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Lina Baipšytė

esibra svarbu žinoti apie mūsų 
kraštą ir kartais pagalvoti ką tikrai 
mums reiškia būti lietuviais. Yra 
svarbu išlaikyti mūsų lietuviškus 
ryšius ir bendrauti su lietuviais, bet ar 
to gana? Ką mes daugiau galėtumėm 
padaryti dėlAmūsų tėvynės.

Aš ilgai galvojau, ką aš esu 
padarius ar galėčiau dar padaryti kas 
įrodytų piano jausmus apie 
lietuvybę. Buvo sunku sugalvoti ką 
aš pati esu įspūdingo padariusi. 
Tiesa, aš lankiau šeštadieninę, esu 
skautė ir daug metų priklausiau 
šokių grupei. Bet daug kas tą daro.

Vieną dieną sėdėdama klasėje, aš 
atsiminiau savo ’’Public Speaking” 
klasę. Man labai nepatinka sakyti 
prakalbas, nes aš labai susinervuoju. 
Pirmą dieną toj klasėj mokytoja 
mums liepė pakalbėti penkias 
minutes ir visiems papasakoti apie 
save. Žinoma, aš buvau labai ner- 
vuota ir iš pradžių maniau, kad 
neturėsiu nieko įdomaus savo klasei 
papasakoti. Gerai pagalvojus, 
nutariau jiems pasakyti, kad aš esu 
lietuvaitė ir papasakoti kaip mano 
seneliai ir tėveliai čia atvyko. Toliau 
aš papasakojau, kad aš esu skautė ir 
apie mūsų stovyklas Amerikoj ir 
kituose kraštuose. Paskui papasako
jau apie mūsų tautinius šokius 
apie mūsų šokių šventes ir keliones 
Amerikoj, Europoj, Australijoj ir 
kitur.

Mano klasė labai susidomėjo 
mano kalba ir norėjo daugiau žinoti 
apie Lietuvą. Daug kas nei nežinojo 
kur Lietuva yra ir kas ten dabar 
darosi. Visi buvo nustebę, kad čia 
gyvena tiek daug lietuvių ir kad mes 
palaikome ryšius vienas su kitu 
visame pasaulyje.

Po mano kalbos beveik kas 
savaitę kas nors paklausdavo manęs 
apie Lietuvą ir daug kas norėjo 
išgirsti mūsų kalbą. Aš tikrai 
nemaniau, kad jiems bus taip įdomu, 
bet esu laiminga, kad aš pakalbėjau 
apie lietuvybę.

Kai aš buvau jaunesnė, man 
dažnai nepatikdavo būti skirtinga. 
Dabar aš labai džiaugiuosi tuo 
skirtingumu ir geriau suprantu kiek 
daug aš iš jo gavau. Beveik viskas kas 
man yra svarbiausia ir mieliausia 
ateina iš mano lietuviško ben
dravimo ie todėl noriu kitoiems 
papasakoti apie tai.

Aš žinau, kad ta kalba mano 

klasėje nebuvo labai didelis dalykas, 
bet man buvo smagu pamokyti kitus 
apie Lietuvą. Tiesa, yra svarbu žinoti 
apie savo tautą ir išlaikyti mūsų 
lietuviškas tradicijas, bet taip pat yra 
svarbu leisti kitiems žinoti apie mus. 
Mes turime kartais išeiti iš mūsų 
lietuviškų ribų. Jei mes neišeisim, tai 

kas atsitiks? ..Lietuva liks mūsų širdyse, 
bet niekas nieko nežinos apie mūsų 
kraštą. M ūsųlietuvių yra labai mažai. 
Mes galime pasidaryti stipresni 
pasidalindami savo lietuviškumu su 
kitais. Jei stengsimės tą daryti, 
Lietuvos vardas liks ne tik su 
lietuviais, bet ir kiti apie ją žinos.
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LIETUVA
TĖVYNĖ MŪSŲ

MĖGSTAMIAUSI
AR DAŽNESNI VALGIAI
XIX-XX a.

didžkukuliai

VALGIAI
VAKARIENĖ:
— pieno sriuba ypač kukulaičių 
(trintynė ar gnaibytinė)
— pieno sriuba su miežių ar kviečių
kruopom
— pieninė tarkuotų bulvių kukulių 
sriuba
— sausienė( nuskustos virtos bulvės) 
su rūgusiu pienu ar saldžiu pienu 
(rytų aukštaičiai)

VALGIŲ LAIKAS:
— pusryčiai
— pietūs
— vakarienė
vasarų dar.
— pusiaurytis
— priešpietis
— pavakariai

VALGIŲ POBŪDIS:
— stipriausias valgis — pusryčiai
— pietums — kas liko nuo pusryčių
— vakarienė — lengva ir maždaug
-’ienoda visoje Lietuvoje

blynai 
ragaišis 
varškė

žuvis
\o

košės
kastinis (toks sviesta^
'šiupinys
sūris

rūkyta mėsa

bulvinės dešros s
grikiai,
grybai,
bulvės

METŲ VALGIAI:

— vasarų daugiau pieno ir pieno 
gaminių

— žiemų daugiau mėsos tarp Kalėdų 
ir Užgavėnių, raugintų kopūstų ar 
burokų sriubos

— sekmadienį — daugiau riebalų, 
grietinės, mėsos (vidurio Lietuvoje: 
miežių ar kviečių ragaišis arba 
bandelės su spirgučiais, taukais, 
grietine

— pavakariai: saldus pienas su 
duona ir sūriu, lašiniai, dešros, 
kumpis, kartais kiaušinienė ir blynai
— priešpiečiai( Aukštaitijoje): blynai 
ar duona su sriuba

VAISIAI: obuolys, kriaušė, vyšnia, 
slyva, trešnės (Žemaitijoj) 
PRIESKONIAI: svogūnas, svogūnų 
lapai (barščiai rytų aukštaitijoje), 
krapai, kmynai, česnakai, kiek 
mažiau: krienai, garstyčios; pirkti 
prieskoniai: pipirai, lauro lapai 
cukrus
MĖSA: mėgstamiausia — kiauliena: 
sūdoma, lašiniai ir rūkyti kumpiai, 
skilandis, dešros, vėdarai
GĖRIMAI: seniau mdus ir šviežia ar 
rauginta klevo ar beržo sula; alūs — 
salyklas (vid. ir šiaur.) ir miežių ir 
žirnių miltų ir apynių; gir-a, retai 
pirkta arbata, dažniau ramunėlių, 
liepžiedžių, žemuogės lapų, morkų, 
kmynų, mėtų, krapų .
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SENOVĖS VALGIAI: 
grūdai, mėsa, pienas, kai kurios 
daržovės, vaisiai, uogos, RUGINĖ 
DUONA

SVARBIAUSI GRUDAI: 
rugiai (duonai), miežiai (kruopos ir 
miltai), kviečiai, avižos

BULVIŲ VALGIAI (nuo XVII 
amžiaus):
vėdarai, didžkukuliai, švilpukai, 
virtos su rūgščiu pienu, varške ar 
pasukomis

K. Vaičiulytės pieš.

SŪRIAI: 
rūgštus, saldus, kildintinis, 
trauktinis, margas, su kmynais, 
minkštas, kvietinis

DARŽOVĖS: 1) kopūstai, 2) 
burokai, 3) agurkai, morkos, 
svogūnai, česnakai, kanapių pienas, 
XX a.: salotos, pomidorai, ridikėliai 
UOGOS: avietės, bruknės, 
žemuogės, mėlynės, spanguolės.

