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JONAS DAINAUSKAS

Šv. Jurgis, kuris kalendoriu
je įrašytas balandžio 23 d., 
vienas seniausių lietuvių krikš
tavardžių. Šv. Jurgio vardu yra 
pavadinta per dvidešimties baž
nyčių Lietuvoje. Jo atvaizdai 
puošia daugelio Lietuvos bažny
čių altorius. O kiek pakelių, 
priesodybinėse koplytėlėse, kop
lytstulpiuose, įvairių liaudies 
meistrų drožiniuose budi tas 
šventasis, raitas, su skydu ir 
ietimi duriantis slibiną, žemės 
blogybių simbolį, t.y. kovojantis 
su žmogaus blogiu.

Pats šv. Jurgis ligi šiol yra 
paslaptingas. Kas jis buvo iš 
tikrųjų, kada ir kur gyveno, 
kodėl slibinas atsirado jo 
gyvenimo aprašyme, kaip jo 
garbinimas atkeliavo į Europą, 
o Anglijoje tapo jos patronu, 
istorikai ginčijasi šimtmečius. 
Nuostabu, kad šv. Jurgis, nors 
ir su „mitiška praeitimi”, per 
kokius šešiolika šimtmečių 
šventųjų hierarchijoje yra 
įsirikiavęs tuoj pat po svarbiau
siųjų apaštalų.

Tikslios šv. Jurgio gyvenimo 
ii' mirties datos iki šiol 
nepavyko nustatyti. Dažniau
siai vienok nurodomi 300-ji 
metai, Romos imperatoriaus 
Dioklecijano (Gaius Aurelius 
Valerius Diocletianus, apie 
243-313) valdymo laikai, kada 
buvo sustiprintas krikščionybės 
persekiojimas. Sirijoje, Shakka 
vietovės bažnyčioje, rastas grai
kų kalba užrašas, kad toji 
bažnyčia pastatyta „šventam ir 
triumfuojančiam kankiniui Jur
giui pagerbti”. Tu laikų kalen

dorinių užrašų duomenimis, toji 
bažnyčia buvo pastatyta apie 
368 m. Dabar daugiausia links
tama manyti, kad Jurgis buvo 
Palestinos šeicho krikščionio 
sūnus. Esą tas šeichas buvo 
svarus patarėjas prie romėnų 
gubernatoriaus. Mirus tėvui, 
Jurgis atvyko tėvo vieton prie 
gubernatoriaus. Atrodo, Jurgis

ten buvo kankinamas ir nužu
dytas už atsisakymą dalyvauti 
stabmeldiškose apeigose. Tik
riausiai tai įvyko kokiomis ne
paprastomis aplinkybėmis, ku
rių vaizdas taip giliai paveikė 
vienalaikius, kad šv. Jurgio 
kultas paplito ir išliko žmonių 
atmintyje, padavimuose.

Šv. Jurgio garbinimas išsiplė
tė ne tik Aidimuose Rytuose, bet 
ir visoje Europoje. Dar prieš 
VIII amž. Anglijoje buvo pasta
tytas vienuolynas ir kelios baž- 

i nyčios Šv. Jurgio vardu, bet 
Gabiausiai šv. Jurgio kultas 

‘Anglijoje paplito po Kryžiaus 
karų dalyvių grįžimo namo. Ne
nuostabu, nes jie pakelyje buvo 
sutikę daugybę bažnyčių, skirtų 
tam šventajam pagerbti: Kon
stantinopolyje, Nikodemijoje, 
Taršė, Antiochijoje, Edessėje, 
Tyre, Lydijoje, kur kiekviena 
vietovė savinosi šv. Jurgį. 
Neabejotina, kad tiems kariams 
galėjo atrodyti, jog šv. Jurgis 
visą laiką keliavo su jais. Oxfor- 
do bažnytinis sinodas 1222 m. 
šv. Jurgio dieną paskelbė šven
te. 1348 m. anglų karalius Ed
vardas III nusprendė, kad An
glijos ypatingo „Kojaraiščio or
dino" patronu labiausiai tinka 
būti šv. Jurgiui, o to ordino 
devizas yra: „Gėda tam, kuris 
blogai pagalvoja”.

Kadangi šv. Jurgį legenda 
vaizduoja kaip raitelį, gal apie 
XII šimt. jis pasidarė arklių ir 
apskritai gyvulių geibėjas. Su 
krikščionybe šv. Jurgio kultas 
atėjo į Lietuvą. Ir Lietuvoje 
buvo tikima, kad šv. Jurgio 
dieną nieko negalima laukuose 
arkliais dirbti, nes tai jų šventė, 
kitaip užrūstinsi šventąjį, 
gyvuliai ims sirgti ir kristi, o 
arklius išpjaus vilkai, o pasėlius 
išmuš ledai. Rytuose m dabar 
tikima, kad tas šventasis teikia 
apsaugą nuo g ;s įkandimo.

Libano ort- „ >K.sam.~ narcni- 
tams. Egip. mptam.-jis ir šian
dieną yra Didelis stebuklada
rys. O odoksų vyskupas Beiru
te Libane, šv. Jurgio dieną 
laiko keturiu valandų pamal
das; vienas uždaras Sirijos 
vienuolynas tą dieną atidaro 
-avo duris tūkstančiams maldi
ninkų, o minios negaluojančių 
giptiečių renkasi' prie šv.

Jurgio šaltinio mažame Nilo 
upės deltos kaimelyje, giedant 
himnus to šventojo garbei.

Labiausiai /'vienok šv. Jurgis 
garbinamąs'fcaip narsus riteris,.
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kovojęs su Piktu ir įveikęs to 
Pikto simbolį slibiną. Buvo 
paskelbtas antruoju (po šv. 
Kazimiero) Lietuvos patronu. Jo 
atvaizdas yra Prienų ir Varnių 
sen. herbuose. Carų Rusijos or
dinas už karinį narsumą turėjo 
šv. Jurgio vardą, nes „šv. Jurgis 
buvo narsus karys”.

Jurgio gyvenimo aprašymuo
se pabrėžiamas jo riteriškumas, 
kilnumas, rūpinimasis skriau
džiamaisiais, kova su piktu ir 
blogybėmis. Jis vis skuba ten, 
kur kas nors reikalingas pagal
bos. Jis piktos pabaisos nugalė
tojas, bet jam svetimas kerštas, 
pyktis, neapykanta. Tie bruožai 
nuo seniausių laikų buvo idea
las visiems riteriams ir užtat 
šv. Jurgis tapo kiekvieno riterio 
riteriškumo pavyzdžiu. Drąsa, 
ištikimybė valdovui/kraštui, 
dosnumas neturtingiesiems, pa
garba ir švelnumas aplinkai 
buvo kiekvienam riteriui priva
lomos savybės, o, kovojant su 
krikščionybės priešais, susifor
mavo krikščionio riterio prievo
lė tarnybos Dievui, savo siuze- 
renui / tėvynei ir artimui. Tai 

i nebuvo lengvas kelias riterių 
' egzistavimo laikais, nes tai 
I buvo užsimojimas išugdyti žmo

gišką žmogų.

Tie idealai šv. Jurgį padarė 
skautų patronu, nes skautybė, 
tai mūsų judėjimas, siekiantis 
jaunuolio, jaunuolės sieloje 
ugdyti kilnumą, pradedant 
skauto geru darbeliu, siekiant 
padėti kitiems, stengtis eiti 
žmogaus tobulėjimo keliu. 
Skautybės mintimi žmogiško 
žmogaus kelio pamėgimą skie
pyti reikia pradėti vaiko, 
jaunuolio amžiuje, vaikui bežai
džiant, -^pradedant nuo kas
dieninio gyvenimo smulkmenų. 
Žmogaus vidinis tobulėjimas, 
nors materialistinė pažiūra tai 
ir.stengiasi paneigti, visų pirma

R. Baden-Powell piešinys

priklauso nuo žmogaus darnaus 
sugebėjimo tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui, o bet koks 
bandymas nuo to kelio nukryp
ti nuveda vien tik į materialis
tinius klystkelius.

Skautybė siekia padėti tobu
lintis jaunuolio, jaunuolės sie
lai, siekia padėti mokytis kovoti 
prieš egoizmą, oportunizmą, 
sauvalę, pyktį, nerangumą, abe
jingumą aplinkos rūpesčiams, 
stengiasi žadinti jaunuolio sielo
je kilnumą, brolišką meilę, rite
riškumą, darbštumą, drausmin
gumą, dosnumą. Skautybė savi
auklos pagalba siekia šių dienų 
egoistą, egocentrišką, savanau
dį mokyti nepasiduoti lengvo ir 
tingaus gyvenimo pagundomis, 
siekia jaunuolį išauklėti asme
nybe, nepakenčiančia tingaus 
gyvenimo ir trokštančia kovoti 
su piktu, kad tą negerovę įveik
tų savyje, savo aplinkoje, pasau
lyje, nebijant net didžiausio 
savo jėgų panaudojimo, kad tas 
jaunuolis visuomet siektų būti 
žmogumi ir visuomet kitame 

žmoguje matytų žmogų. Skauty
bė yra užsimojusi tai daryti 
vaiko amžiuje, kada protas yra 
labiausiai imlus. Čia skautas 
turi atsiminti, jog idealus riteris 
visą gyvenimą siekė nesiliauti 
vidiniai tobulėti, ir vis stengėsi 
daryti gera, nebijojo ką nors 
gero išmokti.

Baden-Powell paskelbtas pa
siūlymas: kartą skautas, visam 
gyvenimui skautas, visų pirma 
mini subrendusio žmogaus gy
venimą, vadovaujantis skauty
bės dėsniais. Aišku, kad, bren
dimo amžių išgyvenus, skautui 
skautybės idėjos tampa savo
mis, tik tiek, kiek tam skautui 
tuos skautybės idealus sugebėjo 
įskiepyti skautiški vadai ir kiek 
patys skautai sugebėjo tuos 
idealus suprasti, juos padaryti 
savais.

Čia prasminga priminti (1958 
m.) popiežiaus Pijaus XII 
žodžius: „Skautybė jaunimui 
atveria ir veiksmais paverčia 
visa, kas yra tikrai gera, kilnu, 
sveika: gyvenimo paprastumą, 
gamtos ir tėvynės meilę, garbės 
jausmą, savitvardą, paklusnu
mą ir pasiryžimą tarnauti ki
tiems broliškumo ir riterišku
mo dvasioje. Skautybė įneša į 
žmogaus gyvenimą tvarką ir 
darną. Skautybė Dievo gar
binimui ir tarnybai suteikia 
svarbią vietą, kokia Dievui 
tikrai priklauso. Skautų šūkis 
yra Budėk! — būk pasiruošęs 
sąžiningai vykdyti Dievo valią 
ir jo įsakymus”. Toks yra ir 
lietuvio skauto kelias.

