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Sesės ir Broliai,

Turbūt daugiau negu kokia 
kita karta, mes šiandien gyve
name su viena akimi, gal net 
dviem akimis ant laikrodžio. 
Kokie sąmoningi mes esame 
apie laiką! Mes girdime žmones 
sakant: „neturiu laiko”, ,jau 
per vėlu”, „dar ne laikas!” ir 
pan. Mūsų protėviai dirbdavo 
sulyg saulėtekiu ir saulėlydžiu, 
mes gi — pagal laikrodį. Atrodo 
lyg laikas mus valdo. Sakoma, 
kad vidutinio žmogaus gyveni
me yra tarp 125,000 ir 150,000 
darbo valandų. Juo mažiau dar
bo dienų, tuo daugiau pensijos 
dienų.

Nors mes ir daug dėmesio 
kreipiam į laiką, mes iš tikrųjų 
nežinome, kas laikas esminiai 
yra; mums sunkųjį apibūdinti. 
Laikas — tai labai paslaptingas 
dalykas. Su šv. Augustinu mes 
galime sakyti apie laiką: „Kada 
niekas manęs neklausia, aš ži
nau kas jis yra. Bet kada man 
reikia kitam paaiškinti, tada aš 
nežinau”.

Laikas yra brangus, nes mes 
negalime jo sutaupyti. Mes 
neįmanome laiko bėgimo su
stabdyti. Laikas bėga, nepai
sant to, ar tai mums patogu, ar 
nepatogu: diena po dienos jis 
bėga, savaitę po savaitės jis 
bėga, mėnesį po mėnesio jis 
bėga, metai po metų laikas ne
sulaikomai bėga. Ką mes tesu
gebame, tai laiką pildyti, juo 
naudotis, jį kam nors pašvęsti. 
Mes galime laiką prilyginti ga

limybei, kuri išnaudota, arba 
galimybei, kuri neišnaudota. 
Turbūt mūsų gyvenime išsipildė 
abi galimybės.

Apaštalas Paulius laiške Efe- 
ziečiams rašo apie laiką 
praktišku atžvilgiu: „Todėl 
rūpestingai žiūrėkite, kaip jūs 
elgiatės: kad nebūtumėte tary
tum neišmanėliai, bet kaip iš
mintingi, gerai naudojantys 
laiką,nes dienos yra piktos”. 
(5:15-16;

Kaip mes gerai naudosimės 
laiku, kada pradėjome eiti pa
reigas naujoje kadencijoje?Mes 
buvome išrinkti ir paskirti eiti 
tam tikras pareigas. Pasitikėji
mas tuo mums yra išreikštas. 
Mes turime kilnius idealus, 
kurie lyg žvaigždės mus veda 
skautiškoje veikloje — Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Mūsų veik
los tikslas — lietuviško jaunimo 
auklėjimas. Jeigu iš viso yra 
naudingesnio ir kilnesnio darbo 
negu jaunimo auklėjimo šian
dieninėse sąlygose, tai aš 
nežinočiau kas tai galėtų būti. 
Mūsų pareigų pildymas jauni
mo auklėjime skautiškoje dva
sioje iš mūsų reikalauja ištiki
mybės. Mes visi daugiau ar 
mažiau esame pareigingi daly
vauti ypatinguose įvykiuose, 
šventėse ir renginiuose, būti 
ištikimi pareigoms reikalauja 
idealų įgyvendinimą pilkoje 
kasdienybėje'. Amerikiečiai 
sako: „God is in the details’.’ 
Ištikimybė ir pareigingumas 
randasi detalėse. Detalus dar
bas ne visuomet malonus ir 
patrauklus, bet jis yra esminis 
pareigingumo įgyvendinimui.

Viešpats kasdien mums dova
noja laiko tam, kad mes dali 

laiko pašvęstume ištikimam 
mūsų pareigų vykdymui. Tai 
yra mūsų padėkos auka Viešpa
čiui, kurią mes esame Jam sko - 
lingi atnašauti. Neseniai, švęs
dami Kalėdas, visi buvome ap
dovanoti įvairiomis dovanomis. 
Bet didžiausia dovana, kurią 
mes galime skirti savo ben
dradarbiams, vadovams, skau
tams ir skautėms, tai mūsų 
laikas ir mūsų dėmesys. Tuo 
mūsų meilė išsireiškia jiems. 
Kaip Viešpats mums kasdien 
išreiškia savo meilę būdamas 
mums ištikimas, taip mes ga
lime išreikšti savo meilę mūsų 
skautiškoje veikloje būdami 
ištikimi savo pareigoms. To aš 
linkiu mums visiems pradedant 
naują kadenciją.

Baigiant, leiskite man paci
tuoti apaštalo Pauliaus skati
nančius žodžius iš pirmo laiško 
korintiečiams: „Tad, mano my
limieji broliai (ir sesės), būkite 
tvirti ir nepajudinami, vis uoliai 
dirbkite Viešpaties darbą ir ži
nokite, kad jūsų triūsas ne 
veltui Viešpatyje”. (15:58)

vysk. Hansas Dumpys
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Sv. KAZIMIERAS
I

Ačiū, Dieve, kad davei mums 
šventąjį Kazimierą.
Jis buvo geras ir drąsus, 
mylėjo Lietuvą, 
vargšus ir nelaimingus žmones 
ir mūsų kariams kovose padėjo. 
Leisk, Dieve, 
kad ir aš 
nors truputėlį 
būčiau panašus 
į šventąjį Kazimierą, 
kad sugebėčiau 
Lietuvai padėt, 
visus mylėt 
ir daryti gera.
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Kažin ar yra kita tauta, kuri 
taip gerbtų ir vertintų knygą, kaip 
lietuvių. Tą pagarbą išugdė, be 
abejo, šimtmečių istorija, kuri 
lietuvių kalbai retai palanki buvo.

Ilgus šimtmečius lietuvių kalba 
nebuvo Lietuvos valdovų kalba, 
nebent ankstyvųjų kunigaikščių 
laikais. Žinoma, tais laikais tauti
nės kalbos dažnai buvo laikomos 
„prastomis“, „nemadingomis“, 
tarnų kalbomis. Valdovų rūmai 
rašė lotyniškai, diduomenė kalbėjo

hl«tH»T45« IBTŲ (1ITA>IEN|...
prancūziškai, vėliau, Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštijos laikais— 
lenkiškai. Visa tai nieko gero 
nelėmė lietuvių kalbai, ypač po 
nelemtos unijos su Lenkija.

Todėl ir pirmoji lietuvių kalba 
rašyta knyga pasirodė tik prieš 450 
metų (1547 m.) Ši data žymi pabu
dusią lietuvio meilų savajam žo
džiui. Nuo tada lietuvį sužavėjo 
galimybė skaityti ir rašyti sava 
kalba. Nuo tada gimė didi pagarba 
lietuviškai knygai, dėl kurios per 
tuos 450 metų buvo tiek skriaudų 
patirta lenkinimo laikais (1569- 
1883 m.), tiek kovota (spaudos 
draudimas ir drąsieji knygnešiai 
(1865-1905), daug laimėta (1905- 
1918-1940 liet, kalbos atgimimas, 
spaudos ir literatūros klestėjimas) 
ir naujo atgimimo, naujų pastangų 
laikas (1990 — dabartis).

Kokia buvo ta pirmoji lietu
viška knyga, kurios gimtadienį 
šįmet iškilmingai švenčia laisva

KNYGOS
Lietuvos Respublika ir visi užsie 
nio lietuviai? (Ne tik lietuviai, be 
ir svetimtaučiai istorikai, lingvistai 
senųjų knygų gerbėjai. Ši mūši 
knygos sukaktis įtraukta 
UNESCO jubiliejinių datų kalen 
dorių, minima Lenkijoje, Vokieti 
joje, Prancūzijoje). Kas buvo jo: 
autorius, supratęs, tuo metu nesu 
prantamą teisę, kad tauta turi savi 
kalba rašyti ir skaityti?

Ta pirmoji lietuviška knyg; 
buvo katekizmas ir vadinosi: „CA 
TECHISMUSA PRASTY SZA 
DEI, MOKSLAS SKAITIM? 
RASTA YR GIESMES DEI 
KRIKSCZIANISTES BEI DEI
BERNELIU IAUNU NAUIE^
SUGULDYTAS. KARALIAU 
CZUI VIII. DENA MENESE 
SAUSIA, METU USZGIMIMA 
DIEWA M.D. XLVII“.

Mažvydo laikų drabužiai
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) Sunku perskaityti ir net su
prasti lietuvių kalbą ir rašybą 
nutolusią 450 metų. Bet mūsų 
kultūros istorijoj tie „prasti žo- 

!į džiai“ turi didelę vertę.
Šios knygos turinį sudaro: 

dedikacija (skirta Didžiajai Lietu- 
! vos Kunigaikštijai), lotyniška pra- 
ll kalba kunigams, eiliuota lietuviška 

prakalba tikintiesiems, elemento
rius (“pigus ir trumpas mokslas 
skaityti ir rašyti“), katekizmas, 
giesmės su gaidomis. Knyga turi 79 
psl., yra 7" x 4-1/i" dydžio, spaus
dinta Mažojoj Lietuvoj, Karaliau- 

l čiaus mieste, 300 egz. Išliko tik du
' v iiegzemplioria’’: vienas Vilniuje, 

Martyno Mažvydo bibliotekoje, 
kitas Toninėje, Lenkijoje.

Šios, mums taip brangios ir 
svacUips, knygos autorius buvo 

Martynas Mažvydas Vaitkūnas. Tai 
reiškia, Martynas iš Mažvydų gimi
nės, Vaitkaus sūnus. Martynas 
buvo žemaitis, gabus jaunuolis, 
todėl gavo kunigaikščio Albrechto 
stipendiją studijuoti Karaliaučiaus 
universitete, kurį baigęs klebonavo 
Ragainės evangelikų liuteronų 
parapijoje.

