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Mums rašo

Atida. sese Albina,
"Skautų Aido " administratore,
LietuviųSkautųSąjungos 80m. sukakties 

proga sveikinu Skautų Aido bendradarbius ir 
dėkoju už ištvermę ir pasiaukojimą.

"Skautų Aidui " Gnkįų ilgiausių metų.
ps.fil. Lilė ddilukįenė

Mūsų paukštytės sunkiai dirba, kad įsigyti 
"knygos draugės " specialybę, yra reikalinga 
parašyti straipsnelį laikraščiui. Todėl siunčiu 
Jums Šiuos darbelius. Tos paukštytės, kurios 
yra jaunos rašyti, nupiešė piešinėlius. Visos 
kantriai lauka Šių atspausdintų darbelių. 
Sąžiningai skaitysime "Skautų Aidą", 
laukdamos savo pirmųjų atspausdintų 
darbelių. vyr^lęvM.t.n Julytė Tlašaitė

Lemonto "Saulučių"d-vės 
draugininke

(žiOr. 6 pusi. - Red.)
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frs paseno Sf^autų Ridas, 

e rauplių dar jojo veidas!

ii stovyklos... Čia laužai...

ia slęautauta amžinai!

fKįetipianų, darbų {dėta, 

Xądžurnalas Šis Šnekėtų

Ir paukštytei, man ir tau, 

!Kpi dar jaunas sfęąutavau.

IQef^prie Idoržės prarituota, 

Vėliavų Ije^ saliutuota

S lomi) a dainos atminty, 

iMjt užmigti negali!

Vislią, visremdavo, 

Sr^tų Ridas neapgavo: 

Vilnas nuotraukų Syvų 

Ir villjur ir tė^vų.

Vada vartom Sr^tų Ridą,

Šypsnys puošia mošų veidą, 

(jrįžta ūpas ir planai 

(Dirbti Lietuvai laisvai.

s. Vita Vabijonienė
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Kiekvienas skautukas, duo
damas įžodį, pasižada kas die
ną padaryti gerąjį darbelį. 
Skautai akademikai — suma
nesni ir išradingesni už kitus 
— daro Didelius Gerus Dar
bus. Apie vieną iš jų norėčiau 
papasakoti.

Lapkričio mėnesio 4-9 dieno
mis Baltupių vidurinėje mo
kykloje vyko miesto tipo sto
vykla socialiai remtiniems 
vaikams (pagal prevencijos 
programą). Mokykla laimėjo 
konkursą, buvo skirti pinigai 
įvairiems renginiams. Mokyk
los direktorius p. V. Blinovas 
nutarė surengti stovyklą mo
kinių rudens atostogų metu. 
Kiekvienas klasės vadovas ga
lėjo užrašyti į ją mokinius, tai
gi susirinko apie 40 mokinių 
iš 1-9 klasių, vaikai iš daugia
vaikių šeimų, netekusių mai
tintojo, iš šeimų, kuriose tėvai 
girtuokliai arba atlieka baus
mę. Visą sąvaitę veikė valgyk
la, gamino pusryčius ir pietus. 
Buvo rasti ir trys kabinetai, 
kuriuose galėtų vykti užsiėmi
mai. Didžiausias iškilęs klau
simas — kas dirbs su vaikais 
ištisą dieną, kas juos užims, 
kas suteiks jų atostogoms įdo
mumo? Atvirai šnekant, dau
guma mokytojų, dirbusių per 
visus mokslo metus, per atos
togas dirbti iš karto atsisakė, 
o ir vaikams tai tik tie patys 
pažįstami nuobodūs veidai. 
Tada p. V. Blinovui šovė min
tis pasikviesti į' pagalbą skau
tus. Jis pasiūlė tai man (ka
dangi aš vadovauju skautų 
draugovei šioje mokykloje), 
kartu nusprendėme, kad ge
riausiai šį darbą atliks vyresni 
— skautai akademikai.

Šią idėją akademikai priėmė 
labai noriai. Po vieną, po du 
dirbo beveik visas Vilniaus 
skyrius. Kas dieną su vaikais 
turėjo būti bent trys vadovai,

o studentai daug laisvo laiko 
juk neturi, todėl kiekvienas 
pasakė savo laisvą laiką, ir, 
viską surašę, gavome kuo pui
kiausią darbo grafiką. Tik aš, 
Žygimantas Plačakis ir Rūta 
Šiaučiulytė dirbome visą sa
vaitę.

Ką mes veikėme? Labai 
daug ką: sutvarkėme Jeruza
lės kapines, vykome į ekskur
sijas po Trakų pilį, Kernavę, 
aplankėme Etnografijos mu
ziejų ir Gedimino pilį, suorga
nizavome sporto šventę, žiūrė
jome spektaklį „Undinėlė” ir 
t.t. Vaikai, pagauti linksmu
mo, užsidegė noru ir kažką 
savo suruošti. Patys, niekieno 
nepadedami, suorganizavo du 

šou: „Dar ne vakaras” ir „Taip 
ir Ne”. Visi noriai dalyvavo. 
Akademikams atstovavo bro
lis Giedrius Mažeika (Obuo
lys). Na, jis buvo priverstas at
stovauti tiesiogine šio žodžio 
prasme (tuo pasistengė Žygi
mantas Plačakis ir Arenijus 
Jackus) ir buvo išrinktas šau
niausiu! Labiausiai už jį sirgo 
vyresnės merginos ir mes.

Žinoma, tokiame šurmulyje 
mes kartais pasimesdavome, 
todėl beveik visi gavome pra
vardes. Giedrius Mažeika 
(Obuolys) tapo Fašistu, Žaliu, 
Arenijus Jackus buvo pramin
tas Raudona Akimi. Bet ir 
akademikai nenusileido — ar
šiausias iš jų gavo Gnomikc 
pravardę, jauniausios sesutės 
Diana ir Gitana pramintos 
Ožkytėmis.

Naudodami skilčių sistemą, 
visus vaikus suskirstėme į tris 
grupes (1-2, 3-5, 6-9 klasės). 
Kiekviena grupė turėjo va
dovą akademiką ir skiltininką 
— juo paskyrėme labiausiai 
nerimstantį. Gražu buvo pa
žiūrėti, kaip jie tvarkydavo 
savo draugus — na, kol jiems 
užtekdavo kantrybės. Įdo
miausias įvykis (o jų buvo 
daug) nutiko jau pirmąją die-
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ną. Mes ėjoųie tvarkyti apleis
tų kapų prįp Jeruzalės bažny
čios. Besitvarkydami ir degda
mi žvakutes net nepastebėjo
me, jog vienas vaikas kažkur 
dingo. O jis išėjo pasivaikš
čioti, nes tingėjo dirbti, ir 
netyčia užsižiopsojęs įkrito į 
iškastą duobę.

Kaip tik greitai turėjo vykti 
laidotuvės, tai teko jį skubiai 
traukti. Iš pradžių sakė, išsi
gando, bet vėliau — buvo net 
juokinga tupėti duobėje ir 
klausytis, kaip mes jo ieško
me. Šunybių mums buvo 
iškrėsta daug, visų nė neišvar
dinsi, nes laiko ir popieriaus 
pristigs. Kam įdomu — tegul 
pats paprašo papasakoti tų, 
kurie dirbo.

Man šita stovykla buvo so
tus patirties gurkšnis. Manau, 
mums visiems. Nors visi labai 
pavargdavome, nors į dienos 
pabaigą nuo nesibaigiančio 
vaikų klegesio ūždavo galva, 
kitą dieną ateidavome su nau
jomis idėjomis, šypsena veide. 
Man gera, neapsakomai gera 
būdavo matyti einantį brolį ar 
sesę ir laikantį už rankos 
vaiką, kuris galbūt, retai tai 
pajunta. Besiglaustantys vai
kai pešdavosi dėl tos tvirtos 
suaugusiojo rankos, nes visi 
norėjo, kad ji paimtų būtent jo 
delniuką.

I
Pabaigai norėčiau pridurti, 

kad stovyklos tikslas buvo ne 
vien pavalgę vaikai, bet ir tai, 

kad atostogos įsimintų, kad 
suteiktų bent dalelę šilumos, 
šviesos, laimės.

Stovykla buvo šauni ir įdomi 
tik todėl, kad mes, akademi
kai, dirbome su vaikais ne 
kaip reguliuojantys ir baran
tys suaugusieji, gal net ne 
kaip mokytojai, bet kaip vy
resnieji draugai, vyresni bro
liai ir sesės. Po šios stovyklos 
10 mergaičių panoro tapti 
skautėmis ir dabar lanko 
„Barboros Radvilaitės” drau
govės sueigas. Jos nori dau
giau, nei dabar turi savo skur
džiame gyvenime, savo mažoje 
širdelėje.

t.n. Gražina Kačergytė
Iš „Academia” Nr 1

Greičiausias
raumuo

Per metus 
suvaikštoma 
keturios mylios

Brazilijos Amazonės upėje 
rūšių žuvų negu Atlante

Tarakonas 
gali gyventi 
be galvos 
keletą savaičių

Neptūno mėnulis 
Triton yra 
šalčiausia vieta 
pasaulyje 
pasiekia 391 
laipsnių F žemiau 
nulio

Strausas 
bėgti 44 
per valandą

gaiš
mylias

yra daugiau

žmogaus kūne
yra akių vokas

5



TAUTINES 
STOVYKLOS

INFORMACIJA
* Lietuvos Skautija 1998 m. liepos 17-27 dienomis organizuoja tautinę stovyklą.
* Stovyklos vieta: Alytaus apskritis, Alytaus raj. Nemunaitis.
* Registracija vykdoma adresu:

Plungės viešoji biblioteka
Skautų Tautinės stovyklos registracijos štabui
Žydrūnui Pilitauskui
Laisvės ai. 19,
5640 Plungė.

* Stovyklos mokesti surenka vieneto vadovas ir pinigus perveda į:
AB “Vilniaus banko” Kauno filialo (kodas 260101766) einamąją sąskaitą Nr. 

