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POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS ŽODŽIAI 
SKAUTŲ JAMBOREE ITALIJOJE

Daugiau negu 14-ka 
tūkstančių italų ir kitų tauty
bių jaunų skautų suvažia
vimas rugpjūčio 7-10 dieno
mis įvyko Abrucų 
nacionaliniame parke, Apeni
nų kalnuose.

Visos programos apvaini
kavimas buvo susitikimas su 
popiežium Jonu Paulium II. 
Kreipdamasis į keturiolika 
tūkstančių*-jaunųjų stovyklos 
gyventojų šv. Mišių pietų po
piežius pradėjo sekma
dienio Evangelijos žųdžiais:

„Tebūna jūsų strėnos 
sujuostos ir žiburiai uždegti. 
Jums, skautų vadovams, šie 
žodžiai yra ypač reikšmingi. 
Juk jūsų gyvenimo šūkis ir 
yra .Budėkite! Būkite pasiren
gę’. .Sujuostų strėnų ir uždeg
tų žiburių’ įvaizdžiai jums yra 
ypač savi ir brangūs, — tęsė 
Šv. Tėvas. — Iškylaudami jūs 
susijuosiate. diržais ir dažnai 
renkatės prie, uždegtų laužų... 
Tai išreiškia visą budrumą bei. 
rūpestingą žvalumą tų, kurie 
ke’ft^nja per šią žemę, 

ieškodami Dievo. Norėdami 
surasti Dievą šios žemės kely
je, turime - būti drausmingi, 
blaivūs, laisvi nuo visko, kas 
aptemdo dvasios žvilgsnį, kas 
pasunkina mūsų žingsnius. 
Skautams yra svetimas 
pasyvumas, plaukimas su 
srove, nes jie žino, kad Dievo 
karalystė nėra skirta tiems, 
kurie lengvabūdiškai pralei
džia jiems skirtas Dievo malo
nės, progas.

„Būkite pasirengę! 
Budėkite! Pasekite patriarcho 
Abraomo ir apaštalo šv. Pau
liaus pavyzdį... Savo žygiuose 
bei užmojuose būkite tokie pat 
veržlūs, tokie pat uolūs, kupi
ni tokio pat entuziazmo... 
Būkite pasirengę patarnauti 
visiems, kuriems yra reikalin
ga jūsų pagalba..? Prisimin
kite Skautijos įkūrėjo Roberto 
Baden-Powęll žodžius: 
.Vienintelis kelias į laimę yra 
neštį laimę kitiems’.

„Skautų veikla ir tarpusa
vis bendravimas siekia 

išugdyti jaunų žmoni 
asmenybes, padedant kiekvie 
nam atrasti save, būti savimi 
ir tuo suteikti geriausią 
patarnavimą kitiems. Skautų 
tarpe nėra vietos baimei, nėra 
vietos tingumui, nes baimė ir 
tingumas yra didžiausi pilnu
tinės žmogaus asmenybės 
priešai... Drausmė, pastangos, 
dvasinių jėgų įtampa, drąsa 
veda į tikrąjį gyvenimo kelią, 
kurį mums nurodo Jėzaus 
Kristaus Evangelija... Tai 
kelįas, kuris eina per nuosta
bų atsimainymą. Taboro 
kalne, per džiaugsmingą susi
tikimą su Kristumi Emmaus 
užeigoje, bet taip pat per 
kančią ir kryžių Golgotoje. 
Nieko negalima pasiekti 
gyvenime be kančios, be aukos 
ir išsižadėjimo. Per crucem ad 
lucęm —- per kryžių į šviesą —- 
teisingai sakydavo pirmieji 
krįkščionys.

„Iš šios stovyklos jūsų išsi- 
vešite kjlpių pasiryžimų, — 
kalbėjo jaunųjų skautų miniai 
Jonas Paulius II. — Bet 
manau, kad pats gražiausias 
iš jų visų yra pasiryžimas 
pasaulio akivaizdoje liudyti 
savo tikėjimą. Akivaizdoje 
mūsų laikų bendruomenės, 
kuri yra pasidavusi abejin
gumui, malonumų ieškojimui, 
egoizmui, jūs turite parodyti 
neprilygstamą tikėjimo grožį, 
draugystės, solidarumo ir 
tarnavimo grožį. Turite iškelti 
besąlyginės vienybės su Kris
tumi ir tarnaujančios žmonių 
meilės idealo grožį.

„Būkite visada ištikimi sau 
patiems, savo gyvenimo prin
cipams. Tarp jūsų tikėjimo ir 
gyvenimo, tarp jūsų įsitikini
mų ir konkrečios veiklos 
tenebūna jokio prieštaravimo. 
Būkite ištikimi Bažnyčiai ir 
Tėvynei... Šiuo keliu eidami, 
jūs atnaujinsite pasauli.
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LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGA

LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGOS 
KONKURSAS

BADEN-POWELLIO 
minčių ir kalbų

Norėčiau pabrėžti visiems drau
gininkams, jog labai svarbu pa
sirūpinti, kad visi berniukai sto
vyklautų šią vasarą. Stovykla 
yra tas, kas juos patraukia. Sto
vykloje iš tikrųjų vadovo proga 
uždegti berniukus ta dvasia, ku
rios reikia; dvasia yra viskas. 
Kai toji išugdyta, viskas lengvai 
vyksta; be jos pasisekimas lavįjn 
nant berniukus praktiškai neįma
nomas.

Man nesvarbu, kokios rūšies 
stovyklos jos būtų: stovyklos 
pėsčiom iš vietos į vietą, savait
galio stovyklos (jei jos dažnai 
vykdomos),* plaukimą^ laiveliais 
ar stovyklos miške — jos visos 
vienodai vertingos siekiamam 
tikslui. Bet stovykla, vienokia ar 
kitokia, yra, mano galvojimu, 
būtina drd&govei sėkmingai la
vinti..

Ir būnant stovykloje vėl būtina 
turėti aiškią, darbo programą 
kiekvienai dienai, su pamaina, 
jei būtų lietinga. Stovykla turi 
būti labai veikli, o ne betikslio 
slampinėjimo mokykla.

Lietuvių Skautų Sąjungos didelio rėmėjo kun. 
Juozo Prunskio 1984 m. dovana įnešta į Lietuvių 
Fondą, iš gautų palūkanų paskirta skautų - skaučių 
š.m. rašinių premijoms.

LSS Tarybos Pirmijoa Vice<*Pirmininkė v.s.Irena 
Kerelienė pakviesta pravesti konkursą sudarė komisiją, 
iš Chicagos Skautininkių D-vės "Pelėdų" skilties, 
v.s.I.Kerelienė, v.s.N.Užubalienė, v.s.H.Moliejienė, 
v.s.H.Plaušinaitienė, s.D.Dirvonienė ir v.s.J. 
Mikutaitienė.