Mažvydas buvo išmintingas 
žmogus: jis ne tik kad suprato, jog 
tikėjimo tiesų mokytis kiekvienas 
turi sava kalba, bet kad ta kalba jis 
mokėtų ir skaityti, ir rašyti. Todėl 
prie katekizmo Martynas pridėjo ir 
elementorių, parašė pirmąją abė
cėlę, skiemeniavimo pratimus, 
pirmuosius gramatikos terminus.

Mažvydas suvokė, kad lietuvių 
kalba yra ta pati ir lietuvninkams 
(Mažoji Lietuva) ir žemaičiams 

(Didžioji Lietuva). Rašydamas jis 
vengė, kiek išmanė, svetimžodžių, 
išrado jiemslietuviškusnaujadarus, 
pvz. raidė — skaitytinė, balsė — 
balsinė, priebalsė — sąbalsinė). 
Šioje knygoje autorius kviečia 
visus, ne tik „jaunus bernelius“, 
bet ir moteris, ir tarnus šviestis: 
„mokykitės veiklaus, nepateikit! 
(netingėkit)“.

Mes visi žinom tuos Mažvydo 
prakalbos žodžius:
„Broliai, seserys, 
Imkit mane ir skaitykit,
Ir tatai skaitydami, permanykit!
Mokslo šio jūsų tėvai trokšdavo 

turėti,
Ale to negalėjo nė vienu būdu gau- 

u.

Bet ar kada įsigilinom į juos, 
ar „permanent“ (supratom), ką jie
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mums lietuviams reiškia?
Mes, dabarties žmonės, skaity- 

mo-rašymo meną „gaunam“ anks
tyvoje vaikystėje. Gal todėl nebe
trokštam jo taip, kaip protėviai, 
kurie, anot Mažvydo, „to negalėjo 
nė vienu būdu gauti“. Kada esame 
apsupti įvairiakalbių knygų kalnais, 
nebepasigendam lietuviškosios.

Į trečiąjį tūkstantmetį žengiant, 

knygą vis labiau į šalį stumia kom
piuteris, "Internet" ir visa kita 
elektronika. Tačiau, neapsigaukim! 
Tie nuostabūs išradimai — dvivei
džiai. Jų greitis ir patogumas gali 
atbukini protą, mintyjimą ir atimt 
rašto meną.

Įsiklausykim į Mažvydo prakal
bos žodžius. Jie duoda kiekvienam 
lietuviui uždavinį: pažink savo 
kalbą, mokykis ja kalbėti, rašyti ir 

I skaityti. Argi ne tai save gerbiančio 
žmogaus teisė ir privilegija? O 
ypač skauto/ės, gerbiančio savo 
garbę?

Tad imkim lietuvišką knygą, 
laikraštį, žurnalą, „Skautų Aidą“, 
skaitykim ir laikykim juos visada 
atverstus, kad kartais nepavirstu- 
mėm į kompiuterio "chip".

Sesė Nijolė

Paprastoji
(Rubus idaeus)

Labai gardus, visų mėgstamas 
vaisius ir, kaip mylimas vaikas, 
vadinamas daugeliu vardų.

Avietė auga beveik visur: 
ant uolų, degimuose, kirtimuo-

Avietė. Smulkūs žiedų vainiklapiai 
balti. Vaisiai šviesiai raudoni. 
Lapai tamsiai žali, apačia šviesiai 
pilka. Stiebo spygliukai tamsiai f-" 
doni (piešinyje nematyti).

se. miškeliuose, pakelėse ir kt. 
Vienais metais avietes išlei
džia atžalas, kurios kitų vasarų 
žydi, subrandina vaisius ir su
nyksta. Vaisius susideda iš 
daugybės smulkių kaulavaisių, 
prinokęs jis vos laikosi ant ko
telio.

Aviečių vaisiai, švieži ir kon
servuoti. vartojami maistui, gė
rimui, vaistams, lapai — arbatai.

Sveikos arba sutrintos į tyre
lę avietes ypač gardu su pienu, 
grietinele, su sumuštiniais. Švie
žios jos labai tinka bandelėms 
ir pyragaičiams įdaryti, saldie- 
siems patiekalams pagardinti. 
Patariama jas vartoti ir su ki
tomis uogomis, pvz., su raudo
naisiais serbentais. Aviečių kva
pas toks malonus, jog „Aviečių 
limonadas" Suomijoje bene la
biausiai perkamas gaivinantis 
gėrimas. Tiesa, jame nėra nė 
lašelio grynos esencijos, tik jos 
pakaitalas. Aišku, geriausi gėri
mai aromatizuojami tikra avie
čių esencija, kuri gaminama iš 
miško uogų. Soduose auginamos 
avietės būna daug stambesnės, 
tačiau ne tokios gardžios.

Geriausia avietes laikyti šal
dytas; šviežios sukratomos į 
stiklainiu^ arba pieno butelius

ir apibarstomos cukrumi.

Aviečių sultys 
gaminamos specialiame puode 
(žr. paskutinį knygos skyrių). 
Vaisių kilogramui dedama 50— 
100 g cukraus. Likę tirščiai su
vartojami gaminant saldžiuosius 
patiekalus, verdant kitų uogų 
tyres.

Mišrios aviečių sultys
Dėl stipraus kvapo aviečių 
sultis galima maišyti su kito
mis, pvz., raudonųjų serbentų, 
rabarbarų, sultimis.

Aviečių tortas
Iš litro aviečių ir 100 g sumal
tų džiūvėsėlių suminkoma teš
la. 3 kiaušiniai ir 100 g cukraus 
išplakama į standžias putas, at
sargiai sudedama į tešlą, išmai
šoma ir sukrečiama į formą. 
Kepama, kol gražiai paruduoja.

Aviečių lapų arbata
Lapai skinami per arba prieš 
pat žydėjimą, neliečiant stiebų 
su vaisiais. Aviečių, kaip ir že
muogių, lapai pirmiausia kaiti\ 
narni. Arbatty būna gražios 
spalvos, skani ir kvapi.
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Daug daug metų prabėgo mū
sų skautiškam jaunimui beirk- 
luojant Nemune, beburiuojant 
tėviškės ežeruose, Baltijoje ir 
turbūt visose pasaulio jūrose. 
Daug jūrinio skautavimo 
džiaugsmo nubangavo vandenų 
platybėse, daug nutekėjo 
upėmis ir nepajutome, kad jūri
nio skautavimo kelyje jau nu
plaukėme 75 laiko „mylias”.

Lietuvos jūrų skautų pradžia 
buvo Kaune 1922 m. kovo 12 d. 
įsteigus L. K. Algimanto van
dens skautų draugovę. Steigėjai 
buvo Kostas, Julius ir Petras 
Jurgelevičiai. Pirmuoju draugi
ninku buvo Julius Jurgelevi
čius. L. K. Algimanto draugovę 
sudarė „Ūdrų” skiltis su skil- 
tininku P. Jaruševičium ir 
„Vėbrų”/.skiltis su skiltininku — 
Jonu Dainausku, dar ir dabar 
tebeskautaujančiu didžiojoje 
Čikagos skautų šeimoje, beko
piančiu į amžiaus dešimtąjį 
dešimtį.

1924 m. Velykų atostogų me
tu algimantėnai atliko vandens 
kelionę iš Kauno į Klaipėdą su 
dviem valtimis. Joms vadovavo 
s. Kostas Jurgelevičius ir v.v. 
Povilas Labanauskas. Ši kelionė 
davė pradžią Klaipėdos jūrų 
skautų vienetui, kuriam vado
vavo Martynas Brakas.

1925 m. pradžioje Panevėžy
je buvo įsteigta jūrų skautų 
„Šarūno” dr-vė, vadovaujama 
•Broniaus Michelevičiaus. 1926 

m. įsisteigė jūrų skautų viene
tai Jurbdrke, Kėdainiuose, Ky
bartuose, Mažeikiuose, Palango
je, Šiauliuose, Telšiuose ir 
Viekšniuose.

1930-1939 m. jūrų skautų vie
netai įsikūrė Alytuje, Biržuose, 
Marijampolėje, Rokiškyje, Tau
ragėje, Ukmergėje, Vilkavišky
je ir Zarasuose. Plačiausia jūrų 
skautų veikla buvo išvystyta 
Kaune 1939 m. įkuriant jūrų 
skautų tuntą su pagarsėjusiu L. 
K. Birutės laivu, kuriame išau
go jūrų skautų vadovai bent 
penkiems dešimtmečiams išeivi
joje. Platus jūrinis skautavimas 
su buriavimu buvo išvystytas 
Klaipėdoje, įsigijus jūrinį bur
laivį „Budys”. Čia 1936 m. buvo 
įsteigtas Klaipėdos uosto jūrų 
skautų tuntas, veikęs iki 1939 
metų. :

Antrasis pasaulinis karas, So
vietų Sąjungos ir Vokietijos 
okupacijos ir žiauri 50 metų 
Maskvos priespauda bei teroras 
visiškai nutraukė, sunaikino 
bet kokią skautų veiklą Lietu
voje. Tik dabar, Lietuvai atsta
čius nepriklausomybę 1990 me
tų kovo 13 d., nauji jūrų skau
tų vienetai pradeda veikti Kau
ne, Klaipėdoje ir kitur, ieško
dami vieningos skautiškos veik
los.

Lietuvą antru kartu okupuo
jant Sovietų Sąjungai 1944 m., 
gelbėdamiesi nuo teroro ir mir
ties, į Vokietiją pasitraukė 

nemaža dalis buvusių Lietuvos 
Skautų sąjungos narių ir jūrų 
skautų vadovų, po karo apgy
vendintų tremtinių stovyklose. 
1945 m. pabaigoje atkūrus Lie
tuvių Skautų sąjungą, atsikūrė 
ir jūrų skautų vienetai. Čia pir
muoju Brolijos jūrų skautų sky
riaus vedėju buvo skautininkas 
s. Vladas Šarūnas. 1946-49 m. 
veikė jūrų skautų laivai: Ha
nau, Kasselyje, Liubecke, 
Schweinfurte, Seligenstadte, 
Schwaeb. Gmuende, Kemptene, 
Flensburge — prie jūrininkystės 
mokyklos ir Diepholtze.

