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^Nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėjimai 
"Skautą Aidui ” ilgoje, kelionėje keliavusį ir 
sėkmingai sulaukusį 75 metų garbingą 
sukaktį.

Ter 75 metus "SA" atliko didelį darbą 
skąutybei.

(Jyvuok, ilgai, lankyk, mūsą skautišką 
Šeimą, o su "SA ” tegyvuoja tie vadovai, 
vadovės, kurie užpildo puslapius. Tagarba ir 
padėka visiems, kurie pašvenčia laiką ir 
j^as.

(Dievepadėkjr budėkime kartu.
Trolis Juozas Alos lauš kąs 
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Yra spaudos leidinių, kurie 
skaitytojams reiškia daugiau, negu 
raidės ant popieriaus lapų, negu 
informacija, kurią jie teikia. Tokie 
leidiniai skaitytojų mylimi ir lau
kiami. Vienas iš tokių yra Lietuvių 
Skautų Sąjungos žurnalas „Skautų 
Aidas”. Jau 75-ri metai lanko jis 
savo skaitytojus penkiuose konti
nentuose. Tai ypač graži sukaktis, 
kokios ne kiekviena periodika 
sulaukia.

Pirmuosius puslapius atvertęs 
Šiauliuose 1923 m., „Skautų Ai
das” lietuviškajam jaunimui skel
bia, kad kasdieninis geras darbelis 
yra žmoniškumo ženklas ir pagrin
das; kad tarnavimas artimui ne tik 
suformuoja atsakingą pilietį, bro
lišką draugą, bet ir giedrių, opti
mistiškų nuotaikų asmenį, ištikimą 
savo tėvynei ir-Visatos Kūrėjui.

Pirmasis „Skautų Aido” redak
torius (1923-28 m.) buvo ps. V. 
Baniulis. Jam talkininkavo: ps. I. 
Tomašauskas, s. V. Čečėta. 1927- 
1940 m. laikotarpyje žurnalą reda
gavo: ps. J. Merkis, ps. E. Zaba- 
rauskas, A. Jakševičius, A. Gražiū- 
nas, v.s. A. Saulaitis, v.s. K. Lau
cius.

Nei Dievui-Tėvynei-Artimui 
principai, nei pilnavertis žmogus 
nebuvo pakeliui komunistiniam 
režimui, todėl 1940 m. liaudies 

komisaras A. Venclova „Skautų 
Aidą” uždarė. Tačiau, anot Mairo
nio, „idėjos, jei didžios, nemiršta, 
kaip žmonės”.

Jau 1946 m., vos Antrajam 
Pasauliniam karui praūžus, pabė
gėlių stovyklose susibūrę lietuviai 
skautai, vėl ėmė tęsti savo veiklą. 
„Skautų Aidas”, v.s. A. Krauzo. 
pastangomis vėl buvo atgaivintas ir 
be pertraukos tebeleidžiamas.

Išeivijoje nuo 1946 m. iki 
dabar „Skautų Aidą” vairavo būrys 
skautybės idėja gyvenusių, gyve
nančių redaktorių: v.s. A. Krauzas.į 
R. Giedraitis, P. Prekeris, s. P. 
Enskaitis (pirmasis red. Š. Ameri
kos žemyne, Kanadoje), v.s. S. 
Kairys, v.s. C. Senkevičius, v.s. A. 
Saulaitis, senjoras (žurnalą redaga
vęs ilgiausiai), s. J. Toliušis, v.s. A. 
Namikienė, v.s. S; Jelionienė ir v.s. 
A. Saulaitis, junijoras. Šiuo metu 
redakcinė „Pelėdų” skiltis — v.s. J. 
Mikutaitienė, v.s. H. Plaušinaitie- 
nė, v.s. D. Sruogaitė ir v.s. N. 
Užubalienė, nuo 1988 m. ir ilga
metis, žymiai daugiau, negu techni
kinis redaktorius, v.s. VI. Vijeikis, 
o taip pat ir nepamainoma „Skau
tų Aido” talkininkė v.s. I. Regienė 
ir buvusi nuoširdi talkininkė a.a. 
prof. Vanda Sruogienė, o taip pat 
v.s. Vladas Bacevičius, nežiūrint 
amžiaus ir negalių „Aido” nepa-
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miršta.
Kad skautybės idėja prieškari

nėje nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo ypač populiari, matosi iš 
didelės eilės to meto skautiškų 

leidinių. „SA” turėjo net tris prie
dus: „Skautų vadas”, „Skautų 
Aidas mūsų mažiesiems”, „Skauty- 
bė”. 1929 m. Kaune buvo leidžia
mas žurnalas „Vadovė”, skirtas 
skaučių vadovėms; vėliau Panevė
žyje pasirodė „Skautų Žodis”, ir 
daugelyje miestų buvo spausdina
ma skautams skirta periodika. Iš 
viso, to meto Lietuvoje buvo 
spausdinama net 150 skautiškos 
minties leidinių.

Po antrojo karo, varganose 
pabėgėlių stovyklose taip pat kles
tėjo įvairi periodika. Patyrę raudo
ją ir rudą okupaciją, žmonės ilgė- 
bsi laisvos spaudos ir vertino 
aisvą žodį. Todėl ir „Skautų Al
ias” buvo laukiamas ir, žinoma, 
.kaitomas ir skautų, ir neskautų.

Bet metai bėga. Laiko dvasia 
keičiasi. Neįtikėtino masto šuoliais 
įtėjo aukštoji technika. Dabar 
zompiuterių, e-mail, internet, 
/CR gadynė nustūmė knygas ir 
aikraščius į kažkelintą planą.
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Kada piršto paspaudimu prieš 
imlias vaiko ar jaunuolio akis 
atsiveria vaizdai ir veiksmai, kaip 
gi su jais begali varžytis knygos ar 
žurnalo puslapis, kurio raides 
reikia mokėti sudėt į žodį, žodį į 
sakinį ir suprast, ką sakinys sako? 
Tam reikia laiko, tylos, susikaupi
mo, galvojimo. Bet dabartis suside
da iš skubos, triukšmo ir išsiblašky
mo. Realybė rodo, kad skaitymas 
ne tik „SA”, bet bendrai, skaity
mas mažėja ir menkėja, nekalbant 
jau apie bendradarbiavimą spau
doje rašiniais ar korespondencijo
mis. ' Atėjo televizija, ir vaizdas 
ištūmė žodį. Ką atneš toji vaizdo ir 
greičio kultūra 21-mam amžiui? 
Ką ji beatneštų, palies ne tik lie
tuviškąją, bet ir viso pasaulio spau
dą. Viliamės ir tikime, kad knyga, 
kaip gilaus žinojimo aruodas, 
neišnyks. Tačiau knygoms ir žurna
lams, leidžiamiems už savojo kraš
to ribų, ateitis žada būti sunkesnė.

Ilgoje metų eilėje „Skautų 
Aidas” išgyveno įvairiausių sunku
mų ir nesėkmių, bet išliko. Jo įtaka 
formuojant susipratusį lietuvišką 
jaunimą davė neabejotinų vaisių 
jau per kelias kartas. Jaunuolis, 
nuo. mažens skatinamas kasdien 
būti geresniu, turi galimybę išaugt 
į> pilnavertį asmenį. •

: Viskas savo metu ir viskam 
ąteina metas. Pažvelkime į dabartį

Jai nėbeskaitymo, neberąšymo 
metas. O. to reikia, kad. spauda 
būtų gyva. Ir ne vien to. Reikia jai 
dėmesio iš tųi žmonių,> kuriems ta 

.spauda, tas. žurnalas specifiniai 
tarnauja. Kaip ir kiekvienam vers
le,taip ir spaudos baruose, paklau
sa gimdo ^pasiūlą; Tuo dabarties 
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„SA” negali džiaugtis ir to pasi
genda.

Suprantama, kad mažiesiems ir 
jauniesiems rašymas tampa „terra 
incognita”, tačiau gi turim dar 
vyresniųjų, kurie dar gali valdyt 
lietuvišką plunksną. Taigi... Pagei
davimai dažnai lieka pageidavi
mais. Pažadai... pažadais...

Baigiant, redakcinės „Pelėdų” 
skilties vardu, noriu pasakyti, kad 
esame laimingos galėję įsirikiuot į 
tą per 75-ris metus nusitęsusią 
redaktorių eilę ir kad per visą 
dešimtmetį įstengėm „SA” kas 
mėnesį atiduot į skautiškas rankas.

Džiaugiamės „Skautų Aido” 
ištverme ilgų metų kelyje, sveikina
me jo buvusius redaktorius, 
buvusius ir esančius administrato
rius, lenkiame galvas NAMO išėju-

S'&W'TU AA'UZa

Liepsnos,kilkite aukščiau- 
Giedrą dangų pamačiau. 
Dek smagiausiai skautų lauže !
Laužas niūrų ūpą gniaužia
Ir išgiėdrioa jausmus.

A Laužas viltimis dosnus.
Fiu-fiu-fiu-fiu-fiu-fiu-fiū,

; . Kad man linksma, tai švilpiu.
, .įpilkit, kibirkštys aukščiau -

j. Žydrą dangų pamačiau.
Skauto lauže, dek smagiausiai, 
Kibirkštys teįsirausia
Skauto norais eidvėsna 
Su linksmąja šypsena 
Fiu ir.Lt 

siems. Jų visų darbas nebuvo vel
tui. Ilgus dešimtmečius svetimuose 
kraštuose puoselėta idėja — per 
lietuvišką skautybę į geresnį lietuvį
— davė vaisių. Ta idėja mus visus 
už tėvynės ribų jungė ir guodė, o 
dabar sugrįžo į vėl nepriklausomą 
Lietuvą su ta pačia paskirtimi. Iš 
širdies linkim jai sėkmės tėvynėje!

Nedrįstu linkėt „S. Aidui” 100 
metų ir entuziastingų bendradarbių 
būrio. Bet... skautė nenustoja 
vilties. Praeitis — istorija, ateitis
— paslaptis, dabartis — dovana, 
kurią, kiek sąlygos leidžia, reikia 
išnaudoti. To ir linkiu „Skautų 
Aidui”.

v.s. Nijolė Jankutė- 
Užubalienė

Dūmai,kilkite aukščiau-
Skaidrų dangų pamačiau.

Dek smagiausiai skautų lauže !
Dūmas man akių negriaužia, 
Betgi kelia jas Dievo p.
Ei žvilgsny.į dangų op !

Fiu ir t L
Mintys, kilkite auščiau- •.
Patį Dievą pamačiau.