Premija skiriama skautiško jaunimo kūrybai, 
religinėmis ir kitomis charakterį ugdančiomis temomis.

KONKURSO dalyviai skirstomi į 5 amžiaus grupes:
11 - 14 m. 15 - 18 m. 19 - 25 m.

RAŠINYS netrumpesnis kaip 1,500 žodžių.
TEMOS :

1. Pasirinkus kurį nors skautišką įstatą, 
prašoma: vaidinimą, apsakymą.

2. Lietuvos partizanų ir šių dienų laisvės 
kovotojų kituose kraštuose palyginimas.

5. Dievas - žmogus - atominė jėga.
AUTORIUS pasirenka rašinio formą: vaidinimą, apsakymą, 
noksliną fantaziją.
PREMIJOS : kiekvienai grupei skiriama $100.00 premija, 
VERTINIMO KOMISIJA : ” Pelėdų " skiltis.
RAŠINIAI siunčiami iki š.m. gruodžio 1 d.,
ADRESU : v.s.Irena Kerelienė

8710 W. 125rd. St.
Palos Park, ILL. 60464

‘m
v.s.Genė Treinienė
LSS Tarybos Pirmijos 
sekretorė

Budėkime 1

LSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininkas
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SKAUTŲ PATRONAS 
ŠV. JURGIS

Kodėl šventas Jurgis bu
vo paskelbtas skautų pa
tronu ? Tikriausia todėl, kad 
šventojo gyvenimą puošė 
’’kario kovojančio su slibi
nu” legenda.

Sakoma ’’legenda”, nes 
nėra tikrų žinių, kad jis 
būtų kovęsis ir nugalabijęs 
slibiną. Tais laikais, kada 
Jurgis gyveno (III amžiuje 
po Kr.) tų slibinų šioj že
mėj iš viso nebuvo. Įvairūs 
brontozaurai, ichtiozaurai 
ir panašios baidyklės jau 
senai buvo išnykusios ir tik 
žmonių padavimuose bei 
pasakose prisimintos. Yra 
sakoma, kad šaunus Romos 
imperatoriaus Dibkleciano 
asmens gvardijos karys

Jurgis išgelbėjęs . Libijos 
valdovo dukrą, kurią slibi
nas tykojęs suėsti. Galimas 
dalykas, kad koks nors į 
slibiną panašus sutvėrimas, 
aligatorius ar krokodilas 
galėjo prie jūros ar upės 
kranto atėjusią merginą 
suėsti... Tuo momentu at
jojęs legionierius Jurgis tą 
pabaisą nukovė ir mergaitę 
išgelbėjo. Vėliau krikščio
nių pasaulyje toji legenda 
priimta kaip įvykęs faktas, 
ir šv. Jurgis visur buvo 
vaizduojamas kaip karys- 
raitelis ant žirgo ilgu ka
laviju persmeigiąs slibiną.

Lietuvoje žmonės turėjo 
savo pasaką — legendą. Iš
jūros kartą metuose išeida
vęs pabaisa — slibinas su 
12 galvų ir reikalaudavęs 
12 jaunų skaisčių mergai- 
nų, o jei jų negausiąs tai 
sunaikinsiąs visą šalį. Taip

tų kraštų valdovas turėda
vęs paaukoti baisybei suės
ti tas 12 mergaičių. Ir jo
kiu būdu' nebuvę galima to 
slibino užmiišti. Jeigu nar
sūs kariai nukirsdavę jam 
galvą — kita jos vietoj vėl 
užaugdavusi. Tik atsiradęs 
šv. Jurgis tą slibiną nužu
dęs ir šalį išgelbėjęs.

Tai tiek pasakų apie 
šventąjį. Iš tikrųjų yra ži
noma, kad Jurgis buvo Ro
mos karys — legionierius 
tapęs krikščioniu. Krikščio
nių persekiojimo laikais 
303 m. po Kr. jis buvęs nu
kankintas Palestinoje.

Vienas skautų įsakymas 
sako: ’’NAIKINK PYKTĮ 
PASAULYJE, O PIR
MIAUSIA PAČIAM SA
VYJE”.

Tas legendos slibinas 
vaizduoja blogį, pyktį ir vi-lietuvių liaudies skulptūra
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lietuvių liaudies skulptūra

sas iš jo kylančias, nedory
bes: melą, pavydą, sukčia
vimą, kerštą, kitų skriaudi
mą ir t.t. Taigi skautas, ly
giai kaip šventasis Jurgis 
raginamas kovoti su pykčiu 
ir visomis blogybėmis pa
saulyje ir pačiam savyje. 
Todėl galėtume vaizduoti 
didžiulę armiją herojų — 
jurgiukų kovojančių už do
resni ir geresnį pasaulį.

O dar turime atsiminti, 
kad labai didelis, baisus ir 
galingas slibinas kankina, 

.skriaudžia ir žudo mūsų 
Lietuvą — tą mielą ir gra
žią karalaitę. Su tuo žmoni
jos pabaisa kovoja daug 
■narsių žmonių — vyrų ir 
moterų. Ir mūsų lietuviai 
skautai kiek mūsų jėgos 
leidžia, turime padęti gelbė
ti karalaitę -— Lietuvą. Su 
Dievo pagalba šv. Jurgiui 
užtarianUbus ir tas baisu
sis besotis slibinas sunai
kintas ir Lietuva išgelbėta.

Pr.K.

Baden Powelio pieš.
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V.s. ]. traškienė, vyr.sk.skl. Alma 
Traškaitė, Rachel Brudenell, sesutės 
Canty, Cornish, K. Waterman

S. kun. dr. S. Matulis, MIC, s. A. 
Jakimavičius, vysk. Paulius Baltakis, s. 
S.B. Vaitkevičius

Vysk. Paulius A. Baltakis, O.F.M. v.s. 
B. Ziukum ir s. S. B. Vaitkevičius 
Nothinghame
Nuotr. S. B. Vaitkevičiaus 

šypsosi broliai gavę geltonus 
kaklairaščius. Cornish, R. O'Brien, O. 
Canty, ]. Žilinskas. Antroje eilėje: David 
Pilcher Stephen Berech
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Lahvėo Varpo stovykla
RAKAS-1986

Liepos 19—RugpIOčio 2

1986 metais liepos 19 iki 
rugpjūčio 2 dienos Vidurio 
rajono skautai ir skautės 
stovyklavo Rako stovykla
vietėse Custer, Mich. Į šią 
stovyklą suvažiavo skautai 
ir skautės iš Chicagos ir 
jos apylinkių. Taip pat iš
Cleveland©,.. Detroito, Nė- 
brasko, San Francisco, 
Los Angeles, Pennsylvani- 
jos, Massachusetts; Minne- 
sotos, Floridos, Indianos, 
New Jersey ir Louisiahos.