LAUKINĖS ŽOLĖS: 
rūgštynės, rytuose — barščiai

^auįifKal
O. Kurio krašto vieno dolerio 

pinigas pagražintas skautų paradu?
2. Koks buvo pilnas Kimo vardas 

ir pavardė? (Pagal imą pavadintas 
„Kimo žaidimas”).

3. Iš kokio krašto kilusi melodija 
skautų vakarinei maldai „Ateina 
naktis”?

4. Kas prasideda žodžiais 
„Brangindama/ s savo garbę . . .”?

5. Kiek yra skauto ir skautės 
įstatų?

6. Kaip vadinasi skautų ir skaučių 
maži būreliai?

7. Kodėl skautai sveikinasi kaire 
ranka?

8. Kodėl skautų ženkliukas yra 
lelijėlė?

9. Koks kraštas ir kada išleido 
pirmąjį pašto ženklą apie skautuš?

10. Kada Lietuva išleido pašto 
žeklą skautams, skautėms ir svarbiai 
stovyklai paminėti?

11. Ką rodo Japonijoje esančio 
paminklo varinė lenta, kurios 
nuotrauka šiame puslapyje?

Atsakymai 6 pusi.
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f * Klausimai 5 pusi.
1. Singapūro pinigas (čia tik dalis 

parodyta).
2. Kimball O’Hara autoriaus 

Rudyard Kipling knygose.)
3. JAV- Pilietinio karo metu, 

1862 m.' birželio mėn. generolas 
Daniel Butterfield buvo sužeistas ir 
gydėsi lauko ligoninėje. Jam kilo 
nauja melodija nuvargusiems 
kariams nuraminti po sunkios dienos 
ir liepos 5 d. ją paniūniavo savo 
trimitininkui. Melodija labai greitai 
paplito ir už mėnesio jau grota kario 
laidotuvėse. 1867 m. -,buvo 
atspausdinta. Taip paplito po visą 
pasaulį. Angliškai vadinama „taps”, 
nes seniau paskutinis signalas prieš 
naktį po prancūziškos trimito 
melodijos buvo mušamas būgnelis 11 
vai. vak.

4. Įžodis.
5., Dešimt.
6. Skiltis.
7. Baden-Powellis matė, kaip 

Afrikoje vadas su draugais sveikin
davosi, kaire ranka laikomą skydą 
padėjęs šalin. Tuo būdu parodė 
pasitikėjimą,, nes neturėjo kuo gintis. 
Kairė ranka yra arčiau širdies.

8. Senas žemėlapiu ■ simbolis, 
rodąs šiaurę arba kryptį. Taip pat 
panašus į strėlės galvutę. Baden- 
Powellis aiškino, kad skautai kitiems 
rodo gerą, tinkamą kryptį.

9. Čekoslovaikja 1918 m.
10. 1938 m. per II Tautinę 

stovyklą.
11. II Pasaulinio karo metu 

japonas kareivis pamatė sužeistą 
amerikietį dideliame mūšyje Ramio
jo vandenyno saloje. Amerikietis 
pirštais • sudėjo skautų salįųĮą. 
Japonų garbės taisyklės neleidžią 
pulti beginklio žmogaus, o be to 
japonas taip pat buvo skautas. Po 
karo amerikiečio šeima norėjo 
pagerbti tą įvykį ir visus skautus 

-karius.

Silpni laukia progos pasitaikant, 
o stiprūs patys ją sau susikuria.

O. Svett-Marden
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VENGRU
SKAUTU STOVYKLA 
STOVYKLA1985 m.
s.v. Andrius Skučas

Nuotraukos v.s. Stasio Ilgūno

Ročesterio skautams paskutinė vasaros stovykla 
įvyko ne su lietuviais, bet su vengrais. Šiais metais vengrų 
skautų jubiliejinė stovykla buvo Fillmore, N. Y., visai 
netoli nuo Ročesterio, N. Y. Jie kvietė svečiai ir lietuvius 
skautus, tai grupė Ročesterio- ir Clevelando skautų 
nuvyko savaitgaliui kartu su vyriausiu skautininku Kaziu 
Matoniu. Žinojom, kad bus įdomu pamatyti, kaip 
vengrai stovyklauja.

Penktadienį, rugpjūčio 23 d., išvažiavom anksti po 
pietų ir po keletos valandų atsiradom Fillmore miestelyje. 
Visai netoli miestelio vengrai turi savo nuolatinę skautų 
stovyklų, panašiai kaip lietuviai turi Raką arba Romuvą. 
Jie čia stovyklauja kasmet, bet šiais metais, jubiliejaus 
proga, buvo atvykusių iš tokių tolimų kraštų kaip 
Australija ir Vokietija. Didžiuma vengrų, su kuriais 
susitikome, buvo iš Clevelando, bet taip pat buvo ir iš kitų 
didesniųjų miestų kaip Philadelphijos, New Yorko, 
Hamiltono ir kt. Vengrai yra išsimėtę po Ameriką ir 
Kanadą panašiai kaip ir lietuviai.

Tą dieną mes pasistatėme savo pastovyklę, apėjom 
dalį jų stovyklos ir pasikalbėjom su daug skautų ir 
skaučių. Jie visi malonūs ir skautiškai draugiški, net 
paskyrė mums jauną vadovę, su kuria praleidom visą 
savaitgalį apžiūrinėdami stovyklą. Jie labai domėjosi 
mūsų uniformomis, šlipsais ir lietuvišku skautavimu. Visi 
sutiko, kad lietuviai ir vengrai labai panašiai sk'autauja, 
bet buvo ir keletas skirtumų.

Vengrų skautų-čių apdovanojimai

V.s. K Matonis ir lietuvių skautų delegacijos palydovas 
Victor A. Falk

Dalis lietuvių dalyvavusių vengrų stovykloje:Vyr. 
Skautininkai su Rochesterio skautais, viet. v.s. S. 
Ilgūnas, v. s. K. Matonis, ps. L Lelienė, vyr. sk. pi. A. 
Lėlytė, s.v. pi. A. Skučas, prit. ‘skautas A. Draugelis

Vengrų jaunimas beveik visada kalba tik vengriškai. 
Kai mūsų vadovė mums aiškino angliškai, kiti skautai 
žiūrėjo į mus lyg mes darytumėme kokį nusikaltimą. Tik 
tada jie suprato, kai sužinojo, kad mes ne vengrai. Jie taip 
iš pradžių galvojo tik todėl, nes jų tarpe labai retai girdėti 
angliškas žodis. Gal tokį sudrausminimą kalbėti vien 
vengriškai nebuvo taip sunku ir įgyvendinti, nes didžiuma 
jaunimo taip pat laisvai kalba vengriškai, kad nėra 
reikalo net retkarčiais panaudoti anglišką žodį. Taip pat, 
mums buvo paaiškinta, kad skautas, pagautas kalbant 
angliškai, turi nugriauti palapinę, parodyti vadovui ir per 
penkias minutes vėl ją pastatyti.

