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Nida Paplauskaitė

ĖVYNĖS
ATEITIES

GEROVEI

apleidžia, jų darbo taip reikalingą, 
nors dar ir labai vargstančią tėvynę.

Bendravimas su užsienio 
lietuviais, rengiant dainų ir sportų 
šventes, labai reikalingas ir malonus 
dalykas, bet yra dar svarbiau, kad 
išsivysčius didesniam turizmui, 
Lietuva gautų daugiau užsienio 
valiutos. Tas padės Lietuvos 
ekonominiam augimui.

Dabar klausiam: — ar gezai daro 
tie, kurie palieka savo kraštą grynai 
tik savanaudiškais sumetimais?

Visi pasaulio žmonės, pagal 
žmogaus teisių dėsnį, gali pasirinkti 
kraštą, kuriame jie nori gyventi. 
Tačiau netolimoje praeityje mūsų 
seneliai buvo priversti palikti savo 
gimtąjį kraštą ne dėl to, kad jie taip 
pasirinko, bet dėl politinių sumetimų. 
Tas atsitiko ne tik Lietuvoje, bet ir 
kitur pasaulyje.

Emigracijoje jau išaugo trečia 
karta, tačiau tėvynės ilgesys mūsų 
tarpe nesumažėjo. Kai paskutiniu 
laiku palengvėjo kelionės iš 
Amerikos į Lietuvą ir priešingai iš 
Lietuvos į Ameriką, turėtumėm 
džiaugtis, kad galima lengviau ben
drauti su savo tautiečiais. Amerikos 
jaunimas nori užmegsti ryšius su 
savo tautos kamienu, pažinti pačią 
Lietuvą. Antra vertus, Lietuvos 
jaunimas nori atvažiuoti į Ameriką, 
kad pamatytų tas auksu grįstas 
gatves. Kai kurie iš jų jau baigę 
mokslus Lietuvoje mano, kad čia 
lengvai įsikurs ir nebegrįš į Lietuvą. 
Yra ir tokių, kurie gavę imigracijos 
dokumentus nori galutinai pasilikti 
Amerikoje ar kokiame kitame 
krašte. Jų laukia nusivylimas, i*\es ir 
vietiniai jauni žmonės baigę mokslus 
ne taip lengvai gauna gerą darbą.

Būtų gerai, kad iš Lietuvos 
atvykstantis jaunimas, giminių 
padedami, užsidirbtų pinigo ar 
pasitobulintų moksle ir grįžę atgal į 
Lietuvą, visa tai atiduotų 
atgimstančios tėvynės naudai.

Šiuo metu gyvenimas Lietuvoje 
yra sunkus, bet ji jau neužilgo atgaus 

***

nepriklausomybę ir įsijungs į pasaulio 
ekonominę rinką. Tada kiekvienas 
išmokslintas ir pajėgus žmogus bus 
Lietuvai labai reikalingas. Todėl ir yra 
labai svarbu, kad Lietuva nenustotų 
nė vieno pajėgaus žmogaus, hfėt ir 
Amerikos jaunimo tarpe atsiranda 
tokių, kurie jau dabar važiuoja į 
Lietuvą, kaip mokytojai ar bando 
kokiu nors kitu būdu prisidėti prie 
Lietuvos atstatymo. Taigi, tuo labiau 
gaila, kad kai kurie lietuviai savo noru

************************************************************ Šis eiiėraštis parašytas prieš 52 m. brolio lapino - 
Adolfo Dorino - nepaprastai tinka šių dienų 
Lietuvai, galų gale, per didžiules pastangas 
aukas, nusimetusiai komunizmo pančius.

ir

TĖVYNEI
O taip noris netarti nė žodžio, 
Žodžių meilės Tėvynei gana! 
Nūdien ryžtą, vienybę parodžius, 
Bus prasmė patikėt rytdiena.

Daugis ašarų žemę aplaistė, 
Verkė močios sūnų čia kas nakt... 
O išblėso raudonos pašvaistės, 
Širdis džiaugsmui suvirpo paplakt.

r# *********-*■**
Lietuvos f

Naclona inė ? 

Palikdami savo kraštą, žmonės 
nepagalvoja, kad jie yra reikalingi 
tėvynės gerovei. Jie nepagalvoja, kad 
Lietuvoje pamažu kils ūkis ir 
pramonė ir kad krašto gerovė nebus 
pasiekta per vieną dieną. Užtruks 
daug laiko sustiprėti ir įsijungti į 
laisvų tautų tarpą.

Svarbu, kad tie žmonės savęs 
paklaustų: — Ar mums verta ieškoti 
tų auksu grįstų gatvių svetur, ar 
geriau bandyti ir dėti visas jėgas, kad 
pasidarytume tokias gatves savam 
krašte

Los Angeles
1991.VI.8

Adolfas Dorinąs
1939. VII. 19

**
**

**
**

**
**

**
**

**
*

Tai žinokime tikslą ir prasmę: 
Laisvė žodžių nelaukia iš mūs 
Dienų džiaugsmą ir gerbūvį rasim 
Čia išugdę skaisčius troškimus.

*

Laisvę klega upeliai patvinę, 
Laisve dega už miško dangus. 
Patikėki nors kartą, Tėvyne: 
Mūsų ryžtas - kaip žaibas šviesus!

3M.A’. - '- 'ydo ;
Bibhoieka Ž
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TĄ BAISIĄJĄ NAKTJ
Sausio 13-ios kruvinasis sekmadienis skaudžiai palietė 

Lietuvos jaunimą. Savo nuotaikas jie išreiškė eilėraščiais ir 
rašinėliais.

Gavę Klaipėdos Vidurinių mokyklų mokinių išgyvenimų 
aprašymus, išleistoje knygutėje “Tą baisiąją naktį”, kurią 
sudarė L. Ruseckienė, dalinamės su “Skautų Aido” skaityto- 
jais' j.u.s. D.S.

LIETUVAI

Tą baisią kraujo naktį 
Širdelėm buvom su Tavim, 
Ir buvo nerimo pilni namai. 
Su juo išėjo ir vaikų sapnai. 
O šiandien kraujas stingsta, 
Kai pamatau trispalvę verkiant 
Gedulo tamsoj, 
Ir riedant ašarom tyliom šnabždu: 
Tikėk manim, aš būsiu Tau gėle, 
Jei nori, šaltiniu gaiviu pabūsiu. 
Pabūsiu volunge, kuri dar kelyje. 
Jei nori, aš net vasara žalia pabūsiu. 
Pabūsiu aš audros banga sūria, 
Kuri raudoną negandą nuplauna, 
Pabūsiu aš paparčiu Tau vilties. 
Tiktai prašau — tikėk manim.
Juk taip svarbu šiandien žmogum tikėt...

Goda Giedraitytė, 6 kl., K. Donelaičio vid.

Verkia Lietuvos Rūpintojėlis
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DU PAUKŠČIAI

Virš trijų Baltijos šalių
Praskrido juodas paukštis.
Bet saulė prasklaidys
Tuos juodus debesis.
Ir virš trijų Baltijos šalių
Praskris baltas paukštis.
Tas paukštis — laisvės paukštisl

Donatas Siniakovas, 5 kl., VIII vid.

Televizijos bokšto viršūnė, įsmigusi į debesį, 
kuris panašus į širdį... o žemai LIETUVA. Su
žeista, sumušta, mirtinai išniekinta, bet gyva.

x

— Mama, aš išvažiuoju TEN.
— Ne, kur tu, ten ir taip daug žmonių.
— Taip, daug. Bet TEN NĖRA MANĘS...

Skaidrus rasos lašas teškiasi į asfaltą, tai ne 
ledo kristalas po tanko vikšrais... Karštas krau
jas taip greitai palieka širdį, o kulkos be garso 
ieško naujų aukų...

Krito žmonės, buvo daug skausmo ir kraujo, 
bet niekas nepasitraukė — kelias vienas. Mes 
kovojom dėl laisvės.

Tanko šūvis... ir dūžta stiklai lyg tuščios sva
jonės... Ąžuolui plaštakių likimą galima siūlyti 
ar prievarta brukti, bet... ąžuolo neįmanoma 
pakeisti...

Nuotraukose žuvusiųjų kapai Antakalnyje, Vilniuje.

Žudikų tankas kraujuotais ratais pasislėpė už vielų užtvaros. 

Bet ar jo vairuotojai ir įsakymus davę, pasislėps nuo sąžinės 

balso? Ar pasislėps nuo laisvės trokštančių ir mirštančių 

žmonių balsų?

5
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° LIETUVOS

Stovykla „Kernavė 91”

Mes radome paparčio 
žiedą

Ir atėjo Joninių naktis, išėjo sesės 
ir broliai dainas dainuodami paparčio 
žiedo ieškoti, laimės atsinešti. Gal ir 
buvo miške gąsdinančių laumių ir 
juodų velnių, tačiau sesės liepos ir 
broliai ąžuolai buvo tvirti. Stovyklos 
vartus saulei kylant jie atkėlė su 
ramybe mintyse ir laime širdy.

Jau tapusi tradicine trijų 
draugovių: „Pajautos”, „Dariaus ir 
Girėno”, „Juodojo Varno” stovykla 
„Kernavė ’91” sukvietė 50 dalyvių. 
Stovyklos pavadinimas nusako 
pasirinktą vietovę-, kur svarbiausias 
tikslas buvo pagalba archeologams 
kasinėjimuose. Pasiekėm rekordinį 
atrastų monetų skaičių. Kaip 
visuomet, radome kaulų, stiklo šukių 
bei žalvarinių papuošalų. Kasinėti 
sunku, tačiau labai įdomu, tuo labiau, 
kad kiekvienas atrastas daiktas 
siejasi su Lietuvos istorija.

O po pietų — pirmyn į stovyklą, 
kur laukia mūsų padaryta užtvanka, 
stebuklingų žolelių arbata,

užsiėmimai, Palapinės teatras ir 
naktiniai žaidimai.