Skauto lauže.dek smagiausiai, 
Širdimi dangun keliausiu 
Pas Dievulį į svečius, 
J svajojimus skaisčius.
Fiu ir t L

- M.GRIGONIS.
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garsinimui talkino ir „Drau-

Lietuvių Skautų sąjungos 
leidžiamam „Skautų aidui” 
jau 75 metai! 1923 m. kovo 15 
d. Šiauliuose pradėtas leisti 
„Skautų aidas” (pirmasis nr. 
išspausdintas Biržuose), red. 
V. Baniulio ir Ig. Tamašaus
ko). Nuo 1923 m. balandžio 
mėn. tapo visos LSA organu, 
buvo perkeltas į Kauną, kur 
ilgiausiai jį redagavo Antanas 
Saulaitis, sr. 1940 m. Sovietų 
Sąjungai okupavus Lietuvą, 
kartu su L. Skautų organizaci
ja buvo uždarytas ir „Skautų 
aidas”. Karui pasibaigus, 1946 
m. buvo atkurtas Vokietijoje, 
Detmolde. 1950 m. žurnalas 

i vėl buvo atkurtas Kanadoje — 
Toronte, kur iki 1950 m. buvo 
redaguojamas Č. Senkevi
čiaus. 1964 m. perkeltas į 
JAV. Čia buvo redaguojamas 
Ant. Saulaičio, sr., o 1970 m. 
perkeltas į Čikagą ilgesnį lai
ką red. Juozo Toliušio, trum
piau kelių kitų asmenų; pas
kutinį dešimtmetį žurnalą re
daguoja kun. Antanas Saulai
tis, jr., su redakcine „Pelėdų” 
skiltimi ir techn. redaktorium 
Vladu Vijeikiu, kurio spaus
tuvėje žurnalas spausdinamas 
savikaina. Žurnalas honorarų 
niekam nemoka, taip pat re
daktoriai ir administratoriai 
dirba savanoriškai be jokio at
lyginimo. Žurnalas turėjo ir 
eilę administratorių. Čia pa
minėsiu tik per pastaruosius 

'28 m. Čikagoje žurnalą lei
džiant, administratoriais bu
vo: Augustinas Orentas ir 
Malvina Jonikienė. O šiuo 
metu — Albina Ramanauskie- 

|nė.
„Skautų aido” 75-tas gimta

dienis š.m. kovo 15 d. Čikagoje 
buvo iškilmingai paminėtas 
Jaunimo centre vykusioje po
pietėje. Šventę ruošė tam rei
kalui sudarytas komitetas iš 
redakcijos, administracijos ir 
„Sietuvos” skautininkių ir vyr. 
skaučių draugovės narių, va
dovaujant v.s. fil. Jolandai Ke- 
relienei. Prisidėjo ir kiti talki
ninkai. Salę skoningai papuo
šė Renata Ramanauskaitė-Bo- 
rucki. Puikiai vakarienę paga
mino Juozo ir Birutės Kapa- 
činskų „Racine” delikatesų 
parduotuvė. Svečius, kurių 
buvo arti 200, sukvietė Rengi
mo komiteto narės. Šventės 

gas".

Sukaktuvinio renginio ren
gėjams smagu buvo matyti 
gausiai susirinkusius svečius, 
jų tarpe iš Bostono atvykusią 
LSS Tarybos ir Pirmijos pirm, 
v.s. Birutę Banaitienę, LSS 
ev. liuteronų dvasios vadovą 
vysk. Hansą Dumpį, LS Sese
rijos Vyriausią skautininkę 
v.s. fil. Ritą Penčylienę, ASS 
vadijos pirm, pavaduotoją fil. 
Giną Mačiulienę, LSS Kata
likų dvasios vadovą v.s. fil. 
kun. Juozą Vaišnį, Lietuvos 
Respublikos konsulą Čikagoje 
dr. Giedrių Apuoką ir garbės 
konsulą Vaclovą Kleizą, Vidu
rio rajono vadą v.s. Gediminą

„Skautų aido” 75 metų sukaktuvių Čikagoje rengimo komitetas. Iš k.: I eil. —vyr. si. Irena rurKuvienė, v.s. fil. Jolanda 
Kerelienė, v.s. Albina Ramanauskienė, v.s. fil. Halina Plaušinaitienė. II eil. —j.s. fil. Birutė Vindašienė, vyr. si. Leonida 
Kazėnienė ir s. fil. Svajonė Kerelytė. Nuotr. B. Vindašienės
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Deveikį, Čikagos skautiškų 
vienetų vadovus ir vadoves, 
dabartinius ir buv. „Skautų 
aido” redaktorius, administra
torius, Vydūno fondo vadovy
bę ir kt.
Trumpu įvadiniu žodžiu pas

veikinusi susirinkusius, šven
tę 3 vai. p.p. pradėjo Rengimo 
k-to pirm. v.s. fil. Jolanda Ke- 
relienė. Programai vadovauti 
pakviesta s. fil. Svajonė Kere- 
lytė. Jai pavestą pareigą pra
dėjo populiariuoju šūkiu: „Kas 
neskaito ’Skautų aido’, tuojau 
matosi iš veido”. Aptarusi 
„Skautų aido” jubiliejų, supa-

„Skautų aido” 75 m. sukaktuvinėje šventėje, Čikagoje, buvo pagerbti joje dalyvavę dalis buvusių ir dabartinių 
redaktorių ir administratorių. Iš k.: buv. adm. s. Augustinas Orentas, techn. redaktorius v.s. Vladas Vijeikis, 
dabartinė red. „Pelėdų” skiltis —j.v.s. Dalia Sruogaitė, v.s. fil. Halina Plaušinaitienė, v.s. Janina Mikutaitienė ir 
v.s. Nijolė Užubalienė, buv. red. v.s. Sofija Jelionienė, adm. v.s. Albina Ramanauskienė, buv. red. Juozas Toliušis.

žindino su šventėje dalyvau
jančiais žurnalo redaktoriais 
ir garbės svečiais. Savo žodį 
pakartojo ir anglų kalba.

Šventę apibudinti pakvies
tas ilgametis „Skautų aido” 
techn. redaktorius v.s. Vladas 
Vijeikis humoristiškai papasa
kojo savo ryšius su šiuo žur
nalu, siekiančius 1931 metus. 
Prisiminimas nuotykio, kaip 
jis ir kiti vilkiukai anais me
tais Kaune talkino „Skauto ai
do” paruošimą ekspedicijai, vi
siems sukėlė gardų juoką.

„Skautų aidą” garbingo jubi
liejaus proga žodžiu sveikino 
vysk. Hansas Dumpys, Lietu
vos Respublikos konsulas Či
kagoje dr. G. Apuokas ir gar
bės konsulas Vaclovas Kleiza. 
Raštu sveikino — „Skautų 
aido” redaktorius, dabar Lie
tuvos ir užsienyje gyvenančių 
lietuvių jėzuitų provincijolas 
v.s. fil. kun. Antanas Saulai- 
tis, Išeivijos Ateitininkų Sen
draugių centro valdyba, buvęs 
„S.A.” redaktorius Česlovas. 
Senkevičius, ir kt. Dalį sveiki

nimų perskaitė programai va
dovavusi sesė Svajonė.

„Skautų aido” 75 metų isto
rinę apžvalgą puikiai atliko 
v.s. Nijolė Užubalienė, viena 
iš dabartinės redakcinės „Pe
lėdų” skilties narė. Trumpai ir 
išsamiai.

Po to LSS Tarybos pirmi
ninkė v.s. Birutė Banaitienė

„Skautų aido” administratoriai Čikagoje. Iš k.: buv. adm. a.a. v.s. Malvi
na Jonikienė, 1997 m. vasarą Amžinybėn išėjusi, buv. adm. s. Augustinas 
Orentas ir dabartinė adm. v.s. Albina Ramanauskienė.

Nuotr. Jono Tamulaičio

džiaugsmingai pasveikino nie
kad nesenstantį „Skautų ai
dą”, nepaisant kiek jubiliejų 
jau atžymėjusį. Sveikino ir dė
kojo ryžtingiems redakto
riams, administratoriams ir 
bendradarbiams bei rėmė
jams, kurių darbo ir ryžto dė
ka žurnalas gyvuoja. Nors is
torinių aplinkybių veikiamas
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jo gyvavimas buvo keletą kar
tų sustabdytas, skautiško 
idealizmo ir ryžtingų darbuo
tojų pastangomis jis buvo at
gaivintas ir ištikimai lanko 
savo skaitytojus. Linkėdama 
dar daug jubiliejų ateityje 
švęsti, v.s. B. Banaitienė iš
kvietė buvusius ir dabartinius 
redaktorius ir administrato
rius, dalyvavusius šioje šven
tėje. Salės priekyje išsirikia
vus dabartinei redakcinei „Pe
lėdų” skilčiai — v.s. fil. Hali
nai Plaušinaitienei, v.s. Nijo
lei Užubalienei, v.s. Janinai 
Mikutaitienei, j.v.s. Daliai 
Sruogaitei ir techn. redakto
riui „apuokui” v.s. Vladui Vi- 
jeikiui, buvusiems redakto
riams — v.s. Juozui Toliušiui, 
v.s. Alei Namikienei, v.s. Sofi
jai Jelionienei, adm. v.s. Albi
nai Ramanauskienei ir buv. 
adm. s. Augustinui Orentui, 
kiekvienai ir kiekvienam as
meniškai padėkojusi, atmini
mo dovanėles ir rožės žiedą 
įteikė v.s. B. Banaitienė. La
bai pasigesta — šventėje ne
galėjusių dalyvauti redaktorių 
v.s. fil. Antano Saulaičio, s. 
Česlovo Senkevičiaus ir per
nai Amžinybėn išėjusios buv. 
adm. v.s. Malvinos Jonikienės.

Po to vyko puiki koncertinė 
programa. Visi buvo maloniai 
nustebinti pirmą kartą dai
nuojančią išgirdę v.s. fil. dr. 
Viliją Kerelytę. Akompanuo
jant Algimantui Barniškiui, 
sesė Vilija entuziastingai pa
dainavo daugiau pustuzinio 
estradinių dainų, vieną jų — 
„Dainuokim”, skirdama tą die
ną gimtadienį šventusiam 
buv. redaktoriui v.s. Juozui 
Toliušiui. Lietuvišką širdį glo
stančias elegiškas liaudies 
dainas atliko solistė ps. fil. 
Dalia Eidukaitė-Fanelli, akom
panuojant muz. Manigirdui 
Motekaičiui.

Po koncertinės programos 
pakviestas LSS dvasios vado
vas v.s. fil. kun. Juozas Vaiš- 
nys maldoje padėkojęs Kristui 
— mūsų Aukščiausiam Vado
vui, kad iki šiol globojo žur
nalą, skatinusį jaunimą tar
nauti. Dievui, Tėvynei ir Arti
mui. Prašė, kad žurnalui atei
tyje netrūktų redaktorių, 
bendradarbių ir skaitytojų. 
Meldė palaimos LS sąjungos 

- nariams, „S.A.” redaktoriams 
,ir talkininkams, taip pat šion 
išventėn susirinkusiems ir 
vaišėms, kurias maisto tiekė
jai jau išnešiojo ant stalų.

Šventė praėjo malonia šven
tiška nuotaika, nes viskas bu
vo gerai suplanuota, gražiai 
pravesta, programa įdomi ir 
vaišės skanios. Padėka prik
lauso darbščioms Rengimo 
komiteto narėms: vyr. si. Leo
nidai Kazėnienei, v.si. Irenai 
Kirkuvienei, s. fil. Svajonei 
Kerelytei, y.s. fil. Halinai 
Plaušinaitienei, v.s. Albinai 
Ramanauskienei, j.s. fil. Biru
tei Vindašienei ir šiam komi
tetui vadovavusiai v.s. fil. Jo- 
landai Kerelienei bei talki
ninkėms „Sietuvos” skautinin- 
kių ir vyr. skaučių draugovei. 
Meninę programą atlikusioms 
s. fil. Vilijai Kerelytei, ps. fil. 
Daliai Eidukaitei Fanelli bei 
joms akompanavusiems Alg. 
Barniškiui ir Manigirdui Mote
kaičiui. Už jaukiai salę ir sko
ningai sceną papuošusiai s. fil. 
Renatai Borucki.

Ačiū ir visiems dalyvavu
siems! Tikėkime, kad 100-jį 
„Skautų aido” jubiliejų Čika
goje švęsdami susirinksime 
nemažesniu būriu.

IR
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SUSIMĄSTYMO
? DIENA

Vasario 22-oji pasaulio skautų, 
o ypač skaučių tarpe minima kaip 
Susimąstymo diena. Ji pradėta 
švęsti 1926 metais, prisimenant 
skautybės įkūrėjus Lordą Baden- 
Powellj ir jo žmoną Lady Baden 
Powell.

Susimąstymo diena savo dvasia 
sujungia viso pasaulio Seseriją: tas 
seses, kurios jau išėjo Anapiliu ir 
tas, kurios dar dirba skautijos 
gerovei.

Praėjusį sekmadienį šitą dieną 
paminėjo ir Telšių tunto „Šatri
jos” sesių draugovė.

