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KAIP KURTI CHARAKTERĮ?
Ne visi skiria charakteri nuo 

temperamento. Bet yra skirtu
mas. Temperamentai visi geri, o 
charakteris gali būti blogas. 
Temperamentai prigimti, o cha
rakteris įsigyjamas. Tempera
mentai yra medžiaga tavo ranko
se — gali su jais daryti, ką nori. 
Vieni padaro iš savęs karikatūrą, 
kiti — asmenybę.

Asmenybei reikia abiejų dalyku 
— temperamentų ir charakterio. 
Temperamentai yra kaip keturi 
kertiniai akmenys naujiems na
mams. Ant jų reikia statyti sie
nas, dėti stogą, išpuošti vidų. Tai 
charakterio ugdymas.

CHARAKTERIS KURIAMAS
Žiūrėk, ką daro dailininkas. Jis 

turi po ranka drobę, dažus, tep
tukus. Ruošiasi kurti paveikslą— 
visai naują, originalų. Apie tai 
galvojo iš anksto ir jau turi ben
drą vaizdą. Bet jis dar neryškus, 
netikras. Dailininkas daro škicus, 
paskui juos taiso, ryškina, kol 
pagaliau atranda sprendimą. Ta
da pradeda brėžti linijas drobėje, 
dėti dažus, juos derinti. Kartais 
pasitraukia į šalį ir žiūri iš tolo, 
kaip atrodo. Dirba pamažu ir vis 
tobulina — kol išeina tikras ori
ginalas.

Su charakteriu yra kažkas pa
našu. Tau reikia idėjos — tikro 
vaizdo, kas tu r—1 būti, ką iš sa

vęs jts.eum uaryti. vrai jau turi 
bendrą idėją, kaip kiekvienas 
jaunas, — būti geru žmogumi, 
gera mergaite. Bet kaip tu Įsi
vaizduoji "gerą mergaitę”? Daug 
yra gerų, ir kiekviena gali būti 
kitokia. Net šventieji, kurių yra 
tūkstančiai, nepanašūs vienas Į 
kitą. Gerumo spalvos, formos ir 
linijos labai įvairios, ir jų kom
pozicija gali išeiti visai kitokia. 
Viskas priklauso nuo tavo kūry
biškumo.

Kūryba yra Įdomus darbas. Tu 
pati žinai, jeigu mėgsti piešti ar
ba rašai poeziją. Užklumpa įkvė
pimas, atsiranda entuziazmas — 
ir pradedi dirbti. Ne visuomet 
sekasi. Kartais meti popietį į ša
lį — ne tas, ko norėjai! Bet vėl 
bandai, ir, žiūrėk, ima sektis.

Reikia praeiti tam tikrą bandy
mą — įsitraukti, pajusti malonu
mą ir pamatyti savo darbo vai
sius. Lengviau pamatyti vaisius 
popietyje, negu savyje. Bet ži
nok, nėra veltui jokia pastanga. 
Mes mokomės iš savo pačių ne
sėkmės. Bet tam, kas stengiasi, 
turi pagaliau sektis.

PRATURTINK, 
KĄ JAU TURI

Tik Dievas kūrė pasaulį iš nie
ko. Žmogus vis ką nors turi po 
ranka. Tu turi temperamentus. 
Nuo jų reikia ir pradėti. Žiūrėk, 
kurios temperamentinės savybės 
tavyje yra teigiamos. Sakysim, 

esi sangvinike, kaip daugelis lie
tuvaičių. Tavo galvojimas lakus, 
pastabumas didelis, ypač daik
tams ir gamtai. Tu turi gausybę 
žinių ir lengvai jas panaudoji. 
Kalbi gyvai, trumpai, suglaustai. 
Neturi bėdos su žmonėmis — 
greit su visais susidraugauji. Esi 
mėgiama kompanijoje, nes turi 
išradingumo sąmojui, juokui, 
bravūrai. Jauti didelį norą visur 
veikti ir nesibijai bet kurio dar
bo. Esi paslaugi kitiems ir mielai 
kitus globoji.

Kas dar tau būdinga? Mėgsti 
gražiau apsirengti ir turi gerą 
skonį. Vertini pinigą ir jo ne
švaistai be reikalo. Esi įspūdin
ga, ir tai matyti iš tavo pasakoji
mų. Vartoji daug įspūdinių šauk
tukų su a, ah, ach — ė, ei — o, 
oi — ū, ūch! Tavo veidas kaip 
geros artistės — tiesiog žaidžia 
įspūdžiais. Esi įspūdinga, bet ne
jausminga. Neturi didelių emoci
jų, neišgyveni tragikos. Į meilę 
žiūri kaip į gražią draugystę.

Visa tai yra gera medžiaga bū
simam tavo charakteriui. Į šiuos 
pradus reikia atsiremti. Bet ne
galvok, kad nereikia jų lyginti, 
šlifuoti, plėtoti, ryškinti ir tiks
lingiau pritaikyti. Artistas sveria 
savo rolę, ir dainininkas gerai 
apskaičiuoja savo balso medžia
gą. Tu nebesi vaikas, kuriam 
kaip išeina, taip gerai. Visada 
galima padaryti geriau, ir reikia 
bandyt. Žmogus tuo ir auga, kad 
vis stengiasi savo padėtį gerinti, 
tobulinti.

Gal nenorėsi tikėti, bet pa
klausyk! Iš to gero, ką tu turi sa
vo temperamente, gali pasidaryti 
ir nemaža blogo. Iš visų gerųjų 
savybių paprastai atsišakoja visa 
eilė silpnybių. Kiekvienas tempe
ramentas turi savo Achilo kulnį 
— silpnąją vietą, kuri lengvai 
sužeidžiama.
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Skautų vyčių 
MINDAUGO būrelis

Iš dienoraščio

Mūsų būrelis įsikūrė 1952 m. vasario mėn. 10 
dieną, po to, kai draugovės nariai nutarė, kad “pik. 
Šarausko” skautų vyčių draugovė buvo perdaug 
išaugusi, kad galėtų veikti kaipo vienas būrelis. 
Buvo duota dešimt minučių, per kurias šis 
draugovės skaldymas turėjo būti įvykdytas, Ir štai, iš 
šio trumpo chaoso iškilome mes, mažas, bet narsus 
skautų vyčių būrelis. Mūsų eilėse tuo metu buvo 
keturi skautai vyčiai ir penki kandidatai. Teisybę 
pasakius mūsų įsikūrimas nebuvo perdaug 
romantiškas ar fantastiškas. Bet tas vienintelis 
rankos paspaudimas su kuriuo užantspaudavome 
savo būrelio gimimo metrikus buvo nuoširdus ir 
iškilmingas. Tad, vyrai, prisiminkime šią valandėlę 
ir jeigu kada ateityje į mūsų būrelį įsiveltų 
nesantaika ar nesusipratimai, atsiverskime šio 
dienyno pirmąjį puslapį ir prisiminkime tą taurų 
draugystės jausmą, kuris mus sukūrė ir kuriuo mes 
stengsimės vadovautis ateiyije.

Vienybėje — galybė!
A. Grina
Chicago, 1952 m.

Juozas Grina — Palangos Juzė, buvęs agurkas
Feliksas Bukauskas — Felix the Cat
Rimas Mikelevičius — Mike, Maklakas, Baklagė
Vytautas Valatkaitis — Doc Kame dielos?
Dionizas Varnaitis
Romualdas Povilaitis —
Antanas Grina — ilgasis. Kitaip žinomas Emiro
Hassano vardu. Pažinimo ženklas: “šaltai”

Chicago, kovo 22 d. 1952 m.

Pirmoji mūsų sueiga. Labai iškilmingi žodeliai. 
Taigi, vasario 24 diena turėtų pasilikti 
neužmirštama. Siūlau kiekvienais metais tą dieną 
turėti sueigėlę, kurios metu visi dar tebegyvenantieji 
būrelio nariai susirinkę galės apšnekėti visus 
numirusius draugus.

Sueiga įvyko Hassano bute. Kandidatai, aišku 
savo 100%-tiniu dalyvavimu stačiai pirštais bado į 
vieną vytį, kuris neatvyko ir į kitą, kuris pavėlavo 
tik gerą dešimt minučių. Nieko nepadarysi, 
susisiekimas Čikagoje prastas,.

Šiaip, sueigą galima įrašyti į pajamas, ne šiek tiek 
nuveikta. Pirmiausia nutarėme pasekti gražiu 
krikščionišku pavyzdžiu ir apsikrikštyti. Po ilgų 
muštynių (žodžiais, nes buvo per mažai vietos 
boksuotis) buvo apsistota prie dviejų vardų: DLK 
Mindaugo, Lietuvos suvienytojo ir Kristijono 
Donelaičio, lietuvių literatūrai nusipeniusios 
asmenybės, kuris šiek tiek užmirštas. Pabalsavus 
balsai gavosi lygiomis. Pakartotinai pabalsavus buvo 
nutarta pasivadinti DLK Mindaugo vardu. Po to 
rinkome būrelio vadą. Buvo išrinktas Hassan, kuris 
labai gailėjosi, kad sueiga vyko jo bute ir tai paveikė 
rinkimų rezultatus. Be to jo spintoje dvi poros 
bokso pirštinių ir boksininko antdančiai.

Brolis Algimantas buvo paskirtas būrelio vado 
pavaduotoju ir taip pat būrelio korespondentu, kaipo 
plunksnos žmogus. Būrelio reikalu vedėju ir kasos 
tvarkytoju tapo brolis Juozas, kuris gyvena kartu su 
Hassanu ir todėl geriausiai tinka ryšininko 
pareigoms.