Bendra stovykla buvo pa
vadinta ’’Laisvės Varpas” 
su tikslu priminti stovyk
laujantiems skautams ir 
skautėms, kad Lietuva ne
turi laisvės ir kad yra jų 
pareigą .prisidėti priekiais- i 
vės atgavimo. Stovyklos šū
kis buvo: ”0 skambink per 
amžius laisvės vaikams Lie
tuvoj tas laisvės nevertas, 
kas negina jos”

-Brolijos pastovyklė buvo 
pavadinta Mindaugo vardu, 
primenant, skautams, kad 
Mindaugas buvo pirmasis 
Lietuvos valdovas, kuris 
pradėjo Lietuvoje krikščio- 
hybę. Seserijos pastovyklė 

vadinosi Sofijos ’Čiurlionie
nės vardu, iškeliant" 100 
metų gimimo sukakti ir 
kartu pagerbiant kaip pir
mąją Seserijos Vyriausią 
Skautininkę.

Stovyklą aplankė Pau
lius žumbakis, kuris sto
vyklautojus, painformavo 
apie OSI kooperavimą 'su 
KGB.

Savaitgalyje stovyklą ap
lankė garbės konsulas Vac
lovas Kleiza su ponia, Se
serijos Vyriausia Skauti
ninke Stefa Gedgaudienė, 
Brolijos Vyriausias Skau

"LAISVĖS VARPO"
STOVYKLOS VIRŠININKAS v.s.ftl. A. PAUŽUOLIS

"ČIURLIONIENĖS"
PASTOVYKLĖS VIRŠININKĖ J.s. B. VINDAŠIENĖ

MINDAUGO"
PASTOVYKLĖS VIRŠININKAS s. G. DEVEIKIS

tininkas Kazys Matonis, 
Akademiku skautų pirmi
ninkas Kęstutis Jėčius ir 
daug kitų skautų vadovų ir 
tėyų.

Stovykloje buvo suruošti 
ir laužavedžių kursai, ku
riuos lankė 25 skautai ir 
skautės. Kursus pravedė 
Edvardas Meilus ir Vilija 
Nasvytytė.

Stovyklautojai po dviejų 
savaičių stovyklavimo gri
žo j savuosius miestus poil
siui, o rudenį vėl jungsis į 
skautiškas eiles, fap)

' 8 i
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Detroito skautų ir skaučių stovykla
Dainavoje. 1986.VIIL16-24
Nuotraukos v.sl. Ginos Rugieniūtės

V.s. Jūratė Pečiūrienė pasakoja apie kovas' už laisvęSusimąstymo metu vyr.sl. Daiva 
Rugieniūtė_ paiLsda uždegti žvakutes

Ps. Milda ’Arlauskienė padeda su 
skaitiniais susimąstymo metu
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Scenoje Clevelando 
liepsnelės ir giliukai.
Nuotr. V. Bacevičiaus

]aun, sesės K. Freedenbergaitė ir M- 
Taraškaitė po įžodžio

*■*

11

Clevelando skautų 
skiltis prie savo 
palapinės Vidurio 
rajono stovykloje.
Nuotr. J. Tamulaičio

BĮ Pa ' *
f t% L

Vyr. skautė Vija Bublytė su savo 
aguonėlėmis

11 - / \ ■!
4^5*. w W
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Los Angeles 
„kalniškių” tunto 
dalis skautų 
šv. Jurgio sueigoje.

Los Angeles 
stovyklos atvirukas

12
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A B ©V I

ŽAIDIMAI BE ŽODŽIŲ

Judesių žaidimai arba žaidimai 
be žodžių padeda jaunam žmogui 
išsireikšti ne tik žodžiais, bet kūnu, 
išvystyti savo asmenybę. Tokie 
žaidimai reikalauja vaizduotės, 
kurios vaikams netrūksta. Kartu 
žaidimus be žodžių žaisti suteikia 
ypatingo linksmumo.

PAVARDĖS. Žaidėjai iš eilės 
išėina j vidų ratelio ir parodo savo 
„pavardę” — išvaidina judėsiu savo 
pavardės reikšmę. Kokios tinka 
„pavardės”? — Kirvaitis, Šalčius, 
Kubilius, Kunigėlis, Keturakis . . .

VIENA MINUTĖ' Kiekvienas 
žaidėjas turi minutę atvaizduoti kiek 
gali daugiau daiktų.

METŲ LAIKAI. Išvaidinti 
keturiems metų laikams būdingus 
dalykus, pvz. žiemos pūgų, pavasarį 
grįžtančius paukščius, pajūrio 
sportų, rudens krentančius lapus.

DAIKTAI. Žaidimo vedėja 
nurodo, kokį daiktų reikia vaidinti — 
parodyti. Žaidėja stengiasiparodyti, 
kaip tas daiktas (pvz. rankšluostis) 
nešamas, naudojamas, gaminamas ar 
pn.

POKALBIAI. Išėjus 5 ar 6 
žaidėjam, žaidimo vedėjas paaiškina 
žiūrovams, kų pirmasis žaidėjas 
parodys. Šis tada įeina ir išvaidina 
įvykį, nuotykį. Žiūrovai stebi be 
pastabų! Įeina antrasis žaidėjas ir 
jam pirmasis atpasakoja įvykį grynai 
judėsiais ir atsisėda. Antrasis žaidėjas 
„atpasakoja” trečiajam, kol galų gale 

Chicagos skautininkių d-vė 1986 m. 
vasarą. Priekyje iš k. B. Variakojienė, 
R. Kučienė ir I. Paulauskienė. Stovi 
iš k. D. Eidukienė, I. Vaitkienė, M. 
Ročkuvienė, H. Moliejienė, O. Roz- 
niekienė, S. Viliūnienė, Z. 
Juškevičienė, A. Eivienė, A. 
Likanderienė, O. Meiluvienė ir d-kė 
A. Palukaitienė

A. Namikienės nuotr.

penktasis šeštajam. Pvz. magikos 
uždavinys; tėvai ir vaikas, prašus 
dviračio; vaikas nusiperka ledų, 
kurie nukrenta ant žemės . . .

ŽAIDĖJŲ ATMINTIS. 
Parenkami 5 ar 6 žaidėjai. Pirmasis 
išvaidina judėsį, įvykį, jausmų ir t.t., 
kuriuos žaidimo vedėjas nurodo. 
Jam pabaigus, antrasis žaidėjas 
išeina ir bando pakartoti.,,  visus- 
pirmojo žaidėjo judėsius. Tada 
trečiasis kartoja antrojo. Galima 
leisti tik dviem žaidėjam iš karto 
judėsius matyti ir rodyti, t.y., 
trečiasis mato tik antrojo 
vaidinimėlį.