Tą naktį buvome pakviesti į prityrusių skautų ir 
skaučių laužą. Laužas buvo panašus į mūsų. Du 
laužavedžiai pravedė dainas ir pasirodymus. Į akį krito 
įdomus aprotys: vadovė skautur ir skautes suskirstė po 
du, po skautą ir skautę. Kiekvienas skautas įteikė skautei

i 7 4
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tvarka daug rimtesnė, negu pas lietuvius. Kai sužinojome 
kai kurias jų taisykles ir nuostatus, negalėjome suprasti, 
kodėl tiek daug jaunuolių grįžta kasmet į stovyklą, bet 
mums paaiškėjo, kad jiems tikrai patinka skautauti ir 
didžiuma pasilieka skautuose, nors tai ir reiškia daug 
daugiau darbo negu pas lietuvius.

Šeštadienį praleidom rytą lankydami pastovykles. 
Pirma ėjom pas vyr. skautes ir skautus. Mes vyr. skautus 
vadina vyčiais, o jie tebevartoja Baden-P owellio terminą 
ir. vadinasi ’’Rovers”. Jie gyvena kartu savo pastovyklėje, 
ir jų programa yra visai atskira nuo kitos stovyklos. Ta 
programa labai savotiška, ir mums atrodė, kad yra 
sunkesnė už mūsų vyčių programą. Roveriai daugiausia 
praleidžia savo laiką stovykloje stebėdami gamtą, ir ir 
mokosi išlikti gamtoje. Jie mažai ką daro pačioje 
pastovyklėje. Didžiuma jų pastovykles įrengimų tik 
reikalui. Jie retai stato įrengimus dėl grožio. Pastovyklėn 
paprastai jie renkasi tik miegoti ir valgyti. Kitą laiką jie 
kur nors kitur dirba ar iškylauja. V isą laiką jie bendrauja 
tik tarpusavy. Labai retai teatsitinka, kad jie prisidėtų 
prei bendros stovyklos programos.

Taip pat aplankėm seseriją ir matėm kaip jos gyvena. 
Pritrūko laiko pamatyti visus, nes po pietų buvo didelis 
spektaklis visiems skautams, skautėms ir svečiams. Iš 
pradžių buvo štabo ceremonijos ir kalbos, tada visokios 
grupės pašoko, padainavo ir kitaip pasirodė. Štabas 
apsidovanojo vienas kitą medaliais.

Naktį turėjo būti bendras laužas visiems, bet gaila, kad 
lijo, tai buvo nutrauktas. Mes patys Jankėm atskiras 
pastovykles, dalyvavom prityrusių skaučių lauže ir

Vengrų skautų vadovai

matėm Roverių laužo pabaigą.
Sekmadienį buvo uždarymo apeigos. Visi devyni 

šimtai skautų ir skaučių susirinko vėliavų aikštėje ir 
klausėsi štabo pranešimo, kaip praėjo jų jubiliejinė 
stovykla. Po pusės valandos, stovykla buvo oficialiai 
baigta. Atsisveikinom ir grįžom namo tikėdami, kad vėl 
galėsime kada nors atstovauti lietuviams vengrų 
stovykloje.

8
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Seniausias st o vyklautojas Laužavedžio lazda
84 metų

Vyr. Skautininkas v.s. K Matonis sveikina vengrus . 
kairėje vengrų Vyr. Skaut., dešinėje vengrų Sąjungos 
vadas

savo padarytą dovanėlę(kokį dailiai išdrožinėtą daiktelį), 
o skautė — savo darbo dovanėlę (šlipsą prilaikyti 
kaspinėlį) — skautui. Tada jie kartu peršoko laužą ir 
nuėjo atsisėsti. Greit po to laužas baigėsi, visi išsiskirstė. 
Po tylos tą naktį prityrę skautaĮnuėjo pas seseriją ir 
padainavo’’serenadą”. Tai,kitas vengrų; skautų paprotys 
broliai susirenka prie seserijos vartų ir, laikydami žvakes, 
dainuoja. Tada sesės jiems atidainuoja, tada broliai vėl 
joms atsako ir t.t. Ir tai tęsiasi gana ilgą laiką. Buvo labai 
gražu.

Sužinojom dar ir kitą vengrų skautybės savybę. 
Didžiumą laiko skautai ir skautės labai mažai kartu ką 
nors veikia. Tik pirmą dieną ir dvi paskutines dienas visi 
daug ką daro kartu. Pirmą dieną broliai bando susipažin
ti su sesėm, o sesės su broliais. Po to, savaitės metu, be.veik 
nebūna kontakto. Tik per stovyklos paštą skautai tegali 
susitikti su skautėmis. Jie gali rašyti (vengriškai) laiškus

\Iietuvių trispalvė vengrų 75 metų jubiliejinėje stovykloje 
Victor Falk, Vyr Sktn. v.s. K. Matonis, Rochesterio 

skautai: s. v. D. Kiršteinas, prit. skautas G. Draugelis, s. v. 
A. Skučas

sesėms, o jos rašo jiems, ir taip jie susipažįsta. Jų veikja 
sutvarkyta taip, kad broliai ir sesės retai temato viens 
kitą. Net ir laužai būna atskiri. Tik penktadienį visądieną 
jie veikia kartu. Vakare būna bendras laužas. Kai 
klausėm, kodėl jie šitaip daro, visi atsakė, kad tai padeda 
savitvardai.

Vengrų skautai yra įsivedę beveik karinę drausmę. Jų

9
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LIETUVOS DAILININKAI
Mstislavas Dobužinskis

Mstislavas Dobužinskis yra vienas iš tų lietuvių kilmčš 
žmonių, kurie savo kūrybą buvo priversti atiduoti 
svetimiesiems. Dobužinskio tėvas buvo kilęs iš senos 
lietuvių šėimos. Likimui lėmus tapo rusų caro karininku. 
Mstislavas Dobužinskis gimė Novgorode 1875 m. Jo 
meninė veikla daugiausia pasireiškė Peterburge. Čia jis 
tapo žymiu rusų dailininku. Reikia paminėti, kad jis 
pažinojo Čiurlionį ir labai daug jam padėdamas prisidėjo 
prie jo iškėlimo.

1923 m. atvykęs į Lietuvą ir čia jsijungis į Lietuvos 
meninį gyvenimą. Daug dirba teatro dekoracijos srityje, 
sukurdamas pasaulinio masto dekoracijų. Taip pat daug 
keliaudamas po Lietuvą nupiešė Lietuvos gamtovaizdžių. 
Šie meistriškai atlikti piešiniai pasiekė USA ir dabar yra 
Chicagoje. Mirė jis New Yorke. 1957?

Alsėdžiai - Tušas. 1933

Seda

"Radvila Perkūnas" operos dekoracija ir kostiumai
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Šiauliai Vilnius

Vilnius
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1985 metų Amerikiečių skautų tautinė stovykla įvyko 
liepos pabaigoj Fort A., P. Hill, Virginia, gražioje 
vietovėje prie F redricksburg.

Pasitaikė puiki proga man šioje stovyklije dalyvauti. 
Buvome du lietuviai skautai, brolis Vytautas Jokūbaitis, 
dalyvavęs jau daug jamborių ir tautinių stovyklų, ir aš. 
Stovykloje mums reikėjo būti sekmadienio rytą, 12:00 
valandą. Tad ilga kelionė iš Clevelando į Virginią — 
reikėjo anksti krltis. Brolis Jokūbaitis ir aš išvažiavome 2 
valandą ryto. Kelionė per Ohio, Pensylvanią ir Virginią 
buvo linksma ir įdomi; graži gamta ir įdomūs vaizdai.