Susitarę sekančią sueigą susirinkti kovo 2 dieną, 
visi nuslinkome į 31-mos gatvės parką, kur 
numušėm porą fotografijų, kad matytumėm kokius 
turime gražius dantis. Nutarėme fotografuotis 
amerikoniškai tardami “Cheese”

Trečioji mūsų sueiga įvyko 1952 m. kovo 9 dieną 
A. Grinos (Hassono) bute.

Apie šeštą valandą vakare susirinkome į trečią 
sueigą. Visi vyčiai ir kandidatai pribuvo nors lietus 
ir audra trukdė.
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Šią sueigą galima įrasYti į pajamas. Vienas brolis 
atsivežė patefoną norėdamas mus visus 
pralinksminti. Bet gaila, kad buvo sugedęs. 
Bandėme ranka užsukti, bet taip trokštamos ir 
brangios muzikos negalėjome išgauti. Tad teko eiti 
prie kitų darbų. Šį kartą mūsų brolis vadas tarė 
keletą žodžių. Viso būrelio vardu buvo nutarta 
pasikviesti seses diskusijomis, bet šis projektas 
atidėtas kitam kartui. Po ilgų kalbų ir diskusijų 
sueigą baigėme nutardami susitikti už dviejų 
sąvaičių.

Ketvirtoji Mindaugo būrelio sueiga įvyko 1952 
m. birželio 24 d., Marquette parke 49-tų metų Forde. 
Sueigoje trūko 3 būrelio narių, kurie pasiteisino. 
Būrelio vadas pasiūlė priimti dar vieną skautą. Visi 
vienbalsiai pritarė, kad būrelyje reikia naujo kraujo ir 
mūsų būrelis padidėjo dar vienu sūnum. Paskui 
diskutavome apie skautų vyčių sąskrydį Chicagoje.

Brolis sk.vyt, kand. sklt. R. Povilaitis šnekėjo 
tema “kas yra skautas vytis”. Po to sekė klausimai ir 
atsakymai. Klausimu pavyzdžiai: “ar ne geriau 
apsimokėtų pasidaryti amerikonu ir su lietuviais 
nebendrauti?” ir t.t.

Dar noriu pažymėti, kad šis būrelis pasižymi 
mašinų skaičiumi. Kas antras skautas turi limuziną ir 
2 net 1952 metų modelius.

Sueiga baigėsi geroje nuotaikoje ir užvedus 
keturis motorus, sucypus aštuoniom padangom, 
apleidome Marquette parką pakeliui į kitą sueigą.

1952 - 7 - 4
Nepriklausomybės dienos stovykla
Vargais negalais išsibeldėme į stovyklą. Netoli 

nuo “žavių” (labai vartojamas išsireiškimas Aušros 
"Vartų skaučių stovykloj) Mičhigano pakrančių, gavę 
šiokį tokį užkampį tunto stovykloj galų gale 
pasisiaiėm “hauzas” ir nuvažiavome į Mišiuginą 
atsivėsinti. Vakare dalyvavome skautų lauželyje. 
Apie nakties nuotykius parašė šioje stovykloje naujai 
iškeptas sk.vytis skltn. Romas Povilaitis.

Raudoni saulės spinduliai ištrykšta pro medžių 
žalumą.

ir pro žiogų monotonišką čirpimą, paukščių 
čiulbesys pripildo orą.

Saulė pakilus kiek aukščiau ir įsiskverbus į miško 
tankumyną

Iš palapinių trindamas akis,

Sk.vyt,kand,sklt. Somas Povilaitis

uodų per naktį iškankintas ir man atrodo dar gerai 
neišmiegojęs išeina skautų stovyklos adjutantas.

Atsistojęs ant kalniuko, kad galėtų toliau žvelgti, 
perbraukęs ranka per barzdą (tris dienas nesiskutęs) 
įtraukia į plaučius tyrą miško orą, įsikišęs į dantis 
švilpuką sušvilpė skardžiu balsu tartm policininkas 
pamatęs vagį.

Vos keletai minučių švilpuko skardžiam balsui 
nuaidėjus gyvieji siluetai ir išėję dienos švieson dar 
ant girtų nuo miego kojų pradėjo braukt pirštus per 
kaktą užčiuopdami tų mažu muselių padarytą žalą.

Skautų vyčių stovykloje gaunasi tas pat.
Tik išskyrus vieną vytį, kuris per naktį subadytas 

guli palapinėje kaip sunkus ligonis prie mirties. 
Žalia armijos deke pridengtas jo baltas kūnas.

Nors jis skautas ir stiprus, labai drausmingas ir 
klusnus, šį rytą jo dėmesiui švilpuko balsas 
nereikšmingas.

Po kovos per visą naktį su divizija uodų krito 
draugas mūs garbingai juodai smerčiai po padu.

Todėl, broliai, kitą kartą kai važiuosit stovyklaut, 
pasiimkit svarą ėėf miltų.
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Sekantį rytą, buvome maloniai nustebinti. Iš 
patyrimo laukėme, kad mus prikels įprastas “šefo” 
ūkčiojimas: “op, op, op, keltis, op, op” Bet šį rytą 
mūsų šefas panaudojo švilpuką.

Dieną praleidome prie ežero, kur turėjom trumpą 
sueigėlę. Vakare buvo ruošiamas didelis abiejų tuntų 
laužas. Nutarta, kad apsikiaulinti negalima ir 
suplanavo keletą pasirodymų. “Valentino tango”, 
“nepaprastoji liga”, ir “indų magas”. Mūsų 
pasirodymai buvo vieni iš geriausių ir savo markę 
išlaikėme.

Rytą brolis Povilas išlindęs iš savo palapinės 
nosim raižė padangęs ir taisėsi savo violetinį 
kaklaraištį

Dar kartą pasimaudę pasukom namų link pilni 
gražių prisiminimų.

Vasaros laikas 1952 metai. Mūsų būrelis kartu su 
Dr Vinco Kudirkos būreliu iškylauja Indianoje. Visi 
smagiai praleidžia laiką, nes už kelių žingsnių 
stovyklauja vyresnės skautės. Čia pat, už kelių 
mylių, Michigano ežeras plauna “byčių” pakrantes. 
Ten pat skautai akademikai gražioje Jūratės viloje 
ponauja. Ir štai ką mūsų skautai vyčiai veikia: dieną 
plikais pilvais po pliažo smėlį voliojasi, ar tinklinio 
aikštėje studentams į skūrą duoda, vakarais sesių 
stovyklą lanko arba į šokių vakarą pas studentus 
danginasi.

Taip viskas puiku ir gražu dabar, bet kiek prakaito 
išlieta įsikuriant šiame puikiame obuolių sode. 
Pradžia visados sunki. Važiuiuojant į stovyklą, dvi 
mašinos, norėdamos sutaupyti laiką pasuko 
trumpesniu nežinomu keliu. Klaidžiojo ilgai po 
Indianą kol surado vietą. Reikia pasistatyti 
palapines. Ir vėl nelaimė./ Pasišiaušęs burmistras ir 
iki dantų ginkluotas policininkas išvaro skautukus. 
Girdi čia negalima. Keiksmažodžių palydimi 
skautukai nugriauna palapines ir išsidangina 
nežiniom Po kiek laiko privažiuojame “džiungles”. 
Tai žolynas, kuriame žolės siekia du metrus aukščio. 
O uodų neapsakomas skaičius. Dabartiniai skautai 
įpratę moderniai stovyklauti. Tad atsisakyta to 
džiunglyno ir nukanka į sodą, kur skanūs vaisiai 
auga. Būtent: sesės.

Rugsėjo pradžioje mūsų draugovė pravedė 
varžybas “Lituanicos” tunto skautams

KAS
YRA

^d^ZBERNIUKAS
Tarp nekaltos kūdikystės ir garbingo vy

riškumo randame labai malonų sutvėrimų, va
dinama - Berniuku!

Tie berniukai yra įvairiausio dydžio, svo
rio ir kelių spalvų. Tas visas jų savybes riša 
vienas bendras šūkis: džiaugsmingai išnaudoti, 
kiekvienų valandos minutę, kiekvienų dienos va
landų irzprotesto ženklan, naudoti rėkimų (jųjų 
vienintėlis ginklas!), kada paskutinė minutė yra 
išnaudota ir kada jie tėvų guldomi nakties po
ilsiui.

Berniukai surandami visur: viršuj,apačioj, 
viduj, belipu kur nors, besisupu kur nors - 
lakštų ir šokinėju. Mamytės juos myli, mer
gaitės nemėgsta jų, vyresnė sesutė ar broliu
kas skaitosi su jais, suaugę žmonės dažniau
siai nekreipia į juos dėmesio, o Dievulis juos 
globoja.

Berniukas yra šventa Teisybė su trupučiu 
purvo ant veido.

Jis mėgsta ledus, peilius, pjūklus, Kalė
das, kaimynų berniukų, miškus ir maudymųsi 
(čia jo natūralus prigimimas), didžiulius gyvu
lius, mėgsta savo tėtę ir ugnegesių mašinas 
Jis vos pajuda ir ne per daug vertina knyga 
be paveikslų, muzikos pamokas, išeiginius rū 
bus, kirpėjus, mergaites, paltus, suaugusiu 
žmones, ar ėjimų gulti...