Kai prisimenu naktinius žaidimus 
— tai visuomet ir juokas ir nerimas 
apima. Žaidimų naktį tikslas 
išmokti gyventi su mišku, miške ir jo 
nebijoti, o dar labiau pažinti tokias 
turtingas jo paslaptis. Turbūt dėl 
nežinojimo mums vaidinasi miške 
įvairiausios nežemiškos būtybės ir 
nuo to pradeda prakaituoti dantys ir 
tinti plaukai. O kada miške būna tylu, 

Maža, bet labai jau šauni ta kom
panija! Dešinėje matosi „Palapinės 
teatro” stogas.

kad nei vienas paukštis nedrįsta 
čiulbėti, kada mėnulis pasislepia ir 
saulė išlenda, kaip elgtis ir vaikščioti, 
kad keturkojis draugas tavęs 
nepastebėtų ir neužuostų? Ir dar 
daugybė klausimų, į kuriuos gali 
atsakyti tik stebėdamas mišką.

6
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Jeigu stovykloje būtų laikrodis ir 
jo didžiąją rodyklę galima būtų 
atsukti atgal maždaug ties dešimta 
valanda vakaro, tai patektumėte j 
Palapinės teatrą, kur vaidina visos 
stovyklos teatro žvaigždės — Dana 
Baltutytė (Australija), Rita Kalvaitytė

Jauniausias kunigas Lietuvoje 
Kęstutis Ralys prie jauniausiojo 
stovyklautojo Daumanto Kuilkio. 

užsiminti apie du aktorius, kurie 
vaidina vieną asmenį — 
„Labanaktuką”. Tai yra Vygantas 
Kuilkys (vaidino galvą ir kojas), o 
Rolandas Kačinskas vaidino rankas. 
Ko gero tai gan sunku suprasti ir 
įsivaizduoti. Tarp dainų ir vaidinimų 
„Labanaktukas” pasakodavo 
juokingas istorijas ir tikrus 
gyvenimiškus atsitikimus.

Tokių vakarų metu pražysta visi 
laukti ir netikėti talentai. Gimsta 
nuostabiausi spektakliai ir naujos 

dainos. Štai viena iš jų jau tapo 
tradicine stovyklos Kernavėje daina:

„Kernius valdė čionai.
Kernavėje senai —
Laužus čia kūreno.
Nuostabiausių kalvų
Suvilioti tikrai
Dabar skautai čia čia čia gyvena!”

Vadovams turbūt labiau tinka 
vadovauti nei dirbti!

1
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Dar yra du posmeliai, kuriuos 
atvažiavę galėsite išgirsti. Taigi, 
kažkas atvažiavo ir išgirdo ir gal 
patiko, nes žadėjo dar atvažiuoti. O 
tie, „kažkas” r- tai sesė Stefutė 
Gedgaudienė ir brolis Sigitas 
Miknaitis, brolis Henrikas (Henka) 
Antanaitis ir sesė Rūta Statkuvienė, 
brolis Andrius Dilba ir brolis Algirdas 
Berkevičius, sesė Dana-Banana ir 
Rūta-Pita, brolis Feliksas Šakalys ir 
sesė Dalia . . .

Aš visai neminiu nei pareigų nei 
laipsnių, nes stovykloje mes buvome 
visi lygūs — sesės ir broliai kartu su 
savo džiaugsmais ir nelaimėmis. Mes 
tapome geresni, nes mes atradome 
vienas kito meilę ir dėmesį!

S. Kragas Mūsų mylimi ir laukiami sveteliai: V. 
Skautininkas Henrikas Antanaitis, 
skautas vytis Vilniaus krašto 

atstovas Algirdas Berkevičius, 
vyresnioji skautė Rūta Kalvaitytė, 
skautininke Rasa Statkuvienė.

Vilniaus skautai, pasiruošę su 
vėliavomis dalyvauti šu. Mišiose 
Vilniaus Katedroje Gedulo ir Vilties 
dieną. Jų tarpe s. fil. Audronė 
Pakštienė iš Washington D. C.

Vilniaus skautui sutinka Paulių 
Klimų atlikusi žysi Per visas 3 
Pabaltijo šalis. Žygį baigė Vilniuje 
birželio 14-tų dienų — ,.Gedulo ir 
Vilties” dienų. Nuotr. A. Pakštienės.

Sesė Monika rašo iš stovyklos “Kernavė ’91” Lietuvoje. Kernavės 
'apylinkėje.

Kaip visuomet, gyvavo ’’Palapinės teatras”. Dvi milžiniškos 
palapinės sudarė “sceną” ir “žiūrovų salę”. Broliai - Vygis ir Rolandas 
buvo pagrindiniai aktoriai. Jie sudarė vieną asmenį • Labanaktuką 
(Vygio galva, Rolando rankos, Vygio rankos apmautos batais). Kai 
jiedu neokoordinuotai judėjo, plyšom iš juoko!

Vaidinimus sekė šūkiai ir dainos bei improvizuoti škicai.
Iš tiesų šioje stovykloje labai daug dainavome. Kartą užlipom ant 

Baltojo kalno jr gal 3 vai. dainavom gražiąsias liaudies dainas. 
Palydėjom mėnulį, pasilikom saulę, skaičiavom, nesuskaičiavom 
kiek gegutė prikukavo skautiškų metų...

Archeologiniuose kasinėjimuose sekėsi labai gerai. Skautai 
sumušė rekordą: per savaitę rado 4 senovės monetas! Na ir 
Kernavės apyl. žmonės glostė širdį: lankėsi stovykloj, mus gyrė ir 
statė pavyzdžiu kitiems.

Stovyklavo 50 skautų. Vadovai: viršininkjas Vygantas, brolių 
pastovyklės - Rolandas, sesių ■ aš. Instruktorės ■ Rūta Kalvaitytė ir 
Dana Baltutytė.

Pusryčius ir vakarienę virdavom stovykloje, o pietus valgydavom 
Kernavės valgykloj. Stovyklos uždarymui prikaupėm dau gerų 
produktų. Tai buvo tikras balius! Turėjom net 4 tortus: 1 - Rūtos 
gimtadieniui, II - Petro vardinėms, III - būsimam Danos gimtadieniui, 
o IV ■ trečiosios stovyklos gimtadienio proga.

Jau trys vasaros kaip Lietuvos skautai laisvai stovyklauja.
Paskutinę naktį pasirodymai ir laužas tęsėsi iki 6 vai. ryto.
Šioje stovykloje buvo nuostabūs įžodžiai ant Kernavės piliakalnių. 

Uždegdavom daug žvakučių. Atrodė, kad piliakalniai atgyja. Vienas 
lyg Čiurlionio paveikslas su dviem akim, kitas tartum žvaigždėmis 
apkritęs, o trečias ■ kaip Laimės Žiburys.

Tai buvo nuostabu ir visam gyvenimui atmintina. Susikaupimas 
ant senkapių su žvakėmis rankose ir su daina subūrė mus tartum į 
didelę saulę

Su mintimis apie Jus
Monika

B
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Kas kokį garsą daro?

Kas kieno pora?

Sujunk kiekvieną gyvį su ]o ypatingu garsu.
1. arklys a. bliauni!
2. šuo b. ubauja
3. višta r. kudakina
4. katė ddi Jk d. žviegia
5. gaidys f e. staugia
6. gyvatė \ 1 b loja
7. liūtas 1—d g. žvengia
8. vilkas f ( J h. kniaukia
9. balandis £< i. gieda
0. paršiukas j. šnypščia
1. pelėda k. mauroja
2. avis 1. burkuoja

Sujunk kiekvieną gyvį su jo pora.
1. arklys

Atlanto Rajono 
stovykla "BUDĖK"

2. šuo
3. katinas
4. avinas
5. žąsinas
6. jautis
7. gaidys
8. asilas
9. ožys

I 0. gaigalas

a. kumelė
b. katė
c. antis
d. ožka
e. asilė
f. kalė
g. avis
h. žąsis
i. karvė
j. višta

- Kas drįso įsikraustyti 
į mano palapinę?

KIŠKIO GALVOSŪKIS
Kiškis-Piškis sugalvojo galvosūkį. įrašyk 3 žodžius, 
kurie prasideda raidėmis SK.
1. Kai neturiu laiko, sakau: “Labai sk.......................... !”
2. Kai valgau šokoladinį kiaušinį, sakau:

“Labai sk........................,!”
3. Kai peiliuku išpuošiu margutį, sakau:

“Gražiai sk.................... !”

Dievo karvyte, lėk, lėk... 
tavo vaikai, rėk, rėk!

9



MAČIAU TRAKŲ PILĮ
Kada tik važiuodama regėjau Trakus, 
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau, —
Aplinkui vien' tamsią naktį regėjau.

Taip sakė didysis, lietuvių poetas Maironis, 
regėdamas Trakų pilies griuvėsius.

Šią vasarą besilankydamas Trakuose pamačiau 
tikrai puikų vaizdą. Manau, kad ir Maironis 
pradžiugtų matydamas puikiai atstatytą pilį 
Viduje Įrengtas muziejus. Pulkai lankytojų iš 
tolimų vietų lanko Trakus ir tikiu, kad jiems, 
kaip ir man Trakai sukelia pasididžiavimą 
garbinga Lietuvos praeitimi.

Vaikščiodamas lyg rodosi susitinki su 
tauriuoju Kęstučiu, jo gražiaja žmona Birute ir 
.narsiuoju sūnum Vytautu. Čia tikrai iš pra
eities pasisemi stiprybės.

Vladas Vijeikis

10
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M. A I R O N I S

PELĖSIAIS ir kerpe apaugus aukštai, 
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai, 
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos 
Kas dieną nyksta, apleistos ir vienos!..
Kai vėjas pakyla, ir drumzdžias vanduo, 
Ir ežeras veržias platyn, — 
Banga gena bangą, ir bokšto akmuo 
Paplautas nuvirsta žemyn.
Taip griūva sienos, liūdnesnės kas dieną, 
Graudindamos jautrią širdį ne vieną.