Vokietijoje veikusių lietuvių 
jūrų skautų vienetų narių bei 
vadovų daugumą 1949-50 m. 
emigracija nubloškė į JAV, Ka
nadą ir Australiją.

VEIKLA UŽ ATLANTO
Užjūriuose pirmasis jūrų 

skautų vienetas atsikūrė Kana
doje, Toronte, 1949 m. ir, va
dovaujant v.v. Broniui Vaške
liui, jis greit išaugo į L. K. Vai
doto laivą su 34 jūrų skautais. 
Kiek vėliau į Toronto jūrų skau
tų veiklą įsijungė j.s. V. Šarū
nas, j.v.s. B. Stundžia, j.s. H. 
Stepaitis, j.ps. P. Gorys, ps. P. 
Butėnas, j.ps. G. Kačanauskas, 
j.ps. A. Empakeris, s. V. Rųšas 
ir kiti.

1971-72 m. Toronte veikė jū
rų skautų „Žilvino” ir „Vi
kingų” laivai ir „Herkaus Mon-
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tės” jūrų budžių įgula. Veikla 
tęsiasi iki šių dienų. Jai vado
vauja ps. S. Namikas, j.b.v.v. E. 
Birgiolas, v.v. A. Pacevičius ir 
kt.

Montrealyje jūrų skautų 
veikla prasidėjo 1951 m., atku
riant Vokietijoje, Kasselyje, vei
kusį D.L.K. Gedimino laivą, ku
rio veikla tęsėsi maždaug de
šimtmetį. Laivui vadovavo v. 
Balsys, vėliau v.v. A. Pilypaitis 
ir ps. R. Ramanauskas.

Hamiltone 1954 m. v;v. V. 
Venckevičiaus suorganizuota 
iki 1961 m. veikė jūrų skautų 
„Narų” valtis. Jai vadovavo v.v. 
A. Pilypaitis.

Australijoje, Melbourne, 
1949 m. pabaigoje „Džiugo” 
tunte buvo įsteigta jūrų skautų 
„Narų” valtis, kuriai vadovavo 
v. A. Raulinaitis. 1952 m. v.v. 
A. Žilinskas suorganizavo jūrų 
skautų „Delfinų” valtį, kuri 
išaugo į „Nidos” laivą ir jūrų 
budžių įgulą. Jūrų skautų veik

lai Australijoje vadovavo j.b.ps. 
R. Šarkis, v.s. A. Žilinskas ir iki 
dabar j. v.s. V. Vaitkus. Apie šių 
dienų jūrų skautų veiklą žinių 
nėra gauta.

Sydnyje, „Aušros” tunte 
1956-62 m. veikė jūrų skautų 
„Ryklių” valtis, vadovaujama 
j.b.v.v. A. Alčiausko.

Canberroje trumpai veikė jū-. 
rų budžių įgula, vadovaujama 
j.b.v.v. Keraičio.

Jungtinėse Amerikos Vals
tijose jūrų skautų veikla' 
prasidėjo Čikagoje, 1950 m. pra
džioje, „Lituanicos” tunte įstei
giant Kpt. M. Kukučio jūrų 
skautų laivą. Jam vadovavo 
j.ps. E. Jasiukaitis ir ps. Br. 
Juodelis. 1952 m. vadovavimą 
perėmė v.v. A. Levanas. 1954 m. 
gale „Lituanicos” tunte veikė' 
jūrų skautų Kpt. M. Kukučio ir 
„Nidos” laivai, jūrų jaunių „Žil
vino” laivas ir jūrų budžių įgu
la, vadovaujama j.s. dr. K. Ag

linsko. 1955 m. vasario 16 d. visi 
jūrų skautų vienetai atsiskyrė 
nuo „Lituanicos” tunto ir suda
rė „Baltijos jūros” jūrų skautų 
tuntą. Jam vadovavo tuntinin- 
kai: ps. E. Jasiukaitis, ps. E. Za- 
barskas, j.s. E. Vengianskas, 
j.ps. A. Butkevičius iki 1363 m., 
kuomet atskiros Lietuvių Jūrų 

(Skautuos už LSS ribų sudary
mas iš Brolijos išvedė visus jūrų 
skautų vienetus.

Po metų pertraukos jūrų skau
tų veikla vėl buvo pradėta „Li
tuanicos” tunte įsteigiant „Del
finų” valtį. Didėjant narių skai
čiui, 1965 m. vasario 7 d. buvo 
įkurtas L. K. Algimanto jūrų 
skautų laivas, sekant lietuvių 
jūrų skautų šakos pradininkus 
algimantėnus Kaune 1922 m. 
Laivo vadais buvo: v.sl. J. Šal- 
čiūnas, j.ps. A. Alčiauskas, j.v.s. Į 
Br. Juodelis, ps. J. Jovarauskas, i 
o dabar vadovauja j.v.s. dr. Al
gis Paulius su jaunesniais vado
vais v.J. Dauparu ir j.b. Aru

Čikagos „T ' inicos” tunto jurų skautų L. K. Algimanto laivas (trūksta 7 skautų) 1971 m. kotv 
14 d. Iš k. TT “>1. viduryje — la’vo vado pavaduotojas j.b. ps. Vladas Rupinskas, laivo vadas j.v.si 
Bronius Uuvueus, instruktorius j.b. Algis Regis.
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L.S. Brolijos jūrų skautų skyriaus 1968 m. bendradarbiai.
Nuotr. V. Noreikos

Nausėda.
, 1972 m. „Algimanto” laivui 
išaugus iki 65 narių, jis buvo 
padalintas, įsteigiant atskirą 
„Šarūno” jūrų jaunių laivą, 
kuriam vadovavo j.ps. A. Al- 
čiauskas, ps. J. Jovarauskas, 
j.b.v.v. L. Kupcikevičius, o šiuo 
metu vadovauja j.ps. Algis Jo
nušas ir j.ps. Romas Česas.

1969 m., buvo įkurtas atskiras 
bebrų „Nemuno” laivas su laivo 
vadu j.ps. R. Kunstmanu. Lai
vas tebeveikia ir šiandien. Jam 
vadovauja j.ps. Petras Jaku
bauskas ir j.ps. Aleksas Rimei
ka.

Jūrų skautų 50 m. jubiliejus Chicagoje
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SENOVĖS LIETUVIŲ UŽGAVĖNES
SESĖ NIJOLĖ

Žiejnds pabaiga visu šiaurės tautu-liaudyje — 
svarbus laikotarpis. Jis Jųsiasi-nub Trijų Karalių iki 
Pelenų dienos ir dažnai vadinamas mėsėdžiu. Tai 
linksmybių, sotaus prisivalgymo, vestuvių, pokštų 
laikas.

Lietuviai turi daug Užgavėnių papročių. Pagrindi
niai yra šie:

Tikėjimai: Užgavėnėse negalima verpti, nes' 
kirmėlės mėsą suės, jaučiai seilėsis, pelės audeklus 
sukapos. Negalima malti, nes vėjai trobos stogų 
nuneš; negalima šukuotis, nes visus metus galva 
niežtės ir vištos iškapstys daržus. Galima ir būtina 
daryli: važinėtis rogėmis (nes Užgavėnių metu 
Lietuvoje dažnai būdavo daug sniego), bevažiuojant 
išvirsti ir sniege pasivolioti, nes tada gerai užderės 
linai. Reikia suptis, nes bus sveiki arkliai ir linai duos 
ilgą pluoštą. Reikia daug valgyti: riebiai ir dažnai, nes 
ateina Gavėnia su dideliu ir griežtu pasninku.

Pagrindinis Užgavėnių valgis 
— šiupinys. Tai žirnių-kruopų košė 
virta su kiaulės galva, uodega ir 
gaidžio pasturgaliu. Iš kitų riebių 
valgių žymūs: vėdarai, lašinėčiai, 
kugelis, blynai ir spurgai.

Svarbiausia Užgavėnių pramo
ga — kaukininkai-persirengėiiai. 
Jaunimas pasidarydavo kaukes iš 
medžio žievės, kailio, apsirengdavo 
išvirkščiais kailiniais, skudurais ir 
eidavo per kaimus keldami di
džiausią triukšmą. Reiškė, kad 
žiema išsigąs kaukių ir triukšmo ir 
greit pasibaigs.

Užgavėnių kabkininkų eise
nose svarbią vietą užtindavo Gavė
nas arba Kanapinis, kuris „kovoda
vo“ su Lašininiu ir jį nugalėdavo. 
Reiškė, kad baigiasi riebių valgių ir 
linksmybių laikas, ateina Gavėnios 
pasninkas ir rimtis.

Raudondvaris, 1925 m.

9
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Radviliškis. 1925 m.

vesnė, jau pradeda pūst pietvaka
rių vėjai. Gal todėl ir sekantis 
mėnuo vadinasi vasaris. Lietuviai 
tikėjo, kad Pusiaužiemy meška 
apsiverčia savo guolyje ant kito 
šono ir pradeda čiulpti kitą leteną. 
Pusiaužiemyje taip pat būdavo 
papurtomos obelys, pabeldžiama į 
avilius, kad augaluose ir bitėse 
„gyvybė atsibustų“ ir pasiruoštų 
pavasariui.

16 a. rašytojo J. Lasickio kny
goje „Apie žemaičių dievus“ auto
rius rašo, kad Pusiaužiemy, „būda
vo pažadinami ir dūminėse pir
kiose žiemojantys žalčiai. Lininiu 
rankšluosčiu užsliuogę ant stalo, 
jie ragaudavo — dvišakiu liežuvė
liu liesdavo — apeiginius valgius. 
Iš čia kilę ir pagoniški Pusiaužie
mio pavadinimai — Kirmių diena 
arba Krikštai. Jeigu žalčiai noriai 
„pakrikštydavo“, palaimindavo 
vaišes, žmonės džiaugdavosi — 
metai bus geri“.