Nėra nieko kito, kas taip anksti keltųs ii 
taip labai vėluotus! pietums. Nėra nieko kito, 
kas taip džiaugtųsi, laipiodamas medžiais, 
žaisdamas su šuniu, ar lakstydamas vėjuotų 
diena. Nėra nieko kito, kas savo kišenėje ga
lėtų sutalpinti surūdijusį rastų peilį, pusiau su
valgytų obuolį, tris pėdas virvės, tuščių po
pierinį maišiukų, dvi kramtomąsias gumas, še
šis centus, laidyklę, nežinomos sudėties daikte 
gabalų ir ’’tikrų" žiedų su sprausminių lėktuvų 
greičių lentele ir dar su slapta vieta . . .

Berniukas yra nuostabios magikos kūrinys.
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Kristinos Vaičiulytės piešiniai (Australia)

Daugumas žvaigždžių 
šviečia apie 10 bilijonų 
metų

Žmogus turi 9000 skonio 
pajutimų savo gerklėje 

Septyniasdešimt procentų 
dulkių namuose pareina 
iš žmogaus odos.

Kalifornijos kondoras 
gali skristi 10 mylių 
nemojuodamas sparnais
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NETEISINGAI PAKLAUSĖ

PAGARSINU, KIEK NEDALYVAUJA SUSIRINKIMĄ ATIDARAU g; DIENOTVARKĖJE STOVI TRYS KLAUSIMAI

PADĖT KITIEMS

Gerasis Dieve, ačiū, 
Tu leidi man gyventi krašte, 
kuriame nestinga nieko, 
tačiau padėk išmokti 
bot taupiam, 
kad padėt kitiems 
galėčiau visada

v. s. Liūda Rugienienė
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TELŠIAI
Telšių skautai yra įsikūrę Vysk. 

Borisevičiaus vidurinėje mokyklo
je. Telšių skautų Tuntininko parei
gas eina ' skautas vytis Žydrūnas 
Pilitauskas.

Su Telšių skautais labai gražiai 
ir sumaniai dirba jaunas kunigas 
Vilius Viktoravičius, įšventintas į 
kunigus 1997 m. sausio 25. Jis 
buvo vienas iš jaunuolių, kuris 
1990 m. įsijungė į atsikuriančių 
skautų skiltį Telšiuose.

RAUDONDVARIS

Raudondvario skautai ir 
skautės

VALAKUMPIAI

Valakumpiuos liep. 3-13 d. 
įvyko stovykla. Nuotraukoje. 
Algirdas Berkevičius, Kazys 
Bužinskas, Henrikas Vytautas 
Giosos, Liudvika Gužienė, v. s. 
Albina Ramanauskienė, 
Aleksandra Mičinienė, Alinai 
Dvoreckienė, Albinas 
Puidokas,L.S.S. brolijos vyr. 
skautininkas, v.s. Liudas 
Ramanauskas, Zenonas 
Račkauskas,

8
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VIII TAUTINĖS STOVYKLOS DAINA
Žodžiai ir muzika v.s. Felikso Šakalio

fe7 J j 1 "7 ? j J 1 1 - U /

Tautinės stovyklos 
Nemunaičiuose virš. Žydrūnas 
Pilitkauskas ir svečiai iš Amerikos 
v.s. Uodas Ramanauskas ir v.s. 
Albina Ramanauskienė

Me^ įį Vilniaus, mes iš Kauno, 
iŠ Šiaulių ir Klaipėdos, 
Aukštaitijos jc Dzūkijos, 
Mes iš visos Lietuvos.

Kas ant raly, kas be raty -

Kai laužai įsiliepsnoja, 
Skamba skautiška daina, 
Šjfdy? Lięlayaj dainuoja, 
Dega ugnys akyse.

•A*'

Valtim, plaustais, pėstute, 
Sugužėjo Nerpunaitin 
Visa mūšy skautija.

Pušys ošia, verdam košę, 
Palapinėje smagu, 
Stovyklaujam jsiruošę 
Mes prie Nemuno krantų

Mes iš Vįlniaus, męs iš Kauno, 
Iš Šiaulių ir Klaipėdos, 
Aukštaitijos, Žemaitijos, 
Skautai, skautės Lietuvos.
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CALIFORNIA L.K. GRAŽINOS” BŪRELIS
KALIFORNIJOJE

Mūsų būrelis laimingas, tu
rėdamas puikias vadoves, ku
rios kasmet iš eilės būrelio 
veiklai vadovauja. Tradiciniai 
— vadovių pareigos būna per
duodamos gegužės mėnesio 
pabaigoje.

Šių 1997/1998 veiklos metų 
paskutinėje sueigoje būrelio 
vadovė sesė v.s. fil. Danutė 
Giedraitienė „valdžios” plak
tuką ir knygas perdavė sesei 
v.s. fil. Daliai Sodeikienei.

Sesė Danutė vadovavo būre
liui seseriškai autoritetingai. 
Pati, būdama gera odontologė, 
būrelio reikalus tvarkė irgi rū
pestingai ir tiksliai. Ir kultū
ringai. Į sueigas buvo pakvie
tusi net tris įdomius paskaiti
ninkus: dr. Loretą Mulokienę, 
kuri kalbėjo apie vyresnių 
žmonių protinius negalavi
mus; advokatus Amit Mehta 
ir Violetą Sutkus Mehta — 
apie testamentų sudarymus; 
dailininkę Iną Leškienę — 
apie modernų meną.

Mūsų būrelio metinis gera
sis darbelis šiemet buvo pas
kaita ir vaišės visuomenei, su
ruošta Šv. Kazimiero parapi
jos salėje. Esam dėkingos mū
sų klebonui kun. dr. Algirdui 
Olšauskui už leidimą — nemo

kamai naudotis sale. Daugiau 
100 atsilankiusių su dideliu 
dėmesiu išklausė aiškinimus 
apie „Fizines ir psichologines 
problemas žmogaus gyvenimo 
brandžiame tarpsnyje”. Išsa
miai ir labai vaizdžiai kalbėjo 
jau aukščiau minėta daktarė 
Loreta Mulokienė. Daktarė 
yra bendrosios ir gerontolo- 
ginės psichiatrijos specialistė. 
Medicinos mokslus baigė Vil
niaus universitete. Atsikėlusi 
į JAV ir čia atlikusi visas rei-

Būrelio metinės veiklos ei
goje gražinietės paprastai dir
ba Lietuvių dienose rudenį, 
pardavinėdamos savo keptus 

kalingas prievoles medicinoje 
darbuotis, dr. Loreta Mulokie
nė turi savo praktiką ir dėsto 
Drew Medical Centre., 
pyragus, ir Kaziuko mugėje 
pavasarį, pardavinėdamos 
įvairius rankdarbius. Taip pat 
mugėje tvarko valgyklą, ku
rioje pietumis pavalgydina 
daugiau 200 mugės lankytojų.

Visos sesės dirba nuošir
džiai. Ir koks malonumas me
tų pabaigoje dalinti uždirbtus 
pinigus, skirtus paremti jauni
mo skautiškai veiklai. Šiemet 
sesė Danutė, dosniai nusitei
kusi, kvietė visas pasisakyti, 
kur reikalinga parama. Visų

„Lietuvos Kunigaikštienės Gražinos” vyr. skaučių būrelio Kalifornijoje sesės š.m. gegužės 23 d. sueigoje. Iš k.: I 
eil. — Leokadija Vilimienė, Bronė Variakojienė, Ina Petokienė. II eil. — Laima Jarašūnienę, Violeta Gedgau
dienė, Aldona Venckūnienė, Helen Vidugirienė, Mirga Pažemėnienė, Dalia Sodeikienė, Birutė Prasauskienė. III 
eil. — Zita Rahbar, Ema Dovydaitienė, Birutė Viskantienė, Rūta Mulokienė, Vanda Zelenienė ir vadovė Da
nutė Giedraitienė Nuotr. Aldonos Variakojienės
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pritarimu buvo paskirta pora 
tūkstančių mūsų sesių „Palan- i 
gos” tunto skautėms, skren
dančioms į VIII Tautinę sto
vyklą Paxtone. Pora šimtų 
paskirta Seserijai už mūsų 
būrelio dalyvavimą „in absen
tia” Paxtone ir trejetą šimtų 
mūsų globojamam vienetui 
Marijampolėje, važiuojančiam i 
į stovyklą Lietuvoje. Mažesnės 
sumos buvo paskirtos „Skautų 
aidui,, ir „Skautybės kelias” 
puslapiui „Draugo” dienraš
tyje.

Sesės Danutės vadovavimo 
paskutinioji sueiga vyko mūsų 
sesės v.s. Bronės Variakojie- 
nės sūnaus ir marčios vaišin
guose ir ištaiginguose namuo
se. Dalyvavom uniformuotos, 
pagerbdamos sesę Bronę jos 
75-rių metų skautavimo su
kakties proga. Į sueigą atsi
lankė mūsų rajono vadė graži- 
nietė v.s. fil. Zita Rahbar ir 
viešnia — „Ramovės” seniūnė 
v.s. Alfa Pažiūrienė, ilgametė 
sesės Bronės draugė. Su nuos
taba išklausėm ilgas sesės 
Bronės sukurtas eiles apie 
Motiną. Gilios minties eilės, 
išsakytos be užrašų, labai jau
triai palietė būrelio seses. Gir
dėjom pavaizduotą pasiauko
jančios motinos meilę savo 
sūnui; motinos rūpestį, ma
tant savo jaunos marčios gana 
paviršutinišką elgesį; ir vėliau 
— tylų džiaugsmą, kai mar
čiai gimęs sūnelis sukelia irgi 
motiniškus jausmus, svajones 
bei pasiaukojimą sūnelio gero
vei.