Pilie! Tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto Didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulkų!
Kur tavo galia, garsi padavimais ?
Kur ta senovė, brangi atminimais?

Nutilusios sienos, apleistos visų, 
Be sargo, ginklų, be žmogaus!
Kiek primenat jūs man brangiausių laikų
Ant vieškelio amžių plataus!
Laikai brangiausi! Ar mums dar sugrįšte? 
Ar vien minėsme, kaip savb jaunystę?

Kada tik važiuodams regėjau Trakus, 
Man verkė iš skausmo širdis ;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau, —■ 
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau.

11
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Lietuvių namai sugalvojo grindis 
iškloti plytelėmis, kurių keturios 
padailintos žvaigždutėmis, o likusios 
19 plytelių turi užrašytą skaičių.

ATSAKYMAS: Skaičiai skersai 
plytelių eilėmis: 1-4,4-313-8-5-7,1-2- 

1 1, 4-7-6-4, 4-5, 1-2.

LIETUVIŲ NAMŲ 
GRINDYS

Lietuvių namų valdyba prašė 
skautų taip plyteles išdėti, kad apie 
kiekvieną žvaigždėtą plytelę šešių 
langelių skaičių suma būtų 25, ir kad 
kiekvienos trijų langelių piramidės 
(tokių yra šešios; suma būtų 15. Ir 
dar, kad visų iš lauko esančių 14-kos 
plytelių skaičių suma būtų 44.

Kaip skautai plyteles sudėjo?

Štai puiki skautiška dainelė, parašyta 1940 m. Autorius - brolis 
Adolfas Dorinąs. Tik vieno šiai dainelei trūksta - gaidų. ’’Skautų 
Aido“ “Pelėdų “ skiltis siūlo balsingiems - muzikaliems sesėms - 
broliams sugalvot tai dainai melodiją, arba pritaikint kokią nors jau 
žinomą. Sėkmės! Tikėkim, ši daina skambės sekančios vasaros 
stovykloje.

EINA SKAUTAI STOVYKLAUTI

Adolfas Dorinąs

Skautai eina, 
Skamba dainos, - 
Vis budžiu, budžiu!
Garsas tryška
Net už miško 
Iš jaunų širdžių.

Kelias dulka,
Mūsų pulkas
Ir daina širdy,
Platus kelias
Laime žalias 
Ir mintis šviesi.

Lenkias gojai,
Saulė moja
Mums šviesiu sparntT.
Eina skautai
Stovyklauti, -
Ei, budžiu, budžiu!

Sidabriniai
Ant kuprinės 
žaidžia spinduliai
Mes išeinam -
Skamba dainos 
Šypsos pagiriai.

Eina skautai
Stovyklauti, -
Vis budžiu, budžiu!
Dainos tryška
Net už miško
Iš jaunų širdžių.

o o o o o o o o o o G o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

V'v ▼ v
Didesnis akstinas yra per petį 
paploti ar ranką paspausti 
negu adata įdurti

R. Baden-Powellis
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O jeigu ištinka nelaimė?

PLANUOKIME!Kiekvienai grupei, kuri siekia tam tikrų tikslų, kuri nori ką ypatingo atlikti, reikia planuoti veiklą iš anksto.Skautų pasaulyje yra sąjungos, Brolijos, rajonų, tuntų, vienetų, skilčių - būrelių ir atskirų skautų darbo planai planeliai.Gera programa, ar tai metams ar vienos sueigos, remiasi narių susidomėjimu jos turiniu, Įvairiais dalykais ir metodais, prasideda ir baigiasi laiku; programą sustiprina geri instruktoriai, tvarkingos ir pilnos žinios, draugystė ir bendradarbiavimas; daug padeda įvairūs užsiėmimai — rankdarbiai, žaidimai; programa numatyta pagal narių fizinius reikalavimus; ji tokia, kad kiekvienas savo gyvenimą kuo nors praturtina.Svarbu, kad iš anksto numatyti visi mechaniški dalykai (pvz., kėdės, šviesa, laikas, kelionė); numatyti instruktoriai, pasitarimai, įvertinimai; gera programa nesibaigia užsiėmimo gale, bet tampa naujų užsimojimų šaltiniu.Geras veiklos planas turi tris dalykus: aiškius tikslus (pvz., išlaikyti II pat. laipsnį), žmones (ko jie nori, kuo domisi), ir pačią programą: 'Narius paruošti pranešimu ir užsiėmimo tonu; juos sudominti naujomis mintimis, svarbiais klausimais; pastiprinti—kiekvieną įtraukti, paaiškinti tikslus ir užsiėmimo reikšmę; įvertinti veiklą — išaiškinti išmoktus dalykus, patyrimą, narius įtraukti į darbo tęsimą,, suprasti sekantį žingsnį.

Kaip sudaryti veiklos planą1. Išvardinti visus siekimus - tikslus, pvz., išmokti virti, turėti daugiau lituanistinių žinių, surinkti pinigų, surasti naujų narių, išmokti apie kitų šalių skautus ir paskleisti žinių apie save.2. Siekimus paskirstyti:a. asmeniniai siekimai, pvz., išmokti morzę.b. vieneto - skilties siekimai, pvz. surasti būklą, sėkmingai stovyklauti.c. visos sąjungos siekimai, pvz., pastiprinti skautišką spaudą.3. Tuos siekimus padalinti dalimis ir nustatyti pagrindines mintis metams, mėnesiais ar pn.4. Nustatyti dalykų eilę; surišti vieną su kitu.5. Išspręsti metodo klausimą: iškylos, sueigos, pašnekesiai, parodėlės, religiniai užsiėmimai, filmas, ekskursija, paskaita, darbeliai, dainos...0. Išrinkti ir paruošti instruktorius, jų padėjėjus ir kt.7. Kiekvieną užsiėmimą iš anksto aptarti, repetuoti (vieneto sueigos žaidimus, pašnekesius, pasirodymus)'.8. Sušaukti skautus į užsiėmimus — paskambinti, raštu pranešti, plakatą iškabinti.9. Numatyti užsiėmimo pasekmes, pvz., po pašnekesio apie liaudies meną gal kitame užsiėmime padaryti darbelį.10. Programą gerai įvertinti. Ar buvo iš jos naudos, ar skautai patenkinti, ar turime irštvą ir kt.?

Programa tvarkingai paruošta, o staiga kas nors atsitinka — neateina instruktorius, pradeda lyti ar pn.a. Nepulk panikon, o minutę pagalvok, ką daryti.b. Gal patys skautai gali pasiūlyti, ką daryti.c. Atsimink, kad kiti gali padėti: vietoj instruktoriaus pamokyti ar panašiai.d. Remkis skautų norais — gal patys norės kalbėtis, žaisti ar pn.Bet geriausia iš anksto numatyti, kad nebūtų nieko netikėto.1. Patikrink vietą iš anksto. Pasakojimų neužtenka.2. Iš anksto numatyk užtenkamai laiko, pvz., susirinkti. Ar tikrai 5 min. užteks pranešimams?3. Kas nors kitas turi programą iš anksto smulkiai pažinti, kad galėtų padėti ar bent patarti. .4. Numatyk netikėtumus, pvz., kas bus, jei greit sutems, arba lis, arba vietoj 20 ateis 7, arba jei niekas nebus eilėraščio ar dainos išmokęs?5. Svarbiausia, žinok, koks užsiėmimo tikslas. Kodėl išėjome i šią iškylą, arba kam surengti šie kursai? Tai padeda nelaimėje greitai apsispręsti.Šios bendros pastabos bet kokiam planui, ar tai vieno užsiėmimo ar visų metų parodo, ką reikia daryti. Dabar reikia pažvelgti į skautų vieneto darbo planelį ir pamatyti, kaip tai pritaikoma skautams, a. S. jn.
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NORIU, KAD VISI 
MANE MĖGTŲ

Ramų stovyklos vakarą iš kalbos 
iškilo klausimas: kodėl kai kurie 
stovyklautojai plačiai mėgstami. Ar 
manai, kad tave kiti mėgsta? Gal visai 
nepastebi tavęs iš viso? Kaip jautiesi 
stovykloje (žinoma, ir mokykloje, 
draugų tarpe, namie)?

„Labai smagu būti kitų 
mėgiamam, — sako vienas, — 
niekada nebūnu vienas, visi mane 
sveikina ar pasikalba”.

„Geras sportininkas visuomet 
kitų mėgiamas: visi atkreipia dėmesį 
ir nori su juo būti”, sako kitas.

„Aš tai nesu visų dėmesio vidury
je. Nesu sportininkas, nors neblogai 
mokausi. Taip norėčiau būti daugiau 
mėgiamas”.

Iš šių pasisakymų galima 
suprasti, kad vieniems yra lengva su 
kitais draugauti. Kartais, norėdami 
draugauti ar būti mėgiami, žmonės 
daro tokius dalykus, kurių patys 
vieni nedarytų. Neretai užtrunka 
laiko į kokį būrelį įsijungti, ir reikia 
pastangų draugų būrelyje likti.

Jauni žmonės surašė priežastis, 
dėl kurių berniukas ar mergaitė yra 
mėgiami. Pastebėta, kad pirmosios 

Sesės vadovės ruošiasi stovyklos vadovybės pasirodymui prie laužo Raki 
stovykloje.

keturios priežastys yra tokios, kurių 
vaikas ar jaunuolis negali pakeisti, 
įsigyti ar prarasti — tai gamtos ar 
aplinkos sąlygos: 1. gerai sportuoja, 
2. gražiai atrodo, 3. turi mėgiamą 
brolį, seserį ar draugą, 4. turi grašių 
ar gerų daiktų, drabužių, pinigų.

' Kitos šešios priežastys jau 
priklauso nuo paties žmogaus: 1. 
labai gerai mokosi, 2. malonu su juo 
ar ja būti, 3. sąžiningas ir geras 
žmogus, 4. patikimas, 5. draugauja 
su mėgiamais žmonėmis, 6. plonas.