Viekšniai

Nežiūrint žodžių panašumo, 
Gavėno vardas nedaug turi ryšio 
su Gavėnia. Jo ryšys yra su ugnimi. 
Senovės lietuvių ugnies dievaičiai 
turėjo vardus su šaknimi „gab“, 
pvz. Gabija, Jaugabis, Gabjaujis.

Liaudies papročiuose nieko 
nėra beprasmiško. Viskas turi 
gilias reikšmes, tik reikia išmokt 
jas surasti ir suprasti.

Gavėnas būdavo labai svarbi 
figūra /Rytų Aukštaitijoj. Ten ilgą 
laiką kaimuose išliko paprotis — 
Gavėno varymas. Vyras, užsimovęs 
sietą ant galvos, užsivilkęs sijoną ir 
užsijuodinęs veidą, vaizduodavo 
Gavėną ir eidavo per kaimą, o kiti 
žmonės jį „varydavo“ su vytimis, 
bet nemušdavo. Gale kaimo Gavė: 
ną pasodindavo į rogutes, išvežda
vo už kaimo ribų ir išversdavo į 
sniegą. Reiškė — žiemos dvasia 
išvaloma iš kaimo.

Maždaug sausio mėn. 25 d. 
senovėje buvo vadinama Pusiaužie- 
miu — reiškia didieji šalčiai pasi- 

antra žiemos pusė bus leng Užgavėnių eisena Žemaitijoje

re
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ALINA DIEBOLD

Kanadoje, Ontario provinci
joje, prie mažo Eagle River (Ere
lio upės) miestelio, ant didžiulio 
Erelio ežero kranto mano močiutė 
turi nuosavybę, maždaug 1,000 
mylių nuo Čikagos. Tenai aš jau 
nuo vienerių metų amžiaus beveik 
kiekvieną vasarą nuvažiuodavau.

Netoli yra indėnų — Ojibwa 
genties, Anashinabe grupės rezer
vatas. Ojibwa gentis gyvena Kana
doje ir JAV, kurioje jie vadinami 
Chippewa ir jie kalba Algonkian 
kalba. Šiuo metu Chippewa indė
nai susibūrę Mičigano, Minesotos, 
Montanos, Šiaurės Dakotos ir 
Viskansino valstijose.

Pirmą kartą Ojibwa buvo 
baltųjų ateivių paminėti 1640 
metais. Tada jie gyveno šiaurinėje 
dabartinės Mičigano valstijos daly
je. Iš prancūzų įsigiję šautuvus 
kariavo su Dakotos indėnais, norė
dami atimti jų teritoriją Minesoto- 
je. Tuomet miškai buvo pilni įvai
rių žvėrių ir žvėrelių, tad vietiniai 
gyventojai spendė spąstus ir juos 
gaudė, ypatingai vertindami jų 
kailius, kuriais prekiavo su naujais 
atėjūnais. Jie buvo miškų gyvento
jai, medžiotojai, žvejai ir laukinių 
ryžių rinkėjai. Beje, laukiniai ryžiai 
iš tiesų nėra ryžiai, tai laukinė 
žolė, auganti ežerų dumble. Toji 
žolė yra 4-8 pėdų aukščio, o jos 
grūdai — tikras skanumynas. Lau
kinius ryžius dabar leidžia rinkti

AŠ
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ATEIK GIRDĖTI

APLINKUI

tik indėnams. Rinkėjai išplaukia 
„ryžauti“ šmaikščia kanoja, kurią 
per ryžių tankumyną irkluoja vyras, 
o moteris, sėdinti priekyje, su tam 
tikrom medinėn lazdom juos muša, 
berdamos grūdus į laivelio dugną, 
išklotą marška. Surinkę ryžius, 
indėliai juos beria į tam tikslui 
iškastą duobelę, kurioje juos try
pia, atskirdami grūdus nuo pelų. 
Šis senas „kūlimo“ būdas nėra 
pąkįtęs net dabar.

Dar ir šiandien Ojibwa indėnai 
medžioja briedžius, stirnas, meš
kas, zuikius i^bebrus. Anksčiau iš 

žvėrių odos jie siuvosi drabužius, o 
iš zuikių kailio juostelių pindavo 
apklotus. Jie mokėjo atpažinti 

įvairius augalus, riešutus, grybus ir 
uogas^tinkančiifš maistui, gydymui 
ir dažams. Iš beržo žievės darė 
kanojas ir palapiniškas trobeles 
(wigwams). Jų gyvenamame plote 
yra galybė ežerų, todėl kaip ir 
senais laikais, taip ir dabar žvejyba 
yra svarbus pragyvenimo būdas. 
Dar ir dabar žiemą žvejojama 
aketėje — ežero lede prakirstoje 
skylėje.

Buvo ir gydymo žinovai "medi
cine men", kuriuos šiandien galėtu
mėm pavadinti kerėtojais. Jie ne 
tik žinojo kokias gydažoles vartoti 
įvairioms ligoms, bet ir kokios 
dainos, giesmės, šokiai tiko prie 
gydymo. Aš paklausiau vienos 

antropologės ar tikrai tos dainos ir 
šokiai gydo. Jos nuomone — jei 
jais tiki visa savo esybe, kaip Ojib
wa tikėjo -— širdimi ir siela, jie 
tikrai yra paveikūs.

Žinau tik du Ojibwa žodžius: 
MUKLUK ir MAKAK. Mukluk— 
tai briedžio odos apavas — moka
sinai, o Makak — beržo vaikas. 
Mat kiekvienas gamtos padaras yra 
giminingas, o beržo kamieno ruo
želiai ypatingai reikšmingi. Jeigu 
jie vertikalūs, vadinami beržo 
vaiko ausimis, o jei horizontalūs: 
— akimis. Iš vis beržas Ojibwa 
gyvenime buvo labai' svarbus. 
Beržo žievės ir tošys buvo naudo
jamos krepšių pynimui, laivelių, 
namų statybai ir kt.

Kadangi Ojibwa krašte yra 
daug upių ir ežerų, svarbiausia 
susisiekimo priemonė buvo beržinė 
kanoja, kuri yra lengva, nesunku ją 
pakelti ir pernešti per sausumą. 
Žiemą gyventojai vaikščiojo (ir 
tebevaikščioja) įsispyrę į sniegba- 
čius (snowshoes), kurie neklimpo į 
gilų sniegą. Taip pat turėjo šunų 
traukiamas rogutes. Dabar jie 
žiemą naudojasi sniegaeigiais 
(snowmobiles), o vasarą — motori
nėmis valtimis.

Seniau iš gyvulių kaulų dirbda
vo žuklavimo kabliukus, iš dyglia
kiaulės (panašus žvėrelis kaip 
lietuviškas ežys, tik daug didesnis) 
dyglių pasidarydavo adatas, o iš 
žvėrių gyslų — raiščius.

Vasarodama prie Erelio ežero 
mačiau Ojibwa vyrus dirbančius 
baltųjų žmonių vasarvietėse žuvau- 
tojų gidais ir valčių bei dokų ap
tarnautojais. Jų moterys įsidarbin
davo kaip valytojos ir skalbėjos.
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Tačiau dabar laikai keičiasi. 
Gentis jau pasistatė savo vasar
vietę su puikiu restoranu, kuriame 
man teko ragauti laukinius ryžius. 
Mažame Eagle River miestely yra 
viena benzino kolonėlė, viena žuvų 
masalo būdelė ir dvi maisto par
duotuvėlės. Ne taip seniai indėnai 
atsidarė savo parduotuvę, kurioje 
be pagrindinio maisto gali rasti 
įdomių ir meniškų indėnų dirbinių.

Genčių istorijos nebūdavo 
užrašomos, tik pasakojimu perduo
damos iš kartos į kartą. Taip ir 
Erelio ežero indėnai savo istorijos 
nerašo. Jie sako, kad jei pamiršti 
Vilko ar Saulės dainą, nebesi 
tikras genties narys.

Nepatenkinti, kad jų istorija 
nėra dėstoma baltųjų mokykloje, 
Erelio ežero indėnai rezervate 
įsteigė savo mokyklą. Nusivylusi 
baltaisiais žmonėmis, kurie atnešė 
jiems daug nelaimių, ypač susietų 
su alkoholiu, gentis vėl gręžiasi su 
pagarba į savo vyramuosius ir iš jų 

semiasi žinių apie senuosius papro
čius. Namo, į rezervatą grįžta 
kolegijose išsimokslinę gentiečiaiir 
skatina savuosius mokytis senosios 
kalbos ir religijos.

Į mano ankstyvuosius prisimi
nimus iš Erelio Ežero įsijungia ir 
mūsų kaimynai Hales, Ojibwa 
indėnai, komerciniai žvejai, gyve
nantys maždaug ketvirtadaliu 
mylios nuotoliu nuo mūsų keliuko. 
Jų šunys — pusvilkiai, visada pri
rišti grandinėmis. Negalėjau pa
kęsti jų kiemo, užversto visokiomis 
surūdijusiomis mašinomis, pasenu
siais sunkvežimiais, iš kurių išdau
žytų langų kyšojo senos, niekam 
tikusios meškerės. Niekaip negalė

jau suprasti, kodėl jie laiko tokius 
laužus iki tos dienos, kada mūsų 
automobilio viena dalis sugedo. 
Mano tėvai pradėjo raustis tame 
Hales šiukšlyne, kažką rado, sulo
pė mūsų mašiną ir tada galėjom 
laimingai grįžti j JAV.

