 
susikabinti rankomis, kol visi į 
pusratį įjungti.

- Skautiškos apeigos gali būti ir 
triukšmingos, su šūkiais, gy va daina, 
bėgimu (pvz. iš stovyklavietės į 
vėliavų aikštę perJO sekundžių). Gali 
būti ir ramesnės. Svarbu, kad būtų 
mintis ir tinkamas judėsys. santūrus 
žodis, koks nors matomas ženklas
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TRADICINE KAZIUKO MUGĖ 
WORCESTER, MA

Worcesterio „Neringos”-,.Ne
vėžio” tunto skautų ir skaučių 
tradicinė Kaziuko mugė š.m. 
kovo 31 d. — Verbų sekmadie
nį vyko Maironio Parke, Shrews
bury, MA. Gerokai prieš 12-tą 
valandą rinkosi lankytojai, o 
skautai ir skautės skubėjo 
tvarkyti savo prekystalius.

Mugę atidaryti pakviesta at
vyko LS Seserijos Vyriausia 
skautininke v.s. Birutė Banai
tienė. Laikrodžio rodyklei ro
dant 12-tą valandą, Vyriausio
ji skautininke atidarydama 
mugę atrišo geruoju mazgu su
rištas dvi tautines juostas, 
pasveikino svečius ir mugės 
rengėjus, linkėdama skautams 
ir skautėms sėkmingo „tur
gaus”.

Mugę atidarius, išalkusieji 
svečiai skubėjo ton pusėn, iš 
kurios sklido lietuviškų valgių 
kvapai, o kiti — prie dirbiniais 
apkrautų stalų.

Virtuvėje vikriai sukosi skau- 
tininkės Dana, Vanda, Nijolė ir 
Teresė. Norintiems pasmagu
riauti pačių skaučių keptais 
saldumynais ir kava, patarnavo 
Vida ir Elena. Čia buvo galima 
nusipirkti ir Putnamo seselių 
keptos gardžios ruginės duonos.

Skautės ir skautai turėjo 
vaikams saldainių, kiškučių, 
marškinėlių, dirbtinių gėlių 
vainikų, audinių ir kt. Stalo 
viduryje pūpsojo pintinė su 
sesės Danos keptais baravykais, 
kurie atrodė tarsi ką tik miške 
surinkti. Visus viliojo brolio 

Broniaus meniški kryžiai ir kiti 
medžio drožiniai, o brolis Romas 
visus kvietė įsigyti jo gamintus 
inkilėlius pavasarį grįžtantiems 
paukšteliams.

Mugėje su savo gaminiais bu
vo pakviesti dalyvauti ir Bos
tono bei Hartfordo skautai ir 
skautės. Jie atvežė gražių tauti
niais drabužiais papuoštų lėlių, 
audinių, medžio drožinių ir kt. 
Bostono „Vilties” stalas turėjo 
knygų, lietuviškų dainų juoste
lių, margučių ir marškinėlių. 
Maloniai besišypsančios Wor
cesterio Aušros Vartų parapijos 
116 kuopos Lietuvos vytės kvie
tė apžiūrėti ir įsigyti jų gražiai 
išdėstytų iš Lietuvos atgaben
tų audinių, gintaro bei medžio 
drožinių. Sesės Saimininkienės 
iš Hartfordo atvežti iš šiaudelių 
sukurti meniški paveikslai ir iš 
rugių šiaudų sukurti Kalėdų eg
lutei papuošalai traukė mugės 
lankytojų dėmesį.

Mugę baigiant vyko laimikių 
traukimai, o jų stalas buvo itin 
turtingas.

Skautai ir skautės dėkoja 
Worcesterio ir apylinkių lietu
viams atsilankiusiems mugėje 
ir tuo parodžiusiems, kad ne tik 
domisi jaunimo veikla, bet ją ir 
mielai remia. Taip pat džiaugia
masi, kad Bostono ir Hartfordo 
sesės ir broliai atvyko ir savo 
dalyvavimu šią mugę pratur
tino. Dabar lieka planuoti, kaip 
ateinančiais metais mugę pada
ryti dar įdomesnę ir įvairesnę.

E.Č.

„Džiugo” tunto „Baltija’’ sto
vykloje, tarp sausio 1-mos ir 
7-tos d., stovyklavome 53 skau
tai,-ės ir 6 tėveliai/padėjėjai.

„Treetops” skautų stovykla
vietė (įrengta gražioje „Mace
don Ranges” kalnų papėdėje) 
priderinta jauniems bei paty
rusioms skautavime ir patogi 
ne-skautams.

Dvi pirmąsias dienas lijo, bet 
tas mūsų neatbaidė — sušlapę 
džioviname aprangą prie laužo, 
o skiltis pavadinome vandens 
gyvūnų vardais.

Programa susidėjo iš skauta- 
mokslio, lietuvių kalbos 
pamokų, dainų ir giesmių mo
kymosi, įvairių rankdarbių, 
sportavimo, žaidimų — dienos ir 
nakties metu. Vyresnieji amžiu
mi mokėmės naudoti įrankius 
metalo apdirbimui ir kuro pa
ruošimui.