Atvažiavome laiku, kaip tik pietums. Radome jau 
daug skautų ir darbininkų ruošiantis priimti stovyklauto
jus iš įvairių pasaulio kraštų ir iš visų Amerikos kampų. 
Viso stovyklavo 32,000 skautų. Brolis Jokūbaitis ir aš 
dirbome pastovyklės nr. 14 štabe, kur buvo Amerikos 
skautai iš -Ohio ir West Virginios. Ruošėmės dar visą 
dieną priimti atvykstančius skautus. Pagaliau visi 
suvažiavo ir stovykla oficialiai prasidėjo.

Brolis Jokūbaitis turėjo atsivežęs lietuvišką trispalvę. 
Ją iškėlė prie pat mūsų pastovyklės vartų.

Stovyklos pradžiai vakare buvo įdomi programa. 
Orkestrui grojan Amerikos himną per stovyklą perskrido 
JAV aviacijos lėktuvai, tai buvo labai gražu. Vėliau dalį 
programos atliko ’’Beach Boys”.

Lietuviai skautai aplankę PSA 
vasaros Jamboree 1985 m.

Stovykla buvo visas palapinių miestas. Ji buvo 
padalinta į pastovyklės. Maistą virėsi kiekviena skiltis 
prie savo palapinių ant anglių. Stovyklautojams buvo 
labai daug įdomių užsiėmimų, kaip įvairus sportas ir 
žaidimai, šaudymas, plaukiojimas baidarėmia ir ’’wind
surfing” buriavimas.

Stovyklautojam buvo įdomių kariškų ir komercinių 
parodų. Daug didelių bendrovių turėjo išstatę savo 
gaminius.

Oras buvo karštas, bet stovyklautojų nuotaika 
linksma ir gera. Visi susigtveno ir parodė tikrą skautišką 
broliškumą. Vieną labai karštą dieną, kai mes sušilę ir 
pavargę kasėme stovykloje griovius, atbėgo du maži 
skautukai ir atnešė mums vandens.

Viskas sekėsi neblogai, ko! mus neužklupo’’Hurican 
Bob”. Nugriovė mūsų pastovyklės palapines, sušlapo 
skautų miegmaišiai. Kareiviai paskolino antklodes, kad 
naktį stovyklautojai galėtų miegoti, o mes štabo narisi 
vežėme jų šlapius miegmaišius į artimą miestelį, kur visą 
naktį viešbučių džiovintuvuose juos džiovinome. Viso 
1200 šlapių miegmaišių!

Į stovyklos uždarymą atvažiavo ponia Reagan. Pats 
prezidentas buvo žadėjęs atvažiuoti, tačiau jam susirgus, 
atvažiavo jo žmona. Ji visiems stovyklautojams pasakė 
kalbą. Buvo daug reporterių, televizijos ir foto aparatų. 
Programoje taip pat dalyvavo ”Oak Ridge Boys”. 
Stovyklos uždarymui buvo suruošti labai didingi 
’’fireworks” sprogstamieji.

Stovyklą aplankė LSS Tarybos pirmininkas vs. P. 
Molis irvyr. skautininke vs. Gaskauskienė. Taip pat buvo 
atvažiavę ir dešimt Clevelando ’’Pilėnų” tunto skautų 
grupė — tai mano tuntas. Buvo labai smagu šioje 
stovykloje' pamatyti savo draugus. Tik gaila, kad jie 
tegalėjo čia pasilikti tiktai porą valandų.

Stovykla tęsėsi pusantros savaitės. Buvo gaila palikti 
naujai sutiktus skautus draugus ir tiek daug nuotykių.

Lauksime kitos stovyklos.

Paulius Tallat-Kelpša
Clevelando Pilėnų įimtas.

Tauta kyla ne savo ginkjų jėga, o savo 
žmonių charakteriu.

Baden Powell
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SKAUTIŠKU PROGRAMŲ BEI UŽSIĖMIMU 
ĮVERTINIMAS (PRIEŠPASKUTINĖS RUOŠOS METU-PLANAVIMO SRITYS IR KLAUSIMAI

1. ĮVYKIO - UŽSIĖMIMO REIKALINGUMAS
- ar visai aišku-, kad šio užsiėmimo/programos reikia?
- kokių asmenų ar grupių buvo atsiklausta patarimo?
- kokiu būdu buvo teirautasi?
- ar atrodo, kad šis užsiėmimas atitiks grupės poreikiams?

2. PROGRAMOS - UŽSIĖMIMO TIKSLAI
- ar siekiai aiškiai pasako, ką naujo dalyviai bus po įvykio išmokę?
- ar siekiai aiškiai aprašyti, apčiuopiami, pasiekiami, tinkami daly

viams, pritaikomi namie, šeimoje, mokykloje, skautiškoje veikloje?
- ar aišku, kuriuos siekius dalyviai turi atlikti ir kuriuos dalyviai 

turi galimybių pasiekti?
3. ĮVYKIO - RENGINIO DALYVIAI

- kiek asmenų dalyvaus?
- kaip jie bus atrenkami, parenkami, paskirstomi...?
- kokiais būreliais, poromis ar kt. užsiėmimas vyks?
- ar žinomas dalyvių amžius, patyrimas, domėsia'i, pasiruošimas?
- ar dalyviams šis programos dalykas reikalingas ir ar jie jaučia šio 

lavinimosi/mokymosi reikalingumą?
4. ĖJŽSIĖMIMO RUOŠA

- ar aišku, kaip šis užsiėmimas tinka visai skautiškai programai?
- ar įvykis jau išbandytas anksčiau ar visai naujai suplanuotas?
- kaip šis renginys paveiks kitus užsiėmimus, kurie vyks toje pačioje 

aplinkoje /pvz. stovykloje/ ar vėliau?
5. REIKALINGOS PRIEMONĖS

- ar yra kokių nors reikalavimų iš anksto prieš įvykį?
- ar reikalinga ir ką iš anksto dalyviams išdalinti ir kada bus įteikta

6. TURINYS
- kiek laiko užsiėmimui reikės?
- ar išrašyta užsiėmimo dalių eiga /’’darbotvarkė"/?
- ar turinys derinasi su užsiėmimo tikslais?
- ar turinys nutaikytas dalyviams sudominti, įtraukti, uždegti?
- ar reikmenys lengvai surandami, ar turi būti šiam įvykiui pagaminti?
- ar pilnas reikmenų, priemonių sąrašas?

1
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7. SĄMATA
- ar Sąmata išvystyta, tikroviška, smulki ir tiksli?
- iš kur ateis lėšos: iš dalyvių? iš tunto /ar kt./ kasos? Is kitur?

8> UŽSIĖMIMO VEDĖJAI, VADOVAI

- kas praves programą?
- ar jie pakankamai pasiruošę, šiam dalykui išsilavinę?
- ar su jais jau pasitarta? Ar jie sutiko prisidėti?
- ar- jie žino savo uždavinį - kas ką daro?
- ar numatytas vadovų/-ių, pravedėjų lavinimosi/ruošos laikotarpis?

9. ĮVERTINIMAS

- ar aiškiai žinoma, kokiu būdu bus įvertinta, kaip siekiai įvykdyti?
- kaip bus panaudoti įvertinimo duomens?
- ar įvertinimas parodys, kiek užsiėmimas/programa pasisekė?
- ar sėkmės ir nesėkmės bus dalyviams praneštos?
-ar įvertinimo duomens bus panaudoti panašių renginių ruošoje ateityje? 
kaip?