Vokietė antropologė Sušnne 
Warndorf papasakojo man įdomią 
istoriją. Ji lankė daugelį indėnų 
rezervatų ir patyrė, kad Chippewa 
gentis tiki, jog jų būgnai yra tikra 
siela to žmogaus, kuris su jais 
dainuoja, todėl būgnus indėnai 
laiko žmogiškomis būtybėmis. 
Dažniausia jų būgnas yra labai 
didelis ir jį muša šeši žmonės. Ne 
taip seniai indėnų šokėjų ir muzi
kantų grupė skrido iš Viskansino 
valstijos į Stuttgartą, Vokietijoje, į 
didįjį "Pow-Wow" — indėnų cere-

KAIP JAUČIASI 
SNIEGO SENIS

Man labai šalta, nes reikia 
stovėti lauke. Aš negaliu vaikš
čioti, bet labai gerai moku 
piešti. Mano akytės yra riešu
tinės, o rankytės — medžio ša
kos. Mano žalias paltas turi 
keturias sagas. Vienas nykštu
kas mane pastatė Kūčių vakare. 
Jo vardas buvo Aras. Jis man 
padovanojo pypkę. Aš turiu 
daug draugų, kurie mane myli 
ir prižiūri. Jie irgi yra sniego 
seneliai ir senelės. Mes visi 
buvome pastatyti Kalėdų sene
lio kieme. Mano kaimynas yra 
Kalėdų senelis. Mes esame geri 
draugai.

Parašė paukštytės: Renė 
Andriušytė, Mykole Annari- 
no, Kristina Burokaitė, Ginr 
Luneckaitė, Julytė Ozer 
Siga Poskočimaitė,

1 moninį subuvimą. Jie taip įtikėję 
būgnų žmogiškumą, jog kiekvie
nam būgnui pirko po atskirą bi
lietą ir jie „sėdėjo“ jiems priklau
sančiose vietose.

Eagle River yra ne tik vieta, 
kur vasarą lankau savo močiutę. 
Ten galiu pažinti tikrą, nesuga
dintą gamtą ir joje gyvenančius 
žmones. Kartą pasiilgusi vaikų 
draugystės nuvykau į Ojibwa vaikų 
aikštelę. Žiūrėjau kaip tie vaikai 
nebijodami žvėrių, nebijodami 
pasiklysti, laisvai bėgiojo po miš"- 
kus. Jie buvo namie, o aš tik vasa
rotoja iš New Yorko.

Norėčiau tęsti savo vasarines 
keliones į Kanadą ir stebėti indėnų 
kaimelio kaitą dabar, kada Eagle 
River indėnai pradeda save am
žinti.

ižas
i
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„Ar atsimeni.
kaip mes linksmai stovyklavom.
Atsimeni,
kaip mes prie laužo dainavom...“

Taip ir šiandien susėdę prie simbolinio laužo 
bandėm prisiminti metus, tiksliau pasakius, šiek tiek 
daugiau nei metus, kuriuos praleidome skautaudami.

Mes esame įsikūrę Vilniaus jėzuitu gimnazijoje. 
Yra trys draugovės. „Vytauto Didžiojo“ vardu pasiva
dino jauniausieji skautukai, t.y. sesutės ir broliukai, 
kurie lanko VI-VII klases. Jie turi pačius nuostabiau
sius vadovus s. Eglę ir b. Kęstutį. Šiek tiek vyresni 
VIII-Xklasių broliai ir sesės susibūrė į „senamiesčio“ 
draugovę. Manau, kad b. Donatas perduos savo paty
rimą, o s. Nomeda išmokins draugovę dainuoti. Ir 
liko nepristatyti patys vyriausi, „Šv. Antano“ drau
govė. Dvi sesutės Rita ir Viktorija niekada nesutiks 
su tuo, kad skautais gali būti tik vaikai. Todėl j šią 
draugovę subūrė XI-XII klasių moksleivius.

Kaip viskas prasidėjo? 1990 metais Vilniuje buvo 
atšventinta Šv. Kazimiero bažnyčia. Po pusės metų iš 
jaunimo tarpo išsiskyrė grupelė, kuri padedama s. 
Alinos Dvareckienės išsilaikė egzaminus ir davė

s. Rita ir s. Viktorija Klaipėdoje. Jūros dienų šventė, 
tyes prie jubiliejinių knechtų garbės sargyboje“.

Skautai kryžių kalne.

skautų įžodį. Po viso šito praėjo, maždaug, keturi 
metai. Atsikūrė jėzuitų gimnazija, kur Šv. Kazimiero 
bažnyčios skautai tęsia savo veiklą.

Taigi lauželis dega ir mes klausomės kaip s. Eglė 
pavasarį, pasiėmusi savo draugovę, važiavo švęsti 
Jurginių. Žinoma, mažiai apgailestavo, kad tėvai 
neleido, ankstyvą pavasarį, miegoti palapinėse ir liepė 
grįžti vakare namo. O skautams čia taip patiko, juk

Iškilmingos sueigos metu...
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Vytauto Didžiojo draugovė švenčia Jurgines.

tai buvo jų pirmasis žygis.
B. Donatas niekaip negalėjo pamiršti liepos 

mėnesį Kunigiškėse vykusios vakarų Lietuvos krašto 
stovyklos. Jis pasakojo: „Po saulėtos bei įtemptos 
dienos, visi mėgaudavosi ramia aplinka. Tik kartais 
vakaro tylą perskrosdavo s. Ritos barškinamos gitaros 
(„Audronės“) garsas. Mes buvome „maloniai nuste
binti“ Kunigiškių gyventojais — kuisiais (uodais — 
žemaitiškai). Kuisiams draugiją palaikydavo dar 
guvesni gyvūnėliai — musės“.

Vilniaus krašto stovykla būtų buvusi labai įdomi, 
jei ne tas lietus, kuris daugiau nei pusę stovyklos, 
neleido iš palapinių iškišti nosyčių.

Vasara baigėsi. O skautams tai juk taip nuobodu. 
Todėl jie prisikrovė į kuprines sumuštinių ir pasileido 
į kelią. Kur jis vedė? Į kryžių kalną, Šiluvą...

Kai rudenį medžiai pakeitė savo spalvą ir kai 
miškais atėjo „bobų vasara“ Vytauto Didžiojo drau
govė aplankė senąją Lietuvos sostinę Kernavę.

Dabar žiema. Visur balta, šalta, bet mums tai 
nemaišo skautauti. Su Kristaus gimimo švente, Šv. 
Antano draugovė nuvyko į Mažeikius pasveikinti 

; brolių ir sesių.
Todėl sakome: būkime visur ir visada skautais, 

nepamiršdami, kad skautavimas nesibaigia už stovyk
los vartų.

Su pagarba S. Rita

P. S. Mūsų trys draugovės labai dėkoja už paramą ir 
globą: T. Antanui Gražuliui, T. Algiui Gudaičiui, s. 
Jūratei Plonytei, b. Vytautui Gruodžiui.

Taip pat dėkojame visiems tiems, kurių dėka 
gauname „SKA UTŲ AIDĄ AČIŪ!!!

c& »■> && c-Į> •> o> •<> •> •>
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KLAIPĖDOS DIENOS SUEIGA

Pasaulio Lietuvių centras 
darosi vis labiau reikšmingas 
mūsų skautiškoje veikloje. Čia 
įsikūręs LSS archyvas, ASS 

iltinė, Čikagos skautų ir 
;Kaučių , būklai. Po pamokų 
rtštadieninėje Maironio litua

nistinėje mokykloje, kuri šiuo 
metų yra didžiausia išeivijoje, 
čia Vyksta skautų ir skaučių 
užsiėmimai, šventės, minėjimai.

Jūrų skautų ir skaučių tra
dicinis Klaipėdos dienos at
vadavimo minėjimas ir šiemet 
čia vyko sekmadienį, sausio 26 
d. Po jaunimui skirtų šv. Mišių 
Pal. Jurgio Matulaičio misijoje, 
susirinkome PLC salėje. Šioje iš
kilmingoje metinėje Klaipėdos 
dienos sueigoje dalyvavo jūrų 
skaučių „Nerijos” tunto sesės ir 
„Lituaųicos” tunto jūrų skautai, 
bebrajt, jūrų jauniai, jūrų 
budžiai bei skautininkai,-ės.

Salėje įrengtame laivo deny
je išsirikiavo 69 sesės ir broliai 
jūrų skautai,-ės. Salšje susėdus 
jūrų skautįjos veteranams, tėve
liams ir svečiams. Klaipėdos 
dienos sueigą gražiai pravedė 
„laivo denio” komendantas 
j.b.v.v. Aidas Palubinskas.

Denyje uždegus tautinių 
spalvų žvakes, sukalbėjus 
maldą, stiebe buvo pakeltas 
didysis vimpilas ir įnešta „Neri
jos” tunto vėliava. Perskaityti 

„Nerijos” tunto tuntininkės 
įsakymai, kuriais į valtininkės 
laipsnį buvo pakeltos vr. Laura 
Jokubauskaitė, vr. Kristina 
Jonušaitė, vadovavusi sesėms 
šioje sueigoje. Į vairininkės 
laipsnį pakeltos: Rasa Dovilaitė, 
Andrea Dutton, Diana Juškytė, 
Giedrė Kazlauskaitė, Nida 
Lendraitytė, Vilija Pauliūtė ir 
Aušra Pumputytė. Penkioms 
ūdrytėms, atlikusioms reikalau
jamą programą, suteiktos šeimi
ninkės specialybės.

„Lituanicos” tunto tuntininko 
s. Romo Rupinsko įsakymu, beb
rai Kristopas Bill, Tadas 
Mikužis ir Tomas Mikužis davė 
jūrų jaunių įžodį. Sesės juos 
pasveikino ir įteikė maišelį sal
dainių.

Į denį įnešus trispalvę ir ratu 

sustojus visiems sueigoje buvu
siems skautininkams ir skauti- 
ninkėms, įžodį davė į paskau- 
tininkės laipsnį pakelta g. v.v. 
Laima Pauliūtė.