Tas pats jaunų žmonių būrelis 
surašė priežastis, dėl kurių kiti yra 
nemėgiami, niekas nenori su tokiu ar 
tokia draugauti. Pirmi trys dalykai 
yra tokie, kurių pats vaikas negali 
pakeisti: 1. nekaip sportuoja, 2. 
neatrodo žavingai, 3. neturi daug 
pinigų.

Kitos priežastys, kurios nuo 
žmogaus priklauso: pagyrų puodas 
(labai giriasi), išlepintas, neatlieka 
savo darbo dalies, per storas ar per 
plonas, nepatikimas, meluoja, 
apgaudinėja ar kitiems įkyri, kitus 
užgauna, pažada ir neišpildo pažado, 
nemandagus.

Nėra būtina būti visų mėgiamu, 
tačiau kiekvienam žmogui svarbu, 
kad kiti būtų draugiški ir jį ar ją 
vertintų. Graži dovana — turėti 
keletą gerų draugų. Galima

AMŽINĄ ATSILSĮ
V.S. FIL.

APOLINARUI
TREINIUI

Pačiam vidurvasary, liepos 22 
d., mus pasiekė liūdna žinia 
apie staigią ir netikėtą v.s. iii. 
Apolinaro Treinio mirtį.
Už veiklą Lietuvių Skautų 
sąjungoje A. Treinys buvo 
pakeltas į vyresnius skauti
ninkus ir apdovanotas „Už 
nuopelnus”, „Lelijos” ir 
„Padėkos” ordinais.

Be Lietuvių Skautų sąjungos, 
a.a. Apol. Treinys priklausė 
Lietuvių Bendruomenei, Lietu
vių Inžinierių ir Architektų 
sąjungai ir amerikiečių profesi
nėms organizacijoms.

pasižiūrėti į vaikų bei jaunimo sur
ašytą sąrašą. Gal yra kas nors, ką 
galima būtų pakeisti — elgtis man
dagiau, būti patikimam (kaip pir
masis skauto įstatas sako), būti 
draugiška kitoms (ketvirtasis 
įstatas).

Svarbiausia būti tuo, kas esi, nes 
tada kiti draugaus ir mėgs tave ne už 
vaidybą, bet tokį, koks tikrai esi!
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Seserijos vadijos nariu būrelis Nuotr. T. Meiluvienes

UŽSIĖMIMAI IR SUMANYMAI
VYRESNIESIEMS

Anksčiau „Skautų aide” buvo kiti 
skyriai. Dabar tęsiama su projektais 
apie darbą, diskusijas, įvairias 
pramogas, žaidimus, prityrusiems, 
vyčiams ir vyr. skautėms.

DARBAI IR DARBELIAI

MOKSLAS. Daug kur 
suaugusieji mokosi skaityti ir rašyti, 
jaunystėje neturėję progos arba 
neseniai į kraštą atvykę. Ar 
nevertėtų būreliui į šį darbą įsijungti?

DARBO IEŠKOTI. Kaip 
veikia valdžios ar net privati darbo 
įstaiga, kokių darbų galima dabar 
rasti, kaip reikia apsirengti ir 
pasiruošti pokalbiui apie darbą, tar
nybą?

SAVA PREKYBA. Kaip 
pradedama kokia nors asmeniška 
prekyba, gamyba ar patarnavimas? 
Pakalbėti su žmogumi, kuris savo 
įstaigą įkūrė, apie sunkumus, naudą, 
riziką, galimybes ir kaip prekyba 
plečiasi.

KITOKS ŽVILGSNIS. 
Sužinoti apie savistovumą, ir ar 
galima prisitaikyti prie gyvenimo, kur 
reikėtų savo rūbus siūti, auginti 
maistą ir kt. Kaip gyventume, jei 
turėtume patys sau parūpinti tai, ką 
dabar perkame.

PROFESIJOS. Apie kokias 
profesijas, tarnybas ar amatus 
būrelis galvoja ar svajoja. Pasikviesti 
kalbėtoją iš tų sričių, ištirti duomenis 
iš knygų (bibliotekose).

LINUOS. Kas yra dar
bininkų unija ar sindikatas? Kokia jų 
nauda, reikšmė? Kaip veikia, ką 
atsiekė per pastaruosius 100 m.? 
Kaip veikia profesinės draugijos? Kas 
yra streikai arba boikotai?

KARINĖ TARNYBA 
Aplankyti laivyno, karo aviacijos ar 
kitą ka duomenės centrą. Pasikviesti 
juose tarnaujantį ar tarnavusį lietuvį 
pasidalinti įspūdžiais Ar atlaikytume 
karišką drausmę?

SVARSTYTI IR GALVOTI

ŽMONIŲ VALDŽIA. 
Demokratija remiasi žmonėmis. Tą 
sako ir kitos santvarkos, bet kurios 
santvarkos geriausia veikla? Kaip 
skiriasi ir kodėl? Kaip žmonės 
valdžioje dalyvauja, kaip 
užtikrinamos teisės?

VEGETARAI. Koks tas 
sąjūdis, kuris kovoja už „gyvulių 
teises”, neperka kailių, nevalgo 
mėsos? Kodėl žmogus tampa ir 
išlieka vegetaru? Kokių rūšių 
vegetarų ir natūralaus maitinimo 
būdų pažįstame? Kur žmogus gauna 
reikalingų baltymų (proteino)?

RELIGIJOS. Uždavinys: 
suplanuoti savaitgalio stovyklą 
vienetui, kuriame būtų musulmonai, 
žydai, katalikai, evangelikai, adven
tistai (ar kt.). Sudaryti valgiaraštį, 
numatyti dienotvarkę su 
pamaldomis atskirai kiekvienai 
tikybai, programą ir t.t.

DŪMAI. Ar gudru rūkyti 
tabaką? Kodėl jauni žmonės ima 
rūkyti? Kaip nustoti rūkyti? Kaip 
uždraudžiama viešose vietose 
rūkyti? Ar kenkia kitų rūkalų dūmai 
nerūkantiems?

NARKOTIKAI. Pakviesti 
asmenį pakalbėti apie narkomaniją ir 
palikti daug laiko klausimams.

PRIEŽIŪRA. Kas turėtų būti 
cenzūruojama spaudoje, televizijoje, 
pasirodymuose? Ar patys jauni 
žmonės turėtų spręsti? Kas turi teisę 
spręsti ir reikalą supranta? Ar 
žiaurumai televizijoje paveikia 
vaikus?

KARINĖ TARNYBA. Ar 
teisinga karinė prievolė? Ar 
nepažeidžia žmogaus teisių, 
įsitikinimų, tikybos? Koks krašto 
gerbūvio reikalas? Kaip su laisvės 
kovotojais? Ar karinė tarnyba trum
pam laikui visiems naudinga? Ar 
galėtų būti kitokios, nekarinės tar
nybos? Kur taip daroma?

3
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sodam
KANADOJE, Toronto Vaikų 

ligoninėje veikia 39-toji skaučių 
draugovė, kurion įsijungia sergantys 
ir luoši vaikai. Per 20 m. šis vienetas 
buvo skautiškos draugystės namai 
60-čiai tūkstančių vaikų.

JAV skautų sąjunga kasmet 
švenčia Skautų savaitę, kurios 
vedamoji mintis šiais metais: 
„Skautybė — tiltas į ateitį”. Vienetai 
turi atlikti bent keturis iš aštuonių 
reikalavimų, kad gautų dalyvio 
pažymėjimą.

SCOUTING...
■A BRIDGE 
TO THE FUTURE
BOY SCOUTS'Or AMERICA

POPIEŽIUS Jonas Paulius II1990 
spalio 17 gavo JAV Skautų sąjungos 
„Pasaulio įžymiam piliečiui” žymenį 
su paaiškinimu: „už nuostabią tar
nybą pasaulio taikai ir broliškumui”. 
BSA prezidentas Ben Love šv. Tėvui 
paaiškino, kad katalikų parapijos 
išlaiko virš 9.000 vienetų su 250.000 
narių (iš 130.000 vienetų ir 4.3 
milijonų jaunų žmonių ir dar 1.1 mln 
suaugusių vadovų), „JAV-se yra 
ilgametė bendravimo tradicija tarp 
katalikų Bažnyčios ir Skautų są
jungos, ir todėl labai malonu 
pasaulinę katalikų Bažnyčią pagerbti 
šiuo Jums įteikiamu žymenimi”.

„SKAUTYBĖ YRA” leidinėlį 
įvairiom kalbom Pasaulinis biuras 
ruošia apie skautų sąjūdį, su 
nuotraukomis ir mintimis, 
aprašymais. Jau išleista rumunų, 
slovėnų kalba, o Anglijos skautų 
lėšomis leidžiama ir rusų kalba. Kitų 
šalių skautai leidinėlį patys išsivertė.

ORO SKAUTAV1MAS prasidėjo 
Anglijoje 1941 m., ir švenčia 50 metų 
sukaktį. Oro skautų programas turi 
lietuviai skautai, taip pat Australija, 
Egiptas, Indonezija, Malazija, Naujoji 
Zelandija, Anglija. Kur oro skautų 
šakos nėra, skautai visuomet gali 
įsigyti specialybes apie sklandymą, 
lėktuvų modelius ir kt.

Naujosios Zelandijos oro skautų 
mokykla švenčia 25-tąjį gimtadienį. 
Kasmet sausio mėn. dalyvauja apie 
30 skautų ir kursuose skraido 8 vai., 
mokydamiesi apie orą, lėktuvų 
techniškus dalykus, skraidymo 
taisykles. Visi instruktoriai yra 
savanoriai.

BANGLADEŠO 10.000 skautų 
kibo į darbą padėti nuo audrų 
nukentėjusiems. Jie buvo pirmieji 
gelbėję, ištraukdami ir globodami 
žmones. Rinko drabužius, maistą ir 
vaistus. Pasaulinis skautų fondas 
priima aukas.

ESTIJOJE šią vasarą stovyklavo 
norvegai skautai.