700187. Valiutinė sąskaita (Nr. 87086062) skirta užsienio ir išeivijos skautams.
* Registracijos lapai atsiunčiami kartu su stovyklos mokesčio perlaidos kvitu 
stovyklos registracijos štabui. Stovyklos mokesčio surinkimo data nurodyta registracijos 
lapuose.
* Atvykimą ir išvykimą iš stovyklos organizuoja kraštų/tuntų/vienetų vadovai. 
Primename, kad pagal LS Tarybos pirmininko M.Raštikio išsiuntinėtą įsakymą, 15 
žmonių grupei turi būti du suaugę vadovai. Jie nurodomi registracijos lapuose.
* Visu stovykliniu inventoriumi pasirūpina atvykstantys vienetai.
* Vienetai, nutarę maitintis patys, pasirūpina pakeliamais laužais.
* Laužus kurti pastovyklėse griežtai draudžiama, išskyrus specialiai tam stovyklos 
štabo nurodytas vietas.
* Už asmeninių daiktų apsaugą stovyklos štabas neatsako.
* Draudžiama atsivežti audio aparatūrą, išskyrus tą, kuri bus reikalinga vieneto 
meninei programai.

Sergantys specifinėmis ligomis pasirūpina asmeninėmis vaistinėlėmis.
* Dalyvauja stovykloje tik skautai ir kandidatai, duosiantys šioje stovykloje įžodžius.
* Stovykloje leidžiama dalyvauti tik skautams ir kandidatamas, turintiems tvarkingą 
skautišką uniformą.
* Skautai, nesilaikysiantys skautų įstatų, taip pat vartosiantys alkoholį, narkotines 
medžiagas, nepaklusiantys štabo nurodymams, pažeisią viešąją stovyklos tvarką, bus 
šalinami iš stovyklos.
* Į stovyklą atvykus automobiliais, juos bus galima statyti tik specialiai 
automobiliams skirtoje aikštelėje.
* Draudžiama į stovyklą atsivežti šunis, katinus ir kitus gyvūnus.
* Visi skautai gauna asmenines stovyklos dalyvio korteles, kurias privalės prisisegti 
prie drabužių aiškiai matomoje vietoje ir ją nešioti visą stovyklos laikotarpį. Kortelės bus 
skirtingų spalvų ir suteiks jų savininkui skirtingus įgaliojimus. Skautai, sulaikyti be 
asmens kortelės; stovyklos štabo nariui už stovyklos tvarkos nesilaikymą atėmus iš jų 
korteles; kitaip praradusieji šį dokumentą, privalo nedelsiant kreiptis į pastovyklės 
viršininką. Skautai, neturintys asmens kortelės, bus laikomi pašaliniais stovyklos 
žmonėmis ir šalinami iš stovyklos.
* Pašalintam iš stovyklos skautui stovyklos mokestis negrąžinamas.
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BENDRAS STOVYKLOS PLANAVIMAS
* Tautinėje stovykloje pastovyklės suskirstytos pagal LS kraštus. Rekomenduojamo ir pageidaujama, kad pastovyklėms vadovautu kraity 
seniūnai. Stovykloje dalyvaujantiems vienetams pateikiame LS kraity seniūny-būsimy pastovykliy vodovy adresus. LS kraity seniūnai 
jeina į bendrą stovyklos štabų ir iki 1998 m sausio 1 d. suformuoja savo pastovyklės štabus (apie štaby suformovimq iki minėtos dalos 
proneio stovyklos viriininkui). Esant reikalui, pastovyklės vadovu gali būti išrinktas kitas asmuo Apie pastovyklės vadovo pasikeitimq 
privalu nedelsiant pranešti stovyklos viršininkui. Stovyklos kanceliarijos skyrius nuo 1997 09 01 krašty seniūnus laikys pastovykliy viršininkais, 
todėl tik su jais bus palaikomos glaudus ryšys dėl nariy registracijos, stovyklos pionerijos darby atlikimo ir kt Visiems kiliems vienetams 
bus siunčiama tik bendro pobūdžio infotmacija. Vienety vadovus, dėl smulkesnės informacijos, bendros pastovyklės veiklos, tvarkos, 
nuvykimo j stovyklą ir parvykimo iš jos, taip pat kily dalyky, prašome kreiptis į savo krašty seniūnus-paslovykliy viršininkus:

Vilniaus kraštas
Kauno kraštas
Pietų Lietuvos kraštas
Aukštaitijos kraštas
Žemaitijos kraštas
Klaipėdos kraštas
Jūrų skautų kraštas

Ramūnas Aleksejūnas, Gerbutavičiaus 10-36, Vilnius, 8-22 457653.
Feliksas Šakalys Rūty 2, 3005 Kaunas, 8-27 226788.
Vidmantas Striokas, Klebonija, Rudamina, Lazdijy raj. 8-290 42877.
Ramulė Sakalauskienė, Jaunimo 3a-14, Ukmergė, 8-211 62736.
Sandra Motiejūnaitė, Gonykly 124, Šiauliai, 8-21 427400.
Mečislovas Raštikis, Dariaus km., Judrėnai, Klaipėdos r. 8-240 42967.
Algimantas Malkevičius, V.Krėvės 100-418, Kaunas, 8-27 763314.

* Krašty seniūnai-postovykliy viršininkai (toliau - pastovykliy viršininkai) iki 1998 m. sausio 1 d. suformuoja pastovyklės štabus. Jy sudėtį 
(pažymint pareigūno adresq, skautišką patyrimų ir tel.) praneša stovyklos viršininkui. Pastovyklės štabe paskirstomos šios pareigybės:

* Pastovyklės komendantas, ' Programos skyriaus vedėjas, ' Apsaugos skyriaus vedėjas, * Maisto skyriaus vedėjas, * Ūkio 
skyriaus vedėjas, 'Loužavedys, * Darbp skyriaus vedėjas, ' Korespondentas.

Pastovyklės štabe pareigybiy gali būti ir daugiau. Stovyklos štabui pateikiamas visas pastovyklės štabo sųrašas. Į pastovyklės štabą 
siūloma įtraukti visų, j krašto sudėtį įeinančiy skaulišky vienety, atstovus.
* Pastovyklės vadovybė rūpinasi bendru budėjimu pastovyklėje, maisto gaminimu, darby paskirstymu.
* Skautiškiems vienetams leidžiama atsivežti 4-5 suaugusius žmones, kurie talkininkauty virtuvėje ir kt darbuose. Talkininkai registruojami 
ant atskiro lopo (nurodant kaip ir skautę visus duomenis), kuris pridedamas prie bendros registracijos. Už tokius asmenis stovyklos 
mokesčio mokėti nereikia.
* Atkreipiame dėmesį į maisto ruošimo sąlygas. Laužy kurti pastovyklėse nebus galima. Maisto gaminimui reikės turėti specialius laužo 
įrenginius. Kaip juos pasigaminti, prašome kreiptis j stovyklavietės viršininkų Vidmantų STRIUKĄ.
’ Kiekvienas skautiškas vienetas pasirūpina papildomomis palapinėmis ir miegmaišiais svečiams. Į stovyklų atvyksta nemažas būrys 
išeivijos ir užsienio skauty, kuriuos stovyklos štabas išskirstys po pastovyklės. Prašome pastovykliy štabus pasirūpinti jy apgyvendimu ir 
maitinimu.
* Siūloma pastovyklėms turėti savo šūkius, dainas.
* Pastovyklės vadovybė:

- užtikrina, kad visi jos nariai laiku dalyvaus stovyklos programoje.
- užtikrina tylų pastovyklėje ramybės laikotarpiu - poilsio valandomis.
- pasirūpina naktiniu budėjimu pastovyklėje bei nuolatiniu budėjimu prie pastovyklės varty ir racijos.
- pasirūpina maisto gaminimu ir laužavietės saugumu (prašome turėti minimalius įrankius gaisrui gesinti:

kibirus su vandeniu, kastuvus, mošiny gesintuvus).
- pasirūpino pastovyklės įruošimul reikalingu inventoriumi.
- pasirūpina stovyklautojy atvykimu ir jy išvykimu.
- posirūpina stovyklavietės sutvarkymu po stovyklos uždarymo
- pasirūpina DVASIOS VADOVAIS ir jy programa.
- garantuoja pastovyklės skauty rikiuotės tvarkingumų ir drausmingumų. Rikiuotėms vadovauja pastovyklės

komendantas. Siūloma stovykloje pastovyklėms prasivesti atskiras rikiuotės sueigas, kad tvarkingai 
atžygiuoty j stovyklos rikiuotes.

- garantuoja bendrų stovyklos tvarkų.
- Svečiy dienų priima atvykusius stovyklautojy tėvelius ir kitus svečius, juos pamaitina, reikalui esant

- suteikia nakvynę.
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LEMONT

“Saulučių.” d-vės Katyčių 
skiltis
Karina Butikaitė, Renata 
Butikaitė, Diana Norkutė, Vija 
Lletuvininkaitė, Rūta Mockutė, 
Daria Siliūnaitė, Emilija 
Pranckevičiūtė, Maira Stukaitė

Vieną kartą gyveno katė. Ji 
suvalgė rožę. Ta rožė buvo 
nuodinga. Ta katė pavirto į 
rožę.. Kaimynas parodė 
daktarui. Daktaras sakė: reikia 
operacijos. Kitą dieną katinas 
buvo katinas. Mockutė

Diana Norkus

Natalija Vaznelytė

Daria Siliūnaitė

“Saulučių” d-vės
Pengvinų skiltis
Daina Norušytė, Krista 
Annatino, Renė Andriušytė, 
Maria Tharp, Lana Janszyn, 
Gina Luneckaitė

“Saulučių” d-vės
Dobilėlių skiltis
Kristina Ankutė, Julytė Ozers, 
Inga Milo, Mykole Annarino, 
Daina Annarino, Justina 
Stukaitė, Sigita Poskočimaitė, 
Kristina Burokaitė, Saulė 
Grybauskaitė, Daina Fischer

SNOOPY
Vieną dieną Snoopy ėjo į 

lauką. Snoopy padarė sniego 
senį. Snoopy padarė mergaitę 
sniego senė. Jos vardas yra 
Snoopet. Vieną dieną Snoopet 
pasidarė gyva. Snoopy ir 
Snoopet apsivedė. Ir jie turėjo 
du vaikus. Jū vardai yra 
Snoops ir Snoop.

Mykolė Annarino

Vieną dieną buvo delfinas. 
Jam labai patiko šokti iš 
vandens. Jo draugai visą laiką 
į jį žiūrėo. Delfino vardas 
Tomas

Vija Lletuvininkaitė
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Tęsinys

Gedimino palikuonių yra 
daug išlikę. Jie yra susigimi
niavę su žymiausiomis 
Europos valdovų ir aristo
kratų šeimomis — su Habs- 
burgais, Hohenzollernais, 
d’Anjou, su Bizantijos impera
toriais, Anglijos karaliais ir 
kt. Tokie Čartoriskiai, Sanguš- 
kos, Skirgailos, Bielskiai - 
Elskiai, Trubeckije, Lvovai'ir 
kiti labai brangina savo 
genealogiją. Jie save stato 
aukščiau, negu Romanovai, 
kurie į istoriją įėjo tik 16-me 
šimtmetyje, o Gedimino 
šaknys siekia 13-jį, gal dar gi
liau. Ne vienas jų pasididžiuo
damas sako: „Aš esu Gedimi- 
naitis!” (Pastaba: apie 
minėtas čia lietuvių kilmės 
teorijas galima rasti plačiau 
dr. J. Puzino Rinktinių raštų 
Il-me tome.)

