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Viršelyje
Tautinėje stovykloje 1968 m. 
M. Jakaičio nuotrauka

Gerb. Skautininke, 
malonu man užsakyti skautų 
draugovėms į Lietuvą “Skautų 
Aidą”.

Skautybė nuostabiai puiki 
organizacija, ji man daug davė ir aš 
myliu skautus.

Gaila, kad amžius ir sveikata 
neleidžia man šioje veikloje 
pasireikšti tiek, kiek norėčiau.

Geriausios Jums sėkmės 
Budėkime dėl Lietuvos laisvės. 
Jus broliškai gerbiąs

Prel. J. Prunskis

Sese Albina,
Nuoširdus ir broliškas ačiū už 

“Skautų Aido” siuntiriėjimą. Sul
aukęs visuomet su pasididžiavimu ir 
džiaugsmu, nuo pirmo puslapio iki 
paskutinio perskaitau.

v.s. Juozas Maslauskas
1.' Anglija

Gerb. Albina Ramanauskiene,
Noriu Jums padėkoti už Jūsų 

pastangas, kad mes pradėtume gauti 
“Skautų Aidą” Montrealyje.

Teko jau panaudoti medžiagos iš 
gautų numerių. Net pora tėvelių 
skambino sužinoti iš kur, kaip ir t.t.

Ačiū Jums 
Budėkime 
Antanas Nagys
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KŪČIOS

OBRANGUS KŪDIKI KRISTAU,
kuris vėl žengi į mūsų nuodėmes ir vargo pasaulį, kad vilties 
ir paguodos išganymą neštum!

po tiek skundo metų prie Tavo Prakartėlės - šiandien Tave 
džiaugsmu ir padėka apgaubti norėtume: 
kad nutilsta jau aimanos prie Baltijos marių 
ir mūsų išeivių rauda prie krantų Babilono!

O skambėkit varpai ir vargonai,
O gauskit giesmės iš džiaugsmo krūtinių!

LIETUVA JAU LAISVA
Ir jau ne svajonė, ne sapnas, ne miražas, o tikrovės palaima, 

Kad nėr dar tokių pančių nukaltų, 
kurie laisvės dvasią sukaustyt galėtų.
Kad ir prispaudėjo pikčiausio galybė išsenka - 
kai Viešpats Meilingas savo pakelia Ranką!

O pasauli, priimki su meile mūsų Lietuvą, kaip savo dukrą 
jauniausią, atgimusią skausmuos ir kraujuje, o dabar Žengiančią 
į laisvės gyvenimą naują!

Toji džiaugsmo banga teuŽlieja ir ateinančių
1992 METŲ LINKĖJIMUS!

Rev. Monsignor P. Butkus 
Australija

Uždegė m žvakutę: 
Jos šviesa plazdens, 
Kaip draugų mūs.-širdys 
Kuriuos ji primins

Kvepia eglės, šienas 
Tėviškės laukais
Ir balta drobulė 
Balzganais linais.

Skamba mūsų giesmės 
Džiugesiu giliu 
Ir sesutės eilės -
Namų ilgesiu.

Kūčių duoną laužėm 
Su visais kartu, 
Kad Jėzulis gimęs 
Mus palaimintų

Živilė Bilaisytė
12 m. amžiaus 
"Bangelių" laivas,
1963 m.

į Lietuves
l Naciona inė
: M.Mažvydo

E) J K1 n a.
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KRYŽIŲ KALNAS
Besilankant Lietuvoje jokiu būdu 

negalima nepamatyti kryžių kalno. 
Jis yra netoli Šiaulių, Jurgaičių apy
linkėje. Anksčiau teko matyti daug 
fotografijų, bet jos toli gražu neat
stoja tikro vaizdo. įspūdis milžiniš
kas. Tūkstančiai kryžių,didelių ir 
mažų ir visai mažyčių, kupetomis 
sukrautų. Ir kasdien vis statomi 
nauji. Vieni jų nepaprastai puikiai 
išgražinti, o kiti visai paparastučiai. 
Bet visi jie simbolizuoja kovą prieš 
Lietuvos okupaciją. Okupantams la
bai nepatiko kryžių kalnas. Tad ke
liais atvejais kryžiai buvo griaunami. 
Bet iš po nakties jie vėl atsirasda
vo. Ir kas kartą daugiau ir daugiau. 
Tai tikras paminklas Lietuvos ko
vai dėl nepriklausomybės.

Jeigu lankydami garsias katedras 
Europos miestuose gėrimės jų ak
mens ir marmuro kūriniais, tai čia 
matome tikrą jausmingų Širdžių pa
minklą. Tai vienintelė tokia vieta 
visame pasaulyje. V.V.
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Mažų kryželių kalnelis

Kalne nebeužtenka vietos
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Kun. ROMANAS KLUMBIS
Tur būt, mažai kam žinoma, kad 

prieš kelis mėnesius atsiskyręs su 
šiuo pasauliu, kun. Romanas Klum- 
bis, šalia daugelio kitų krikščioniškų 
darbų, paliko savo nemažus pėd
sakus ir skautų organizacijoje.

Gimęs Chicagoje 1914 metais, 
mokslus ir didelę jaunystės dalį 
praleido Lietuvoje bei Italijoje pas 
saleziečius. Kunigu Įšventintas 1937 
m. Kaune. Po kelių kunigavimo metų 
Lietuvoje, karo metu atsidūrė 
Vokietijoje, o 1946 m. atvyko j 
Ameriką, kur per 40 metų dirbo 
misijonieriaus darbą indėnų ir 
meksikiečių tarpe.

Savo gyvenimą paskyręs Dievo 
tarnybai ir artimo meilei, kun. Klum- 
bis buvo labai artimas ir skautybės 
idealams. J skautų eiles įstojo jau 12 
metų amžiaus ir vėliau, tapęs kunigu, 
niekada nuo jų visiškai nenutolo, 
dažnai būdamas jų kapelionu bei 
patarėju.

Vis dėlto, didesnis uždavinys 
skautybės darbe jo laukė Amerikoje, 
kai 1953 metais buvo paskirtas dirbti 
misijonieriaus darbą Texas valstijoje, 
Von Horne ir La Fetia parapijose, 
kurios daugumoje susidarė iš lauko

