
Volume 76
APRIL
1999

balandis
Mr, 4

s e a a ■* i
AIDAS

1



SKAUTU AIDAS
"SKAUTU AIDAS” (USPS 497-840) Is 

published monthly, except July and August for 
$10 per year by Lithuanian Scouts Association, 
Inc. a non profit Illinois Corporation, 4613 W. 
106th Place, Oak Lawn, IL 60453-5246.

Periodicals postage paid at Oak Lawn, IL and 
additional mailinf offices.

POSTMASRE: Send address changes to 
SKAUTU AIDAS, 4613 W. 106 PI., Oak Lawn, IL ' 
60453-5246

^4^ *
Office of Publication
SKAUTU AIDAS 
4613 W. 106th Place 
Oak Lawn, IL 60453-5246

Managing Editor
Mrs. Albina Ramanauskas 
4613 W. 106th Place 
Oak Lawn, IL 60453-5246

Oficialus
LIETUVIU SKAUTU S-GOS 

organas
įsteigtas 1923.111.15, Šiauliuose, Lietuvoje

Redaktorius v.s. Antanas Saulaltis
2345 West 56 Street 
Chica’go, IL 60636

Technikinis redaktorius, 
v.s. Vladas Vijeikis

Administratorė
v.s. Albina Ramanauskienė 
4613 W. 106 Place
Oak Lawn, IL 60453-5246

Prenumeratos mokestis - $10.00
Oro paštu | užsieni - $40.00
Garbės leidėjo - $30.00
Garbės prenumerata - $20.00

Garbės leidėjo 
prenumerata

Pataisyta
Kazys Adomavičius, W. Boylston, MA
Algis Glodas, Holden, MA
Dainius Glodas, Worcester, MA
Petras Molis, Shreswsbury, MA
Nijolė Stelmokienė, Lemont, IL

GARBĖS PRENUMERATA
Ona Andrilionienė, Lexington, MA 
Z. Dučmanas, Wickliffe, OH

SKAUTU AIDĄ PARĖMĖ
Algis Glodas, Holden, MA - $20.00 
Dainius Glodas, Worcester, MA - $20.00

2



Šių metų Jubiliejinė - Tautinė stovykla "Nemunaitis” 
leido savo stovyklos laikraštuką "Skautų žemė", 
kurio Nr.3 sekmadieniniam susikaupimui Vilius 
Džiaveoka pažvelgia į dabartinės Lietuvos jaunimo 
pažiūrį į skautų šūkio "Dievui, Tėvynei ir Artimui" in
terpretavimą.

Pirmasis ir antra
sis skautų prie
sakas sako: 
“Skautas ištikimas 
Dievui ir Tėvynei”.

Žinoma, kad 
’ASAULINĖ SKAU
TŲ ORGANIZACIJA

apolitiška, to- 
eruojanti įvairias 
eligijas. Religija 
legali būti atsie- 
ama nuo Tėvynės. 
Tiek Kristus, tiek 
Jahova, tiek Buda 
ar Alachas pas;
skautams įvardijami
vienu žodžiu - Dievas. Įvairios tautų socialinės ir is
torinės sąlygos suformavo žmonių pasiaulėžiūrą, o 
religija - tai viena pasaulėžiūros formų. Tačiau ką 
daryti, jei Dievo nėra, jei jis buvo plėšte išplėštas iš 
tautos sąmonės.

Dabartiniams aštuoniolikmečiams skautams 
dešimtį metų buvo kalamos raudonosios tiesos. 
Dauguma iš jų šiandien gyvena be Dievo. Ką 
daryti, jei jie kratosi religinių programų, kas jiems 
gali padėti surasti Dievą ir save? Ar verta prievarta 
varyti į religines valandėles?

Kalbamės su Žemaitijos pastovyklės komen
dantu kun. br. Viliumi Viktoravičiumi: “Man patinka 
arkivyskupo S.Tamkevičiaus pamokslas, kuriame 
nagrinėja skautų šūkio reikšmę. Jeigu iš trijų 
išmesti vieną, kiti du nebetenka svarumo. Dievas - 
tai žmogaus vidinis gyvenimas. Jei nežiūrėsime į 
sielos ryšį su antgamtišku pasauliu, mes būsime 
pionieriai ne gerąja šio žodžio prasme. Mūsų 
visuomenėje labai sunku susimąstyti.

Pagrindinis religinių valandėlių tikslas - padėti 
netikinčiam žmogui įgyti žinių apie religiją kaip 
kultūrinę terpę. Neįmanoma būti geru skautu, jeigu 

netiki. Į religines programas, kaip į programos dalį, 
reikėtų ateiti, kitaip kiltų anrchija. Jeigu neinam į re
ligines valandėles, tai gal nebereikia rytinės ri
kiuotės!?”

Jo ekscelensija arkivyskupas Sigitas Tam- 
levičius: “Jeigu skautai būtų nuoseklūs, jie turėtų 
rinktis tarp skauto ir dar kažko. Jeigu jiems atrodo, 

kad dvasiškoji 
skautavimo sritis 
visai nereikalinga, 
reikėtų patarti:
'Broli ar sese, šitas 
principas lygiai 
taip pat svarbus, - 
kaip Tėvynės ir Ar
timo meilė. Lik su 
mumis, bet ieškok. 
Ieškok Dievo, 
ieškok savo kelio".

Tačiau kartais 
, ir to neužtenka.
Reikia, kaip rusai 

ako, kad perkūnas 
* Trinktelėtų, tada

“mužikas" persižegnos.
Jaunas žmogus trapi asmenybė, bet kada 

galinti palūžti. Jaunam atrodo, kad jūra iki kelių ir 
vieni niekai srauniausias upes perbristi ar kalnus 
perlipti. Toks žmogus galvoja: “Ir kam gi man tas 
Dievas reikalingas?”.

Sąvoka Dievas visiškai nereiškia, kad skautas 
turi būti katalikas. Nesvarbu kokiu keliu jis į tą Dievą 
eina. Jis gali būti ortodoksas, protestantas ir t.t. 
Nelemčiausia padėtis tada, kada žmogus nieko 
neieško. Keliai į dvasios pasaulį įvairūs. Į Dievą gali 
vesti gamtos grožis, kančia ar net gera knyga. 
Svarbiausiai, kad to kelio ieškotų".

Stovyklavietės viršininkas, kunigas br. 
Vidmantas Striokas:

“Vadovai turėtų suburti tam tikras grupes^ 
kuriose plačiau apžvelgtų religinę skautavimo pusę. 
Reikia žmones vesti į Dievą.

Jeigu kiti skautai gali būti laimingi su Dievu, tai 
kodėl negaliu būti laimingas ir aš? Svarbu įvertinti ir 
suprasti savo dvasinį neturtą. Čia, stovykloje, su
darytos palankios sąlygos dvasiniam skautų 
tobulėjimui”.

BUDĖKIME - L.S.S. Europos raj. leidinys
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SKASTAS-Ė SĄŽININGAI ATLIEKA 
VISAS SAVO PAREIGAS

Kadangi mūsų skiltys, drau
govės, net visa Skautų Sąjunga 
yra tartum šeima, visi broliai ir 
sesės surišti tarp savęs. Kiekvie
nas turi savo vietą, savo parei
gas; vienas kitą palaiko; visi sto
vi už vieną, vienas už visus.

Žinome, kad jaunesni ir vy
resni vadovai turi pareigų, bet 
ar jų turi ir skautai-ės? Žinoma, 
pavyzdžiui, ateiti Į sueigas, pri
sidėti prie to, kad jo jos skiltis 
ir draugovė būtų pačios geriau
sios.

Iš viso, jei žmogus apsiima ko
kią nors pareigą — nesvarbu, ar 
tai būtų šeimoje, ar bendruome
nėje, ar mūsų sąjūdyje — jis 
turi visomis jėgomis stengtis at
likti tas pareigas; Yra tokių pa
reigingų žmonių, kurie atlieka 
apsiimtą darbą geriau, kaip kad 
kiti tikėjosi. Jiems nė neateina 
j galvą atlikti savo pareigas kaip 
nors, kad tik nusikračius jomis, 

nes “niekas nemato, niekas ne
pastebės, niekas nežinos”.

Ir nedidelė pareiga yra pa
reiga. Mums svarbu atlikti kad 
ir mažą pareigą, nes tada žmo
nės mumis pasitiki.

Įsivaizduokime, kad skautas 
pažadėjo surišti kelis rąstus sto
vyklos Įrengimui, sukala juos 
vinimis, kurias apriša virve. Ar 
darbas sąžiningai atliktas?

Skiltis apsiėmė išdžiovinti ir 
sudėti palapines žiemai. Patikri
nus paaiškėja, kad darbas atlik
tas paskubom; brangios palapi
nės pradėjusios pelėti. Vienetui 
didelė skriauda.
Brolis apsiėmė instruktuoti iš 

pirmosios pagalbos ir net neat
ėjo Į sueigą — apsiimti kokias 
nors pareigas, jų neatlikti, ap
vilti kitus, nė nepranešus, yra 
vienas iš nesmagiausių dalykų 
žmonių tarpe, tiesa?

Jei dėl ligos ar dėl kitos rim

tos priežasties negalime atlikti 
apsiimtos pareigos, turime apie 
tai gerokai iš anksto pranešti — 
nė paskutinę minutę. Tada kiti 
gali persitvarkyti arba mūsų 
vietoje susirasti kitą žmogų.

Kartais mums patiems pasise
ka surasti, kas mus pavaduotų. 
Bet ir apie tai kitiems turi būti 
žinoma.

Mums skaudu ir nepatinka, 
kai kiti neatlieka savo pareigų. 
Taigi stenkimės patys būti pa
reigingi.
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Prisipažinkime: visos norime 
būti žavingos. Kartais griebiamės 
nevisai vykusių priemonių — 
perdedame madas, nepritaikome 
jų specialiai sau, perdėtai dažo
me savo veidą >įr pamirštame, 
kad tikras mergaičių grožis ir ža
vumas yra spindinti jaunystė.

— Spindinti jaunystė? — bam
bate, — pažiūrėkite, ar mano vei
das spindi!

— Jei jis šiuo metu nespindi, 
Sesės, bandykime jį pirmiausia 
gražinti iš vidaus, t. y. sveikai 
maitintis, nerūkyti, negerti kavos 
be saiko, išmiegoti, praustis, eiti 
pasivaikščioti gryname ore, do

mėtis ir lavintis, galvoti gražias, 
laimingas mintis.

Ir vėl girdžiu jus bumbant:
— Galvoti laimingas mintis! 

Kas tą gali šiais laikais? Lengva 
kalbėti.

Žinau, bet vis dėlto galvoju, 
kad turime daugiau priežasčių 
jaustis laimingos, kaip nelaimin
gos. Svarbiausia, galime matyti, 
girdėti, naudoti kojas ir rankas; 
esame sočios, turime šiltą pasto
gę, gražių drabužių; priklausome 
šeimai, bendruomenei, turime 
draugių, galime mokytis, padėti 
kitiems. Pagalvokime, Sesės, ar 
visi tai turi?

Būdamos sąžiningos, pačios ga
lėsite papildyti duotąjį sąrašą 
dar ilga eile gerumų, kuriais kas 
dien naudojamės. Ir nepamirški
te laisvės, kuria negali džiaugtis 
mūsų sesės Lietuvoje.

Laimingai galvoti — ir skleisti, 
pozityvias mintis — gali kiekvie
na iš mūsų. O sunkumai yra tam, 
kad juos, jei jie neišvengiami, 
priimtume arba, kitu atveju, nu
galėtume, tiesa?