Tarp teorijų, bandžiusių 
nustatyti mūsų kunigaikščių 
kilmę, pažymėtina mažai 
mūsuose žinoma ir nepopulia
ri — normaniškoji. Jau gana 
seniai daug kam krito į akis, 
kad senuose raštuose kai kurie 
lietuviški vardai skamba 
germaniškai, skandinaviškai. 
Štai, Daumanto — Dowmont, 
Daugėlos — Dowgiallo, 
Daugirdo — Dowgerd, 
Dowgert (17 šimtmečio isto
rikas V. Kojelavičius rašė, kad 
šita šeima, turbūt, buvusi 
normanų kilmės, nes tai 
rodanti jos pavardė) ir pana* 
šiai. Ir paties Mindaugo var
das rašytas: Mendowe, Min- 
dowe, Mendog ir kt. Mums

Gediminas

neįprasta garsų dov su 
dviguba raidės w samplaika 
sukėlė mintį, kad gal 13-jo 
šimtmečio mūsų kunigaikš
čiai, valdovai buvo normanai, 
čia atėję iš Skandinavijos. Juk 
Kijevo Rusios valstybei, taip 
pat ir jos dinastijos (vėliau 
valdžiusiai Maskvą) pradžią 
davė normanai. Nepamirš
tami žodžiai, kuriais metraš
tininkas pasakoja, kaip slavai 
kvietėsi pas save normanus: 
„Žemė mūsų didelė ir tur
tinga, bet tvarkos joje nėra. 
Ateikite mums vadovauti ir 
valdyti mus.”

Taip pat vokiečių mokslo 
akademija tvirtino,' kad ir 
Lenkijos valstybei pradžią 
davę normanai, palikę net len
kams sostinės vardą Krak6w 
su būdinga jų kalbai Šaknimi 
krak. Normanai buvo nukaria

vę Siciliją, Normandiją 
Prancūzijoje, Angliją — kodėl 
jie negalėjo reikštis arčiau prie 
jų, Lietuvoje? Ir šiais laikais 
Kopenhagos telefono knygoje 
pilna esą panašių į mūsiškes 
pavardžių...

Tačiau ši teorija moksli
ninkų atmesta. Archeologai 
įrodo, kad normanų buvimo 
pėdsakų Lietuvoje rasta labai 
mažai, istorikai nemato čia 
jokio pagrindo, kalbininkai 
neabejoja, kad lietuviškos 
pavardės buvo tik nemo
kančių mūsų kalbos rašeivų 
iškraipytos. Tikrai, būtų labai 
gilios prasmės, kuri glūdi 
daugelyje mūsų protėvių 
vardų — jie turi būti origi
nalūs.

Tyrinėjimai šioje srityje 
nesustojo. Dirbo mūsiškiai 
profesoriai I. Jonynas, Ivins
kis, Jakštas ir kiti, d: bo len
kai H. Paškevičius, Laumians- 
kis, vokiečiai, Sovietų — 
Pašuto, Toporovas — visų čia 
neišvardinsi. Ieškota ryšių 
tarp Mindaugo ir Gedimino, 
stengtasi surasti tikrus, 
nesužalotus faktus ir vardus. 
1935 m. didelį susidomėjimą 
sukėlė lenkų istorikas Jozef 
Puzyna savo studija, kas iš 
tikrųjų buvo Gedimino tėvas 
— gal, spėliojo pagal ne visai 
aiškius šaltinius, Pukuveras? 
Jis pabrėždavo, kad seniau 
dažnai tas pats asmuo laiko
mas skirtingu, nes jo vardas 
įvairiai ‘ rašytas, pvz., kuni
gaikščio Butegeidžio, Budvie-
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čio ir kt. Kai kas Lietuvoje 
spėliojo, kad tas Pukuverą? 
galėjo būti Butuveras, Būdvie
tis, gal Putuveras, net Putvys. 
Žemaitijoje iki pat paskutinio
jo karo prie Putvių piliakal
nio tebegyveno iš seno šeimos 
paveldėtame dvarelyje Putvys 
- Putvinskis (tolimas Saulių 
Sąjungos kūrėjo Vlado 
Putvinskio-Putvio giminaitis). 
Dėl Gedimino kilmės pozi
tyvaus atsakymo negauta.

Minėtas istorikas Puzyna 
buvo pašventęs visą savo 
gyvenimą, Gedimino dinas
tijos pradžios ieškodamas. Jis 
kruopščiai nagrinėjo senus 
šaltinius, ieškojo naujų toli- 
mesnius kraštus liečiančioje 
literatūroje. Deja, jo daugelio 
puslapių neišspausdintoji stu
dija, karui užėjuė, buvo 
sudeginta ir paties autoriaus 
jau nebėra gyvųjų tarpe. Tik jo 
darbo rezultatai, kaip santrau
ka, paskelbti 1947 melais žur
nale N auka i Sztuka 
(„Mokslas ir menas”), nr. 1, p. 
162-171.

Pagal šitą studiją, „Początki 
panstwowoėci į dynastji 
litewskiej wedlug na- 
jnowszych badari” (Lietuvos 
valstybingumo ir jos dinasti
jos pradžia pagal naujausius 
tyrinėjimus), Lietuvos valdo-, 
vų šaknys siekia 11-jo šimt
mečio Angliją! 1066 ten 
įvyko garsios Hastings 
kautynės, kurias laimėjo įsi* 
veržęs iš Normandijos Vilhel
mas Nukariautojas (William 
the Conqueror) ir įsigalėjo 
Britų salose. Hastings kauty
nėse žuvo anglosaksų kara
lius Haroldas, bet jo sūnūs 
Gedvinas ir Haroldas, taip pat 
duktė Gitą (ar Gidą) pabėgo. 
1074 metais toji Gidą ištekėjo 
už Kijevo Rusios kunigaikščio 
Vladimiro Monomacho, o bro
liai atsidūrė Danijoje, Prūsuo

se, galop, Lietuvoje ir jų 
palikuonys per kitus pusantro 
šimto metų ten asimiliavosi. Iš 
jų buvo kilęs Dausprungas, 
Mindaugo brolis, buvęs Nalšė- 
nų kunigaikščiu ir davęs pra
džią Gedimino dinastijai.

Lenkų istorikai stengiasi 
susekti Puzynos išvedžio
jimus, juos tikrina ir cituoja 
istorinėje literatūroje. Z. Ivins
kis su jais buvo susipažinęs, 
kaip matyti iš jo straipsnių 
Lietuvių enciklopedijoje.

Lietuviai iš seno turėjo ry
šių su Vakarų Europa ir su 
Bizantijos imperija. Apie 
santykius su pastarąja liudija 
6-to šimtmečio šaltinis, taip 
pat yra žinoma, kad tuo pat 
laiku, dar prieš vikingų sąjūdį, 
apie Pabaltijį švaistėsi anglai 
ir saksai. Praeitų metų Kultū

Senė katė labai rūpestingai augino savo 
vaikus, augino taip, kaip gerai katei pritinka. Kol visai maži 
buvo, už keteros paėmusi į užkrosnį nešiodavo, kad po kojų nesi
painiotų, kad jų nesumindžiotų. Kai paūgėjo, tuojau ėmė pratint 
peles medžioti.

— Katės, — sakydavo, — turi pelėmis misti; ką iš žmogaus 
gauna, tai tik pasmaguriauti. Geros katės nevagia, iš žmogaus 
netykoja.

Ir užaugindavo tokių kačiukų, kad kaimynai ateidavo jų pra
šyti.

Tik Rainiukas jai nenusisekė. Buvo gražus kačiukas, iš plau
ko panašus į motinų, tik visai kitokio būdo. Dar mažas būdamas 
tingėdavo prie olos patupėt, patykoti; dairydavosi; ar šiaip ko 
negaus nukniaukti. O kai užaugo, tai visai jam pelės nerūpėjo, 
kito maisto feškodavosi. Prie paukščių, prie valgorriųjų daiktų 
ir aukštai palypėti netingėdavo. Iš to daug nemalonumų turė
davo.

ros barų 6-me numeryje yra 
paskelbtas, išvertus į lietuvių 
kalbą, nežinomas viduramžių 
šaltinis, Airijoje surastas kaž
kokio, kaip spėjama, vienuo- 
lio-misijonieriaus rašto frag
mentas, kuriame yra minimas 
autoriaus dalyvavimas Lietu
vos karaliaus Mindaugo vaini
kavime. (Šis naujas šaltinis 
yra paskelbtas Virginijos uni
versiteto mokslo darbuose 
Speculum, vol. 54, Nr.4, Mar
vin Colker straipsnyje). Šis 
nežinomas šaltinis perspaus
dintas Akiračiuose 1984 m. 
rugsėjo numeryje antrašte 
„Pasaulio aprašymo pra
džia”. Jeigu šita teorija pasi
tvirtintų, būtų pagaliau suras
tos Gedimino dinastijos < 
šaknys, gana netikėtos.

8

10



1. Skautas tiesus ir laikosi savo 
žodžio.

Skautas privalo suvokti tai, kad 
melavimas tai yra rūdys, graužiančios 
asmenybę. Niekas negerbia melagių ir 
jais nepasitiki. Jie yra labai žalingi ir 
sau, ir visuomenei. Skautas, davęs žodį 
ar pasižadėjimą, truks pliš privalo jį 
ištesėti.

2. Skautas ištikimas Dievui ir 
Tėvynei.

Duodamas įžodį skautas pasižada, 
stengtis, kiek leidžia jo jėgos ir 
sugebėjimai, tarnauti šiems vieninte
liams valdovams. Tai įsipareigojimas 
gyventi pagal Dievo įsakymus ir būti 
naudingu Lietuvai. Kad galėtų tai 
įvykdyti, privalo nuolat tobulintis dva
siškai, grūdintis fiziškai, ugdyti savo 
intelektą, gerai pažinti Tėvynės istoriją, 
kultūrą, geografiją.