Kun. R. Klumbis tarp indėnų

darbininkų, ypač meksikiečių šeimų. 
Apaštalaudamas tų žmonių tarpe jis 
matė, kaip darbdaviai juos išnaudoja, 
mokėdami kuo mažiausius 
atlyginimus ir neduodami beveik 
jokių teisių. Būdamas labai jautrus 
neteisybei ir vargui, kun. Klumbis 
juos karštai užstojo ir vadovavo 
ilgoje ,.ir sėkmingoje kovoje už 
žmoniškesnes gyvenimo sąlygas. Ta 
proga jis taip pat pastebėjo, kad jų 
vaikai, neturėdami aukštesnių 
polėkių bei idealų, tuščiai leidžia savo 
laisvą nuo darbo laiką. Nutarė jiems 
padėti. Ir kas geresnio už skautų 
organizaciją? Bet per daugelį metų jis 
pats buvo gerokai nuo jų nutolęs; o 
be to, čia kitas kraštas, kiti papročiai 
ir reikalavimai, kurių jis nežinojo. 
Todėl, nors jau sulaukęs beveik 50 
metų amžiaus, jis įstojo į Amerikos 
skautų eiles ir po didelių pastangų ir 
darbo per dvejus metus įsigijo visų 

specialybių laipsnius, tapo “Eagle 
scout” ir net gavo aukštus žymenius, 
kaip “Vigilant in Order of Arrow" 
“World Badger” ir “Scout Training”. 
Taip pasiruošęs jis pradėjo 
organizuoti savo parapijos 
jaunuolius, sudarydamas stiprią ir 
pavyzdingą skautų draugovę (Boy 
Scouts Troop 134) ir ilgus metus 
buvo jos vadova&įr kąpclionas,

12-toj Pasaulinėj Skautų Stovykloj, 
kuri 1967 metų vasarą įvyko Idaho 
valstijos Farragut Parke, 
sutraukdama apie 14,000 skautų iš 
beveik 100 pasaulio kraštų, kun. 
Klumbis buvo ne tik vienas iš 10 
katalikų kapelionų, bet ir 
Ermelunden pastovyklės, 
susidedančios iš 1,650 įvairių kraštų 
skautų, vadovas. Jo sugebėjimas 
vadovauti, draugiška dvasia ir 
daugelio kalbų mokėjimas greit buvo 
pastebėtas ir plačiai įvertintas. 
Skautų žurnalas “Jamboree”, 
aprašydamas stovyklą, vadina kun. 
Klumbį “Internacionaliniu kunigu”, o 
vietiniai laikraščiai cituoja jo 
reikšmingus žodžįus: “Jei suaugę 
pasektų čia susirinkusių jaunų vyrų 
draugiškumu ir humaniškumu, 
pasaulyje būtų visuotinė taika”.

Už jo darbus ir pasižymėjimą 
Pasaulinėj Skautų Stovykloj, kun. 
Klumbis, tarp kitko, buvo ap
dovanotas ir “Rover Scout” 
žymeniu, kurį jam ten pat įteikė 
lietuvių išeivijos atstovas 
dr. Algis Avižienis. Ta proga jis gavo 
sveikinimų iš lietuvių išeivių 
Chicagos vyskupo Vincento Brizgio, 
buvusio Lietuvos ambasadoriaus 
Amerikoje dr. Juozo Kajecko ir kitų.

Paskutinius savo gyvenimo dvejus 
metus kun. Klumbis praleido su 
lietuviais, tapdamas Phoenixo 
Lietuvių Katalikų Misijos kapelionu. 
Nežiūrint ilgos ir sunkios ligos, iki pat 
gyvenimo galo . jis buvo giedrioj 
nuotaikoj, draugiškas ir pasiruošęs 
visiems padėti. Tikras krikščionis, 
tikras skautas.

Vikt. Zakarienė

6

6



Juru jaunėms ir 
juru skautėms

VAI LINKSMAI PLAUKIA

Ramiai (J-88)

Vai linksmai plaukia
Geltons laivelis
Ant jūružių marelių. (2 k.)

Vai šipor šipor,
Jauns šiporėli,
Įlipki į mastelj. (2 k.)

Ten tu matysi
Kopų kalnely
Naują rūtų darželį. (2 k.)

Tame daržely,
Tame naujajam,
Stovi jauna mergelė. (2 k.)

Kai puč vėjelis, 
Tai bėg laivelis,—
Linksma žvejų mergelė. (2 k.

Nepuč vėjelis,
Nebėg laivelis,—
Liūdna žvejų mergelė. (2 k.)

šiporelis - laivūnas 
mastelis - laivo stiebas

Ginta rems

LĖK, SAKALĖLI

Lėk, sakalėli, lėk, sakalėli, 
Lėk, sakalėli,’ per ežerėlį.

Tam ežerėly, tam ežerėly, 
Tam ežerėly plaukia laivelis.

Tam laively sėdi mergelė, 
Sėdi mergelė, galvą šukuoja.

— Nėr man tėvelio, nėr man tėvelio, 
Nėr man tėvelio dalelei skirti.

Nėr man močiutės, nėr man močiutės, 
Nėr man močiutės kraiteliui krauti.

Nėr man brolelio, nėr man brolelio, 
Nėr man brolelio lauku lydėti.

Nėr man seselės, nėr man seselės, 
Nėr man seselės vainikui pinti.

Mėnuo tėvelis, mėnuo tėvelis, 
Mėnuo tėvelis — dalelei skirti.

Saulė močiutė, saulė močiutė, 
Saulė močiutė — kraiteliui krauti.

Sietyns brolelis, sietyns brolelis, 
Sietyną brolelis — lauku lydėti.

Sėdi mergelė, galvą šukuoja, 
Galvą šukuoja ir gailiai verkia:

Žvaigždė seselė, žvaigždė seselė, 
Žvaigždė seselė — vainikui pinti.

Prisirišimas prie stulpelio 
(piemenų arba "polerio" mazgas

Prisirišimas prie anties (prie "klampes" 
Klaidingai vadinamas mazgu - 
čia jokio mazgo nėra
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mOMO© SOfflM MUM
KORĖJOS vyčiai, įskaitant du 

gydytojus, tris savaites praleido 
Bangladeše ir Nepalyje kartu • su 
vietiniais skautais vyčiais rūpin
damiesi sveikatos reikalais. Vėliau j 
programą bus įtraukta ir Šri Lanka.

DANIJOS ir Nepalio skautai 
bendrauja skatindami supratimą tarp 
tautų ir gamtos globą. Vienas 
uždavinių — apsodinti labai išplautą 
trijų hektarų žemės plotą prie 
Dhankutos. Nepalio karalius jau 
skautus pakartotinai gyrė. Pernai 40 
skautų ir vadovų dalyvavo Nepalyje, 
o pačioje Danijoje 35.000 skautų ir 
skaučių pasodino 3.000 Nepalyje 
augančių medžių savo krašte. Iš 
Nepalio du vadovai atvyksta į Daniją.

TABAKO naudojimo klausimu 
rūpinasi daug skautų sąjungų. Pernai 
pasaulio skautai gavo „Tabakas ar 
sveikata” medalį už savo pastangas. 
Vienas tų uždavinių yra sudaryti 
sąrašus restoranų ir kitų įstaigų, kur 
yra nerūkantiems vietos; ugdyti 
jaunų žmonių sąmonę apie 
nerūkymą; ištirti vadovų įtaką 
jaunesniems skautams rūkymo

klausimu; susipažinti su tabako 
auginimo ir perdirbimo būdais; 
ligoninėse sužinoti, koks nuošimtis 
ligonių serga dėl tabako naudojimo; 
sužinoti, kada jauni žmonės pradeda 
rūkyti, kas jiems duoda pirmąją 
cigaretę, kodėl kiti visai ir niekad 
nerūko.