ŽURNALISTAI. Savanoriui 
pasakoma, kų gali vaidinti. Šis per 30 
sekundžių parodo vaizdų, atsitikimų, 
nuotraukų. Kiekvienas žiūrovas pop
ierėlyje užrašo, kų matė. Užrašai 
surenkami ir palyginami.

AMATAI. Kiekviena žaidėja 
parodo kurių nors profesijų, amatų ar 
darbų, o kitos bando atspėti. Pirma 
atspėjusi eina užimti vaidintojos 
vietų. Arba vadovė pasako raidę, o 
kiekvienas žaidėjų būrelis sugalvoja 
amatų ir išvaidina, pvz. „K”(kepėjas, 
kirpėjas, kunigas, kaminkrėtis . . .).
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ĮPRASTI JUDĖSIAI. 
Kiekvienas gauna po lapelį, ant kurio 
užrašytas kasdienis judėsys. 
Negalima panaudoti tų daiktų, jeigu 
jie ir žaidimo vietoje būtų. Visi bando 
atspėti. Pvz. fotografuoti, pasukti 
telefono numerį, užklijuoti pašto 
ženklą, užsegti sagą, mesti ir gaudyti 
kamuolį, dantis valyti, pripūsti 
padangą, drožti pieštuką . . .

JUDĖSIU ŠEŠĖLIAI. Kaip 
„Įprasti judėsiai”, tik rodyti juos už 
paklodės — šešėliu, iš kitos pusės 
nušviestu.

KETURI ELEMENTAI. 
Senovėje buvo manoma, kad visata 
sudaryta iš keturių elementų: 
vandens, žemės, oro ir ugnies. Keturi 
būreliai gauna po vieną tų elementų, 
10 min. ruošiasi, išvaidina savo 
elementą, pvz. bangas, šaltinį ar 
fontaną, laivus, slidinėjimą 
vandeniu, daržo laistymą . . . 
Negalima panaudoti priemonių ar 
daiktų; grynai judėsius.

PASAKA. Jeigu žaidėjai jauni, 
padėti prisiminti ir paruošti 
vaidinimėlį apie pasaką.

Chicagos skautininkių d-vės 
valdybos narei Ievai Paulauskienei 
buvo prisegtas Ordinas Už 
nuopelnus. Iš k. A. Eivienė, d-kė A. 
Palukaitienė, D. Eidukienė, I. 
Paulauskienė, M. Jonikienė ir B. 
Variakojienė

A. Namikienės nuotr.

PASAKOS, LEGENDOS, 
ROMANAI. Būrelis pasirenka vieną 
šių trijų rūšių ir per nustatytą laiką 
paruošia vaidinimėlį iš pasakos, 
legendos, istorinio romano, 
apysakos ar kt. arba iš labiau 
pažįstamų filmų.

BENDRAS ĮVYKIS. Žaidėjai 
pusračiu. Kiekvienas gauna po lapelį, 
kuriame įrašyta, ką jis ar ji turi 
vaidinti (skirtingus dalykus, tačiau 
tokius, kuriuos galima kaip nors 
suderinti). Pirmasis žaidėjas atsistoja 
ir pradeda vaidinti savo dalį, tada kiti 
po vieną prisijungia, kai veiksmo eiga 
tinkamai išsivysto. PPvz. 
meškeriotojas eina prie upelio žve
joti, miške bėga žvėris, pradeda lyti, 
praeivis atsineša valgyti. . . Arba 
popietė muziejuje . . .

KALBOS IŠSIREIŠKIMAIS
Vaidinti netiesioginius išsireiškimus, 
posakius. (Galima rasti J. Lipskienės 
„Lietuvių kalbos somatiniai 
posakiai”, J. Paulausko „Lietuvių 
kalbos frazeologijos žodynas” 
knygose ir kitur). Pvz. „Ir ožka soti ir 
vilkas sveikas”, „Tylį kaip žemę 
pardavęs”, „bumą aušinti”, „nosis 
pakilusi virš debesų”, „ant liežuvio 
pakliūti”, „muilą išnešti” ...

GARSAUS DAINININKAI. 
Grupė vaidina kurį nors’ žinomą 
dainininką ar kino aktorių. Kiti 
bando atspėti.

Washington, D.C., skautų ir skaučių Kaziuko mugę atidaro LSS Piranijos pirm, vs fil. Petras 
Molis, LS Seserijos Vyriausia skautininke vs tn Stefa Gedgaudienė ir LS Brolijos vyriausias, 
skautininkas vs fil. Kazys Matonis. Nuotraukos gilumoje vašingtonietė vs Regina Petrulienė.
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LSS Tarybos pirm. v.s. P. Molis lankosi Clevelande, ji 
palydi Vyr. Sktn. Stefa Gedgaudienė ir ps. G. Taoras

SUSIMĄSTYMO STOTELĖS APIE 
ĮŽODĮ IR ĮSTATUS

1. Valdiškos mokyklos mokytojas klasėje prašo 
savanorių, kurie pristatytų savo ar savo tėvų kilmės

krašto papročius. Tadas yra nedrąsus ir daug nežino 
apie papročius ir tradicijas. Ką jis jaučia? Ką jam daryti 
ar sakyti — ar pasisiūlyti? ar laukti kitos progos? Kodėl?

2. Rūta namuose su sesute ir tėveliais ir močiute 
lietuviškai kalba — ir gan gerai kalba. Ji norėtų ir tarp 
draugų kalbėtis lietuviškai, nes žino, kad svarbu kuo 
daugiau kalbėti, jei nori gerai mokėti ir išlaikyti 
gimnazijos kalbų egzaminus užskaitams. Bet visi jos 
draugai lietuviai tarp savęs angliškai kalbasi. Ką Rūta 
padarė ir kodėl?

3. Šį penktadienį bus sueiga, bet taip pat yra šokiai 
mokykloje. Arvydui patinka sueigoe dalyvauti, su 
kitais susitikti, ką gero išmokti, padraugauti. Jis taip pat 
mėgsta mokslo draugus ir savo mokyklą. Kaip 
patartumėte Arvydui apsipsręsti ir kodėl?

4. Močiutė jau gan sena ir ji norėtų papasakoti savo 
anūkams apie savo gyvenimą, lietuviškus papročius, 
pamokyti lietuviškų valgių ir rankdarbių. Jos anūkai 
ateina kartą per savaitę pietų valgyti, smagiai kalba 
apie draugus, mokyklą ir maloniai laiką praleidžia. Bet 
močiutė labai nori perduoti, ką žino, atsimena ir 
jaučia, kol dar gali. Ką močiutė turėtų daryti? O 
anūkai? Kodėl?