Niekad neieškokime priežasčių 
skųstis. Nejpraskime reikalauti 

■užuojautos, kur pačios galime su
sitvarkyti. .Nekaltinkime kitų dėl 
kiekvieno mažiausio nepasiseki
mo, bet darykime ką nors, kad 
kitą kartą geriau sektųsi.

Žavumas patraukia visus, jis 
nesurištas su amžiumi: jaunas ir 
senas žmogus gali būti žavus. 
Bet žavumas nėra dirbtinai uždė
ta kaukė, retkarčiais pasirodęs 
gerumas — tai iš vidaus einanti 
šildanti, spinduliuojanti šviesa, 
jaukus malonumas, jautrus bud 
rūmas, nuoširdus kitų atjautimas, 
visada gyvas noras prisidėti n

padėti, kad šis pasaulis butų iru 
pūtį gražesnis ir gyveną jame 
žmonės truputį laimingesni.

SESE STOVYKLOJE:* - * <
1. Sesė punktuali ir paklusni.
2. Sesė tvarkinga ir visuomet pasiruošusi inspekcijai.
3. Sesė poilsio laiką praleidžia skaučių pastovyk'ės r i

bose.
4. Sesė draugauja ir varžybose lenktyniauja sv , ,,o-

mis sesėmis. '
5. Sesė kalba lietuviškai su visomis vadovėmis i y 

' tarpe. :
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LAIŠKAS IŠ STOVYKLOS
Brangi mamyte,

(Mūsą draugininkas mums diepė parašyti daišfo 

tėvams, fod nesirūpintumėt apie tą upės 

patvinimą, forį matėte televizijoje. (Mums niefo 

neatsitifo, tifo vanduo nunešė vieną palapinę ir 

du miegmaišius

(Jfoefos iŠ mūsą nepas fondo nes mes tuo daifo 

buvome ant fodno, for iešfojome Česiaus.

(Prašau pasfombinfot Česiaus mamai ir 

pasafofote, fodjis yra O.dfo gis negali rašyti nes 

jo ranfo sugipsuota. Buvo dabai įdomu. (Mes 

nebūtumėm jo radį jeigu nebūtą Žaibavę. 

(Draugininfoas dabai pyfo ant Česiaus, fodjis 

išėjo pasivaifočioti niefom nesafos, Česius safo, 

fod jis pranešė jonui, bet jis negirdėjo, fodangi 

buvo gaisras.

tu, mama, Žinai, fod padėjus bonfo 

benzino ant daužo, sprogsta?. Šlapios madfos 

vistiefo nedegė, bet viena palapinė sudegė. Taip 

pat ir dalis mūsą drabužią. Juozas atrodys dabai 

foistai fodj am ataugs pdaufoi.

grįšime Šeštadienį, jeigu draugininfos pataisys 

automobdį. 9fo jo fodtė, fod sudaužėm mašiną, 

nes foi išvažiavome, stabdžiai veifo gerai. 

(Draugininfois safo, fold iŠ tofoos senos mašinos 

visfo gadima tifotis. ‘Todėl jis negauna 

draudimo. (Mums ta mašina patinfo. Radime 

purvintiją foefopatinfo. Ir jeigu daufo foršta tai 

mes sėdime ant užpafodinią nudeistą durą. 

(Draugininfos yra dabai mėgiamas. Jis mofona 

Antanufoą vaddyti automobidį. (foebijofo jis 

Antanu foi deidžia vairuoti tifofolnuose, for 

nėrajudėjimo.

Va for visi Šofonėjome nuo uolos į ežerą. (Man 

nedeido nes aš nemofo pdaufoi. O Cesiui nedeido, 

fodjis nenusfostą su sugipsuota ranfo.

(Mes pdaufome į fotą pusę ežero. Buvo puifo. 

(Dar matėsi dugne nuo potvynio pasfondę 

medžiai.

Spėfo fo? (Mes visi išdaifom pirmos pagadbos 

egzaminus, foi (Petras nerdamas į ežerą 

persipiovė ranfo. (Mes patyrėm, foip reifoa 

tvarstyti Žaizdas. AŠ ir ‘Tomas apsivėmėm. 

(Draugininfos safo, fodgad tai buvo dėd to 

pasenusio viŠČiufo, nes jis fodėjime taip pat 

vemdavo nuo pasenusio maisto. (Man dabai 

madonų, fodjis dabar mūsą draugininfos.

‘Turiu baigti. (Mes einame į miestą nusipirfoi 

papigintą viŠČiufo. Šiuo fortu fopsimė ilgiau.

(Jfosirūpinfoapie niefo. 1>U
, > 'Tavo sūnus.

(autorius nežinomas]-........ ......
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Marijampolės skautiška veikla prasidėjo 
Lietuvos laisvėjimo laikais. I skautų 
organizavimą daug prisidėjo Jūratė 
Ardzijau skaitė ir kiti asmenys, supratę 
skautiškos veiklos svarbą Lietuvos Jaunimui. 
Pradžia buvo sunki, trūko veiklai žinių, tėvų 
supratimo, kas tokie yra skautai, kokia jų 
ideologija, o svarbiausia piniginės paramos.

Mums į pagalbą atėjo Los Angeles, 
Kalifornijos “Kunigaikštienės Gražinos” 
skautininkių ir vyresnių skaučių draugovės 
sesės. Jų draugovė rėmė mūsų veiklą nuo 
pirmųjų veiklos metų. Artėjant 1998 metais 
Tautinei stovyklai, “Kunigaikštienės Gražinos” 
sesės mus parėmė 300 dolerių auka.

Marijampolės skautės-ai tarią nuoširdžiausią 
padėką draugovės sesėms už parodytą mums 
meilę.

Dėkojame ir prašome Aukščiausiojo, kad Jis 
laimintų Jūsų skautišką veiklą ir Jūsų 
asmeniškus siekimus dirbant Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

sesė Jolanta Asijavičlutė
Marijampolės skautų vardu

Nemunaityje prie laužo

Pasirodymas prie laužo. Madų paroda

Marijampolės skautės-ai su vadovėm” 
Regina Diliene ir Jolanta Asijavičiūte

TELŠIH1

Dar viena gražia Telšių skaučių trad K - 
tapo kasmet paminėti Vasario - 22ąją. Ši d n 
pasaulio skaučių tarpę minima 1. idp 
Susimąstymo diena, kuri pradėta švęsti 192’ ?;
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metais, prisimenant skautybės įkūrėjus Lordą Baden - Powell’į ir jo žmoną Lady Baden - 
Powell. Jie 1933 metais lankė Pabaltijo skautus ir parodė ypatingą palankumą bei susidomėjimą 
lietuviais.Vasario 22 - oji diena savo dvasia sujungia viso pasaulio Seseriją: gyvas ir jau 
Anapiliu išėjusias seses.

Praėjusį sekmadienį šią dieną paminėjo ir Telšių tunto “Šatrijos” draugovės skautės. 
Sesės su savo vadovėmis dalyvavo Jaunimo šv. Mišiose Katedroje. Po jų buvo suorganizuota 
iškyla aplink Masčio ežerą. Ši vieta pasirinkta ne atsitiktinai, nes ežero pavadinimas panašus į 
žodį “mąstyti”.

Iškyla prasidėjo nuo gražios kalvelės, esančios šalia “Alkos” muziejaus. Po šventinės 
rikiuotės ir raporto, draugovė pasidalijo pusiau: viena grupė nuėjo į vieną ežero pusę, kita 
patraukė priešinga kryptimi. Kad kelionė neprailgtų, sesės dainavo, dėliojo skautiškus kelio 
ženklus.

Po poros valandų klampojimo per sniegą, abi grupės susitiko kitapus ežero, kur trumpam 
sustojo pailsėti. Nors oras buvo ne itin palankus, greitai įsiliepsnojo neseniai įžodį davusių 
skaučių sukurtas draugystės lauželis. Sesės rimtyje ir susikaupime jungėsi į bendrą maldą už 
Seseriją. Vėliau truputį užkandusios, pasilinksminusios abi grupės prasilenkė ir tęsė žygį, kol 
vėl pasiekė pradinį tašką - kalvą. Ant kalvelės susitikusios sesės pasidalijo kelionės įspūdžiais, 
sugiedojo skautų vakaro maldą ir nors pavargusios, tačiau linksmos, nepraradusios geros 
nuotaikos išsiskirstė į namus.

Kelionės metu skautės pradėjo vykdyti bendrą Suomijos ambasados ir Lietuvos skautijos 
akciją. Apie ją daugelis jūsų girdėjote iš žiniasklaidos. Šios akcijos metu įvairiose Lietuvos 
vietose vaikams bus dalijami kabantys atšvaitai. Dalį iš Lietuvos skautijos gautų atšvaitų Telšių 
apskrityje išdalinsime ir mes - Telšių tunto skautai.

Be to Telšių skautai ruošiasi dalyvauti akcijoje “2000 gerųjų darbelių”. Tai viena iš 2000 
metų krikščionybės jubiliejaus skautų religinės programos dalių, kurioje dalyvauja visos 
Lietuvos skautai. Tad iki susitikimo! Nenustebkite jei prie jūsų prieis jauni žmonės ir pasisiūlys 
padėti.

Sesė Jovita

dteinfaitiem toiAantb
Atlenks tyliai, palengva tie laikai, 

Kada visi mazgai tvirtai bus surišti, 
Kad paskutinį siųsime:"Viskas gerai’, 
susupsim vėliavą, palikusios ženklu: 
’Parėjome namo". Kas liks tada 
Ateinantiems laikams?

Ne sau sukrausim išminties turtų, 
Ne sau vien laimės dalią bei džiaugsmus: 
Su sesėmis užtrauksime kartu 
Mes meilės,paslaugų,drąsos giesmes, 

Ir plauks nuplauks kaip balzamas garsiai 
Ateinantiems laikams.

Ką savo sesėms mes paliksim ? 
Žvilgsnius erdvių plačiųjų, degančius sapnus 
Ar tai,kaip aukso aušrą pasitiksime, 
Kaip mišką,pievąjūrą,dangų ir laukus 
Glostys alds-ar tai joms kraitis bus 
Ateinantiems laikams.

Petis į petį sesės,tad linksmai I 
? Kai kelio galą prieisim pagaliau

Tvirtesnės rankos vėliavą iš mūs paims
Ir jų širdis tada supras,pajaus :
"Ateinantiems laikams"
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CANADA

Tf sm’'s Visi pa- 
skirtieji vadovai, prašomi su
sisiekti su esamais skyriaus 
vadovais Vokietijoje ir gauti iš 
jų reikiamos medžiagos dėl 
sėkmingo veikimo Kanadoje. 
Taip pat vadovai bus aprū
pinti L.S. Brolijos leidžiamais 
pranešimais. Komiteto pirmi
ninkas stengiasi susisiekti su 
Kanados Skautų sąjunga. Tas 
pavesta v.sl. Jonui Matulai
čiui, kadangi jis gyvena Toron
to mieste, kur yra Skautų 
(Kanados) sąjungos štabas. Jis 
paruošia komiteto vardu raštą 
ir įteikia sąjungai. Toks raštas 
buvo parašytas rugpjūčio mėn. 
Į tą raštą rugsėjo 7 d. atsako 
Arthur L. Jackson (Field Com
missioner), kuris rašė, kad la
bai norėtų susitikti su j.s. V. 
Šarūnu ir aptarti lietuvių 
skautišką veiklą Kanadoje.