Balandžio 23-ji, šv. Jurgio 
šventė, skautams, skautėms, 
nepaisant kokio amžiaus jie 
bebūtų, visa tai primena. 
Skautą padaro skautu visą pir
ma jo sugebėjimas' vadovautis 
skautiška ideologija, paremta to 
nuostabaus riterio, šv. Jurgio, 
keliarodžiais,
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Tęsinys

1964 m. pradžioje „Lituani- 
cos” tunte buvo atkurta 
„Prezidento Smetonos” jūrų 
budžių įgula. Si įgula, j.v.s. Br. 
Juodelio pastangomis, sutelkė 
reikalingas lėšas ir 1971 m. 
rudenį įsigijo burinę jachtą 
„Pearson Commander-26” už 
5,000 dol., ją pakrikštijant „Bal
tija”. Pirmuoju jos kapi tonu de
šimtmetį buvo j.v.s. Br. Juode
lis. Dabartinis jos kapitonas yra 
v.v. Tomas Žukauskas. Jachta 
ir dabar teberaižo Michigano 
ežero bangas su naujais jūrų 
budžiais. Budžių įgulos anks
čiau turėta „Star” klasės jach
ta „Perkūnas” paseno ir buvo 
parduota amerikiečiams. Pas
kutinį dešimtmetį Čikagos jūrų 
budžių laivynas pagausėjo j. v.s. 
dr. K. Aglinsko turėtu 37 pėdų 
jūriniu burlaiviu „Audra”. Jo 
kapitonu šiuo metu yra v.v. 
Audrius Rūbas. „Prezidento 
Smetonos” j. budžių vadu yra 
v.v. Darius Dirmantas. Išjos na
rių yra sudarytos atskiros „Bal
tijos” ir „Audros” jachtų įgulos, 
kurioms vadovauja jų kapitonai.

Prieš dešimtmetį atkurta jūrų 
skautininkų grandis, anksčiau 
apjungusi tik jūrų skautinin
kus, aktyviai veikia Čikagoje 
kartu su jūrų skautininkėmis, 
padėdama jūrų skautų,-čių vie
netams, dalyvaudama rudeni
nės puotos „Juros dugne” bei

Čikagos ,.Lituanicos" tunto jurų budžių ..Prezidento Smetonos įgulos nariai 
1968-69 m. iš k. — v.v. J. Jovarauskas, j.ps. R. Kunstmanas, ps. V. Rupin- 
skas, ps. A. Alčiauskas. v.s. R. Burba, j.v.s. Br. Juodelis. Trūksta v.s. Br. 
Gurėno ir L. Kupcikevičiaus.

Nuotr. R. Račiūno

stovyklų ruošime. Jūrų skauti
ninkų,-ių grandžiai šiuo metu 
vadovaujaj.ps. Daina Rudaitie- 
nė. Visą Čikagos jūrų skautų 
vienetų veiklą koordinuojaj.ps. 
J. Lendraitis.

Clevelande jūrų skautai buvo 
suorganizuoti 1951 m., įstei
giant „Narų” valtį, kuriai va
dovavo E. Jarašiūnas. Vienetui 
išaugus į Kpt. St. Dariaus laivą, 
jį globojo ilgametis jūrų skautų 
vadovas j.v.s. V. Petukauskas. 
Veikiant ir jūrų budžių Marty
no Jankaus įgulai, buvo suda
ryta „Klaipėdos” vietininkija, 
jai vadovaujant j.s. P. Petraičiui, 
j.ps. D. Kižiui, v.v. A. Andrašiū- 

nui, j.ps. A. N a’■bulaičiui ir ki
tiems. Šiuo metu sumažėję j. 
skautai ir lartyno Jau' aus j. 
budžių įgula veikia prie , Šilė
nų" tunto.

Detroite jūrų skautai veiklą 
pradėjo 1956 m., įkuriant „Ša
rūno" laivą. Pirmuoju laivo va
du buvo A. Žalkauskas. Vėliau 
— j. ps. J. Bublys, Jūrų budžių 
vienetui vadovavo v.v. St. Pet
rauskas, o bebrų valčiai — v.v. 
A. Pesys. Vienetams 1963 m. 
pasitaukus iš Brolijos ir iš tun
to, po kurio laiko jie nustojo 
veikti.

Los Angeles jūrų skautų 
„Narų” valtis buvo įsteigta
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1952 m., vadovaujant ps. St. 
Makarevičiui. 1958 m. vienetas 
išaugo j jūrų skautų „Klaipė
dos” laivą. 1959 m. buvo įsteig
ta ir j. budžių įgula, kuriai va
dovavo j.b.v.v. A. Raulinaitis. 
Sudarius atskirą bebrų valtį, jai 
vadovavo j.b. A. Kašelionis.

Šiuo metu jūrų skautų veikla 
Los Angies yra sustojusi.

Bostone jūrų skautų „Per
kūno” valtis buvo įkurta 1955 
m. 'v.v. R. Veito ir j.ps. R. Mie
želio. 1962 m. j.s. M. Manomai- 
čiui sudarius jūrų skautų „Ne
muno” vietininkiją, ji 1963 m. 
pasitraukė iš Brolijos. 1971 m. 
sugrįžę į Broliją Bostono j. 
skautai sudarė „Nemuno” lai
vą, vadovaujantj.ps. G. Čepui ir 
j.ps. I. Vilėniškiui ir įsijungė į 
„Žalgirio” tuntą. Šiuo metu 
apie jūrų skautų veiklą Bostone 
žinių nėra.

Hartforde jūrų skautų „Žu
vėdrų” valtis veikė 1958-65 m. 
vadovaujant j.v.s. Ignui Pet- 
niūnui bei jo sūnui v.v. R. Pet- 
niūnui. Veikla baigėsi šven
čiant jūrų skautų 50 metų su
kaktį ar trumpai po to. J.v.s. L 
Petniūnui globojant, jūrų skau
tų „Gintaro” laivas veikė 
1964-69 m. Šv. Antano gimna
zijoje Kennebunkporte.
JŪRŲ SKAUTŲ SKYRIUS i.

Specifinis skautavimas reika
lauja specialaus pasiruošimo, 
specialių priemonių, atitinka
mos aplinkos ir atitinkamo cha
rakterio vadovų. Jūrinis skau
tavimas vandens plotuose yra 
susijęs su pavojais gyvybei, la
biau negu sausumoje.

L. S. Brolijos vadovybė dar 
Lietuvoje suformavo Jūrų skau
tų skyrių, kurio paskirtis buvo 
paruošti jūrų skautų vienetų 
vadavus, ruošti ir leisti tam 
reikalingą literatūrą, propaguo
ti Lietuvos, kaip jūrinės valsty
bės, idėją, paruošti jūrų skautų 

ir vadovų programas, tikrinti jų 
kvalifikacijas, ruošti jūrų skau
tų kursus, vandens keliones ir 
stovyklas.

Lietuvoje mums žinomais jūrų 
skautų skyriaus vedėjais buvo: 
v.s. Edmundas Korzonas, j.v.s. 
Algirdas Aglinskas ir j.s. Bro
nius Michelevičius. Vokietijoje 
buvo j.v.s. Vladas Šarūnas. Išei
vijoje: j.v.s. Vladas Petukaus- 
kas, j.v.s. B. Stundžia, j.v.s. 
Leonas Knopfmileris, j.s. Ed
mundas Vengianskas. j.ps. dr. 

eigų pas tave ateis liūdnas, nušvieskite jo gyvenimą savo
džiaugsmu. Jeigu ateis silpnas, padėkite jam atrasti naują 
gyvenimo prasmę. Ir jūsų gyvenimas taps žmonių palaima.

Bronius Vaškelis, pavaduotojas 
j.b.ps. Vladas Rupinskas, j.v.s. 
Bronius Juodelis, j.s. Algirdas 
Empakeris, j.ps. Leopoldas Kup- 
cikevičius, j.v.s. Stepas Makare- 
vičius ir j.v.s. dr. Algis Paulius, 
iki dabar šiose pareigose jau 12 
metų.

Brolijos Jūrų skautų skyriaus 
vedėjai artimai bendradarbiau
ja su Seserijos Jūrų skaučių 
skyriaus vedėjomis, atliekant 
jūrinio skautavimo programų 
vykdymą.
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Ąžuolo mol<yklos žinių 
panaudojimas

Labai gražiai baigiasi Gintaro- 
Ąžuolo mokyklos kursai. Savaitę 
vyksta įtemptas darbas, o paskutinį 
vakarą visos sesės ir visi broliai 
susirenka prie laužo, sustoja ratu. 
Po vadovų sveikinimų ir linkėjimų 
visos sesės prisiminimui gauna po 
gintaro gabalėlį, o broliai po ąžuo
lo giliuką.

Kai giliuko kepurėlė nukrenta, 
tai reiškia, kad jau reikia pradėti 
ruošti paskutinius Ąžuolo mokyk
los atsiskaitymo darbus. Mano 

giliukas gražiai tebeguli dėžutėje. 
Su kepurėle! Geras ąžuolo giliu
kas, nes jau praėjo du metai. Bet, 
vistiek, noriu pasidalinti mintimis 
apie tai, kiek daug mes sužinojome 
per tą savaitę ir kiek daug visko 
mes galime panaudoti dirbant su 
jaunesniais skautais.

Per Ąžuolo mokyklos kursus 
mes įgijome labai daug praktinių ir 
teorinių žinių. Kiekvieną dieną 
vykdavo paskaitos, per kurias 
išmokome daug įvairių, reikalingų, 
įdomių, naujų dalykų. Mokėmės 
kaip vadovauti skilčiai, kaip palai
kyti skilties dvasią, kaip išspręsti 
įvairias susidariusias problemas. 
Turėjome daug įvairių užsiėmimų, 
kurie buvo labai gerai organizuoti 
ir kurie išliks visam gyvenimui kaip 
labai geros pamokos ir vėliau 
dirbant su jaunesniaisiais, viską
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Kuriant savo pastovykles pris
tatėme įvairių įrengimų: vartus, 
indų džiovyklą, per tris pėdas nuo 
žemės iškeltą krosnį. Vienas iš 
didžiausių projektų buvo valgymui 
skirtos aikštelės įrengimas. Šiuo 
projektu užsiėmėme dviese, Aras 
Mattis ir aš — Saulius. Tarp dide
lių pušų pastatėme stalą įleisdami 
jo kojas žemėn apie dvi pėdas, 
įtempėme stogą. Prie stalo laisvai 
galėjo susėsti aštuoni žmonės. Ši 
vietelė buvo toliau nuo mūsų 
pastovykles ir pasidarė mūsų mėgs
tamiausia vieta. Aš manau, kad 
gerai pavykę projektai turėtų likti 
ilgesniam laikui, kad galėtų skautai 
pasinaudoti kitose stovyklose.