SOVIETŲ valdomose žemėse 
kuriasi skautai, kuriems į talką ateina 
Europos skautų sąjungos. Pasaulio 
skautų biuras rengia stovyklą prie 
Minsko Gudijoje su Prancūzijos 
skautais. Anglijos skautai stovyklaus 
prie Odesos Ukrainoje. Pasaulinėje 
džiamborėje dalyvauja grupė iš 
įvairių sovietinių respublikų, finan
suojami Korėjos skautų. Skautų 
vadovai iš šių šalių kviečiami į vadovų 

kursus Vakaruose, kad pamatytų 
kaip skautaujama.

RUANDOJE, Afrikoje, skautauti 
padeda Vokietijos šv. Jurgio skautų 
sąjunga. Savo krašte rūpinasi vaikų 
teisėmis, o Ruandoje padeda rūpintis 
gatvių vaikais trijuose skautų cen
truose, kur yra maisto, pastogė, 
pamokos, amatų mokymas ir 
skautavimas. Dalis surinktų lėšų 
skiriama vadovams Ruandoje lavinti, 
mokyti kaip su gatvės vaikais užsiim
ti. Šių abiejų šalių skautai jau 10 metų 
bendrauja.

„JAUNIMAS UŽ TEISES” yra 
nauja medžiaga 15-25 m. 
organizacijų vadovams ir jaunimo 
organizacijoms, paruošta Pasaulinio 
skautų biuro. Liečia vaikų teises, 
darbą, vaikų mirtingumą, maitinimą, 
raštingumą, sveikatą. Mokoma, kaip 
suruošti jaunimo pasitarimus šiais 
klausimais ir 1.1.

BRITANIJOS skautų sąjunga 
nagrinėjo jaunimo užsiėmimus ir j 
nuotaikas, norėdami sužinoti, kiek 
įtakos turi skautybė 11-16 m. 
jaunimui. Paaiškėjo, kad skautų 
vienetų nariai niekad neėmė 
narkotikų, 96 nuošimčiai niekada 
nepakliuvo į bėdą su policija ir tik du 
procentai rūkė. Išvada: skautybės 
draugystė, nuotykiai, auklėjimas ir 
lavinimasis padeda jaunimui 
prasmingai augti. Skautai daug 
mažiau sėdi prie televizijos.

STUDIJĄ NEDARBINGUMO 
klausimu tarp paauglių pasaulyje ir jų 
vietą visuomenėje paruošė šveicarų 
bendrovės finansuojama įstaiga. 
Tiriama, kiek nedarbingumas ir 
visuomeninio vaidmens stoka trukdo 
jaunimui, ir ką galima daryti.
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SKAUTAI VYČIAI susirinko iš 
viso pasaulio šių metų pradžioje prie 
Melbourne, Australijoje, pirmajam 
tos šakos Moot sąskrydžiui per 30 
metų. Dalyvavo 1000 vyčių pagal 
temą „Skautavimas į 2000-tuosius 
metus”, paruošdami veiklos planus 
apie vaikų teises, sveikatą, jaunimo 
darbingumą ir švietimą, gamtos 
globą ir visuomeninį ugdymą. Devin
tasis Moot įvyks Šveicarijoje 1992 
liepos 27 — rugpjūčio 6 dienomis.

ČILĖS skautai paruošė 
lankstinuką ir programą „60.000 
šypsnių” — kad paskatintų vaikus į 
skautavimą per 11-ką stovyklaviečių.

GRAIKIJOS skautai ir skautės 
kartu su Gamtos globos draugija 
valo krašto pajūrius ir salas ir mokosi 
kaip geriau išteklių panaudoti ir 
pajūrius saugoti.

VILKIUKŲ šaka šiais metais 
švenčia 75-tąją sukaktį. Ji 1916 
metais prasidėjo Anglijoje, kur ir 
šiandien vilkiukai yra skaitlingiausia 
sąjungos šaka. Sukakties proga 
išleisto ženkliuko pelnas bus 
skiriamas aklųjų vaikų švietimo 
reikmenims. Kiekvienas vilkiukų 
vienetas paruošia savo gamybos 
įdomią 75 m. vėliavą ir ją iškabina 
žymioje vietoje. Daug užsiėmimų 
surišta su ”^5” skaičiumi — sukelti 
„75” pinigus geriems darbams, — 
žaisti 75 žaidimus. Metinė vilkiukų 
šventė yra gruodžio 14 d. Tą dieną 7 
vai. vak. visi vilkiukai atnaujina savo 
įžodį.

AIRIJOS skautai surengė viėŠus 
pasirodymus su skautiškais 
užsiėmimais ir geraisiais darbeliais, 
pvz. lankyti senelius ir t.t, kad 
visuomenė geriau skautybę pažintų.

KANADOS skautai sutarė padėti 
Benino skautų sąjungai pasigaminti 
lelijėles, sukeldami šiam tikslui 
pinigų.

ČERNOBILIO nelaimės paveikti 
vaikai — iš viso 1.235 buvo atvežt' 
vasarą į 15-ką Vakarų Europos 
valstybių skautiškai vasaros 
programai.

EUROPOS SKAUTŲ rajonas 
išleido leidinėlį apie vėžio ligą, 
kuriame yra žinių apie rūkymą, 
alkoholį, saulę, maistą, svorį ir 
mankštą, narkotikus ir kt.

ARABŲ rajonas 19-tą kartą 
susirinko Kaire savo reikalų aptarti.

INDONEZIJOS skautų sąjunga 
sukvietė žurnalistų pasitarimą, 
kuriame juos supažindino su 
skautybę, jos auklėjimo programa ir 
tikslais.

ATGIMSTA SKAUTAI Rytų 
Europoje, kiekviename savo 
aplinkraščio numeryje rašo Pasaulio 
Skautų Sąjūdžio organizacija 
(Pasaulinis biuras). Prieš II-jį 
Pasaulinį karą buvusi narė Bulgarija 
atgyja. Lenkijos skautų vadovai buvo 
susirinkę Šveicarijoje pasitarimams 
ir kursams, tikėdamiesi jau 1993 m. 
įstoti į organizaciją. Leidinyje kelis 
kart buvo nuotraukų iš Lietuvos 
skautų gyvenimo. Sovietų Sąjungos 
televizija rodė vienos valandos 
programą apie skautavimą.

1985 m. buvo JAUNIMO METAI 
pasaulyje. Dešimties metų sukaktis 
bus švenčiama 1995 m. Jungtinės 
Tautos surengė JT Jaunimo forumą 
šiuo klausimu, taip pat apie ryšius 
tarp nevalstybinių organizacijų, 
sąjūdžių, jaunimo projektų pasaulyje 
ir kt.

LENKIJOJE yra vienas milijonas 
skautų. Manoma, kad sąjunga tiek 
išsivystys, kad 1993 m. galės pilnai 
priklausyti Pasauliniam sąjūdžiui.

SUAUGUSIEMS, stojantiems į 
skautų sąjūdį; Pasaulinis biuras 
paruošė metmenis seminarams- ir 
programoms: kaip surasti suaugusių 
vadovų, kaip geriau panaudoti 
kiekvieno gabumus ir juos suderinti, 
kokių galimybių skautybėje yra 
suaugusiam ir kaip suaugusio vaid
muo kinta skautavime.

17-toje Džiamborėje, Korėjojeįau 
dalyvavo apie 20.000 skautų ir 
vadovų iš 130 šalių. Pagal atstovau
jamus kraštus tai didžiausia džiam- 
borė visoje 70-ties metų istorijoje. 
Pirmą kartą po 40 m. pertraukos 
oficialiai dalyvauja Vengrija ir 
Čekoslovakija, o iš kitų Rytų Eu
ropos šalių buvo atstovų ir jaunimo iš 
Černobilio apylinkės, (korėjiečių 
pakviestų svečiais.)

ZAIRO skautai pravedė seminarą 
vadovams apie šeimyninį gyvenimą. 
Suvažiavimas ruoštas kartu su 
kitomis sveikatos ir socialinių reikalų 
organizacijomis.
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mayo didžioji seimą

„ATGIMIMO”
STOVYKLA

LSS Australijos Rajono XII-ji
— „Atgimimo” vardo — sto
vykla sausio 2-12 d. vyko 
Geelongo, Vic., apylinkėse. 
Stovyklą organizavo ir pravedė 
Melbourne „Džiugo” tuntas.

Stovyklai vadovavo s. N. 
Ramanauskas, jo pavaduotojas 
ir ižd. — s.v. L. Šeikis, adj. — s.v. 
J. Rukšėnas, Seserijos pasto- 
vyklės vadovė — s. R._ Statku
vienė, Brolijos — ps. A. Zduoba 
ir ps. P. Volodka. Kiti 
pareigūnai: užsiėmimų vadovas
— s.v. P. Šurna, laužavedžiai — 
v.sk. V. Coxaite ir s.v. G. 
Šimkus, vyr. skaučių vadovė — 
ps. K. Coxaite, vyr. skaučių 
kandidačių vadovė — v.sk. M. 
Coxaite, skaučių — v.sk. V. 
Coxaite, sk. kandidačių — v.sk. 
R. Coxaite, paukštyčių — v.sk. 
P. Sadauskienė, sk. vyčių 
vadovas — s.v. P. Šurna, skautų
— s.v. A. Antanaitis, vilkiukų
— ps. P. Kviecinskas ir v.sk. R. 
Mickienė. Stovyklos pirmąją pa
galbą tvarkė s.v. G. Kesminas, 
talkinamas s.v. R. Vingilio ir ps. 
P. Kviecinsko.

1931 m. Atlanto Rajono Stovykla„BUDĖK / j 
Resolute Scout Reservation, Bolton, MA.

■ 5 veifąąiinai 
Stovy fcCosBUDĖK!

o. S.

i/j1.

Stovyklautojų dalyvavo arti 
110, o savaitgalio metu šis 
skaičius pakilo net iki 128. Jų 
tarpe buvo du svečiai iš 
Lietuvos — Agnė Statūnaitė ir 
Arvydas Rupšys.