10. ŠALTINIAI IR TALKA

- ar žinomi visi talkininkai, padėjėjai? ar jie žino apie savo talką?
- ar reikalingos medžiagos, reikmenys, priemonės ir kt. prieinami?
- ar yra, kas pavaduotų, jeigu reikėtų
- ar tinkamiausiu ir geriausiu būdu panaudoti visi talkininkai pagal jų 

pasiruošimą, sugebėjimus, galimybes?

BŪDAI SKAUTYBĖS DĖSNIUS IR METODUS 
AIŠKIAU SUPRASTI

1. Sugalvoti užsiėmimą naujam vadovui/ei, tėvams ar kitiems, kuris juos 
uždegtų skautiška mintimi, sužavėtų skautų veikla, kuri mintimi pagrįsta.

2. Kokių vertybių laikosi ar kurias išreiškia kalbėtojai, aktoriai, knygos? 
Kurios šių vertybių kinta ar pasikeitė? Kodėl tie asmenys laikosi tų 
vertybių?

J. Ar "vertybės" ir "dora, moralė" tas pats? Ką rašo straipsniai, autoriai 
apie vertybes? Kaip pats/pati vertybes supranti?

4. Ar šiandien jaunimo dorovė menkesnė, negu mūsų laikais? Negu to jaunimo 
tėvų? Ar galima matyti tarpą tarp išpažįstamų vertybių ir gyvenimo pa
gal jas? Ar jaunimas tokį plyšį pastebi? Ką, kokius?

5. Peržvelgti ilgesnio laikotarpio sueigas, iškilmingas sueigas, stovyklas. 
Kokios vertybės išryškėja, bręsta, tobulėja? Kokios vertybės pamažu 
džiūsta ir nyksta? Kaip tas patį/pačią paveikia?

s
6. Išaiškinti skautybės tikslus naujam skautui, draugui, pažįstamų!, kito

kios organizacijos asmeniui grynai konkrečiais skautavimo pavyzdžiais.
7. Išklausinėti kitus vadovus, vadoves apie jų supratimą apie skautybę ir 

apie „savo įnašą į jaunų žmonių gyvenimą, visuomenę, tautą.
8. Aptarti skautiškus papročius-bei tradicijas ir išryškinti, kaip jie 

tiesiog rišasi su skautybės dėsniais. Šiaip papročiai ir skautybė?

2

14



9. Kokie dalykai socialiniame, visuomeniniame, politiniame gyvenime yra vi
sai priešingi skautų idealams? Kokios sąlygos priverčia žmogų savo 
išpažįstamų principų konkrečiose sąlygose nesilaikyti?

10. Kaip mus paveikia aplinka principų, dėsnių atžvilgiu? Kaip pasikeitė mūsų 
galvosena ąoie kurį nors klausimą, pvz. taupumą, ištikimybę, meną, aprangą?

11. Suvaidinti vadovą/ę, nepritariantį kuriam nors skautybės pradui ar meto
dui. Kaip įtikinti tokį žmogų? Ką klausti, sakyti? Ko klausytis?

12. Kokia prasme Baden-Powellis buvo savo laikų žmogus? Kokia prasme jį ga
lima laikyti toli matančiu ar "pranašišku"?

13. Palyginti skautiškas patyrimo laipsnių, stovyklų ir kt. programas - senų 
laikų ir dabar. Kaip užsiėmimai rišasi su laikų sąlygomis, reikmėmis?

1^. Tunto ar draugovės vadijos posėdyje stebėti, kaip reikalai aptariami, kas 
ir kaip vadovauja, kaip pranešama apie atliktus uždavinius, kiek laiko ko
kiam klausimui praleidžiama. Kaip šis posėdis rišasi su pačio/s pareigomis?4.

15. Kaip skautybė gali jauniems žmonėms padėti geriau išsiaiškinti savo ryšį 
su visuomene? su lietuvių tauta? su Lietuvos byla?

16. Stebėti jaunimą gatvėje,. užeigoje, užkandinėje, parkelyje, mokyklos valgyk
loje. Ką veikia, apie ką kalba? Kokie skautavimo dalykai jiems padėtų 
pasiekti tai, ko trokšta? Kaip skautybė galėtų juos paveikti, kad jie 
turėtų noro būti už savo ateitį atsakingi?

17. Stebėti sueigą, stovyklą, posėdį. Kaip panaudojamos mažos grupelės, skil
tys, būreliai? Kiek jaunimas įveltas į nuosprendžius, sprendimus?

18. Kaip vadovai/ės ir skautininkai/ės sužino, ko jaunimui reikia? kuo jaunimas 
domisi? kaip programa išreiškia jaunimo poreikius /kas jiems reikalinga/?

19. Palyginti skauto/ės įstatų žodžius įvairiose sąjungose, kraštuose? Kaip tie 
patys dėsniai išreiškiami kitu būdu? Kodėl pasirinkti kiti žodžiai ar kita 
reikšmė, pagrįsta skautybės įkvėpimu?

20. Kurie skautiško gyvenimo dalykai ligi šiol buvo veiksmingiausi pačio/s gyve
nime? Kur, kodėl?

KELIOS LENTELĖS VADOVAMS IR VADOVĖMS 
PASITIKRINTI APIE SAVO PAREIGAS

Žmonės - jaunesni ir vyresni - geriau išmoksta, jei sąlygos palankios
- patys veikia, daro, dalyvauja
- vedami atrasti naujų dalykų
- jaučia mokymosi asmeninę naudą ir vertę
- matydami teigiamus, o ne neigiamus, skirtumus
- būdami laisvi patys išbandyti ir būti lankstūs pritaikyti, daryti
- dalyvauti įvertinime ir įvertinti patys save
- pakankamai pasitikėti, kad galėtų bandyti ir rizikuoti
- būti paraginami savimi pasitikėti
- jausdami, kad esi kitų žmonių gerbiama/s
- priimami tokie, kokie yra, ir turėdami laisvės apsispręsti, kiek ir 
ką keisti ar keistis, jei iš viso

- jaustis pakankamai saugiai su kitais nesutikti ir atvirai savo mintis 
išbandyti

- turėti progą ar galimybę suklysti
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VADOVĄI IR VADOVĖS SUPRANTA, KAD MOKYMASIS, LAVINIMASIS:
- prasideda pačiame žmoguje, kai asmeniškai įsijungia, įsitraukia
- reiškia atrasti asmeninę prasmę ir naudą
- kyla iš patirties ir iš progos nešti atsakomybę
- tobulėja, kai bendraujama ir bendradarbiaujama su kitais
- užtrunka, nes reikia laiko laisvai su kitais pabendrauti, susikalbėti, 

klysti, pasidalinti mintimis ir savimi
-.kartais skaudus, nes vyksta kaita - kas nors seno ir gerai pažįstamo 

apleidžiama, kas nors naujo priimama
- reikalauja atvirumo, sąžiningumo ir visos žmogaus patirties
- susideda ne tik iš galvojimo, bet ir jausmų, nes asmeniniai ryšiai 

labai svarbūs uždaviniui atlikti
- ne kiekvienam žmogui toks pats - kiekvienas kitaip mokosi, lavinasi

VADOVAS IR VADOVĖ DARO TAI, KAS:
- padeda apspręsti ir apibrėžti grupės siekius
- padeda grupei judėti pirmyn šiems siekiams/tikslams įvykdyti
- parūpina grupei išteklius, šaltinius iš pačios grupės ir iš katur
- ugdo grupės-, susiklausymą, bendruomeniškumą
- tobulina grupės savitarpio ryšių kiekybę ir kokybę
- grupes nariams padeda jausti pasitenkinimą, būti patenkintais
-.vysto grupės teigiamus ryšius su kitais
- talkina grupei atpažinti kiekvieno nario/ės vertę ir pajusti, kas 

grupėje darosi, vyksta
VADOVAS UGDO GERĄ APLINKĄ IR DUODA PAVYZDĮ PAČIU SAVIMI- 
ASMENIŠKAI, KAI:

-> atidžiai ir kantriai išklauso ir klausosi
- kantriai sekdamas pažanga 'ir pergreit neįšokdamas, kai "lėtai” juda
- priima savo dalį atsakomybės, kai suklystama
- duodamas nariams progos plačiai išreikšti s'avo pažiūras ir jausmus
- stengdamasis grupei neužkrauti jau gatavų nuosprendžių
- savo įnašą sąlyginiai išreikšdamas, pvz. "Ar pagalvojote, kad..”,
kaip jums atrodytų, jei...”