3. Skautas naudingas ir padeda 
artimui.

Pagelbėdami vieni kitiems, galime 
šį pasaulį padaryti geresnį ir malonesnį. 
Stenkimės padėti ir būti naudingi savo 
tėveliams, broliukams, sesutėms ir 
visiems tiems, kuriems mūsų pagalba 
reikalinga ir pagal savo jėgas ir 
sugebėjimus galima jiems ją suteikti.

4. Skautas draugas savo artimui 
ir brolis kitam skautui.

Draugiškumas yra tas ryšys, kuris 
leidžia tarpusavy atvirai kalbėtis, kartu 
džiaugtis laimėjimais ir guostis 
nesėkmėmis. Skautų tarpusavio ben
dravimas panašus į šeimos narių san
tykius. Jie vieni kitus vadina broliais 
bei sesėmis. Ir ne tik vadina, bet iš 
tikrųjų yra broliai ir sesės, nes visi yra 
skautiškos šeimos nariai.

5. Skautas mandagus ir riteriš
kas.

Mes puikiai suvokiame, kaip sunku 
ir nemalonu bendrauti su grubiu, įžūliu, 
pernelyg išdidžiu bei pagyrūnišku 
žmogumi. Todėl patys nebūkime tokie. 
Privalome nuolat stebėti savo poelgius, 
stengtis būti kukliais, neįžeisti savo 
bendrų pagyrūniškumu, kuris visad 
žemina kitus. Stenkimės nepamiršti, 
kad vyresni žmonės daugiau patyrę, 
matę daugiau vargų, todėl verti pagar
bos. Niekada nerodykime savo galios 
prieš silpnesniuosius.

6. Skautas gamtos draugas.
Fabrikų gaudimas, automobilių 

ūžesiai, trankūs metalo muzikos garsai 
užgožia upių čiurlenimą, medžių 
ošimą, net lakštingalų ir vieversių 
giesmėms tampame kurti. Nuolat 
siurbdami dūmais pradvisusį orą, 
pamirštame pievų kvapą. Suma- 
terialėjame, sustabarėjame ir kūnu, ir 
dvasia.

Tad, vykdydami šio įstato nuorodą, 
pirmiausia privalome prisiminti, kad be 
gatvių asfalto, be šaligatvio plytų yra 
gyva gamta. Grįžkime į ją, pasisten
kime ją suprasti ir pajusti. Neleiskime 
jos niokoti ir skriausti. Nepamirškime, 
kad žaliasis gali nebūti skautu, o 
skautas tapti žaliuoju privalo būtinai!

7. Skautas paklusnus tėvams ir 
vyresnybei.

Mūsų tėvai ir vadovai, būdami 
vyresni už mus, turi didesnį patyrimą ir 
daugiau žinių. Juos mokė jų tėvai ir 
vadovai, juos mokė gyvenimo patirtis. 
Jie darė klaidų, todėl dabar gali mums 
patarti, kaip jų išvengti.

Tad paklausykime jų žodžių, jų 

patarimų, o kartais nurodymų bei 
įsakymų.

8. Skautas linksmas, susivaldo ir 
nenustoja vilties.

Tenka atlikti įvairius darbus, kar
tais nuobodžius, įkyrius, nelengvus. Jie 
tampa dar nuobodesni ir įkyresni, jei 
atlikdami juos zurgiame, skundžiamės 
kažkuo, pykstame. Kai žinai, kad darbą 
vistiek reikės atlikti, tai palengvink jį 
šypsena ir gera nuotaika. O ypač geraa 
talkininkas - daina. Kai užgriūna kokie 
nors sunkumai, žinok, jie tikrai praeis.

9. Skautas taupus.
Kartais ne tik nesaugome, bet dargi 

sąmoningai pagreitiname savo apran
gos, apavo ar kitų reikmenų susi
dėvėjimą. Reikalaujame iš tėvų perne
lyg brangių daiktų, kuriais galėtume 
pasididžiuoti prieš kitus. Visiškai nepa
galvojame, kad jiems įsigyti tėvai pa
deda nemaža pastangų, o dažnai nu
skriaudžia save ar kitus šeimos narius. 
Nepamirškime to ir vertinkime. Ne
svaidykime išdidžiai ir pagyrūniškai 
pinigėlių, ypač ne pačių uždirbtų. 
Taupykime.o sutaupę galėsime įsigyti 
vertingą daiktą sau, arba savo arti
miesiems, padarydami jiems 
džiaugsmo.

Tik nesupainiokime taupumo są
vokos su šykštumu.

10. Skautas skaistus ir blaivus 
savo mintyse, žodžiuose ir dar
buose.

Sį įstatą pradėkime vykdyti nuo 
paprastų darbelių. Darykime gerai ne 
tik tada, kai kas nors mato, bet ir 
tuomet, kai nieko šalia nėra ir niekas 
nestebi, kaip tu tai atliksi. Kartais labai 
knieti mėgdžioti suaugusius: užtraukti 
cigaretės dūmą, išgerti vyno taurę, 
sodriai, nešvankiai nusikeikti. Mielieji, 
jaunieji broliai skautai, tie žaidimai, 
palengva tapę įpročiais, terš ir žalos 
visą jūsų gyvenimą. Tad nemėgdžio
kime blogybių, o kovokime su jomis 
savyje ir padėkime tai atlikti kitiems.

Geležinis skautų įstatas - skau
tas sąžiningai atlieka visas savo 
pareigas.

Juk labai nemalonu, kai atsiknoja 
naujo bato padas, išyra naujo švarko 
siūlė, sugenda magnetofonas, kai 
duonoje randi akmenėlių, kuriuos 
pakramtus bėgi pas dantistą. Tai ne
sąžiningai savo pareigas atlikusių 
žmonių "nuopelnas”. Tad visa, kas
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mums pavesta, ką reikia padaryti, at
likime sąžiningai, išbaigtai. Atmestinai 
atlikti darbą tampa įgūdžiu, o tai - 
daugelio negerovių priežastis. Tad iŠ 
pat pradžių ugdykime teigiamus įpro
čius, visa, ką darome, atlikime sąži
ningai.

Įžodžiui ir įstatams vykdyti yra pa
skelbti įsakymai, kurie padeda ir 
nurodo skautui, kaip įžodis ir įstatai 
įvykdomi:

1. IŠ kitų nelauk nieko, bet visada 
pats duok, ką gali

2. Gyvenk Tėvynei, žmonijai ir 
būk gamtos (augmenijos, gyvūnijos) 
draugas.

3. Būk riteris, neturtingųjų ir silp
nųjų gynėjas ir tiesaus kelio siekėjas.

4. Stiprink savo kūną ir sielą, šviesk
protą. ■ ;

5. Tebūnie Tavo valia, kaip templė 
įtempta. .<. ,

6. Sek skautų- patroną šv. Jurgį: 
naikink pikta pasaulyje, o pirmiausia - 
pačiame savyje.

7. Tebūnie Tavo pirmoji mintis* 
apie kitus, o tik antroji - apie save.

8. Auk į viršų kaip galingas ąžuo
las, bet nesilenfc žemyn kaip verkšle
nantis gluosnis.

9. Būk rytoj geresnis negu šiądien 
esi ir negu vakar buvai.

10. Turėk Dievą širdy ir atmink sa
vo pošūkį "Budėk".

Pošūkis "Budėk!" primena mums 
būti pasiruošusiems visokiems gyve
nimo sukrėtimams.

■ Na, o apie patyrimo laipsnių pro- 
amas, skilčių sistemą žiniomis pasi- 
ilinsiu kituose žurnalo numeriuose.

s. Pijus Ambrazaitis

SIMONAS STANEVIČIUS

AITVARAI
(Žemaičių pasaka)

.Ant sraunios upės, pagal ąžuolyną seną, 

Vienkiemyj, daugel metų žemaitis gyveno. 
Nebuvo ten aplinkui nė jokio kaimyno, 
Kurio būtų taip didi ir graži šeimyna. 
Pilni tvartai galvijų, javai netelp klėtyj,— 
Nerasti laimingesnio cieiame 1 pasvietyj. 
Buvo garsas aplinkui, ir visi žinojo, 
Jog namus to žemaičio aitvaras dabojo. 
Kaipo lakstė patrobiais, ne vienas tai matė, 
Ir nutūpęs ant stogo, ką parnešęs, kratė. 
Juk ir zolobais stogų nuspardyti buvo, 
Ir artimiems kaimynams šiens ir javai žuvo. 
Ant to garso pas žmogų atėjęs urėdas:

„Ar tu,sako,neturi gėdos!
Aitvarą pas save laikyti!
Kaimynams iškadą daryti’'"

Atsakė žmogus, dvasioj juokdamosi savo: 
-„Mano aitvarai neapgavo
Nei vieno
Kaimyno,
O daugiems daug gero padarė." 
Ant to žodžio urėdas tarė:

„Parodyk gi tu man aitvarus savo." 
Tuoj aus žmogus urėdą už rankos pagavo

Ir vedė ing prieklėtį, 
Kur buvo žagrės, dalgiai ir kirviai sudėti. 
„Štai,— sako,— aitvarai, kurie viską gera

Gyvenime daro."

1 Cielas — visas.
2 Zolabai— žirgeliai.

SKILČIŲ SILUETAI IR ŠOKIAI

KURTINYS 
Rudas ir pilkas

KATINAS GANDRAS GAIDYS
Miau Ta-ta-ta-ta Kakarykū

Pilkas ir rudas Mėlynas ir baltas Raudonas ir rudas
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man fanto (afrai smagu 
žaisti su draugais.

, mes susipykstam.
į-/Tuomet erzinamas, 

fortu, nežaidžia™ 
irnesidaTinam.

į jfoijie mane erzina na,

ir nežais t L

negražiai eįįiausi 
a flu mane vis tiefonyfėjai 
ir man dovanojai.

♦ Tade^draugus myfėti, 
nors jie man ir s fondinių,

jei pats Juos užgaunu*

v.s. L. Ruglenhnė

Skautė - 1990 m. Ados Sutkuvienės pieš.

Mokslas yra dovana - duoti kitiems meile, į 
; mokslas tampa, - kažkas per ką mes galime viens 
i kitam padėti; be meilės, mokslas tampa ginklu, su į 
; kuriuo žmonės vienas kitą naikina

Motina Teresė
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X imasti didžioji st:ia> i
PHILADELPHIA Skautų

Kūčios
Tradicinės Kūčios įvyko gruodžio 14 d., šv. 

Andriejaus parap. salėje. Taip pat, tą sekmadienį šv. 
Andriejaus bažnyčioje buvo atnašautos šv. mišios 
skautų intencija. Mišiose skautai-ės dalyvavo organi
zuotai ir skaitė mišių maldas.