Kiekvieną dieną eidavome į 
paskaitas, kurios vyko po Aušros 
Vartų valgyklos pastoge. Be pas
kaitų dar turėjome įvairių užsiėmi
mų, skautoramą, gamtoramą, 
naktinius žaidimus, grupinius užsi
ėmimus. Kiekvieną vakarą broliai

ĄM-GVM Ūkių Skyrių vedė p.
Datiįa Dumbrien'e Foto: R. Orto.

Laužas — virimas papuvusiame 
rašte. Foto: G. Matonien'e.

susirinkdavo prie laužavietės su 
vadovu broliu Kaziu Matoniu 
aptarti dienos įvykius, padainuoti 
dainų, o sesės tai atlikdavo su 
vadovėm sesėm Gilanda Matonie- 
ne ir Maryte Utz. Po šių pasikal
bėjimų visi prie laužo gerai nusi
teikę padainuodavome, pavaidin
davome ir pažaisdavome žaidimų.

Turėjome ir iškylą, tačiau ji 
praėjo ne kaip, nes viską sugadino 
lietus. Kai išėjome į nustatytą 
nakvynei vietą sekdami ženklus, 
pradėjo stipriai lyti. Po kurio laiko 
pradėjo žaibuoti ir kilti stiprus 
vėjas. Per radiją pranešė, kad 
artėja audra. Po šios žinios iškyla 
buvo atšaukta. Visi sugrįžome j 
savo pastovykles, kur visur tekėjo 
upeliai vandens. Vėjas buvo pada
ręs daug žalos, nudraskęs stogelius, 
aptampęs palapines. Mūsų skilties 
laimei, mūsų gerai surištos virvės 
beveik viską atlaikė. Tereikėjo tik 
palapines truputį įtempti. Atėjo ir 
vakarienės metas, tik tada skiltys 
prisiminė, kad visos malkos šlapios 

ir virykles pilnos vandens. Kad visi 
neliktų alkani, skiltys visą maistą 
atsinešė į mūsų pastovyklę ir pra
dėjo jį ruošti. Mūsų pastovyklėje 
dar niekad nebuvo tiek daug žmo
nių. Į mūsų ruošiamą vakarienę 
neatėjo tik „Varlyčių“ skiltis. Prie 
puodų triūsė du geriausi virėjai: 
brolis Romas Kudirka ir brolis 
Aidas Palubinskas. Visi pavalgė 
sočiai ir maisto visiems užteko. 
Vakare audra apsiramino ir mes 
tęsėme savo programą. Neužbaig
tus iškylos uždavinius mes atliko
me sekančią dieną.

Stovy  klospabaigoje suruošėme 
puotą. Kiekviena skitis turėjo 
paruošti po porą patiekalų. Mūsų 
skitis ruošė labai aštrią (hot) čili ir 
apelsinų gėrimą. Visi maistą sune- 
šėme į AV pastogę. Pasirinkimas 
buvo didelis, pradedant salotomis 
ir baigiant saldžiais dalykais. Puo
toje dalyvavo visi mūsų vadovai, 
taip pat ir „Aro“ stovyklos viršinin
kai: s. fil. Romas Rupinskas, j.s. 
Petras Jokubauskas ir s. D. Trakie- 
nė. Po puotos ir trumpų svečių 
žodžių pradėjome plauti puodus ir 
ruoštis vakarinei programai.
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ĄM-GVM kursų vedėjai ir pavaduo
tojai: vs. Utz, vs. fil. G. Matonienė, 
vs. fil. K. Matonis, vs. R. Otto. Foto: 
R. Otto.

galima pritaikyti pagal reikalą ir 
galimybes. Pradėsiu nuo punktua
lumo, tikslumo ir užimtumo, kas 
yra labai svarbu dirbant vadovu. 
Ąžuolo mokykloje mums geros ir 
netikėtos pamokos jau prasidėjo 
nuo pat vidurdienio dvyliktos 
valandos, tuoj pat įvažiavus pro 
vartus. Visi skautai turėjo susi
rinkti iki dvyliktos valandos, nes 
tada prasidėjo Ąžuolo vadovų 
mokykla. Prie vartų stovėjo stalas, 
prie kurio vyko registracija. Regist
racijai vadovavo broliai Andrius 
Utz ir Bronius Fabijonas. Visiems 
besiregistruojantiems buvo duota 
po voką, kuriame buvo odinė 
virvutė ir instrukcijos kaip pasida
ryti kaklaraiščiui žiedą. Kartu voke 
buvo ir mokyklos ženklas. Šalia 
registracijos stalo buvo ištempta 
100 pėdų virvė. Visi kursantai 
turėjo sužinoti kiek žingsnių jiems 
reikia nueiti šią distanciją. P^ to 
kursantai gavo po kortelę, kurioje 

buvo surašytos kompasui pritaiky
tos instrukcijos, pagal kurias mes 
turėjome surasti savo stovyklavie
tes. Kai suradome savo pastovyk- 
les, susidarėme skiltis, ir pradėjo
me kurtis.

Skiltyse buvo po penkis kur
santus. Apsitvarkę pasiskirstėme 
pareigomis, susigalvojome skilčių 
vardus, darėme gaires ir ruošėmės 
oficialiam mokyklos atidarymui 
vakare. Mūsų skiltyje buvo penki 
broliai: Romas Kudirka, Aras 
Mattis, Jonas Valkiūnas, Paulius 
Rauckinas ir Saulius Dambauskas. 
Pasivadinome „Vėžiais“. Darbų 
užteko visiems: statėme įvairius 
įrengimus, tobulinome pastovyklę, 
virėme ir ruošėme maistą. Baveik 
visi dirbo gerai, nes už atliktus 
darbus skiltys buvo vertinamos 1-5 
balų sistema. Žinoma, kiekviena 
skiltis norėjo pasirodyti gerai.

Vakare per oficialų mokyklos 
atidarymą kursantai susirinko 
skiltimis. Visi turėjo pasidarę 
kaklaraiščiams žiedus, susigalvoję 
šūkius bei dainas. Sustojome dide
liu ratu ir prisistatėme kiekvienas 
pasakydami savo vardą ir iš kur

atvykome.
Po atidarymo grįžome atgal į 

savo pastovykles ir pradėjome 
ruošti pirmą vakarienę. Vakarienę 
virėme ne vien dėl savęs, bet ir dėl 
vadovų, mat kiekvieną dieną turė
jome pakviesti vis kitą vadovą 
valgyti su mumis ir, žinoma, už tai 
buvome vertinami. Mūsų skiltyje 
buvo mums visiems labai svarbus 
brolis — Romas Kudirka. Jis buvo 
labai geras prieskonių specialistas. 
Brolis Romas pasirūpindavo, kad 
maiste būtų pipirų? česnakų, svo
gūnų. Daugiausiai jis dėjo česnakų, 
matyt, dėl to ir uodai mūsų nekan
džiojo.

Brolis Jonas tuan Vaciuko keįfttno 
meną. Foto: R. Ortą
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Saulei! Įleidus visi su žvaku
tėmis su.Ąrf *ome prie savo skilčių 
stalų, kur turėjome trumpus pasi
kalbėjimus, o paskui visi susirinko
me prie laužo. Apie gintarą ir 
ąžuolo giliuką jau pasakojau raši
nio pradžioje, tai buvo labai gražus 
vakaras, labai įspūdingas ir jaudi
nantis.

Ir viskas: paskaitos, užsiėmi
mai, vakarai prie laužo lieka kaip 
labai geros ir reikalingos pamokos 
dirbant su jaunesniaisiais. 1995 m. 

vasarą „Rako“ stovykloje buvau 
skautų ir prit. skautų viršininko 
padėjėjas. Bet kokioje situacijoje 
visada prisimindavau „Ąžuolo 
Mokyklą“: ar ką nors organizuo
jant, ar sprendžiant kokius nesuta
rimus tarp jaunesniųjų brolių. 
Labai geras padėjėjas ne kartą 
man buvo Ąžuolo Mokyklos prog
ramos sąsiuvinys. Kartais neviskas 
išeidavo taip kaip norėdavau pada
ryti, nes atsiranda ir tokių skautų^ 
kurie nori tik stovyklauti ir nieko 

nedaryti kas yra būtina skautui. 
Tada tenka prisiminti ir išbandyti 
daug būdų, o kartais tenka prašyti 
pagalbos ar patarimų pas vyresnįjį. 
Manau, kad būti geru vadovu, 
reikia ne mažai turėti praktikos, 
įsigyti pasitikėjimą, mokėti suprasti 
jaunesniuosius. O Ąžuolo mokykla 
mane labai daug ko išmokė.

s.v. Saulius Dambauskas
’94-96’ laida

Amerika 1949-1950

A. Bulotos pieš.

Dieve, žinau, blogai elgiuosi, 
kai supykstu.
Tuomet negražiai kalbu, 
pasakau tai, ko nenoriu,
elgiuosi ne taip, kaip reiktų.y^’^/f^ 
Kai pyktis praeina, 
man nesmagu. 
Tačiau taip sunku 
atsiprašyti 
kuriuos užgavau.
Padėk, gerasis Dieve, savo pyktį 
suvaldyti ir, kai nepasiseka, — 
atsiprašyti.
Padėk man, Viešpatie, 
kai supykstu.
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ARGENTINOJE buvusios dvi 
skautų sąjungos po 20-ties metų 
susijungė į vieną. Susijungimo 
šventėje dalyvavo Pasaulinės skau
tų organizacijos WOSM generali
nis sekretorius Jacques Moreillon.

VILKIUKŲ šaka 1996 m.
atšventė 80 metų. Baden-Powellis 
įsivaizdavo skautybę berniukams 
tiktai nuo maždaug 11 m. amžiaus, 
bet jaunieji berniukai patys išsi
prašė savo šaką.

PRANCŪZIJOS skautų sąjun
ga įsteigė fondą savo veiklai did
miesčiuose remti ir pagalbos užda
viniams užsienyje išlaikyti. Atidary
me dalyvavo dvylika valdžios mi
nistrų. Fondo pagrindas — 3 mln. 
frankų.

PIETŲ AFRIKOJE 1999 m. 
įvyks 35-toji Pasaulinė skautų 
konferencija.

ČILĖJE 1998 m. kviečiama 19- 
toji pasaulinė skautų džiamborė. 
Jau 23-jų šalių vadovai stovykla
vietę aplankė, kad susipažinti su 
aplinka ir planavimu.