Skautiškas lauželis pradėjo 
degti, liepsnos kyla į aukšty-

PENKIOS DEŠIMTYS METŲ 
LIETUVIŠKAI SKAUTIJAI
KANADOJE

bes, skautai jungiasi į viene
tus, ruošia laužus, iškylas, su
eigas ir naujame krašte vėl 
skambėjo lietuviška skautiška 
daina.

Palaikyti skautiški ryšiai su 
broliais kituose kraštuose. 
Gaunamas laiškas net iš toli
nos Australijos, kuriame ra- 

'šoma, kad lietuvių atskiras 
vienetas dalyvaus 1948 m. 
gruodžio mėn. 29 d. Pan Paci
fico Jamboree. Jie prašo mūsų 
parūpinti kanadiškų skautų 
ženklų, nes nori parodyti sa
voje parodoje, kur yra lietu
viški vienetai. Jų prašymą 
teko skubiai išpildyti.

Atkeliauja ir si. Leono Kali
nausko laiškas iš Pile Crow, 
Ont., aukso kasyklos. Jis pra
neša komitetui, kad 1948 m. 
rugpjūčio 1 d. buvo įkurtas 
„DariauS;-Girėno” skautų vy- ‘ 
čių būrelis. Būrelio vadu, iš
renkamas L. Kalinauskas. Bū
relis daro sueigas ir iškylas. 
Sueigų metu buvo paminėta 
lietuviškos skautijos įsikūri
mas ir jos įkūrėjas V. Petras 
Jurgėla. Rugpjūčio 8 d. vie
tovės bažnyčioje buvo pamal-

v.s. fil. VI. Morkūnas

dos už mirusius brolius ir se
ses. Būrelis pasiuntė keturius 
maisto siuntinius į Vokietiją, 
Hanau ir Kaselį, lietuviams 
skautams ir skautėms.

Vėl gauta maloni žinia iš To-' 
,ronto. Rugsėjo 8 d. įsisteigė 
antrasis skautų vyčių būrelis 
pasivadinęs „Lituanica”. Bū
relio vadu išrinktas s.v.v. si. 
Jonas Matulaitis. Būrelį suda
ro 18 skautų vyčių ir kandi
datų kartu su sesėmis jau 
turėjo du laužus, kuriuose da
lyvauja didelis būrys Toronto 
gyvenančių lietuvių.

Atsižvelgiant, kad Kanadoje 
daugėja atvykstančių lietuvių, 
o jų tarpe, skautų ir vaikų, 
Komiteto pirmininkas pasiūlo 
papildyti komitetą vienu na
riu, kuris rūpinasi skautų vil
kiukų skyriumi ir vedėjo pa
reigoms pakvietė v.s. Br. Si
monaitį, Weland, Ont. Jo pa
reiga steigti jaunesniųjų skan
ių būrelius ir juos ugdyti lie- 
;uviškoje dvasioje.

Dar vienas skautų vyčių 
būrelis įsisteigia Rolphton. 
Įsisteigimo data 1948 m. spa
lio 31 d. Būrelis pasivadino

Jaunesnių skaučių "Jūratės" dr-vė su dr-ke si. R. Bagdonaite.
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Dr, V, Kudirkos vardu. Būre
lio vadu išrinktas ps. B. Žol- 
pys. Taip pat ir kitose provin
cijose pamažu pajudėjo esan
tieji skautai vyčiai ir jūros 
skautai.

Į : komiteto kvietimą regist
ruotis skautininkai nelabai 
reagavo. Buvo užsiregistravę 
tik penki skautininkai, o 
mums buvo žinoma, kad tuo 
metu Kanadoje jau buvo 14 
skautininkų ir 200-300 skautų 
vyčių ir skautų. O skautiš
kame darbe dalyvauja tik apy
tiksliai 100 skautų, kiti dėl 
vienų ar kitų priežasčių laiko
si pasyviai, net nesiteikia at
sakyti į jiems siunčiamus laiš-. 
kus.
Rašoma komiteto išleistame 

pranešime Nr. 5: „Kiekviena 
diena ką nors atneša gero ar 
blogo. Prabėgusią dieną mes 
turime vertinti teigiamai, ar 
■neigiamai, bet skautas, pralei
dęs vieną dieną be tikslo, nus
toja daug ko, o svarbiausia jis 
nustoja skautiškumo. Ir da
bar, artinantis šventėms (šv. 
Kalėdoms), tegul brolių širdy
se dega meilė savo artimui ir 
ten toli pasilikusiam tėvynėje. 
Tegul mūsų širdys būna suriš
tos tampriais ryšiais”.

Kadangi siųstieji laiškai iš 
Vokietijos ar Anglijos komite
to narius pasiekia pavėluotai, 
tai žinios ir mūsų vienetams 
yra vėluojamos. O svarbesnė
mis žiniomis bandome visus 
informuoti. Spalio 30-31 d. Vo
kietijoje įvyko LSS vadovų ir 
vadovių suvažiavimas. L.K.S.K. 
pasiuntė skautiškus sveikini
mus, linkėdamas vadovams 
sėkmingo skautiško darbo. 
Lapkričio 1 d. sukako 30 metų 
nuo lietuviškos skautybės įsi
kūrimo. Ta proga buvo pasvei
kintas Lietuvoje skautų įkū
rėjas v.s. Petras Jurgėla. Į tą 
sveikinimą jis atsakė ilgu laiš

ku ir padėka su linkėjimais vi
siem" ckautams ir skautėms 
susibūrusiems svetingame Ka
nados krašte. Jis žada, kiek 
Sąlygos leis, padėti skautiš
kame darbe. Ryšį su juo pa
laikys komiteto pirmininkas.

Vyr. Skautininkas dr. V. Če
pas (dar gyvenantis Vokieti
joje) pasisako dėl sktn. Jackso- 
no pareikštų nuomonių, kad 
mūsų vienetų įsijungimas į 
kanadiškus vienetus gali būti 
ribotas. Vienetai gali būti re
gistruoti, bet jiems ir toliau 
vadovauja vienetų rinktieji va-, 
dovai. Gali būti einamos lietu
viškos programos.

Ateityje turime skaitytis st 
faktu, kad laiko slinktyje, 
mums teks dalinai (ar visiš
kai) perimti LSB Vadijos pa
reigas. Šiai didelei atsakomy
bei prieš skautus ir tėvynę tu
rime atitinkančiai pasiruošti 
ir dabar derinti savo darbą.

Aiškėja, kad Lietuvių Skau
tų tautinis komitetas savo 
veikloje palaikydamas ryšį su 
vietos skautų sąjunga bei Lie
tuvos Skautų Brolijos vadija, 
yra daugiau kultūrinis, bet ne 
administracinis veiksnys. Iš
vadoje — Komiteto vadovų pa
reiga visais galimais būdais ir 
priemonėmis susibūrus į vie
netus išlaikyti tvirtą tautinį 
charakterį.

Tačiau ši ne visai palanki 
nuomonė negali Komiteto 
veiklos sumažinti, jei turėsime 
drąsos ir atsakomybės neleisti 
jaunimo tarpe išblėsti tautinei 
dvasiai. Tai pasiekti visuomet 
sugebėsime — tai yra mūsų 
pareiga pavergtai Lietuvai.

Mūsų .esantieji skautų vyčių 
vienetai puikiai veikia ir savo 
veikla pritraukia daugiau bu
vusių skautų. Būtų gerai, kad 
vienetų vadovai palaikytų ryšį 
su ps. Pr. Enskaičiu, kuris sa

vo ruožtu pateiktų žineles 
spaudai.
LSS 1951 m. spalio 22 d. pa
skelbiama rinkiminių taisyk
lių tvarka. Rinkimų komisijai 
susirinkus ir suskaičiavus rin
kiminius duomenis į Vyr. 
skautininkus (Brolijos) išrink
tas v.s. St. Kairys; į pavaduo
tojo s.v. VI. Šarūnas, Garbės 
gynėju v.s. K. Grigaitis. Visi 
išrinktieji gyveno Toronto.

Tuo pačiu metu buvo renka
ma ir į PLSS Tarybą. Dau
giausia balsų gavęs v.s. V. Če
pas (44 balsus), buvo išrinktas 
į Tarybą.

Po rinkimų Toronte buvo su
daryta Brolijos vadija, nes To
ronte susispietė didelė dalis 
Brolijos vadovų. Čia taip pat 
buvo spausdinamas „SA” ir 
Brolijos vadovams skirta „Kri
vūlė”. Į „SA” redaktoriaus pa
vaduotojo pareigas pakviestas 
s. Č. Senkevičius. V.s. VI. Ša
rūnas atsisakė iš rajono vado 
pareigų; jo vietoje buvo pas
kirtas s. J. Bulota Mont- 
realyje, ps. Z. Paulionis dėl 
kitų įspareigojimų pasitraukė, 
iš vadeivos pareigų. Vadeiva 
paskirtas ps. J. Vilimas. Taip 
pat įvyko pasikeitimų ir „SA” 
administracijoje. Atėjus nau
jiems pareigūnams darbas ne- 
sulėtėjo. „Skautų aidas” dar 
langiau suklestėjo savo skau
tiškais straipsneliais, kores
pondentais iš kitų miestų ar 
valstybių, pradėjo teikti dau
giau žinių apie veikiančius 
vienetus. Po kurio laiko, 
„Skautų aidas”, pabuvojęs To
ronte, nukeliavo į JAV.

Skautiška kibirkštėlė žėruo
ja. 1953 m. liepos 1 d. Niaga
ros upės pakrantėje susiburia 
lietuviškas jaunimas švęsti ■ 
LSS sukaktuves. Žinia, tar
tum senųjų laikų krivūlė, apė- ■ 
jo skautiškąjį jaunimą apie di
dįjį sąskrydį — Jubiliejinę sto-‘
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j vykią prie Niagaros. Deja, 30 
i m. Lietuviškos skautybės su

kaktį teko švęsti kitur. Anks
čiau Alpėse ir prie Baltijos, o 
(35 m. sukaktį jau Kanadoje. Į 
i stovyklą atvyko 251 sesė ir 
164 broliai, iš JAV ir Kanados. 
Tai buvo pirmasis skautiško 
jaunimo suvažiavimas iš dvie
jų valstybių, nes rengiant sto
vyklą JAV, negalėtų vykti lie
tuviai skautai iš Kanados dėl 
sienos pervažiavimo.

Parinktoji stovyklavietė 
lengvai randama, netoli dide
lių kelių, prie turistinės vie
tos, todėl į uždarymą atsi
lankė arti 1,000 svečių iš JAV 
ir Kanados. Apsilankė ir vieti
nių laikraščių korespondentai, 
kurie turėjo pasikalbėjimus su 
ivadovais ir stovyklautojais. 
Kitą dieną tie pasikalbėjimai 
su stovyklautojais ir jų nuo
traukomis buvo keliuose laik
raščiuose. Ypač šiltai apie sto
vyklą atsiliepė Niagara Falls 
„Evening Review”, kuris per 
porą dienų savo puslapiuose 
spausdino mūsų nuotraukas ir 
■gražius aprašymus.

Stovyklai vadovavo v.s. fil. 
K. Grigaitis su talkininkais iš 
^Toronto, Londono ir Bostono, 
j Per tuos ilgus penkiasde
šimt metų skautiškas gyveni
mas svyravo — kilo aukštyn ir 
smuko žemyn; tai priklausė 
nuo vadų darbštumo ir pa
reigų atlikimo.