Po mišių visi rinkosi į salų. Eglių ir pušų šakelė
mis papuošti stalai ir Kalėdinė muzika, grojant p. L. 
Cox, pasitiko svečius. Skautai-ės susodinami priekyje 
salės, visi kiti į jiems nurodytas vietas. Pritemdžius 
salėje šviesas, skautės uždegė žvakes ant stalų. Viet. 
s. L. Bagdonavičienė pakviečia kun. P. Burkauską 
palaiminti valgius ir sukalbėti maldą. Prasideda 
plotkelių -dalijimasis su savaisiais, artimaisiais ir 
pažįstamais. Kūčių valgiai pagaminti mamyčių, 
židiniečių ir vadovių.

Scenoje eglutė, papuošta šiaudinukais ir per visas 
Kūčias mirga lemputės ant jos. Skautai-ės renkasi į 
sceną programai ir giesmėms. Vaikiški eilėraštukai, 
pritaikyti Kalėdų šventėms, suteikė progą kiekvienam 
pasirodyti. Po programėlės visi giedojo Kalėdines 
giesmes, kartu prisidėjo ir salėje svečiai. Skautų 
Kūčios baigiamos, sudainuojant tradicinę „Ateina

Philadelphijos skautų raidų pradžioje uždegamos 
žvakės ant stalu.

naktis” ir „Lietuva brangi”.
Svečių tarpe turėjome labai nuoširdžius ir duos- 

nius skautų rėmėjus. Lietuviškosios Skautijos Fondas, 
per viet. s. L. Bagdonavičienę, prisiuntė dail. Igno 
paveikslą, kurį prašė įteikti p.p. Kalinauskams. Jie 
stambia auka yra parėmę LSF ir taip pat lietuvišką 
spaudą. Ponai Kalinauskai vyresnio amžiaus, bet 
aktyviai dalyvauja lietuviškuose renginiuose ir sekma
dieniais liet, mišiose. Linkime jiems sėkmės ir geros 
sveikatos. Padėka priklauso ir vadovams: s. L. Bag
donavičienei, s. A. Mačiūnienei, vyr. sk. psk. D. 
Mironaitei ir V. Bagdonavičiui, kurie jaunesnę kartą 
veda skautybės takais. v.s. Danutė Surdėnienė

Ponams Kalinauskams, už ypatingą paramą, įteikta 
Liet. Skautijos Fondo dovana, dail. Igno paveikslas, iš 
k. viet. s. L. Bagdonavičienę p.p Kalinauskai, v.s. D. 
Surdėniene.

Tradicinėse Skautų Kūčiose, skautai susėdę scenoje 
gieda giesmes. Programai vadovavo s. L. Bagdonavičie
nė.
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N E LB YORK

Jau daug metų skautai ren
gia bendras Kūčias. Šiemet 
Kūčios buvo surengtos gruo
džio 20 d. Kultūros Židinio 
didžiojoje salėje 6 vai. vak. Sa
lė buvo papuošta žalumynais 
ir kalėdiniais ženklais, pa
ruošti stalai su žvakutėmis ir 
kt. Scena pritaikyta gyvajam 
vaizdeliui „Prakartėlė”, kurį 
suruošė Maironio lituanistinė 
mokyka — mokytojos ir moki
niai.

Prieš pradedant programą 
buvo pasakytas žodelis apie 
renginį, po to priimtas naujos 
skautės Ievutės Kuncės įžodis. 
Ji vienintelė dalyvavo iš jau
nųjų skautų. Su skautiška 
vėliava buvo duota iškili prie: 
saika. Dalyvavo ir J.E. vysku
pas Paulius Baltakis, OFM, 
taip pat skautininkas.

Toliau skaitinį „Kūčios’ 
skaitė mokytoja muzikė Gin
tarė Bukauskienė. Programos 
vadovė Ramutė Česnavičienė 
pakvietė J. E. vyskupą P. Bal
takį, OFM, sukalbėti maldą ir 
palaiminti kalėdaičius bei Kū
čių patiekalus, kurie buvo 
gausūs ir įvairūs. Prieš prade
dant programą scenoje vyko 
Kūčių procesija — žvakių įžie
bimas.

Palaiminus kalėdaičius ir 
/algius, visi sveikinosi, dalijo
si plotkelėmis ir nuoširdžiais 
inkėjimais. Tai buvo tikrai 

xspūdingas momentas — mei
lės, vieningumo ir skautiško, 
lietuviško bičiuliškumo valan
dėlė. Jau arti Kalėdos...

Po to pasirodė Maironio litu
anistinės mokyklos mokiniai. 
Gyvąjį vaizdelį „Prakartėlė” 
parengė G. Bukauskienė ir 
mokytojos.

Atsidarius scenos uždangai, 
pamatėme kalėdinį renginį — 
Kristaus Kūdikėlio Jėzaus 
atėjimą į pasaulį „Prakar- 
tėlėje”. Vaidino šeštadieninės 
mokyklos mokinukai, jaunieji 
artistai. Ypač jauniausieji 
skubėjo atlikti savo vaidme
nis. Prasidėjo gyvos scenos, 
gyva programa. Vieni dekla
mavo, kiti giedojo, treti vaidi
no. Gražu buvo stebėti nuola
tinį, gyvą scenos vaizdą, be 
sufleravimo. Visi plojo nar
siems jauniems menininkams, 
norėjosi sušukti: „valio, jau
nimėli!” „Šventoji šeima” visą 
laiką labai pamaldžiai išsilai
kė, „piemenėliai” narsiai sau
gojo savo ganymo lazdą, o iš
minčiai „Karaliai” rodė visą 
savo rimtį ir „galybę”.
[pakviesti prie Kūčių stalo, ap
krauto įvairiausiais patieka
lais, skoningai rengėjų paga
mintais, pasigėrėtinai sudėlio

Šios visos sesės turi tą pačią pavardę: dvi Luneckienės ir dvi 
Luneckaitės. Trys Luneckų šeimos kartos skautauja “Austos 
Vartų/Kernavės tunte

tais. Ir akiai buvo smagu pasi
žiūrėti, ir skonis puikiai tiko 
jauniems ir vyresniesiems. 
Sardžiuojantis Kūčių valgiais 
ir šnekučiuojantis buvo tikrai 
maloniai praleistas vakaras 
Kultūros Židiny.

Kūčių vakarienę surengė 
Vyresniųjų Skaučių židinys 
„Vilija”. Tai jų triūso ir pa
siaukojamo darbo vaisius. Ir 
b'gi šešetuko sumažėjusi grupė 
pajėgė suruošti tokį puikų Kū
čių stalą. Taip pat paminė
tina ir šeštadieninės mokyklos 
mokinukų šeimų įnašas, ypač 
mokytojų Audrės Lukoševi- 
čiūtės, Gintarės Bukauskie
nės, Danos Račiūnas, Ramu
nės Pliurienės. Talkino ir G. 
Bitinaitė, A. Žukienė, Jonas 
Kuncė ir kai kurie kiti, suren
giant gyvąjį vaizdelį ir pa
puošiant salę bei sceną.

KSR
Iš „Darbininkas” 1998.01.23
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“Aušros tunto stovykloje v. s. Br. 
Žalys, s.fil. Elenutė Erzikov ir s.fil. 
Eglė Garick

Nuotr. V. Vaitkaus

"Džiugo” tunto "Miško brolių” stovykla 
1998.1.4. Tree Tops Camp, Vic.
Šv. mišias atnašauja v.s.fil prel, 
dr. Pranas Dauknys
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Melboumo skautininkų Ramovės nariai dainuoja.Melbounw skautininkai sveikina s. Juozą Makulį 90 
metų sulaukus. I eilėje iš k.: v.s. Jane Žitkevičienė p. 
Makulien'e, s. J. Makulis, v.s. prel. dr. Iranas Dauknys. 
II eilėje: v.s. Henrikas Antanaitis, s. Birutė Prašmutaite 
ir s. Povilas Kviecinskas., :;

Dalis „Džiugo ” tunto per koncertą.

Skaučių „Živilės” dr-vės skautės: Gražina Balbataitė, 
Kymantaite, Mindra Skeivytė, Jessica Rukauskaitė, 
Alanta Skeivyt'e.

Vyresnes skautės su svečiais. 2-ra iš dešinės „Audros” 
būrelio vadovė Rita Bruožylė

Rajono vadas v.s. Henrikas Antanaitis.

Geelongo „Šatrijos” tunto tuntinin- 
kas ps. Vytas Mačiulis.
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50 METŲ JUBILIEJUS
Praeiti 1997 metai buvo jubiliejiniai metai Aust

ralijoje. Prieš 50 metų į Australiją atplaukė laivu 
pirmi imigrantai iš Europos po karo, tai buvo Pabal- 
tiečiai. Su šiuo vadinamu „pirmu transportu”, keliavo 
lietuvių skautai... Sueigos vyko laive. Atsiradę Aust
ralijoje, pirmą vakarą skautai pravedė Laužą Austra
lijos žemyne.

Per visus metus, Australijos lietuvių bendruome
nė atšventė šį jubiliejų. Neatsiliko ir skautai, pradėda
mi metus Jubiliejine Stovykla. Kiekvienas tuntas 
tinkamai paminėjo šią sukaktį. Melbourne Džiugo 
tuntas, birželio mėnesio gale, suruošė jubiliejinį 
koncertą Lietuvių Namuose, kartu su skautų veiklos 
paroda. Koncerto pajamos buvo skirtos paremti 
Melbourne skautus vykstančius į stovyklą Lietuvoje, 
1998 metais.

Koncertą pradėjo Džiugo Tunto tuntininkas s. 
Povilas Kviecinskas, prisimindamas visus buvusius 
tuntininkus. Programoje pasirodė Gintaro tautinių 
šokių grupė, kurių daugumas yra skautai. Paskaitą 
skaitė Rajono Vadas v.s. Henrikas Antanaitis.

Vilkiukai ir paukštytės suvaidino Gedimino sapno 
pasaką. Skautės suvaidino Jūratės ir Kastyčio pasaką. 
Skautai sukūrė vaidinimėlį apie iškylavimą. Melbour
ne Skautininkų Ramovė padainavo dvi dainas. 
Vyresnės skautės atliko savo tradicinę dainą: „Tave 
aš pamačiau”. Ir publika neatsiliko, noriai jungėsi į 
kitas dainas.

Koncertas praėjo nuotaikingai, lyg Laužas, bet be 
dūmų. Kitoje salėje, prie skautų paruoštų pyragų bei 
kavos, svečiai galėjo peržvelgti 50 metų lietuvių 
skautavimo nuotraukas per paskutinius metus.