Piręaosios — kūrimosi-dienos 
buvo gana karštos — 37-40 laips. 
C temperatūros. Tad nemažai 
laiko praleista maudantis.

Penktadienį (4/1), užsiėmimų 
metu, stovyklautojai buvo su-
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pažindinti kaip žmogus gamto
je, naturaliaiy'.ištekliais, gali 
palaikyti savo gyvybę — buvo 
mokoma, kaip susirasti vande
nį, maistą.

■ Sekmadienis (6/1) — svečių 
diena. Šv. Mišias aukojo 
atvykęs rajono dvasios vadovas, 
v.s. fil. kun. dr. Pranas 
Dauknys. Svečių tarpe buvo iš 
Lietuvos atvykusi dainininkė 
Veronika Povilionienė, pamo
kiusi dainų ir vakare, laužo pro
gramos metu, pati padainavusi, 
ir aktorius Laimonas Noreika. 
Ps. Gabrielius Žemkalnis įdo
miai papasakojo apie „Baltijos 
kelią”, kai rankomis susika
binusių žmonių grandinė siekė 
nuo Vilniaus iki Talino, tai 
paįvairindamas vaizdajuoste. 
Pokalbis sudomino visus.

Pirmadienis (7/1) — rankdar
bių diena. D. Mockienė mokė 
dekoratyvinio virvių pynimo 
meno, V. Savickas — medžio 
drožinėjimo, H. Statkuvienė — 
siuvinėjimo, o v.s. D. Lynikienė 
— šiaudinukų dirbimo.

Vyko gerai suorganizuota 
miško iškyla pagal amžiaus 
grupes. Iškylautojai turėjo su
sitikti numatytoje vietoje, kur 
pasiruošė nakties poilsiui, pa
ruošė įdėtą maistą, pavakarie
niavo. Vyresnieji viską nešėsi 
su savim, jaunesniesiems — 
viskas atyežta į vietą. Į stovyklą 
grįžta kitą dieną — šiek tiek 
pavargę, vienas kitas pritrinta 
koja, bet iškyla patenkinti.

Ketvirtadienį (10/1) vyksta į 
pajūrį autobusais ir mašinomis. 
Maistą atgabeno virtuvės perso
nalas.

Paskutinė pilno stovyklavimo 
diena buvo skirta grupinei, 
orientacinei kelionei, kurio 
metu buvo reikalinga pasiekti 
atitinkamas stotis su tam 
tikromis instrukcijomis. Ne vi-

Brazilija

siems pasisekė viską įvykdyti, 
bet ir šis užsiėmimas praėjo 
sėkmingai.

Stovyklos metu vyko įžodžiai. 
Skaučių įžodį davė: Dalia 
Didžytė, Vilija Jokubaitytė, 
Kim Pettiford, Daina Mickutė, 

Elenutė Šliogerytė ir Zita 
Šukytė; prityrusių skaučių: 
Lina Didžytė; vyr. skaučių: 
Nada Dundaitė, Audra Paškevi
čiūtė ir Rasa Zdaniutė; skauti- 
ninkių: Audronė Stepanienė. 
Skautų įžodį davė: Girius Anta-
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naitis, Adam Firinauskas, Li
nas Jokūbaitis, Paulius Kvie- 
cinskas, Aleksas Meiliūnas, 
Viktoras Šliteris, Antanas 
Špokevičius ir Danielius Žiedas; 
prityrusių skautų: Petras Šilinis 
ir Kazys Stepanas; sk, vyčių: 
Vytas Antanaitis, Arūnas Bruo- 
žis ir Martynas Zdanius.

Stovyklos talkininkų ir 
rėmėjų buvo daug. Paminėtinas 
pasišventusiai dirbęs virtuvės 
personalas, suorganizuotas tėvų 
komiteto: virtuvės vedėja — 
Božena Kviecinskienė, Regina 
Firinauskienė, v.sk. Renė 
Skirkaitė — Stolfo, ūkvedys ir 
maisto pristatytojas Rimas 
Skeivys ir tėvų komiteto pirm. 
Juozas Laukaitis.

Laužų metu, naudojantis at
naujintu dainorėliu, padainuota 
daug dainų. Dainorėlį spaudai 
paruošė v.sk. Audra Šimkutė, 
spausdinimą finansavo „Talka” 
(500 dol.). Už stovyklavietę 
2,100 dol. sumokėjo Australijos 
Lietuvių Fondas. Stovyklą 500 
dol. auka parėmė Australijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 50 
dol. — s.v.v.sl. Mikas Rudys iš 
Brisbanės ir Tamašauskų še.ima 
iš Melbourno.

Džiugu matyti, kad didžiausią 
organizavimo ir programos 
pravedimo darbą su vyr. skau
čių pagalba, atliko v.s. Antano 
Krauso vardo skautų vyčių būre
lis (stovyklos ruošos komitetą 
sudarė: pirm. — s.v. P. Šurna 
ižd. — s.v. L. Šeikis, nariai — s.v. 
J. Rukšėnas, v.sk. V. Gaidelytė, 
s.v. M. Baltutis, v.sk. A. 
Šimkutė, s.v. G. Šimkus, s.v. L. 
Zdanius ir s. N. Ramanauskas).

A. Šimkus
„Tėvynės Židinys” Nr.53

SYDNEJAUS „AUSROS” TUNTO 
STOVYKLA

Sausio 19-ji kalendoriuje 
buvo pažymėta kaip diena, skir
ta „Aušros” tunto stovyklos, 
vykstančios Waterfall apy
linkėse, aplankymui. Tą gražų, 
saulėtą šeštadienio rytą trys 
sesės, „apsiginklavusios” žemė
lapiais ir skautiškais vado
vėliais, patraukėme Wollongon- 
go link. Privažiavus Wateifall, 

jau pamatėme trispalve papuoš
tas rodykles ir žinojome, kad 
važiuojame tikru keliu. Tačiau 
galutinis privažiavimas prie 
stovyklos buvo labai keblus — 
riedėjome vos mašinos pločio 
keliuku, bijodamos, kad nepri
važiuotume aklavietę. Staiga 
matome, kad esame išgelbėtos 
— pro medžius pasimatė aikš-
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telė, grupė mašinų, o prie jų 
pažįstami, senia/matyti veidai. 
Kaip smagu buvo pasisveikinti! 
Buvome eukaliptų sakais kve
piančio, saulėj spindinčio miško 
vidury. Minkštu, lapais ir 
eukaliptų riešutėliais išklotu 
kilimu patraukėme į pačią 
stovyklavietę. Netrukus 
pasimatė skautų palapinės ir 
pabirę patys stovyklautojai.

Pirmiausia: sutikome sto
vyklos gydytoją, sesę Juliją, 
apsuptą kelių, uodų sukandžio
tų pacientų. Ji ir papasakojo 
mums, kad visi patenkinti 
stovykla, puikus oras, nuotaika 
visų gera ir be vieno, kito spuo
go, didesnių negalavimų nėra. 
Populiariausia ji buvo pačių 
mažiausių tarpe, kuriuos ir po 
tylos reikėję apklostyti, 
nuvaikyti piktus sapnus... 
Žengiant pirmyn Julija atkreipė 
mūsų dėmesį į medyje žibantį 
kupstą, kurį iš toliau sunku 
buvo atpažinti. Pasirodo, kad tai 
stovyklos „talismanas” — 6 
pėdų deimantinis pitonas.

(Nepavojingos,- tam tikros rū
šies smauglys, įstatymu saugo
jamas sutvėrimas), sako, nor
maliai jis ar ji leidžia dienas 
visu ilgiu išsitiesęs medyje,, 
nors šį kartą jo pozicija buvo 
kitokia — pastebėta, kad 
praėjusį vakarą jis buvo gerai i 
užkandęs, tąd dabar, susiraitęs 
į didžiulį turbaną, virškino savo 
grobį ir aptingęs šildėsi saulėje.. 
Tik vargšas, taip ir liko be
vardis, nes stovyklautojai taip 
ir nežinojo ar tai jis ar ji!..

Taip besišnekučiuojant 
atėjome prie stovyklos centro — 
valgyklos menės (Čia buvo 
įsikūręs stovyklos štabas). Te# 
radome grupeles brolių ir sesių, 
susispietusių prie vadovėlių ir, 
padedant vadovams, besi
ruošiančių patyrimo laipsnio 

egzaminams. Gi kiti, stiprūs 
broliai, tempė malkas vakaro 
laužui. Nors šiandien ir nebuvo 
oficiali svečių diena, bet vis tik 
kelis jų sutikome. Tarp jų ir 
skautininkus — židiniečius 
brolius Balį ir Bronių, kurie čia 
buvo nuo ankstyvo ryto ir net 
spėjo įsijungti į raštinės darbus.

Nespėjome nė apsidairyti, 
kaip suskambo skardus valgyk
los varpas, šaukdamas visus pie
tų. Kaip magiška lazdele pamo
jus, valgykla prigužėjo mažų, 
vidutinių ir didelių valgytojų. 
Tik dabar, mūsų nuostabai — 
pasirodė, kad stovyklauja ne 
penki, ne dešimt, o didelis būrys 
stovyklautojų. Stovyklos vado
vybę sudarė skautai vyčiai ir 
vyr. skautės, kurie „parūpino” 
ir stovyklautojus — jie, dau- 

, giausia, buvo prieauglis. Prie il
go, maistu apkrauto stalo 
stovėjo besišypsąs brolis Vikto
ras, užsitarnavęs stovyklų 
virėjas — specialistas, talki
namas padėjėjų, pildė lėkštes. 
Gryname ore išalkusių valgy
tojų nereikėjo raginti — net ir 
patys išrankiausi mažieji nesi- 
baugino nei guliašo, nei salotų. 
Pirmą kirminą numarinus, pa
gyvėjo kalbos, buvo dalinamasi 
įspūdžiais. Gi valgomojo grin
dimis, apie stalus tingiai ropo
jo dvi, daugiau metro ilgio ig
uanos (iki 2 — 2.5 metrų ilgio 
Australijos miškų driežas, 
globojamas įstatymu, nes tai 
geriausias girių sanitaras: žmo
gui ir kitiems didesniems 
gyviams nepavojingas), ieško
damas savo dalies — rankiojo 
trupinius... Visi buvo draugiški, 
visiems užteko!...