Augo jaunoji karta, kūrėsi 
nauji vienetai. Vyresnieji, atli
kę savo pareigą, užleido vietas 
jaunesniesiems vadovams. 
Dalis vienetų jau liko užmarš
tyje, nes skautai ir skautės, 
^baigę mokslus išsiskirstė po 
mažesnius miestelius, sukūrė 
šeimas, liko ten gyventi. Pra
sidėjo naujas laikotarpis. Rei
kia tikėti, kad vėl liepsnos 
ąkautiškieji laužai ne tik „Ro
muvoje”, bet ir kitur. Anks- 

įčiau mūsų visų siekimas buvo 
jmatyti laisvą Lietuvą; dabar ji 
jau laisva, bet mums tebėra 
pareiga išlaikyti lietuviškumo 
dvasią mūsų jaunimo tarpe. 
Reikia tikėtis, kad lietuviška 
skautija dar ilgai spinduliuos 
Kanadoje ir skambės dainos 
mūsų stovyklose.

Jau nemažai buvusiųjų va
dovų, kurie aukojo savo laiką 
ir jėgas mūsų jaunimui, iške
liavo į amžinuosius namus. 
Paminėsiu išėjusius: Tautinio 
komiteto pirmininkas v.s. Vla
das Šarūnas; komiteto nariai: 
s. Jonas Dambaras, s. Pr. 
Čeponis, s. Pr. Enskaitis rajo
no vadas s. J. Bulota, vadeiva 
s. Z. Palionis; vienetų vadovai: 
s. L. Kalinauskas, s. P. Bal
sas, s. L. Eimantas, s. K. Ba- 

"Romuvos" stovyklavietėje tėvų-rėmėjų pastaty
tas paukštytėms namelis 1965 .na. Drąugininkė 
A. Volungytė'tariasi su savo paukštytėmis.

jūra, skautų veteranas v.s. fil. 
K. Grigaitis, s. J. Kuprevičius, 
B. Poška; s. S. Pranckūnas, A. 
Baziliauskas, skrajojantis ka
pelionas s. kunigas St. Kulbis, 
jSJ, ir visą savo gyvenimą sky
ręs skautybei ir jos idealui bu
vęs LSB Vyr. skautininko pa
reigose ir „Skautų aido” vyr. 
redaktorium v.s. fil. Steponas 
Kairys. Jo atliktas skautiškas 
darbas liks įamžintas skau
tiškos spaudos puslapiuose.

Tebūnie man atleista už ne
paminėtus skautiškus darbus 
Kanadoje. Laiko eiga ir am
žius išdildė iš atminties var
dus ir pavardes, net ir mano 
užrašai per tiek metų pagelto; 
sunku ir išskaityti.

Pabaiga
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Pirmoji stovykla 1950 m. Ka
nadoje ir pirmoji pažintis su gra
žiuoju gyvulėliu. Susiorganizavus 
mišriam Toronto tuntui, nutarta 
suorganizuoti ir pirmąją stovyklą. 
Jau buvo sueita į pažintis su To
ronte veikiančia veikliausia sk. 
vyčių draugove Nr. 23-s ir jie savo 
žinioj turėjo stovyklavietę virš 100 
mylių į šiaurę nuo Toronto, prie 
Norland miestelio ir joje leido 
mums stovyklauti. Rugpiūčio gale 
nuvažiavom tik 5-ki: tuntininkas, 
adjutantas, komendantas, ūkio 
vedėjas ir programos vedėjas. Tai 
gražus štabas, bet kiekvienam 
reikėjo dirbti už skiltį. Greitai 
buvo pastatytos palapinės, rastai, 
vėliavai stiebas ir iškelta plevėsavo 
mūsų gražioji trispalvė. Apie stiebą 
gražus papuošimas. Iškastas tri
kampis stalas su vyčiu viduryje. 
Laužavietė ir 4-s palapinės, viena 
priklausė virtuvės reikmenims ir 
maistui.

Pirmoji diena buvo darbinga, o 
vakare po laužo buvo smagu ilsė
tis... Ryte ūkio v-jui pirmas rū
pestis ruošti pusryčius, ogi visi 
produktai išnešti, puodai išvartyti 
ir pusryčių nėra... Krautuvė 2-3 
km., mašinos neturim, reikia tą 
atlikti peštuke, parsinešti, jeigu 
daugiau perki atveža. Tačiau nusi
minusių nebuvo, užsiėmimų daug, 
o ūkvedžiui mikliau apsisukus per 
porą valandų buvo sutvarkyta. 
Toliau sekė dienos programa, 
kurioje buvo iškyla susipažinti su 
medžiais, žolėmis, paukščiais ir 
t.t... Taip pat pasirūpinta ir lazdo

mis, ūkvedžio buvo kiek didesnė. 
Iškyla gerai pavyko, pietūs buvo 
skanūs, o po vakarienės nuleidžia
mos vėliavos, sukuriamas laužas, 
dainuojam, mainomės prisimini
mais ir užbaigiam su Ateina Nak
tis, lendam į palapines poilsiui. Bet 
vos tik sulindus į maišus, ūkio 
palapinėj ėmė puodai terškėti. 
Ūkvedžiui nebuvo ko laukti, tuojau 
griebė šviežią lazdą ir prie palapi
nės, o stovyklautojai iškišę galvas 
stebi kas bus. Prie palapinės ūk-s 
pasiruošęs šaut, gi tuo pačiu, gra
žus gyvulėlis užsidėjęs baltą uode
gą ant nugaros atpakalis lenda iš 
palapinės. Tuomet visi ėmė šaukti: 
— nemušk! — nemušk! Taip ir 
nusviro paruoštas ginklas, o ta, o 

i

ta gražuolė buvo SKU^K, nesijau
dindama ir nenusiėmusi uodegos 
nuo nugaros, apsisuko ir ramiai 
nužingsniavo. Tai buvo maloni 
pažintis, primenanti, kad skautas 
gamtos ir gyvulių draugas, antra 
nereikėjo kraustytis bei mirkti 
ežere, tuo pačiu susidėti maistą 
saugiai nepažįstant vietovės.

FM
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KIMO ŽAIDIMAS
LAVINA ATMINTĮ
PAŽIŪRĖK VIENĄ MINUTĘ Į ŠIUOS 

GYVULIUS. SURAŠYK. KIEK ATSIMINEI?

KIMO žaidimai
1) Dvi ar daugiau grupių. Sudėta 

15-20 įvairių daiktų. Visi žiūri 1 
min. Tada nusisuka. Žaidimo vedė
jas atima 1 daiktą. Visi vėl žiūri. 
Komanda turi pastebėti atimtą daik
tą.

2) Pastabumo Kimas— daug gam
tos paveikslų sudėta. Žiūri 2-3 min. 
Tada atimami. Grupės surašo, ką 
matė — kokius vaizdus. Kuri dau
giausia, laimi. Pabandyti antrą kar

tą.
3) Akys užrištos. Daiktai paduo

dami visiems iš eilės. Po to nusiri- 
šama, ir išvardinami paliesti daik
tai.

4) Uoslės kimas. Į pop. puodukus 
padedama įvairių prieskonių iš vir
tuvės. Akys 'užrišamos. Bandyti at
spėti visus ir surašyti.

5) Pardavėjas. Vienas žaidėjų gu 
ilvoja, kas jis yra. Tada be žodžių

>ando parduoti savo prekę, judės 
parodydamas, kas ji'yra. Visi

, bando atspėti.
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v. s. Juozas Toliušis, buvęs 
“Skautų Aido” redaktorius 
buvo labai pareigingas ir 
darbštus. O taip pat švelnaus 
ir malonaus būdo.

Visą gyvenimą įvairioje 
skautiškoje veikloje uoliai 
reiškęsis v.s. Juozas Toliušis, 
paskutinį dešimtmetį sveika
tai menkėjant, o ypač akių 
šviesai gęstant, buvo privers
tas atsisakyti visų pamėgtų 
darbų, įprasto visuomeniško 
gyvenimo būdo ir tenkintis 
siaura namų aplinka, vis ma
žėjančiu draugų ir artimųjų 
rateliu. Tik išimtinai retais at
vejais jį besutikdavome. Nors 
niekuo nesiskundė, viskuo do
mėjosi, stengėsi optimistiškai 
galvoti, jautėme, kad neilgai 
turėsime jį mūsų tarpe. Su ty
liu liūdesiu sutikome žinią, Į 
kad š.m. vasario 23 d. visų; 
mylimas Brolis Zulis (taip jis] 
mėgo būti vadinamas) išėjo 
Amžinybėn.

i

12

CANADA

KVIEČIAME 
„ROMUVOS” 
STOVYKLON

LSS Kanados rajono stovyk
la š.m. rugpjūčio 1-15 d. vyks 
mūsų gražioje „Romuvoje”.

1962 m. „Romuva” buvo 
įsteigta 49 akrų plote. 1998 m. 
ji padidėjo 22 akrais. Dabar ji 
apima 71 akrą. Vyksta dery
bos dėl dar 5 akrų, kurie labai 
pagerintų kitą pusę paplūdy- 
mio. Jau kelinti metai „Romu
vos” komitetui vadovauja j.s. 

! R. Sriubiškis, jo pavaduotojas 
Ir. A. Pacevičius, ižd. V. Paš
ius, tuntininkas s. M. Rusi
nas ir kiti tuntų vadovai. Re
vizijos komisija — s. K. Batū
ra ir L. Garbaliauskas.

Šiai vasarai atnaujinta vir
tuvė su visais reikmenimis. 
Didelė salė naudojama valgyk
lai, visokiems renginiams ir 
užsiėmimams. Puiki vėliavų 
aikštė ir jos gale erdvi lau

žavietė. Kita aikštė sportui. 
Yra ir gerai įruošta krepšinio 
aikštelė ( R. Geležiūno auka ). 
Gauta ir trečioji aikštė, tinka
ma įvairiems užsiėmimams ir 
automobilių pastatymui. Pato
gus paplūdimys. Yra ir pirtis. 
Nemažas pastatas laivams, 
nepalankiam orui esant, tin
kantis ir sueigoms.

Vandens sportui ar jūros 
skautų užsiėmimams yra 10 
baidarių, vienas nemažas bur
laivis ir vandens sargo valtis. 
Gerai įruoštos prausyklos su 
dušais ir kiti sanitariniai pa
togumai. Vilkiukams ir paukš
tytėms šeši nameliai su lovo
mis. Ant kalno didelis van- 
iens tankas, o prie vandens 
mūrinis pompos pastatas.

Kanados rajono stovyklon 
kviečiami broliai ir sesės ir iš 
kitų LSS rajonų, aišku, su jų 
tuntininkų leidimais. Norėtųsi 
priminti, kad ir taupumo at
žvilgiu (palyginus aukštą JAV 
dolerį su žemesniu kanadišku) 
būtų naudingiau stovyklauti. 
O atstumas šiandien irgi nėra 
bauginantis, ypač norintiems 
plačiau susipažinti su gamta. 
Kviečiame stovyklauti su mu
mis. Kitų LSS rajonų broliai ir 
sesės, norintieji stovyklauti 
„Romuvoje”, plačiau apie šią 
galimybę patirsite kreipda
miesi į „Rambyno” tunto tun- 
tininką s. M. Rusiną, 442 Val
leyfield Dr., Mississauga, Ont. 
L5A 1K9, Canada. Tel. — 416- 
588-3634.

s. F. Mockus
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PHILRDELPHIH

Vasario 21 d., Philadelphijos skautai 
dalyvavo ir asistavo trijų Amerikos karių 
pagerbime. Amerikos kariuomenė įteikė 
medalius trims seržantams už herojišką žygį 
Bosnijoje, UN taikos palaikymo misijoje. Žvalgų 
džipas užvažiavo ant minos, kuriame buvo du 
lenkai, danas ir lietuvis Normundas Valteris. 
Sužeisti lenkai ir žuvęs danas buvo išnešti iš 
sprogimo vietos, bet Valteris liko po apvirtusiu 
džipu. Sunkią ir pavojingą misiją ėmėsi trys 
amerikiečiai, prasiskindami kelią per 
užminuotą lauką. Rado, kad žuvusio kūnas 
buvo įstrigęs į priekinį langą. Reikėjo Išpjauti 
rėmus ir tik su peiliu tikrinant kiekvieną 
žingsnį, kad išvengti minų. Rizikuodami savo 
gyvybe jie nesijautė herojais ir pareiškė: “mes 
norėjome, kad Jis grįžtų namo, kaip ir mes.”