Skautės su savo vadovėmis 
dalyvavo Jaunimo Šv. Mišiose 
Katedroje. Paskui buvo surengta 
draugovės iškyla ant Džiugo pilia
kalnio/ Po iškilmingos rikiuotės 
sesės rimtyje k susikaupime jun
gėsi į bendrą maldą už gyvas bei 
mirusias pasaulio skautes. Pasimel
dus kiekviena jų gavo susimąstymo 
lapelį su baltažiedės gėlės, šakele, 
kuri simbolizuoja tvirtą-1 k gają 
draugystę. ■

Nors vėjelis smarkokai siautėjo 
piliakalnio viršūnėje, tačiau bendrą 
lauželį sukurti vis dėlto pavyko. '■* 
Prie jo buvo pakartoti skaučių 
įstatai, atnaujintas įžodis.

Rimtąją dalį pakeitė linksmoji. 
Čia skautės parodė, kad jos moka 
ir gražias pasakas sekti, ir dainas 
dainuoti, įvakius žaidimus žaisti, 
eilėraščius deklamuoti...

Šventei pasibaigus visos su 
daina pėsčiomis grįžo namo. Nors 
truputėlį pavargo, tačiau nuotaika 
buvo puiki. Sesė Jovita

1998 m. vasario 22 d. Nors ir šaltosios ugneles, bet karštos širdeles.

Vilniaus “Birutės” draugovė lapkr. 23 d. 1997 m.
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TELŠIAI
Vasario 16-oji — Lietuvos valstybės atkūrimo » ■ .

diena. Ji svarbi kiekvienam lietuviui, nepamiršta jos ir* 
skautai.

Telšių tuntas savo proginę sueigą suruošė prie 
Germanto ežero esančiuose poilsio namuose „Ger
mantas”. Organizacinis komitetas čia jau plūšėjo nuo 
ankstyvos aušros. Svečiai atvyko tik apie dešimtą 
valandą. Jietns siurprizų netrūko. Lieplaukės geležin
kelio stotyje jų jau laukė „muitinė” — aišku, vietinių 
skautų. Po to keliavo 3 km iki poilsio namų. Čia juos 
vėl pasitiko uniformuoti „pasieniečiai”, kurie išdavi
nėjo laikinus pasus. „Muitinės” darbuotojų duomeni
mis svečių buvo iš Klaipėdos, Plungės, Panevėžio, 
Pakruojo, Kuršėnų. Iš Telšių dalyvavo jaunieji ateiti
ninkai bei maldos grupelė.

Šventė prasidėjo iškilminga rikiuote pamiškėje. 
Telšių tunto tuntininkas Židrūnas Pilitauskas per
skaitė savo kalbą susirinkusiems skautams, jų tėve
liams, kurių vienas kitas matėsi, bei valdžios atsto
vams, kurie neišdrįso pasirodyti.

Toliau vyko istorijos paskaita apie aplinkines 
vietoves, partizanų kovas jose. Išklausę pamokymų 
skautai ėmė ruoštis mūšiui už Tėvynę. Visi dalyviai 
buvo išskirstyti į dvi komandas a (raudonieji) ir b 
(baltieji). Lygiai trečią valandą prasidėjo linksmybės. 
Viskas vyko kaip tikrame mūšyje. Klampojo „kareivė
liai” po pusnynus, braidė po pelkes, brovėsi pro 
medžių tankumynus ir be gailesčio vieni kitus „naiki
no”. Kaip ir kiekvienoje kovoje, buvo ir nugalėtojai, 
ir pralaimėtojai. Ryškia aukų persvaralaimėjo a-iečiai

Oficialioji dalis. Iš k. į d. br. Vilius ir br. Židrūnas.

su generolu broliu Tadu priešakyje. Kai veteranai 
apšilo padus, prasidėjo vienas svarbiausių šios sueigos 
momentų — buvo pagerbti „karo” didvyriai. Po to 
buvo dar svarbesnis momentas. Aštuoni kandidatai 
davė skautų įžodžius ir papildė skautijos gretas. Po 
vakarienės prasidėjo linksmoji dalis. Net tris valandas 
skautai dainavo įprastas bei savos kūrybos dainas. 
Bandė išjudinti susirinkusiuosius įvairiais žaidimais. 
Vertinimo komisija viską stebėjo ir skirstė balus. 
Laimėjusiųjų neminėsim, kad neįsižeistų pralaimėju
sieji, bet visiems buvo linksma ir gera. Vėliau vyko 
diskoteka-siurpryzas, kuris gal ir nelabai pasisekė. O 
tuo metu kažkur, net FTB nežinomoje vietovėje, 
brolis Tadas iš Plungės davė prityrusio skauto įžodį.

Kai sveteliai pasišoko, sėdosi visi apie židinį ii 
klausėsi šiurpios vakaro pasakos, kurią sekė siaube 
mėgėjas brolis Vilius. Nors po to sekė vakaro malda, 
bet kai kurie dar ilgai negalėjo užmigti po šios „nuos
tabios” pasakaitės.

brolis Mindaugas

1998 m. vasario 16 d. Ruošiamės skautų įžodžiui.
1998 m. vasario 16 d. Skautų muiti- 
tės muitininkai visada Budi.
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Putinas-Mvkolaitis -$•

Tas vakaras, kaip krištolas, 
0 tolyje — varpai;
Tokj, motute, vakarą 
Ir tu mane suį)hi.
Pro langą saulė leidosi 
Pašvaiste ugnine, 
Tu poterj kalbėdama, 
Meldeisi už mane,
Kad aš užaugčiau didėlis 
Ir sveikas ir gražus, —r 
0 saulė žarstė vygėjė 
Tuos žėrinčius dkŽuš.

Paskui atėjo sutėffiok, 
Juoda rudens naktis. 
Lig ryto alpo motinos 
Nerimstanti ŠifdiS.

Kai išklydai! iš tėviškės, 
Atsimenu getai, 
Galulaukės arimuose 
Liepsnojo vakarai.
0 kai grįžau pavasarį, 
Ru paukščiais iš pietų, 
Atidengi rinkos debesys 
Ant tėVįškės skliautų.
Badau t-ave palinkusią. 
Kaip obelį laukuos.
Ne, nebedaug tau, riemigų 
Gegutė iškukuos...

Ak, rodos vakar — užvakar, 
Motut, manė supai, 
0 štai tą tylų vakarą 
Tau skambina varpai.

*
**
*

***
*į **
*

BIRŽŲ PILIS
Biržų miestas ir pilis turi įdomią*praeitį. Archeologai nustatė, kad 

žmonės gyveno Biržuose net neolito laikais — IV-XI amž. prieš Kr. 
Manoma, jog vėliau, Lietuvos istoriniais laikais^čia stovėjo medinė 
pilaitė. Jos liekanų nėra iki šiol rasta, nors kasinėjimai Biržų pilies 
kieme atidengė ten seniau buvusio medinio pastato liekanas.

Istorikas M. Balinskis teigė, kad 1415 metais Jogaila lankėsi 
Biržuose? Taipogi, kad tais laikais ten jau stovėjo pilis?

Vėliau, 16-17 amžiuje Biržai buvo fortifikuoti.
Biržai pradėjo augti kai čia įsikūrė didikai Radvilos. Jie buvo 

Lietuvos kariuomenės vadais — etmonais, o Biržai — pasienio 
vietovė. Reikėjo fortifikuoti — kariškai sutvirtini.

Pats žymiausias Biržų senovės paminklas yra bastioninė pilis. Pilis 
buvo pradėta statyti Kristupo (Perkūno) Radvilos apie 1575 metus ir 
pabaigta 1589 m. Norint labiau apsaugoti pilį, du pro Biržus tekėję 
upeliai (Apaščios ir Agluonos upės) buvo užtvenkti ir tuo būdu 
sudarytas dirbtinis 400 ha ežeras, dabar vadinamas Širvėnos ež.

1600-1660 metais Lietuva įsivėlė į ilgą karą su švedais, nes 
Zigmantas Vaza siekė Švedijos sosto. 1622 metais, numatant būsimas 
kovas, priešais pilį iškasti apkasai ir supilti pylimai.

1625 metais Švedijos karalius Gustavas Vaza, su 8.000 kareivių 
apgulė Biržų pilį. Miestą sudegino, bet pilis nebuvo paimta. 
Kristupas II Radvila prašė paramos iš didžiojo Lietuvos etmono 
Sapiegos, bet jos nesulaukė, švedai, apie tą sužinoję, apsupo vėl pilį, 
pasikasė po pylimais ir ten padėjo sprogdinimo užtaisus. 1625 m. 
rugsėjo 7 dieną pilies įgula pasidavė, švedai apiplėšė pilį ir išsivežė 
60 patrankų. Jos Švedijos nepasiekė, nes audra laivus nuskandino.

1626 metais Krisuptas II Radvila pilį atgavo, pagal Baldenuižės 
sutartį su švedais. jjs mirė 1640 metais atstatymo darbų 
neužbaigęs. Laike 1635-1640 metų jis buvo Lietuvos didysis etmonas. 
Kovojo su švedais Lietuvoje ir Latvijoje. 1623 metais kovo 6 d. seime 
Varšuvoje jis, jo kariai, numetė Lietuvos-Lenkijos valdovui 13.paimtų

i ** 
% *

-»
*&
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švedu vėliavų po karaliaus kojomis.
Jo sūnus, Jonušas Radvila, tęsė Biržų pilies atstatymą. Jis pats 

lankėsi Olandijoje ir nutarė Biržų pilį rekonstruoti pagal olandų 
bastioninių pilių pavyzdį.

1655 metais j Lietuvą įsibrovė švedai. Jonušas Radvila su kitais 
Lietuvos didikais, kurie nemėgo lenkų ir norėjo atsikratyti jų globos, 
1655 m. rugpiūčio 18 d. pasirašė su švedais taikos ir unijos aktą, 
nutraukdami visus ryšius su Lenkija.

1657 m. etmono Gonsievskio kariuomenė apsupo švedus Biržų 
pilyje. Švedai vėliau pasidavė, bet Biržų miestas ir pilis — sudeginti, 
apnaikinti. Po Jonušo Radvilos mirties 1655 m., Biržus valdė jo 
pusbrolis Boguslavas Radvila. B. Radvilai pavyko gudrumu užimti 
Biržų pilį ir išvaryti Gonsievskio ten paliktą Įgulą.

Pilis vėl pradėta atstatydinti. Pastatytas tvirtas, mūrinis tiltas
Pilimi rūpinosi B. Radvilos duktė Liudvika-Karolina. 1686 m. 

norėta užbaigti rūmų vidaus įrengimus ir sutaisyti stogą. Tam tikslui 
Biržų girioje iškirsta 340 ąžuolų lentoms, durims, langams, laiptams 
daryti. Stogas buvo dengtas ąžuoliniais gontais ir dar čerpėmis.

1701 metais vėl kilo karas su švedais. Švedai tuoj užėmė Biržus ir 
pili. 1703 m. pavyko švedus išstumti. 1704 m. rugp. 28 d. švedai dar 
kartą apgulė Biržų pilį. Pilies komendantas Ernestas Nerezijus 
pasidavė. Švedai apiplėšė pilį, išsivežė 40 patrankų, o pilį išsprogdi
no. Biržų miestas irgi buvo sudegintas.

J

Kunigaikštis Jonušas Radvila, 
vienas iš Biržų miesto korėjų.