NORVEGIJOJE kiekvienas 
vienetas yra pasiruošęs skubiai 
atsiliepti į nelaimes pasaulyje, Kai 
Afrikoje vėl iškilo pab A»ėlių ieika- 

las, 30.000 skautų puolė rinkti 
aukų, kurias nuvežė per Raudonąjį 
Kryžių.

AUSTRIJOJE įvyko Jungtinių 
Tautų ruošiamas antrasis pasauli
nis jaunimo forumas. Tarp atstovų 
ir kalbėtojų, aišku, buvo ir skautų.

rėjo įvykti visų vienetų vadovų 
suvažiavimas vienai sąjungai įsteig
ti, kad Rusijos skautai galėtų pri
klausyti Pasaulinei skautų organi
zacijai. Prieš metus buvo pasirašyta 
sutartis tarp dviejų didesnių sąjun
gų po pasitarimo su rusų skautų 
vadovais iš JAV, Australijos ir 
Vakarų Europos. 1996 metais 
suėjo 70 metų nuo Rusijos skautų 
lelijėlės (su Šv. Jurgio atvaizdu) 
įvedimo.

JAV apklausinėjime apie ver
tybes Amerikoje paaiškėjo, kad 86- 

89% berniukų sutinka su sakiniu 
„Skautavimas mane išmokė: geriau 
globoti gamtą, geriau su kitais 
sugyventi, visomis jėgomis stengtis, 
pasitikėti savimi, turėti aiškius 
tikslus, rūpintis kitais žmonėmis, 
gerbti kitus“. Nuo įsteigimo prieš 
87 m., per skautų eiles JAV perėjo 
93 milijonai. Šiuo metu BSA turi 
virš penkių milijonų narių. Per tą 
laiką skautai įgijo 91 milijoną 
specialybių, kurių daugiausia — 
pirmos pagalbos, plaukiko, virėjo, 
stovyklautojo. 104-tojo Kongreso 
50% narių yra buvę skautai ar 
vadovai. Iš 233 amerikiečių astro
nautų, 133 buvo skautai. Knygoje 
"Who’s Who in America" surašytų 
asmenų 70% yra skautavę.

HAITI sk itams sąjūdį vystyti 
padeda projektai, vykdomi drauge 
su Prancūzijos ir Belgijos skautais.

BURUNDI, Ruandoje ir Zaire 
nuo 1994 m. labai sunkūs įvykiai. 
Atsioūrę pabėgėlių stovyklose, 
patys skautai sudarė būrelius ir 
padėjo rūpintis vaikučiais, dalyti 
mV 'tą bei žini is, surasti paklydu-
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sius vaikus. Todėl 1995 m. Pasau
linė skautų organizacija ir Jungti
nės Tautos pasirašė sutartį. 1996 
,m. trijų šalių skautų vadovai tarėsi 
kaip skautai toje srityje galėtų 
ugdyti taiką: išmokti keblumus 
taikingai spręsti, demokratiškai 
visoje veikloje elgtis, dirbti su 
kitais, išmokyti jaunus žmones kaip 
naujienas bei žinias vertinti, padėti 
pabėgėliams. Kadangi skautų sąjū
dis yra pats skaitlingiausias pasau
lyje, tikimasi, kad skautų pastangos 
padės taiką ugdyti.

AUSTRALIJOS Queenslando 
skyrius paruošė kompiuterinę 
plokštelę apie skautavimą: kaip 
įstoti j vienetą ir kt.

ANGLIJOJE Baden-Powell 
House namai yra taisomi iki kovo 
mėn., kad būtų iki 180 vietų sve
čiams nakvoti bei pasitarimų kam
bariai.

FILIPINŲOSE statomas cent
ras, kuriame skautai ir vadovai 
galės mokytis kaip gelbėti žmones 
per potvynius, žemės drebėjimus 
bei viesulams ištikus. Lėšas centrui 
parūpiną; Japonija. Filipinuose yra 
2,7 milijonai skautų (trečioji skait
lingiausia sąjunga pasaulyje) — 
vienas iš penkių berniukų yra 
skautas.

MONGOLIJOJE, pirmoje šios 
naujos sąjungos tautinėje stovyklo
je, dalyvavo 1,200 skautų ir 70 
svečių iš 9 valstybių. Stovyklautojai 
ir mokytojai labai domėjosi „pa
sauliniu kaimu“, kurio programą 
paruošti padėję., du olandai. Tai 
skautiškas metodas: rodom-darom.

LENKIJOS skautų sąjungos 
pirmininkas buvo pagerbtas Pasau
linėje skautų konferencijojeNorzc- 
gijoje, nes buvo pogrindžio veikė
jas, visą laiką išlikęs ištikimu skau
tu. Deja, susijaudinęs mirė konfe
rencijai pasibaigus.

FILIPINUOSE 1997 m. rug
pjūtį įvyks antrasis Pasaulinės 
skautų parlamentarų sąjungos

seimas. Kvietimai išsiunčiami vi
soms skalaujančioms valstybėms 
ir skautų sąjungoms.

UNESCO susitarė su Pasau
line skautų organizacija tirti smur
to filmų įtaką jaunimui. 25 valsty
bių skautų sąjungos dalyvaus ap
klausoje, nustatant kaip vaikai bei 
jaunimas supranta tai, ką ekrane 
mato.

’3> Gmm ik imi urn nnnm?
Mūsų skautų uniforma yra labai 

panaši j tą, kurią nešiodavo Pietų 
Afrikos policija. Mes Jų uniformas 
nusisavinome, nes jos yra pritaikytos 
įvairiam orui ir kad patogios. Nors 
dabar yra pakeista ir sumoderninta.

Skautiškos kepurės yra nešio
jamos apsaugoti galvą nuo saulės ir 
lietaus.

Kaklaraištis yra pažymėti prie 
į kokiosL grupės tu priklausai. 
Raudona: yra paukštyčių ir vilkų. 
Geltonas yra skaučių ir skautų. 
Melsvi: vyr. skaučių, i Fioletinis 
skautų vyčių. Ir žali tai skautininkų ir 
skautininkių. Taip pat kaklaraištis 
yra vartojamas žaizdų užrišimui ir 
neštuvo darymui.

Trumpos darbinės kelnaitės yra 
melsvos. Jos yra trumpos, kad 
kojoms būtų lengviau judėti ir, kad 
būtų geresnė Ventiliacija’. Taip pat 
yra patogios, nes kai žemė įšlampa, 
tai bevaikščiojant rūbai nesušlampa.

Skautai visi turėtų turėti ir 
nešiotis su savim lazdą dėl įvairių 
priemonių. Ant šios lazdos turėtų 
būti nužymėta centimetrai.

Taip pat, skautai nešioja vieną 
uniformą, nes yra organizacija ir ei”- 
kaip vienas.
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KAD LS SESERIJA KLESTĖTŲ
Mielos sesės,
Sesės Marytės ir savo vardu, 

dėkojame visoms už jūsų pasi
tikėjimą. Esame pasiryžusios 
jums visame kame padėti, su 
jumis drauge dirbti ir kiek 

. sąlygos leis visas aplankyti ir 
asmeniškai susipažinti. Šian
dien supažindinsime jus su 
numatyta veikla ir prašysime 
jūsų kooperacijos ir pagalbos 
užsibrėžimus įvykdyti. Tik 
bendru darbu išlaikysime Se
seriją veiklią, lietuvišką ir 
įdomią.

Vienetų atgaivinimas
Pastebėjome, kad kai kurie 

vienetai užsidarė arba labai 
sumenkėjo jų veikla dėl narių 
stokos. Tai kelia mums labai 
didelį rūpestį. Kreipiamės į 
vadoves, kad nenuleistų ran
kų. Kontaktuokite jaunus tė
velius ir pakalbinkite mamy
tes, kad jos vėl įsijungtų į 
skaučių veiklą ir atvestų savo 
atžalyną. Nors draugovė bus 
maža, bet jei galima bus 
įdomiai pravesti sueigas, tai 
atsiras daugiau mergaičių 
norinčių skautauti. Esame 
pasiruošusios jums padėti ir, 
reikalui esant, net atvykti į 
jūsų vietovę. Kreipkitės.

Susilpnėjusi lietuvių 
kalba

Daug vadovių skundžiasi, 
kad dėl susilpnėjusios lietuvių 
kalbos sunkiau pravesti suei
gas, nes daug sesių neuž

tenkamai supranta lietuviš
kai. Ypač mažesniuose mies
tuose. Už JAV ir Kanados ribų 
ši problema labai aktuali. 
Nors Lietuvių Skaučių Seseri
ja yra pagrįsta lietuvišku 
skautavimu ir programos bei 
visa medžiaga yra lietuvių 
kalba, mes negalime atstumti 
nei vienos lietuvių kilmės 
mergaitės, kuri nori skautauti 
mūsų eilėse. Yra įvairių būdų, 
kaip galima sueigas pravesti 
lietuvių, bet su paaiškinimais 
to krašto kalba. Australijos 
stovykloje šiais metais buvo 
vartojamos „flash cards” 
dviem kalbom. Atrodo labai 
pasisekė. Kviečiame vadoves, 
kurioms reikia pagalbos, pris
tatyti medžiagą dviem kal
bom, kreiptis į mus. Bandy
sime jums tokią medžiagą 
surasti arba reikalui esant pa
ruošti.

Patyrimų programos

Sesės Birutės kadencijoje 
buvo pertvarkytos visų skyrių 
programos. Sesė Nijolė Kers- 
nauskaitė, dabartinė „Ga
bijos” redaktorė, sutiko šias 
programas greitu laiku išleisti 
ir pateikti vienetų vadovėms.

Vadovės užrašai

Kad vadovėms palengvinti 
pravesti sueigas ir suplanuoti 
jų programas, pradėsime leisti 
„Vadovės užrašus”. Leidinuke, 

kurį tikimės išleisti kas keli 
mėnesiai, bus pateikiami re-i 
liginiai susimąstymai, sueigu 
pavyzdžiai, pasirodymai ii 
kita įvairi skautiška me
džiaga, labai reikalinga šių 
laikų vadovei. Vadovėlio for
matas bus atskiri lapai, ku
riuos bus galima susegti į 
„three ring binder”. Prašau vi- 
'sas vienetų vadoves nedel
siant pranešti v.s. fil. Nijoleii 
Kersnauskaitei kiek tokių va
dovėlių jūsų vienetui bus rei
kalinga. Kiekviena draugi
ninke ir skiltininkėę turėtų šį 
vadovėlį įsigyti ir juo naudo
tis. Padengti vadovėlių siunti
nėjimo pašto išlaidas, prašau 
prie vieneto mokesčio pridėti 
20 dol. siųsti Seserijos iž
dininkei sesei Markevičienei.