Popietis buvo skirtas 
maudymuisi, o po to — vėl užsi
ėmimai.

Skautai,-tės, susimetę į 
koplyčios pastatą, klausėsi sesės 

Belindos pašnekesio apie vabz
džius ir kaip nuo jų saugotis. 
Vyr. skautė Belinda yra biolo
gė ir entimologė (vabzdžių žino
vė), tad ji žinojo ką kalba. 
Pašnekesys buvo paįvairintas 
įdomiu vabzdžių rinkiniu, 
sukėlusiu didelį susidomėjimą.

Valgyklos menėje vyko kitas 
įdomus projektas, kurį turėjo 
vykdyti patys mažiausieji — 
gintarėliai ir aguonytės — 
padalinti į dvi grupes, vado
vaujami sesių Gintos ir Vidos. 
Jiems buvo duoti du-didžiuliai 
popieriaus lakštai, kurių 
viename mergaitės — lietuvai
tės, kitame bernelio — lietu
vaičio piešiniai. Uždavinys buvo 
juos „aprengti”. Medžiagą 
aprangai — viskas, ką gali rasti 
stovyklos aplinkoje. Pirmam, 
rezervuotam įspūdžiui praėjus, 
mažieji išsijudino į darbą, pabir
dami po mišką, rankiodami ir 
rieškučiomis nešdami viską, kas 
tik ką užtiko... Ir sunešė aibes: 
Nikolė ir Karia — lapukų, 
Matukas — pagaliukų, jiems 
nenusileido Tomas ir Holly... Po 
to buvo pradėtas vykdyti pats 
uždavinys. Anna ir Vytas net 
tėvelį pasitaikino — sakė, jis ži
no ir moka viską. Aleksis išraiz- 
gė spalvotom linijom piešinį, 
Dovydas jai padėjo. Katerinai 
patiko klijų naudojimas... Ne
svarbu, kad linijos ėjo truputį 
kreivai, kad klijai nutekėjo — 
dar įdomiau! Problema iškilo tik 
tada, kai viena „menininkė” 
pasiūlė lietuvaitės lūpas 
nudažyti mamos lūpų pieštuku. 
Vadovės jai patarė, kad lietuvai
tės dirbtinos kosmetikos 
nenaudoja, jos turi natūraliai 
raudinas lūpas. Nežinia kas 
„natūralaus” buvo panaudota, 
bet lietuvaitės lūpos, užbaigus 
darbą žėrėte žėrėjo...

Sunokia daugybe rankų dar-
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bas ėjo sparčiai pirmyn, nors 
pamažu įsiveržė ir nuovargis. 
Vienas plonas balsiukas pareiš
kė, kad jis jau nebenori daugiau 
dirbti, nes jo pirščiukai susikli
javo. Kitas vėl atsisakė, užpro
testavo, kad jo tėtis tokių 
kelnių, kaip tas rengiamas 
lietuvaitis, nenešioja...

Nežiūrint streikų, darbas 
buvo užbaigtas. Viename pa
veiksle, kaip gyva, stovėjo lietu
vaitė klostytu sijonu, iškaišytu 
lapukais, saulutėm, riešutėliais 
ir. net su „rūtele” rankoje. Iš 
kito žvelgė augalotas bernelis, 
baltais, raštuotais marškiniais, 
plačiom kelnėm, papuoštom 
įvairiai išdėstytais lapukais, žie
velėm, akmenukais... Jo tvirtą 
liemenį juosė net įmantriai 
supintas „kanapinis” diržas. 
Baigti darbai buvo pasigėrėtini. 
Džiaugėsi jais ne tik patys 
menininkai, bet ir pašaliečiai 
žiūrovai, rimtai siūlydami por
tretus komisijai (Archibaldo 
premija — viena žymiausių 
Australijos menininkams 
skiriamų premijų už portretus). 
Į pirmutinį dešimtuką tikrai 
įeitų, o su trupučiu laimės — 
nuneštų visus!...

Vėliavų nuleidimui išsirikia
vo daugiau negu 40 skautų,-čių. 
Po palapinių inspekcijos, 
valgyklos varpas vėl visus 
pašaukė prie vakarienės stalo. 
Valgykla vėl prigužėjo pilnu
tėlė, ir kur gi ne — brolis Vikto
ras įnešė garuojantį kugelį su 
skaniausiu grybų padažu, o po 
to — net ledų su vaisiais. Po pir
mojo antpuolio atėjo atoslūgis — 
prie ištuštintų lėkščių tilo 
kalbos, bet niekas neskubėjo 
nuo stalų. Atrodė visi džiaugėsi 
artėjančiu vakaru, ramybe, 
žemyn slenkančia saule. Miško 
tylą tik sklaidė miegui besiruo
šiančių paukščių balsai. Menės

* *
* *

* *

* * *
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pakraščiais vėl slankiojo 
draugiškos iguanos, rinkdamos, 
trupinėlius ir, atrodė, jautėsi 
kaip namie... Stebint iš šalies, 
visas vaizdas nešė kažkokią 
palaimintą ramybę, taiką, visų 
ir visišką susiliejimą su gamta, 

kurioje nebuvo rūpesčių, vargo 
karų...

Į realybę grąžino tik adju- 
tantės švilpukas — ruoštis 
laužui! Mums gi jis priminė, kad ' 
laikas pradėti kelionę atgal, į 
Sydnejų. Mašinoj dalinomės
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įspūdžiais, džiaugėmės, kad 
viršininkės Eglės ir jos padėjėjų 
įdėtas darbas, organizuojant 
stovyklą atnešė tokių gražių 
vaisių. Negalėjau atsistebėti, 
kad dalyvavo tiek daug mažųjų, 
kad broliai vyčiai — tėveliai už 
rankučių vedžiojo ar ant rankų 
nešiojo antra tiek būsimų 
stovyklautojų. Jie, su laiku, pa
duos rankutes šiandien sto
vyklaujantiems ir bėgs drauge 
vyresniųjų išmintais keliais...

ANGLIJA
SKAUTIŠKAS
SAVAITGALIS

Skautininkų V. O’Brien ir VI. 
Gedminto organizuota birželio 
21-23 dienomis darbo sueiga 
Sodyboje buvo naši ir darbinga. 
Penktadienį suvažiavo visi 
vadovai, o prie jų prisidėjusios 
energingos paukštytės ir vil
kiukai sudarė 27 narių 
skautišką šeimą.

Šeštadienio rytą, po trispalvės 
iškėlimo, talentingas vadovas s.
V. O’Brien pasveikino seses ir 
brolius. Programos vedėjas s.
VI. Gedmintas pranešė savait

Ir tai mano tauta — sakiau 
kartu su Vincu Kazoku:

...kaip upė —
kai teka per girias...
Jos veidas giedras, kaip 

dangus.
• Bet ji viena ir ištisa —

Toji pati nuo versmių iki
žiočių,

toji pati per laiką ir kartas!
Fil. J. Viliūnienė
„Tėvynės Židinys”

........... . ..........      nimuni. .......... . ........................... .....

galio darbo programą. Po 
pusryčių, susiskirstę į grupes, 
stvėrėmės darbo. Palapines 
tikrino ir tvarkė s. V. O’Brien 
būrelis, s. VI. Gedminto — 
stovyklos rajoną, s. V. Gaspe- 
rienės — virtuvės inventorių, 
v.s. J. Alkis šienavo, s.v. T. 
Philpott paukštyčių ir vilkiukų 
būrelis tvarkė stovyklinį stalą, 
vyresnieji skautai ruošė pietus, 
o v.s. J. Maslauskas su kastuvu 
kasinėjo, lygino. Visų džiaugs- 
mingas entuziazmas klegėjo po 
stovyklos ąžuolyną.

Po pietų s. V. Gasperienė pra
vedė vyr. skautėms sueigą, o s. 
VI. Gedmintas — skautams 
vyčiams ir kandidatams. Prieš 
vakarienę buvo nuleista vėlia
va ir sugiedotas himnas. Lauželį 
pravedė vyresnės skautės, 
kandidatės bei skautai vyčiai 
kandidatai. Pabaigai, visi 
sustoję aplink laužą giedojo 
„Lietuva brangi,mano tėvyne” 
ir „Ateina naktis”.

Vykusiame posėdyje ilgai 
buvo diskutuojama bendros sto
vyklos programa. Buvo 
nagrinėjamas Brolijos uniformų 
klausimas. Naujasis Sodybos 
vedėjas V. Banaitis posėdžiau
jančius skaniai pavaišino. Ačiū 

jam.
Sekmadienio rytą vėliavų 

aikštėje vėl iškelta trispalvė. 
Atsiraitoję rankoves dirbome 
iki 11 vai. šv. Mišių, kurias 
atnašavo kun. A. Geryba. Mi
šios buvo aukojamos birželio 
trėmimų ir mirusioms aukoms 
prisiminti. Kun. A. Geryba 
pasakė jautrų pamokslą. J. ir B. 
Levinskams už sumaniai pa
ruoštą sveikinimą buvo pareikš
ta nuoširdi padėka.

Pradėjus lyti, suėję į Sodybos 
salę toliau ruošėmės vasaros 
stovyklai. Atėjo laikas, atsi
sveikinti ir važiuoti į namus. 
Susitiksime liepos 26 d. tra
dicinėje 42-oje „Kovo 11-tos” 
vardo skautų ir skaučių 
stovykloje. Iki pasimatymo.

v.s. J. M.