Pasaulinio karo metu vietos gyventojai ėmė sau plytas iš pilies rūmų 
pastato. 1922 m. žemės reformos įstatymu pilis nusavinta ir perduota 
Biržų miesto valdybai. 1934 m. galutiniu pilies savininku liko Biržų 
miesto, savivaldybė. Deja, dėl lėšų stokos, pilimi mažai rūpintasi. 
Pilies kiemas šiek tiek aptvarkytas, pasodinta medelių. Padaryti kurie 
kasinėjimai: atkastas pilies vartų rūsys. Iš pilies rūmų teliko tiktai 
vakarinio fasado siena (71 metro ilgumo — apie 233 pėdas), kita 
lygiagretė siena ir kelios skersinės sienos. Rūmai buvo stačiakampio 
formos: 71.10 m. ilgumo ir 24.90 m. platumo (apie 81 pėdą). Pastatas 
vidury buvo dviaukštis, galuose trijų aukštų. Rvtinio fasado centrą 
puošė atviros galerijos su renesansinėmis arkomis. Rūmuose buvo 
apie 40 įvairių patalpų: kambarių, salių, koridorių. Patalpos ;— 
puošnios, ornamentuotos. . • .

Šiuo metu restauravimo darbai yra vykdomi. Pilies 
rūmai bus skirti bibliotekai ir muziejui. F

Taip atrodys atstatyta Biržų pilis

Biržų pilies planas
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OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOO*^ 
STASYS BUDRAITIS?

JŪRINIAI
MAZGAI

oooooooooępoooooooooooooooooooooo 1

Šiuo pavadinimu Vilniaus jūrų skautų Divyčio 
laivo vadas Stasys Budraitis paruošė pirmą tokį lei
dinį lietuvių kalba. Knygelėje aprašomos virvių ir lynų 
rūšys: augalinės, sintetinio plaušo ir plieno. Išvardinti 
dažniausiai vartojami mazgai, išskiriami virvių galų 
rišimai ir dviejų virvių surišimai, taip pat yra skyrelis 
apie užsiveržiančius ir neužsiveržiančius mazgus bei 
kilpas. Aprašomos specialios paskirties kilpos ir 
dekoratyviniai mazgai bei keli virvių supynimo būdai 
(tik plieno lynai nepaminėti).

Nors daugiausia naudotasi rusų kalba išleistais 
vadovėliais, beveik visi mazgai turi lietuviškus pa
vadinimus. Gal be reikalo skliausteliuose kai kur yra 
ir rusų naudojami įvardžiai, kaip antai „talrepas, 
knopas, bramšotas, jufersas”. Kalbininkai tikriausiai 
patartų vietoje žodžio „buksiravimas” vartoti „vilki
mas”.

Knygelė išleista gerame popieriuje su daug 
iliustracijų. Bus tinkama naudotis jūrų skautams-ėms, 
buriuotojams, jūreiviams, kariams ir net statybinin
kams. Leidinio apimtis — 85 puslapiai.

j.v.s. B. Stundžia
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Lietuvos Skautija išleido lankstinuką 
kviečiantį įstoti į skautų eiles. 
Supažindinama su skautų įdėjomis, 
uždaviniais ir siekiais.

LIETUVOS SKAUTUA -
AUKLĖJIMO ORGANIZACIJA, nes:
- tai ne laikinas reiškinys,
- numatyta ir iš anksto paruošta 
programa,
- pritaikyta įvairaus amžiaus grupėms,
- aiški struktūra.

VEIKLOS PRINCIPAI:
- patraukli ir įdomi įvairaus amžiaus žmonėms,
- apimanti visas auklėjimo kryptis,
- nepramoginė,
- griežtai suderinta su organizacijos
tikslais ir individo norais.

MŪSŲ AUKLĖJIMO METODAI:
- įžodis ir įstatai,
- mokymasis veikiant,
- mažų grupių narystė - skilčių sistema,
- mokymasis sekant pavyzdžiu,
- pastovios ir skatinančios įvairių užsiėmimų 
programos, pagrįstos dalyvių interesais.

MŪSŲ SIŪLOMOJE VEIKLOJE 
puoselėjamos tautos tradicijos, 
sveikas gyvenimo būdas, 
ugdomas patriotiškumas, 
dorovė, sąžiningumas, 
individas auklėjamas 
fiziškai sveiku, 
dvasiškai stipriu 
Lietuvos piliečiu.

ktek ?as

'Lietuvos skautija ■ 
pafcatrkli ir įdomi jaunimo auklėjimo 
organizacija, veikianti pagal lordo^— 
Roberto Badeno-Powellio sukdrHss / 
principus ir auklėjanti savo f ^-'įįK^ 
narius sąžiningais, dorais
savo Tėvynės piliečiais. (/ <

1996 m. "Vienybės" 
suvažiavime Lietuvos 
skautai susivienijo 
po LIETUVOS 
SKAUTUOS 
vėliava.

Organizacijoje 
veikia 
Vilniaus, 
Kauno, 
Klaipėdos, 
"Pamario", 
Pietų Lietuvos,1 
Telšių, 
Šiaulių, 
"Dyvyčio" 
tuntai 
bei 
137 draugovės.

Šiuo metu 
LIETUVOS SKAUTUA 
vienija per 3000 narių, 
iš jų - daugiau nei 
250 vadovų.

visuomenėj?—
"Mūšy visų organizacijos nariu 
vaiky, jaunuoliy ir suaugusiyji/kuries .
* susižavėjo mūšy gyvenimo baduĮ^#L'~\, /
‘ kuriems patinka mūšy siekiai,7 ĮxCU

z~ * kurie nori laisvalaikį praleisti mu&j/
organizuotoje veikloje ir kuriems patinka aktyvus

'-^gyvenimas gamtoje
Tikslas - suteikti pilnavertį gyvenimą, 

/ ugdyti individo atsakomybę, skatinti jo fizinį, dvasin 
intelektualinį ir socialinį vystymąsi".
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> labai pavargęs, >*
J tada, meldžiuosi paskubom**
> Sumalu žodžius,
> kaip miltus,
> nė pats negaliu
> suprasti, ką sakau.
’ Padėk, Dieve,
> kiekvieną dieną 
J nors truputį laiko
> skirti Tau, 
J kad padėkočiau
> už visas dovanas, 
I kurių taup gausiai duodi, 
1 gailėčiausi- 
' už blogą elgesį

ir paprašyčiau 
visą laiką 
mane saugot 
ir globot!

>>>>>> x >> »

»
>

<

<
v.s. Llūda Ruglenlenė į
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cs K' o
Palaimink, Dieve, mano rytmetėlį 
Norėčiau, kad prasminga būtų man diena. 
Kad šiandien ankstų rytą atsikėlus 
Sutikčiau vakarą su šypsena.

Mokykloj stropiai mokytis norėčiau, 
Nemokančiam ar nesuprantančiam patart. 
Kantriai ir nuoširdžiai draugams padėti, 
Įskaudintą ar verkiantį užtart.

Namuose būt klusnia dukra tėvelio, 
Suprast mamyte, jai padėt, paguost, 
Klausyt ir neskaudint močiutės, 
Broliukui gailią ašarą nušluostyt.

O vakare, apmąsčius savo dieną, 
Taip tyliai tyliai pasimelsti iš širdies. 
Malda pradėt vėl rytmetį kiekvieną. 
Prašau Tave, o Dieve, man padėt!

Vilija Danylaltė
V klasės mokinė

‘Kregždutė’ - Lietuva

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^
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fliasu didžioji seinxn
BOSTONO SKAUTŲ 47-OJI 

KAZIUKO MUGĖ
Bostono skautų tradicinė 

Kaziuko mugė įvyko š.m. kovo 
8-tą dieną. Ji buvo pradėta 
Lietuvos ir abiejų tuntų vė
liavų įnešimu ir malda. Buvo 
paskaityti „Baltijos” ir „Žal
girio” tuntų įsakymai ir naujų 
kandidatų pristatymai. Nuo 
mažiausių paukštyčių iki „mil
žinų” vyčių, skautai ir skautės 
išdidžiai žengė prie vėliavų ir 
jų vadovų, pasižadėdami tęstii 
ir puoselėti jų skautišką veik
lą. Ypač gražus momentas bu
vo kai mažoji paukštytė, Aure
lia Mickūnaitė, mamos lydi
ma, davė įžodį drebančiu ir 
griaudžių balseliu.

Vėliavas išnešus „Žalgirio” 
tunto tuntininkas Algis Adom- 
kaitis pasveikino visus susi
rinkusius į Lietuvių Piliečių 
klubą. Brolis Algis minėjo, 

„Meškiuko Rudnosiuko” vaidintojai Bostono skautų Kaziuko mugėje.
Audra Mickūnaitė, Aura Neidhardt, Laima Manomartytė, Liana Bielkevičiūtė, Li
Šukytė, Lina Kazakaitytė, Vilija Bizinkauskartė, Katerina Bacevičiūtė ir kiti

kad šiemet lietuvių skautija 
švenčia 80 metų įkūrimo su
kaktį, kad mums džiugu ma
tyti skautijos gretas didėjan
čias. Brolis Algis priminė vi
siems, kad šiemet Atlanto ra
jonas laukia visus šią vasarą 
susirinkti į VIII Tautinę sto
vyklą, vyksiančią netoli Bosto
no. Buvo prisiminta a.a. veik
lios skautininkės ir vadovės 
Vidos Kleinienės dvidešimt 
penkerių metų mirties sukak
tis ir ta proga jos vyras Eu
genijus Kleinas ir anūkas Da
rius Hickey buvo pakviesti 
perkirpti kaspiną ir oficialiai 
atidaryti šių metų Kaziuko 
mugę.

Po ramios ir oficialios dalies 
prasidėjo svečiavimasis ir 
linksmas šurmulys. Visi skau
tai ir skautės bėgo prie savo

Rudnosienė - Nomeda Girniutė
Rudnosiukas - Andrius Limantas
Rudnosis - Vytenis Krukonis

Nuotr. Birutės Žiaugrienės

paruoštų stalų ir jų skaidrūs 
balsai viliojo pirkėjus ir sve
čius. Kaip visuomet, didžiau
sia grupė pirmiausia susirinko 
prie sesių Židiniečių stalo, kur 
minia pirkosi Putnamo seselių 
iškeptus lietuviškos duonos 
kepalus. Greitas šviežios duo
nos išpirkimas liudija, kad lie
tuviai nepripratome prie „pū
kinės” amerikietiškos duonos.

Nusipirkę šį „gyvasties šal
tinį”/ svečiai ramiai aplankė 
kitus papuoštus stalus ir įsi
gijo lietuviškų bei skautiškų 
rankdarbių. Vilkiukų „Vyties” 
draugovė, su draugininku To
mu Štuopiu ir jo žmona Rita, 
kvietė svečius prie „Taikos” 
loterijos. Buvo parduodama 
rūkytas ungurys bei upėtakis, 
pavasario „kačiukai” ir medi
niai žaislai. O kas norėjo val
gyti, galėjo įsigyti karštų deš
relių. „Neringos” draugovės

Nuotr. Danos Dilbienės
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paukštytės ir jų draugininke 
Eglė Šukienė, įrengė „Laimės 
šulinį” tarp didelių ir spal
vingų popierinių gėlių. Taip 
pat jos pritraukė vaikučius 
prie antyčių žaidimo ir smėlio' 
meno. Prie „Neringos” drau
govės prisidėjo naujai įkurtas ' 
jauniausiųjų mergaičių lieps
nelių būrelis, kuriam sutiko 
vadovauti Paulita Alinskienė. 
„Kęstučio” draugovė, su drau
gininku Gintaru Subačium ir 
jo žmona Lina, greitai ištūš- 
tino pintiųę, pilną skanių kep
tų grybukų. Ypač gražiai at
rodė skautų nudailinti šaldy-
tuvo magnetai ant kurių buvo 
meniškai užrašyti lietuviški 
posakiai, patarlės bei patari
mai. pvz. „Būk girtinas, bet 
pats nesigirk”. Vaikus viliojo 
ir Nintendo žaidimai bei žve
jybos loterija. Draugininke 
Danutė Kazakaitienė ir „Biru
tės” draugovės skautės pa
puošė savo stalą spalvingais 
marsiečių balionais, meniš
kais lietuviškais margučiais ir 
tautiniais rūbais aprengtais 
meškiukais, kurie buvo labai

,,Baltijos” tunto dalis skaučių Bostono 47-tos Kaziuko mugės atidaryme.

greit išpirkti. Prityrę skautai 
ir prityrusios skautės, prik
lausantys „Gedimino stulpų” 
ir „Šatrijos” draugovėms, dir
bo kartu. Draugininkės Nai- 
dos Šnipaitės ir draugininko 
Kazio Adomkaičio vadovauja
mi patyrę skautai ir skautės 
papuošė savo stalus rankdar
biais, gintarais ir dainynėliais 
bei marškinėliais, pritaikytais 
ateinančiai tautinei stovyklai. 
Taip pat svečiai galėjo žaisti 
golfu ir vilyčiomis, valgydami 

kotletus ir laukdami specialiai 
užsakytus kompiuteriu at
spausdintų adreso lipinukų. 
Vyriausios Židinietės greitai 
ištuštino laimėjimų lentynas, 
nes negaila bandyti savo lai
mės, kai kiekvienas bilietas 
yra laimintis. Taip pat, Židi- 
niečių lietuviškas linas, ginta
ras, bei menas traukė pirkė
jus. Abiejų tuntų, „Žalgirio” ir 
„Baltijos”, veikė lietuviška vir 
tuvė, vadovaujama Daivos Na
vickienės ir gardžių tortų sta
las, suorganizuotas Danutės 
Wolosenko.