Perskaitytas LS Seserijos 
vyriausios skautininkės v.s. 
Birutės Banaitienės 1996.05.22 
d. įsakymas skelbė į jūrų 
paskautininkes pakėlimą v.v. 
Aidos Mikučiauskaitės, į jūrų 
skautininkės — Taydą Chiapet- 
tą ir Virginiją Rimeikienę, į 
jūrų vyr. skautininkės — Viole
tą Paulienę. Paskelbus daugelio 
apdovanojimą LSS garbės žyme
nimis, Žuvėdros žymenys buvo 
įteikti: g.v.v. Laimai Bacevi
čienei, g.v.v. Danutė Strub ir 
g.v.v. Aldona Weir. Vėliavos 
žymeniu apdovanotos: j.ps. 
Aleksandra Gražytė ir j.s.

Klaipėdos dienos sueigoje. Iš k. — Vilija Pauliūtė, jvs. dr. Algis Paulius, Kristina Jonušaitė, j.b. 
, Darius Bartkus, js. Vaclovas Macieža, j.b. Rimas Radzevičius, jvs. Violeta Paulienė, jvs. Antanas
Levanas. Nuotr. J. Tamulaičio
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Rūta Kirkuvienė. Tėvynės 
dukros žymeniu — j.ps. Rasa 
Kelpšaitė. Gintaro žymeniu — 
j.ps. Aušrinė Karaitis. j.ps. 
Laura Lapinskienė ir j.ps. 
Daina Rudaitienė — visos „Ne
rijos” tunto vadovės.

Klaipėdos dienos sueigą svei
kino LSS Tarybos pirmininkas 
v.s.fil. Kęstutis Ječius ir „Neri
jos” tuntininkė j.s. Viligailė : 
Lendraitienė, „Aušros”/„Kema- ' 
vės” skaučių tunto tuntininkė 
s. dr. Dalia Trakienė, „Litu- 
anicos” tunto tuntininkas s.fil. 
Romas Rupinskas, LSS Tarybos 
iždininkas vs. Antanas Jarūnas, 
LSS Kontrolės komisijos pirm, 
j.v.s. Bronius Juodelis, tos 
komisijos narys j.v.s. Antanas 
Levanas ir kiti vadovai,-ės, 
gausus būrys tėvų ir svečių.

Sueigoje pasirodymus atliko 
jūrų jaunės su „Geriausia siu
vėja” ir jūrų jauniai su „Jūri
ninkų valgykla”. Po sueigos

KĄ VEIKIA „VERPSTĖS”?

„Kernavės” tunto „Verpsčių” būrelis — skautiškos veiklos laiptais — su 
šypsena aukštyn! Priešakyje būrelio vadovė ps\. Dai-'a Luneckaitė-Bulicz.

Nuotr. Rūtos Daukienės

Klaipėdos dienos iškilmingos sueigos 
dalyvius sveikina „Nerijos” jūrų 
skaučių tunto tuntininkė js. Viligailė 
Lendraitienė.

vyko kuklios vaišės, suruoštos 
sesių vadovių, be abejo, su 
šeimininkių specialybes įsi- 
gijusiomis ūdrytėmis.

Brolis Bronius

Kaip ir kasmet, „Verpsčių’ 
būrelis pradėjo švenčių laiko
tarpį kalėdine sueiga, uždegda- 

I mos tradicines žvakes žvakidėje 
i iš senos girių šaknies, kuri tar
nauja nuo pirmųjų „Kernavės” 
tunto kūčių jau 40 metų! Tiek 
pat metų skautauja ir draugau
ja dauguma sesių „verpsčių”,

Nors laikas bėga srauniais 
upeliais, nors sudega kūčių 
žvakės, bet skautiška idėja 
pagrįsta draugystė išlieka. Ir 
smagu susitikti, ir smagu kar
tu šventes švęsti puoselėjant 
lietuviškas tradicijas. O dar 
smagiau, kad „Verpsčių” bū
relis „išsiaugino” dar vieną 
Seserijos Vyriausią Skauti- 
ninkę — v.s. Ritą Penčylienę, iš
rinktą į šias garbingas, bet ir 
sunkias, pareigas 1996 m. LSS 
vadovybės rinkimuose. (Vyr. 
Skautininke prieš keletą metų 
yra buvusi „verpstė” v.s. Irena 
Kerelienė). Ir ne tik Vyr. Skau
tininke „verpstė”, bet ir jos 
pavaduotoja —• v.s. Marytė Utz!

Sesės pasveikino Ritą ir Ma
rytę naujose pareigose su rožių 
žiedais

Malonią staigmeną sesėms 
„verpstėms” padarė jų mylimoji 
sesė Mamunėlė v.s. Ona Siliū- 
nienė, (kuri, nors ir toli gy
vendama tebėra būrelio narė), 
atsiųsdama dosnią auką „Pri
dėti prie gerojo darbelio įvyk
dymo”.

Nusprendusios gerąjį darbelį 
atlikti apmokant vasaros sto
vyklą vienai, paramos reikalin
gai, skautei (nes ne tik Lietu- 
voje, bet ir čia pas musr yra 
sunkiai besiverčiančio jaunimo), 
sesės laužė kalėdaitį, giedojo 
kalėdines giesmes ir vaišinosi 
Daivos šventiškai papuoštuose 
namuose.

„Verpstės” verpia tvirtą giją 
— tegyvuoja Seserija!”.

Sesė Nijolė'
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NEW’YORK ■ -
SKAUTIŠKOS 

KŪČIOS
Į „Vilijos” vyr. skaučių židinio 

surengtas Kūčias gruodžio 17 
dieną Kultūros Židinio didžio
joje salėje susirinko daugiau 
kaip 150 asmenų. Kaip įprasta, 
visi namie pagaminti tradici
niai Kūčių valgiai buvo sudėti 
ant didžiulio šventiškai pa
puošto stalo, kuris skendo žva
kių šviesose. Salė buvo gražiai 
ir skoningai papuošta, eglutė 
padabinta šiaudinukais,

Vysk. Paulius A. Baltakis, 
OFM, pradėjo Kūčias prasmin
ga malda; po to visi svečiai dali
josi kalėdaičiais ir skaniai 
vakarieniavo.

Trumpą programėlę atliko 
Maironio lituanistinės mokyk
los mokiniai: I. Kuncaitė, T. 
Dičpinigaitis, E. Gaubaitė, G. 
Pliūra, D. Šidlauskas, N. 
Norvilaitė, D. Bukauskas ir kt. 
Jų pasirodymas buvo gražiai 
įvertintas nuoširdžiais dalyvių 
plojimais. '

Svečių tarpe buvo Tėv. Pran
ciškus Giedgaudas.OFM, Brook- 
lyno prataciškonų vienuolyno 
viršininkas, kun. St. Raila, 
Lietuvos generalinis konsulas 
dr. Petras Anusas, pasveikinęs 
susirinkusius švenčių proga, 
konsulas Arnoldas Milukas su 
šeima, Marytė Šalinskienė, dr. 
J. Dičpinigaitis su šeima, 
Romas Drazdauskas, Apreiški
mo parap. zakristijonas, akor
deonu palydėjęs giedamas gies
mes.

Kūčių vakarienė — tai vyr. 
skaučių židinigfcių dovana 
lietuviškai visuomenei, savų 
jėgų meilės išraiška. Šiuo metu 
Aldona Žukienė pirmininkauja 
v^į, skaučių „Vilija” židiniui.

Montrealio skautų Kūčios

Skautų Kūčios buvo su
rengtos gruodžio 20 d. Aušros 
Vartų parapijos salėje. Gintaras 
Nagys vadovavo šiam renginiui 
ir plačiau paaiškino Kūčių 
papročius. Klebonas kun. J. 
Aranauskas palaimino tradi
cinius valgius ir pasidalino su 
kiekvienu dalyviu plotkele. 
Pabaigoje visus pradžiugino 
Kalėdų senelis, atvykęs tiesiog 
iš Lietuvos. B.S.

Reti svečiai

s. Vida Senkuvienė, buvusi 
„Šatrijos” tuntininkė, šiuo 
metu gyvenanti Lietuvoje, 
Kalėdų atostogų metu su 
sūnumi Aidu lankėsi pas savo 
tėvus Toronte, susitiko su drau
gais ir dalyvavo skautų Kūčio- 
se gruodžio 15 d.

CLEUELRND

Pik. lt. Edmundas Čapas, 
buvęs Pilėnų tunto skautas, 
dabartiniu metu moko 
lietuvius karius Šiauliuose

Nuotr. V. Bacevičiaus

Smagi žiemos iškyla

Lapkričio 23-24 d. skautų 
Mindaugo draugovė, vado
vaujama ps. R. Kalendros ir glo
bėjo v.s. fil. dr. A. Dailydės, pir
majam sniegui iškritus, su
rengė įdomią iškylą „Romuvo
je”. Nors oras buvo šaltokas, 

, tačiau programa buvo vykdoma 
i pritaikant užsiėmimus žiemos 
: sąlygoms. F.M.

Skautų Kūčios Toronte

Skautų Kūčios gruodžio 15 d. 
ir tradicinis kalėdojimas 
gruodžio 21 d. sujudino drau
goves. Renginiais rūpinosi „Šat- i 
rijos” ir „Rambyno” tuntininkai 
j.ps D. Biskienė ir s. M. Rusinas. 
Dėkoja draugininkams,-ėms už 
šių renginių paruošimą ir vado
vavimą. Kūčių vakarienei vado
vavo ps. D. Puzerytė, vyr. skau
čių Birutės dr-vė, vad. ps. K. 
Dambaraites-Janowitz, paruošė 
stalus, sk. vyčiai — eglutę, v.s. 
F. Mockus rinko gerojo darbelio 
aukas. Rengėjai dėkoja B. Sta
nulienei už talką ruošiant Kū
čių vakarienę, tėvų komitetui ir 
jo pirmininkei O. Narušienei už 
visokeriopą pagalbą.
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50-mečio stovykloje apsilankius

^EUKALIPTO

Po ilgokos kelionės iš Sydnėjaus 
„slauno miesto“, galų gale sausio 4 d. 
pasiekėme Viktorijos valstijos Gemb- 
rook‘omiestelįirjopašonėjeesantįGiIwell 
Parką - australų skautų stovyklavietę. Dar 
nuo Gembrook‘o visuose svarbesniuose 
kelių posūkiuose matėsi ženklai, vedą j 
LSS Australijos Rajono 50-mečio sto
vyklą „Eukalipto šešėlyje“. Ir štai mes 
įvažiuojame pro ultra modernius šios 
stovyklos vartus, išdabintus - na, čia jau 
skonio reikalas - bet aiškiai sakančius, kad 
čia minimas Skautijos 50-metis!..