Mūsų legendarinės „Lietu
vos Kunigaikštienės Gražinos” 
būrelis išsilaikė daugiau 30 
metų. Pradžioje visos sesės 
buvo jaunos, drąsios, išradin
gos. Daug buvo svajonių, įvai
rių išgyvenimų, bet ištęsėjom. 
Džiaugiamės, kad mūsų būre-

-12 

lis vis pasipildo jaunesnėmis 
jėgomis. Skautiškuose viene
tuose darbuojasi dar jaunes
nės. Meilė jaunimui gyva ir 
stipri.

Sueigos pabaigoje buvo pri
simintos amžinybėn iškeliavu
sios sesės: a.a. v.s. fil. Valė 
Barmienė ir a.a. ps. fil. Aldona 
Gimbutaitė-Adomėnienė. Mū
sų iš pareigų išeinanti vadovė 
sesė Danutė Giedraitienė pa
dėkojo visoms už bendradar

ID 0 R C E STE R MOTINOS DIENA

Gegužės 10 d. — Motinos 
dieną, po 10 vai. r. šv. Mišių 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, da
lyviai rinkosi į parapijos salę, 
kurioje skautės ir skautai su
ruošė kuklų Motinos dienos 
minėjimą. Už gyvas ir miru
sias motinas Mišias užprašė 
LRK Moterų sąjungos narės, 
Mišiose jos dalyvavo organi
zuotai, vilkėdamos tautiniais 
drabužiais.

Minėjimą pradėjo s. Elena 
Černienė sveikindama mamy
tes ir močiutes, linkėdama iš
tvermės, stiprybės, sveikatos 
auginant vaikus. Pakvietė pa
garbiai nulenkti galvas ir pri
siminti Lietuvos partizanų 
motinas, kurios paaukojo savo 
sūnų ir dukrų gyvybes dėl 
Tėvynės laisvės. Ji paskaitė 
eilėraštį „O, Motina”.

Skautės, visoms minėjime 
dalyvaujančioms mamytėms, 
močiutėms ir moterims, jas 
pagerbdamos, įteikė po raudo
ną gvazdiko žiedą. Žodį tarti 

H i' m iįivii.

biavimą, apdalindama visas 
puikiais gvazdikais, o būrelio 
sesės savo ruožtu darbščiai 
vadovei įteikė gražių gėlių ir 
visų pasirašytą padėkos korte
lę.

Prieš išsiskirstant, naujoji 
būrelio vadovė sesė Dalia So- 
deikienė, linkėdama visoms 
geros vasaros, kitai sueigai 
pakvietė rugsėjo mėnesiui.

v.s. Vanda Zelenienė

pakviestas v.s. fil. Petras Mo
lis skautų vardu palinkėjo vi
soms motinoms gražaus gyve
nimo ir sveikatos. Apibūdino 
motinos reikšmę vaiko ir žmo
gaus gyvenime. Tuntininkė 
v.s. Irena Markevičienė pas
kaitė eilėraštį „Motinos die
noje”, kurio mintimis nukėlė į 
vaikystę, kada motina buvo 
visų rūpesčių užtarėja ir pa
guoda. Pakviesta, Worcesterio 
116 Vyčių kuopos pirmininkė 
Vivian Rodgers Vyčių vardu 
pasveikino mamas, padėkojo 
skautėms, kad ji galėjo prisi
dėti prie šio minėjimo ir pas
kaitė B . Brazdžionio eilėraštį 
„Šauksmas”.

Baigiant šią kuklią progra
mą, Elena Černienė padėkojo 
visiems atsilankiusiems ir pa
kvietė pasivaišinti sesių Ire
nos Markevičienės, Elenos 
Nalivaikaitės ir Reginos 
Pranckevičiūtės paruoštais 
užkandžiais ir kavute.

s.E.Č.
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,,Aušros Vartų”/,,Kernavės” tunto jaunosios vadovės, už pavyzdingą vadovavimą draugovėms, tunto sueigoje 
buvo apdovanotos gėlėmis. Iš k.: „Saulučių” dr-vės draugininke .vsl Julytė Plačaitė, „Dubysos” dr-vės draugi
ninke vsl Onutė Utz ir „Gražinos” dr-vės draugininke vsl Elytė Žukauskaitė.

„Nerijos” tunto ūdrytės.
Laura Petrauskaitė ir.
Viktutė Kirkutė šypsosi 
patenkitos savo darbu.

Iškilmingoje Klaipėdos dienos sueigoje „Lituanicos” tunto įsakymus skai
to jūrų skautas Tomas Mikužis. Už jo — LSS Brolijos jūrų skautų sky
riaus vedėjas jps. Petras Jokubauskas ir „Nerijos” tunto vadijos narė js. 
Taiyda Chiapetta.

Nuotr. Danos Mikužienės
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CHICAGO Į „SIETUVOS” DRAUGOVĖS 
1997-98 VEIKLOS METŲ 

APŽVALGAPraėjo dar vieni veiklos me-
tai „Sietuvos” draugovėje. Jie 
byvo gausūs renginiais ir dar- 
bąis,

Veiklos metus pradėjome 
1997 metų rugsėjo mėnesį su
eiga Pasaulio lietuvių centre, 
Lemonte. Paskaitininke buvo i 
pakviesta iš „Art Institute of 
Chicago”.

Spalio mėnesį „Sietuvos” 
draugovė buvo pakviesta glo
boti Lietuvių Skautų s-gos Ta
rybos suvažiavimą.

Lapkričio mėnesį sueiga irgi 
vyko Pasaulio lietuvių centre. 
Paskaitininke buvo Živilė 
Numgaudaitė-Šilgalienė. Sesė 
Živilė labai įdomiai apibūdino 
lietuvių literatūrą ir dabar
tines problemas dėstant JAV 
lituanistinėse mokyklose. Po 
paskaitos, visos „Sietuvos” se
sės, uniformuotos, nuėjome į 
„Nerijos” tunto ruoštą jūrų 
skaučių 60 m. ir jūrų skautų 
75 metų jubiliejinę sueigą. 
„Sietuvos” draugovės draugi
ninke, v.s. fil. Jolanda Kerelie- 
nė, pasveikino jūrų " seses ir 
brolius jubiliejaus proga.

Gruodžio mėnesį buvo „Sie
tuvos” draugovės „Kalėdinė 
puota” skautininkų Alfonso ir 
Jolandos Kerelių namuose. 
Šioje sueigoje dalyvavo daug 
„Sietuvos” draugovės sesių su 
savo vyrais. Nuotaika buvo 
tikrai šventiškai linksma, o 
vaišės nuostabios. Tikrai jau
tėsi „Sietuvos” draugovės dar
numas ir draugystė. Taip pat 
gruodžio mėnesį „Sietuvos” 
draugovė buvo pakviesta daly
vauti ir pravesti atidarymą 

PLC ruošiamų Kūčių. Sutiko
me ir atlikome! Atidarymas 
buvo tradicinis: su žvakių už
degimu ir v.s. Nijolės Jan- 
kutės-Užubalienės parašyto
mis eilutėmis, simbolizuo
jančiomis įvairius pasaulio 
kraštus, kuriuose gyvena lie
tuviai.

Sausio mėnesio sueiga vyko 
pas sesę Ireną ir Liudą Kir
kus. Sueiga buvo gausi ir sma
gi. Sesė Irena buvo pasveikin
ta gimimo dienos proga. Liūd
na- žinia sukrėtė visas „Sfetu- 
vietes”, kaip sužinojome, kad 
sausio mėnesį netekome mūsų 
mielos sesės a.a s. Irenos Vait
kienės. Draugininkei teko 
liūdna pareiga atsisveikinti su 
velione laidotuvių koplyčioje.

Vasario mėnesį buvo iškil
minga „Sietuvos” draugovės 
sueiga, kurioje Tėvynės Duk
ros žymeniu buvo apdovanotos 
vyr. si. Elena Čižinauskienė, 
vyr. si. Nijolė Kaveckienė, vyr. 
si. Leonida Kazėnienė ir vyr. 
si. Irena Kirkuvienė. Į vyres- Irena Kirkuvienė, Stasė Kor-

nės skiltininkės laipsnį buvo 
pakelta sesės Stasė Korres. 
Dovanos buvo įteiktos į vy
resnės skautininkės laipsnį 
pakeltai v.s.. fil. Jolandai Ke- 
relienei, į skautininkės laipsnį 
pakeltai s. fil. Svajonei Kere- 
lytei ir į paskautininkės laips
nį pakeltai ps. fil. Ramonai 
Kaveckaitei. Taip pat šios su
eigos metu buvo paminėta Va
sario Šešioliktoji, Kovo Vie
nuoliktoji ir Pasaulio skautų 
Susimąstymo diena. Toms 
progoms pritaikytus eilėraš
čius skaitė sesės: Danutė Bi- 
laišienė, Vilija Kerelytė ir 
Gintra Narienė.

Kovo mėnesį dalyvavome 
Kaziuko mugėje, kurioje turė
jome kavinę ir laimėjimus. 
Taip pat kovo mėnesį vyko 
„Skautų aido” 75 metų sukak
ties minėjimas, kurį rengti te
ko „Sietuvos” draugovei. Ruo
šos komitete dalyvavo sesės: 
Leonida Kazėnienė, Jolanda 
Kerelienė, Svajonė Kerelytė,

Darbščios ir pareigingos „Sietuvos “ draugovės sesės Susimąstymo dienos sueigoje. Iš k. — s.fil. Rita Likande- 
rytė, s.fil. Svajonė Kerelytė, „Sietuvos” draugininke v.s. fil. Jolanda Kerelienė, ps. fil. Ramona Kaveckaitė ir 
s.fil. dr. Vilija Kerelytė.
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res, Halina Plaušinaiįienė, AK 
bina Ramanauskienė ir Birutė 
Vindašienė.