Bostono Kaziuko mugė bai
gėsi tradiciniu vaidinimu. Šie
met skautai atgaivino sesės 
Stefos Subatienės scenai pri
taikytą Vytė" Nemunėlio visų 
vaikučių mylimą ir skaitomą 
„Meškiuką Rudnosiuką”. Nuo- 
tabu, kad sesei Linai Subatie- 
nei, kuri jau septyniolika me
tų režisuoja Bostono mugės 
vaidinimus, nepritrūksta su
manumo ir energijos besiruo
šiant šiems patraukliems vai
dinimams. Šįmet arti ketu 
riasdešimt skautų-vaidintojų 
atliko savo vaidmenis su hu-

Bostono skautų ir skaučių 47-je Kaziuko mugėje „Gedimino stulpų” draugovės prityrę skautai. Iš k.: I eil.. — 
Aliukas Wolosenko, Alvydas Knašas ir Gintas Adomkaitis. II eil. — Aleksas Hauser, Andrius Knašas, draugi
ninkas Kazys Adomkaitis, Marius Hauser ir Skaidrys de Sa Pereira. Nuotr. Marijos Eivaitės-Hauser
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Mugės atidaryme dalis skautų ir skaučių Jonas Bielkevičius, Lina Subatienė, Rolardas Hauser, Darius Subatis
Nuotr. M. Eivaitės Hauser

Marsiečiai. Nicholas Miller, Vytas Štuopis, Tauras Norvaiša, Mukas Neidhardt, 
Paulius Manomaitis, Darius Hickey, Russell McDonald, Andrius Balta, Aleksas 
Šukys, Darius Subatis. . -

moru ir pagirtinu pasiruo
šimu. Nusileidimas, tolimos 
erdvės raketos ir blizgantys 
bei svetima kalba kalbantys 
marsiečiai stebino didelius ir 
mažus. Ypač žavingi buvo vai
dintojų kostiumai, kuriuos pa
siuvo talentinga Daiva Hic
key. Scenos vaizdus ir efektus 
parūpino „Senųjų lapinų” ir 
„Dariaus” būreliai, o, skonin
gai išleista programa buvo ~il- 

na įvairių sveikinimų ir linkė
jimų Bostono skautams ir 
skautėms.

Pasiruošimas Kaziuko mu
gėms yra milžiniškas darbas 
prie kurio prisideda daugybė 
rankų. Kas tik augina mažus 
ir didelius vaikus gerai žino, 
kad gyvenimas nuolatos tam
po vaikus į nesuskaitomas pu
ses. Nuostabu, kad mūsų lie
tuviškos šeimos, išsisklaidžiu

sios po tolimus priemiesčius, 
randa laiko ir užsidegimo įsi
pareigojimams, kurie reika
lauja ištisų savaitgalių laiko ir 
pasišventimo. Ačiū Bostono 
skautijai ir Kaziuko mugės 
koordinatorei Gloria Adomai
tienei, už visas pastangas bei 
išlietą prakaitą, kad pradžiu
ginti mus visus.

Marija Ei vaite Hauser

PAPILDYMAS
“SKAUTU AIDO” nr. 4, 22 pusi 

apačioje apie Ramūną Stančiauską, 
praleista šios eilutės:

m. rugsėjo mėn. Bebrų įžodį 
jis davė Rako stovykloje 1995 
m. Ramūnas pavyzdingai lan
ko sueigas, dalyvauja iškylose 
ir stovyklauja. įsigijęs stovyk
lautojo ir kanojų iškylautojo 
specialybes. Šiuo metu jis eina 
pirmo patyrimo laipsnio pro
gramą. Bebras Ramūnas 
Stančiauskas yra pavyzdingas 
ir draugiškas. Ramūnui patin
ka kanojų iškylos, buriuoti, ir 
žaisti krepšinį. Mokosi Mairo
nio lituanistinėje mokykloje.

L. Rupinskienė
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CANADA

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAS

Vasario 8 d. Toronto skauti- 
ja gražiai paminėjo' 80-ją Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tę. Organizuotai su vėliavomis 
dalyvavo Lietuvos kankinių 
šventovėje pamaldose padė
koti Aukščiausiajam, kad ne
tekus tėvynėje laisvės, lietu
vių skautų organizacija pajėgė 
atsikurti tremtyje, ir per tiek 
metų sėkmingai vykdyti skau
tišką programą ir sulaukti 
Lietuvai laisvės. Trečioji karta 
ir toliau sėkmingai tebeveikia 
išeivijoje.

Iškilmingas Mišias aukojo ir 
gražų pamokslą, apibūdinda
mas skautų šūkį, pasakė kle
bonas prel. J. Staškus. Skai
tinius skaitė sk. v.v.sl. L. 
Narušis. Aukas nešė skautės, 
o jų apibūdinimą skaitė ps D. 
Petrauskienę. Angeliukų cho
ras, vadovaujamas muz. N. 
Benotienės, gražiu giedojimu 
labai praturtino pamaldas.

Po Mišių visi žygiavo į Ana
pilio parodų salę tęsti minė
jimą. Tuntų komendantas ps. 
A. Saplys komandavo, priėmė 
raportus ir perdavė juos tunti- 
ninkui. Po pasveikinimo „Bu
dėk!”, saliutuojant įneštos vė
liavos, tuntininkas kalbėjo: 
„Šiandien mes susirinkom pa
minėti Sausio 13-osios ir Va- 
•feario 16-osios, prisiminti visus 

lietuvius, paaukojusius savo 
gyvybės už Lietuvos laisvę. 
Uždegtos žvakės ir skautės V. 
Narušytė, L. Jonaitytė, R. Ja
nušonytė, V. Simonavičiūtė, 
A. Rusinaitė skaitė Lietuvos 
laisvei eilėraštį, paruoštą se
sės Ingos. LSB Vyriausio 
skautininko v.s. fil. A. Seko 
įsakymu, Pažangumo žymeniu 
apdovanoti psl. D. Karka ir S. 
Simonavičius, o LS Seserijos 
Vyriausios skautininkės v.s. 
fil. R. Penčylienės Pažangumo 
žymeniu — pi. A. Batūraitė, 
V. Narušytė ir V. Pečiulytė. 
„Rambyno” tuntininko įsaky
mu, pakelti į si. 1. sk. vyčius 
kandidatus: V. Liačas, S. Ku- 
liavas, L. Ruslys, į vyr. si. — 
inž. E. Pečiulis. „Šatrijos” 
tunto į pl. 1. pakeltos: L. 
Bražukaitė, A. Radžiūnaitė, 
M. Thorn, A. Smailytė, K. 
Yčaitė, A. Wilkinson, į vyr. si. 
1. — I. Petrauskienė ir L. Sta- 
nulytė. Žymenius ir pakel
tiems laipsnius įteikė tunti- 
ninkai. Antro patyrimo laips- : 
nio programą baigė: A. Ba
tūraitė, L. Bražukaitė, V. Na
rušytė, V. Simonavičiūtė, A. 
Smailytė, M. Thorn. Visus ap
dovanotuosius ir pasiekiusius 
aukštenio laipsnio, tuntinin- 
kė, j.ps. D. Biskienė pasveiki
no, primindama pareigą išlai
kyti mūsų kultūrą, papročius 
ir kalbą savo namuose. Iš
kilminga sueiga užbaigta Lie
tuvos himnu. „Rambyno” tun
to tuntininkas s. M. Rusinas 
priminė, kad Kaziuko mugė 
bus kovo 1 d. Sueigoje dalyva
vo Kanados rajono atstovai: 
Brolijos — ps. fil. A. Simona
vičius, Seserijos — s.fl. J. Nei
manienė ir „Romuvos” vald. 
pirm. s. R. Sriubiškis, taip pat 
ir daug tėvelių. Tėvų komite
tas, su pirm. ps. O. Narušiene, 
pavaišino visus kava

KAZIUKO MUGĖ
TORONTE

Tradicinė Kaziuko mugė ko
vo 1 d. Toronte, Prisikėlimo 
parapijos salėse, buvo gražiai 
paruošta. Prieš atidarymą 
tuntininkas s. M. Rusinas 
iškvietė per 50 metų įvairias 
pareigas ėjusį v.s. fil. dr. 
Arūną Dailydę ir šios iškilios 
Šv. Kazimiero šventės proga 
LSS apdovanojo 50 metų 
ženklu, kurį įteikė Kanados 
rajono atstovas ps. fil. A. Si
monavičius; tuo pačiu Arūną 
pakvietė atidaryti mugę.

Vilkiukui ir paukštytei lai
kant surištas tautines juostas, 
Arūnas atrišo gerąjį mazgą ir 
mugę atidarė. Tylos momen
tas virto triukšmingu plojimu.

Mugėje buvo 13 paviljonų, 
skautininkių-kų stalai su lai
mikiais scenoje, s. V. Grybie
nės paruošti, ir tėvų komiteto 
virtuvė su valgykla, vadovau
jama komiteto pirm. ps. O. 
Narušienės ir šeimininkės B. 
Staniulienės su talkininkėmis. 
Iždininkas D. Karosas buvo 
prie bilietų. Bilietus parda
vinėjo v.s. V. Sendžikas ir v.s. 
D. Keršienė, neliko nei vieno.

Po atidarymo, paviljonuose 
liko tik budintieji, o draugovės 
ėjo į šventovę susikaupti ir . 
prašyti savo globėjo šv. Kaži- '■ 
miero palaimos. Per Mišias ■: 
parapijos jaunimo choras ir or
kestras, vadovaujami muzikių 
s. D. Viskontienės ir D. Radt- < 
kienės labai turtino pamaldas. 
Mišias aukojo tuntų dvasios 
vadas, klebonas kun. s. Au
gustinas Simanavičius, OFM 
ir kun. E. Jurgutis, OFM bei 
P. Šarapnickas, OFM. Prieš 
Mišias kun. Simanavičius, 
OFM, pasveikino skautiją, 
švenčiančią savo globėjo šv. 
Kazimiero šventę. Jis sakė:
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„melskimės ir prašykime jo 
užtarimo Lietuvai, jos prezi
dentui bei visai skautijai išei
vijoje ir tėvynėje”. Pagyrė tur
tingai paruoštą mugę ir kvietė 
visus ją aplankyti. Pamokslą 
sakė kun. Eugenijus Jurgutis, 
OEM. Skautės per aukojimą 
nešė puokštę gėlių, o skaiti
nius skaitė s. fil. J. Neima
nienė.