O pačioje stovykloje - kiek akis užma
to - darbas virte verda. Štai, vadovaujami 
skauto vyčio vorele į parko gelmes 
nužygiuoja broliai, didžiulėje palapinėje 
geltonšlipsėms sesėms skautamokslį 
aiškina viena iš skautininkių, kažką 
planuoja vilkiukų ir paukštyčių būrelis,/ 
suskamba virtuvėje puodai ir keptuvės 1 
kilnojamos grakščių šeimininkių rankų, ' 
tylutėliai yapsi kompiuteris raštinėje...

' ' Netrukus, ‘"nurodyti stovyklos virši
ninko, ir mes, sydnėjiškiai, pasistatėme 
dvi palapines, pasiruošdami kelių dienų

fEUKAUFTū 
♦SESlįY^

I.IE1UVIŲ SkzllnŲ SĄIUNGA 
AUSTRALUOS RAJONAS 
ĮUBItlEIINĖ STOVYkLA

čStciūfy CLido' * CthxLu Sifili*

oHts LSS CUikaKps slį/tŪLŪ A

■" ■ sto^LZą, Ul-
scuxit.to-S.ioS A<u-

va.Lyįt^ioji ; j 
lu. 't ak tu. 
sl.a.n'tO'ikA ę
IniUjoi'

* * #
50-mečio stovyklos štabą sudarė: 

stovyklos viršininkas v.s. Narcizas Ra
manauskas, jo pavaduotojas - v.s. Hen
rikas Antanaitis, adj. ir iždininkas - s.v.sl. 
Jonas Rukšėnas, dvasios vadovas - v.s. 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, stovyklos 
koordinatorius - s.v. Linas Šeikis, skaučių 
pastovyklės vadovė - v.s. Rasa Statkuvie
nė, brolijos pastovyklės vadovas - ps. Ri
mas Skeivys, skautininkų - s. Birutė
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Prašmutaitė, jaun. skautų(čių) - ps. Onutė 
Prašmutienė, sk. vyčių vadas - s.v. Linas 
Vaičiulevičius. Kiti pareigūnai - stovyk
las ūkvedys - Algis Klimas, talkinamas 
Gilučio Kymanto, virtuvės vedėjai - s. 
Povilas Kviecinskas ir Bozena Kvie- 
cinskienė, parodėlės vedėja - v.s.v.sl. Zita 
Prašmutaitė, laužavedė - v.s.v.sl. Daina 
Šliterytė, sportu rūpinosi s.v. Martynas 
Zdanius, stovyklos laikraštėliu - s.v. Lu
kas Zdanius.

Pati stovykla išsidėsčiusi milžiniško 
Gilwell Parko - miško - viename šone, 
kurios centrą sudarė keli pastatai: virtu
vė, raštinė, vilkiukų miegojimui skinas 
barakėlis, prausyklos ir 1.1. Skau
čių pastovyklė, toliausiai „nubėgusi“ į 
mišką (apie 1 km), kiek arčiau - skautų, 
šone nuo jų - sk. vyčių, arčiausiai štabo - 
dalies skautininkų ir svečių palapinės. 
Gražiausiai įsirengusi, susitvarkiusi - 
skaučių pastovyklė, akmenėlių, šakų ir kt. 
gamtos teikiamų grožybių pagalba apie 
palapines sukūrusi skoningus ornamen
tus, papuošusi pastovyklės rajoną, nes 
pasistačiusi - iš virvių - stovyklos vartus.

Vėliavų aikštė įrengta netoli štabo bei 
virtuvės. Spec, pastatytuose stiebuose, 
aplink papuoštuose ornamentais, be 
lietuviškos trispalvės, kabėjo Australijos 
ir JAV vėliavos, šalia - tautiniais moty
vais kryžius. Kiek vėliau aikštę papuošė 
v.s.fil.kun. Antano Saulaičio iš JAV 
atvežtas gausus senovės lietuvių vė
liavų rinkinys, apie kurį kiekvieną dieną 
trumpus paaiškinimus teikė kun. A. 
Saulaitis.

Centrinį stovyklos kompleksą užbai

gė didžiulė „markee“ tipo palapinė, ku
rioje beveik visą laiką vyko pašnekesiai, 
pasitarimai ir t.t.

Sausio 5 d. (sekmadienį) suruošta 
Rajono 50-mečio šventė vyko didžiojoje 
parko aikštėje. Šalia jos esančiame pas
tate įruošta parodėlė, o netoliese esančia
me „amfiteatre“ - vyjko laužo programa, 
nors kiti laužai butjp ruošiami netoli šta
bo esančioje aikštelėje arba, esant blo
gam orui - barakėlyje prie virtuvės.

• • •
Kiek gi buvo suskridę skautų - 

stovyklautojų į šią 50-mečio šventę, 
vykusią sausio 2-11 dienomis. Skaičius 
įvairavo tarp 90 - 120. Sausio 5 d., 50- 
mečio minėjimo proga, jis pakilo virš 
150. Nors atstovų atvyko iš beveik visų 
Australijos lietuvių bendruomenių, bet 
pagrindas buvo Melboumo „Džiugo“ tunto 
sesės ir broliai. Kitos vietovės nepajėgė 
dalyvauti šioje tikrai gerai, gražiai ir įdo
miai suruoštoje stovykloje, kuri, nežiūrint 
kitų vienetų neatvykimo, praėjo labai 
sėkmingai.

* * *
Stovykloje niekam neteko skųstis, kad 

nėra kas daryti!.. Užsiėmimai buvo gerai 
paruošti ir jų buvo daug. Juos pravedė 
būrelis skautininkų(kių) ir Melbourno 
skautai vyčiai bei vyr. skautės. J užsiėmi
mus vykta „darbo grupėmis“, pavadinto
mis mirusių žymiųjų rajono skautų va
dovų vardais: v.s. Boriso Dainučio, v.s. 
Antano Krauso, s.v. Algimanto Pluko, v.s. 
Algirdo Karpavičiaus, v.s.fil. Balio 
Barkaus. v.s. Elenos Laurinaitienės ir 
v.s.fil.prel. Petro Butkaus, MBE. Į išky
las, žygius eita pagal patyrimo/amžiaus 
šakas. Vienas jų buvo naktinis - 18 km į 
vieną galą. Kiti 14 km ir trumpesni, kai 
jaun. skautams(tėms) pakakdavo parko... 
Neapsieita ir be nuotykių - kai kurie 
žygiuotojai buvo gerai „išprausti“ naktį 
užėjusio stipraus lietaus... Ekskursuota į 
Healsvilės gamtos apsaugos parką, kur 
susipažinta su vietine - Australijos - 
gyvūnija: kengūromis, koalomis, vom- 
batais, emu, ančiasnapiais (ypač entu
ziastingai apie šią išvyką atsiliepė 
stovykloje besisvečiuojanti Seserijos 
Vyr. Skautininke, v.s. Birutė Banaitienė)...

Paukštytės ir vilkiukai vieną dieną vy
ko meškerioti į upėtakių farmą - kai kam 
labai sekėsi, kai kam - ne taip gerai, bet 
stovyklos vakarienei, sakė, užteks! Sau
sio 8 d. suruošta ekskursija dviračiais, tik 
į kur, nebeteko sužinoti, nes tą dieną mū
sų grupė apleido stovyklą. Nemažai lai
ko praleista įvairiems pašnekesiams (jų 
ne vieną pravedė v.s. kun. A. Saulaitis) bei

v.s. Antanas Saulaitis

Melbourno tunto tuntininkas 
s. Povilas Kviečinskas
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ruošimuisi patyrimo laipsniams. Sausio 
5 d. stovykloje vyko skaūtorama, kur 
stovyklautojai supažindinti su skautybes 
ir rajono istorija ir 1.1. Saukto 7 d. suruoš
tas „quiz'as", kur, pasiskirsčius į darbo 
grupes, reikėjo atsakyti tjet į 50 klausi
mų. Sausio 7 d. kun. A\ Saulaitis pravedė 
labai įdomų pašnekesį vyresniesiems 
tema „Šeimų skautavimas ir stovyk
lavimas“.

# # #
Žinoma, po tokių darbų visų apetitas 

būdavo žvėriškas. Alkį malšino labai ak
tyvi virėjų, vadovaujama Bozenos Kvie- 
cinskicnės ir Rožės Vaičiulevičiūtės, bei 
talkininkių ir talkininkų grupė: Lilės 
Kozlovskienės, Dalios Didžienės, Regi
nos Firinauskienės, Ritos Mačiulaitienės, 
Julie Lukaitienės, s. Povilo Kviecinsko ir 
s. Algio Šimkaus. Virtuvėje (ar jos reika
lais) triūsė ir ūkvedžiai - Algis Klimas ir 
Girutis Kymantas. Ačiū jiems visiems už 
skanų ir sotų maitinimą!

Lepino jie stovyklautojus neišpasa
kytai - geriau negu kokiame restorane (jau 
vien dėl to vertėjo stovyklauti): kepsniais, 
blynais, guliašu, vaisiais, skania gira... 
Taip, kad niekas negalėjo pasakyti, kad 
„per barzdą varvėjo, burnoj neturėjau!..“ 
Be pusryčių, pietų ir vakarienės, dar 
būdavo - daugiau pasiskanavimui skirti - 
priešflėČiai, pavakariai ir net naktipiečiai.