ČEKOSLOVAKIJOJE
Pasaulinis skautų biuras suruošė 
seminarą Slovakijos ir Čekijos 
vadovams. Dalyvavo 60 jaunų 
vadovų. Tariamasi, kaip sąjungos 
administraciją vystyti, kaip reaguoti į 
dabartinę visuomeninę padėtį, kaip 
lavintis vadovams ateičiai.

EUROPOS skautų ir skaučių 
komitetas įsteigė fondą Vidurio ir 
Rytų Europos atgimstančioms ir 
įsikuriančioms skautų sąjungoms 
remti: ’’All European Development 
Fund, The European Regional Of
fice, P.O. Box 327, 1211 Geneva 4, 
Šveicarija.

INDONEZIJOS skautai vyčiai ir 
vyresniosios skautės mokosi, kaip 
jieškoti žmonių ir juos gelbėti. 
Valstybėje yra 13.000 salų, todėl 
susisiekimas, ryšiai, manymasis 
žemėje, jūroje ir lėktuvais labai svar
bu.

PORTUGALIJOS skautai išleido 
eilę plakatų apie gamtos globą, 
užsiima miškų stebėjimu ir rengia 
seminarus kartu su gamtos apsaugos 
įstaigomis.

JUGOSLAVIJOJE skautybė 
buvo uždrausta 1950 metais. Šiuo 
metu jau yra apie 135.000 mergaičių 
ir berniukų skautų eilėse. Vadovai 
lankėsi skautų centre Šveicarijoje, o 
iš čia nuvyko pareigūnai tartis su 
skautais įvairiose Jugoslavijos 
respublikose.

RAMIOJO VANDENYNO ir 
Azijos skautų džiamborėje 
Filipinuose dalyvavo 23.000 skautų. 
Buvo mokomasi amatų (drožinė
jimo, kepurių gamybos), nelaimėse 
pagalbos (džiunglėse, žemės drebė- 
jimo, lėktuvų nelaimės), 
kalnalipystės ir sveikatos apsaugos. 
Vyko ir jaunimo forumas, kur skautų 
atstovai aptarė savo rūpimuosius 
klausimus: — pasaulinis 
solidarumas, taika,
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Šviesa tamsybėje yra 
Raudonojo Kryžiaus pasaulinis pro
jektas, kuriame ir pasaulio skautai 
raginami dalyvauti, uždegdami 
žvakutes prie namų ir kitų vietų. 
Uždavinys yra padėti karų aukoms 
— vaikams.

RADIJO JAMBORĖ, jau 34-toji, 
įvyks 1991 spalio 19-20 d. savaitgalį, 
iš viso 48 valandas nuo 00:01 vai. 
šeštadienį vietiniu laiku. Šių metų 
tema yra „Taika ir draugystė per 
komunikaciją”. Kasmet šimtai 
tūkstančių skautų ir skaučių 
dalyvauja šiame radijo mėgėjų 
pokalbyje. 17-tos jamborės metu 
vyko dvi tokios dienos iš stovyklos 
Korėjoje, kur nuolat veikė radijo 
stotis rugpjūčio 6-16.

JAPONIJOS skautai paskyrė 
lėšų Bangladešo ir Kosta Rikos 
skautams, kurie gelbsti ir padeda 
audrų aukoms.

BOLIVIJOS Cochabambos 
mieste skautai talkininkauja 
mokydami miesto 700.000 gyven
tojus, kaip išvengti labai 
užkrečiamos choleros liaos.

KANADOS skautai veda vajų, 
kviesdami suaugusius vadovus pagal 
šūkį „Pasėk sėklą — būk vadovas”. 
Svarbus gamtos globos reikalas, 
kuris ir plakatuose išreiškiamas.

Environmentalists 
Start Here

Be a part of Canada’s original

VENGRIJOJE ir Rumunijoje 
buvo pravesti kursai skautų 
vadovams. Vengrija jau pernai buvo 
vėl priimta, į pasaulinį sąjūdį, kaip ir 
Čekoslovakija.

-BELGIJOS skautai vykdo jau 
antrą ratą tirdami šaltinius ir upelius 
Brabanto ir Valunijos provincijose. 

Naudodami „Arčio meškėno'’ 
paveikslėlį sudarinėja žemėlapį pagal 
nitratų nuošimtį šaltiniuose.

KINIJOS skautų sąjunga kovoja 
prieš narkotikų vartojimą. Piešia 
plakatus, praveda kursus vadovams, 
mokydami kaip jaunimą paveikti, 
kad jie narkotikų vengtų. Taivane ši 
programa labai vertinama.

AIDS SEMINARAI pravesti 
skautų sąjūdžio ir Raudono Kryžiaus 
Afrikoje ir Vidurinėje Amerikoje. 
Juose dalyvavo po aštuonis kraštų 
atstovus.

9
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WdS<I DIDŽIOJI Sf lW.l
VOKIETIJA
„Aušros” tunto 
skautai. Vasario 
16 gimnazija

Aušros tunto skautai ir skautės 
yra viena pagrindinių organizacijų 
Vasario 16 gimnazijoje. Aušros 
tuntas buvo įsteigtas 1945 m. rugsėjo 
mėn. 15 d. Dorverdene, kur veikė ir 
Vasario 16 gimnazija. Su ja Aušros 
tuntas 1954 m. persikėlė į 
Huttenfeldą. Aušros tuntas ne vien 
yra senesnis už Vasario 16 gimnaziją, 
bet jis turi ir garbę būti pats ilgiausiai 
veikiąs vienetas visoje Lietuvių 
Skautų Sąjungoje.

1990/91 mokslo metais Aušros 
tuntą sudarė Vytauto Didžiojo 
draugovė (draugininkas s.v. Paulius 
Stepanas, vėliau s.v. Audrius Laz- 
dinis), dr. Vydūno būrelis (būrelio 
vadas s.v. psl. Alainas 
Gromošauskas, vėliau s.v. psl. 
Tomas Veršelis), Atžalynas 
(vadovas s.v. psl. Antanas 
Šiugždinis), Jūratės draugovė 
(draugininke v. sk. Monika 
Gaižauskaitė, pavaduotojos prit. sk. 
Anna-Danutė Dobrovolskytė ir prit. 
sk. Patricija Jušinskaitė), Birutės 
draugovė (draugininkė psl. Sandra 
Makutėnaitė) ir Sofijos Kymantaitės- 
Čiurlionienės būrelis.

Aušros tuntui 1990/91 mokslo 
metais priklausė 59 nariai: 23 broliai 
ir 36 sesės. Tuntininkas buvo ps. 
Petras Veršelis, jo pavaduotoja — 
ps. Jūratė Lemkienė, sesių skyriaus 
vedėja — v. sk. si. Vilija Bijūnaitė, 

adjutante — Rita Bartusevičiūtė, 
dvasios vadovai — kun. Fricas 
Skėrys ir kun. Edis Putrimas.

Aušros tunto vienetų sueigos 
vyko vieną kartą savaitėje, kartais 
kas dvi savaites. Be to, visas tuntas 
kartu atšventė 1990 m. rugsėjo mėn. 
15 d. savo keturiasdešimtpenkmetį, 
gruodžio mėn. 9 d. buvo iškilminga 
tunto sueiga ir 1991 m. kovo mėn. 2 
d. — Kaziuko mugė.