Džiugo Tuntas turėjo antrą progą prisiminti 
paskutinius 50 metų. Tai vyresnių skaučių „Audros” 
būrelio suruoštas suėjimas vyresnėms skautėms, 
skautams vyčiams bei jūros budžiams. Dalyvavo virš 
30 skautų. Prisiminimai buvo iš Panemunės, iš 
Vokietijos ir iš plačios Australijos. Ir vėl skautiška 
daina. Pagalvojau, jeigu ne skautai, gal ir ta lietuviška 
daina neskambėtų šiandien jaunimo lūpose.

Paskutinis įvykis, kurį norėčiau paminėti buvo s. 
Juozo Makulio pagerbimas. Melbourno Skautininkų 
Ramovė pagerbė brolį Juozą švenčiantį savo 90-tį 
gimtadienį. Skautininkas Makulis buvo Džiugo Tunto 
tuntininkas 1950-56 ir 1963-67 metais. Jį pagerbėm 
įteikdami jam „Ačiū” ženklelį.

Tai tiek skautiškų žinių iš anapus pasaulio. 
Australijos lietuvių skautavimas nesibaigia su j ubilieji- 
niais metais, bet vis eina tolyn. Skautai šiais metais 
vyksta į Lietuvą, į Pasaulio Lietuvių Dainų Šventę, ir 
pastovyklauti su Lietuvos jaunimu. Gale metų įvyks 
Australijos Lietuvių Dienos Geelonge. Po Naujų 
Metų Rajoninė Stovykla lauks visų lietuvių skautų. 
Budėkime!

s. Birutė Prašmutaitė 
Melbourno Skautininkų 

ramovės pirmininkė

Lietuvos 
prezidentas
Valdas Adamkus
svečiuose
Sarausko vyčių
židinio sueigoje
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CHICAGO KLAIPĖDOS DIENOS SUEIGA
Klaipėdos krašto išsivada

vimo ir susijungimo su Lietu
va 75-ji sukaktis jūrų skautų 
ir skaučių Čikagoje buvo pa
minėta sekmadienį, sausio 25 
d., iškilmingoje metinėje Klai
pėdos dienos sueigoje. Sueigą 
šįmet organizavo ir pravedė 
„Nerijos” jūrų skaučių tuntas, 
dalyvaujant „Lituanicos” tun
to jūrų skautams. Sueigoje 
dalyvavo daugiau negu 100 
jūrų skautų ir skaučių, jų 
tėvai ir svečiai.

Šventė buvo pradėta dalyva
vimu 9 vai. ryto šv. Mišiose 
Pal. Jurgio Matulaičio misi
joje, Lemonte. Mišių metų 
aukų rinkimui talkino jūrų 
skautė kand. vair. Lina Lend- 
raitytė ir gintare valt. Laura 
Jokubauskaitė.

Po Mišių, Pasaulio lietuvių 
centro mažoj on salėn su daina 
„Ei, pirmyn, ei, drąsyn” įžy
giuojančius jūrų skautes ir 
skautus plojimais pasveikino 
ten jų laukiantys tėvai ir sve
čiai.

Skautams ir skautėms išsi
rikiavus salėje įrengtame lai
vo denyje, vadovaujant suei
gos komendantei gintarei valt. 
Kristinai Jonušaitei, buvo at
liktas iškilmingos sueigos ce
remonialas — pakelti vimpi- 
lai, sugiedotas Lietuvos him
nas, atlikti vienetų ir komen- 
dantės raportai vadovybei. Po 
raportų laivo denin vienetų in
spekcijai buvo pakviesti JAV 
Vidurio rajono vadas vs. Gedi
minas Deveikis, „Nerijos” tun
to tuntininkė js. Viligailė Len- 
draitienė, „Aušros Vartų”/ 
„Kernavės” tunto tuntininkė 
s.fil. Laima Rupinskienė ir 
„Lituanicos” tunto tuntinin- 
kas ps. fil. Ričardas Chiapet- 

ta. Broliai ir sesės svečius pas
veikino skambiais savo valčių, 
laivų ir tunto šūkiais.

Klaipėdos krašto vadavimą 
prisimenant, maldą perskaitė 
jūrų skautė Giedrė Kazlaus
kaitė, o pagerbiant gelmėse 
žuvusius ir mirusius brolius ir 
seses žvakes uždegė ūdrytė 
Nina Klepczarek, jūrų jaunė 
Žibutė Saulytė ir bebras An
drius Novak. Gintarė ps. Da
na Mikužienė priminė šios 
sueigos priežastį ir prasmę ir 
plačiau paryškino kodėl Klai
pėdos atgavimas buvo labai 
svarbus lietuvių tautai ir Lie
tuvos valstybei.

„Nerijos” tunto įsakymus 
perskaičius sueigos komen
dantei Kristinai Jonušaitei, o 
„Lituanicos” tunto ir laivų 
įsakymus jūrų skautui To
mui Mikužiui, vyko ūdryčių ir 
bebrų įžodžiai. Ūdryčių įžodį 

Vėlinių dieną prie a.a. jūrų skautės Kristinos Johnsonaitės kapo su
simąsto „Nerijos” tunto sesės. Iš k.: js. Taiyda Chiapetta, tuntininkė jvs. 
Viligailė Lendraitienė ir Liana Modestaitė.

pravedė „Ventės” laivo vadė 
g.v.v. Aldona Weir, o bebrų 
įžodžiui vadovavo „Nemuno” 
laivo vadas jps. Romas Česas 
ir LSB jūrų skautų skyriaus 
vedėjas js. Petras Jokubaus- 
kas.

Ūdryčių įžodį davė šios 
„Ventės” laivo kandidatės: Li
sa Bacevičiūtė, Nina Klepcza
rek, Lina Meilutė ir Laura 
Petrauskaitė.

Bebrų įžodį davė šie „Ne
muno” laivo kandidatai: An
tanas Klepczarek, Aliukas La
pinskas, Paulius Riškus, Ry
tas Vitkus, Stepas Vodicka ir 
Jonas Weir.

Ūdrytėms — Lisai Bace
vičiūtei, Kristinai Bacevičiū
tei, Irenai Balzekaitei, Alinai 
Budrytei, Viktorijai Kirkutei, 
Ninai Klepczarek, Lianai Liu- 
binskaitei, Linai Meilutei, 
Laurai Petrauskaitei, Alek-

17

19



kai Stančiauskaitei, Kristai 
Weir ir Beatričei Želvytei 
buvo suteikta dainininkės spe
cialybė.

„Nemuno” laivo bebrams, 
atlikusiems stovyklavimo spe
cialybės programą, buvo su
teikta stovyklautojų specia
lybė: Aliukui Lapinskui, Viliui 
Palioniui, Ramūnui Stan- 
čiauskui, Rytui Vitkui, Arui 
'Žitkui, Jokūbui Vodickai ir 
Jonui Weir.

Vyresniškumo laipsniai bu
vo suteikti:
valtininko Ipsn. — vair. Jus
tinui Jonušui;
vairininko Ipsn. — Tadui 
Mikužiui, Tomui Mikužiui, 
Kristopui Bill, Viktorui Česui, 
Povilui Manning, Linui Mi- 
uilčiui, Aleksui Modestui, Jus
tinui Novak, Justui Palioniui, 
Martynui Plazyk, Mykolui Vo
dickai ir Arui Galinaičiui.

Vidurio rajono vadas vs. G 
Deveikis sir „Nerijos” tunte 
tuntininkė j s. V. Lendraitienė 
pasveikino visus brolius ir se
ses, o ypač įžodžius davusius, 
naujas specialybes įsigijusius 
ir į aukštesnius vyresniškumo 
laipsnius pakeltuosius. „Neri
jos” tuntininkė padėkojo vi
soms tunto vadovėms ir pris
tatė jas tėveliams ir svečiams.

LS Brolijos jūrų skautų 
skyr. vedėjas js. Petras Joku- 
bauskas padėkojo jvs, fil. dr. 
Algiui Pauliui už didelius nuo
pelnus jūrų skautų veiklai ir 
12-kos metų vadovavimą LSB 
jūrų skautų skyriui. Broliui 
jvs. fil. A. Pauliui buvo įteikta 
padėkos plokštė.

Sueiga buvo baigta brolių ir 
sesių nulipimu nuo denio. Po 
to — pasivaišinta sesių pa
ruoštais užkandėliais, pasida
linta mintimis apie sueigą, 
veiklą, artėjančios Kaziuko 
mugės rūpesčiais ii’ šią vasarą 
vyksiančią Tautinę stovyklą.

Sesėms - ir broliams jūrų 
skautams linkima „Gero vė
jo!” jų tolimesnėje veikloje ke
liant Lietuvos, kaip jūrinės

JO SIEKIS — TAUTINĖN 
STOVYKLON NUGABENTI 

VISĄ TUNTĄ

„Lituanicos” tunto Čikagoje tunti- 
ninkas ps. fil. Ričardas Chiapetta

Lietuvių skautų Brolijos pa
reigų aprašyme nurodomos 
tuntininko atsakomybės: 
„Tuntininkas yra atsakingas 
už visus tunto reikalus, nuta
rimus, įsakymus, bendrą tvar
ką, administraciją, ryšius su 
vadija, tėvais ir kitais tuntais. 
Jis nustato bendrus tunto tik
slus, numato siekius ir juos 
įgyvendina”.

Po karo, prasidėjus emigra
cijai į visas laisvo pasaulio ša
lis, Čikagon suplaukė nema
žas iš Tėvynės karo išblokštų 
lietuvių būrys ir jau 1949 me
tais čia atsisteigė skautai 
Pradėjo augti ir „Lituanicos” 
skautų tuntas, kurio svarbiau
si uždaviniai, buvo — kovoti 
už Lietuvos laisvę ir nenu- 
tautėti. Dabar vėl kyla du 

valstybės idėją, puoselėjant 
bei gerbiant istorinius mūsų 
tautos ir valstybės įvykius.

IR

uždaviniai: — nenutautėti ir 
padėti atsikuriančiai Lietuvai.

Per 49 metus „Lituanicos” i 
tuntui vadovavo daug gabių ir 
darbščių tuntininkų. Jų pas
tangomis ir pasišventimu mū
sų jauni skautai augo, mokėsi 
ir patys tapo vadovais. Laiko 
tėkmėje tuntininkų pareigas 
perėmė jau jaunoji karta. Da
bar „Lituanicos” knygose ma
tosi jų vardai: Robertas, Gin
taras, Audrius, Marius, Ro
mas, o šiuo metu tuntui vado
vauja Ričardas.