Mūsų dvasios vadovas v.s. fil. 
kun. dr. P. Dauknys paruošė 
religinę programą ir po pa
maldų (miške įrengtoje lauko 
koplyčioje) dalyvavusius gausiai 
apdovanojo šokoladais.

Prityrę skautai,-ės meist
riškai pastatė stovyklos vartus.
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Kiekvienas padirbome po kry
žių ar kryželį, kurie šalia sto
vyklos vėliavų priminė mums 
Kryžių kalną Lietuvoje. Malo
nu, kad vietinis stovyklos sar
gas tuo buvo labai sujaudintas 
jr pats atnešė gražų kryželį, taip 
pat lankė mūsų laužus ir buvo 
sužavėtas gražiu dainavimu.

Gabrielius Žemkalnis aplankė 
su įdomia paskaita apie Lie
tuvą, s.v. Jurgis Meiliūnas su 
pamoka-paskaita apie vado
vavimą ir jo supratimą. Tunti- 
ninkas papasakojo apie lietu
višką skautavimą nuo pradžios 
ligi šių dienų.

Iškylavome visi, atskirais 
■vienetais ir kartu. 15 m. (ir 
vyresni) 21 skautai,-ės sėkmin
gai atliko 24 vai. iškylą po 
miškingas — kalnuotas apylin
kes, nešdamiesi visą šiam žygiui 
tinkamą mantą.

Laužai buvo gerai paruošti su 
įdomiais pasirodymais, garsiais 
šūkiais, skambiomis dainomis 
— pritariant akordeonui ir gi
tarai.

Įvarias skautiškas specialybes 
įsigijo 20 skautų,-čių. Jaun. 
skaučių įžodį davė Milvydaitė 
Kristutė, Jaun. skautų — Vait- 
kus Mantas, Skaučių: Milvydai

tė Danielė ir Rutkauskaitė Jes
sica. Prityrusių skautų: Jokū
baitis Linas, Firinauskas Adam, 
Strunga Rimas ir Brazaitis 
|Vytas.

Be tėvų, padėjėjų stovyklos 
ruoša, tunto vadovybei būtų per 
sunki — taigi didelė padėka vir
tuvės vedėjai B. Kviecinskienei, 
ir jos padėjėjoms D. Didžieneų 
L. Kozlovskienei ir J. Lukai- 
tienei.

Ačiū Daliai Didžienei už lietu
vių kalbos pamokų pravedimą, 
Giručiui Kymantui ir Algiui 
Klimui už savo laiko ir jėgų pa
aukojimą visokiuose prieš ir 
stovyklos metu darbuose.

Žinoma, be vadovų sumanu
mo, darbštumo ir kantrumo 
stovyklavimas būtų neįdomus ir 
nevertingas. Esame visi dėkingi 
ps. Onai Prašmutienei, iš
tvermingai ir sumaniai prižiū
rint jaun. skautes ir skautus, 
s.v. Rimui Skeiviui už skautų ir 
skaučių ir s.v. Juozui Lukaičiui 
už prit. skautų vadovavimą. 
Ačiū ps. Birutei Kymantienei ir 
v.s. Rasai Statkuvienei už 
visokeriopą pagalbą. Adjutantės 
pareigas pavyzdingai vedė vyr. 
skautė Daina Didžytė. Sto-

“Aušros" tunto stovyklautojai. Vadovės Audra 

DičiOtė ir Daina Šliterytė
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vykios viršininkas buvo s. Po
vilas Kviecinskas.

Ant paskutinio laužo liepsnų 
paaukojome savo rankų darbo 
Kryžius — pritariant „Lietuva 
brangi” ir „Ateina naktis”.

s. Povilas Kviecinskas 
„Tėviškės aidai”

^ifeS**^************-

Sausio 5-7 d.d. “Camp Coutts” 
stovyklavietėje, netoli Waterfall, 
gražiame miške, stovyklavo 25 
“Aušros” tunto skautai ir skautės. 
Jų tarpe 5 vyr. skautės ir 5 skautai 
vyčiai. Kiti - jaun. skautai-tės, gin
tarėliai, aguonėlės.

Oras pasitaikė lietingas, teko ap
sigyventi tam skirtuose pastatuose. 
Bet nežiūrint lietaus, jaunieji, 
vadovaujami vyresniųjų, ruošėsi 
patyrimo laipsniams, žaidė, laipiojo 
po apylinkės kalvas ir, pagal jų 
pačių pasisakymus, labai linksmai

*

Lietuvių Omahoje nedaug, bet 
jų tarpe yra kelios energingos 
skautininkes, judinančios visą 
vietos lietuvišką gyvenimą. 
Susibūrę į skautų ir skaučių 
LSS „Neries” — „V. Kudirkos” 
vietininkiją, judina visą lietuvių 
telkinį, rūpinasi visuomenine ir 
kt. veikla, lietuviška parapija, 
sistemingai ir nuolatiniai remia 
net 31-ną neturtingą daugia
vaikę šeimą Lietuvoje.