Per praeitus mokslo metus eilė 
skautų ir skaučių įsigijo specialybių ir 
patyrimo laipsnių ir davė įvairius 
amžiui atitinkamus įžodžius. Už gerą 
pareigų ėjimą tuntininkas pakėlė s.v. 
Paulių Stępaną į paskiltininkio 
vyresniškumo laipsni. Be to 

Vyriausių Skautininkų ir LSS 
Tarybos buvo apdovanoti tunto 
nariai ir rėmėjai: prit. sk. psl. Sandra 
Makutėnaitė ir prit. sk. psl. Vytautas 
Lemke — pažangumo žymeniu, v. 
sk. si. Vilija Bijūnaitė — vėliavos 
žymeniu, p. Ronaldas Tesnau ir p. 
Andrius Šmitas — ordinu už 
nuopelnus su rėmėjo kaspinu ir p. 
Eugenija Liucienė — padėkos ordinu 
su rėmėjos kaspinu. Aušros tuntas 
didžiuojasi, turėdamas tokių puikių 
skautų ir skaučių, tokių rėmėjų. Be 
rėmėjų visas skautiškas darbas būtų 
sunkesnis, o gal net ir visai 
neįmanomas.

Skautavimo 
pradžia 1991/1992 
mokslo metais

Aušros tunte
1991 m. rugsėjo mėn. 4 d. 

pradėtas skautiškas darbas Vokieti

jos Aušros tunte naujais Vasario 16 
gimnazijos 1991/92 mokslo metais.

Kadangi Aušros tuntą pagrinde 
sudaro Vasario 16 gimnazijos 
mokiniai ir mokinės ir kadangi 
Vasario 16 gimnazijoje mokiniai labai 
keičiasi, tai praktiškai kiekvienais 
metais darbą reikia pradėti iš naujo. 
Praėjusiais mokslo metais auklėtų ir 
ugdytų skautų ir skaučių ir paruoštų 
jaunesniųjų vadovų ir vadovių didelė 
dalis naujais mokslo metais į gim
naziją nebegrįžta. Į jų vietą stoja nauji 
nepažįstami nariai, atvažiavę iš kitų 
kraštų ir kontinentų, ir kandidatai, 
anksčiau visai dar neskautavę. Su 
jais reikia iš naujo pradėti darbą, iš jų 
reikia surasti ir išugdyti naujų 
vadovų. Aušros tunto vadovų darbas 
yra sunkiausias visoje Lietuvių 
Skautų Sąjungoje. Tačiau lieka 
pasitenkinimas, kad darbas vis dėl to 
duoda rezultatų. Tik gaila, kad to 
nejaučiame Aušros tunte, bet 
vienetai užsienyje ir užjūriuose, 
Kanadoje, JAV, Anglijoje, Australijo
je ir ypatingai Pietų Amerikoje 
Aušros tunto darbu pasinaudoja.

Kad Aušros tunto vadovai ir 
vadovės susipažintų su naujais tunto 
nariais, kad nauji skautai ir skautės 
susipažintų su savo vadovais, 
praktiškiausia visiems susirinkti į 
vieną viso tunto sueigą — jau 
tradicine tapusią Aušros tunto 
susipažinimo sueigą.

Toji tradicinė susipažinimo 
sueiga įvyko trečiadienį, rugsėjo 
mėn. 4 d. vakare Vasario 16 gim
nazijos berniukų bendrabučio salėje.

Sueigą atidarė Aušros tunto 
tuntininkas ps. Petras Veršelis. Po to
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visi kiti buvo paprašyti kebais 
sakiniais prisistatyti. Sena tradicija 
yra per susipažinimo sueigą mažos 
vaišės. Nuoširdus skautiškas ačiū ps. 
Jūratei Lemkienei, v. sk. si. Laimai 
Veršelienei, p. Meilei Veršelieneiirp. 
Rosemarie Weigelienei. Pasivaišinus, 
suskirsčius skautus ir skautes į 
vienetus ir surašius jų pagrindinius 
asmeniškus duomenis, — buvo 
sudainuotos skautiškos ir lietuviškos 
dainos. Sueiga buvo baigta, giedant 
„Lietuva brangi” ir „Ateina naktis”.

Aušros tunte 1991/92 mokslo 
metais veiks šeši vienetai: Vytauto 
Didžiojo draugovė (draugininkas s.v. 
Mykolas Weigelis), dr. Vydūno 
būrelis (būrelio vadas s.v. psl. Tomas 
Veršelis), Atžalynas (vadovas s.v. 
psl. Antanas Šiugždinis), Jūratės 
draugovė (draugininkė v. sk. Klarisa 
Bacevičiūtė), Birutės draugovė 
(draugininkė prit. sk. psl. Sandra 
Makutėnaitė) ir Sofijos Kymantaitės- 

čiurlionienės būrelis (vadovė dar turi 
būti išrinkta). Aušros tuntui 
priklauso mokslo metų pradžioje 54 
nariai, 17 brolių ir 37 sesės.

Po susipažinimo sueigos Aušros 
tunto vadija susirinko skautų būkle 
pirmam posėdžiui. Buvo aptarti 
svarbiausi vieneto reikalai.

Aušros tunto 
skautai ir Tautos 

šventė
Sekmadienį, 1991 m. rugsėjo 

mėn. 8 d. Vasario 16 gimnazijoje 
įvyko Tautos šventės ir Lietuvos 
išsilaisvinimo iškilmės.

Iškilmės pradėtos vėlyvą rytą 
vėliavų pakėlimu. Stovėjo išsirikiavę 
uniformuoti Aušros tunto skautai ir 
skautės. Dalyvavo ir kiti gimnazijos 
mokiniai, mokytojai, apylinkės 
lietuviai, svečiai iš arti, toli ir iš 
Lietuvos bei vokiečiai svečiai. 
Vėliavų pakėlimą pravedė Jūratės 
draugovės draugininkės pavaduoto
ja prit. sk. Patricija Jušinskaitė. 
Giedant Vokietijos ir Lietuvos him
nus, buvo pakeltos Europos, Vokieti

jos ir Lietuvos vėliavos. Vėliavas 
pakėlus, prakalbas ir sveikinimus 
sakė Vasario 16 gimnazijos 
direktorius Andrius Šmitas (buvęs 
Aušros tunto skautas, dabar svarbus 
tunto rėmėjas), trys Vokietijos 
federalinio parlamento nariai, 
apskrities viršininko pavaduotoja ir 
kiti.

Šventė buvo tęsiama 
iškilmingomis ekumeninėmis 
pamaldomis (šv. mišiomis su 
evangeliko kunigo pamokslu) kaimo 
katalikų bažnyčioje. Pamaldas at
našavo buvęs Aušros tunto R. kat. 
dvasios vadovas kun. Jonas Dėdinas 
(buvęs skautas akademikas), 
pamokslą sakė Aušros tunto ev. 
dvasios vadovas kun. Fricas Skėrys 
(buvęs skautas). Ministrantais buvo 
uniformuoti skautai. Aušros tunto 
skautai ir skautės pamaldose 
dalyvavo uniformuoti ir su tunto 
vėliava.