Ps. fil. Ričardas Chiapetta į 
LSS įsijungė 1975 m. Skautų 
įžodį davė 1978 m., o sk. vyčių 
— 1986 m. Į paskautininkius 
pakeltas 1993 m., o į ASS 
įstojo 1990 m. Taigi Ričardas 
yra „Lituanicos” tunto auklė
tinis. Tunte ėjo draugininko, 
Kaziuko mugių komendanto, 
tunto adjutanto, skautų pasto- 
vyklės viršininko ir daugelį 
kitų pareigu. 1993 metais bu
vo Jubiliejinės stovyklos ko
mendantas, o 1997 metais bu
vo išrinktas į LSS Tarybą kai 
tu su jo žmona jūrų skauti
ninke Taiyda. Ričardas, BS 
laipsniu baigęs universitetą, 
dirba savo srityje.

Vietoje pareigų 1998 m. 
Tautinės stovyklos vadijoje, 
Ričardas pasirinko ten vykti 
su „Lituanicos” tuntu ir vado
vauti savo tunto broliams 
skautams.

Linkime jaunam tuntininkui 
geriausios sėkmės.

v.s. G. Deveikis
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MUSŲ KŪČIOS

„Aušros Vartų7„Kernavės” 
;unto „Mirgos” draugovės 
skautės šventė Kūčias Jauni
no centro kavinėje. Susirin
kome gruodžio 13 d. Visos 
sesės atnešė vieną patiekalą ir 
dovaną. Sesės paruošė visą 
maistą.

Susėdusios prie stalo, su
kalbėjo maldą, ir pasidalino 
kalėdaičiais. Buvo dvylika val
gių. Valgėme silkę, spanguolių 
uogienę, keptą šaltą žuvį ir kt. 
Pavalgiusios dalinomės dova
nomis! Iš kepurės kiekviena 
traukė kitos sesės vardą ir jai 
įteikė dovaną, kurią atnešė. 
Paskui valgėme pyragaičius. 
Taip ir baigėsi Kūčios. Prieš 
važiuodamos namo, sesės iš
plovė indus ir sutvarkė ka
vinę. Visoms skautėms labai 
patiko šios Kūčios. Kalėdų eglutę šiaudinukais ir saldainiukais puošė „Aušros Vartų”/ 

„Kernavės” tunto sesės. Nuotr.D. Dirv™>:-aės

„Aušros Vartų”/„Kernavės” tunto sesės prie savo pačių paruoštų Kūčių stalo. Iš k.: Natalija Skvirblytė, Kristina 
Badaraitė, Rasa Miliūnaitė, ps. Kristina Likanderytė - draugininke, Aušra Bužėnaitė, Milda Plioplytė ir Audra 
Brooks.
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LANKĖME SENELIUS

Gruožio 6 d. daugiau negu 
70 „Nerijos” tunto jūrų sesių 
ir „Lituanicos” tunto jūrų bro
lių, lydimi savo vadovių ir va
dovų, apsilankė Šv. Šeimos 
senelių namuose. Šis šventiš
kas apsilankymas, jau tradici
niu tapęs, Šv. Šeimos vilos gy
ventojų laukiamas ir verti
mas. Apsilankę sesės ir broliai 
pagiedojo giesmių lietuviškai 
ir angliškai ir įteikė seneliams 
savo paruoštas dovanėles. 
Šiuo apsilankymu visi buvo la
bai patenkinti.

Sesė Taiyda

„Lituanicos” tunto vilkiukai sueigoje daro „mumiją” iš vieno savo brolio.

Sesės „Verpstės” kalėdinėje sueigoje. Iš k.: I eil. Nijolė Užubalienė, Rūta Daukienė, Dalia Dundzilienė, Marytė 
Utz. II eil. Ramunė Lukienė, Danutė Dirvonienė, Joana Krutulienė, Daiva Luneckaitė Bulicz, Aldona Rasutie- 
nė, Nijolė Maskaliūnienė, Halina Plaušinaitienė ir Aldona Martienė. III eil.Laima Luneckienė ir Ritonė Rudai- 
tienė.
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SKAUTŲ KŪČIOS 
MONTREALYJE

1997 m. gruodžio 18 d. Mon- 
trealio „Geležinio Vilko” — 
„Neringos” tunto skautai su
rengė tradicinį Kūčių renginį, 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Dalyvavo 25 uniformuoti 
skautai ir dar apie 10 svečių.

Vakaras pradėtas tunto su
eiga, kurios metu buvo oficia
liai patvirtintos įsigytos spe
cialybės ir įteikti žymenys.

Broliai Antanas ir Paulius 
Mickai atliko vilkiukų II paty
rimo laipsnio programą. Taip 
pat išlaikė plaukimo egzami
nus ir gavo specialybės ženk
lą.

I patyrimo laipsnį gavo Gin
taras Gaputis, Marius Nagys, 
Sebastijonas Ptašinskas ir 
įsigijo specialybes: plaukiko ir 
pirmos pagalbos — Marius 
Nagys, Sebastijonas Ptašins
kas; plaukiko ir meškeriotojo 
— Ričardas Gaputis; pirmos 
pagalbos — Gintaras Gaputis; 
paukščių stebėtojo — Laurent 
Bulota, Marius Bulota. Kano
jininko specialybę įsigijo: Bu
lotų giminės skautai: Marius, 
Laurent Darius, Justinas 
Kristijonas ir Kristofer Vasi
liauskas, Justinas Nagys.

Trys skautės — Sofija Bulo
taitė, Aleksa Ptašinskaitė ir 
Krista Ptašinskaitė įsigijo pir
mosios pagalbos, geologijos ir 
meškeriotojos specialybes.

Po to Skautininkui tunti- 

ninkui Gintarui Nagini su 
šeima išsikėlus Ottawon, vyr. 
skautininko R. Otto jam buvo 
įteiktas Padėkos žymuo už il
gametį skautavimą Montrea- 
lyje, O Aldonai Nagienei — 
gėlių puokštė už paramą 
skautams.

Skaut. Gintaras Nagys vi
siems palinkėjo sėkmingai 
veikti toliau, o vyr. skautinin
kas Romas R. Otto perdavęs 
vyriausio skautininko vardu, 
padėką lieka tunto globėju, 
<ol bus paskirtas naujas tun- 
tininkas.

Kūčių apeigas pravedė tunto 
globėjas Tėvas J. Aranauskas, 
SJ, išdalinęs kalėdaičius. Už
degtos žvakutės, pasivaišinta 
ir trumpą Kūčių skaitymą at
liko Birutė Nagienė.

Kalėdų senelis pralinksmino 
net ir pačius mažiausius busi
muosius skautukus.

dal.
Iš „Nepriklausoma Lietuva” 

1998.01.06

NAUJI METAI — NAUJI 
UŽDAVINIAI

Pradėdami Naujus metus, 
susitinkam ir su naujais už
daviniais. Pirmiausia reikia 
ruoštis stovykloms. Šią vasarą 
bus dvi didelės Tautinės sto
vyklos — viena Paxton, Mass., 
kita Lietuvoje — minint Lietu
vos nepriklausomybės 80-me- 
tį. Rugpjūčio pradžioje stovyk
la bus ir „Romuvoje”. Ne
pamirština ir lietuvių skautų 
veiklos 50 m. sukaktis. Pir
mieji jų būreliai organizavosi 
1948 m., dar darbo sutarčių 
nepabaigus miškuose, kasyk
lose bei kitur. Iš tų užuomaz
gų, netrukus užaugo drau
govės, tuntai, kurie ir šian
dien veikia.

F.M.
Iš „Tėviškės žiburiai”.

SKAUTŲ KŪČIOS 
TORONTE

„Rambyno” ir „Šatrijos” tun
tai Toronte, Prisikėlimo para
pijų salėje, gruodžio 14 d. gra
žiai šventė tradicines skautiš
kas Kūčias. Programai vado
vavo ps. Puzerytė.

Visiems (arti 300 dalyvių) 
susėdus už gražiai kalėdiškai 
paruoštų stalų, ji pakvietė Ka
nados rajono vadę v.s. fil. R. 
Žilinskienę perskaityti LSS 
tarybos pirmininkės v.s. B. 
Banaitienės įsakymą, kuriuo 
„Geležinio vilko” ordinu apdo
vanota ilgametė skaučių vei
kėja, buvusi vyriausios skauti- 
ninkės pavaduotoja j.v.s. M. 
Vasiliauskienė. Pakviestas, 
ordiną įteikė v.s. Č. Senke
vičius. Po to pagerbti knygos 
.„Lietuviškoji skautija 1945- 
1985” rėmėjai: Kanados rajono 
vajaus organizatorius ir vedė
jas v.s. V. Skrinskas ir stam
biausias rėmėjas, paaukojęs 
1,000 dol., s. S. Kuzmas ir jo 
žmona. Jiems buvo įteikti 
padėkos pažymėjimai ir V. Jo
nyno paveikslai.

Po pagerbimo vyko draugo
vių pasirodymai. Pirmos išėjo 
paukštytės, po jų vilkiukai, 
skautės,-tai, prityrę skautės,- 
tai, jūros skautai,-ės — visi 
nuo bebro-ūdrytės iki budžio- 
gintarės. Pastariesiems vado
vavo j.b. Ant. Šileika. Paskuti
nis ir geriausiai paruoštas bu
vo skaučių „Vaidilučių” d-vės 
pasirodymas — amerikietiš
kos giesmės lietuviška interp
retacija.

Tuntų dvasios vadas s. kun. 
Aug. Simanavičius, OFM, su
kalbėjo maldą, paskaitė iš
trauką iš Šv. Rašto, paminėjo 
plotkelės reikšmę ir pakvietė 
ja dalintis. Besidalindami vie
ni kitiems reiškė šventiškus
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linkėjimus. Po to visi vaišinosi'' 
tradiciniais Kūčių valgiais.
Bendras giesmes pravedė 
„Vaidilutės” su vadove j.ps. Z. 
Nausėdiene. Atkeliavęs Kalė
dų senelis (j.b. P. Bekeris), 
pradžiugino mažuosius atneš
tomis ir padalintomis dova
nėlėmis.

MONTREAL 4

„Šatrijos” ir „Rambyno” tun- 
tininkai dėkoja už Kūčių ren
ginį: „Birutės” vyr. skaučių dr- 
vei, mamytėms už suneštą 
maistą, V. Stanulienei už 
maisto paruošimą, „Vaidilu
čių” dr-vei už programos tvar
kymą ir visą ruošą pavedant 
skautininkėms, sk. vyčiams už. 
eglutės paruošimą ir kt. dar
bus. Ypatinga padėka Pri
sikėlimo parapijos klebonui s. 
kun. A. Simanavičiui, OFM, 
už salę ir dalyvavimą.