Skautininkes Laima Antanė- 
lienė ir Gražina Reškevičienė, 
vykdamos į Čikagą, į „Jūratės 
ir Kastyčio” operą, atvežė visą 
sunkvežimį — 56 siuntinius pa
ruoštus siuntimui jų remia
moms šeimoms Lietuvoje. Jos 
tai daro du-trys kartus per 

leido laiką.
Sausio 6 d, pasiruošusieji jaun. 

skautai-ės, prie lietuviškos vėliavos 
pasižadėjo stengtis mylėti Dievą ir 
tėvynę, vykdyti jaun. :<autų įsta
tus ir kasdien padaryti gerą darbelį. 
Įžodžius davė Andrius Jurkšaitis, 
Rimas Kazokas, Melisa Bclkutė ir 
Jasmina Gabaitė. Į gintarėlius per
vesti Dainius Wilson, Julian 
Wilson, Andrius Belkus ir George 
Gakas.

Stovyklai vadovavo v.sk.v.sl. 
Daina Sliterytė. Jai pagelbėjo vyr. 
skautės Belinda Hornaite-Wilson, 
Laura Belkienė, Audra Dičiūnaitė, 
Elenutė Šliogerytė ir broliai sk. 
vyčiai Darius Gakas Jeronimas 
Belkus, Kajus Kazokas, Raimundas 
Vingilius ir Marko Wilson. 
Virtuvės “vargus ir džiaugsmus” 
nešė sk. vytis Viktoras Šliteris 
(dabartinis Lietuvos R. konsulas 
Sidnėjuje)

metus. Jos ne tik remia, bet yra 
ir labai gerai susipažinusios su 
„savo” šeimomis, su jomis susi
rašinėja, vasarą nuvykusios į 
Lietuvą jas aplanko, todėl labai 
gerai žino kam ir ko labiausiai 
reikia.

Šiai šalpos veiklai reikalingas 
lėšas šeimų Lietuvoje šelpimui 
užsidirba savo pačių darbo pa
stangomis, rengdamos cepelinų

Australijos rajone be šydnėjaus 
“Aušros” tunto, sausio 6 d. stovyk
lą, Sanbury (Vic) apylinkėje 
suruošė Mclbourno “Džiugo” tun
tas. Stovyklavo 50 brolių, sesių. 
Kiek teko girdėti stovykla praėjo 
labai sėkmingai.

LSS Tarybos Pirmijos nutarimu 
į paskautininko laipsnius pakelti du 
veiklūs Melbourne “Džiugo” tunto 
vadovai. V.si. Juozas Lukaitis ir 
v.si. Rimas Skeivys. (Lukaitis yra 
advokatas. R. Skeivys - aukštas 
pareigūnas valst. įstaigoje, bet 
randa laiko ir lietuviams skautams) 
Į paskautininko laipsnį pakeltas ir 
sk.v. Liudas Bungarda, ilgametis 
Geelongo Židinio skautų vadovas. Į 
vyr. skautininkes pakelta Rasa 
Statkuvienė, Australijos rajono 
vadijos narė.

pietus, į kuriuos sukviečia ne 
tik Omahos lietuvius, bet ir ki
tataučius. Joms padeda visi lie
tuviai ir nelietuviai, krautuvės 
ir įvairios įstaigos, nes jos asme
niškai lankosi ir prašo visų 
pagalbos. Jų vadovė — nepails
tanti Laima Antanėlienė.

Birutė Jasaitienė

Daugiavaikėms šeimoms Lietuvoje remti lėšų teikėjos Omahoje, po jų visuomenei suruoštų pietų. 
Antra iš kair. stovi vs Laima Antanėlienė. Pirma iš dešinės sėdi vs Gražina Reškevičienė, 
nepailstančios gerų darbelių organizatorės. Tarp moterų svečias iš Lietuvos kun. Leonardas 
Jagminas.
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TORONTO

Laikas bėga ristele nesugražinamai nusinešdamas su 
savim ne tik įvairius gyvenimo įvykius, bet ir pačius 
gyvenimus. Paskutiniųjų kelių metų bėgyje netekome 
trijų, Toronto skautiškame ir visuomeniniame gyven
ime įbrėžusių gilią vagą, skautininkių. Pirmoji 
iškeliavo s. Greta Baltaduonienė, audėja, nenuilstamai 
stovyklose ir Toronte mokiusi jaunesniąsias seses 
pirmo juostos užmetimo, velykaičių marginimo, 
šiaudinukų rišimo žingsnio. Be jos darbų neapsiėjo 
jokia tautodailės paroda, jos austais drabužiais šoka ne 
viena tautinių šokių šokėjų pora. Ją nusekė ps. Aldona 
Jankaitienė, daug savo metų ir jėgų atidavusi Toronto 
visuomeniniam gyvenimui. Be jos Lietuvių Namai 
Toronte nebūtų tokie puošnūs ir jaukūs. Pridėjo ji 
savo skoningą pirštą įruošiant ir skautų būklą. Rado ji 
ir laiko būti aktyvia skautininkių Ramovės nare. Po 
kelių mėnesių ji pasiėmė su savimi ir savo gerą draugę 
s. Aldoną Šeškuvienę. Šios staigi mirtis sukrėtė visas. 
Jos asmeny netekome “gydytojos”, nes ji stovyklose 
būdavo nepamainoma gailestingoji seselė, pilna 
patarimų vyresnėms ir paglostymų namų išsiilgusioms 
jauniausiom sesėm. Netekome ir “antrojo būklo”, nes 
jos namuose visuomet rinkdavomės sueigoms ir 
būdavome labai nuoširdžiai ir svetingai sutiktos.