Po Mišių visi grįžo į mugę ir 
aptarnavo svečius, kurių buvo 
iš arti ir toli. Visi buvo geros 
nuotaikos. Vieni stiprinosi ce
pelinais, virtiniais, kugeliu, 
dešrelėmis su kopūstais, kiti 
lankė paviljonus.

Vilkiukų paviljonas turėjo 
gerą pasirinkimą inkilėlių 
įvairiems paukščiams. Vyr. 
skaučių „Birutės” dr-vė buvo 
turtinga tautinėmis juostomis, 
lėlėmis, gintaro papuošalais. 
Sk. vyčiai pardavinėjo rožes, 
lietuvišką raguotį, tiekimo 
skyrius — uniformas, ženk
liukus ir knygas. Tuntai plati
no laimės bilietus, iš kurių bu
vo 20 laimingų. Pirmąjį lai
mikį ištraukė klebonas kun. 
A. Simanavičius, OFM.

„Romuvos” paviljonas buvo 
pasipuošęs dideliu žemėlapiu. 
Jos pirm. j.s. R. Sriubiškis at
sakinėjo į klausimus, rinko 
nario mokestį ir aukas. Nors 
visi paviljonai buvo puikiai 
paruošti, tačiau komisija per
žiūrėjusi pirmą premiją skyrė 
„Dainos” skaučių draugovės 
„Pilėnai” su draugininke s. fil. 
N. Simonavičiene; antrą pre
miją gavo DLK Gedimino pri
tyrusių sk. d-vė „Aušros var
tai” su draugininku ps. R. Ka
lendra.

Apie 2 v. p.p. visa įtampa 
atslūgo. Mugės rengėjai labai 
patenkinti jos pasisekimu. Už 
tai Toronto skautija ir tėvų 
komitetas nuoširdžiai dėkingi 
klebonui dvasios vadui kun. s. 

Augustinui Simanavičiui, 
OFM, ir visiems parapijos ku
nigams už erdvias patalpas 
bei pagalbą. Didelė padėka tė
vams ir visiems svečiams, tra
dicinę Kaziuko mugę aplan
kiusiems ir ją parėmusiems.

F.M.
Iš „Tėviškės žiburiai”

KAZIUKO MUGĖ 
MONTREALYJE

Montrealio skautai ir skau
tės, po ilgesnės pertraukos, 
kovo 8 d. Aušros Vartų parapi
jos salėje suruošė Kaziuko 
mugę. Čia buvo parodyta daug 
skautiško išradingumo. Sve
čiai galėjo išbandyti savo su
gebėjimus, mesdami sviedinį į 
krepšį, žaisti golfą, mušti 
kiaulytę į vartus, pataikyti 
strėles į taikinį ir dar daug ki
tokių žaidimų. Po karštų virti
nių pietų, kavos ir skanių tor
tų bei pyragų buvo pravesti 
laimėjimai, kurių gausiais lai
mikiais daugelis džiaugėsi.

Atrodo, kad tą pačią dieną 
įvykę Šv. Kazimiero parapijoje 
tradiciniai pietūs, sumažino 
svečių skaičių. Tokiems rengi
niams turėtų būti numatyta 
data, nesikryžiuojanti su kito
mis lietuvių ruošiamomis tra
dicinėmis šventėmis.

B.S.
Iš „Tėviškės žiburiai”

ŽIEMOS IŠKYLA 
„ROMUVOJE”

Toronto „Rambyno” tunto 
prityrę skautai sausio pabai
goje žiemos savaitgalio iškylai 
važiavo į „Romuvos” stovykla
vietę. Oras tam buvo gana 
patogus — ne šiltas, bet ir ne 
labai šaltas. Buvo maždaug 
pusantros pėdos gilumo snie

go. Mes ilgokai rankiojom 
malkas laužui ir tvarkėm pas- 
tovyklę. Brolis Romas Otto iš 
Montrealio išmokė mus pasi
statyti „Quincey hut” — nedi
delį sniego namelį. Tam rei
kia sukrauti daug sniego ir 
tada iškasti krūvos vidurį. 
Taip pat jis mus išmokė kur 
miegoti, jei netikėtai paklysti 
miške. Geriausiai po pušimis. 
Išmokome ir kaip pasidaryti 
kojines iš laikraščių ir kaip 
apsivynioti laikraščiais, kad 
būtų šilta.

Miegojome izoliuotame ba
rake ir naudojom šildytuvus. 
Mūsų barake buvo labai šilta 

[ir mes visi gerai išsimie
gojome. Turėjome daug mais
to, jo net liko po iškylos. 
Valgėm dešreles, kotletus ir 
košę, nes buvo lengva paga
minti.

Visi iškylos dalyviai gaus 
žiemos stovyklautojo specialy
bę. Todėl mes išmokom apie 
gyvenimą žiemą ir ką daryti 
būnant miško viduryje. Tokios 
iškylos yra svarbios, nes iš
mokstama apie gyvenimą 
gamtoje. Pabūname su drau
gais gryname ore ir kelioms 
dienoms galima pamiršti apie 
mūsų kasdieninį gyvenimą. 
Šios iškylos yra naudingos ne 
vien dėl to, kad daug išmoks
tame, bet kad jos jungia ir su
artina jaunus lietuvius.

Tomas Jonaitis

STOVYKLA 
„ROMUVOJE”

„Romuvoje” šią vasarą ren
giama vienos savaitės stovyk
la rugpjūčio 2-8 d. jaunes
niems skautams-tėms, taip 
pat ir vyresniems, kurie nega
lės važiuoti į tautinę stovyklą, 
vyksiančią Paxton, MA, rug
pjūčio 8-20 d.
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KAZIUKO MUGĖ 
KALIFORNIJOJE

Visų džiaugsmui oras mugės 
sekmadienį buvo labai puikus. 
Pasitikėdami pietinės Kalifor
nijos saulėtu dangumi, skau
tai ir skautės galėjo ramiai 
išdėstyti savo gaminius lauke 
ant spalvingai dekoruotų sta
lų. Taip pat ir losangeliškiai, 
išvarginti El Nino sukelto įky
raus neįprasto ir dažno lie
taus, galėjo gera nuotaika ir 
neskubėdami pasišnekučiuoti, 
išgyventi mūsų lietuvišką gy
venimą turtinančias jaukias 
susiėjimo akimirkas.

Ši 1998 metais kovo 8 dieną 
vykusi Kaziuko mugė buvo iš 
eilės 38-toji. Kaip priprasta, 
šis mūsų prekymetis vyko Šv. 
Kazimiero parapijos kieme, 
Los Angeles. Viršutinėje salėje 
buvo įrengta valgykla, apa
tinėje — kavinė.

Po sumos iš bažnyčios žmo
nės rinkosi prie mugės iškil
mingų vartų, pastatytų skau
tų vyčių. Visi laukė atidarymo 
iškilmių. Skautams ir skau
tėms išsirikiavus #’šios mugės 

komendantas v.s. fil. Gedimi
nas Leškys pakvietė ps. fil. Bi
rutę Viskantienę atidaryti 
mugę. Sesė Birutė pastebėjo, 
kad Šv. Kazimiero šventės 
proga surengtos mugės yra 
vienos iš įdomiausių skau
tiškų švenčių. Po to trumpą 
sveikinimo žodį tarė viešnia iš 
Lietuvos. Teisininkė Teresė 
Kazlauskienė, valdymo refor
mų ir savivaldybių reikalų 
viceministre palinkėjo skau- 

i tams ir toliau laikytis savo 
gražių tradicijų. Sesei Birutei 
perkirpus simbolinę juostelę 
mugė buvo atidaryta.

Ramiojo Vandenyno rajono 
surengtoje mugėje darbavosi 
visi skautiški vienetai. Jau
niausi skautai vilkiukai ir 
paukštytės turėjo laimėjimus. 
Skautės siūlė pirkti savo dar
bo lėles. Prityrusios siūlė ska
niai iškeptus lašiniuočius, ža- 
garėlius, įdarytus lietinius ir 
lemonadą. Vyr. skautės pre
kiavo rugine duona, atsiųsta 
iš Čikagos. Broliai skautai 
turėjo savo darbo Jigsaw puz
zle” lenteles, pačių išdažytais 
Lietuvos. istoriniais vaizdais. 
Prityrę skautai kepė dešreles 

ir turėjo paruošę įdomų žai
dimą. Be jau minėtų mugės 
vartų, vidury kiemo skautai 
vyčiai buvo pastatę bokštą iš 
lazdų, ir visur iškabinėję ba
lionus.

Skautams ir skautėms vado
vauja jauni vadovai. „Birutės” 
d-vės draugininke vyr. skautė 
Daina Žemaitaitytė, „Jūratės” 
d-vės — ps. Laima Balčienė, 
paukštytėms vadovauja vyr. 
skautė Vaiva Kiškytė, „Da
riaus ir Girėno” d-vės draugi
ninkas sk. vytis Darius Vit
kus, skautams vyčiams vado
vauja ps. fil. Auris Jarašiū
nas. Vilkiukai skautauja savo 
tėvelių globojami, bet jie dar 
laukia sau draugininko.

Visą savo gyvenimą vadova
vę skautiškam darbui vyres
nio amžiaus skautai ir skau
dės dar nerodo nuovargio; jie 
i mugėje dalyvavo gausiai ir 
reikšmingai. Skautininkų,-ių 
ramovės stalas buvo apkrau
tas įvairiais gaminiais. Tai 
darbščios ir talentingos ra
movės seniūnės, v.s. Alfonsos 
Pažiūrienės gamyba: ten buvo 
krūvos skanių spurgų, riestai
nių — „voveruškų”, net trylika 
sūrių, pintinė medinių mar
gučių ir savo auginto medžio 
šakelių su „kačiukais. Šalia 
buvo pardavinėjamos knygos. 
Virtuvėje darbavosi ir „Kunig. 
Gražinos” būrelio sesės, išda- 
vusios 250 porcijų pietų. Gra- 
žinietės taip pat pardavinėjo 
rankdarbius, medžio droži
nius, gražias velykines kor
teles ir namuose keptus pyra
gus. Būrelio vadovė yra s. fil. 
Danutė Giedraitienė.

Iš Arizonos atvykstanti s. 
Milda Kvedarienė ir šiemet vi
sus stebino savo austų juostų 
spalvingumu ir nepaprasto

Los Angeles „Palangos” tunto paukštytės ir kandidatės. Iš k.: Lina Polikaitytė, Andrėja Dabšytė, Liana 
Bandžiulytė, Malvina Milliron, Regina Žmuidzinaitė, Karina Jogaitė. Genutė Skiriutė ir Katarina Butkytė.
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Los Angeles „Kalniškių” tunto vilkiukai po darbų Kaziuko mugėje ilsisi 
laukdami tėvelių. Iš k.: Gytis Joga, Tauras Stočkus, Viktoras Joga, Alek
sas Vilkas ir Marius Vilkas. Visi penki — skautininkų Irenos ir Eugeni
jaus Vilkų vaikaičiai. Nuotr. V. Zelenienės

grožio gintarinių papuošalų 
meniškumu.

Žemutinės salės kavinėje 
darbavosi ASS skautai ir 
skautės. Vadovės, ps. fil. Da
nutės Scola pastangomis, pa
talpos buvo skautiškos stovyk
los vaizdais sumaniai papuoš
tos. Visada svetingos kavinės 
sesės turėjo paruošusios gau
sų skanėstų stalą. Kvapni 
kava, gaivūs gėrimai ir jauki 
aplinka kvietė visus apsilan
kyti, pabuvoti, pasidalinti lie
tuviško gyvenimo naujieno
ms, ir gal dar pakalbėti apie 
dingusios jaunystės skautavi- 
mo dienas...

Mūsų mugė turėjo bendrą 
prekyvietės atspalvį, tik norė
josi matyti daugiau ryšulėlių 
lankytojų rankose. Bet malo
nu ir tai, kad žmonės atsi
lankė, susitiko su savo seniai 
matytais bičiuliais, užmezgė 
naujas pažintis, atgaivino se
nas.