5. Vasarą bus tunto stovykla (dviejų savaičių). 
Petrui reikia vasarą užsidirbti pinigų knygoms ir

i kitoms išlaidoms. Ką Petras galvoja, kai vasarai darbo 
i jieško? Kokį darbą stengiasi surasti? Kodėl?

6. Dėl darbo Petraičių šeima turėjo persikraustyti 
toliau nuo miesto, kuriame yra lituanistinė mokykla ir 
kuriame vyksta sueigos. Jiems reikėtų važiuoti 1:15 vai. 
į vieną pusę. Tėvaį su dukrele Asta ir su sūnum Vytu 
kalbasi, ką daryti? Ką patartumei? Kas būtų, jei į 
mokyklą nevažiuotų? į sueigas? Ar galima kitaip 
klausimą išspręsti, jei nuspręstų nevažiuoti kas 
savaitę?

7. Zita buvo tautinių šokių šventėje ir stovykloje, 
sutiko skautų, skaučių ir kito lietuvių jaunimo iš kitų 
miestų ir kraštų. Ji susidraugavo. Ką Zita per metus 
daro, kad tą ryšį palaikytų? Apie ką Zita galvoja ir 
svajoja?

8. Matas su savo šeima gyvena vietoje, kurioje labai 
mažai lietuvių. Renginių ir švenčių nedat g, nėra 
jaunimo grupės. Jam sunku gerai kalbėti lietu' iškaų jis 
nepažįsta daug lietuvių, tik pusbrolius ir kitus gimines. 
Laikraštyje pamato pranešimą apie skautų stovyklą. Ką 
Matas galvoja, jei jis yra skautas? Jei nėra skautas? Ką jis 
nusprendžia? Kas tada atsitiks? Kodėl?

9. Dalytė negalėjo eiti į lituanistinę mokyklą, bet 
jos močiutė kartu gyvena, tai ji išmoko gan gerai 
kalbėti. Vieną kartą vienas ponas pasijuokė iš jos, 
„Kaip čia tu kalbi — kiauliškai?" Daliai skaudą širdį, 
kad iš jos pasijuokė. Kodėl? Ką jai daryti? Kodėl?

10. Tėveliai nuo seno gauna lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų. Jų abu vaikai jau baigė pradžios mokyklą, 
gerai mokosi. Tėvai norėtų, kad vaikai pradėtų labiau 
skaityti lietuviškus laikraščius, žurnalus, knigas. Ką 
patartumėte tėvams daryti, kad vaikai pasižiūrėtų į 
„Draugą”, „Skautų aidą”, „Pasaulio lietuvį”...? 
Kodėl?

11. (Giedrė keletą metų vadovavo jaunesniųjų 
draugovei, o dabar apsiėmė pareigomis Jaunimo

Vyr. skautės V. Butkuvienėir B. Vedegienė ap
dovanojamos Tėvynės dukros žymeniu. Prisega Vyr. 
Sktn. S. Gedgaudienė

V. Bacevičiaus huotr.
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sąjungos valdyboje. Vyresniosios tunto vadovės 
nepatenkintos, praradusios gerą vadovę. Ką jos 
Giedrei sako? Kodėl? Ką Giedrė atsako? Kodėl?

12. Andrius kasmet dalyvauja skautų stovykloje. 
_Mokslo metais susipažino su lietuviuku, susidraugavo 
— ir norėtų kartu j stovyklą atsivežti. Andriaus draugas 
nėra skautas. Ko Andrius savo vadovo prašo? Ką 
vadovas atsako? Kodėl?

13. Elenutė davusi vyresniosios skautės įžodį po 
metų nebelankė sueigų ir nėjo jokių pareigų. Po 
kelerių mėtų ji norėtų ir galėtų vėl skaučių tarpe būti, 
bet jos amžiaus sesių vieneto veikloje nebėra, Apie ką 
Elenutė galvoja? Kokios nuotaikos, mintys ar jausmai 
jos nuosprendį paveikia?

14. Vilkiukas Jonukas namuose prieš guldamas 
visada atsiklaupia, pasiėmęs savo meškiuką, ir 
pasimeldžia už šeimą ir visus žmones. Pirmąjį 
stovyklos vakarą ruošiasi miegui šešių berniukų 
palapinėje. Ką Jonukas galvoja?; Kodėl? Ką Jonukas 
darys? Kodėl? Kas rūpi vilkiukų vadovui? Kodėl?

15. Jauna vadovė Kristina visada sąžiningai atlieka 
savo pareigas. Vieną vėlyvą vakarą nuėjo su grupele 
vienmečių, ilgai prie lauželio šnekėjosi ir gėrė 
alkoholinių gėrimų, kol vyresnė vadovė naktinėjimą 
nutraukė. Kaip Kristina sau paaiškina savo ęlgesį? Kaip 
savo vyresnei vadovei? Kaip ji jaučiasi? Ką ji galvoja ir 
sprendžia? Kodėl?

16. Nedidelėje draugovėje susidarė dvi sesių 
grupelės, kurios visada laikosi kartu ir nemėgsta, jeigu 
vienoš grupelės „narė” su kitos grupeles „narėmis” 
padraugauja. Birutė „priklauso” vienai grupei ir ji 
kartais apie tokią padėtį pagalvoja. Ką ji jaučia? Ką ji 
darytų, jeigu galėtų? Kodėl? Kaip?

17. Viktoras yra linksmas skautukas, džiaugiasi 
stovykloje, viskuo domisi. Po kiekvieno užsiėmimo 
padėkoja užsiėmimo vedėjui, po valgio padėkoja 

virėjui, beveik kasdien padėkoja draugininkui. Ką 
Viktoras jaučia? Kodėl jis visiems dėkingas ir dėkoja?

18. Po kelių dienų stovykloje prie takelių, o ypač 
prie stovyklos krautuvėlės primėtyta puodukų, gumos 
popierėlių, nuo įsirengimo dar guli visur virvagalių. 
Aras praeidamas kelis kartus nieko nedaro, tik pažiūri. 
Ką jis galvoja? Tada pradeda tai vieną tai kitą popierėlį 
pakelti ir į šiūkšlių dėžę įmesti? Kodėl?

19. Lankymo metu keli keliolikmečiai susimeta 
kasdien vienoje atokiau stovinčioje palapinėje ir rūko 
cigaretes. Viktutė žino, kad palapinėje negalima 
ugnies turėti ir stovyklos gaires apie rūkymą. Ji 
nedrįsta niekam nieko sakyti. Kodėl?