Po pamaldų įvyko pobūvis- 
piknikas Vasario 16 gimnazijos 
parke.

Vakare Aušros tunto skautai ir 
skautės turėjo pirmą tunto laužą 
naujais 1991/92 Vasario 16 gim
nazijos mokslo metais. Laužas įvyko 
sekmadienio vakare, kas normaliai 
pagal Vasario 16 gimnazijos dienot
varkę draudžiama, nes tuo laiku 
bendrabučiuose yra privalomas 
pam6kų ruošos laikas — tyla (silen
tium). Už šį leidimą nuoširdus 
skautiškas dėkui Vasario 16 gim
nazijos inspektoriui p. Ronaldui 
Tesnau, entuziastingam skautiškos 
idėjos rėmėjui. Laužą pravedė 
Jūratės draugovės draugininkės 
pavaduotoja prit. sk. Patricija 
Jušinskaitė.

Laužo metu Birutės draugovės 
skautė kandidatė Benigna 
Labanauskaitė davė įžodį. 
Kaklaraištį užrišo ir rūtelę įsegė jos 
draugininkė prit. sk. psl. Sandra 
Makutėnaitė, gerojo darbelio 
mazgelį užrišo ps. Nida Misiulytė, o 
Tėvynės ilgesio mazgelį — buvęs 
Vasario 16 gimnazijos direktorius 

Vincas Natkevičius. Po to visi tunto 
nariai sveikino naują skautę;

Laužą užbaigus ir dąlyviamą. 
išsiskirsčius, prie ugnies pasiliko 
Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės 
būrelio vyresnės skautės sudainuoti 
savo tradicinę dainą.

Jaunimo mišių 
pradžia 1991/92 
mokslo metais

Jau eilė metų, kai Vasario 16 
gimnazijos katalikai mokiniai 
penktadieniais susirenka jaunimo» 
mišiose. Šiais mokslo rrietais pir
mosios jaunimo mišios įv^ko 1991 m. 
rugsėjo mėn. 13 d. vakare Lietuvos 
Šventųjų koplyčioje. Susirinko 
gražus jaunuolių būrys, beveik visi 
skautai. Po mišių nutarta ir šiais 
mokslo metais tęsti šią gražią 
tradiciją. Buvęs Aušros tunto R. kat. 
dvasios vadovas kun. Jonas Dėdinas 
prižadėjo mokiniams padėti 
pasiruošti jaunimo mišioms.

atža
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KANADA
Toronto „Rambyno 

ir Šatrijos” tuntai
Spalio 6 d. sezono atidarymas 

pradėtas šv. Mišiomis, bendraujant 
su Maironio mokykla Lietuvos 
Kankinių, šventovėje, dalyvaujant 
organizuotai su vėliavom, Šv. Mišias 
atnašavo klebonas kunig. J. Staškus, 
Šatrijos tunto dvasios vadas. 
Skaitymus skaitė abiejų grupių 
dalyviai. Nešant aukas M,m. vedėja 
G. Paulionienė apibudino kiekvieną 
auką. Parapijos choras paįvairino 
gražiu giedojimu.

Po Mišių muziejaus salėje vyko 
iškilminga sueiga. Komendantas ps. 
M. Rusinas seniesiems tuntininkams 
reportavo, kad dalyvauja 96 skautai. 
Po pasveikinimo buvo įneštos tuntų 
vėliavos ir Seserijos V. Skautininkės 
įsakymus skaitė ps. I. Balsytė, o 
Brolijos V. S. v.s. F. Mockus. 
Rambyno tunto įsakymus ps. M. 
Rusinas.

Senieji tuntin. padėkojo visoms 
organizacijoms ir tėvų komitetui. 
Sekė tuntininkų pasikeitimas ir 
vėliavų perdavimas. Tuntin. ps. Asta 
Šimkuvienė perdavė Šatrijos t. 
vėliavą naujai tuntin. ps. Vidai 
Senkuvienei, o v.s. Feliksas Mockus 
— Rambyno t. vėliavą naujam tuntin. 
s. Algiui Senkui. Tuojaus po pareigų 
perėmimo buvo skaitomi nauji tunto 
įsakymai, o seniesiems tuntin. naujie
ji įteikė dovanėles. Užbaigiant sueigą 
išneštos vėliavos, sugiedota Ateina 
naktis ir uždegtos senų tuntin. trys « 
simbolinės žvakės: Dievui, Tėvynei ir 
Artimui naujai vadovybei.

s. Feliksas Mockus i
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"Klaipėdos" vieneto pirmasis 
gimtadienis 1991 rugpjūčio 12 d.

"Klaipėdos" vieneto vadovė Karia Stu- 
kaitė rašo, kad 1991 m. pavasarį buvo 
sunku nustatyti skautų ir skaučių 
sueigų laiką, nes nariai dalyvauja ir 
meniniuose vienetuose, kurie ruošia
si VII Pasaulio lietuvių jaunimo kori- 
grėsUi. Jis prasidės Buenos Aires 
gruodžio 18 d. Pavyko sušaukti tik 
keletą sueigų. Vasario mėn. "Klai
pėda" stovyklaus, pasikvietusi svečių 
iš "Palangos" vieneto Brazilijoje ir 
su kun,. Edžiu Putrimu.. Vienetas 
tikisi įsigyti savo vėliavą, 
nors labai brangu.

"Klaipėdos" vieneto 
puošmuo sukaktuvių 
proga pagal v .s. V. 
Vijeikio pieninį.

Klaipėdos vadovai Elina Gaidimauskaitė, Norbertas 
Simniškis ir Karlą Stukaitė
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„AUŠROS VARTŲ” TUNTE
Rudenėliui mus aplankius, 

„Aušros Vartų” tunto sueigoje 
padėkojome už derlingą tunti- 
ninkavimo laikotarpį ps. Jolan- 
dai Mockaitienei. Ji perdavė 
tuntininkės pareigas naujai 
tuntininkei.

Pasaulio Lietuvių centre 
vykusioje sueigoje, š.m. rugsėjo 
28 d., dalyvavo „Saulučių” d-vės 
paukštytės ir skautės, pri
tyrusios skautės iš „Šatrijos” 
draugovės, „Gabijos” mėlynšlip- 
sės, tunto vyr. skaučių būrelių 
atstovės ir dar vis skautybės 
svarba tikintieji sesių tėveliai 
bei seneliai-skautai.