- užtikrina, kad atpažįstamas ir vertinamas vadovavimas iš kitur, kitų narių
- padeda grupei spręsti sunkumus
- įnešdamas žinių
- siekdamas ir užtikrindamas, kad atsakomybe pasidalinama, patikima kitiems

SKAUTU SĄJŪDŽIO DĖMESYS — 
NE PROGRAMOMS, BET ASMENIUI

4.
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LOS ANGELES
STOVYKLA
BALTIJA 1985

Rima Navickaitė ir 
Auris Jarašūnas.

Los Angeles skautų stovykla Baltija įvyko, kaip 
visados ^gražioje Rambyno stovyklavietėje, netoli Big 
Bear ežero, aukštai San Bernardino kalnuose. Grynas 
oras, švelnus vėjas ir mėlynas dangus mums rodėsi 
kasdieną. Pirmą savaitę kartu .su vyresniaisiais 
stovyklavo paukštytės ir vilkiukai. Brolis Romas 
Jarašūnas vakarais švelniai užmigdydavo jaunesniuosius 
savo ukulele.

liepos 27
Iš pat ryto skautai ir svečiai rinkosi Rambyne. 

Dauguma žmonių pirmą kartą pamatė naują pastatą, 
kuris nebuvo visiškai užbaigtas, bet vistiek galėjome juo 
naudotis ir didžiuotis. Vakare, kai jau buvo įkurta 
stovykla, įvyko, dvinukų laužas. Broliai ištraukė vienos 
sesės vardą iš kepurės ir tie du apsirengė laužui kaip 
dvinukai. Naktį negalėjom gerai miegoti. Visi svajojom 
apie ateities nuotykius stovykloje.

liepos 29
Šiandien sesės ir broliai išėjo iškylauti. Prityrę skautai 

pasiliko. ir pastatė žymųjį ’’Club Rambynas”. Šioje 
skautiškoje vasarvietėje netoli jų pastovyjklės broliai

Jaunosios paukštytės. Nuotr. Brigita Novickytė.

Stovyklos viršininkas A. Sekas 
su vadovais: D. Giedraitienė, V. 
Sviderskas, M. Butkienė, ir L. 
J arašūnienė.

iškasė sėdynes, įspūdingus laiptus, pastatė apsaugą nuo 
lietaus ir saulės ir viską labai gražiai aptavrkė. Klubas 
buvo labai popupliarus ir dažnai naudojamas.

liepos 30.
Šiandien tvarkėm pastovykles ir puošėm jas pionieri- 

jos darbais. Skautai vėliau išėjo į buvusias aukso 
kasyklas. Rambynas yraHolciomb slėnyje, kuriame prieš 
daugelį metų žmonės ieškodavo ir dažnai rasdavo auko. 
Vakare buvo pirmieji šokiai. Šokiuose Paulius 
Mošinskas visus nustebino savo nepa-rastais ir 
nuostabiais judesiais: Visi bandė judesius pamėgdžioti, 
bet niekaip nepasisekė. Nuo to laiko stovykloje Paulius 
buvo visiems žinomas.

rugpjūčio 1
Naktį sargyboje sesių pastovyklėje buvo viena iš jūsų 

korespondentų Rima Navickaitė karu su jaunesne Nida 
Papalauskaite. Puolantieji prityrę skautai tyliai prisiar
tino prie Rimos ir ją pagrobė. V argšytė pradėjo klykti, bet 
negailestingieji broliai įkišo įjos burną skarelę. Jinai buvo 
nuneštą į brolių pastovyklę ir pririšta prie medžio. Ją 
paliko tenais ir sugrįžo į neapsaugotą sesių rajoną. Tenais 
jie rinkosi sesių uniformas, šlipsus, švarkus, gaireles ir 
batus taip kaip iš krautuvės. Grižę jie paleido sesę Rimą, 
kuri prižadėjo atsikeršyti sakydama ’’bus blogai”. Iš ryto 
prityrę skautai paskelbė, kad jeigu sesės nori atpirkti savo
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sudarė broliai Saulius Vizgirdas, Auris Jarašūnas, Tomas 
Burokas, Aleksas Baipšys, Ričardas Reivydas, Tauras 
Radvenis, ir Antanas Kašelionis. Kiti lietuviai suėjo 
paskatinti savo komandą, kuri sumušė amerikiečius 
abiejuose įtemptuose žaidimuose.

Pastovyklės viršininkas Fredas 
Prišmantas ir RV Rajono vadė 
Marija Butkienė laukia puesryčių.

Nuotr. T. Giedraitytė..

Naujosios Palangos Tunto vyr.
skautės. Nuotr. Monte Sodeika.

daiktus, jos turi puolikams patarnauti per vakarienę 
dėvėdamos savo maudymosi kostiumus.

Diena buvo paskirta tėvynei. Iš ryto atkūrėm 
Nepriklausomybės akto pasirašymą, kurį pravedė brolis 
Fredas Prišmantas. Po pietų apie Lietuvos kariuomenę 
kalbėjo brplis Vilkas, apie skautavimą kalbėjo sesė Rima 
Navickaitė, apie literatūrą ir švietimą sesė • Gailė 
Radvenytė, ir apie liaudies dainas sesė Dalia Venckutė.

Vakare laužas, pagerbti žuvusius už Lietuvos laisvę, 
buvo labai griaudus. Sudaunavom atitinkamas dainas ir 
visi nuėjom į vėliavų aikštę nešdami po uždegtą žvakutę, 
kurią padėjom ant altoriaus. Visiems buvo labai 
įspūdingas vakaras.

rugpjūčio 2.
Šią sporto dieną nuvažiavom į Big Bear parką. 

Žaidimus pravedė sporto vadovė Rymantė Vizgirdaitė ir 
jos padėjėjai. Paskirtos komandos žaidė tinklinį, 
kvadratą, ir ’’socer”. Po žaidimų ir pizzos puotos, skautai 
lošė tinklinį prieš grupę amerikiečių. Lietuvių komandą Prityrę broliai įžygiuoja.