Vakarais, dvasios atgaivinimui, sto
vyklinės dienos užbaigimui, vyko tikri 
(su ugnimi, kibirkštim ir dūmais, kas 
Australijoje reta!), laužai, kurių programas 
pravedė sydnėjiškė v.sk. Daina Šliterytė 
su būreliu talkininkių. Čia aktoriais reiš
kėsi visi - nuo mažiausio iki seniausio. 
Skambėdavo skautiškos ir liaudies dai
nos, kurių tekstus pasižiūrėdavome iš 
tam tikslui išleisto dainorėlio, traškiai 
skambėjo tįnkūs šūkiai ir raketos!.. Net ir 
tų pasirodymų kūrėjai, kurie gaudavo 
nelemtąjį „vaje, vaje, vaje!..“, kitą vakarą 
vėl bandė savo gabumus, dažniausiai su 
geresniais rezultatais!..

Nenusileido ir skautininkai bei kt. 
vyr. amžiaus stovyklautojai: sausio 4 d.

v.s.fil.kun. Antanas Saulaitis, v.s. Bronius Žalys, v.s. dr. Aleksandra 
Mauragis, j.v.s.fil. Vyrautas Vaitkus, v. s. f ii. Vytautas Neverauskas

kažkur, parko gilumoje, suruoštas pasi
dainavimas po žvaigždėm nusėtu dan
gum, o sausio 7-sios šaltą vakarą - kitas 
pasidainavimas - išvykstančios Sydnė- 
jaus grupės išleidimas su atitinkamom 
vaiduoklių pasakom, gal, kad vidurnaktį 
būtų baisu grįžti į ’'alapines...

# ♦ *
Jubiliejinėje 50-mečio stovykloje 

dalyvavo atvykę iš Amerikos unkštieji 
LSS pareigūnai: praeitos kadencijos 
Seserijos Vyr. Skautininke v.s. Birutė 
Banaitienė ir plačiai pasaulio lietuvių 
bendruomenėje ir skautų tarpe žinomas 

h .
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v.s.kun. Antanas Saulaitis. SJ, buvę 
stovykloje iki jos pabaigos. Buvo pasi
ruošęs į šią stovyklą vykti ir Brolijos 
Vyr. Skautininkas v.s. Gediminas Devei
kis, bet staigiai susirgęs nebeatvyko.

Sausio 5 d. - jubiliejaus minėjimo me
tu - stovykloje lankėsi nemažai buvusių 
Australijos rajono vadovų. Tarp jų - v.s.fil. 
Vytautas Neverauskas su žmona, ps. 
Maryte, s. Vladas Stasiliūnas, v.s.dr. 
Aleksandras Mauragis, ps. Marytė 
Špokevičienė, ps. Algis Milvydas ir 
daugelis kitų.

* * #
Prie stovyklos veikė v.sk. Zitos 

Prašmutaitės įruošta įdomi parodėlė, kur 
buvo išstatyti gausūs nuotraukų rinkiniai, 
apimą rajono skautų gyvenimą 1947 - 
1997 m., skaut. laikraštėlių pavyzdžiai, 
skaut? ženkleliai, gairelės, stovykliniai 
ženklai, baltinukai (žinoma, skautiški!), 
knygos ir albumai bei suvenyrai. Juos 
ypač lankė į 50-mečio šventę atvykę sve
čiai, neskaitant stovyklautojų.

< * *
Mums būnant stovykloje, netrūko 

^skautiškų įspūdžių. Naktį iš 4 d. į 5-tą 
sk. vyčio įžodį davė sk. vytis kandidatas 
Andrius Kasperiūnas (kažkodėl užmiršta 
vyčių tradicija - į įžodį kviesti visus 
stovykloje esančius sk. vyčius?) ir visa

“Eukalipto šešėlio” vadovai

22

24



eilė prityrusių skautų(čių): „Džiugo" 
tunto prit. skautės, skautai kand. - Ginta 
Statkutė, Daina Meiliūnaitė, Vilija Joku- 
baitytė, Tomas Kviecinskas, Danielius 
Lukaitis, Audrius Skeivys, Justinas Kli
mas. „Vilniaus" tunto tuntininko sutiki
mu, prit. skautės įžodį tuo pačiu metu davė 
ir adelaidiškė Audra Verbylaitė.

Sausio 5 d., laike rajono 50-mečio 
šventės jaun. skautės(to) įžodį davė šie 
„Džiugo“ tunto kandidatai: Stefutė 
Mačiulaitytė, Vilija Stephens, Martynas 
Didžys, Ramis LyniJkas, Kazys Milvydas, 
Edvardas Stephens ir Karolis Vaitiekū
nas. Skautės įžodį davė Alanta Skeivytė, 
Brigita Balbataitė, Gražina Kymantaitė, 
Daina Žiedaitė ir Kristutė Milvydaitė.

* * *
Religiniu stovyklos gyvenimu (kaip

LSS Australijos rajono vadas 
v.s. Henrikas Antanaitis

LSS Austarlijos rajono 
atstonas v.s. Narcizas
Ramanauskas ir 
sk.v.s=. Jonas Rukšėnas

r dešimtim kitų dalykų) rūpinosi ne
pavargstantis v.s.fil.kun. Antanas Sau- 
aitis, SJ. Jis pravedė ir (asistuojant Rajo- 
10 dvasios vadovui v.s.fihkun.dr. Pranui 
Daukniui) Jubiliejinės šventės pamaldas 
sausio 5 d.), rūpinosi sesių - brolių religi- 
liu auklėjimu laike stovyklos.

Pragyventos 4-rios dienos stovykloje 
iks ilgai atmintyje, nes tai tikrai buvo 
itmintina stovykla.

v.s. B. Žalys

Medaliai
Pažangumo Medalis
Ginta Statkutė 
Daina Meiliūnaitė
Tomas Kviecinskas 
Audrius Skeivys 
Rimas Strunga 
Daniel Lukaitis
Tėvynės Dukros
Daina 51 iterytė 
Ona Prašmutienė.
Geležinio Vilko ;
Vytautas Vaitkus 
Jonas Zinkus

Nauji Šlipsai

Davė paukšyčių įžodį.
Vilija Stephens 
Stephanie Mačiulaitis
Davė vilkiukų įžodi.
Martynukas Didžys
Adam Lynikas
Rami Lynikas
Kaziukas Milvydas 

r Davė skautų įžodį. /
Brigita Balbaitaitė
Gražina Kymantytė
Alanta Skeivytė
Daina Žiedaitė
Kėstutė Milvydaitė

Davė prityrusių skautų
įžodį.
Vilija Jokubaitytė
Daina Meiliūnaitė
Ginta Statkutė

Audra Verbylaitė
Daniel Lukaitis
Audrius Skeivys
Justinas Klimas
Davė vyresnės skaut ės įžc
Albina Struhgaitė
Lina Verbylaitė (Adelaide)
Vanessa Kaspariunaite
Davė vyčių įžodį.
Aidas Kaspariunas
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KANADA

1997 m. Romuvos stovyklai 
Kanados rajone sueina 35 m. Tai 
sukakčiai paminėti aktyviai ruošia
masi. Rambyno ir Šatrijos tuntai 
organizuoja didesnio masto sto
vyklą nuo rugpjūčio 3-17 d.

Rugpjūčio 9 d. (vidurinis sa
vaitgalis) numatytas 35-čio minėji
mo iškilmėms, j kurias norima 
kviesti LSS-gos vadovybę ir kitus 
svečius, tuo pačiu stovyklautojus-as 
iš kitų rajonų.

Romuva nuo 1962 m. savo 
paskirtį stovykloms, iškyloms bei 
kitiems skautiškiems užsiėmimams 
puikiai atliko. Planuojama tą pat 
tęsti ir toliau, nes skautiškos gretos 
auga. Tai matydama Romuvos 
stov. vadovybė su pirm. j. ps. R. 
Sriubiškiu, j. ps. dr. A. Pacevičiu, 
ižd. V. Pašku ir kitais gerų norų 
nariais daro įvairius pataisymus, 
kurie labai reikalingi. Pereitais 
metais didžiajam pastatui uždeng
tas naujas stogas, sutvarkyti name
lių pamatai ir laiptai, o j. sk. pasta
tui naujos durys ir užraktai.

.Išaušus pavasariuįįau numatyti 
kiti darbai. Susiduriama ir su išlai
dom, kurioms padengti neapsieina
ma be mecenatų, iš kurių didesnes 
sumas aukojo: s. S. Kazmas, p. V. 
Slizienė ir pereitais metais per inž. 
R. Ruslį gauta iš Labats Co. daug 

elektrinių daiktų (šaldytuvų, pečių 
ir kitų), kurie bus naudojami sto
vyklaujant, o šeimininkėms bus 
lengviau ir patogiau organizuotis.

Per pirmųjų metų laiką buvo 
daug mecenatų, rėmėjų, vadovų su 
dideliu noru dirbusių, organizavu
sių, aukojusių, pastatą stačiusių, jį 
šventinusių ir krikštijusių, kaip 
pvz., prelatas J. Tadarauskas ir v.s. 
kun. S. Kulbis. Kūmai, kurių buvo 
23. Jie visi pasirašė į Romuvos 
aktą ir kopiją įmūrijo į aukurą, 
kuris tebėra liudininku. Daugumas 
tų krikšto tėvų, patys krikštytojai 

Vilkiukai gieda kalėdines giesmes

bei pastato rangovas jau iškeliavę 
į amžinuosius namus, o mums 
lieka tik juos pagerbti ir prisiminti. 
Tačiau reikia džiaugtis, kad Romu
va gyvuoja, drąsiai žengia pirmyn. 
Vadovavimą perima trečioji karta, 
kuri kviečia kartu švęsti, stovyk
lauti ir paminėti 35-tas metines. 
Būtų malonu, kad ir tie atvyktų, 
kurie stovyklavo pirmoje stovyklo
je, galėtų ir šioje kartu pasidžiaugti 
su dabarties skautišku jaunimu.

F. M.
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