Tuntininkių pasikeitimas 
(kiek aš per tuos 34 metus daly
vaudama patyriau) „Aušros 
Vartų” tunte visada būna emo
cingas. Išleidžiam vieną sesę, 
kitai uždedam rūpestėlį vienai 

1 reikia atsisveikinti, kitai — sto- 
i ti priekin. Todėl, pagal tą posakį 
i „gėlėmis klotas” ir bandome pa- 
‘ lengvinti tą dieną puokštėmis 
gėlių.
Sueigai vadovavo adjutante 

v.sl.t.n. V. Brazaitytė. Paukšty
tės įžodj, sesės-mamos ps. fil. L. 
Rupinskienės asistuojama, davė 
sesė-dukrelė Audra. „Saulučių” 
d-vėje daug pavyzdingų sesių. 
Draugininke L. Rupinskienė 
įteikė pažymėjimus specialybes 
įsigijusioms sesėms. Dailininkės 
specialybę įsigijo A. Norušytė, 
K. Mikaitytė, G. Kazlauskaitė,

Naujoji „Aušros Vartų” skaučių tunto tuntininkė ps. Renata Borucki su savo 
tėveliais skautininkais Liudu ir Albina Ramanauskais.

Nuotr. G. Penčylienės

R. Milo, M. Domanskytė, M. 
Grigorio, K. Lieponytė ir I. 
Gvazdinskaitė. Dainininkės — 
A. Norušytė, A. Rupinskaitė, A. 
Sušinskaitė, Z. Vasaitytė, A. 
Valiulytė, I. Masiulytė, A. 
Valiulytė, V. Gylytė, V. Su
šinskaitė, A. Kazlauskaitė, K. 
Mikaitytė, G. Kazlauskaitė, R. 
Milo, M. Domanskytė, M. Gri
gorio, K. Lieponytė ir I. 
Gvazdinskaitė. Visa draugovė 
puikiai dainuoja!

JAV Vidurio rajono vadeivė 
v.s. fil. R. Penčylienė, dėkodama 
už darbą ps. J. Mockaitienei ir 
jos vyrui, įteikė jiems dovaną 
kaip — „šios tuntininkės laiko
tarpio geriausiai porai”.

Seserijos Vyr. Skautininkės 
įsakymai ir žengia prie tunto 
vėliavos priklaupti naujoji tun
tininkė. Kaip daug vaizdų pra
bėga žmogui per akimirką. 
„Norėčiau būti toj rikiuotėj...” 
skamba daina Rako stovykla
vietėje, žygiuoja sesės, o paukš
tytės pačiam gale, dulkių de
besy žengia dainuodamos už 
visas garsiausiai. Ir viena iš jų 
dabar perima vėliavą — Renata 
Ramanauskaitė-Borucki. Virpa 
širdys iš džiaugsmo visoms vy
resnėms, kurių globoje tiek 
metų žygiavo paukštytės, 
skautės, vyr. skautės, tarp jų ir 
naujoji tuntininkė.

„Sušvilpk šiuo Švilpuku ir
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susirinks į darbą sesės”, pasakė 
vadeivė tuntininkei ps. fil. 
Renatai Borucki, įteikdama 
dovaną ir palinkėdama gražaus 
darbo. Tunto vyresnės skautės, 
vadovaujamos ps. J. Valai- 
ttytės-Dzidolikienės, Renatai 
dovanojo didžiulę, gražią Kryžių 
kalno nuotrauką.

Noriu pasidalinti tuntininkės 
žodžiais su tunto sueigoje 
nedalyvavusiomis sesėmis: 
„Man tenka didelė garbė perim
ti „Aušroj Vartų” tuntą šiais 
ypatingais’ metais, kada tėvų 
žemė Lietuva vėl pripažinta ir 
priimta į laisvų tautų tarpą. Pir 
miau mes visi dirbome dė 
Lietuvos laisvės, o dabar dirb 
sime jos gerovei. Ta proge 
skelbiu „Aušros Vartų” tunto 
šūkį: „ATGIMIMO METAI ”. 
Raginu visas seses stengtis kuo 
nuoširdžiausiai dirbti

Tunto vadovybėje yra: tunti
ninkės pavaduotoja — v.sl. A. 
Jasaitytė, kapelionas v.s.fil. A. 
Saulaitis, S J, draugininkės — 
ps. J. Dzidolikienė, vsl fil R, 
Stroputė ir ps. fil. L. Rupins- 
kienė, adjutante — v.sl. t.n. V. 
Brazaitytė, vyr. sk. būrelių 
vadovės «-* v.sl. Z. Baltramonai- 
tė, v.sl. V. Jesewitz, ps. R. 
Spurgienė, s. D. Bendikienė, s. 
Z. Pocienė ir s.t.n. V. 
Milavickienė, bei kitos vadijos 
narės — s. L Valaitienė, ps. A. 
Reitnerienė, vs. A. Namikienė 
ir stovyklavietės administrato
rius vs. fil. L. Ramanauskas.

„Saulučių” d-vės dainomis ir' 
visų bendra daina bei rateliu 
baigiame sueigą ir skirstomės 
su ryžtu darbuotis.

PRITYRUSIŲ JŲ 
VADOVUI

Kel)iolikmečiai jaunuoliai baidosi 
suaugusio, manančio viską žinąs i)r 
kiekvienam reikalui turįs atsakymą. 
Jauni žmonės priešinasi suaugusiam, 
kuris iš jų reikalauja tokio elgesio ir 
nuotaikų, kurių patys neturi.

Kad ryšys tarp suaugusio vadovo 
ar vadovės ir prityrusjųjų skautų 
būtų AUKLĖJANTIS, patartina 
atkreipti dėmesį, kad:

( 1 Geriau bendrauti kaip lygus 
su lygiais.

2 Pageidautina, kad suaugę 
laikytųsi tų pačių žaidimo 
taisyklių, kurių laikosi jaunuoliai.

3 Labai svarbu neteisti ir 
nesmerkti jaunuolio, bet 
klausytis jo ir jį (ar ją) priimti, būti 
atviru.

4 Būtina, kad jaunas žmogus 
jaustų, jog vyresnysis jį laiko 
atsakomingu ir Vertu“ pasitikė
jimo.

5 Naudinga atvirai ir sąžiningai 
su jaunu žmogumi kalbėtis.

6 Suaugę, dirbą su jaunų 
žmonių grupe, iš esmės turi būti 
asmenys, kurie uždega, sužadina 
kūrybingumą ir pastangas, 
padrąsina. . .

7 Vadovas turi dalyvauti, 
gyventi kartu su savo vienetu 
užsiėmimuose, projektuose.

8 Jaunuolius praturtina 
suaugęs, kuris pats stengiasi 
tobulėti, geriau pagal skautų 
įstatus gyventi.))

Ko vengti^

1 Be reikalo prie kitų žmonių 
jaunuolius apkalbėti.'

2 Perdėti įvykius, padėtį, 
sąlygas.

3 Leisti kokiam nors projektui 
užkliūti, nepasistengus tar
pininkauti.

4 Leisti vienetui gyventi, 
nesilaikant jų pačių prisiimtos 
tvarkos ar gairių.

5 Nekreipti dėmesio ar nutylėti 
įvykius, apie kuriuos reikėtų 
pakalbėti ir pagalvoti.

6 Perdaug aiškinti ir pergriežtai 
mokyti.

7 .Bet kokia kaina stengtis būti 
jaunų žmonių mėgstamu.