15

19



■

mgpjū<0o 3
Iš ryto sesė Jūratė Venckienė 

parodė infofinacinę ir komišką filmą 
apie atsargą gamtoje ir pravedė 
pokalbį ką daryti pasimetus. Pb todr. 
Dainius Mūlokas pravedė įkandimų 
stotį, dr. Rolandas Giedraitis prav
edė žemės drebėjimų stitį, ir dr. 
Loreta Mulokienė pravedė 
kvėpavimo sunkumų stotį. Tuoj po 
Mišių kunigas pašventino naują 
pastatą iškilmingoje ceremonijoje. 
Per vėliavų nuleidimą biuvo labai 
daug įžodžių. Dalyvavo 
aštuoniasdešimt uniformuotų skautų 
— daugiau negu bet kurią kitą dieną. 
Naktį per didįjį valandos su puse 
ilgumo laužą tema buvo televizija, o 
laužavedžiai jūsų korespondentai, 
įdomių ir originalių pasirodymų

Į vėliavų aikštę, vėliavų' nuleidimui.

Kunigas Olišauskas pašventina pastatą iškilmingoje ceremonijoje..

buvo labai d aug. Vienam pasirodyme 
grupė skautų ir skaučių dainavo 
Esam Pasaulis (We are the World) 
lietuviškai. Taip pat buvo bananų 
valgymo ^varžybos. Išrinktiesiems 
buvo užrištos akys ir pasakyta tas, 
kuris daugiausia bananų suvalgys per 
minutę, laimės. Varžyboms prasidė
jus pasirodė kad visiems, išskyrus 
Jonui Bužėnuf; buvo atrištos akys, o 
vienintelis Jonas buvo greitai 

maitinamas. Varžyboms .pasibaigus 
vargšas Jonas su pilna burna nusi
juokė, sužinojęs, kad jis buvo 
apgautas.

. Antrą savaitę Kastyčio 
pastovyklės viršininko pareigas 
perėmė brolis Vytas Dabšys iš brolio 
Fredo Prišmanto. Birutės 
pastovyklės viršininkė sesė Rita 
Čekanauskaitė perėmė pareigas iš 
sesės Danutės Giedraitienės. Slaugės 

Aldonos Venckienės pareigas perėmė 
daktarai Loreta ir Dainius Mulokai. 
Rūtai Mulokienei išvažiavus vir
tuvėje vadovavo Birutė Viskantienė 
ir Aldona Kudirkienė. Kadangi 
brolis Albinas Sekas turėjo trumpam 
išvykti, stovyklos viršininke tapo sesė 
Laima Jarašūnienė. Drauge 
stovyklavo RV Rajono vadės. Marija 
Butkienė ir v. s. Vaclovas Sviderskas 
padėdami vadovams.

Sesės Teresytė ”Tė” Giedraitytė 
ir Brigita Novickytė.

Nuotrauka Arvis Jarašūnas.
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Gražiai apsirengusios sesės' pasirodo, broliams.

rugpjūčio 4.
Anksti rytą visus pažadino 

vienuolika sesių, kurios didžiavosi 
savo naujais mėlynais kaklaryšiais. 
Jos džiaugsmingai lakstė per brolių 
pastovyklę atidarydamos palapines 
ir dainuodamos. Taip pat sužinojom, 
kad naktį trys broliai tapo vyčiais.

Dieną prityrę skautai statė 
didžiulį Lietuvos žemėlapį iš sutrintų 
anglių ir miltų. Žemėlapis su daug 
geografinių detalių pradžiugino visus 
svečius.

rugpjūčio 5.
Atvykusi sesė Birutė 

Prasauskienė pravedė CPR kursus, 
kuriuos išlaikė trisdešimt dy 
stovyklautojai. S. Varnas išleido 
stovyklos laikraštėlį, į kurį nuotykius 
surašė broliai ir sesės.

rugpjūčio 6.
Šiandien broliai ir sesės kartu 

išėjo dviejų dienų iškylai anapus Big 
Bear ežero. Pavargę atsiradome 
gražioje aikštėje. Vėliau viena grupė 
išėjo apsižvalgyti ir netoli surado 

Snow Forest slidinėjimo vietą šiuo 
metu uždarytą. Vakare buvo labai 
įdomus laužas per kurį žaidėm ilgą ir 
juokingą ’’sherades” žaidimą. Po 
laužo žaidėm su skrendančia lėkšte, 
kuri švilpia ir naktį šviečia. Buvo dar 
antri laužai su žodžių žaidimais, 
dainomis ir juokais. Pagaliau po 
žvaigždėtu dangum užmigom.

rugpjūčio 7.
Pavalkgėm pusryčius ir 

susipakavę išėjom. Atsiradom sutar
toje vietoje ir mus visus išvežė į 
miesto baseiną. Baseine grupė 
skaučių vedamos Gailės Radvenytės 
dainavo lietuviškas dainas. 
Amerikiečiams patiko ’’koncertas”.

rugpjūčio 8.
Luže per pašto išdalinimą, visos 

sesės gavo po labai įdomų ir 
originalų meilės raštelį iš brolio, 
kuris pasirašė kito nestovyklaujančio 
skauto vardu. Tas kitas skautas ne 
labaisėkmingai bandė auginti ūsus. 
Kiekvienai sesei autorius prižadėjo, 
kad jis jai augina ūsus. Sesės, visos 
buvo labai patenkintos, kol jos

B. Brazdžionis

Mylėsi Lieluvq iį tolo. 
Visa širdim, visais jausmais.

< Geri draugai — broliai Vincas 
Giedraitis, Tomas Viskanta ir 
Pauliua Kudirka.

Nuotrauka Tersytė Giedraitytė.
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Nuotr. E. Jarašūnas.
Straipsnio autoriai Auris

Jarašūnas ir Rima N ovickaitė su sese
Rambyno garsusis šokikas 

Paulius Mošinskis.
L. Jarašuniene.

sužinojo^ , kad misoms tai buvo 
prižadėta. Kažkaip įspėjo sesės, kad 
tikrasis autorius buvo A. Jarašūnas.

rugpjūčio 9.
Šiandien įvyko ilgai lauktas Par

tizanų mūšis . Kiekvienas 
stovyklautojas gavo keletą pop
ierinių servetėlių, kuriose buvo 
įvynioti miltai. Komanda, kuri 
’’nužudė” visis kitus su šiom bom
bom, laimėjo. Visi grįžo balti ir 
išvažiavo į baseinų.

rugpjūčio 10.
Dienų Vincas Skyrius pasakojo 

apie Baltic American Freedom Cruise 
iš kurio jis tik ką buvo sugrįžęs. 
Vakare paskutinis laužas buvo ilgas, 
bet liūdnas. Pagalvojom, kad dainos 
vėl aidės per mišką tik už 
penkiasdešimties savaičių.

rugpjūčio 11.
Iš pat ryto prasidėjo palapinių ir 

pastovyklių tvarkymas. Pastato 
langai ir durys turėjo būti užkalti ir 
viskas išnešta. Buvo liūdna palikti 
savo draugus ir mylimą 
stovyklavietę, bet mes su savim 
pasiėmėm daug, daug gražių at
siminimų, kurie gyvens mūsų min
tyse ir širdyse iki kitų metų stovyklos 
— Rambyne.

Prie savo padarytų rankšluostinių 
Los Angeles Kziuko mugėj Birutės 
draugovės prityrusios skautės: Tina 
Petokaitė, Undinė Mulokaitė, An- 
drytė Giedraitytė, draugininke ps. 
Angelė Sodeikaitė, Nida 
Gedgaudaitė, Dalvtė Navickaitėj

V iskas atrodo geltona geltonoms 
(tulžies) akims.