Apie šių kariškių būsimą apdovanojimą buvo 
sužinota iš pulk.leit. Isabell Naujokaitienės, 
kuri dirba gen. R. Ruddock štabe. Jos vyras 
Gediminas ir Rimas Gedeika apie būsimą įvykį 
informavo Philadelphijos apylinkės 
Bendruomenę. Philadelphijos LB apylinkė dėjo 
pastangas, kad ir Lietuva išreikštų padėką. 
Lietuvos vardu buvo įgaliotas maj. Voldemaras 
Sarapinas, gynybos atašė Wašingtone, įteikti 
padėkus pąžymėjimus. Pagerbimas įvyko

Sk. Rūta Bagdonavičiūtė, prit.sk. Daina
Maciūnaitė irsk. Aidas Gedeika

Nuotr. P. Vaškio

kariškoje bazėje. Dalyvavo lietuvių organizacijų 
atstovai. Pažymėjimų įteikime asistavo sk. Rūta 
Bagdonavičiūtė, prit.sk. Daina Maciūnaitė ir sk. 
Aidas Gadeika Po medalių įteikimo SFC 
Charles Crego, sgt. Robert Bastian ir sgt. Horace 
Johnson, kariškas orkestras ir kiti kariškiai 
atvyko į Lietuvių namus, kur įvyko 
Nepriklausomybės šventės minėjimas. LB 
Phlladlphijos apylinkė pagerbė tris karius 
lietuviškomis j uostomis.

vs Danutė Surdėnienė
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VILKIUKAI „DRAUGE"!!

VILKIUKŲ INVAZIJA Į 
„DRAUGĄ”

Šeštadienį, vasario 6 d., 
maždaug 2 vai. p.p. „Draugo” 
dienraščio pastatą Čikagoje 
okupavo iš Lemento Maironio 
mokyklos atvykę narsūs „Li- 
tuanicos” tunto „Geležinio Vil
ko” draugovės vilkiukai ir 
skautai, vadovaujami vadovų 
Algio Kazlausko, Romo Senke
vičiaus, Gintaro Aukštuolio ir 
lydimi gero tuzino tėvelių ir 
kelių rūpestingų mamyčių. In
vazija buvo draugiška, durų 
„šturmuoti” nereikėjo, nes jas 
atvykusioms plačiai atidarė ir 
vidun maloniai pakvietė pats 
„Draugo” administratorius Va
lentinas Krumplis ir su šypse
nomis sveikino spaustuvės 

darbų tech’ .Kims redaktores 
Jonas Kuprys, didžiojo preso 
operatorius Zigis Krūsnis, 
Bernardas Kordell ir „Skauty- 
bės kelio” redaktorė j.v.s. Ire- 

. na Regienė.
Arti 40 jaunųjų skautukų, jų 

vadovai ir tėvai buvo pakviesti 
apžiūrėti „Draugo” administ
racijos ir redakcijos patalpas,, 
parodytas gausus leidiniais1, 
knygynas, supažindinti su| 
laikraščio paruošimo ir spaus- 

; dinimo procesu. Parodyti gau- 
į sūs „Draugo” rinkiniai, su
kaupti beveik per 90 jo gyvavi
mo metų. Šiais rinkiniais ypač 
domėjosi vyresnieji svečiai.

Jaunimėlis buvo fotografuo

jamas, čia pat galėjo stebėti tų 
nuotraukų paruošimą spaus
dinimui šiam apsilankymui 
pažymėti, vilkiukams specia
liai paruoštus pirmą ir pasku
tinį „Draugo” vasario 6 d. lai
dos puslapius.

i Vilkiukams ir skautams vis
kas buvo įdomu, jie atidžiai 
klausėsi Valentino Krumplio 
pasakojimo, aiškinimų, atsa
kinėjo į jo klausimus. Ber
niukus labiausiai domino 
spaustuvė, įvairios mašinos, 
techniškas spausdinių paruo
šimas, o ypač juos žavėjo didy
sis presas — milžiniški popie
riaus ritiniai, smagiai besisu
kantys volai, virš jų slenkam , 
tys išspausdinti laikraščio i 
puslapiai, tos pačios mašinos 
dailiai sulankstomi — jau ga
tavai paruošti skaitymui..Vis
ką berniukai norėjo matyti,
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paliesti, pačiupinėti, kas ypač 
neramino preso operatorių Zi- 
gį Krūsnį, bet, budrioms ma
mytėms Dainai Siliūnienei ir 
IGailei Leipienei ■ stebint, nie
kas pirštų kur nereikia ne
kišo.

Vilkiukai ir skautai labai 
džiaugėsi jiems skirtais 
„Draugo” puslapiais. Visi no
rėjo šį „Draugą” ne tik sau 
gauti, bet ir draugams ir mo
čiutėms parnešti.

Viską apžiūrėję svečiai 
„Draugo” raštinės vedėjos Sil
vijos Krumplienės buvo pa
vaišinti pyragaičiais ir apel
sinų sultimis. O dosnusis ad
ministratorius kiekvieną ap
dovanojo — visi gavo po didelį 
spalvotą Žalgirio mūšio pa
veikslą, prel. J. Končiaus ang

lių kalba išleistą Lietuvos isto- 
Irijos knygą, poeto A. Tyruolio 
lietuvių kalbon išverstą Shon- 
doch sukurtą vizijinę poemą iš 
XIV amžiaus „Lietuvos kara- 

| liaus krikštas”, „Draugo” kny
gyne turimų knygų katalogą 
ir vėliausią „Pasaulio lietuvio” 
žurnalo laidą.

Dėkodami už įdomią iškylą 
ir dovanas skautukai sušuko 
„Ačiū, ačiū, ačiū” ir per visą 
pastatą nuaidėjusį savo drau
govės šūkį „Esam Lietuvos 
vaikai, geležiniai mes vilkai — 
a-ū-ū-ū!” Draugovės vardu dė
kodamas, vadovas ps. Algis 
Kazlauskas įteikė dovanėles 

j „Draugo” administratoriui V. 
Krumpliui, Jonui Kupriui, su 
|kuriuo vilkiukai susidrauga
vo, ir „Skautybės kelio” redak

torei j.v.s. Irenai Regienei, 
skatinusiai vilkiukus rašyti į 
„Draugą” ir jį kasdien skaityti.

Patenkintas buvo „Draugo” 
administratorius ir kiti jo 
„štabo” nariai, mielai paauko
ję šeštadienio popietę pabend
ravimui su jaunaisiais skautu
kais ir supažindindami juos su 
„Draugu” — vieninteliu lietu
višku dienraščiu už Lietuvos 
ribų, šiemet minintį savo gy
vavimo 90-sius metus.

„Invazijai” pasibaigus, visi 
džiaugėsi maloniai ir naudin
gai praleistu laiku, ypač, kad 
vilkiukai ir skautai viskuo 
domėjosi, buvo mandagūs ir 
disciplinuoti, už ką kreditas 
priklauso jų tėveliams ir ge
riems vadovams.

IR
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j DETROIT
Sekmadienį, kovo 7 d. Gabijos ir Baltijos 

tuntų skautės ir skautai suruošė tradicinę 
Kaziuko mugę. Diena prieš atrodė blogai... Per 
naktį daug prisnigo. Šeštadieninė mokykla 
atšaukta. Sunku važiuoti keliais. Bet pasirįžę 
padėjėjai suvažiavo Ir atliko visus 
paruošiamuosius darbus.

Po šv. Mišių visi suėjo į Dievo 
Apvaizdos parapijos salę. 
Tuntlninkas s. Paulius

Mugę atidaro buvę tuntininkai Danguolė ir Jurgis 
Jurgučiai

Jankus visus pasveikino Ir 
padėkojo už atsilankymą, ypač 
tokiu blogu oru. Mugę atidarė 
buvę tuntininkai Danguolė ir 
Jurgis Jurgučiai

Virtuvės kvapai visus viliojo 
pietums. Vyriausios
šeimininkės Onutė Abarienė ir 
Lėlė Viskantienė kartu su 
ilgamečiais padėjėjais paruošė 
skanių cepelynų, kugelio ir 
dešrų su kopūstais. Pavalgius 
visi ėjo prie pyragų stalo.

Gražiai išpuošti stalai visus 
kvietė apžiūrėti ir apsipirkti. 
Vyko loterija jaunesniems ir 
vyresniems. Atvažiavę “svečiai” 
pardavinėjo medžio ir gintaro 
darbus. Buvo įvairių žaidimų.

Broliai. Laurynas Valivonis, Vytis Anužis, Saulius Matvekas, Lukas 
Rudis, Matas Lukasiewicz, vadovas Darius Rudis, Tadas Lukasiewicz, 
Michael Harp, Marius Jankus, s. Juozas Orentas, Juozukas Zubrickas, 
Viktoras Puškorius, Marius Miliūnas, Linas Kasputis, Tadas Anužis, 
giliukas Marius Anužis

Paukštytės parduoda 'širdeles 
Draugininkė Kristė Zomborienė, 
Nemanytė ir Rima Giedraitytė

ir gryouKUS.
sesės Kristė Rasa Kaunelytė ir draugininkė Vida Gaižutytė prie 

prityrusių skaučių stalo
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Vaikams - krepšinis, ledo 
ritulys ir “laser tag”, o 
suaugusiems - golfas. Velykinio 
stalo loterija, kaip paprastai, 
buvo trutingiausia. Laimėtojai 
išsunešė kavos, arbatos, vyno, 
kumpi, saldumynų. Dėkingi 
šeimoms, kurios prisidėjo prie 
loterijos dovanų sukaupimo. 
L.S. Anužiai, A.M. Duobai, RK. 
Giedraičiai, RK. Karveliai, RL. 
Mikulioniai, S.K. Miškiniai, 
G. A Rudžiai ir R R. Vilkai.