20. Stovykloje įvyko kažkas tai, ko skautė negali 
suprasti arba sau išsiaiškinti. Niekas kitas apie tai 
nekalba, bet skautei visvien neramu. Į ką sesė 
kreiptųsi? Kodėl? Ką ji nusprendžia daryti? Ar geriau 
palaukti ir negalvoti, ar geriau pasikalbėti ir išsiaiškin
ti? Kodėl?

21.. Juozas pažadėjo grįžti namo 4 vai. p.p. Tėvai 
dirba. Po mokyklos dar pažaidė krepšinį ir grįžo 5:30. 
Kai tėvasmotina iš darbo parėjo 6 vai. Vak. ir klausia, 
„Ar grįžai, kada žadėjai?”, ką Juozas atsako? Kodėl?

22. Mokklos rūbinėje vienas vyrukas dalina 
žirnelius (piliules) ir pasiūlo Stasiui. Kai Stasys nedrįsta, 
kiti sako, „Imk, ką čia, visi taip daro”. Ką tada Stasys 
daro? Ką sako? Kodėl?

23. Dvi jaunuolės sugalvoja truputį paišdykauti ir 
įsilaužti į (mokyklos, stovyklos ar kitą) sandėlį paži
ūrėti, kas ten yra. Jos kviečia Auksę prisdėti. Kokios 
mintys pereina Auksės galvą?. Kodėl? Ką ji 
nusprendžia?

24. Vidos draugas Morkus pasigyrė jai, paėmęs 
nepirktų daiktų iš parduotuvės. Vida nori būti 
draugiška, bet jaučia, kad Morkus kažką negero 
padarė. Kaip jai pasielgti? Kokios vertybės čia veikia?

LSS Tarybos pirm. v.s. P. Molis 
skaito aktąapdovanojan v.s. S. 
Gedgaudienę už stainbią auką 
Lietuviškos Skautijos Fondui. Sėdi: 
ps. G. Taoras, v.s. St. Gedgaudienė, 
stovi s. A. Banevičius ir j.s. G. 
Treinienė

V. Bacevičiaus nuotr.
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ATIDARYTA SKAUTŲ 
BUKLO BIBLIOTEKA

Los Angeles skautų būklas 
praturtėjo dar viena tvarkinga 
patalpa - biblioteka. Ten lentynose 
sudėta daug skautiškos literatūros, 
įvairiausių periodinių žurnalų 
rinkinių, daug gerų knygų ir Lietuvių 
Enciklopedija.

Į bibliotekos atidarymo iškilmes 
susirinko didelis būrys žmonių. 
Gražų sveikinimo žodį tarė at
silankęs gen. konsulas Vytautas 
Čekanauskas. Šventės prelegentas 
poetas Bernardas Brazdžionis kalbė
jo apie bibliotekų kultūrinę reikšmę 
žmonijai, atsekdamas lietuviškųjų 
bibliotekų užuomazgų iki 16 amžiaus 
pradžios.

Šios bibliotekos visą katalogavimo 
ir tvarkymo darbą atliko ’’Kunig. 
Gražinos” būrelio sesės. Šiuo metu 
būrelio vadovės pareigas eina 
vyr.sk.v.si. Violeta Gedgaudienė.

Būrelio sesių darbą įvertindama 
rajono vadė s. Marija Butkienė įteikė 
būreliui gražiai išrašytą ir įrėmintą 
adresą - skautišką Ačiū. Po to, sesei 
Marijai atrišus simbolinį kaspiną 
(tautinių raštų juostą), visi į iškilmes 
atsilankiusieji buvo pakviesti 
apžiūrėti jaukią biblioteką.

Iškilmių programos metu 
paukštytė Vilija Sekaitė irliepsnelė 
Vilija Gulbinaitė gražiai 
padeklamuodamos atstovavo 
priaugančią kartą. Ta pačia proga 
sesės gražinietės įteikė sesei vyr,sk. 
Gailei Radvenytei šimtinę, tuo 
paremdamos jos kelionę į lituanistinį 
seminarą (Kent’o universitete).

Visus atsilankiusius svečius 
šeimininkės gražinietės pavaišino 
savo pagamintomis vaišėmis

V.Z

Los Angeles „Kunigaikštienės Gražinos” būrelio sesės dirba skautų 
būklo bibliotekoje. Iš k.: s. Birutė Prasauskienė, s. Vanda Zelenienė, 
vyr. skautė Elena Pažėrienė ir vyr. sk. vsl Petronėlė Valiulienė.

Nuotr. M. Pažemėnienės'

Poetas Bernardas Brazdžionis Los 
Angeles skautų būklo bibliotekos 
patalpose su "Kunig. Gražinos 
būrelio vadove vyr.sk.v.si. Violeta 
Gedgaudiene ir būrelio sese s. Vanda 
Zeleniene.

Ramiojo Vandenyno raj. vadė s. 
Marija Butkienė atriSa simbolinį 
kaspiną Los Angeles skautų būklo 
bibliotekos atidarymo iSkilmiųmetu.

Nuotraukos s. Kęsto Pažemėno
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CHICRGO

„Aušros Vartų” tunto sueigoje vyr. skaučių būrelių atstovės. Sėdi:. R. Fabijonienė, D. Juod- 
gudienė, Z. Pocienė, A. Steponavičienė ir J. Janonienė. Stovi: A. Vaičiulienė, J. Mikutaitienė, 
A. Kaminskienė, I. Šerelienė ir J. Jankūnienė. Nuotr. A. Namikienės

„Aušros Vartų” tunto „Šatrijos” draugovė. Pirmoje eilėje iš k.:. K. Volodkaitė, O. Mačiulytė. K. 
Latožaitė, R. Rankutė ir A. Reitnerytė. Antroje eilėje iš k.: draugininke v.sl. R. Ramanaus-
kaitė,, T. Reitnerytė, T. Mikaitytė, A. Kazlauskaitė, A. Mockaitytė, V. Kazlauskaitė.

Nuotr.
A. Namikienės

Chicagos liepsnelės ir giliukai 
vasaros žaidimų stovykloje 
Nuotr. V. Milavickienės
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CHICAGO

"Nerijos" tunto udrytės, davusios įžodį 
iškilmingoje Klaipėdos dienos sueigoje

Po įžodžio "Nerijos" tunte. Krista Šil- 
imaitytė, Sabina Markvaldaitė ir Daina 
Jurcytė
Nuotr. J. Tamulaičio

Įžodį 'duoda į j.ps. pakeltoji "Nerijos" 
tunto jūrų skaučių vadovė Violeta 
Pautienė

"Nerijos" jūrų skaučių tunto sueigoje 
kalba LS Seserijos jūrų skaučių skyriaus 
vedėja js Dalia Bylaitienė

15-
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Jūrų skaučių pastovyklė pasirubšusi inspekcijai Nuotr. J. Tamulaičio

Vyr. sk. Ramona Ramanauskienė 
baigė Wayne State Universitetą 
medicinos mokslus.