Balandžio mėnesio sueiga 
vyko pas sesę Leonidą Kazė- 
nienę. Sueigos metu buvo pas
veikinta sesė Leonida gimta
dienio proga. Taip pat balan
džio mėnesį „Sietuvos” drau
govė sudarė 400 svarų siun
tinį Lietuvos vaikų šalpai. 
Esame labai dėkingos „Trans- 
pak” siuntinių agentūrai ir 
savininkui Romui Pukščiui, 
kuris už persiuntimą atsisakė 
mokesčio.

Veiklos metus užbaigėme 
gegužės mėnesio sueiga Pa
saulio lietuvių centre, Lemon- 
te. Buvo ne tik sueiga, bet ir 
„Skautų aido” 75 metų jubilie
jinio renginio užbaigtuvės. 
Kiek juokų, kiek vaišių ir kiek 
besišypsančių veidų. Valio 
„Sietuvai”, ir visai jos vadijai 
už našius veiklos metus ir at
liktus darbus. Sunku tikėti, 
kad iki „Sietuvos” dešimtme
čio beliko tik dveji metai. „Mū
sų vardas — ’Sietuva’ — mūsų 
tikslas — Skautija!”. „Sietu
vos” draugovei linkiu ir toliau 
taip gražiai, darniai, seseriš
kai ir uoliai veikti. Iki pasima
tymo „Sietuvos” draugovės ge
gužinėje, š.m. liepos 25 dieną 
Ateitininkų namuose, Lemon- 
te.

Sesė Svajonė

AKADEMIKŲ 
IŠKYLA

BAIDARĖMIS
Iškyla baidarėmis Fox River 

upe, ruošiama Akademinio 
Skautų sąjūdžio Čikagos sky
riaus, vyks sekmadienį, liepos 
11 d. Visi skautai akademikai 
kviečiami dalyvauti. Informa
cijai ir registracijai skambinti 
sesei Nidai Bichnevičiūtei, tel. 

630-852-0460. Kad galėtume 
laiku išnuomoti pakankamai 
baidarių, prašoma registruotis 
iki liepos 5 d. Po to registraci
ja nebebus priimama. Iškylos 
dieną visi dalyviai renkasi pas 
sesę Danutę Ankutę, 13547 S.

ČIKAGOS JAUNESNIŲJŲ 
SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 

STOVYKLA
Čikagos tuntų jaunesniųjų 

skautų/skaučių ir jaunų skau
tiškų šeimų stovykla Rako sto
vyklavietėje, Custer, Michi
gan, vyks š. m. liepos 11-18 d. 
Stovykla „Vabzdynas” ruošia
ma vilkiukams, paukštytėms, 
ūdrytėms, bebrams ir jaunoms 
skautiškoms šeimoms su 
priešmokyklinio amžiaus vai
kučiais. Visi čia minimi kvie
čiami šion stovyklon. Visi kiti 
broliai ir sesės stovyklaus 
Tautinėje stovykloje, Paxton, 
Massachusetts, š.m. rugpjūčio 
8-21 d. Prašoma nedelsiant re
gistruotis. Registracijai ir in
formacijai kreiptis telefonu 
pas Romą Rupinską (630) 887- 
0189, arba Rasą Aleksiūnienę 
(708) 423-6503. Nedelskite.

Stovyklos viršininkė Rakė 
bus j.ps. Dalia Žygienė. Seseri
jos pastovyklei vadovaus j.ps. 
Laura Lapinskienė, Brolijos 
pastovyklės viršininkas — ps. 
Algis Tamošiūnas, jaunųjų 
šeimų pastovyklei vadovaus 
v.s. Donatas ir Rasa Rama
nauskai, jiems talkins būrys 
stovyklavime patyrusių va
dovų ir vadovių.

Šiemet' visi stovyklautojai 
patys pasirūpina savo trans- 
portacija stovyklon ir atgal. 
Stovyklautojai stovyklon at
vyksta šeštadienį, liepos 11d., 

Janas Pkwy., Lockport, IL 
60441, tel. 708-301-2342. Iš
kyla prasidės punktualiai 9:30 
v.r. ir tęsis iki maždaug 6 v.v. 
Dalyvavimo kaina 15 dol. as
meniui (už baidarių nuomą ir 
maistą).

ne vėliau kaip 12 vai. vidur
dienyje. Iš stovyklos būtina 
išvykti šeštadienį, liepos 18 d., 
ne vėliau kaip 12 vai. vidur
dienyje.

JAUNŲ ŠEIMŲ STOVYKLA 
RAKĖ

Donatas ir Rasa Ramanaus
kai vadovaus jaunų skautiš
kų šeimų pastovyklei „Vabz- 
dyno” stovykloje, š.m. liepos 
11 - 18 d. vyksiančioje Rako 
stovyklavietėje, Custer, Michi
gan. Visos skautiškos šeimos 
su mažamečiais vaikučiais (iki 
7 metų amžiaus) kviečiamos 
dalyvauti. Šios pastovyklės 
stovyklautojai turės savo at
skirą jaunoms šeimoms pritai
kytą programą, o taip pat da
lyvaus ir visai stovyklai bend
ruose renginiuose. Pernai jau
nųjų šeimų pastovyklėje daly
vavo arti 150 stovyklautojų. 
Daugiau informacijų gausite 
kreipdamiesi į Romą Rupins
ką, tel. 630-887-0189, arba į 
Rasą Aleksiūnienę, tel. 708- 
423-6503. Laiko nebedaug, to
dėl prašoma nedelsiant regis
truotis. Kur geriau praleisite 
šeimos atostogas jei ne Rako 
stovykloje su skautais ir skau
tėmis? Dalyvaukite ir įsiti
kinsite.
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„Nerijos” tunto gintarės džiaugiasi atlikusios gerąjį darbelį — išvaliusios ir nudažiusios tunto būklą PLC, Le- 
monte. Iš k.: Karina Turnerytė, Alisa Nalytė, Lina Lendraitytė, Kristina Jonušaitė ir Laura Jokūbauskaitė.

monte —jų gerasis darbelis visą vasarą spalvingais žiedais džiugins PL centro lankytojus.
Nuotr. Sig- Miknaičio
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„Aušros Vartų”/„Kernavės” tunto sueigoje mamytėms dainuoja „Saulučių” ir „Dubysos” draugovių paukštytės.

TUNTO SUEIGOJE
SVEIKINOM MAMYTES

„Aušros Vartų7„Kernavės” 
tunto sueiga sekmadienį, ba
landžio 26 d. vyko Jaunimo 
centro mažojoje salėje. Sueiga 
buvo skirta pagerbti mamytes 
ir močiutes artėjančios Moti
nos dienos proga.

Keturioms sesėms perskai
čius Motinos dienai skirtas ei
lutes, tunto adjutante ps. Vida 
Brazaitytė pranešė atžygiuo- 
'ant seses. Dainuodamos 
„Laužai liepsnoja vakaruos”, 
tvirtu žingsniu įžygiavusios, 
darniomis gretomis išsirikiavo 
tunto sesės — nuo jauniausių 
liepsnelių iki vyr. skaučių, 
Dviem sesėms perskaičius 
eiles visų mūsų motinai — 
Švč. M. Marijai, vienetų rapor
tais buvo pradėta oficialioji 
sueigos dalis. Entuziastingai 
nuskambėjo tunto ir „Saulu
čių”, „Dubysos” „Liepsnelių”,. 
„Mirgos”, „Aušrinės” ir „Gra
žinos” draugovių šūkiai.

Perskaičius tunto įsakymus, 
jaunesniųjų skaučių įžodį da
vė Ingrida Trimakaitė. Už pa
vyzdingą skautavimą į paskil- 
tininkės laipsnį buvo pakeltos 

„Gražinos” draugovės prityru
sios skautės Rima Griauzdytė 
ir Eglė Milavickaitė.

LSS įsakymas skelbė, kad 
si. Stefutė Utz atliko visus 
„Gintaro” vadovių mokyklos 
darbus ir turi teisę dėvėti 
„Gintaro” ženklą.Vėliavos žy
meniu apdovanotos vyresnės 
skautės: si. Nina Padalino, si. 
Indrė Žukauskaitė, si. Stefutė 
Utz, si. Alytė Stankevičiūtė, 
si. Birutė Jurjonaitė, ir si. Bi- 
"rutė Ankutė. Pažangumo žy
meniu apdovanotos: „Aušri
nės” draugovės prityrusios 
skautės — Rasa Milo, Audra 
Adomėnaitė, Nyka Aukštuo
lytė, Inga Janušaitė, Aurelia 
Končiūtė, Aura Platakytė, 
Audra Rupinskaitė, Viktorija 
Trakytė ir „Gražinos” drau
govės prityrusios skautės —- 
Aušra Brooks, Laura Dainytė, 
Natalija Padalino, Natalija 
Plenytė ir Adelė Ročytė. Iškil
mingoji dalis buvo baigta vė
liavų išnešimu.

Skautei perskaičius Moti
nos dienai gražiai pritaikytas 

1 mintis, vyr. skautei Elytei Žu

kauskaitei vadovaujant, buvo 
tęsiama programa, kurioje 
ypač pažymėtinas paukštyčių 
padeklamuotas eilėraštukas ir 
„Pasėjau dobilą” dainavimas 
visoms sesėms pritariant.