ATSTOVĖ PASAULIO 
STUDENTŲ

KONFERENCIJOJE

Vyr. skautė v.sl. Indrė Vis- 
kontaitė, jau trečius metus To
ronto un-te studijuojanti psi
chologiją, taipgi besimokanti 
ir dainavimo, yra išrinkta at
stove į Pasaulio studentų kon
ferenciją Graikijoje.

Viršuje- Karjuomenės 
šventės minėjime vilkiukai 
Ant.ir P. Miekai su Lietu
vos kariškiais svečiais: 
kptiPiMilašiumjVyr ltn:J 
Žutautu ir vyr itn. AIv. 
Griauzde.

Iškilmingoje sueigoje, 
gruodžio mėn. 18 d., 1997:

Dešinėje- sesė 

A.Žurkevičiutė Įteikia a - 
titinkamus žymenis:S.Pta- 
šinskui, G.Gapučiui, A. ir 
P.Mickams, M. Nagini ir P. 
Gedrikui. Žemiau kairėje: 
G.Bulota,tunto padėkos 
žymenį stebi tunt.G.Na - 
gys. Šalia jo- V.Ptašins - 
kas, glob.Tev.J.Aranauskas 
SJ., A.Gaputis, R.Piečai- 

tis su sūneliu. Dešinėje- 
daiyviai, Kalėdų Senelis 
ir vadovai: stovi- G.Bu - 
lota ir R.R.Otto, sėdi R. 
Žurkevičiūtė; 11-je eilėje 
iŠ dešines- G.Nagys, A. 
Gaputis, už ju aukščiau R. 
R.Piečaitis.

Nuotraukos A.J.Mickaus
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KŪČIOS „LITUANIKOJE”

Sao Paulo „Palangos” vieti- 
ninkijos skautai ir skautės 
šventė skautiškos šeimos Kū
čias. Dalyvavo daugiau 120 as
menų — skautai, jų .tėvai ir 
svečiai. Kun. Petras Rukšys au
kojo šv. Mišias, kurių metu lie

tuviškai giesmes giedojo skautų 
ir skaučių chorelis.
Po šv. Mišių visi susirinko Ra

movės salėje iškilmingai vaka
rienei. Ps. Jurgis Prokopas pa
aiškino lietuviškų Kūčių pa
pročius ir jų prasmę. Kun. Pet
ras sukalbėjo maldą ir palaimi
no kalėdaičius. Paskui visi lau
žė kalėdaičius ir vieni kitiems 
reiškė šventiškus linkėjimus.

Po vakarienės skautai giedojo 
kalėdines giesmes, deklamavo 
eilėraščius. Giesmes vargonė
liais palydėjo skautas vytis 
Paulius Butrimavičius.

Nepaisydamas karšto oro, at
keliavo Kalėdų senelis pasikal
bėti su skautais ir įteikti jiems 
dovanėles.

Visi džiaugėsi gražia švente 
ir skirstėsi vieni kitiems linkė
dami linksmų ir malonių Kalė
dų švenčių.

SKAUTŲ STOVYKLA 
LITUANIKOJE

„Palangos” skautų vietininki- 
jos stovykla Lituanikoje vyko 
š.m. sausio 11-17 d. Stovyklavo 
daugiau negu 50 skautų ir 
skaučių. Stovyklai vadovavo sk. 
vytis Jurgis Prokopas ir s. Eu
genija Bacevičienė. Komendan
to pareigose buvo Klaudijus

Krepšininkas Žydrūnas Ilgauskas po 
rungtynių susitiko su Clevelando
lietuviais. Kun. Gediminui Kijaus čius.

Didelio susidomėjimo 
Cleveland lietuvių tarpe sukėlė 
krepšinio rungtynės tarp 
Portland Blazers ir Cavalier. Mat 
čia žaidė du lietuviai: Židrūnas 
Ilgauskas ir Arvydas Sabonis. 
Prisirinko daugiau kaip trys 
šimtai lietuvių.

Clevelando krepšinio Cavaliers 
komandos  žaidėjas Žydrūnas Ilgaus
kas kuopia į viršūnes... Nuotraukoje 
su Neringos tunto skautėm: L. Ruk- 
šėnaite, S. Augiute ir K Stankute.

Kupstaitis,
Stovyklos pavadinimas — 

„Mūsų Lietuva” pagerbiant 50 
-mėtį švenčiantį Brazilijos lietu
vių laikraštį.

Oras buvo labai palankus sto
vyklavimui ir visi dalyviai buvo 
laimingi galėję pasidžiaugti 
gamta ir kitokiomis pramogo
mis.

kui, S.J. jis pasirašo autografo
Cleveland 98-1-20. Foto V. Bacevi
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Clevelando Skautų Vyčių surengtose Kūčiose. Dalinasi
Clevelando skautų vyčių būre

lio surengti tradiciniai Kūčių suėji
mai, jau turbūt bus 38-tieji?

Tai kartu pabendravimas 
Vyčių su jų tėveliais, skautinin- 
kėm-kais ir svečiais, kartu prisi
minti tie, kurie išėjo „Anapiliu”...

Kūčių žvakutės mus mintyse 
nukėlė į Betliejų, kur gimė Kūdi
kėlis Kristus, o šalimais sėdinčius 
arčiau suartino. Buvo nepamiršti ir 
sergantieji ar negalintieji dalyvauti 
Kūčiose. Jiems buvo nuvežta 
Kūčių vakarienė.

Bravo broliai vyčiai, kad dar 
pamokėt Kalėdų giesmių.

Bravo, kad dar pajėgiate tęsti 
kalėdines tradicijas.

Jūsų vyr. brolis Vladas Bac

plotkelėmis sk. vytis L. Biliūnas su v.s. I. Jonaitiene.
Cleveland 97-12-21. Foto V. Bacevičius.

Clevelande skautų vyčių suruoštose Kūčiose programą atlieka Linas ir Rimas Biliūnai, J. Tamošiūnas ir S.
Rukšėnas. Nuotr. VI. Bacevičiaus
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Vyr Skaučių Židinio vadovė yra L.R. Garbės konsule 
vyr. sk. L Bubliene Konsulato išlaikymui Clevelande 
buvo surengta turtinga loterija. Laimingą bilietą dviem 
kelionėm į Lietuvą laimėjo vyr. sk. Vida Gaižutytė. 
Nuotraukoje:: LR Garbės konsule I. Bublienė v.s. A. 
Miškiniene ir laimėtoja V. Gaižutytė Cleveland 97-12-

Clevelando skautininkes kalėdinėje sueigoje su klebi 
kun. G. Kijausku, S.J. Cleveland 98-1-7. Foto V. Bace
vičius.

Visuomeninėje veikloje, o taip 
pat skautų susibūrimuose, 
pastebimos trys grupės dalyvių.

Pirmoji. Tai darbininkai. 
Kaip tos skruzdėlės — nešančios 
po žabelį į namus. Vieni didesnį, 
kiti mažesnį. Bet jie dirba. Bėga 
ten, bėga šen. Laiko taip maža, 
o darbų tiek daug. Jie nesustoja 
poilsiui. Čia draugovės sueiga. 
Čia tuntas renkasi. Reikia suor
ganizuoti skautukus, kad gerai 
pasirodytų. O kaip kitos 
lietuviškos šventės?

Antroji. Tai pasyvūs nariai 
Jie atsilanko, kur reikia at
vykti. Bet nekalbink prie darbo. 
Jie turi pasiteisinimų. Tai 
šeimos reikalai, tai atostogos, 
tai svarbūs kitokie dalykai. Ir 
nekvaršink galvos. Matai, 

atėjau. Tai ko daugiau iš manęs 
nori? Džiaukis matydamas 
mane. Aš lojalus. Aš netrukdau, 
ką tu darai. Pritariu ii' palai
kau. Tu dirbk, o aš tau paplosiu. 
Nesikreipk pagelbėti. Aš 
visiškai neturiu laiko.

Trečioji. Tai grupė, kuri 
nepajudina piršto, bet turi 
didelę burną. Kiekvienas 
veiksmas turi būti pakritikuo
tas, persijotas per jo kiaurą 
sietą. Viskas buvo blogai. Kodėl 
toks nuosmukis mūsų veikloje. 
Tai ne veikla, bet nusižengimas. 
Reikia daryti-visai kitaip. Kodėl 
jie nesupranta, kad tokie 
veiksmai atneša ne naudą, bet 
žalą. Jeigu taip dalykai vyks 
toliau, viskas pražus.
Tai štai trys grupės: Darbi

ninkai, pasyvūs, kritikai. Į ku
rią grupę įsijungti? Būtų gera, 
kad pirmoji grupė būtų pati 
gausiausia.

Teko pasikalbėti su skautų 
darbuotoju. Paaiškinęs apie tris 
grupes, klausiu: kuri grupė tau 
labiausiai įstrigo į atmintį? Ir 
štai ką jis atsakė:

Pradėkime nuo trečios. Kriti
kai. Kažkur skaičiau: „Miestų 
aikštėse yra paminklai didvy
riams. Bet ar matei bent vieną 
paminklą kritikui?” Tas atsako. 
Antroji grupė, pasyvioji. Ji 
reikalinga. Gal jie neturi 
veržlumo nei talento, bet nori 
būti su kitais. Priimkime. Pir
moji grupė, Darbininkai. Mano 
mylima. Tai pamatas ant kurio 
laikosi visas pastatas. Per
kelkime juos į antrą ir trečią 
grupę, ir ką tu turi? Nieko! 
Pasyviems nėra kur prisiglaus
ti, kritikams nėra kas kritikuo
ti. Tad aš balsuoju už pirmąją — 
darbininkų grupę.

vs. Vladas Vijeikis
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_ O man sakė, kad jie labai 
dideli.

Nebijok, aploti paštininką nėra nusikaltimas

Žmogus patelefonuoja. Atsiliepia 
mažas vaikas labai tyliai, “helo”. 
“Ar tėvas namie?" klausia 
.žmogus. . “Namie, bet jis labai 
užimtas" “Tai prašau pakviesti 
mamą". “Ji taip pat labai 
užsiėmusi".

“Tai gal galiu kalbėti su tavo 
sesute ar broliu?" . “Visi labai 
užimti”. “ Tai ką jie veikia?”. “Jie 
ieško manės”.
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