Susipažinimo žaidimą stovykloje praveda „Kernavės” tunto 
paukštytės Rima ir Elytė Žukauskaitės.

Nuotr. Gintaro Plačo
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Atlanto Rajono skiltininkų kursų dalyviai 
su A.R. Lavinimo Skyriaus vedėjais ir 
kursų vadovais ps.fil. Terese ir Edžiu 
Meiliais, rugpjūčio mėn.

17.
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XPMUVA
Seserija su viešnia Vyriausia 
skautininke.

Korespondentai v.s. Č.
Senkevičius ir v.s. L. Rugienienė.

Jaun. skautai

Pagavome žuvį ir varlį.

Chicagietėsr J. Valaitytė, L 
Vaičiulytė, Z. Stroputė.

s. A. Bdltakienė vadeivė. v.s. M. 
Vasiliauskienė ir VSfil. S. Gedgau
dienė
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KANADOS 
„PALANGĄ" 
PRISIMINUS

Toks jau yra skauto gyvenimas, 
kad, pasibaigus vienai stovyklai, 
tuojau galvojama apie kitą, 
ateinančių metų stovyklą.

„Romuvos" XXIII-čioji 
„Palangos" vardu . pavadinta 
stovykla, liepos 26-rugpč. 4 d., — 
taigi, jau tik prisiminimas. 
Nukritusi ir Romuvoj pasilikusi 
atsisveikinimo ašarėlė: ak, buvo 
smagu, buvo įdomu, buvo labai 
gerai ... Ir rodos, kaip tyčia, pačiu 
smagiuoju momentu reikėjo 
visiems rinktis prie vartų, pradėti 
atsisveikinti, dar šen bei ten 
nubėgti, dar kuriam nors gal 
pamiršta pasakyti „sudie" ar 
pamirštas parašyti adresas . . .

Turime vėl prieš akis 50 svaičių 
ruoštis Romuvos sukaktuvinei 25- 
mečio stovyklai, kuriai 
programiniai planai jau apmesti — 
tų naujų sumanymų juk begalės! 
Bet norint tobulėti ir dar daugiau 
išmokti, reikia šaltesniu požiūriu 
įvertinti tai, kas padaryta, šį kartą 
reikia mums pažiūrėti, kaip pavyko 
„Palanga",

1. Buvo bandyta grįžti prie 
lauko virtuvių draugovių ra
jonuose. Skautai-tės gaminosi 
maistą vieną kartą per dieną patys. 
Vilkiukai išmoko pririnkti kuro, o 
jiems praktiškai virė draugininkai. 
Skautai-tės išmoko daug daugiau. 
Bet pagrindinis maitinimasis vis 
dar rėmėsi bendrąja valgykla ir 
šeimininkėmis. Virimą lauko vir
tuvėse ir ateityje reikėtų laikyti 
programine dalimi, bet vilkiukams 
ir paukštytėms užtektų maistą 
gamintis iškylose.

2. Bendrinės v.s. Antano 
Saulaičio, S.J. organizuotos ir 
pravestos programos labai išjudino 
visus. stovyklautojus, kurie patys 
galėj.o lengviau pajusti 
stovyklavimo esmę, geriau 
suprasti jo tikslą, kai gyvenant po

1$
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atviru dangumi tokioje turtingoje 
gamtoje, panaudojama augmenija 
ir visos kitos sąlygos daugiau 
patirti, susipažinti, išmokti, 
džiaugtis ir dėkoti Kūrėjui už 
kiekvieną dieną.

3. Vakariniai bendrieji laužai su 
vienu kitp originalesniu 
paširodymu buvo įprastinio 
pobūdžio. Ne visos dainos sekėsi 
dainuoti, ne visi šūkiai buvo 
skautiški, pagaliau ne visi laužai 
tinkamai sukrauti. Atskiri šakų 
laužai dienos pabaigiamąja 
nuotaika paliko daugiau gilesnių 
pėdsakų. Vakariniai laužai, kaip ir 
lauko virtuvės, yra labai svarbi 
programinė dalis.

4. Laikraštėlis „Žara". Išeidavo 
kasdien 39-40 numerių. IŠ pradžių 
daugiau rašė ir piešė jaunieji. Bet 
netrukus „išsisėmė". Reikėtų 
nuolatinių bendradarbių. Su jais 
trumpų paaiškinimų, kaip ir ką 
daryti. Laikraštėlio leidimas 
stovykloje turėtų būti organizuo
jamas kaip neatskiriama 
lituanistinio lavinimo dalis, taigi, 
irgi programinis dalykas.

5. Jūrų diena su vainiko 
, nuleidimu j ežerą — kasmet
pasikartojanti iškilmė. Žuvusių ar 
-mirusių' jūrų skautų-čių 
prisiminimas turėtų bgti 
aiškinamas daugiau bendrine 
prasme. Reikėtų ir paįvairinimo. 
Vien, kas buvo įspūdingiau — tai 
laužas ant vandens.

6. Maistas. Buvo pakankamas, 
ne perdaug įvairus. Stovyklautojai, 
sumokėję nustatytą mokestį, tikisi 
ir atitinkamo meisfo. Tačiau 
patenkinti visų skonius ir norus 
dar niekam nepavyko. O vis dėlto 
lauke kepami „hamburgeriai" 
susilaukė nepaprasto dėmesio ir 
įvertinimo. Papildomų skanumynų 
stovyklautojai nusipirkdavo 
vakarais atidarytoj krautuvėlėj.

7. Atlikti didesnieji darbai. 
Skautų-vyčių kandidatų pastatytas 
kliūčių takas. Kitų — stogastulpiai, 
padaryti gėlių, žolių ir siūlų 
audiniai. ‘ Visa tai papildė 
stovyklavimo programą ryškiais ir
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visų matomais objektais, 
kalbančiais apie tikslų laiko išn
audojimą darbams — per keletą 
dienų yra įmanoma daug gerų ir 
naudingų dalykų pasidaryti. Reikia 
tik iš anksto tam pasiruošti, 
apgalvoti.

8. Svečių savaitgalis, nors eitos 
programos ir nesuardė, bet, kaip 
paprastai, stovyklon įliejo 
kitoniškumo, ne visada naudingo, 
ypač naktimis, kai svečių rajonai, 
nors ir už stovyklos ribų, buvo 
kone per naktis gyvi ir labai 
girdimi. Vis dėlto narų ūkavimai 
stovyklautojams geriau patiko'. . .