Bet gyvenimas nestovi vietoje. Jis nesustabdomai 
rieda. Atrodo, dar taip neseniai laukėme su didžiausiu 
nekantrumu metinės Kaziuko mugės, o ji jau praeity. 
Nuo paukštytės iki vyriausios amžiumi skautininkės 
ruošėmės jai. Ir kaip visuomet Toronte ji praėjo su 
didžiausiu pasisekimu. Ir šiemet beveik visa lietuviška 
Toronto visuomenė buvo įtraukta į mugės sukūrį. 
Greit visos baronkos buvo išparduotos. Taip pat ir 
skautininkių-ų bendros loterijos bilietai. Ir kodėl gi 
ne? Visi bilietai pilni. O ir laimikiai buvo viliojantys 
ir jaunesniems ir vyresniems. Uždirbta beveik $500., 
kurie paskirti Toronto tuntams. Tai mūsų gerasis dar
belis jaunesniesiems sesėms ir broliams.

Vasara jau čia pat. Jaunesnieji su entuziazmu 
ruošiasi stovyklauti, o mes, vyresnės, visuomet 
pasiruošusios jiems padėti ar tai patarimu, ar 
pašnekesiu ar įžodžio pravedimu. Taip ir rieda 
skautiško gyvenimo ratas nesustabdomai į priekį.

Sesė M.

v.s. V. Sendžikas ir v. s. D. Keršienė parduoda 
loterijos bilietus

s. D. Barzdžiutė, 
Abromaitienė, s. E

k-s- Žilinskienė!'v.s. 'p.
s. /. Meiklejohn, s. B. 
Simonavičienė, j.v.s. M.

Saplienė, s. V. Grybienė
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CLEVELAND

Raportuoja V. Taraškaitė. Priima ps. V. Pollack ir 
v. s. R. Belzinskas

Clevelando skautijos Kaziuko mugu atidaro j. v. s. 
V. Petukauskas. Jam padeda paukštytė J.
Klimaitė

Vytauto d-vės skautai laraška ir tozeiis prie savo 
rankdarbių. Buvo ir meninė programa

Prie margaičių stalo Anonelė D. Chmieliauskaitė, 
ps. V. Klimienė, ir T. Beržinskienė

Kaziuko mugės atidaryme skaito s. V. Staškus, 
toliau vadovaips. V. Pollack, j.v.s. V. 
Petukauskas ir ps. V. Klimienė

GJikuų staias su vaaove ps. D. Beizinskiene
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CLEUELRND
Vasario 19-tpji - Amerikos prezi

dentams pagerbti skirta diena. 
Nereikia eiti į mokyklą. Gera proga 
ištrūkti į gamtą, pasižiūrėti, ar kas 
nors ką nors veikia viduržiemy 
miške. “Neringos” tunto vadovės 
nepraleido tokios progos ir suorga
nizavo iškylą į netoli Clevelando 
esantį Kirtland Hills parką, pavad
intą senos, 100 metų amžiaus 
mokyklos vardu. Iškyloje dalyvavo 
geras būrelis šiltai apsimutulojusių 
neringiečių, jų vadovių ir tėvelių.

"Neringos” tunto iškylautojos Schoolhouse Nature parke

Toje senutėje mokykloje parko darbuotoja panelė 
Evelyn supažindino iškylautojus su vietiniais miško 
gyventojais: gyvulėliais, paukščiais, vabzdžiais, jų pa
pročiais, mityba, pėdsakais. Gerą valandą visos 
klausėmės, stebėjome, atlikinėjome uždavinius, 
sekėme sienoje nupieštas pėdas. Šitaip pasiruošusios, 
išėjome per laukus, kalvas ir mišką.

Diena buvo saulėta, graži, sniego gilu. Didelei vių 
nuostabai miškas buvo pilnas pėdsakų: stirnų, 
voverių, meškėnų, visokių paukščių. Supratome, kad 
ne viskas miške žiemą miega., kad gyvenimas 

tebevyksta. Net sniego musikių matėm. Ne vieną, ne 
dvi, bet daug. Daug išmokom apie vietinę gamtą ir, 
žinoma, pavargom ir sušalom. Buvo malonu sugrįžti į 
maokyklą pasišildyti ir pasivaišinti ir dar apžiūrėti 
mokyklos vabzdžių rinkinius, didžiulius tarakonus, 
vorus, peteliškes.

Atsisveikinant panelė Evelyn paskambino varpu, 
kuriuo kažkada buvo šaukiami vaikai į mokyklą. 
Varpas gražiai nuaidėjo kalnuose.

Sesė Onutė

DETROIT Dalis „Gabijos” tunto sesių Detroito skautijos iškilmingoje sueigoje.
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FOR IMMEDIATE RELEASE: Contact: 312-814-2154
FAX: 312-814-5512
TDD: 800-526-0844

CHICAGO, ILL-Gov. Jim Edgar recently sponsored a “Tribute to 

Ethnic Women’s Organizations” exhibit in the James R. Thompson Center located at 100 

West Randolph Street. Over 15,000 people visited the center. The exhibit included over 

fifty tables of different ethnic women’s groups displaying a colorful array of cultural 

items and information about their charitable work. The Governor commended the 

Lithuanian Scouts Association "Sietuva" for their dedication and commitment in helping 

others and for carrying on their heritage and culture.