Tuntininkė s. fil. Laima Ru- 
pinskienė pakvietė savo pirm- 
takūnę buv. tuntininkę s.fil. 
Dalią Trakienę įteikti ordiną 
Už Nuopelnus su rėmėjo kas
pinu ilgamečiu! tunto darbuo
se ir Kaziuko mugių talkinin
kui Broniui Dainiui. „Mirgos” 
draugovės draugininke ps. 
Kristina Likanderytė „Ačiū” 
ženklelį įteikė V. Bužėnienei 
už talką draugovės veiklai. 
Vyr. skautėms Julytei Plačai- 
tei, Onutei Utz ir Elytei 
Žukauskaitei, nuo pat jaunų 
dienų pavyzdingai ir pareigin
gai pasireiškusioms tunto 

'veikloje, tuntininkė padėkojo 
ir apdovanojo gėlėmis. Po to 
visos sesės su gėlytėmis ėjo 
padėkoti savo mamytėms

Baigiant sueigą, visi daly
viai sustojo ratu tradicinei 
„Ateina naktis” giesmei. Po 
sueigos visi buvo pakviesti pa- 
Įsivaišinti V. Bužėnienės ir L 
Luneckienės paruoštomis vai
dutis. Aldona Rauckienė
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CANADA

GRAŽIAI UŽBAIGTI 
1997/98 VEIKLOS

METAI

Toronto „Šatrijos” tunto 
„Dainos” ■ skaučių draugovės 
metinė veikla baigėsi birželio 
6 d. 22-jų km iškyla dvira
čiais. Dalyvavusios skautės at
liko reikalavimus ir įsigijo dvi
ratininkės specialybę. Pake
liui sustojo pavalgyti ir pa
simaudyti pas Vidą ir Arvydą 
Smailius. Vaišių ruošoje talki
no Daiva ir Andrius Paulio- 
niai. Iškylos metu skautes dvi
račiais lydėjo Algis Jonaitis ir 

Algis Simonavičius.
Šių metų dr-vės veikla pra

ėjo sklandžiai, darbščia nuo
taika.

Draugovėje dalyvavo 30 
mergaičių. Būtų buvę sunku 
apsieiti be talkininkų, kurie 
paaukojo savo laiką progra
mos ruošoje arba jos vykdyme: 
Kristina Petrauskaitė, Algis 
Jonaitis, Julija Yčienė, Silvija 
Saplienė, Daina ir Romas Pu- 
teriai, sės. Igne, sės. Ramutė, 
Ina Radžiūnienė, Liudas Bra- 
žukas, Algis Simonavičius, 
Marius Rusinas, Jurgis Valai
tis, Gerta Tarvydienė, Vida ir 
Arvydas Smailiai, Daiva ir 
Andrius Paulioniai. Jų įnašas 
ir prisidėjimas buvo svarbus ir 
giliai vertinamas visų skaučių 
ir jų vadovių.

Vadovės: Nijolė Simonavi- 
čienė, Irena Petrauskienė, Lo
reta Stanulytė-Duz.

N.S.

STOVYKLOS
Liepos 11-18 d. — Čikagos 

tuntų jaunesniųjų skautų ir 
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI.

Liepos 17-27 d. — Tautinė 
stovykla Lietuvoje, Alytaus 
rajone.

Rugpjūčio 2-8 d. — vienos 
savaitės, stovykla „Romuvoje” 
jaunesniems skautams,-ėms ir 
vyresniems, kurie negalės 
vykti į Tautinę stovyklą Pax
ton, MA.

Rugpjūčio 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Paxton, MA.

Sausio 2-10 d. — LSS 
Australijos rajo®o stovykla 
ukrainiečių stovyklavietėje 
netoli Geelongo.

LUASHINGTON

Vašingtono skautų Kaziuko mugėje, š.m. kovo 22 d., židinietės kavinėje prie saldžiųjų kepinių stalo. Iš k.: Irena 
Jankauskienė, Vida Čejauskienė, Dalė Lukienė, Rimutė Aidienė, Virginija Butienė, Meilė Mickienė, Teresė 
Ladsbergienė, Gražina Blekaitienė (užpakalyje), Aldona Simanavičienė, Regina Galinaitienė, Gina Skučienė, 
Daiva Orentienė. Nuotr. Cathy Cumberland
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BRRZILIJR

Kovo 8 dieną mūsų kolinijrt 
šventė lietuvių tautos globėjo šv. 
Kazimiero šventę. Šiemet sueina 
540 metų nuo šv. Kazimiero mir
ties. Brazilija šiemet mini 500 metų 
nuo šio krašto atradimo. Taigi mes 
matome, kad mūsų tauta jau porą 
šimtų metų anksčiau buvo susi- 

kūriusi kaip didelė bei galinga 
valstybė.

Šv. Kazimiero šventę pradė- 
jome’su pamaldom šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčioje. Vila Zelinoj. 
Mišių pradžioje buvo įneštos tau
tinės Brazilijos ir Lietuvos vėliavos. 
Skautai, minėdami Lietuvos jau
nimo globėjo šventę, skaitlingai da
lyvavo su savo vėliava. Šį kartą taip 
pat buvo ir ateitininkų vėliava.

Klebonas kun. Petras Rvk- 
šys kalbėjo apie šv. Kazimiero tėvus 
ir senelius priminėdamas, kad Ka
zimiero šeimoje nėra nei lašo len
kiško kraujo: jo mama buvo austrė, 
o senelė, Jogailos žmona, Lietus os 
Alšėnų didikė ir Vytauto giminaitė. 
Kazimiero senelio senelis buvo pats 
Gediminas, kuris davė vardą Lie
tuvos valdovų dinastijai.

Choras gražiai giedojo, o ti
kinčiųjų maldas skaitė skautai ir 
saikai, kurie ruošiasi Pirmajai Ko
munijai lietuvių parapijoj. Salia in
tencijos "už Lietuvos ir mūsų jau
nimą, buvo ir kita intencija už ne 
taip jauną mūsų parapietę ELZ
BIETĄ 1MADEIKIENĘ, kuri kitą 
dieną šventė 96-tą gimtadienį. Su
kaktuvininkė dalyvavo mišiose ir 
jai buvo sugiedota ilgiausių metų.

Šv. Kazimiero šventė Vila Ze
linoj yra nauja, bet jau tapo tra
dicija ir susilaukė gausių dalyvių.

Suneštinė arbatėlė buvo Jau
nimo Namuose. Programoj buvo 
numatyta rodyti lietuviškas filmas, 
bet jis paštu mus pasiekė tiktai se
kančią dieną. Skautai Sugįegojo šv. 
Kazimiero giesmę portugališkai, o 
po toyys ko šeimyniškos vaišės.

Vaizdai iš pereitų metų stovyklos

ANGLIJA

■
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New Yorko vyr. skaučių būrelis “Vilija” su naujom sesėm po įžodžio: stovi s. Aldona 
Marijošienė, v.s. Birutė Kidolienė, vyr. sk. Rasa Miklienė, vyr.sk. Zita Sidzikauskaitė- 
McCarthy, vyr.sk. Aldona Žukienė, v.s. Lilė Milukienė, vyr.sk. Ona Osmolskienė, s. Aldona 
Katinienė; pirmoj eilėj v.s. Giedrė Stankūnienė ir v.s. Ramutė Česnavičienė

Nuotrauka V. Jankauskienės

vU/ vUz vUz xUz vUz vVz y^z >44/ \Uz vUz \Uz xUz

LIETUVIŲ

Lietuvių Skautų 
S-ga išleido 
lankstinuką 

lietuvių ir anglų 
kalbomis

Kur pasaulyje 
skautaujame

SKAUTŲ 
SĄJUNGA

Lithuanian Scouts Association, Inc.

Australijoje 
Brazilijoje 

ungtinėse Amerikos Valstijose 
Kanadoje 

Vokietijoje
Kur kreiptis:

Internet: 
www,skautai.com

zu
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KUNIGO

ANTANO SAULAIČIO

PAGERBIMAS
- IŠLEISTUVĖS

Birželio 21 d., Jaunimo Centre 
iuvo didelė šventė Kaip į 
enoviškus atlaidus iš visų 
pylinkių suvažiavo daug žmonių, 
urie laukdami mišių šnekučiavosi 
idelių medžių pavėsyje, 
usirinko pagerbti ir padėkoti 
unigui v.s. Antanui Saulaičiui, 
uris daugelį metų darbavosi mūsų 
trpe, o dabar savo darbą tęsia 
ietuvoje.

Mišias atnašavo kun. Antanas 
aulaitis, kun. Algis Gudaitis, 
un. Tony Puchenski ir kun. 
Igirdas Paliokas. Skaitinius 
;aitė Alytė Gražytė-Simonaitienė, 
ntanas Petkus ir Edis Tuskenis. 
[išių auką nešė Petkų šeima.
Po mišių virš keturi šimtai 

nonių susirinko salėje. Kalbėjo 
idas Kulbis ir Vaclovas Kleiza, 
isi kiti sveikinimai buvo įteikti 
štu sudėti I gražų albumą, kurį 
ruošė Renata Borucki.Aleksas 
enys ir Aurelija Vaičiulienė 
ruošė vaizdajuostę. Lina Sidrytė 

peikė nupieštą ilgą sveikinimą.
Kun. Saulaitis pasidžiaugė 

lietuviškos šeimos draugyste, 
prisiminė artimus, kvietė lietuvius 
dalintis vieni su. kitais ir mokytis 
vienas iš kito.