Visus linksmino pakviestas 
muzikantas Česlovas Goštau
tas, kuris tarp visų vaikščio
damas puikiai akordeonu gro
jo mums malonias lietuviškas 
melodijas. Tokie susiėjimai 
džiugina širdį, gaivina jaus
mus. Ačiū mūsų vadovams ir 
vadovėms už jų pašventimą 
savo laisvalaikiu dirbti mūsų 
lietuviškosios skautybės išsi
laikymui.

vs Vanda Zelenienė

Los Angeles „Palangos” tunto sesės prie Kaziuko mugės vartų. IS k.: Si
mona Gajauskaitė, Karina Balčaitė, tuntininkė ps. Danutė Mažeikienė, 
Audra Griciūtė ir Lina Jocaitė. Nuotr. V. Zelenienės
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BRAZILIJA Į

Sausio 11-18 dienomis Litu
anikoj įvyko „Pa angos” skau
tų vietininkijos Bar viena sto
vykla pavadinta? „Mūsų Lietu
vos” vardu, minint šio laikraš
čio 50 metų gyvavimo jubilie- 
jų.

Stovyklai vadovavo': Klaudi
jus Kupstaitis, Jurgis Proko- 
pas ir skautai vyčiai — Marci- 
jus Godoi, Leandro ir Eudu- 
ardas Greičius.

Tarp medžių, prie pikniko 
namo, išdygo 14 palapinių, o" 
kambariuose apsigyveno patys 
mažiausi pipiriukai.

Iš anksto gerai suplanuota 
kiekvienos dienos programa 
gerai pavyko ir praktikoje.

Daugiau 50 sielelių tvarkė 
garsus komendanto Klaudi
jaus Kupstaičio švilpukas. Bu
vo smagu matyti visus daly-' 
vaujančius kiekvieną dieną 
ypatingoje programoje.

Labai gražiai praėjo susi
mąstymo diena: girdėjosi reli
ginės giesmės, pokalbiai, rate
liai... Vakare, prieš Mišias, Li
tuanikos koplyčioje, prel. 
Juozas Šeškevičius arti va
landą klausė išpažinčių ir su
teikė Susitaikinimo sakra
mentą visiems angeliukams, 
kurie kantriai laukdami sto
vėjo eilėje. Po Mišių, grįždami 
į stovyklavietę, visi ėjo su už

degtomis žvakutėmis ir, miš
ke, prie sukurto laužo, kiek
vienas sudegino popierėlį, ku
riame patys surašė Dievuliui 
slaptas savo giliausias intenci
jas ir troškimus būti geres
niais.

Talentų vakare pasirodė tik
rai gerų talentų, nes suva- 
žiavd keli skautai vyčiai ir vy
resnes skautės. Savaitgalį įvy
ko keįi įžodžiai.

Atsakingi vadovai buvo vyr. 
skautininke Eugenija Bace
vičienė, paskautininkas Jurgis 
ProkApas, jų padėjėjai skautai

NEW YORK
Sukaktuvinė, 35-toji Kaziu

ko mugė Kultūros Židinyje, 
Brooklyne, NY, įvyko sekma
dienį, kovo 1 d.

Kaip ir praeityje, taip ir šį 
kartą mugė buvo pradėta au
kojant šventų Mišių auką. 
Tam tikslui šoninės salės sie
nos viduryje buvo pastatytas, 
lietuviškais raštais išmarginta 
lino staltiese padengtas, Mi
šioms paruoštas stalas. Ant jo 
— nedidelis kryželis, mirkčio
jo pora žvakių, o nedidelėse 
vazelėse puikavosi violetinės 
spalvos tulpės ir jaunų žilvičių 
šakelės, ant kurių jau buvo 
prikibę pūkuoti „kačiukai”. 
Abiejose stalo pusėse ant grin
dų dideliuose vazonuose — 
gėlės. Priešais stalą ant sienos 
tarp didelių, plačių tautinių 
juostų kabojo skautų globėjo 
šv. Kazimiero paveikslas. Visa 
tai, kukliai bet skoningai sut
varkyta, sudarė orų'rir nuo
taikingą vaizdą.

12 vai. vidurdienį, į Mišias 
susirinkusiems giedant „Pul
kim ant kelių”, skautų vė
liavas įnešė, o vėliau jas ir 

Julia ir Gustavo Ūkai, Marcia 
Godoi, Anahi Makuška ir 
Klaudijus Kupstaitis. Virtu
vėje šeimininkavo Eugenija 
Greičienė, Marija Garkaus- 
kienė ir Eliza Bertasso.

„Palangos” skautai dėkoja 
visiems, kurie prisidėjo prie 
stovyklos gero pasisekimo. Dė
koja Juozui ir Julijai Tylaitei 
už leidimą naudotis jų na
mais; prel. Juozui Šeškevičiui, 
Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės valdybai ir skautų tė
veliams.

Iš „Mūsų Lietuva”

išnešė, skautas vyt. Jonas 
Jankauskas, ir skautė fil. Dai
na Penikaitė.

Šventų Mišių auką, kartu su 
Brooklyno pranciškonų vie
nuolyno viršininku Tėv. Pran
ciškum Giedgaudu, OFM, ir 
Šv. Jurgio konvento Kaune vy
resniuoju Tėv. Antanu Grab- 
nicku, OFM, aukojo provinci
jolas iš Kretingos Tėv. Sigitas- 
Benediktas Jurčys, OFM.

Mišių metu Švento Rašto 
skaitymus atliko skautas vyt. 
Jonas Jankauskas ir skautė 
Ievutė Kuncaitė.

Pamokslą pasakė Tėv. S. B. 
Jurčys, OFM. Pamokslą pra
dėjo žodžiais: „Atsimink, jog iš 
dulkės kilai, dulke ir tapsi”. 
Tai pirmasis gavėnios — at
gailos laikotarpio sekmadie
nis, tad ta tema pamokslas 
buvo tęsiamas ir toliau.

Visuotines maldas skaitė 
vyr. skautė fil. Gina Jankaus
kaitė.

Mišių dovanas atnešantį jų 
prasmę apibūdino vyr. sk. Vi
da Jankauskienė.

Dovanos:
Balta lelija: kreipiantis į 

skautų globėją šv. Kazimierą, 
kad jis ir toliau globotų lietu
višką jaunimą, vestų jį dory-
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bės ir tautinio susipratimo ke
liu. (Atnešė sk. fil. Daina Pe- 
nikaitė.)

Knyga „Skautybė 1945- 
1985 m.”: joje aprašyta 40 
metų skautijos veikla išeivi
joje, tarnaujant Dievui, Tėvy
nei ir artimui. (Atnešė vyr. sk. 
fil. Sigita Penikaitė.)

Gėlės: dėkojant Visagaliui 
už padovanotą Kovo 11-ąją, 
kartu maldaujant jį, kad jau 
niekuomet Nepriklausomybės 
saulė Lietuvoje nebeužgęstų. 
(Atnešė Lietuvos gen. konsulo 
dr. Petro Anuso žmona Lilija 
Anusienė.)

Duona, vynas ir vanduo: 
tai žemės vaisiai, kuriais stip
riname savo kūną ir sielą. 
(Atnešė Vaiva Boertje.)

Mišias užbaigus, celebrantai 
buvo išlydėti giedant „Parves- 
ki, Viešpatie” (muz. J. Stro- 
lios, žodž. P. Jurkaus.)

Dabar jau buvo priartėta 
prie mugės atidarymo. Mugę 
atidaryti mugės vedėja vyr. 
sk. Vida Jankauskienė pak
vietė skautų veikloje didelį 
kraitį susikrovusią vyr. sk. 
Lilę Milukienę (ji ir taupų 
žodį tarė) ir Liliją Anusienę. 
Joms atrišus dviejų. sujungtų 
tautinių juostų mazgą, mugė 
oficialiai buvo atidaryta.

Po to V. Jankauskienė api
būdino palei salės sienas sus
tatytus „prekėmis” apkrautus 
stalus ir „prekybininkus”.

Daugiausia dėmesio susi
laukė „prekių” iš Bostono at
vežęs Gintaro Karoso stalas, 
ant kurio buvo matyti dau
gybė kasečių su įvairios lietu
viškos muzikos įrašais, pada
rytais Lietuvoje, knygos, že
mėlapiai, įvairūs informaci
niai leidiniai ir kt. Ypač įdo
mus iš medžio pagamintų vel
nių rinkinys.

Ilgas skaučių židiniečių sta
las puikavosi gintaro papuo

šalais, lininiais audiniais, pa
veikslais, knygomis...

Didelį tautine tematika me
džio darbų rinkinį išstatė: 
buvę New Yorko gyventojai,; 
dabar atvykę iš Washingtono 
apylinkių, Irena ir Mindaugas 
Jankauskai. Jų darbai susi
laukė išskirtinio pasisekimo. 
Jie į namus grįžo tuščiomis, 
nes beveik visos jų „prekės” 

• pasiliko New Yorke. Be abejo, 
ir visi kiti stalai turtingi, bet 
jiems visiems aprašyti „Darbi
ninke” vietos nebeužtektų.

Mūsų jaunimėliui nuobo
džiauti irgi neteko. Jie skautų 
tunto paruoštame „ežerėlyje” 
meškeriojo, bandė savo taik
lumą, mesdami sviedinį į 
krepšį ir žaidė kitus žaidimus.

Apatinėje Židinio salėje bu
vo galima pasistiprinti skau
čių skaniai paruoštu maistu, 
pagurkšnoti kavutės ir pasma
guriauti gausių saldumynų.

Buvo pravesta loterija. Lai
mingieji džiaugėsi laimėtais 
dailės darbų paveikslais ir ki
tais vertingais daiktais.

Kaip ir praeityje, taip ir 
šiais metais mugė susilaukė 

Clevelando Pilėnų tunto skautai vyčiai kandidatai 
aplanko senąjį Marskiaus Reformatorių (kalėjimą). 
Paulius Rukšėnas, Mikas Rukšėnas, Matas Tamošiū
nas, Tadas Tamošiūnas. Foto R. Belzinskas.

didelio skaičiaus lankytojų. 
Mugę aplankė, su vietiniais 
lietuviai susipažino ir pasišne
kučiavo svečias iš Kretingos, 
provincijolas Tėv. Sigitas B. 
Jurčys, OFM. Jis ir mane pa
prašė, kad jo sveikinimą per- 
duočiau visiems „Darbininko” 
skaitytojams.

Už puikiai suorganizuotą 
mugę padėka priklauso darbš

čiosioms skautėms: vyr. skau- 
tininkei Vidai Jankauskienei 
ir Ramutei Česnavičienei, ku
rios darbavosi salėje, Giedrei 
Stankūnienei (dirbusiai vir
tuvėje), Lilei Milukienei (židi
niečių stalas), Birutei Kidolie- 
nei (loterija), sk. Ninai Jan
kauskaitei (kavinė), Irenai 
Vilgalienei (židiniečių stalas).

Prie mugės jau visai vaka
rop pakrypus, skirstantis į na
mus, išsinešant gražius mugės 
prisiminimus, nelengva buvo 
atsikratyti nerimo: nuo šių 
metų spalio mėnesio Kultūros 
Židinio „savo namais” vadinti 
nebegalėsime. Židinys par
duodamas'..

P. Palys
Iš „Darbininkas” 1998.03.13
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KAZIUKO MUGĖ Nuotr. VI. Bacevičiaus

/ ’ ąiii t ■:ivvelundd skiiiitijos.Kaziuko mugę atidarė v.ę.
t Mulu,Mi palydu: s M. Pollock ir v.ę R Pel 

šjįtišKįįįįjpMM^
Clevelando Neringos tunto sesės su programme pasiro
dymui.