SVEIKINIMAI
IŠ STOVYKLOS

Chicagos skautai ir skautės, 
įsikūrę „Didvyrių žemės” sto
vykloje Rakė, rašo:

Visų metų skautiški pa
siruošimai apvainikuojami va
saros stovykla. Iš stovyklautojų 
nuotaikos ir entuziazmo spren
džiant, ši stovykla bus viena iš 
ilgiausiai prisimintinų.

„Didvyrių žemės”
stovy klautoj ai ,-os
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lTos angeles!

Mano Skautų 
Stovyklos Atsiminimai

Vyr. sk. Rima Mulokaitė

Prieš septynioliką metų aš pradė
jau lankyti skautų stovyklą. Iš tų visų 
metų aš turiu daug gerų ir blogų 
atsiminimų.

Man dabar tėveliai paskoja, kad 
kai aš buvau septynių mėnesių, aš jau 
buvau pirmoje stovykloje. Aš į viską 
žiūrėjau su didelėm akim ir labai
norėjau sužinoti, kodėl visi miega 
palapinėse, o ne namuose.

Po kelių metų aš patapau 
paukštyte. Mes turėjom miegoti ir 
dalyvauti stovykloje pirmą kartą be 
tėvelių. Man tai buvo labai sunku, bet 
aš greitai sužinojau, kad buvo ir 
truputį smagu. Paukštytės neturėjo 
dirbti virtuvėj, neturėjo laukti eilėje 
maisto, ir, svarbiausiai, mums 
nereikėjo valyti išvietes. Bet mes 
turėjom pasirinkti skiltis, ir sutarti, 
kas ir kada budės. Budėjimas buvo

Kalifornijos skautai, 1991 m. 
„Šviesos” stovykloje, Rambyno 
stovyklavietėje. Nuotrauka Augio 
Gedgaudo.

vienas iš mano mėgiamiausių 
pareigų. Nereikėjo gulti anksti, galė
jom valgyti nereikalingo maisto, ir 
galėjom klausytis, kaip kitos 
mergaitės kalbėjosi palapinėse. Mes 
sėdėjom ramiai šešėlyje ir laukėm, 
kol vilkiukai bandys mus užpulti. 

Jiems tas niekados nepavyko. Tiktai 
vieną kartą. Mes nuėjom anksti 
miegoti, ir kai atsikėlėm iš ryto, 
neberadom savo batų. Vilkiukai 
paėmė mūsų visus batus, ir mes 
jiems turėjom nunešti pusryčius, kad 
atgautumėm savo batus. Kai aš 
buvau paukštytė, buvo daug 
džiaugsmo ir žaidimų, bet gavusi 
geltoną šlipsą sužinojau, kad 
skautavimas turi ir rimtesnių mo
mentų. Tuojaus turėjome daugiau 
pareigų. Išmokome pasaulio skautų 
istoriją, visokius ženklus, ir man ne 
taip jau mėgiamus mazgus-. Per šiuos 
metus mes sužinojome, kad 
gyvenimas nevisados bus teisingas. 
Vieną naktį, visi prityrę skautai ir 
skautės ir vyresni skautai ir skautės 
išėjo žaisti naktinius žaidimus. Bet jie 
mūsų nepriėmė, sakė, kad mes 
esame per jaunos. Mes visos sėdė
jome savo palapinėse ir apkalbėjome 
vis’^s vyresnes seses. Mūsų 
uždavinys šiais metais yra išlaikyti 
egzaminus ir pereiti į prityrusias 
skautes. Gavome sėdėti skautų 
būkle porą valandų. Bijojome, kad 
neišlaikysime šio egzamino, bet iš 
tikrųjų išlaikėme.

„AuSros” pastovyklės stovyklauto
jos, 1991 m. Kalifornijos „Šviesos” 
stovykloje. Nuotrauka G. 
Radvenytės.
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Skautai „Šviesos” stovykloje, 
Kalifornijoje. Nuotraukoje, Auksė 
Stočkutė, Audra Griciūtė, Gailė 
Radvenytė, Kassandra . Adams, 
Austė Kuolaitė, Viktorija Balchaitė, 
Karina Balchaitė, ir Aušra 
Venckutė.

Prieš ketverius metus Lidija, 
Laima ir aš davėme prityrusių 
skaučių įžodį Šv. Jurgio iškyloje. 
Labai džiaugėmės ir manėme, kad 
visos pareigos ir darbai baigti.

Naujos vyr. skautės davusios įžodį: 
Vanessa Varnaitė, Vanesa 
Kašelionytė, Lidija Tompauskaitė, 
Tara Barauskaitė, ir Nida 
Paplauskaitė 1991 M. Kalifornijos 
Skautų Stovykloje. Nuotrauka 
Gailės Radvenytės.

„Šviesos” Stovyklos komendantas 
Vaclovas Sviderskas, Kalniškio 
Tunto tuntininkas Vytas Dabšys ir 
Stovyklos viršininkas Antanas 
Kiškis.

Skautės pasiruošusios iškylauti 1991 
m. skautų stovykloje, Rambyne, Big 
Bear, Kalifornijoje. Nuotrauka 
Gailės Radvenytės.

Toli gražu, nebuvo baigti, nes 
dabar naujos atsirado pareigos: 
turėjome būti Dienos Komandantės 
stovykloje. Aš atsimenu, kai Brolis 
Sviderskas atėjo pas mane ir klausė, 
ar galėčiau būti Dienos Komandante 
sekančiai dienai. Aš labai susirūpinau 
ir visą naktį negalėjau užmigti. Tai 
antras šeštadienis stovykloje, ir visi 
tėvai ir draugai atvažiavo šiam 
savaitgaliui. Atsimenu, kad aš iš

Sesės Tanya Barauskaitė, Daina 
Žemaitaitytė, Vanesa Kašelionytė, ir 
Laima Žemaitaitytė smagiai 
stovyklauja Rambyne. Nuotrauka 
Augio Gedgaudo.
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Naujos vyr. skautės davusios įžodį 
Rambyno miške, 1991 m. skautų 
stovykloje. Nuotraukoje: Lidija 
Tompauskaitė, vadovė Gailė 
Radvenytė, Vanesa Kašelionytė, 
Tara Barauskaitė, Nida 
Paplauskaitė, Laima Žemaitaitytė ir 
Vanessa Varnaitė. Nuotrauka Inos 
Petokienės.

anksto skaičiavau, kiek brolių ir sesių 
dalyvavo vėliavų pakėlime, kad 
nereikėtų vėliau suskaičiuoti. Aš 
buvau labai laiminga, kai ta diena 
pasibaigė. Tapusios prityrusiom 
skautėm, pasidarėme labai geros 
draugės. Norėjome dažniau susieiti, 
pasikalbėti, pamatėme mergaičių 
geras ypatybes, ir pasidarėme 

Kalifornijos Skautų stovyklos pastouyklavę antrą savaitę, 
stovyklautojai ir vadovai,

mažiau kritiškos. Per šiuos metus 
daug sužinojome apie savo 
gyvenimą, kaip pvz., kad mes visos 
turime jausmus, kad mes turime 
daug panašumo.

Per eilę skautavimo metų buvo 
įvairūs brendimo lygiai: kai buvau 
paukštytė man tik rūpėjo žaidimai ir 
džiaugsmas; tapusi geltonšlipse, 
jaučiau, kad mes visos varžėmės 
viena su kita norėdamos būti pop
uliariomis. Kai pasiekėme prityrusių 
skaučių laikotarpį, buvome daugiau 
subrendusios, ir pradėjome rūpintis 
ne tik savimi, kiek savo draugėmis, ir 
bendra skautų veikla.

Per visus savo skautavimo metus 
aš daug ko išmokau ir išmokau būti 
geresniu žmogumi.

„Šviesos” Stovyklos komendantas 
Vaclovas Sviderskas, „Aušros” 
Pastovyklės viršininkė Gailė 
Radvenytė, „Šviesos” stovyklos 
viršininkas Antanas Kiškis ir 
.Mėnulio” Pastovyklės viršininkas 
Sytas Venckus.

ARGENTINA

Liepos mėn. Sao Paolo 
„Palangos” vietininkijos stovykloje 
dalyvavo keturi „Klaipėdos” vieneto 
nariai iš Argentinos: vadovė vyr. 
skautė Karia Stukaitė (davė vyr. 
skautės įžodį), Norbertas Simniškiš“ 
(davė skauto vyčio įžodį), Federikas 
Mahne Zavickas ir Felipe Vezvickas. 
Vienetas rengiasi siųsti skautiškų 
siuntinėlių Lietuvos skautams.

BRAZILIJA

Metinė žiemos stovykla liepos 
mėn. Lituanikos stovyklavietėje 
buvo praturtinta keturių skautų iš 
Argentinos, kuriems kelionė tėra 
apie 44 valandos autobusu. Komen
dantu buvo s.v. Flavijus Bacevičius, 
ps. Jurgis Prokopas ir vietininkė s. 
Eugenija Bacevičienė tvarkė kitus 
stovyklos reikalus, o programą vedė 
Klarisė Bacevičiūtė ir Solange 
Trinkūnaitė Dzigan. Vieneto sueigos 
vyksta kas šeštadienį.
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SKAUTU ilOlS
4613 W. 106th Place 
Oak Lawn, IL 60453

Rev.. Juozas PrunsKis 
7114 S. Hamlin Ave.
ChicagS, IL 60629

0LYŠ I

Muzikos kompozitorius - Man truko 
dešimt metų parašyti muziką šiai lopšinei.

- Kodėl?
- Mane labai migdė.

- Kada tu atsibundi stovykloje? .
- Kada pirmieji saulės spinduliai pasiekia 

mano palapinę?
- Tai labai anksti.
- Ne. Mano palapinės anga į vakarus.

Suvažiavimai labai naudingi. Čia susitinki 
tiek daug idomiu žmonių...

STATEMENT OF OWNERSHIP. MANAGEMENT AKO CIRCULATION
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- Daktare, kai aš geriu kavą man labai 
suskausta dešinę akį. Ką aš turiu daryti?

- Išimk šaukštelį iš ptiodelio.
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