Nario mokestis
Prašau nedelsiant siųsti re

gistraciją su nario mokesčiu 
Seserijos iždininkei sesei Mar
kevičienei. Registracijos vieną 
kopiją siųskit rajono atstovei, 
o kitą — man. Sesė Irena 
prašo priminti visojns va
ldovėms, kad nario mokestis 
lyra 20 dol. visoms Seserijas 
^narėms. Tik sesės, užsimokė
jusios visą r mokestį, ga® 
i būti pak .nos arba apdoli 
vanoiarr . Taip pat, tik Sese
rijos narės, kurios 3 metus 
užsimokėjo visą nario mok
esti, gali dalyvauti, arba būti 
renkamos, LS sąjungos rin
kimuose. Norėčiau primigti, 
kad nepamirštumėt nusiųsti 
rajono atstovei jai priklau
santį mokestį nuo kiekvienos 
savo vieneto sesės, šis mokes
tis, nors ir nedidelis, iš dalieš 
padengia pašto ir telefono 
išlaidas.

Uniformos

Sesės Birutės kadencijoje
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buvo paruošti skautiškų išei
ginių bei darbinių uniformų 
nuostatai pailiustruoti nuo
traukomis. Jeigu yra vadovių, 
kurios šių. nuostatų neturi, 
arba jie yra užsimetę, būtinai 
kreipkitės į sesę Birutę Sas
nauskienę ir juos įsigykite. 
Sueigose pastebima, kad uni 
formos pakeičiamos arba 
„pagražinamos”, kaklaraištis 
užrišamas ant spalvotos palai
dinukės ir kartais sunku 
atpažinti ar tikrai esame 
skaučių sueigoje. Uniforma 
yra mūsų organizacijos dalis.

„SIETUVOS” DRAUGOVĖJE

„Sietuvos” draugovės iškil
minga sueiga š.m. sausio 19 d. 
vyko PLC, Lemonte. Oficia
liąją sueigos dalį pravedė s.fil. 
dr. Vilija Kerelytė. Buvo per- 

■ skaitytas draugovės draugi- 
ninkės pareigas s. fil. Jolandai 
Kerelienei. Po įsakymų sesė 
Svajonė draugininkės raktą 
perdavė sesei Jolandai. Pas
kui buvo sveikinimai, kurių 
metu, sėsė Svajonė padovano
jo savo buvusiai vadijai simbo
lines dovanėles.

Buvusi LS Seserijos Vyriausia Skautininke vs Malvina Jonikienė (antra 
kairės) apsupta sietuviečių. Iš k. — ps. Iii. Svajonė Kerelytė, vs Sofija 

uelionieriė, jvs fil. Birutė Vindašienė ir js Danutė Bilaišienė.

Ji padeda palaikyti drausmę 
ir tvarkingumą, tad laiky
kimės jos.

Kovo mėnuo yra Kaziuko 
mugių mėnuo. Linkime vi
soms sesėms darbingų, sma
gių ir pelningų mugių.

Su geriausiais skautiškai: 
linkėjimais!

Budėkime!

v.s. fil. Rita Penčyiienė 
Seserijos Vyriausia

Skautininke

Vadijos vardu vyr.sl.fil. Ra
mona Kaveckaitė įteikė kiek
vienai vadijos narei atitin
kamą dovanėlę už gerai vyk
dytas pareigas. Sesei Svajonei 
buvo įteiktas „gintarinis med
elis”, 'kurio gintarėliai simbo
lizuoja „Sietuvos” draugovės 
seses. Buvo pasveikinta ir 
naujoji „Sietuvos” draugovės 
vadija kiekvienai vadijos narei 
įteikiant po gėlytę. Sesė Sva
jonė dėkojo visoms vadijos 
marėms už atliktas pareigas, o 

visoms „Sietuvos” draugovės 
Sesėms už pagalbą, seseriš- 
įkumą ir draugiškumą. Naujai 
vadijai palinkėta darnumo, 
gražaus skautiško darbo bei 
sėkmės. Sesė Jolanda padė
kojusi už jai suteiktą pasi
tikėjimą vadovauti „Sietuvos” 
draugovei, pristatė naująją 
„Sietuvos” draugovės vadiją:

Draugininke — s.fil. Jolan
da Kerelienė

Draugininkės pavaduotoja 
— vyr. si. Irena Kirkuvienė

Iždininkė — vyr. sk. Stasė 
Korres

Sekretorė — vyr. sk. Leoni
da Kazėnienė

Renginių vadovės — vyr. si. 
fil. Ramona Kaveckaitė ir vyr. 
si. Nijolė Kaveckienė

Darbelių vadovė — vyr. sk. 
Elena Cižinauskienė

Korespondentė — ps.fil.
Svajonė Kerelytė

„Sietuvos” draugovei žen
giančiai į 7-tus veiklos metus 
linkime dar daug, daug dar
bingų ir skautiškų metų.

Sesė Svajonė
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JįHIEH ilSĮ ĮĖJI, PM JIU IŠĖJIW
Iš JAV mokinių istorijos-geografijos-Šventraščio- 

literatūros rašomųjų darbų. (Surinko mokyt. Richard 
Lederer, St. Paul mokykla):

Adomas ir Ieva buvo sutverti iš obels.
Egipto gyventojai vadinasi mumijos.
Dovydas, žydų karalius, kovojo su filatelistais.
Romos karalius Neronas buvo labai žiaurus: jis 

kankino savo pavaldinius grodamas smuiku.
Magna Carta konstitucija garantavo, kad žmogus 

nebus pakartas 2 kartus už tą patį nusikalti
mą.

Vilius Tell’is peršovė obuolį atsistojęs ant savo 
sūnaus galvos.

Martynas Liuteris buvo prikaltas prie bažnyčios 
durų, kad pardavinėjo atlaidus. Jį ekskomuni- 
kavo bulius.

Traukos jėgą išrado Isaac Walton. Traukos jėgą 
galima pastebėti rudenį, kai nuo obels krinta 
obuolys.

Beethoven buvo labai kurčias, todėl jis rašė labai 
garsią muziką.

Gutenbergas išrado Bibliją.
Miguel Cervantes parašė „Donkey Hote“.
John Milton parašė „Prarastas Rojus“, o kai jo 

žmona mirė, jis parašė „Sugrįžo Rojus“.

Karl Marx buvo vienas iš „Marx Brothers“.

Broli, sese, ar žinai šių sakinių tikrąją mintį? Ą, 
ir Tau mokslo žinios „pro kitą ausį išeina“?

Sesė

’a
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Raudondvario skautai ir skautės
Nuleidžiamos vėliavos Telšių skautų stovykloje

Padėka atsiųsta Dr. Rožei Šomkaitei, N J. 
nuolat remiančiai Lietuvą
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Laiškas iš Liefuvas^^
DIDŽIAUSIA LAIMĖ -

GYVENTI KUR GIMIAU

Miela sese Danute, 

truputį apsitvarkęs kiek 
apleistus mokslo ir skautiškus 
reikalus skubu rašyti Jums nors 
trumpą laiškutį.

Didelis skautiškas dėkui už 
motinišką rūpestį viešnagės 
Čikagoje metu. Dabar, kai pra
ėjo pusantros savaitės, galiu 
pasakyti — buvo gera. Kartais 
atrodo, kad sapnavau ar svajo
jau, tačiau lentynoje stovinčios 
knygos, daiktai ir nuotraukos 
tvirtina — tu ten buvai! Ir bu
vai tik dėka ten gyvenančių ge
rų žmonių, kuriems niekaip 

; kitaip nepajėgsi atsilyginti, 
kaip tik parodydamas dėmesį, 
pasiųsdamas laiškutį ir dar 
kartą pasakydamas Ačiū .

Visur gerai, bet namie ge
riausia, todėl taip gera įjuos q -- 
grįžti. Nors buvo labai rudeniš
ka diena, kai pasakiau Kaunui 
„labas”, sutapimas tai, ar ne — 
jis man šyptelėjo iš kažkur atsi
radusia saulute ir atsakė:

— Sveikas sugrįžęs! Viskas.
Daugiau nieko ir nereikia. Di
džiausia laimė pasaulyje — 

I gyventi ten, kur gimei ir užau- 
I gai, o didžiausia bausmė — būti 

ištremtam iš Tėvynės. Tada 
reikia labai daug stiprybės ir 
užsispyrimo gyventi nepasiduo
dant likimui. Todėl, sese 
Danute, dar kartą labai labai 

! ačiū už tą dvasią, kurią Jūs kar
tu su kitais lietuviais skautais 
išsaugojote, kurios pasisėmęs ir 
aš pats sustiprėjau.

Ačiū Jums. Perduokit linkė
jimus visiems Rasos ir mano 
pažįstamiems ir — iki pasima
tymo Lietuvoje!

Senj. Giedrius

Redakcijos prierašas senj. 
Giedrius Globys, Kauno univer
siteto studentas, ASS vadijos 
kvietimu, dalyvavo š.m. spalio 
4-5 d. Woodstock Illinois, vyku
siose ASS Studijų dienose. Jo 
dviejų savaičių viešnagės JAV 
— Čikagoje metu, jis motiniš
kai buvo globojamas fil. vs. 
Danutės Eidukienės šeimoje.

7F 7^ 7K 7K 7^ 7& tK z!t 7^ 7^ 7fT tK tK 7|< 7^7^ 7F /K 7K tK tK tK tK tK tK tK tK tK 7^ 7^ 7^ tK tK tK tK tK 7& tK tK zK tK SS

Čempės. Supintos iš virvelių Medžpadžiai. Odiniai su 
mediniais padais

Klumpės. Išskaptuotos iš 
medžio
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Toronto Lietuvių Namų posė
džių kambaryje, 1996 m. gruodžio 
29 d. įvyko LSS skautiškų metų 
užbaigimo proga skautų vyčių 
suvažiavimas. Suvažiavimą organi
zavo ir pravedė si. Edvardas Pečiu
lis ir v. si. Gintaras Karasiejus, 
Toronto „Romo Kalantos“ skautų 
vyčių būrelio atstovai.

Susirinko 25 vyčiai ir kandida
tai atvykę iš Bostono, Čikagos, 
Detroito, ir Los Angeles. Broliai 
smagiai pabendravo, gurkšnodami 
kavutę, ragaudami skanius pyragė
lius, ir peržiūrėdami senus nume
rius „Skautų Aido“. Kiekvieno 
veide matėsi skautiška šypsena 
žiūrint į pažįstamų brolių ir sesių
jaunatviškus veidus. Kas nors is 
kiekvieno miesto pakalbėjo apie 
skautų vyčių veiklą jų rajonuose ir 
dalinosi skautiškomis mintimis si 
gitais.