Mugė praėjo labai sėkmingai. 
Dėkojame visiems už nuolatinę 
paramą. Lauksime visų kitą 
pavasari, kai Kaziuko mugės 
metu pradėsime
Gabljos/Baltijos tuntų 50 
metų veiklos jubiliejinius

Sesės. Rasa Kaunelytė, Elenutė Sventickaitė, Svaja 
Mikoliunytė, Laura Sirgedaitė, Alana Zomborailė, 
Karina Puškoriutė, Daria Zubrickaitė, Rima 
Giedraitytė, Liana Butkūnaitė,, p.s. Kristė 
Zomborienė, Kristė Nemanytė, Kristina Juškaitė, 
Diana Karvelytė, Diana Jankutė, Liana Šontaitė, 
Monika Mikulionytė, Julytė Sirgedaitė, p.s. Daiva 
Lukasiewicz, Vilija Mikeska, Monika Rudytė

^utkūnaitė^rKarinė M£aVf^a1' Liana Skautai. Tadas Kasputis, Andrius Giedraitis,
VuUiUnaite ir Karinė Puškoriutė bando laimę Andrius Miliūnas, Algytis Kasputis, Andrius Mass,

Michael Juška, Dovas Kaimelis, Manvydas Šepetys, 
ps. Robertas Selenis

Skaučių draugininkė
Fk,n,,t,ic

Rita Selenienė ir
~as Zableckis

Cepelinų specialistės Margaret Rudienė, Dalia Harp, 
Regina Puškorienė, Alma Butkūnienė, Alma 
Sventickienė •^ni^iripnė.
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Nepaprastą iškylą sausio 10 

d. surengė „Rambyno” ir „Šat
rijos” tuntai. Pasamdė auto
busą, kurį užpildė vilkiukai, 
vadovaujami Vytauto Ruslio, 
Dariaus Sondos ir Arvydo Ja
nušonio. Paukštytėms vadova
vo A. ir J. Sederavičiūtės. Taip 
pat dalyvavo skautai,-ės, pri
tyrusieji ir sk. vyčiai, vyr. 
skautės. ’Vadovavo tuntinin- 
kai s. M. Rusinas, j.ps. D. Riš
kienė ir keletas tėvelių. Auto
busas pasiekė Albion Hills 
parką, maždaug 50 km į šiau
rę, nuostabioje gamtoje pasi
puošusioje storu baltu sniego 
rūbu. Diena buvo saulėta, 
smagu buvo atlikti programos 
uždavinius sniege, kurio kai 
kuriems buvo net iki kaklo. 
Visi gerai nusiteikę naudojo 
slides, kiti rogutes-šliaužtus, o 
kurie jų neturėjo —kitokiu 
būdu atliko uždavinius. Vyres
niesiems buvo rūpestis kaip 
pasigaminti valgį, o kad būtų 
šiltas, reikėjo susirasti malkų 
lauželiui ant kurio kepė deš
reles ir virė karštą -kakavą. 
Prieskoniams naudojo dainas. 
Po geros mankštos ir skanaus 
pasistiprinimo, artėjant vaka
rui ir vėl pradedant snigti, 
reikėjo atsisveikinti su gražią
ja žiemos gamta, lipti autobu- 
san ir su daina važiuoti namo.

'T* :t* ;t’

. Sausio 23-24 d. DLK Min
daugo sk. d-vė, vadovaujama 
ps. R. Kalendros ir sk. vyčio 
M. Sungailos, iškylavo Wood
land Trails kanadiečių stovyk
lavietėje. Po sniego audros 
buvo smagu praktikuotis ir at
likti uždavinius, prižiūrint ir 
padedant prityrusiems vado

vams v.s. Romui Otto ir v.s. 
fil. Arūnui Dailydei. Įžengus į 
metro ir daugiau sniego klodą, 
pirmiausia reikėjo išsikasti 

; laužavietę, susirasti malkų 
laužui, kad galėtume pasiga
minti maistą, pasišildyti, pa
dainuoti. Be to teko įsirengti 
nakvynei snieginę „lapinę” 
(sniego urvą), kad būtų gera 
nakvoti, nesušalti. Skautinin
kui Romui vadovaujant tai

TORONTC SKAUTŲ KAZIUKO 
MUGĖ

Toronto lietuvių Prisikėli
mo parapijos patalpose sek
madienį, kovo 7 d., nuo pat 
ankstyvo ryto vyko skubūs 
pasiruošimai tradicinei Ka
ziuko mugei, kurios mintis šį
met buvo „Lietuvos legendos 
ir pasakos”. Visiems sutarti
nai dirbant, kilo paviljonai, 
laimėjimų lentynose rikiavosi 
laimikiai, virtuvėje skambėjo 
puodai, tarškėjo keptuvės, o iš 
įų sklindantys kvapai visiems 
žadėjo skanius pietus.

9:45 vai. ryto, komendanto 
ps. Gintaro Karasiejaus ko
mandai paklusę, paviljonuose 
išsirikiavo skautai ir skautės. 
Nuščiuvo ir gausiai susirin
kusi publika. „Rambyno” tun
to tuntininko pakviestas, dva
sios vadas s. tėvas Augusti
nas Simanavičius atidarė mu
gę, atrišdamas geruoju mazgu 
surištas tautines juostas, tam
priai laikomas pavyzdingų 
vilkiuko ir paukštytės.

Po atidarymo ir trumpo pa
sisveikinimo, paviljonuose li
ko tik tvarkdariai, o visi skau
tai ir skautės ėjo šventovėn 
išklausyti šv. Mišių ir savo 
patroną šv. Kazimierą prašyti 
palaimos. Mišias aukojo kle

nesunkiai atlikom, tačiau, kai 
reikėjo atsigulti bu^b truputį 
baugu, bet, pasikliaujant pa
tyrimu ir specialius miegmai
šius išbandžius, baimė praėjo. 
Iškyla buvo praktiška, links
ma — tokia, kokios ne visi 
skautai gali turėti. Visi daly
vavę dėkingi vadovams, links
mi ir pilni įspūdžių pasišne
kučiuodami grįžo namo.

F.M.

bonas tėvas Simanavičius, 
koncelebruojant kunigams 
pranciškonams — Eugenijui 
Jurgučiui ir Pijui Šarap- 
nickui. Prieš Mišias dvasios 
vadovas pasveikino skautus ir 
skautes, švenčiančius savo 
šventojo globėjo šventę, pa
gyrė gražiai paruoštą mugę ir 
palinkėjo Dievo palaimos. Pa
mokslą sakė kun. Edis Putri
mas. Jo puikiai paruoštas pa
mokslas buvo vaizdingai ir 
visiems suprantamas. Giedojo 
muz. s. Dalios Viskontienės. 
draugovė, vadovaujama ps. D. 
Kudelytės ir jos pavaduotojų, 
paruoštas jaunimo choras ir 
puikiai solo ištraukas atliku

si Barkauskąitė. Skaitinius 
skaitė s. J. Neimanienė. Po 
Mišių klebonas visus ragino 
užeiti į parapijos salę, paval
gyti skanius pietus ir paremti 
skautiško jaunimo veiklą, įsi
gyjant jų paruoštų muginukų.

Po Mišių skautai ir skautės 
skubėjo prie savo įsipareigoji
mų, o lankytojai buriavosi 
prie paviljonų ir buvo malo
niai aptarnaujami vikrių brolių 
ir sesių. Malonu buvo aplan
kyti paviljonus, pasigėrėti jų 
darbeliais ir mandagiu elge-
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siu.
Štai DLK Vytauto vilkiukų 

draugovės paviljonas su d-vės 
globėja j.s. E. Namikiene ir 
vadovais — V. Rusliu, D. Son
ia ir A. Janušoniu. Čia akį 
traukė įvairaus dydžio inki
lai, lesyklos, kimšti zuikučiai, 
papuoštos žvakės, gyvos ro
žės, riestainiai, pyragai... Vis
kas gražiai išdėstyta. Šis pa
viljonas, komisijos sprendimu, 
laimėjo pirmą vietą.

„Dainos” skaučių dr-vė, va
dovaujama s. fil. Nijolės Si- 
manavičienės ir ps. Irenos Pe
trauskienės viliojo skoningai 
išdėstytais pyragais, gausa 
„baravykų”, saldainių, įvai
riais rankdarbiais ir papuoša
lais.

Paukštyčių dr-vės paviljo
nas taip pat laimėjo pirmą 
vietą. Čia sumanių vadovių 
Aušros Wilkinson ir prit. 
skaučių R. Vanagaitės ir J. 
Thorn gražiai išdėstytais ska
numynais ir rankdarbiais su
silaukė didelio tėvelių ir 
svečių dėmesio.

DLK Gedimino prityrusių 
skaučių draugovė, vadovauja
ma ps fil. A. Simanavičįaus ir 
ps. Petro Pertrausko buvo 
įruošę „Daktaro Aiskaudos 
ambulatoriją”, kuri daugelį 
lankytojų domino video pro
grama, sprogūzais, riestai
niais, skaniais pyragais ir malo
niu patarnavimu.

Jūros skautų Herkaus Mon
ths įgulos vadas ps. dr. Jonas 
Birgiolas ir jo pavaduotojai 
turėjo ir „receptinių” marme
ladų, pagal jo senelio receptą 
išvirtą net 5 rūšių, bičių me
daus, riestainių, pyragų ir pa
puošalų. Greta brolių, „Kas
tyčio ir Jūratės” paviljone jū
rų skautės su vadove j.s. E. 
Namikiene, prekiavo gintaro 
papuošalais, gintaro paveiks-

Sesytės ruošia muginukus Kaziuko mugei.

lais, jūrų kriauklelėmis ir kt. 
Laimėjimui — didelį zuikį su 
parašu: „Ar jūsų dukrytė no
rėtų būti ūdrytė? Jų sueigos 
kiekvieną šeštadienį, linksma 
ir įdomi programa, o vasaros 
stovykla Romuvoje rugpjūčio 
mėn.”.

Skautiškų reikmenų sky
riaus vadovo ps. Alvino ir Sil
vijos Kišonų paviljone — 
skąutiškos uniformos, stovyk
liniai marškinėliai, visi reika
lingi ženklai, diržai, juostos, 
knygos, muz. įrašų juostelės 
ir kt. Tai labai naudingas pa
tarnavimas visai Toronto 
skautijai.

Ps. Ričardo Kalendros ir sk. 
vyčio Morkaus Sungailos va
dovaujama veikli DLK Min
daugo draugovė svečius vai
šino riestainiais, pyragais, 
vaisvandeniais, ledais, riešu
tais ir saldainiais.

Vyr. skaučių „Gintarių”, 
vadovaujamų ps. A.Puzerytės 
ir D. Bekerienės „Jonuko ir 
Gretutės” paviljone šalia tor
tų ir kitų skanėstų turėjo 

šaldytų virtinių, kuriuos mė
gėjai noriai pirko ir nešėsi na
mo.

Mažiausiųjų — liepsnelių ir 
giliukų paviljonui vadovavo 
ps. D. Petrauskienė. Čia, ša
lia 15-kos rūšių pyragų buvo 
gausu vaikučių spalvotų ir 
išdegintų lėkščių su „Romu
vos” ir kitokiais lietuviškais 
ženklais ir raštais. Tai akiai ir 
širdžiai mieli mūsų ma
žiausiųjų darbeliai.

Kun. Birutės vyr. skaučių 
turėjo didžiausią ir turtingiau
sią paviljoną. Čia buvo tauti
niais drabužiais puošnių lėlių, 
įvairių raštų ir dydžių tauti
nių juostų, austų prijuosčių, 
liemenių, megztų šalikų, koji
nių, kimštų žaislų ir kt. Turė
jo jos ir skanių tortų, napo- 
leonų, „grybų”, lašiniuočių ii 
kitų gardumynų.

Skautininkų/ių laimėjimų 
stalai buvo nutysę per visą 
sceną. Laimėjimus suruošė s. 
E. Simanavičienė. Susidomė
jimas buvo didelis, nes visi bi
lietai buvo pilni, o juos platino
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v.s. D. Keršienė ir v.s. V. Sen- 
džikas. Visi laimikiai išėjo, li
ko tušti stalai.

„Rambyno” ir „Šatrijos” tun
tų laimėjimų stalas turėjo tik 
10 laimingų bilietų, bet jie visi 
buvo vertingi.