9. Vadovai ir vadovės: 
Stovyklos viršininkė, Kanados 
rajono vadeivė s. Aldona 
Baltakienė, rūpestinga, pastabi, 
amžinai budinti, visiems padedan
ti, laiminga, turėdama gerą komen
dantą, viršininkės pav. v.s. Č. 
Senkevičius, „Žaros" redaktorius, 
laimingas, kad gali būti naudingas 
stovykloje. Nuolatinis 
stovyklautojas; pajuokauti, padėti, 
pajusti draugystę — tai didelis 
atlyginimas.

Programos vedėjas v.s. An
tanas Saulaitis, S.J. — kartais 
sunku surasti, pamatyti. Bet jo 
darbai matomi. Viskas dygsta kaip 
grybai po lietaus, o šypsena visiems 
vienoda, sakanti „juk aš jūsų 
brolis" ...

Komendantas ps. dr. Arūnas 
Dailydė, pareigingesnio žmogaus 
nėra visame pasaulyje. „Čia yra 
skautų stovykla" — visada savo 
pranešimuose primindavo. Ir 
draugas visiems — mažiems ir 
seniems.

Iškilmių komendantas — s.v.sl. 
Gailius Draugelis. Aiškios koman
dos, gražus balsas, talentas vėliavų 
aikštėje, nors dar jaunas. Tik sykį 
raportuodamas, stovyklos 
viršininkę pakėlė į Vyr. 
Skautininkes. Taigi — ir 
diplomatas . . .

Gintarietės: Ilona Vaičiulytė, 
Lidija Štroputė, Julytė Valaitytė ir 
Renata Ramanauskaitė — visos 
darbščios bitelės, programos
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vykdymo nugarkaulis, Romuva 
jūsų nepamirš,ir visada lauks.

Laužavedė — fil. Jūratė 
Geponkutė-Neimanienė, vėl viena 
su savo prieaugliu sugrįžusi 
stovyklautoja. „Tikrai vėl at
važiuosiu" . . .

Paštininkas, skautipinkas, 
ypatingai pagalbai, v.s. Stasys 
Ilgūnas. „Tur būt jau daugiau 
nestovyklausiu" . . . Taip kalbėjo 
jis 15 metų. Bet vis stovyklauja. 
Bravo,, bravissimo. Ročesterio 
„Dainavos" vietininkas nuo 
nebeatmenamų laikų. Ant jo pečių 
visa Ročesterio skautija.

Prityrusių skaučių draugininke 
ps. Rūta Poškienė, pareigos ir 
draugiškumo pavyzdys. Skautybė 
— jos gyvenimo dalis, vadove 
Toronte, ir stovykloj. Pasimatysim 
vėl, Kęstas geras vyras . . .

. Skaučių draugininke — si. Lina 
Mockutė, galima jai pranašauti 
gerą ateitį lietuviškoj skautybėj. 
Retesnis pačių jaunųjų vadovių 
„deimančiukas" . . .

Prityrusių skautų ir skautų 
draugininkai: s.v. A. Skučas ir 
Marius Bijūnas — laukė jų sesės, 
visur skubėjo, visur spėjo, 
vadovavimo entuziastai. Daugiau 
tokių. Skautų vyčių ir kandidatų 
draugininkas — s.v.sl. Linas Gar- 
baliauskas, niekas jo nematė 
stovykloje sėdint, bėgiojo visur su 
ta sunkia vyčių lazda, kartais ir 
neskusta barzda . .'.

Vilkiukų draugininkai: s. 
Kastytis Batūra, vakarinių 
posėdžių ištikimas dalyvis ir 
įdomių diskusijų sumanytojas; ps. 
Juozas Gedris „nematomas" 
žmogus, išskyrus valgyklą ir 
vėliavų nuleidimą. Draugovėje 
tikras vyresnysis brolis, trigubai 
prasikišęs ūgiu, ir žiniomis.

Paukštyčių vadovės': vyr. 
skautės Loreta Stanulytė ir Aušra 
Lėlytė, su meile ir pareiga globojo 
pačias mažąsias stovyklautojas, 
sugebėjo derinti pasiimtas pareigas 
su asmeniniais džiaugsmais.

Jūrų skautų vadovas ps. 
Vytautas Keturakis, atsiskyrėlis
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vegetaras. Ką jis valgė, kai 
stovyklautojai visą savaitę kirto- 
kumpius, kepsnius ir „ham- 
burgerius"? Tik prieplaudoje 
tematomas, nagingas vadovas. 
Jūrų skaučių vadovė vi. Daina 
Kalendraitė, gražiausiai unifor
muotas vientas viš su dainele j 
vėliavų aikštę, tikriausiai liks 
ištikima lietuviškai skautybei.

Ūkio ir maitinimo „ministeris" 
ps. St. Kuzmas ir jo pavaduotojas 
A. Vasiliauskas, tikri „gas- 
padoriai". Reikia tauptyti, reikia 
pinigų, pinigų. Jų būtų, Romuvą 
pardavus. (Iš tikrųjų paskutinę 
dieną po stovyklos uždarymo 
pasirodė net trys interesantai, 
susidomėję Romuvos pirkimu).

Virtuvės darbų koordinatorius 
ir vyriausias „šefas" s.v. dr. Gailius 
Skrinskas spėjo ir virtuvėj, ir 
ambulatorijoj, ir sporto aikštėj, ir 
vyčių įžodyje. Šypsena ne dažna, 
bet tikra, be priemaišų.

Krautuvėlės „savininkas" ps. 
Vidas Augaitis — tikras didvyris, 
ypač mažųjų.akyse. Padėjo vykdyti 
taupymo planą, nes po skanumynų 
apetitai juk mažėja . . .

šeimininkas: Trys Reginos- 
šileikienė,, Urbonienė ir 
Čeponkienė, Marytė Skrinskienė, 
Natalija Liačienė, dvi Genės Gaižu- 
tienė ir Bijūnienė ir Rita Slapšienė, 
vieninteliai stovykloje' žmonės, 
kurie visų mylimi, ypatinga 
kategorija, dar nebijanti lauko 
virtuvių konkurencijos. Dar kartą 
„ačiū" pasakysime ir ateinančią 
vasarą. Rankdarbių vadovė ps. G. 

Baltaduonienė, talkininkė visur, 
taikli pastabose, savo vaikaičius, 
atvykusius iš tolimos Šiaurės, veda 
į lietuvišką skautybę . . ,

Jei kas nebuvo gerai, kitą kartą 
reikia stengtis geriau padaryti. 
Svarbu neužgesinti ‘ tos ugnies, 
kuri palaiko mus visus krutėti ir 
dirbti. Iki pasimatymo!

Vienišas Vanagas
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Draugininkas: - Kai Baden Powellis buvo 
tavo amžiaus, iis jau buvo grupės vadovas, 
„ Skautas: - O kai buvo Tamstos amžiaus, 
jis jau buvo Skautų Šefas,
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