From left to right: Dinah Rudaitis; Birute A. Vindasius; Illinois First 

Lady Brenda Edgar; Gov. Edgar; Irena M. Kirkus and Leonida Kazėnas.

###

LOS ANGELES
o ________ :____

IŠ A.S.S. SKYRIAUS
VEIKLOS

Balandžio 14 d. filisterių Biru
tės Viskantų sodyboje įvyko 
A.S.S. Los Angeles skyriaus po
būvis, kuriame dalyvavo gražus 
būrys akademikų ir jų svečių.

Fil. B. Viskantienė, ASS Los 

Angeles skyriaus pirmininkė, 
pristatė viešnią iš Alytaus ir 
pagrindinius kalbėtojus — 
filisterius Edmundą ir Rūtą 
Kulikauskus. ASS Vadijos pir
mininkas fil. G. Leškys pranešė 
apie ASS Studijų dienas ir aki
vaizdinį suvažiavimą vyksiantį 
š.m. spalio 4, 5 ir 6 d. Illinois 
valstijoje, netoli Čikagos.

Viešnia Milda Viskantaitė-Za-' 
veckienė paskaitė keletą savo 
sukurtų eilėraščių, rašytų Si

bire ir jau grįžus į Tėvynę. Ja 
nystėje pradėjo rašyti poezij 
ir... už vieną eilėraštį, visišk 
ne politinį, gavo 10 metų Sibir

Daug skaitome Lietuvos ir i 
eivijos spaudoje apie gyvenim 
tėvynėje, tiesiog nenorime tikt 
ti, kad ten tokia „palaida bala’ 
sukčiavimas, išeikvojimai. Fi 
listeriai Edmundas ir Rūta Ko 
likauskai, neseniai grįžę iš Lie 
tuvos, pasidalindami įspūdžiai 
iš dabartinio gyvenimo Lietuve 
je, deja, patvirtino, kad taip yre 
Popierizmas, didesnis kaip pa 
mus —- knygyno atidarymui re 
kėjo daugybės leidimų, reikėj 
varstyti daugybės įstaigų dūri: 
kol Rūtos aukštaitiška kantrj 
bė pagaliau laimėjo.

E. ir R. Kulikauskai, gyvens 
darni Vilniuje 6 mėnesius; laik 
veltui neleido: Edmundas p< 
šventė kelis mėnesius bandj 
damas atitaisyti „nepasisek 
mus” vienoje bendrovėje, kurie 
je indėlininkų pinigai dingo b 
pėdsakų. Buvo išrinktas to 
kompanijos administratoriui 
—juo, kaip kažin ar paperkami 
amerikiečiu, daugiau pasitikėj 
negu savaisiais... Nepaisant to 
kad neteko ir jis savo indėlio 
pasimokė ateičiai, esą: „Nėra te 
blogo, kas neišeitų į gerą”. Dirb 
damas administratorium (1 mė
nesį), bandydamas atgauti indė
lininkų pinigus, gerai susipa
žino su Lietuvos teismais, teisė
jais, įvairiais žmonėmis, priėjo 
išvados, kad yra daug gerų lie
tuvių, dirbančių visuomeninį 
darbą, atsidavusių teisybės ieš
kojimui, turto atgavimui.

Rūta Kulikauskienė bibliote
kininkė, savo profesiją panaudo
jo ir Lietuvoje, įsteigė knygyną, 
kuriame pardavinėja vartotas, 
minkštais viršeliais knygas 
anglų kalba. Pagal ją, daug 
žmonių Lietuvoje moka arba 
mokosi anglų kalbos, nori skai-
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tyti ne vien tik vadovėlius, — 
naujų knygų kainos aukštos, 
kaip ir pas mus, vartotos savo 
kaina daugiau prieinamos. Dau
giausia knygų išperka jauni 
mas. Su humoru pridūrė, kad jai 
taip yra daug lengviau, negu 
dirbant bibliotekoje — susimo
kėjo už knygą ir nešasi, nerei
kia rūpintis — grąžins ar ne...

Lietuvoje gyvendami susipaži
no ir su Lietuvos skautais-aka- 
demikais, 15-ka jų yra gavę Vy
dūno fondo stipendijas po 150 
dol. E. ir R. Kulikauskai, maty
dami akademikų padėtį, pasiūlė 
savo knygyno patalpas suei
goms. Dabar akademikai kiek
vieną trečiadienį renkasi Rūtos 
knygyne, plečia savo veiklą. 
Lietuvoje daug puikaus jauni
mo, priklausančio skautų orga
nizacijai.