ūkautų vyčių

i suvažiavimas

Toronte, 

1996.XII.29.

16

Pasikalbėję ir pabendravę, 
sudainavo vyčių tradicinę ir, su
tvarkę kambarį atsisveikino: sudie, 
sudie... iki pasimatymo.

Džiugu, kad dar yra jaunų 
vyčiavimo pasekėjų, kurie susiren
ka iš toli ir skautiškai pabendrauja.
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CLEVELAND
Skautų kvieslio vedini Cle- 

velando lietuviai kovo 11 d. 
sugužėjo į Dievo Motinos para
pijos sales pabendrauti, nusi
pirkti skautų pagamintų dir
binių, o svarbiausia, smagiai 
pasižmonėti, susitikti su se
niai matytais bičiuliais, kurie 
suplaukė iš visų apylinkių. 
Skautai pažadus ištesėjo: sa
lės papuoštos pavasario gė
lėmis, riestainiais, širdelėmis, 
margučiais ir jaunatviška šyp
sena švytinčiais veidais. Ir 
kiek čia medžio drožinių, audi
nių, knygelių! Visi tie darbai 
atspindėjo lietuvišką tautinį 
charakterį, neatsiejamą nuo 
tautos meninės kūrybos. Kiek 
čia tvirtų rankų ir mažų ran
kučių darbo įdėta: visi į mugę 
pristatyti darbeliai išpjaus
tyti, išmarginti, mandriai su
raityti. Margučius išdažė pa- 
tjo skautai, mokydamiesi 
dirbti bendram tikslui, susipa
žindami su savitu lietuvių 
tautos menu ir per jį už
megzdami ryšį tarp praeities 
ir dabarties kartų.

Skautiška Kaziuko mugė 
nėra vien tik turgus. Tačiau 
tai — vienintelis būdas sutelk
ti lėšas visų metų skautiškai 
veiklai: stovykloms, iškyloms 
bei sueigoms. O Clevelando 
lietuviškoji bendruomenė kiek
vienais metais šiltai įvertina 
jaunimo pastangas, gausiai 
dalyvauja ir perka jų gami
nius. Šiais metais ypatingai 
daug daiktų mugės laimė
jimams padovanojo įvairios 
įstaigos ir įmonės, kuriose dir
ba lietuviai.

Svečiams susirinkus į di
džiąją salę, lydimi maršo gar
sų, įžygiavo uniformuotų 
skautų junginiai su savo vado-

42-OJI KAZIUKO MUGĖ
CLEVE LANDE

Clevelando skautijos Kaziuko mugėje prityręs skautas P.Taraška laukia pirkėjų

Nuotr. V. Bacevičiaus
vais. Juos labai gražiai pris
tatė skautininkas Matas Ta
mošiūnas. šie metai lietuviško 
skautiško jaunimo veikloje 
ypatingi tuo, kad visi vadovai 
yra gimę ir užaugę čia, Ameri
koje. Džiugu tėvams ir vyres
niems vadovams, kad šie jauni 
žmonės toliau su nuoširdžiu 
entuziazmu puoselėja ištiki
mybę savo organizacijai ir jos 
idealams. Tuo pasidžiaugė ir 
seselė s. Igne Marijošiūtė, pra
dėdama šią Kaziuko mugę.

Susipažinkime su šiais jau
nais žmonėmis, kurie kiek
vieną savaitę renkasi, planuo
ja ir praveda sueigas, lavina 
bendrame darbe mažas ran
kutes, ugdo tarnavimo Dievui, 
Tėvynei ir Artimui idealus. 
Mergaičių „Neringos” tuntui 
-vadovauja dvi tuntininkės — 
jS. Vilija Klimienė ir s. Livia 
Pollock. Vyr. sk. Teresė Majo- 
rovaitė dirba su priešmo- 
'kyklinio amžiaus liepsnelė
mis, vyr. sk. Vilija Struna — 
su paukštytėmis, s. Virginija 
Rubinski — su skautėmis ir 

prityrusiomis skautėmis. Tai 
pati didžiausia tunto drau
govė. Visos šios entuziastiškos 
vadovės ne tik mokė darbelių, 
bet ir paruošė labai gražią 
mugės programą.

Berniukų „Pilėnų” tunto 
tuntininkas v.s. Remigijus 
Belzinskas tuntui vadovauja 
jau daugiau kaip 20 metų. Ši 
mugė jam 25-toji. Su giliukais 
dirba ps. Rimas Biliūnas, o 
jam kartais talkina ps. Da
nutė Belzinskienė. Tuntinin
kas pats darbuojasi su skau
tais, o prityrusių skautų su
eigas pasikeisdami veda vadi- 
jos nariai. Berniukai daug 
iškylauja ir dalį šioje mugėje 
gautų lėšų ruošiasi išleisti 
iškylai į Wayne National Fo
rest, esančiame pietinėje Ohio 
valstijos dalyje.

Jūrų skautų „Klaipėdos” vie- 
tininkijos vadovas — jūrų sk. 
budys Kęstutis Petraitis. Jū
reivių užduotis buvo suruošti 
skanius pietus. Jų vyriausia 
organiztatorė buvo sesė Rūta
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Motiejūnaitė.
Tuntų veiklą parėmė ir vy

resnieji: skautininkės slėgė 
sūrius, kepė bandeles, puošė 
širdeles. „Židinietės” prikepė 
virtines riestainių. Nepails
tantis brolis Vladas Bace
vičius platino skautišką spau
dą, o jo nuotraukų rinkiniai 
liudijo apie Clevelando skautų 
istoriją.

TORONTO

Gražiai praėjo lietuvių 
skautų,-čių globėjo šv. Kazi
miero šventė ir tradicinė Ka
ziuko mugė š.m. kovo 2 d. 
Prisikėlimo šventovėje ir

Kaziuko mugei buvo ir šunelis Riekus Pųikis

Iš mugės visi grįžome nešini 
dovanomis ir džiugesiu šir
dyse. Dėkui jauniems tėvams, 
kurie savo pavyzdžiu skatina 
sūnus ir dukras būti lietu
viais.

Aldona Miškinienė
„Dirva”, 1997.04.01

salėse. Prieš atidarymą muge 
puikiai atrodė, buvo turtinga 
tradiciniais riestainiais, įvai
riais rankdarbiais-audiniais. 
Atidarymas įvyko 9:30 v.r. 
Svečių tarpe buvo du Kanados 
skautų pareigūnai.

Atidarymui vadovavo tunti- 
ninkai s. M. Rusinas ir j.ps. 
D. Biskienė. Kanados rajono 
vadė v.s. fil. Rūta Žilinskienė 
atidarė mugę atrišdama tauti
nių juostų mazgą. Buvęs rajo
no vadas j.s. R. Sriubiškis 
buvo apdovanotas žymeniu Už 
Nuopelnus

Po atidarymo skautai,-ės 
organizuotai dalyvavo 10:15 

v.r šv. Mišiose, kurias atna
šavo dvasios vadas klebonas 
kun. s. Augustinas Simana
vičius, OFM, su kunigais E. 
Jurgučiu, OFM, ir P. 
šranpicku, OFM. Pamokslą 
pasakė klebonas ir visus' 
kvietė į mugę paremti skautus 
ir skaniais lietuviškais val
giais pasivaišinti. Mišių iš
kilmingumą padidino muz. D. 
Viskontienės ir D. Radtkienės 
vadovaujamas parapijos cho- 

1 ras su gitarų palyda.
Skaitinius skaitė vyr. sk. R. 

Saplienė. Aukas nešė skautai; 
ir skautės. Po pamaldų visi 
skubėjo į sales pabendrauti, 
nusipirkti rankdarbių, ska
nėstų, tiekimo skyriuje, vado
vaujamame A. ir S. Kišonų, 
įsigyti skautiškų knygų, 
ženklų, pabandyti laimę lo
terijose, pavalgyti tėvų komi
teto, vad. ps. O. Narušienės, 
įrengtoje lietuviškų patiekalų 
valgykloje, sumokėti “Romu
vos” mokestį, leisti jūrų skau
tams nublizginti batus. Skau
tai,-ės dėkingi mamytėms už 
talką ir parapijos klebonui 
kun. A. Simanavičiui , OFM, 
už leidimą nemokamai pasi
naudoti salėmis. F.M 

“Tėviškės žiburiai”
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DETROIT
Sekmadienį, kovo 2 dieną, 

Detroite „Baltijos” ir „Gabijos” 
tuntai suruošė savo 4O-ąją Ka
ziuko mugę. Pirmosios mugės 
rengėjai v.s. Jūratė Pečiūrienė 
ir s. Davetas Dulaitis, nors 
patys negalėjo atvykti, siuntė 
linkėjimus visiems dalyviams. 
„Baltijos” tunto tuntininkas 
ps. Paulius Jankus atidarė 
mugę. Sesės ir broliai tuoj 
bėgo prie darbo, o svečiai prie 
visų gėrybių...

Skanius lietuviškus pietus 
suruošė šeimininkės Onutė 
Abarienė ir Lėlė Viskantienė, 
vyr. sk. vyr. si. Regina Puš- 
korienė, ps. Kristina Zub- 
rickienė ir jų visi talkininkai. 
P ityrę skautai Tomas Dėdi
nas, Mikas Juška, Dovas Kau- 
”evs, Tomas Sventickas ir Ai
da ias Andrulaitis taip pat 
jiems padėjo.

Paukštytės Liana Butkū- 
naitė, Aleksa Lukasiewicz, 
Kristė Nemanytė, Laila Zom- 
boraitė ir jų vadovės — ę»s. 
Kristė Zomborienė ir ps. Dai
va Lukasiewicz pardavinėjo 
margučius, smeigtukus daržui 
ir mamyčių iškeptas „Kaziuko 
širdeles”.

Skautės (Rasa Kaunelytė, 
Audra Strakšytė, Rūta Sven- 
tickaitė, Allison Tomkevičiū- 
tė) ir skautės kandidatės 
(Laura Karvelytė, Svaja Miku- 
lionytė, Ingrida Miškinytė, 
Inga Mossaitė) su vadovėmis 
vyr. sk. vyr. si. Tina Baraus
kaite ir vyr. sk. psl. Lisa Gri
ciūte, pardavinėjč įvairius 
medžio dirbinius ir rankdar
bius. Jos pravedė ir „sukimo 

meno” stotį, prie kurios visi; 
busimieji menininkai susibū
rė. Tuo pačiu talkino ps. Ire
nai Gedvilienei ir jos šeimai,| 
kurie suruošė vaikams lai-| 
mėjimus ir rankdarbių stalą.