8 Vis priminti trūkumus ir 
klaidas, užmirštant teigiamus 
dalykus.

9 Negerbti nuosprendžių ir 
siūlymų.
10 Pasiimti atsakomybę sau už 
jaunuolius, vietoje to kad padėti 
jiems patiems tapti at- 
sakomingais.

Chicagos skautų ir skaučių vadovai su skautiškom sueigom Jaumimo cemtre spalio 5 d. apsilankiu
siais Lietuvos Gamtos ir aplinkos apsaugos dept. pareigūnais. Iš k. — Kęstutis Žala, „Nerijos” 
jūrų skaučių tunto tuntininkė jps Violeta Paulienė, Evaldas Vėbra, „Lituanicos” skautų tunto 
tunt. ps dr. Robertas Vitas, JAV Vidurio rajono vadė s. Marytė Utz, Inisis Kiškis ir „Kernavės” 
tunto tuntininkė ps Irena Meilienė.
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BENDRA AT
SAKOMYBĖ

Stovyklos ir kitų užsiėmimų 
ruoša prileidžia du dalykus: pats 
vadovas visko vienas nesugeba 
atlikti, ir kuo daugiau kiti vadovai ir 
patys nariai įtraukiami į ruošą, tuo 
geriau vyks planavimas, 
nuosprendžiai, pats užsiėmimas, 
įvertinimas. Iš visų stovyklos ar 
užsiėmimo dalių ruoša pati svar
biausia.

Vadovų ruoša

Koks vadovų ir vadovių 
pasiruošimo tikslas? Kad visi susigy
ventų, savimi ir kitais pasitikėtų, 
gerai vadovautų, mokėtų 
skautamokslio bei lituanistinius 
dalykus, sugebėtų džiaugtis, būtų 
sveiki, gerai spręstų. Todėl 
užsiėmimo ar stovyklos paruošimo 
metu vyriausias vadovas stengiasi 
pareigas, uždavinius ir atsakomybę 
perleisti kitiems, kartu perduodamas 
ir stovyklos (ar užsiėmimo) pagrin
dines vedamąsias min tis.

Labai didelei vadovų grupei kartu 
ruoštis sunku. Jeigu rengiama 
stovykla, vyresnioji vadovė suburia 
lyg skiltį — 5 ar 6 asmenis, kurie 
vėliau padės kitus vadovus įkvėpti ir 
lavinti. Vienete tokia grupė jau yra 
vadija — draugininkė su 
skiltininkėmis, tuntininkas su keliais 
pagrindiniais vadovais.

Vadovų lavinimas eina per 
aštuonis žingsnelius:, 1. Parinkti 

svarbesnius vadovus (tam įvykiui ar 
bet kuriam kitam),

2. Laisvai pasikalbėti ir apspręsti 
planus.

3. ruošai paruošiamieji 
užsiėmimai,

4. planų ruoša,
5. planų išbandymas mažesniu 

mąstu,
6. sekti paruošiamojo laikotarpio 

eigą,
7. įvertinti ruošą.
8. lavinimą tęsti užsiėmimo ar 

stovyklos metu.

Paruošiamieji pokalbiai

Čia yra proga susipažinti, 
susiderinti. Paaiškėja, ką kas sugeba, 
moka, ko tikisi, kaip mano ruoštis ir 
savo ruošą įvertinti. Prie laisvesnių 
pokalbių tinka ir lavinimo laikotarpiai 
su užsiėmimais, pravestais pakviestų 
žinovų ar instruktorių. Vyriausias 
vadovas gali pats dalyvauti, bet 
praOedimą perleidžia kitiems, sau 
palikdamas atsakomybę už vieneto 
vystymąsi.

Šių pokalbių ar susitikimų metu 
vadovų būrelio nariai išmoksta apie 
vienas kito uždavinius ir ruošiasi, jei 
reikės, vienas kitą pavaduoti. 
Vadovai šiuo metu įgija jiems 
reikalingas žinias savo programos 
daliai skaitydami, lankydami kitus 
kursus, aptardami trumpaląikius 
reikalus.

Planavimas

Planavimas geriausia vyksta, kai 
kiekviename posėdyje ar pasitarime 
galima lavintis keliose srityse iš 
parodėlių, knygų, užrašų, žaidimų, 
užsiėmimų. Pačios vadovių būrelio 
narės gali tuos užsiėmimus pravesti 
ir parodyti, ką išmoko.. Kiti teigiamai 
įvertins pastangas, ir vadovės mieliau 
ruošia iki pat stovyklos ar iškylos.

Vadovė gali užduoti uždavinius, 
kuriuos visos kartu sprendžia, pvz: 
ką nors iš stovyklautojų globos, 
sugyvenimo klausimų, dalyvavimo 
užsiėmimuose,^stovyklos tvarkos. 
Čia kitos vadovės įpranta imtis 
atsakomybės už visos stovyklos ir 

kiekvieno stovyklautojo gerovę. 
Tinka ir geri žaidimai ar pratimai, 
išvysiantys bendravimą, susitarimą, 
pasitikėjimą.

Išbandymas

Kai sąlygos leidžia, stovyklos 
vadovai ir vadovės suvažiuoja keletą 
dienų prieš stovyklą. Arba gali būti 
savaitgalio iškyla su įvairiais būsimos 
stovyklos užsiėmimais, pritaikytais 
ruošos tarpsniui. Jeigu vyko pašn
ekesiai, žaidimai, rankdarbiai, 
dainavimas ir kt. — būtinai reikia iš 
anksto „išbandyti”, o ne pirmą kartą 
viską tik stovykloje pamatyti! Jeigu 
neišeina visiems vadovams Kartu, tai 
galima kuriame nors vienete naujus 
užsiėmimus pravesti ir bendrai su 
kitais įvertinti. Bendravimo metu 
paaiškėja ir sustiprėja ryšiai tarp 
vadovių, visa seseriška (ar broliška) 
paramos sąranga.

Prieš stovyklą ar renginį galima 
išdalinti apklausų lapus apie ruošą — 
ką išmoko, suprato, ar buvo smagu, 
kas paaiškėjo, kokie klausimai ar 
reikalai liko. Pravartu ir įvertinti 
ruošą su pagrindiniais vadovas, 
dalyvaujančiais nuo pat pradžių. 
Galima klausti: kuris užsiėmimas 
labiausiai patiko? Kuris mažiausiai? 
Ką pakeistum mūsų stovyklos 
ruošos eigoje? Koks užsiėmimas 
turėtų būti dažniau pravedamas 
stovykloje? Kuris — rečiau ar 
mažiau? . . .

Stovykloje

Stovykloje tęsiasi vadovų 
lavinimas, kaip visuose skautiškuose 
užsiėmimuose. Čia svarbu įvertinti 
ne tik tiesiogines pareigas 
(laužavędys, rankdarbių vedėja, 
iškylų vadovas. . .), bet ir bendros 
ątsątfomybės pareigos: — kaip remia 
vadovai ir vadovės vienas kitą, kaip 
susikalba, padrąsina, duoti progos 
pasiguosti, kaip 'su stovyklautojais 
bendrauja.