E. Kulikauskas paminėjo dar 
vieną labai svarbų reikalą, ku
ris turi rūpėti mums visiems, ne 
vien tik vietiniams lietuviams, 
— restauruoti istorinius rūmus, 
kuriuose buvo pasirašyti Lietu
vos Nepriklausomybės atgavi
mo aktai: 1918, taip pat ir 1990 
metais. Numatyta rūsyje įreng
ti patalpas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei ir jaunimo orga

nizacijoms, kaip skautams ir. 
ateitininkams, kuriuos iki šiol 
priglaudė bažnyčios. Pirmame 
restoraną, antrame ir trečiame 
aukštuose įrengti muziejų. Ap
skaičiuota, kad rūmų, kurie yra 
gana dideli, restauracijai reikia 
750,000 dol. arba 3,000,000 litų. 
Vilniaus miesto savivaldybė, 
kuri išlaikė rūmus neprivati
zuotus, restauracijai kas me
tai skiria 200,000 litų. Reikia 
surinkti daug daugiau pinigų, 
kad užbaigtus rūmus galėtų 
pamatyti dar mūsų karta, o 
ne mūsų vaikaičiai. Lėšų telki
mo reikalui susirinkę visuome
nininkai davė įvairius pasiūly
mus. E. Kulikauskas pasiūlė 
paraginti aukomis prisidėti ir 
užsienio lietuvių organizacijas 
bei fondus, kaip Tautos fondą, 
Lietuvių fondą, Vydūno fondą 
ir kitus. Taip pat ir pavienių as
menų didesnės ar mažesnės au
kos padėtų projektą greičiau 
įvykdyti.

Netrukus E. R. Kulikauskai 
išskris į Vilnių — jis bandys 
padėti organizuoti pieno pro
duktų eksportą, — kartu su Rū
ta žada aktyviau įsijungti į 
Lietuvos skautų ir skautų aka
demikų veiklą.

Smagu, kad mūsų akademi
kai nepamiršo Akademinės 
Skautijos siekių ir tradicijų: 
rūpintis lietuvių tautos ir lietu
viškumo išlaikymu, kad Korp! 
Vytis ar ASD spalvas devintieji 
yra tas pačias spalvas dėvinčio 
— brolis ir sesuo!

Nemažai Los Angeles lietuvių 
skautų akademikų yra atidavė 
savo duoklę prisikeliančiai Lie
tuvai: universitetuose, organi
zacijose, pramonėse, įvairiose 
bendrovėse. Ir tarpusavyje mū
sų akademikai gyvena kaip bro
liai: kol remontavo Kulikauskų 
patalpas „Mažojoje Amerikoje”, 
(taip pramintas pastatas, kuria
me net septyni Amerikos lietu
viai turi nusipirkę butus), jie gy
veno losangeliečių fil. Birutės ir 
fil. Zigmo Viskantų bute.

Visa popietė praėjo malonia, 
skautiškai šeimyniška nuotaika 
besiklausant paskutinių naujie
nų, perpintų įdomiu humoru, iš 
Lietuvos, besigardžiuojant pui
kiomis vaišėmis. Ypač buvo 
smagu matant, tiek daug dėžių 
ir maišų su knygomis, kurias 
sunešė akademikai ir jų svečiai. 
Knygos, žinoma, skirtos Lietu
vai, Rūtos knygynui.

Valerija Baltušienė

LuS Angeles skautų vyčių būrelis „Rambyno” stovyklavietėje. Iš k.: I eil. klūpo — Vincas Gied
raitis, Vaidas Sekas, Paulius Kudirka ir Darius Vitkus. II eil. — Auris Jarašūnas, Vytenis Vilkas, 
Aras Mattis, Ričardas Reivydas, Linas Venckus ir Venckus (vardas nepažymėtas).
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CHICAGO JŪRŲ SKAUTUOS 
ŠV. JURGIO SUEIGA

„Nerijos” jūrų skaučių ba- 
. iandžio 13 d. Pasaulio Lietuvių 
centre, Lemonte, 2 vai. p.p. vy
kusioje iškilmingoje Šv. Jurgio 
šventės sueigoje dalyvavo ir „Li- 
tuanicos” tunto jūrų skautai. 
Darnioje rikiuotėje dalyvavo 
daugiau 60 šaunių jūrų skaučių 
ir jūrų skautų, jų vadovės ir va
dovai. Šalia tėvelių susilaukta 
ir svečių — „Aušros Vartų”/ 
„Kernavės” tunto tuntininkės 
s. fil Dalios Trakienės, „Litu- 
anicos” tunto tuntininko ps. fil. 
Ramučio Račiūno, LSB Vidurio 
rajono atstovo s.fil. Romo Ru- 
pinsko, s.fil. Vyto Januškio ir 
ps. Danos'Mikužienės.

Sueigą entuziastiškai pravedė 
„Nerijos” tunto komendante 
vair. Kristina Jonušaitė.

Sueigoje šv. Jurgio dienos pro
ga vyko sesių apdovanojimai ir 
pakėlimai į aukštesnius vyres
niškumo laipsnius:

LS Seserijos Vyriausios skau- 
tininkės v.s. Birutės Banaitie
nės įsakymu už pavyzdingą pa
sireiškimą veikloje ŽUVĖDROS 
žymeniu buvo apdovanotos: 
vair. Kristina Jonušaitė, valt. 
Lina Lendraitytė, valt. Alisa 
Nalytė, valt. Marytė Santoski ir 
valt. Kariną Turnerytė. Valt. 
Alisai Nalytfei buvo įteiktas GY
VYBĖS GELBĖTOJOS KRY
ŽIUS. Sesė Alisa praėjusią 
vasarą Rako stovyklavietėje 
išgelbėjo ežere skęstančią sesę.

g.v.v. Laima Pauliūtė

„Gintaro” vadovių mokyklos!
baigimo ženklelis ir pažymė
jimas buvo įteiktas g.v.v. Lai
mai Pauliūtei.