„Romuvos” skautų stovykla
vietės paviljoną aptarnavo sto
vyklavietės valdybos pirm. j.s. 
Rimas Sriubiškis. Jis teikė in
formaciją apie „Romuvos” sto
vį, priėmė aukas ir nario mo
kestį. Šią vasarą Kanados ra
jono stovykla vyks rugpjūčio 1- 
15 d.

Valgyklą ir šioje Kaziuko 
mugėje tvarkė skautų/čių tėvų 
komiteto pirm. ps. O. Naru- 
šienė ir ižd. D. Karosas. Pak
viesta vyr. šeimininkė B. Sta
niulienė su talkininkėmis ps. 
D. Puzeriene ir G. Kubels- 
kiene, padėjėjais J. ir B. Wil
kinson, G. ir G. Thorn, B. ir A. 
Vanagais paruošė skanių lie
tuviškų valgių pietus. Tuoj po 
Mišių, prie ižd. D. Karoso sta
lo išalkusiųjų eilė didėjo — 
visi norėjo skaniai papietauti 
„cepelinais”, virtiniais, dešro
mis su kopūstais ir kitais ska
numynais.

Netrukus svečiai pripildė 
parodų ir virtuvės sales vai
šindamiesi ir bendraudami su 
rečiau sutinkamais draugais 
ir pažįstamais.

Skautai ir skautės dėkingi 
visiems mugėn atsilankiu
siems, įvertinusiems jų pas
tangas ir parėmusiems jų 
veiklą. O ypač dėkingi savo 
dvasios vadovui s. tėvui Au
gustinui Simanavičiui ir tė
vams pranciškonams dovanai 
leidžiamomis naudotis salė
mis ir virtuve. Nuoširdžiai 
dėkoja B. Staniulienei, vien 
už „ačiū” padedančiai jau ke
linti metai.

s. Feliksas Mockus

BOSTON „SENIEJI LAPINAI”
________ ___ -__ : J

Bostono “Senieji lapinai” 1972 m. suvažiavime Cape Cod, MA, 
minėjo savo veiklos 21 metų sukaktį. Priekyje_ vs Vytautas Dilba. 
Iš k. klupo vs Česlovas Kiliulis, si. Wemeris Mikaitis, s. Bronius 
Banaitis, ps. Ramūnas Kalvaitis ir ps Liūtas Gražulis. Stovi - si. 
Romas Leveckis, ps. Romas Bričkus, s Algis Ądomkaitis, ps Vincas 
Šnipas, vsl Vytautas Klemas irjvs Gintaras Čepas.

Šiais metais Bostono „Žal
girio” tunto „Senųjų lapinų sk. 
vyčių būrelis švęs savo jau 48- 
erių metų veiklos sukaktį.

Tai turbūt bus bene seniau
sias vienetas LSS-ąjungoje. 
Per būrelio eiles perėjo beveik 
penkios dešimtys narių, kurie 
dabar išsisklaidę po visą JAV 
ir Kanadą.

Bostone dabar yra 14 akty
vių narių. Būreliui vadovauja 
ps. Liūtas Gražulis.

Tačiau iš skautiškos rikiuo
tės būrelio nariai pradėjo ke
liauti amžinybėn. Pirmasis 
ten išėjo si. Tautvydas Šležas, 
vėliau ps. Vytautas Damb
rauskas, v.si. Viktoras 
Brandtneris ir neseniai ps. Ro

mas Venckus Kalifornijoje.
„Senieji lapinai” Romo atmi

nimą įamžinti pasirinko Lie
tuviškosios Skautybės fondą ir 
tam suaukojo 475 dol, iš kurių 
100 dol. aukojo dr. Vytautas 
Klemas ir po' 50 dol.: Algis 
Gustaitis, Gediminas Jozaitis, 
Vitas Koklys, Algis Kriščiū
nas, kun. Algimantas Žilins
kas; po 25 dol. aukojo: Bronius 
Banaitis, Vytautas Dilba, Al
gis Griežė-Jurgelevičius, Čes
lovas Kiliulis ir Ignas Vile- 
niškis.

Liūdime broliams Anapiliu 
išeinant. Prisimenam juos su
siėję, o šiuokart ir parama 
Skautybės fondui.

Senas lapinas Česius
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MONTREAL

Laurent ir Dalius Bulotai po 
skautų vyčių įžodžio

; Montrealio skautai ir viena skautė Sophie Bulotaitė po kelionės 
, slidėmis. Vadovai G. Bulota ir Romas Otto

Montrealio skautai toli miškuose įsirengė 
stovyklą 3-jų pėdų sniego apklotyje. Pasistatė iš 
sniego namą ir praleido savaitgali. Broliai 

Bulotai Laurent ir Dalius davė skauto vyčio 
įžodžius prie a-a s. Juozo Bulotos Lietuvos 
vėliavos

LSS JAV VIDURIO RAJONO VASAROS 
STOVYKLA

Kur: — Rako stovyklavie-
1 tėję prie Custer, Michigan.

Kada: — Nuo 1999 metų lie
pos 28 iki rugpjūčio 7 d. (10 
dienų).

Dalyvauja: — Visi Čikagos, 
Cleveland©, Detroito ir Omą- 
hos skautai ir skautės.

Tikslas: — Sudaryti sąly
gas Vidurio rajono skautams 
ir skautėms vasaros stovyklos, 
metu artimiau susipažinti ir 
susidraugauti su kitais Vidu

rio rajono broliais ir sesėmis.
Organizuoja: — Romas Ru- 

pinskas — LSB Vidurio tajono 
atstovas^ tel. 630-887-0189; it 
Audronė Gulbinienė — LSS 
Vidurio rajono atstovė, tel. 
630-668-0387.

iiifotmatįjai — Kovo mė
nesį bus pateikta daugiau ži
nių apie stovyklos ruošą. Iki 
to laikų dėl infortnacijos kteip- 
kitės į savo vietovės tuntinin- 
kus bei ttihtininkes*
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CHICAGO Pamaldose prieš mugę
Nuotraukos

Albinos Ramanauskienės

FU. Jonas Damauskas,, Nerijus Aleksa, Lina 
Modestaitė, Rasa Milo. Antroje eilėje: Iii. Gina 
Mačiulienė, fil. Rima Žukauskaitė, Lietuvos 
ambasad. Stasys Sakalauskas, garbės kons. 
Vaclovas Kleiza ir kons. Giedrius Apuokas

“Draugo” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, 
Lietuvos ambasdor. Dambrava ir Nerijos 
tuntininkė s. Vilgailė Lendraitienė

Lietuvos Seimo pirmininkas Vytautas 
Landsbergis sveikina mugės lankytojus

atidaro Kaziuko mugę "usros v^-^naves rankdarbiai
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NEIB VORK

KAZIUKO MUGĖ
New Yorko skautų ir skau

čių suruošta Kaziuko mugė 
įvyko sekmadienį, kovo 7 d. 
kultūros „Židinyje”. Oras ne
buvo palankus: išvakarėse pa
lijo, naktį atšalo ir truputį pa
snigo, tad iš ryto važiavimas 
buvo slidus. Tačiau saulutei 
pakilus ir savo skaisčiais spin
duliais nesaugaus važiavimo 
pavojų pašalinus, „Židinio” 
[kiemas, kaip matant prisi
pildė automobilių.

Kaip ir anksčiau rengtos, 
taip ir ši mugė buvo pradėta 
Mišių malda keliant žvilgsnį į 
Aukščiausiąjį.

Prie salės sienos buvo pa
dengtas Mišių stalas. Stalo 
viduryje — kryželis, pora žva
kių ir du vazonai raudonų tul
pių. Stalo priekyje — Vilniaus 
verbos, o iš šonų dideliuose 
puoduose, dar be „katinukų”, 
gluosnių šakelės. Sienoje prie
šais Mišių stalą tautine juosta 
aprėmintas — šv. Kazimiero 
paveikslas.

Giedant giesmę ,Alyvų dar
žely”, skautų ir skaučių su jų 
vėliavomis palydėtas, Mišių 
auką aukojo ir pamokslą pa
sakė vienuolyno viršininkas 
tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM.

Aukojimo dovanas — baltą 
leliją, skautybės knygą, duoną 
ir vyną atnešant, dovanų pras
mę aiškino Vida Jankauskie
nė (ji vadovavo ir Mišių gies
mėms). Mišių skaitymus atli
ko Aldona Katinienė, Jonas 
Jankauskas ir Aldona Žukie- 
nė. Mišios užbaigtos giesme 
„Marija, Marija”. Kadangi po 
kelių dienų švęsime Kovo 11- 

ląją — Lietuvon nepriklauso
mybės atstatymo šventę, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas.

Tėv. Pr. Giedgaudui atrišus 
dviejų sujungtų lietuviškų 
juostų mazgą, mugė tapo ofi- 
;ialiai atidaryta ir prasidėjo 
„turgus”.

Prekystalius turėjo: Algir
das Jankauskas — knygos, 
[žodynai, įvairios lietuviškos 
muzikos įrašų juostelės; Rai
mundas Gauba — gintaro pa
puošalai; Vilija Jurytė-Moran 

|— sidabro dirbiniai; Stasė Ale- 
liūnienė — juostos; Skaučių 
ižidiniečių — vyravo įvairūs 
audiniai, rankšluosčiai, tauti
niai drabužiai; Laurynas Vis- 
imantas turėjo iš šiaudinukų 
pagamintų kalėdų eglutės pa
puošalų.

Artėja Velykos — nelinks
mos jos būtų be margučių. Jų 
marginimo meną demonstravo 
Marija Žukauskienė ir Regina 
Ridikienė. Po Velykų, nors dar

WORCESTER
Skautų ir skaučių Kaziuko 

mugė tradiciškai visuomet 
ruošiama Verbų sekmadienį, 
tai ir šįmet ji vyko kovo 28 d. 
Maironio Parke, Shrewsbury, 
MA.

Po lietuviškų pamaldų šv. 
Kazimiero bažnyčioje, daugu
ma skubėjo ne į namus, bet į 
Maironio Parką Kaziuko mu
gės atidarymui. Skautai bei 
kiti prekeiviai dėliojo savo dir
binius ant prekystalių, o sesės 
skautininkės Vanda, Dana, 
Teresė ir Nijolė, virtuvėje pa
dedant talkininkėms Genei ir 
Dorothy, skubėjo ruošti pie
tus. Savo stalus čia turėjo ne 
tik skautai ir skautės, bet kai

ir labai negreit, ateis Kalėdos. 
Kaip iš šiaudelių pasigaminti 
gražius Kalėdų eglutės pa
puošalus mokė Patricija Sidie- 
nė.

Mažieji mugės lankytojai 
meškeriojo skautų įrengtame 
„ežerėlyje” ir jiems visiems 
sekėsi: kiekvienas pagavo po 
„žuvelę” ar po kelias, ir visi 
linksmi krykštavo. Paaugliai 
bandė savo taiklumą mėty
dami adatėles (darts) į taikinį.

Alkiu skųstis niekam nete
ko. Visi pasisotino skautų, 
skaučių ir jų mamyčių pa
ruoštais valgiais. Ypač vilio
jančiai atrodė saldumynais 
apkrautas stalas vyr. skaučių 
kavinėje.

Vyko gausių laimikių laimė
jimai. Ja rūpinosi ir bilietus 
platino Ona Osmolskienė.

Tik saulutei slenkant į vėly
vą popietę, skirstėsi mugės 
dalgiai. p paIys 

mynai iš Bostono, Hartfordo ir 
Aušros Vartų parapijos 116 
kuopos Vytės.