Prityrusios skautės (Lina; 
Mikeska, Aleksa Mossaitė,, 
Elena Strakšytė, Elena Sven- 
tickaitė) ir jų vadovės (Alexa 
Rukstelytė ir Lora Maier) da
lino mugės širdelių sagutes, 
rinko aukas ir padėjo prie 
didžiosios loterijos, kurią or
ganizavo s. Alma Sventicki- 
enė. Prityrusios skautės ir 
prityrę skautai mugės metu 
užbaigė savo gero darbelio 
projektą^-— rinkliavą stovykli
nių daiktų ir aukų skautams 
Lietuvoje. Dėkojame visiems, 
kurie prisidėjo.

s. Gailė Dėdinienė su vyr. 
skautėmis dirbo prie pyragų 
stalo, apkrauto visokių saldu
mynų ir skanumynų gausybe.

Broliai pravedė žaidimų 
kambarį mažiems vaikučiams. 
Ten vaikai galėjo mesti ka
muolį į krepšį, kėgliuoti, 
piešti, pažaisti „video” žaidi-

"Baltijos” tunto tuntininkasps. Paulius 
Jankus atidaro Kaziuko mugę

mus, pailsėti ir pasistiprinti 
sultimis ir sprogūzais. Baigę, 
visi išėjo laimingi su „medaliu 
ir maišeliu dovanėlių.

Neužmiršom ir vyresnių... 
buvo golfo turnyras! Visi no-

,,Gabijos” tunto skautės kandidatės Detroito skautų Kaziuko mugėje pravedė „sukimo meno” stotį. Iš k. —
* 1 . ‘Laura Karvelytė, Ingrida Miškinytė ir Lanutė Zpmboraitė.
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rintys turėjo kvalifikuotis; 
paskui buvo varžybos tarp 
|geriausiųjų žaidėjų. Pirmą 
vietą laimėjo Linas Erlingis, 
antrą vietą — Linas Orentas.

Kaziuko mugei įsismaginus. 
Detroito kaimo kapela „Ma
lūnėlis”, vedąmas vyr. skautės 

,Virgos Šimaitytės, mums pasi
rodė. Jie linksmai pagrojo ir 
padainavo. Vienai dainelei 
prisidėjo ir skautė kandidatė 
Lanutė Zomboraitė su fleita ir 
skautas kandidatas Algytis

CHICAGO
Didelis tautinis nusikaltimas 

neatsilankyti Kaziuko mugėje. 
Nenorėdamas papildyti tą nuo
dėmę, nuvykau. Gerokai pykte
lėjau, kada reikėjo surasti vietą 
automobiliui. Iš kur tiek „svie
telio” prigužėjo? Pykau, o kar
tu ir džiaugiausi. Kuo daugiau 
lankytojų, tuo didesnis pasi
sekimas. Buvo lankytojų ir šeš
tadienį prieš tikrąjį atidarymą. 
Atvyko tie, kurie tikrai norėjo, 
spūsties netrukdomi, įsigyti dir
binių. Dauguma tokie, kurių 
sienos dar neužpildytos. O tokių 
kasmet mažėja.

Didžiojoje salėje sunku prasi
skverbti. Tikras tautinis susi- 
glaudinimas. Zvilgčioju, kas ką 
parduoda ir kas perka. Pažįsta
ma perka velnią. Tai pagal lie
tuviškų Užgavėnių kaukę pada
ryta kopija.

— Turiu vieną namie, bet per-. 
ku dar vieną, — juokauja (turi 
minty savo vyrą).

— Poromis visados geriau, — 
pritariu.

Štai jau«pietų laikas. Prisi
jungiu į dicfelės eilės galą. 
Tenka laukti, bet neprailgsta. 
Su kaimynais aptari paskutinių 

Kasputis su savo stipriu balse
liu.

Baigiant mugę buvo traukia
mas laimingų bilietų Velyki
nio stalo dovanoms. Šiais me
tais buvo daug krepšių, kum
pių, gėlių ir tortų.

Labai dėkojame visiems pri- 
sidėjusiems prie 40-sios Ka
ziuko mugės pasisekimo — 
sesėms, broliams, vadovams, 
tėveliams, kitiems talkinin
kams ir svečiams. Pasimaty
sim ir kitais metais! r.k.

dienų įvykius. O pokalbių temų 
netrūksta. Štai jau prie garuo
jančių koldūnų, kugelio, cepe
linų. Kainos be derybų, bet pri
einamos. Prisėdame prie stalo 
šalia dviejų jūrų jaunių. Vienas 
iš jo loterijoje laimėjęs auksinę 
žuvytę.

— Ką tu su ja darysi?
— Aš turiu namie daugiau žu

vyčių, — atsako gražiai lietuviš
kai.

Štai tau griaunamas mitas, 
kad mūsų jaunimas nebemoka 
lietuviškai.

— Tu jūrų skautas. Ar teko 
plaukioti jūroje?

— Tik su dideliu laivu.
Kaziuko mugė nebus tikra be 

kavinės. Tad lipame laiptais 
žemyn į kavinę. Ją valdo jaunes
nės skautės. Ant stalo išsirikia
vę tortai. Įvairiausių spalvų ir 
įvairiausių skonių. Kai kurios 
moterėlės praeidamos užsimer
kia. Daktarai draudžia. O viena 
sako:

— Na, šiandien galima nu
klysti.

Išgirdusios prisideda ir kitos.
Lėkštės pačiam nešti nerei

kia. Paima jauna skautuke ir 
lydi į vietą. Tokia gražutė, mie
la mergytė. Šiandien ji atliko 
daug gerų darbelių. Užtenka vi
siems metams.

Ir tai ne viskas.
Vyksta pasirodymai. Kadangi 

kavinė vadinasi cirkas, tad ir 
pasirodymai cirko tema. Gaila, 
kad per žmonių minią neatkrei
piamas reikiamas dėmesys. Ir 
vėl malonumas. Kalba gražiai 
lietuviškai. Tortas dar skanes
nis.

Važiuodamas namo svarstau: 
ar pavyko? Žinoma, buvo daug 
žmonių. Bet ar uždirbo dolerių) 

Gal pakankamai, o gal ir ne. 
Bet moralinis atpildas neabe
jotinas. Seni ir jauni skautai 
atneša savo duoklę. Ir jau daug 
daug metų. Pagirtini visi, kurie 
bent kuo prisideda. Bet dau
giausia tie, kurie gamina dir
binius. Tai savotiška „darboho- 
likų” grupė. Esu tikras, kad po 
mugės grįžę namo, ima galvoti, 
ko reikės kitų metų mugei. O 
gal kai kurie tuojau pat griebia
si pjūklų, kaltų, oblių, siūlų, 
adatų, dažų, teptukų.

vs Vladas Vijeikis

ŽO
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AUSTRALIJA
Atvykus į Gilwell Park — 

skautų stovyklavietę, pirmas 
įspūdis buvo, kad ši stovykla 
skirsis nuo kitų, kuriose 
mums teko būti.

Taip ir buvo, pirmiausia 
svarbi buvo tuo, kad stovykla 
suruošta pažymėti 50-ties me
tų lietuviško skautavimo su
ka ’:tį Australijoje.

Stovykla Viktorijoje, netoli 
i',Te’burno, kur stipriausiai 
vei' ia lietuviai skautai ir yra 
didžiausias Australijoje tun
tas.

Be mūsų tunto skautų čia 
stovyklavo ir iš kitų Australi
jos vietovių ir viena skautė iš 
Anglijos, taip pat kun. v.s. 
Saulaitis ir Vyriausia skauti
ninke Birutė Banaitienė iš 
Amerikos.

Pirmą dieną visi dirbome 
sunkiai: statėme palapines, 
kasėme didelį stalą ir daug 
kitų ruošos darbų.

Vąkare, nors buvome nuvar
gę, bet prie laužo smagiai dai
navome; buvo linksma, daug 
kalbų ir juokų.

Kitą rytą brolis Šurna šauk
damas mus prikėlė, liepė pa
siimti rankšluosčius ir bėg1 
prie upelio maudytis. Ne visi 
panoro šokti į šaltą vandenį 
— juos reikėjo paraginti įstu
miant. Per vėliavų pakėlimą 

-tebom pamatę tiek daug

„EUKALIPTO ŠEŠĖLIO” JUBILIEJINĖS 
STOVYKLOS ĮSPŪDŽIAI

Stovyklautojų šūkis: "speak lithuanian”. kun. A. Saulaitis, Povilas Birštonas, 
Saulius Klimas

uniformuotų skautų vyčių — 
visiems patiko, nes jie vis ką 
•m r s naujo išgalvoja.
z Buvo jaunesnių skautų ir' 
jaunesnių skaučių, skautų, 
skaučių ir vyčių pastovyklės, 
iš viso arti 100 stovyklautojų.

Užsiėmimams buvome su
skirstyti į grupes — mergaitės 
ir berniukai kartu, tai buvo 
smagu ir įdomu, daug juoko ir 
suradome naujų pažinčių.

Skautės ir paukštytės su jų vadove ps. Onute Prašmutaite

Kasdien vyko užsiėmimai 
arba paskaitos. Labai įdomiai 
brolis Saulaitis papasakojo 
apie senovės lietuvių tikybą ir 
ką reiškia religinės šventės, 
susipažinome su visokiais au
galais ir gyvūnais lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Taip pat gavom pavažinėti 
kalnų dviračiais, pamėtyti 
„boomerangą” ir kepti „dam
per”.
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Nauja Flakono vadija su Birute Banaitiene . ■ , ■
Skautininkai

N. Ramanauskas, B. Banaitienė, Henrikas Antanaitis, Rasa Statkuvienė, Vytas 
Vaitkus, Zita Prašmutaitė. Rimas Šeikis, Bronius Žalys

Reikėjo pasidaryti iš šakų ir 
plastikos gabalų valteles ir 
keltis per upelį. Buvo juoko, 
kai vienai sesei įsisėdus j 
valtelę ji pradėjo skęsti.

Aikštėje kabėjo senovės lie
tuvių vėliavų kopijos, kurias 
brolis Saulaitis atvežė ir apie 
jas papasakojo.

Prie vėliavų pastatėm lietu
višką kryžių, papuošėm didelį 
sukastą stalą ir pastatėm 
aukštus stovyklos vartus. Ge
riausiai patiko vyčių Daniaus 
Kesmino ir Lino Vaičiule- 
vičiaus sugalvoti ir mūsų visų 
iš pagalių pastatyti žodžiai: 
„Spealę Lithuanian”.