Į vairininkės laipsnį buvo 
pakeltos jūrų jaunės Sabrina 
Cėsaitė, Kristina Mikaitytė ir 
Dalia Šataitė.

Ūdrytės Kristina Bacevičiūtė,
Lina Dovilaitė, Vilija Jozaitytė, 
Vida Mikalčiūtė, Liana Modes-į 
taitė, Jazminą Pumputytė, Vai- ■ 

va Rimeikaitė, Žibutė Šaulytė, 
Aleksandra Strub, Krista Weir; 
ir Aida Žygaitė apdovanotos Žu
vėdros ženklu, o taip pat daili
ninkės ir pirmosios pagalbos 
specialybių ženklais.

Jūrų jaunėms Sabrinai Cesai- 
tei, Rasai Dovilaitei, Andrea 
Dutton, Dianai Juškytei, Gied
rei Kazlauskaitei, Nidai Lend- 
raitytei, Kristinai Mikaitytei, 
Vilijai Pauliūtei ir Aušrai Pum
putytei suteikiami čiuožėjos ir 
slidinėtojos specialybių ženklai.

„Nerijos” tunto tuntininkė j.s. 
Viligailė Lendraitienė pasvei
kino visus skautus, skautes ir 
svečius. Sesė Vilytė priminė, 
kad šv. Jurgis yra viso pasaulio 
skautų globėjas ir kad mes visi 
turime stengtis sekti jo pavyz-. 
džiu — būti drąsūs, visada ir vi-- 
sur kovoti prieš blogį.

Po to s.fil. Romas Rupinskas, 
LSB Vidurio rajono atstovas,
pravedė j.budžio Alekso Rimei
kos skautininko įžodį. v T

Iškilmingoje Čikagos skautų,-čių sueigoje. Iš k. — „Nerijos” jūrų skaučių tunto tuntininkės pava
duotoja jps fil. Virginija Rimeikienė, „Aušros Vartų”/,,Kernavės” tunto tuntininkė s. fil. Dalia 
Trakienė, LSS Tarybos pirm, pavaduotoja vs Marytė Utz, LSS Tarybos ir Pirmijos pirm. vs. fil. 
Kęstutis Ječius, „Lituanicos” skautų tunto tuntininkas ps. fil. Ramutis Račiūnas.

Nuotr J. Tarnuiaičio
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CHICAGO ČIKAGOS SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 1996 M. 
„ŽVAIGŽDYNO” STOVYKLOS 

INFORMACIJA
1996 m. vasaros stovykla lie

pos 17-27 d. vyks Rako stovykla
vietėje, Custer, Michigan.

Registracija:
Asmeniškai atliekama: PLC 

Lemonte ir Jaunimo centre, 
Čikagoje, š.m. gegužės 18 d., 
tuoj po pamokų lituanistinėse 
mokyklose. Paštu: užpildytos 
anketos ir čekiai (Lithuanian 
Scouts Association) siunčiami: 
Rūta Končius, 1306 Acorn, Le
mont, IL 60439. Tel. 708-257- 
1315.

Pastabos: registruojantis po 
1996 m. birželio 21 d. prie re
gistracijos bus pridedamas pa
pildomas 30 dol. mokestis už 
kiekvieną stovyklautoją ir nega
rantuojama vieta autobuse.

Užsiregistravus, bet dėl ku
rios priežasties negalint vykti 
stovyklon, mokesčio pinigai bus 
grąžinami, išskyrus 30 dol. re
gistracijos mokestis.

Visos registracijos anketos 
privalo būti pilnai užpildytos (ii’ 
pasirašytos) ir įteikiamos kartu 
su pilnu mokesčiu.

STOVYKLOS IR 
AUTOBUSO MOKESČIAI 

ŠEIMAI

Mokestis už 1 dieną:
1 asmuo — 25 dol.
2 asmenys — 40 dol.
3 asmenys — 50 dol.
4 asmenys — 55 dol.

Mokestis už pilną laiką:
1 asmuo — 250 dol.
2 asm. — 400 dol.
3 asm. — 500 dol.
4 asm. — 550 dol.

Jaunų šeimų pastovyklėje tė
vai moka vieno arba dviejų sto
vyklautojų iš šeimos mokestį; 
vaikai moka 5 dol. į dieną, ar
ba 50 dol. už pilną laiką.

Autobuso mokestis — 50 dol. 
asmeniui (į vieną, ar abi puses).

Mokesčiai privalo būti pilnai 
sumokėti registracijos laiko
tarpyje.

Stovyklos lankymo šįmet 
nebus dėl trumpo stovyklavimo 
laikotarpio ir tvarkos išlaikymo.