Pope
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LAUMĖS ANGELU MIESTE

Vyr. sk. vyr. Gailė Radvenytė

Nuo pereitos vasaros, nemaža grupė Los Angeles 
apylinkės vyr. skaučių kandidačių pradėjo dirbti kartu, 
norėdamos šią vasarą duoti vyr. skaučių įžodį. Ši grupelė, 
pasivadinusi Laumių būreliu, susirinko kas tris savaites, 
ir visus metus stropiai dirbo. Laumes globojo, jas 
ruočdama šiam svarbiam įžodžiui, skautininke Dalia 
Sodeikienė, kuriai padėjo Regina Vilkaitė-Jogienė ir 
Janina Ruibytė. Kandidatėm buvo leidžiama praleisti tik 
vieną sueigą. Praleidžiant dvi sueigas, parodė, kad sesė 
nemanė, kad*mėlynas šlipsas vertas pasiaukojimo ir 
nebuvo leidžiama toliau dalyvauti Laumių būrelyje.

Sueigose buvo diskutuojamos įvairios skautiškos 
temos, kur sesės gavo progų pasiklausyti vyresnių, 
patyrusių skautų preligentų. Sesės yra labai dėkingos jų 
svečiams, skautininkei Prasauskienei, vyr. skautininkei 
Barmienei, prel. V. Bartuškai ir kunigui broliui Saulaičiui 
už jų įteiktas žinias.

Į Kalėdinę sueigą buvo kviečiamos visos Palangos 
tunto vyr. skautės. Šis Kalėdinis subuvimas buvo labai 
įspūdingas, ir Luaumės džiaugėsi, kad susirinko nemažas 
būrys vyr. skaučių į šią sueigą.

Sesės daug dirbo ruošdamos įvairias sveikinimo 
korteles, išdegintas medines kankles ir įvairius audinius 
Kaziuko mugei. Svečiai buvo sužavėti kandidačių darbais 
ir per penkias minutes išpirko visas kankles.

Kiekviena kandidatė Laumių būrelyje atliko gerą 

darbelį, kaip nors pagelbėdama lietuvių visuomenei, arba 
skautų organizacijai, arba individams. Kelios aplankė 
lietuvius senelių namus,' kitos aptarnavo svečius skautų 
parengime.

Vyr. skautės kandidatės turėjo parašyti po temą ir ją 
pristatyti kitoms kandidatėms, vyresniems vyr. 
skautėms, Rajono vadei, vyr. skautininkei Butkienei, ir 
Palangos yunto tuntiriinkei, skautininkei Jarašūnienei. 
Po pristatymo, buvo progos klausti klausimus ir 
diskutuoti temas.

Gale metų, ir vasaros pradžioje, kiekviena vyr. skautė 
kandidatė turėjo privačią sueigą su sese Sodeikiene, 
Laumių globėja. Šiuose susitikimuose sesė Sodeikienė 
bandė susipažinti su individualiomis sesėmis. Taip pat jai 
buvo lengviau nuspręsti kurios sesės buvo tinkamai 
paruoštos duoti vyr. skaučių įžodį.

Laimingai, visos devynios Laumės, kartu su dviem 
sesėm iš San Francisco, stovyklos vidurinį savaitgalį, 
davė vyr. skaučių įžodį. Sekmadienio rytą, rugpiūčio4 d., 
bėginėjo laimingos naujos vyr. skautės, prikeldamos visus 
miegalius skautus, skautes ir svečius. Štai buvo 
pristatytos naujos vyr. skautės: Lina Baipšytė, Audra 
Dapšytė, Audrė Koklytė, Rima Navickaitė, Gailė 
Radvenytė, Aida Schukšaitė, Audra Tonkūnaitė, Daiva 
Venckurė, Rymantė Vizgirdaitė, ir iš San Francisco, 
Daina Junutaitė ir Brigita Novickytė.

Los Angeles Laumių būrelis po vyr. skaučių įžodžio 
Rambyno stovykloje. Pirmoj eilėj: Rymantė Vizgirdaitė, 
Audrė Koklytė, Gailė Radvenytė, Audra Dabšytė; antroj 
eilėj: Rima Navickaitė, Daiva Venckuytė, Lina Bipšytė, s. 
fil. Dalia Sodeikienė (vadovė), Audra Tonkūnaitė, 
Brigita Novickytė (S. F.), Aida Shukštaitė, Daina 
Janutaitė (S. F.).‘

Pirmoj eilėj: Rymantė Vizgir
daitė, Audrė Koklytė, Gailė 
Radvenytė, Audra Dabšytė. Antroj 
eilėj: Rima Navickaitė, Daiva 
Venckutė, Lina Baipšytė, s. fil. Dalia 
Sodeikienė (vadovė), Audra 
Tonkūnaitė, B rigita N ovickytp (s. f.), 
Aida Shukshtaitė, Daina Janutaitė 
(s. f.)

Los Angeles Laumių būrelis 1985 
po vyr. skaučių įžodžio.

Žmonėms jėgų netrūksta — jiems 
trūksta valios.

V. Hugo
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DETROITO
3 5 “mečio

.1. Sveikiname brolį Saulių po 
vilkiuko įžodžio.

2. Pionerija smarkiai dirba, 
patyrę skautai ir skautės.

3. 35-čio vartai kviečia visus į 
stovyklų!

4. Stovyklautojai su vadovais: 
patyrusių sk. dr-kas ps. Donatas 
Ramanauskas, vikiukų dr-kas vyr. 
sk. Paulius Jurgutis, adj. ps. Linas 
Orentas, ’’Atžalyno” stovyklos 
vadovas tuntl' ps. Juozas Orentas 
’’Atminimų” stovyklos vadovė tunt. 
s. Danguolė Jurgutienė, paukštyčių 
vad. vyr. sk. Paulita Abarienė, 
komendante vyr. sk. Alma 
Mtveikaitė, vyr. sk. dr-kė Alma 
Naumaitė, patyrusių sk. dr-kė j. ps. 
Milda Arlauskaitė.

5. Stovyklų viršininkai vėliavų 
nuleidime su svečiais, v. s. Jūratė 
Pečiūnienė, v. s. Liuda Rugienienė, 
ASS pirmininku Kęstučiu Jėčium ir 
s. Jonu Arminu.

6. Prelatas Celiešius su sese 
tuntininke ir jaun. skautėm-ais po 
Žolinės miške.

7. Vilkiukai pasiruošę inspekcijai 
su dr-ku Paulium.

8. Patyrusių skautų-čių lauko 
virtuvėje ruošiami pietūs visai 
stovyklai, broliai Algis, Donatas, 
Jaunutis.

9. Sporto šventėje dalyvavo ir vyr. 
skautai-tės: drsugiškos tinklinio 
rungtynės.

10. V. s. kun. Antanui Saulaičiui 
praturtinusiam stovyklų religiniais 
pokalbiais, užsiėmimais, 
’’žvaigždėmis”, lėlių teatru, dėkoja 
vadovai s. D. Jurguteinė ir ps. J. 
Orentas..

11. Nuotaikingoje kanojų iškyloje 
patyrę skautai ir skautės.

12. Paukštytės ir vilkiukai po 
jodinėjimo arkliais.

Nuotraukos: D. Jurgutienės 
J. Orento
J. Zųbricko.
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Ju dvi, tris dienas stovyklautoja laukia, ar neateis jai 
laiškelis iš namie likusios vyresnės sesutės. Kai stovyklos 
pirkėja ruošiasi į miestelio parduotuvę prekių parvežti, 
stovyklautoja kreipiasi j ją:

Ar galėčiau kartu važiuoti? Man reikia nusipirkti 
laišką.
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