„Neringos” tunto tuntininkė 
v.s. L Markevičienė 12 vai. pa
kvietė į mugę atvykusius LSS 
Tarybos pirmijos pirm. v.s. B. 
Banaitienę ir Atlanto rajono 
skautų atstovą s. V. Dilbą ati
daryti mugę, atrišant geruoju 
mazgu surištas dvi tautines 
juostas, laikomas sesių. Po 
atidarymo svečiai — pirkėjai 
rinkosi salėje. Kiekvienas ga
lėjo rasti ką nors patinkamo 
nusipirkti, nes stalai buvo ap
dėti įvairiomis gėrybėmis: lie
tuviškais audiniais, gintaro 
papuošalais, medžio droži
niais, meniškais kryžiais ir 
Velykų margučiais. Čia buvo 
ir VIII . Tautinės stovyklos 
vaizdajuosčių, lietuviškų dai-
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puoštų įvairiais raštais. Ka- . 
daugi pavasaris — turėta ir 
inkilėlių sutikti grįžtančius iš 
šiltų kraštų paukštelius.

Kaip kiekvienais metais, se
sė Aldona iš Hartfordo, turėjo 
meniškų paveikslų, padarytų 
iš šiaudelių, kurie buvo viens 
už kitą gražesni. Be paveikslų 
ji turėjo vazas ir rėmelius pa
veikslams, sukurtus iš jūrų 
kriauklių. Jauniausieji mugės 
lankytojai galėjo pažvejoti 
„kūdroje” ir ten susimeškerioti 
kokį žaisliuką, ar šaudant pa
taikyti į kimštą meškiuką. No
riai visi pirko laimei išmėgint 
bilietus, nes turtingas laimi
kių stalas viliojo visus. Norin
tiems išmėginti savo meniš
kus gabumus, sesė Rasa rodė, 
kaip marginti velykaičius.

Kadangi iš virtuvės sklido ,

LIETUVOS SEIMO 
PIRMININKAS ČIKAGOS 

SKAUTŲ KAZIUKO MUGĖJE
Ilgoje Čikagos skautų Kaziu

ko mugės atidarymo tradici
joje esame turėję daug garbin
gų svečių, bet 41-oji daugeliui 
liks nepamirštama, nes joje 
dalyvauti atskrido net pats ' 
Lietuvos Respublikos Seimo 
pirmininkas prof. Vytautas 
Landsbergis.

Trumpai po 11-tos prie Jau
nimo centro sustojo ilgas bal
tas limuzinas. „Jau atvažiavo! 
Jau atvažiavo!” — pasigirdo 
balsai. Komendantas v.s. Ge
diminas Deveikis ir jo talki
ninkai turėjo nemažai vargo 
minioje (ypač tų su foto apara
tais) padaryti praėjimą sve
čiams. O jų buvo nemažas bū
relis.

Pagaliau atidarymas, kurį 

skanių valgių kvapai, lankyto
jai suko virtuvės link nusi
pirkti pietus. Čia pat stovėjo 
stalas su kvepiančia kava ir 
pačių sesių ir mamyčių kep
tais saldumynais. Buvo ir Put- 
namo seselių keptos ruginės 
duonos bei pyragų su razino
mis, prie kurio tiko lietu
viškas sūris, čia pat parduoda
mas.

Atsilankę Kaziuko mugėje, 
apsipirkę, praleidę sekmadie
nio popietę su pažįstamais, 
žmonės skirstėsi namo, c 
skautai ir skautės liko aptvar
kyti salę ir pasidžiaugti pavy
kusią muge. Skautai ir skau
tės labai dėkingi visiems atsi
lankiusiems ir parėmusiems 
jaunimo veiklą. Tad iki kitų 
metų Kaziuko mugės!

E. Č.

šįmet pravedė Akademinis 
Skautų sąjūdis. Skardus ko
mendanto švilpukas, komanda 
„Ramiai!” Balsai nuščiuvo. 
Prie didž. salės durų pasi
rodžius garbės svečiams, ati
darymui vadovavusi fil. Ramo
na Steponavičiūtė pasveikino 
visus atvykusius, o taip pat ir 
surengusius 41-ją Čikagos 
skautų ir skaučių Kaziuko 
mugę. Išvardinusi visus gar
bės svečius, Kaziuko mugę 
atidaryti pakvietė visų trijų 
tuntų pavyzdingų skautų,-čių 
atstovus —. „Lituanicos” skau
tų tunto skautą Nerijų Aleksą, 
,Aušros Vartų7„Kernavės” 
tunto skautę si. Rasą Milo, 
„Nerijos” tunto jūrų skautę 
vair. Dianą Modestaitę. Šįmet 

■ Akademinio Skautų sąjūdžio 
75 metų sukaktį švenčiant, 
vienas iš steigėjų — fil. v.s. Jo
nas Dainauskas buvo pakvies
tas perkirpti ketvirtąjį kas
piną; o patį svarbiausią — 
penktąjį kaspiną perkirpo Lie
tuvos Respublikos Seimo pir
mininkas prof. Vytautas 
Landsbergis, po to taręs trum
pą sveikinimą ir pasidalinda
mas prisiminimu iš jo patyri
mo Kaziuko mugėje, Vilniuje, 
prieš 60 metų...

Po V. Landsbergio žodžio, 
garbės svečiai buvo pakviesti 
apžiūrėti paviljonus, susipa
žinti su išsirikiavusiais skau
tų ir skaučių vienetais, kurie 
svečius sveikindami prisistatė 
savo vienetų šūkiais, apdova
nojo muginukais.

Garbės svečių priekyje „veži
mėliu” važiavo Velykė iš Vil
niaus (fil. Rima Žukauskaitė). 
Seimo pirmininką lydėjo jo 
žmona Gražina Landsbergie
nė, Lietuvos ambasadorius 
Washingtone Stasys Saka
lauskas, Lietuvos ambasado
rius Pietų Amerikoje Vytautas 
Dambrava, Lietuvos gen. kon
sulas Čikagoje Giedrius Apuo
kas, garbės konsulas Vaclovas 
Kleiza, LSS Vyriausia skauti
ninke fil. v.s. Rita Penčylienė: 
ir jos pavaduotoja v.s. Marytė 
Utz, ASS vadijos pirm. fil. Ri
mantas Griškelis, JAV Vidu
rio raj. vadas v.s. Gediminas 
Deveikis, LS Seserijos atstovė 
j.s. Audronė Gulbinienė, LS 
Brolijos atstovas fil. Romas 
Rupinskas, Jaunimo centro ta
rybos atstovas v.s. Jonas Paro
ms, „Draugo” dienraščio vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė, 
„Skautybės kelio” redaktorė 
jvs. Irena Regienė, fil. v.s. 
kun. J. Vaišnys, „Skautų aido" 
administratorė v.s. Albina Ra
manauskienė, gausi grupė Či
kagos lenkių skaučių ir
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u jSf x
'šaunūs. S. Marčiulionio mo
kyklos jaunieji krepšininkai 
su mokyklos direktore Zita 
Marčiulionyte, mokyklos ad
ministratore Aldona Nausė
diene ir treneriu Gediminu 
Ulių.

Svečiams apžiūrėjus mugę 
— o apžiūrėti buvo ką, nes 
mugė apėmė visus tris Jauni
mo centro aukštus, poilsio va
landėlės ir pabendravimui bu
vo pakviesti didžiojon kavi
nėn. Čia ,Aušros Vartų7„Ker- 
navės” tunto sesių ir labai pa
slaugių jaunųjų sesyčių sve
čiai buvo pavaišinti kava ir 
tortais.

O ką veikė kiti mugės lanky
tojai, kurių, nepaisant žiemos 
sukurtų staigmenų, ir šiemet 
buvo gausu. Vaikai, išprašę iš 
tėvelių „žaliukų”, apsuptyje 
laikė laimėjimų lentynas, kol 
jose nebeliko laimikių. Suau
gusieji apžiūrinėjo gausius ir 
įvairius eksponatus paviljo
nuose, ieškodami patinkamų 
savo namams puošmenų, ar 
tinkamų dovanoms daiktų, 
rinkosi ir pirko lietuviškas 
knygas, dainų kasetes ir vaiz
dajuostes, kurių apsčiai buvo 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
knygyne. Ypač domėtasi gra
žiai išleistomis knygelėmis 
vaikams. Apsipirkę poilsiavo 
pirmame aukšte gražiai įreng
tose vienetų kavinėse ir kant 
riai laukė prie valgyklos nuty 
susiose eilėse, dirginami gar
džių lietuviškų patiekalų kva- 
,pų. O vaikai spietėsi antra
jame aukšte, kur kiekvienoje 
klasėje buvo įrengti įvairių 
žaidimų kambariai. Čia kiek
vienas galėjo rasti ką nors jį 
ar ją dominančio.

Antrai valandai artėjant 
lankytojų minios pradėjo retė
ti. Tėvai rangstė mažylius, 
ieškojo vis sugebančių pas
prukti vaikų, vis'dar norinčių 

„mugiauti”. Vadovai ir vado
vės, atleidę pareigas pavyzdin
gai vykdžiusius seses ir bro-
lius, pradėjo krauti į dėžes Į mis.
pirkėjų neradusius šioje mu
gėje daiktus, ardyti paviljo
nus, tvarkyti naudotas patal
pas. Trečią valandą darbai ir 
mugė baigėsi. Apie vykusį di

Lietuvos Respublikos Seimo pirm. prof. Vytautas Landsbergis, atidaręs 
Čikagos skautų ir skaučių 41-ją Kaziuko mugę,-įspūdžiais dalinasi su jau- 
nametėmis mugės lankytojomis. Nuotr. Sauliaus Sasnausko

dįjį metinį renginį liudijo sa
lėje gražiai sudėti maišai su 
buvusių papuošimų liekano- 

41-oji mugė jau praeityje. 
Laikas pradėti galvoti apie pa
vasario iškylas, vasaros sto
vyklas ir pamažu planuoti 42- 
rosios Kaziuko mugės ruošą.

IR
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Pirmokėlė Raimonda, grįžusi iš 
mokyklos, rodo mamai savo 
piešinį.

- Gražus piešinukas, o ką tu čia 
nupiešei? - pagyrusi klausia mama.

- Na kaip tu, mamyte, 
neatpažinai savęs?.. - susirūpinusi 
atsakė Raimondėlė.

© © ©
- Julyte, kaip tu padedi mamai 

ruoštis namuose?
- Anksti atsigulu miegoti, kad 

netrukdyčiau.
© © ©

Papasakojusi apie įvairius 
pastarųjų dešimtmečių 
mokslininkų atradimus, mokytoja 
paklausė:

- Ko prieš keturiasdešimt metų 
nebuvo klasėje?

- Manęs, - pirmas atsakė Linas.
© © ©

Šarūnas belakstydamas po 
kambarį griuvo, užsigavo ir pradėjo 
verkti. Kitame kambaryje lovytėje 
gulintis mažasis broliukas 
Stepukas, išgirdęs brolio verksmą, 
taip pat paleido dūdas.

• Tu, Steputi, nerėk, dabar aš 
noriu verkti! - maldė jį Šarūnas.

ir susilips prieš saulę pasikaitini. Še,.'ar,.negerai?’.Saulelė nešykšti savo 
spindulių, ojjuodviem — malonumėlis.

Netikėtai saulelė šmurkšt po debesiu... 
.Audra!

Vėtra sufcriovė/juodviejų darbą.

VIII klasės mokinė
Renata RdilKAltĖ iš

Akmenės rajono

"Kregždutė"
Lietuva Ir patys pasiliko pliki. Gėda nuo žmonių. Į pasilikusias paklodes susivynioję kuria 

namo.
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