Vieną vakarą turėjom „Ha- 
waian Night” — buvo atitin- 

; karnai papuošta vieta, kur 
grojo muzika, šokom ir ratu 
susėdę valgėm ant iešminės 
iškeptą mėsą.

Vilkiukai ir paukštytės buvo 
išvykę iškylauti ir parvežė 
daug uogų ir žuvų, kurias 
vyčiai išrūkė savo padirbtoje 
rūkykloje.

Vieną kartą rytą išėjom ats- 
iškylon. Po pietų pradėjo lyti 
ir lijo beveik visą naktį. Tam
soje reikėjo paruošti pala

pines. Kitą rytą beveik visi pa
budome sušlapę ir išsiruošėm 
17 km kelionei į stovyklą — 
niekas nesiskundė, nes buvo 
įdomu einant stebėti gražią 
gamtą.

Šeštadienis buvo skirtas 
svečių dienai ir paradui. Rei
kėjo mokytis žygiuoti rikiuo
tėje — buvo daug stumdymosi 
ir maišaties, kol vadovams 
visa tai, turbūt, nusibodo ir jie 
pasakė: užteks! Patiko, kai 
grojant maršui, visi įžygia
vome į aikštę. Buvo daug 
kalbų ir sveikinimų, bet 
įdomiausia buvo kai visi susi- 
grupavom prie užrašų ant 

kurių pažymėti metai — nuo 
1947-tų iki dabar. Tik keli 
skautai belikę, kurie Australi
joje pradėjo skautauti 1947- 
tais. Didžiausia grupė buvo 
tai mūsų jaunųjų skautų.

Paskutinis laužas buvo pats 
geriausias. Daug dainavom, 
įdomūs pasirodymai ir atmin
tyje pasiliks kai lauko ko
plyčioje visi sugiedojome pa
skutinę maldą.

Mums stovykla labai patiko 
vėl laukiame ateinančios. Da
bar pradedame suprasti, kad 
gera būti lietuviu skautu!

Prityrę skautai: Tomas ir
Paulius Kviecinskas 

„Tėviškės aidai” 97.02.25
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Iškilminga sueiga - posėdis Nottinghame
Naujos trijų metų kadencijos pradžią 

atžymėti Nottinghame buvo sušaukta 
iškilminga sueiga - posėdis.

Po išeivijos skautų vadovybes rinkimų, naują 
kadenciją pradedant, Nottinghamo Lietuvių 
Židinyje suvažiavo skautų vadovai posėdžiui -
iškilmingai sueigai priimti - 
pasveikinti naują vadovybę.

Dalyvavo apie 20 skautų iš 
Pietų. Vidurio ir Šiaurės 
Anglijos. Juos paremti prisidėjo 
keletas rėmėjų, tuo būdu 
sudarydami gera būrį skautišos 
minties tautiečių.

Nauja Europos rajono vade 
v.s.Vida Gasperiene pereme 
pareigas iš ilgus metus tas 
pareigas ėjusio v.s. Jaro Alkio. 
Perdavimo metu jam buvo 
padėkota už patvarumą ir ne
nuilstamai rūpinimąsi išeivijos 
skautų gerbūviu. Naujoji 
Rajono Vadė įteikė padėkos 
lapą, o v.s. J.Maslauskas šių 
metų asmeninį kalendorių.

Naujoji Europos Rajono 
Seserijos Atstove ps. Kristina 
Markevičiūtė-Harmes pereme 
šias pareigas iš buvusiosios
atstoves v.s.V.Gasperienes. o Brolijos vadžias iš 
v.s.J.Maslausko paėmė daug skautiško patyrimo 
turįs s.Vincentas O'Brien.

Užbaigus perdavimo-peremimo ceremonijas, 
visiems susikabinus rankomis parodyti skautiška 
splidarumą, buvo sugiedotas tėvynės pries
paudos laikais mums tapęs antruoju Himnu 
"Lietuva brangi".

Baigiantis iškilmingai sueigai ir prieš 
pradedant posėdį. visi buvo pakviesti 
užkandžiams, kuriuos paruošė nuolatines skautu 
rėmėjos Verutė Montvilaitė, Julia Mokoveckiene 
ir Juozelskienė. Pasistiprinus karšta sriuba ir 
skaniais užkandžiais, saliukėje prasidėjo 
pirmasis šių metu posėdis, apibrėžti gaires šių 
metų veiklai. Šis posėdis yra vėl susitikimas po 
niūrių žiemos dienų, pažvelgti į ateitį, Į 
ateinančias malonias vasaros dienas.

Posėdį pravedė Europos rajono vadė 
v s.Vida Gasperienė, patiekdama dienotvarkę, 
kurioje numatyta pažiūrėti į praėjusiais metais 
nuveiktus darbus, išklausyti pranešimų ir 
numatyti sekančių metų kelią.

Pirmąjį pranešimą padarė buvęs Rajono

Naujoji Europos Rajono Vadija

vadas v.s.J.Alkis, pranešdamas, kad praėjusių 
metų veikla buvo gana sunki tuo, kad turėjome 
labai didelę stovyklą, kokios Britanijoje dar nėra 
buvę nei senais laikais. Turėta problemų, bet 
viskas buvo išspręsta ir stovykla praėjo gana 
gerai, duodama daugiau patirties tokiems 
užsimojimams. Stovyklai pravedimui su aukomis 
ir mokesčiu viso gauta £5662.50, iš kurių, 
atėmus išlaidas, dar liko £80.26.

Išreikšta padėka visiems aukotojams ir 
talkininkams, be kurių pagalbos šios stovyklos 
pravedimas būtų buvęs neįmanomas.

Šių metų stovykla bus mums juobliejinė, 50 
metų skautavimo Britanijoje sukaktis, kurią 
tinkamai paminėti į ją bus kviečiami visi buvę 
skautai ir rėmėjai, kur jie begyventų. Stovykla 
įvyks 1997.7.26 - 1997.8.2. Stovyklos Viršininkas 
v.s.S.B.Vaitkevičius.
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v.s. Vida Gasperienė (Rajono Vadė) v.s. Gajutė O’Brien, ps. C. Harmes (Rajono 
Seserijos Atstovė), s. Irena GerdžiOnienė, prt.sk. Nijolė oO Brien

Buvęs Rajono Vadas v.s. J. Alkis 
perduoda Rajono vėliavą naujai LSS 
Europos Radono vadei v.s. Vida> 
Gasperienei

LSS Europos Rajono Vadijos pareigų perėmimo sueiga Nothingame 25.1.1997
v. s. Vida Gasperienė^ (Rajono vadė), prie vėliavos sk. Vincas O'Brien, v.s. Jaras 
Alkis (buvęs Rajono Vadas), s.kun.dr. S. Matulis, MIC, s. Algis GerdziOnas 
Foto: v.s. S.B. Vaitkevičius
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PHILADELPHIA
SKAUTŲ KŪČIOS

Gruodžio 15 d. žmonės rinkosi 
Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčion, į skautų intencija auko
jamas šv. Mišias. Skautai ir 
skautės dalyvavo organizuotai 
ir aktyviai prisidėjo atlikdami 
skaitinius. Mišias savo muzika 
ir giedojimu paįvairino pakeliui 
į namus Philadelphijoje stabte
lėjęs „Kanklių” ansamblis iš 
Lietuvos. Po Mišių visi skubėjo 
į parapijos salę, kurioje laukė 
skautų mamyčių ir buvusių ži- 
diniečių paruoštos Kūčios. Tai 
graži tradicija, kuri vyr. skau
čių ir židiniečių čia buvo pra
dėta 1967 metais. Dabar jas 
ruošia jau antroji čia gimusi ir 
augusi karta, o iš jų mokosi ir 
biecioji.

Svečiams susėdus prie stalų ir 
uždegus žvakes, LSS vietininkė 
s. Laima Bagdonavičienė pak
vietė kun. Burkauską palaimin
ti valgius, sukalbėti maldą ir 
pasidalinimu kalėdaičiais pra
dėti Kūčias. Salė sujudėjo, 
susiūbavo, nes vaikai su kalė
daičiais rankose bėgo sveikinti 
tėvelių, draugų, tėvai vaikų, 
vietose sėdinčių nedaug beliko. 
Po šios malonios pradžios pradė
ta vaišintis tradiciniais šventės 
valgiais.

Kūčioms gerokai įpusėjus, 
skautai pasirodė su trumpu 
vaidinimėliu „Grigo ratai”. 
Paskui scenon buvo pakviesti 
„Kanklių” ansamblio iš Lietu
vos nariai: trys kanklininkės, 
viena solistė ir du su ragelių in
strumentais. Jie daugiau negu 
valandą žavėjo dalyvius, o ne
buvo planuota, nes apie jų 
atvykimą sužinojome tik dvi 
dienas prieš Kūčias. Publika 
labai šiltai įvertino šį jų 

Įkoncertą, o skautams buvo 
praturtinta jų Kūčių vakaro 
programa. Po kanklininkų pasi
rodymo, skautai tęsė savo 
programą. Su dėmesiu buvo iš
klausyti mažųjų deklamuojami 
eilėraštukai, kuriems jie rūpes
tingai buvo pasiruošę. Gražiai 
skambėjo vaikų giedamos gies- 
,mės, sesės Cox akordeono pa
slydimos. Ši graži šventė buvo 
jbaigta skautiškame rate supin
tomis rankomis giedant

Nors skautiškas būrys Phila- 
idelph įjoję negausus, gerų vado
vų globoje gali daug pasiekti. 
Taip pat labai džiaugiamės turė
dami lietuvišką parapiją, kuriai 
vadovauja — administruoja 
kun., P. Burkauskas. Taip čia 
puoselėjamos lietuviškos tra
dicijos. Tikimės, kad jauna

jai kartai jas tęsiant jos čia 
gyvuos dar daugelį metų.

Sesė Danutė

Philadelphijos skautai ir skautės gieda kalėdines giesmes. Dešinėje — vietininkė vs. L.. Bag
donavičienė.
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Vilkiukas draugininkui:
- Broli draugininke, aš padariau 

gerąjį darbelį I
- Kokį?
- Paskui traukinį bėgo pavėlavęs 

keleivis, tai aš paleidau savo šunį, ir 
jis suspėjo.

&

Susitinka dvi mergytės:
- Kaip norėčiau būti paukšteliu!
O aš jau esu paukštytė!
- O kur tavo sparneliai?
- Draugininke sakė - kai būsiu vyr. 

skautė, užaugs!

WNDEfS 
/Al 

WAX

Šventinis patiekalas stovy
klos atidarymui:

| verdantį vandenį įmesti du akme
nis, maišant virti 20 min., pagal skonį 
įberti spyglių ir vinių. Valgyti nuluptus, 
lėtai kramtant. Skanaus!
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