Sekė vakarienė. Šventė gražiai 
pavyko nes prie rengimo prisidėjo 
daug žmonių. Rengimo komitetą 
sudarė Tadas Kulbis, Ramunė 
Lukienė, Albina Ramanauskienė, 
Grasilda Reinytė-Petkienė, 
Edvardas Tuskenis ir Marytė Utz.

R. L.

Kun. v.s. Antanas Saulaitis, SJ

Mišios. Kun. A. Gudaitis, kun. A. Saulaitis, kun. A. Puchenski, kun. A. 
Paliokas

Rengimo komitetas. A. Plėnys, G. Reinytė-Petkienė, A. Vaičiulienė, R. 
Lukienė, Kun. A. Saulaitis, A. Ramanauskienė, R. Borucki, E. Tuskenis, 
M. Utz, T. Kulbis

“Skautų Aido" dalis redakcijos narių. Albina Ramanauskienė, Janina 
Mikutaitienė, kun. Antanas Saulaitis, Nijolė Užubalienė, Vladas Vijeikis
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j LOS ANGELES Į

„RAMBYNO 
KALNAS ‘98”
STOVYKLA

Malonu buvo aplankyti kal
nuose sstovyklaujančius, gerai 
nusiteikusius ir tvarkingus. 
Šįmet stovykla įvyko vasaros 
pradžioje — nuo birželio 27 die
nos ir tęsėsi vieną savaitę. Nors 
ant aukštesnių kalnų viršūnių 
sniegas dar nebuvo nutirpęs, 
bet mūsų stovyklavietės slėnis 
jau buvo apdžiūvęs. Pušaitės 
saulėje maloniai kvepėjo ir 
žydėjo ankstyvosios gėlelės. 
Dienos buvo šiltos ir naktys ne 
labai vėsios, dangus giedras ir 
pilnas spindinčių žvaigždžių.

I stovyklą suvažiavo mūsų 
skautiškos šeimos jauniausioji 
karta. Viso — 44. Daugelis jų 
pirmą kartą stovyklauja. Jiems 
naktys palapinėje galėjo būti 
graudžios. Reikėjo nugalėti bai
mę atsiskyrus nuo tėvelių, bet 
pasakiškos dienos miške su 
draugais bei draugėmis gundė 
naujais patyrimais, tai visi ne
trukus apsiprato. Be to gerieji 
tėveliai buvo tame pačiame 
miške, įsipareigoję įvairiems 
stovyklos darbams. Jie visada 
buvo pasiekiami nuraminimui 
ir padrąsinimui.

Stovykloje vyko švaros, tvar
kingumo, pionerijos ir pa
puošimų prie palapinių varžy
bos. Lankant stovyklavietę dė
mesį patraukė labai gražiai 
įrengta dviejų palapinių vieta. 
Tvarkingos palapinės apkastos 
grioveliais, švarūs darbo įran
kiai ir į specialiai pagamintus 
stovus sudėti indai; prie pa
lapinių vaizdingai padaryti pa-

Palangos tunto, Emilijos Platcrytės skautės “Habitat for hunanity” 
programoje padeda statyti namus neturtingiems. Sesės išmoko apie 
statybą. Nuotraukoje Audra Kudirkaitė, Vilija Gulbinaitė, Tina Petrušytė

puošimai, smėliu išbarstytas ta
kelis. Viskam panaudota vieti
nio miško medžiaga, nieko ne- 
atsivežta iš miesto. Tai buveinė 
stovyklos „Asilų” skilties; jų 
skiltininkas brolis Kundrotas 
Mažeika.
Naktinės iškylos, skautiški žai- . 
dimai 'avino jaunųjų drąsą bei ■ 
išmonę, kaip tikrai primityviai ' 
manytis gamtoje. Vakariniai 
laužai turtino mintis, ramino 
bei gaivino jausmus. Sekmadie

ifornijos lietuvių skautų ”,RamEyno kalnas ‘98" stovyklos vadovybė 
planuoja iškylą Iš kairės: stovyklos viršininkas R. Venckus, sesių pasto
vyklės viršininkė D. Mažeikienė, stovyklos įvairių darbų talkininkas T. 
Dabšys ir brolių pastovyklės viršininkas V. Vilkas.

Nuotr. Aušros Šilkaitienės

nį stovyklautojai dalyvavo šv. 
Mišiose, kurias aukojo iš Los 
Angeles atvykęs Šv. Kazimiero 
parapijos kunigas St. Anužis. 
Jo pamokslas visiems stovyk
lautojams labai patiko.

Stovyklos „Rambyno kalnas 
‘98" gyvenimui prityrusiai ir 
nuotaikingai vadovavo stovyk
los viršininkas ps. fil. Romas 
Venckus. Brolijos pastovyklės 
viršininku buvo nepavargs
tantis s. fil. Vytenis Vilkas. Su
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„Rambyno kalnas ‘98" stovyklos Kalifornijoje stovyklautojai ir vadovai bei vadovės.
i

vilkiukais pakaitom dirbo ps. 
fil. Tadas Dabšys ir sk. vytis 
Kęstas Reivydas. Seserijos pa- 
stovyklės viršininke buvo ps. fil 
Danutė Mažeikienė, rūpestinga 
ir pasišventusi vadovė iki pas
kutinės dienos, kenčianti savo 
širdies skausmą dėl mieste pali
kusios sunkiai sergančios moti
nos. Pastovyklėje visą savaitę 
su paukštytėmis dirbo ps. fil. 
Regina Polikaitienė; antrąją 
savaitės pusę prie darbo prisi
dėjo paukštyčių draugininke 
vyr. skautė Vaiva Kiškytė. Sto
vyklos vyriausioji laužavedė 
buvo prityrusi skautė Aušra
Venckutė. įvairias stovykloje 
programas pravedė ps. Jūratė 
Venckienė, vyr. skautė Aušra 
Šilkaitienė ir vyr. skautė Vilija 
Kiršonienė.

Virtuvėje pakaitom atvykda- 
mos darbavosi skaniai ir sočiai 
visus maitindamos mamytės: 
Valerija Hale ir sesės Kristina 
Dudorienė, Laura Žaliūnaitė- 
Brakenbery ir Darija Zaliūnai- 
tė-Francesco. Joms daug padėjo 
nepakeičiama stovyklos iždinin
kė s. Audra Reivydienė. Ūkio 
reikalais pakaitom rūpinosi 
skautas Andrius Kiršonis ir sk. 
vytis Dainius Mulokas. Sanita

rinę priežiūrą ir sunegalavu
siems pirmąją pagalbą teikė dr. 
Loreta Mulokienė.

Stovyklą aplankė Ramiojo 
vandenyno rajono vadė vs. fil. 
Zita Rahbar, kuri jau buvo pasi
ruošusi keliauti į Lietuvą. Sesė 
Zita galėjo pasidžiaugti jaunųjų 

stovyklautojų prieaugliu, dėl 
kurių ateities dirba,

O šių eilučių autorė dėkinga

RAŠINIŲ KONKURSAS 
BAIGĖSI

1- mą vietą — 75 dol. lai
mėjo Matas Tamošiūnas iš 
Downers Grove, IL

2- rą vietą — 50 dol. Jonas 
Vaičikonis iš Chicago, IL

2- rą vietą — 50 dol. Rober
tas Senkevičius iš Naperville, 
IL

3- čią vietą — 25 dol. Anta
nas Senkevičius iš Naperville, 
IL

Konkurse dalyvavo ir jau- 
draugovės. Jos paruošė po 
„didelę knygą”, kurioje atsis
pindėjo jų noras skautauti.

Šie vienetai laimėjimais pa

Praamžiui už ilgą gyvenimą ir 
laimę džiaugtis, kad į visų pa
miltą „Rambyno” stovyklavietę 
;savo vaikučius atveža čia savo 
laiku stovyklavusios buvusios 
skautės ir skautai. Ir jų vaikai 
džiaugiasi gyvenimu gamtoje, 
kur jie išmoksta skautiškai 
mylėti vieni kitus. Ir, kaip poe
tas Bernardas Brazdžionis skel
bia — „mylėti Lietuvą iš tolo”.

vs. Vanda Zelenienė

siskirstė taip:
1- mą — 100 dol. laimėjo 

jaunesniųjų skaučių „Nerin
gos” draugovė iš Boston, MA.

2- rą vietą — 75 dol. jaunes
niųjų skautų DLK Vytauto 
draugovė iš Toronto, Kana
dos.

Dėkojame prel. s. Juozui 
Prunskiui už suteiktą paramą 
premijoms ir Juri komisijai už 
rašinių įvertinimą.

Budėkime!
v.s.fil. Laima Kiliulienė

LSS Tarybos 
vicepirmininkė

23

25



SMAGI „ŽVAIGŽDYNO” STOVYKLA 
DAINAVOJE

Kasmet birželio mėnesiui 
artėjant Detroito ir Clevelan- 
do skautų ir skaučių vadovai 
ir vadovės smarkiai ruošiasi 
už kelių savaičių prasidė
siančiai stovyklai Dainavoje. 
Rūpinamės stovykline progra
ma ir užsiėmimais, maistu, 
palapinėmis, bet labiausiai 
rūpi nuo mūsų nepriklausan
čios oro sąlygos. Ar nebus per 
šalta? Af nebus per daug lie
taus? Ar Spyglio ežerėlio van
duo bus ganėtinai sušilęs 
maudymuisi?

Šiais metais be reikalo rū
pinomės. „Žvaigždyno” sto
vykla vyko birželio 13-20 d. 
šiltoje ir saulėtoje Dainavoje. 
Dalyvavo 150 skaučių, skautų, 
vadovų, vadovių ir tėvelių iš 
Detroito, Clevelando ir Čika
gos apylinkių.