(’Inelalido skautijos rengta 42-ji Kaziuko mugė. Savo 
spaudos kioską turėjo v.s. V. Bacevičius. Prie kiosko 
sustojo tįgs sesės gimusios Lietuvoje, iš k. į d.: M. 
Mnciiileviėiūte, G. Augime, ir M. Chmieliauskaile

42-oji Clevelando skautijos rengta 
Kaziuko mugė Ją pravedė prit. s. V. 
Civinskaitė.

( levelando Pilėnų skautų tunto tuntininkas v. 
Helzinskas sveikina Kaziuko mugės atidaryme.

Clevelando Skautuos Kaziuko mugėje vienetams 
išsirikiavus prit. sk. L. Rukšėnaitė patikrina vienetus.

42-oji Clevelando skautijos Kaziuko mugė Scenoje 
sesės ir broliai su pasirodymais. ~ :

Clevelando Pilėnų skautų tunto 
tuntininkas v.s. R. Helzinskas svei
kina Kaziuko mugės atidaryme.

u Clevelando Neringos tunto Aguonė- 
| lės laukia Clevelando skautijos 
R Kaziuko mugės atidarymo. t

22

24



WASHINGTON
Kaziuko mugė vyks sekmadie
nį, kovo 22 d., nuo 1:30 iki 
4:30 vai. p.p. St. Elizabeth mo
kykloje, 917 Montrose Rd., 
Rockville, MD. Visi kviečiami. 
Jau keletą metų sesės ži- 
dinietės mugės pelną skiria 
siuntiniams vargstantiems 
našlaičiams Lietuvoje.

Washington DC, židinietės. Iš k.: I eil. - „mamunėlė" Ona Siliūnienė, Gina Skučienė, paskaitą sueigoje skaitęs y s. fil. 
Antanas Dundzila, Meilė Mickienė ir Irena Jankauskienė, II eil. - Audronė Pakštienė, Danute Cunningham, Aldona 
Kindurienė Dalė Lukienė, Daiva Orentienė, Nijolė Grinienė, Gražina Blekaitienė, Ramute Aidienė ir Teresė Lands
bergienė ’ ’ Nuotr. Algimanto Landsbergio

CLEUELAND

RIESTAINIŲ TVANAS

Clevelando Vyr, Skaučių Židi
nio dr-vė, kuriai vadovauja ener
ginga sesė vyr. skautė Ingrida 
Bublienė. Jos vieningai ir planingai 
daro geruosius darbelius. Vienas iš 
tv darbelių: jos gamina riestainius 
prieš Kaziuko mugę ir viską pado
vanoja Neringos sesių tuntui, o tos 
sesės parduoda Kaziuko mugėje 
tuos riestainius.

Svarbiausia riestainių gamybos 
vadovė yra vyr. skautė Paulina 
Mašiotienė. Be jos nebūtų riestai
nių gamybos. Ji žino riestainių 
gamybos paslaptis.

Taip yyresnės sesęs padeda 
jaunesnėms sesėms sukelti- lėšas 
vasarps . stovykloms. Jaunesnės 
sesės yra labai dėkingos visam 
Židiniui.

‘ v.s. V. Bacevičius

C levelando Židinietes su riestainiais. 
Iš k. Į d. v.s. A. Miškiniene, v.s. N. 
Kersnauskait'e, ps. A. Bakūnien'e ir 
Ps. L. Apanienė

Clevelando vyr. skaučių Židinio dr- 
vg^. vadovė Ingrida Bubliene su 
riestainiais prie pečiaus. Cleveland,

Clevelando vyr. skaučių Židinio 
draugovės sesės gamina riestainius. 
Iš k. į d. P. Mašiotienė, V. Klimien'ę 
T. Urbailienė ir R. Nasvytienė Cle
veland, 1998 m. kovo 10 d. Foto V. 
Bacevičius.
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AUSTRALIA
Tunte veikliai skautauja 50-55 

skautai ir skautės. Metų bėgyje 
vienetai veikia atskirai, taip pat 
Tunto sąstate sutartintai. Pavyzdžiui 
- Tautinėse ir skautų šventėse.

Vienas iš labiausiai laukiamų 
renginių tai metinė stovykla, kuri šį 
kartą vyko sausio 3-10 dienomis 
“ Treetops” skautų stovykloje, netoli 
Mt.Macedon. Stovyklavome tarp 
50-60 skautų ir keletas Tėvelių- 
padėjėjų, Pagerbėme partizanus 
kovotojus ir žuvusius už Lietuvos 
laisvą Stovykla pavadinome “Miško 
Brolių” ir suskirstėme į vienetus, 
vadint iis partizanų' apygardų vardais: 
lauro. Kęstučio, Vytauto, Geležinio 
Vilko - Prisikėlimo ir Gedimino. 
Stovyklą puošė partizanų slėptuvių 
ir apygardų ženklų modeliai, ' .U

Stovyklai suruošti reikia 
paaukoti daug darbo ir laiko. Gerai, 
kad Tunte turime keletą suaugusių 
vadovų ir atsiranda iš tėvų, kurie 
padeda virtuvės, ūkvedžio bei 
jaunimo priežiūros ir lavinimo 
darbuose.

Stovyklą parengė Tiinto 
vadovybė ir įgaliojo prityrusius 
skautus (tarp 15-18 metų amžiaus) 
vadovauti ir vesti skautišką ir bendrą 
stovyklos programą. GitiUs 
Antanaitis, Daiva Statkutė, Paulius 
Kviecinskas, Gina Statkutėj TbltiSl 
Kviecinskas, Darius Tamašauskas, 
Daina Meiliūnaitė ir Audra 
Verbylaitė, tą darbą pareigingai 
atliko padedant vyresniesiems: ps. 
Onai Prašmutieneij ps. Antanui 
Pociui, ps. Rimui Skeiviui; ps. 
Juozui bukaičiui, v.s, Rasai 
Statkuvienei ir s. .; Povilui 
Kviecinskui.

Džiugo Tuntas Melbourne

Dalis stovyklautojų “Džiugo” įtinto “Miško Brolių” stovyklą 1998 
sausio 3-10 d.d.

Ačiū skautų tėvams: Daliai 
Didžienei, Juditai ir Juozui 
Vaitiekūnams, Vidai Rutkauskienei, 
dr. Aurelijai Sadauskienei, Danutei 
Lynikinei, Julei Lukaitienei, 
Boženai Kviecinskienei, Algiui 
Klimui ir Geručiui Kymantui už 
pagalbą prieš stovyklą ir stovyklos 
metu.

Mūsų Dvasios vadovas kun. 
dr.v.s. fil. Pranas Dauknys kaip 
visada taip ir šioj stovykloje mus ne 
tik aplankė, pravedė religinę tema 
programą, bet dar atveže daug 
dovanų.

“Ką. jūs toj stovykloj 
veikiat?” - klausia neskaniai. “O 
daug ką - štai keletas pavyzdžių”: 
Pionerijos užsiėmimai - dviejų 
vėliavų bokštų statyba iš karčių ir 
virvių; religine tema piešiniai; 
paskaitos apie partizanų kovas ir jų 
kančias; daintį mokymas; paskaita 
kaip elgtis sunkiose sąlygose gamtoje 
sporto varžybos: šachmatų 
varžybos; morzės ir semaforų 
signalizavimo mokymas; lietuvių 
kalbos pamokos; kaip naudotis 
kompasu ir žemėlapių; ilgą dienos 
iškylą;; naktiniai skautiški žaidimai 
gamtoje; pirmos pagalbos suteikimo 
mokymai.

Faustas Sadauskas šnekėjo 
apie Joninių papročius, kai 
berniukai iškėlė “Joninių ratą”, o 
mergaitės pynė vainikus. Buvo 
rodama Vytauto Mačio paruošta 
“video” apie rusų okupantų 
kankinimus Lietuvoje ir apie 
“Gulago” lagerius. “Kaimo" 
dainininkai aplankė ir kartu 
dainavome senas lietuvių dainas.

Vakarais vyko “laužai" su 
pasirodymais, šūkiais ir dainomis. 
Viskam skautai rado laiko 
pasiruošti, kai tuo tarpu reikėjo 
atlikti visokius ūkio darbus ir pereiti 
nustatytą grynai skautišką -- 
programą.

Stovyklos metu jaunieji: 
Laurynas Vaitiekūnas, Aisvydas 
Sadauskas ir Ramfina Sadauskaitė 
įstojo į skautų Sąjungą. Į prityrusias 
skautes kandidates perėjo Nindra 
Skeivytė. Audra Verbylaitė perėjo j 
vyresnes skautes kandidates. 
Prityrusių skautų įžodį davė Andrius 
Verbyla, Justinas Rutkauskas, 
Saulius Klimas ir Chris Firinauskas. 
Vėliavos specialybę įsigijo skautai: 
Povilas Birštonas, Rimas Statkus, 
Sam Lukaitis ir Justinas Balbata. 
Jaunesnioji skautė Olivia Lukaitytė 
išlaikė “Iškylautojos ir 
stovyklautojos” specialybės
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“Džiugo” Tunto “Miško Brolių” stovykla.
Sesės pina Joninių vainikus

egzaminus. Prityrusi skautė Vilija 
Jokūbaity t ė užsitarnavo
paskiltininkės laipsnį. Justinas 
Klimas ir Saulius Klimas užsitarnavo 
abu skiltininko laipsnį. Į vyresnius 
skii t in inkus buvo pakelti: Paulius 
Kvieeinskas. Girios Antanaitis, 
Darius Tamašauskas, Daiva 
Statkutė. Audra Verbylaitė ir Ginta 
Statkutė.

Mums skautams malonu, 
kad kartais bent keletas tautiečiu 
randa laiko atsilankyti mūsų 
stovyklose, o dar maloniau 
vadovams, kai jaunieji skautukai 
įvertina mūsų darbą ir stovyklai 
pasibaigus klausia: “Kada bus kita?”

Skautininkas Povilas Kvieeinskas 
Melbourne? Džiugo 'Binto

'Buitininkas

WORCHESTER

Skautų,-čių Kaziuko mugę- 
Worcesteryje ruošti tapo tradi
cija Verbų sekmadienį. Šiemet 
įvyks balandžio 5 d. Maironio 
Parke, 52 So. Quinsingamond 
Ave. Shrewsbury, MA. Mugės 
atidarymas — 12 vai. p.p. 
Skautininkės paruoš skanius 
lietuviškus pietus. Bus pyragų 
ir kitų skanumynų, kavos, bei 
Putnam seselių keptos rugi
nės duonos.

LSS Atlanto rajono vadas v.s. Br. Naras tarp Worcesterio „Neringos” tunto skautininkių, pasiruošusių patam . utį Ka
ziuko mugės lankytojams: vienos gamindamos pietus, kitos — pardavinėdamos rankdarbius. Kaziuko mugė Maironio 
Parke vyks balandžio 5 d.

Papietavus, pasivaišinus ka
va, sesės skautės prie preky
stalių lauks pirkėjų. Kad mu
gė būtų turtingesnė, pakviesta 
iš kaimyninių telkinių — 
Hartfordo, Cape Cod bei Bos
tono skautininkai,-ės su meno 
dirbiniais. Galima bus įsigyti 
audinių bei medžio dirbinių 
darytų Lietuvoje. Broliai 
skautininkai turės stalą su 

medžio drožiniais ir inkilėliais 
paukščiams. Pavasaris čia 
pat, reikia ruošti namelius 
grįžtantiems iš pietų paukš
teliams. Mažiesiems mugės 
lankytojams skautės turės 
„Laimės šulinį”. Žinoma, bus 
ir turtingas laimikiais laimė
jimų stalas, kviečiantis išmė
ginti laimę.

Šįmet skautai ypač rei
kalingi paramos, nes prie 
Worcesterio — Paxton, MA, 
vyks VIII Tautinė stovykla, į 
kurią suvažiuos iš visų vieto
vių skautai; stovyklą suruošti 
ir pravesti reikalingos lėšos.
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