Tauro takas Rako stovyklavietėje

1996 METŲ ST0VYKL09
Birželio 7-9 d. — Čikagos 

skautų ir skaučių savaitgalio 
stovykla — Jamboree.

Liepos 31 — rugpjūčio 11 d.
— Ramiojo vandenyno rajono 
stovykla ,,Big Bear”, California.

Rugpjūčio 4-17 d. — Toron
to skautų ir skaučių stovykla 
„Romuvos” stovyklavietėje, 
Kanadoje.

Rugpjūčio 11-18 d. — Atlan
to rajono stovykla „Camp 
Resolute”, Bolton, Massa
chusetts.

1 (Tai liečia tėvelius ir svečius). Ši 
tvarka galios be išimčių.

' Su klausimais kreiptis į:
„Aušros Vartai’’/„Kernavė”

— s. Dalią Trakienę, tel. (708) 
598-5827

„Nerija” — j.s. Viligailę 
Lendraitienę, tel. (708) 388-2041

„Lituanica" — ps. Ramutį Ra
čiūną, tel. (708) 839-5734

Jaunų šeimų past. — Laimą 
Bacevičienę, tel. (708) 614-9292

Rugpjūčio 12-19 d. — Mon-' 
trealio skautų ir skaučių sto
vykla „Baltijos” stovyklavie
tėje.

Birželio 15-22 d. — Detroito 
skautų stovykla Dainavoje, 
Manchester, Michigan.

Liepos 10-17 d. — „Gintaro” 
ir „Ąžuolo” vadovų,-ių lavinimo 
mokykla — stovykla Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michigan.

Liepos 17-27 d. —- Čikagos 
skautų ir skaučių stovykla, Cus
ter, Michigan.
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Postmaster send address changes to

SKUTI AIDAS
4613 W. 106 Pl- 
Oak Lawn, IL 60453-5246

ALp(LI 3083 
1996, r.6

______ As
» •

. J

■« ' U r • ' ' r\ '

Chicago, IL 6U629

Simona rodo savo piešinį 
tetai Janinai.

- Koks gražus f - stebisi teta.
- Tikriausiai tai gražiausias tavo 
darbelis.

- Ne, - atsako Simona.
- Parodyk gražiausiąjį, - prašo 

teta.
Negaliu. Jo dar 

nenupiešiau.
0 0 0

Išeidama j parduotuvę, 
mama palieka mažylius vienus.

- Gintu te; būk gera, 
pasaugok Roką, - prašo mama.

- Gerai, pasaugosiu, būsiu 
gera, - pažada Gintutė.

Grįžusi mama išsigąsta. 
Kambaryje kojos nepastatysi; 
visur primėtyta žaislų, 
drabužėlių, knygelių. į

- Gintutė, juk tu žadėjai būti
gera, - pamena mama.

- Aš stengiausi.

Rokutis prašė, kad aš jam būčiau 
gera, viską paduočiau, 
parodyčiau.

Žiūrėdama į nusiminusią 
mamą, Gintutė nuleido gaivą ir 
tyliai paaiškino:

- Man vienai per sunku būti 
gerai...

0 0 0
- Vytuk, kiek kartų tau 

sakiau, kad nepertrauktum tetos 
kalbos!

- Aš stengiuosi, mama. Bet 
teta nesiliauja kalbėjusi

0 0 0
- Tomai, kodėl musies su 

sesute?! Negražu! Kad daugiau 
nesimuštom !..

- Nebesimušiu, nes Vilma 
stipresnė už mane.

Q Q Q
Pavalgiusi Jonė rengiasi dėti 

šaukštelį prie kitų šaukštelių j 
stalčių. Mama pamato ir sako, 
kad reikia jį pirma nuplauti, o tik 
tada padėti į vietą.

- Ne, plauti nereikia,, aš 
švariai jį nulaižiau, - paaiškina 
mergaitė.

Atsiuntė VIII Idasės mokinė
Renata ROUKAITĖ iš

Akmenės rajono

Zuikis labai norėjo pyrago, bet 
neturėjo prntgų nusipirkti. Bet vistiek 
nuėjo j parduotuvę ir klausia 
pardavėjos:

- Kiek kainuoja ana tas pyragėlis?
-Litas.
- O pusė pyragėlio?
- 50 centų.
- tea, o trupinėlis tai nieko 

nekainuotų. Prašau, duokite man 
daug trupinių, - paprašė zuikis.

Vadė turėjo tik tris plaukus. Atėjo 
į kirpyklą ir paprašė ją sušukuoti. 
Kirpėja suko suko ir netyčia nutraukė 
vieną plauką. O paskui ir antrą. Varlė 
pasižiūrėjo į veidrodį, numojo ranka 
ir pasakė:

- Tiek jau to, eisiu palaidais 
plaukais...

Pirmokėlė Jolita vaikšto po 
zoologijas sodą. Prie aptvaro, kur 
buvo kengūras, viena mergina aiškina:

- Tai Australijos gyventojai.
- Tikrai? - stebisi Jokia. - Už vieno 

iš jų ištekėjo mano sesuo.

Atsiuntė VII klasės mokinė
Vaida LEONAVIČIŪTĖ 

iš Smalininkų

Iš vaikų laikraščio
KREGŽDUTĖ 
Lietuva
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