Stovyklos vadiją sudarė:
Viršininkė — s. Rasa Karve- 

lienė.
Komendante — Margaret 

Rudienė.
Jaunų šeimų pastovyklės vi- 

šininkės — ps. Regina Puš- 
korienė ir ps. Kristina Zub- 
rickienė.

Paukštyčių pastovyklės vir
šininkė — ps. Kristė Zombo- 
rienė.

Vilkiukų pastovyklės virši
ninkas — sk. vytis Darius Ru
dis.

Skaučių pastovyklės virši
ninkė —s. Rasa Karvelienė.

Skautų pastovyklės virši
ninkas ‘— s. Paulius Jankus.

Prityrusių skaučių pasto
vyklės viršininkė —vyr. skau
tė Rita Selenienė.

Prityrusių skautų pasto
vyklės viršininkas — ps. Ro
bertas Selenis.

Vyr. skaučių pastovyklės 
viršininkė — s. Gailė Dėdinie- 

nė.
Slaugė — vyr. skautė Dalia 

Harp.
Vakarinių programų vadovė

— vyr. skautė Rūta Mikulio- 
nienė.

Šeimininkai— Edmundas ir 
Rita Kaspučiai.

Registracija — ps. Alma 
Butkūnienė.

Prie programos pravedimo 
prisidėjo vyr. skautė Lina 
Anužienė, brolis Kęstas Či
činskas, ps. Viktė Jankutė- 
Moss, sk. vytis Paulius Jurgu
tis, sk. vytis Rimas Matvekas, 
brolis Phil Moss, ps. Virga 
Norkevičienė ir s. Alma Sven- 
tickienė.

Stovyklos atidarymas įvyko 
sekmadienį, birželio 14 dienos 
popietėje. Ta proga vilkiukų 
įžodį davė keturi nauji vilkai
— Tadas Lukasiewicz, Saulius 
Matvekas, Viktoras Puško- 
rius ir Lukas Rudis. Skaučių 
įžodį davė neseniai į tuntę 
įsijungusi sesė Vytautė Petrai

„Žvaigždyno” stovykloje, Dainavoje, vyresniųjų skaučių įžodį davusios 
sesės. Iš k.: Allison Tomkevičiūtė, Elenutė Sventickaitė, Elena Strakšytė, 
Aleksa Moss ir Lina Mikeska.

tytė, o skautų įžodį — Lukas 
Laniauskas. Prityrusių skau
čių įžodį davė sesės Rasa Kau- 
nelytė ir Audra Strakšytė. Po 
atidarymo dalyvavome šv. Mi
šiose, kurias aukojo iš Detroi
to Dievo Apvaizdos parapijos 
atvykęs kun. Aloyzas Volskis.

Stovyklos užsiėmimų pro
grama buvo labai įvairi. 
Statėme vartus ir bokštus, 
įrengėm lauko virtuvę ir ruo
šėme vakarienę. Pynėme juos
tas iš lauko žolynų. „Rodom- 
darom” stotyje mokėmės ga
minti ledus skardinėse. Prie 
laužų dainavom ir vaidinome. 
Maudėmės, sportavome ir ruo
šėmės „puolimams”. Po di
džiuoju ąžuolu meldėmės kar
tu su kun. Algiu Gudaičiu, kai 
jis pas mus kelias dienas 
lankėsi.

Iškylų dieną, kol liepsnelės 
ir giliukai (su tėveliais), 
paukštytės ir vilkiukai ty
rinėjo Dainavą, vyresnieji bro
liai ir sesės baidarėmis plaukė 
netolima Raisin upe. Visi grį
žo stovyklon pavargę,bet labai 
patenkinti. Vakarienei laukė
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plačiai pagarsėjusi stovyklos 
pitca, paruošta vyriausio šei
mininko Edmundo Kaspučio.

Tą patį vakarą per iškil
mingą vėliavų nuleidimą pri
siminėm lietuviškos skautijos 
80 metų sukaktį ir jos gražią 
praeitį ir veiklią dabartį. Su- 
viltimi šviesiai ateičiai prie 
didžiulio sukaktuvinio pyrago 
sudainavome „Ilgiausių me
tų”.

Šįmet penkios jaunos va
dovės ypač pareigingai pasi
rodė, tai — Simona Augytė, 
Venta Civinskaitė, Evelina 
Maciulevičiūtė, Aleksa Moss ir 
Laura Rukšėnaitė. Ateityje ti
kimės jas matyti veiklių vado
vių tarpe.
Neužmirome atlikti ir gerąjį 

darbelį Dainavai. Tėvelių bū
relis pastatė šešis naujus sta
lus ir suolus pastogėje. Tą 
darbą projektavo ir vedė Kęs
tutis Šonta; jam talkino Ed
vardas Chmieliauskas ir Bill 
Harp. Paulius Jurgutis ir Bill 
Harp privežė naujo smėlio 
paplūdymiui ir atgaivino Spy
glio ežero pakrantę.

Šeštadienio rytą stovyklau
tojai buvo pažadinti linksmo
mis dainomis ir džiaugsmingu 
juoku. Tai buvo po įžodžio 
grįžtančios penkios naujos 
vyr. skautės — Lina Mikeska, 
Aleksa Moss, Elena Strakšytė, 
Elenutė Sventickaitė ir Alli
son Tomkevičiūtė.

Savaitė nepastebimai greit 
prabėgo. Gražus oras, smagi 
įuotaika, skanus maistas, 
geri draugai. Oficialus stovyk
los uždarymas įvyko penkta
dienio vakare per vėliavų nu
leidimą. „Žvaigždyno" stovyk
los viršininkė Rasa Karvelienė 
visiems nuoširdžiai padėkojo

r.k.

PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI IS LSS 
VIII TAUTINĖS STOVYKLOS

Sesei Taiydai vadovaujant, 
Čikagos skautai ir skautės ge- 

, ležiniais sparnais nuskrido į 
VIII LSS Tautinę stovyklą Pax
ton, MA.

Atskridę ir pradėję kurtis 
kiek nusivylėme susidūrę su 
nenumatytais sunkumais, paty
rę, kad norint įkalti palapinių 
kuoliukus čia reikia geležinių 
vinių ir ssfeeus kūjo nes visa 
stovyklavietė yra ant uolų. Kita 
bėda — norint pasiekti kitas 
stovyklavietes tenka eiti akme
nuotais takais. Pradžioje buvo 
keblumų, kai pasukę ne tuo ta
ku atsidurdavome kitų skautų 
ar skaučių stovyklose. Čikagiš- 
kiai tada su ilgesiu ir pasidi
džiavimu prisimindavome savo 
gražiąją smiltingą Rako stovyk
lavietę.

Sekmadienis, rugpjūčio 9 d. 
praėjo besitvarkant. Po pietų 
vyko iškilmingas stovyklos ati
darymas. Raporto metu paaiš
kėjo, kad stovyklaujame 504 — 
skautai, skautės, vadovai ir 
jaunųjų šeimų nariai. Šį šaunų 
būrį sudaro jūrų skautai ir 
skautės, paukštytės, vilkiukai, 
skautai/skautės, prityrę skau
tai/ skautės, skautai vyčiai, vy
resnės skautės ir Akademinio 
Skautų sąjūdžio nariai. Stovyk
loje dalyvauja 3 atstovai iš Ang- 
lijos, vienas sk. vytis iš Austra- 

•> lijos, 4 atstovai iš Pietų Ameri
kos su s. E. Bacevičiene; 102 

broliai ir sesės iš Kanados, 397 
JAV skautai, skautės, vadovai 
ir jaunų šeimų nariai.

Stovyklą atidarydami gelto
ną žalią ir raudoną kaspinus 
jungiančius „Vadijos” vartus 
perkirpo VIII LSS Tautinės 
stovyklos „Protėvių žemė” virši
ninkė, LSS Tarybos pirmininkė 
v.s. Birutė Banaitienė, Seserijos 
stovyklos „Viltis” viršininkė - 
LSS Seserijos Vyriausia skauti
ninke Rita Penčylienė, Brolijos 
stovyklos „Kunigaikščių žemė” 
viršininkas ir Brolijos Vyriau
sias skautininkas v.s. fil. Albi
nas Sekas, Akademinio Skautų 
sąjūdžio stovyklos „Draugystė, 1 
draugystė” viršininkas, ASS va
dijos pirmininkas v.s., fil. Ri
mas Griškelis. Paskui, susiri
kiavę šakomis,visi stovyklauto
jai pražygiavo pro vartus ir 
pradėjome lietuviško skautavi- 
mo 80-mečio Tautinę stovyklą 
iškilmingomis šv. Mišiomis, ku
rias aukojo skautininkas vysk. 
Paulius Baltakis, Baltijos vals
tybių jėzuitų provincijolas kun. 
v.s. fil. Antanas Sąulaitis, sve
čias iš Lietuvos kun. Algiman
tas Gudaitis ir lietuvių liute
ronų evbangelikų kunigas š. Al
gimantas Žilinskas iš Kanados.

Vakare vyko bendras laužas, 
kurį uždegė stovyklų viršinin
kai. Laužas buvo labai judrus 
su dainomis, šūkiais ir pasiro
dymais.

Džiaugiamės saulėtomis die- 
.nomis ir šiltu oru. Vakarais 
kiek atvėsta. Stovykla vyksta 

i pagal numatytą programą. Še:- 
tadienį, rugpjūčio 15 d. buvo 
minima lietuviško skautavimo 
80 metų sukaktis.

brolis Antanas Paužuolis
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