Tąip susikuria tikrai skautiška 
stovyklos ar renginio dvasia, kuria po 
įvykio galima bus labai džiaugtis.
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maudyklės ar praustuvų 
nutekėj imas

indamsšluostukams džiovinti

sulinio 
dangtis

pagaliukų dangtelis
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1991 m. „Romuva”. Stov. adjut. M.
Leknickas, regist. F. Mockus ir stv.
virš. P. Butėnas.

1991 m. „Romuva” tunti. v,s. F. 
Mockus skaito tunto istoriją 40-čio. 
Už jo M. Leknickas ir nauji 
paskautin. S. Namikas ir A. 
Stundžia.

1991 m. „Romuva”. Seserija klauso 
40 metų veiklos.

1991 m. „Romuva”. Seserijos V.S. s. 
B. Banaitienė sveikina su 40 metų 
švente.

13

1991 m. „Romuva”. B-jos l/.S. U.S. 
Gediminas Deveikis sveikina su 40 
m. minėjimu.

17



ANGLIJA
42 -j i Skautų 

Stovykla
Šiemet LSS Europos Rajono 

skautija susirinko į 42-ją „Kovo 11- 
osios” vardo stovyklą, kuri įvyko 
liepos 26-rugpjūčio 3 d. visų pamilton 
gražiojon Lietuvių Sodybon. 
Stovyklavo 78 sesės-broliai, jaunasis 
atžalynas, jų tėveliai ir instruktoriai, 
sudarydami skautišką 84 
istovyklautojų šeimą.

Londoniškiai s. V.'OBrien, v.s. J. 
Alkis, v.s. O’Brien, Seserijos Vadovė 
s. V. Gasperienė su šeima, Vokietijos 
„Aušros” tunto broliai s.v. V. 
Veršelis, s.v. M. Veigelis, dvi sesės, 
s.v.v. si. T. Philpott, skautės ir 
skautai su programos vedėju s. VI. 
Gedmintu, anksčiau atvykę paruošė 
virtuvę, stovyklinius įrengimus.

Pektadienį suvažiavę 
stovyklautojai rado įrengtas 
palapines, puošė stovyklavietę, 
vėliavų aikštę, statė vartus, gražino 
skautišką stalą ir kitką. Susitiko su 
senais draugais ir susipažino su 
naujais, atvykusiais iš Vokietijos, 
JAV, Argentinos ir Didž. Britanijos.

Vėliavų aikštėje iškilo vėliavos, 
Rūpintojėlis, papuoštas tautine 
juosta, atvežta iš Lietuvos — 
Lietuvos Seserijos Vyr. Skautininkės 
s. A. Dvoreckienės, (praėjusiais 
metais). Vakare prie jų rinkosi ir 
rikiavosi visi skautai-skautės

stovyklos atidarymui. LSS Europos 
Rajono Vadas v.s. J. Alkis, stovyklos 
viršininkas s. V. O’Brien, Seserijos 
Vadovė s. V. Gasperienė sveikino 
stovyklautojus, linkėjo 
susiklausymo, vienybės
skautiškuose darbuose, kvietė įsigyti 
daugiau skautiško patyrimo, žinių 
apie Tėvynę Lietuvą, (v.s. J. 
Maslauskas vėliau atvykęs į stovyklą, 
stovyklautojus pasveikino. (Priminta 
mūsų stovyklos „Kovo 11-tos” 
Lietuvos Nepriklausomybės akto 
prasmė, tuo pagerbiant 
Nepriklausomybės atkūrimo dieną, 
Lietuvoj atsikurianti skautija. 
Nuskamba „Marija, Marija”, Him
nas, nuleidžiamos vėliavos.

Stovykla buvo padalinta į 
keturias pastovykles: sesių „Laisvės 
Maldą” pastovyklei vadovavo vyr. 
skautė B. Masiliūnienė-Bishop, 
brolių — „Tėviškės Aidai” s.v. P. 
Markevičius, „Ateitis III” vyr. skautė 
E. Augaitytė su s.v.v. si. T. Philpott, 
kuris ir pirmajai pagalbai talkino, 
skautininkų „Atžalynas” — 
pastovyklei vadovavo v.s. J. 
Maslauskas. Stovyklai vadovavo s. 
V. O’Brien, kuris ir „Taukuotą 
Puodą” redagavo. Dvasios vadas 
kun. Ričardas Repšys, MIC, 
programos vedėjas s. VI. Gedmintas, 
V.s. Jaras Alkis tvarkė stovyklos 
finansus, talkino laužų programai, 
svečių priėmimui. Laužavedė vyr. 
skautė Z. Žilinskaitė, stovyklos 
komendantas prt. sk. s.v. kand. A. 

Gasparas, seserijos pastovykles 
adjutante buvo prit. skautė D. 
Dobrovolskytė, brolijos prit. sk. s.v. 
kand. R. O’Brien. Maitinimą pravedė 
Danutė Andriuškevičiūtė ir vyr. 
skautė K. Markevičiūtė-Harms. 
Skautiška programa rūpinosi s. V. 
Gasperienė, v.s. G. O’Brien, ps. A. 
Traškaitė — seserijai, brolijai v.s.J 
Maslauskas ir kiti skautininkai bei 
vyresnės skautės ir skautai vyčiai. 
Programa plati, sudėtinga ir įvairi.

Šeštadienio vakare Sodybon 
atvyko Lietuvos Tautinių šokių 

ansamblis ,Rasa”iš Škotijos. „Rasa” 
įkurtas 967 m. Kaune, Žemės Ūkio 
Statybos institute. Jie koncertavo 
visoj Lietuvoj, daugelyje TSRS 
miestų, 18-koj Europos, Azijos šalių. 
Jie nudžiugino Sodybos 
atostogautojus, stovyklautojus 
aukšto lygio šokiais, muzika,

Iš dešinės, Lietuvos Brolijos Vyr. 
Skautininkas s. Rimantas Ulevičius, 
Aidanas Praleika ir Mantas 
Petraitis.
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Stovyklos uždaryme kalba Lietuvos 
informacijos vedėjas, Londone 
gyvenantis, K. Stankevičius. Iš 
dešinės: s. R. Šovienė, ps. A. 
Traškaitė, v.s. G. O’Brien, s. V. 
Gasperienė, s. E. Šova, L. An
drikienė — Lietuvos AT deputatė, 
v.s. J. Alkis, J. Levinskas ir s.v. T. 
Veršelis — prie vėliavos.

dainomis, sulaukė ilgų katučių ir 
skautiškais šūkiais atsidėkojo. 
Vėliau, stovyklautojai prie skautiško 
laužo bendravo, šoko ir dainavo. 
Ryte skautų-čių vadovai-ės su 
„Rasa” atsisveikino, kurie baigę 
Anglijoje koncertuoti grįžo į Lietuvą.

Sekmadienį, s.v.v. si. S. Kasparo 
gobojami, atvyko kun. R. Repšys, 
MIC su vokiečių kilmės kun. 
Aleksandru Hoffmann. Susipažino 
su skautų-čių vadais, stovyklautojais 
ir Sodyba. Nuleidus vėliavas, po 
įspūdingo laužo, vėliavų aikštėj 
žvakučių šviesoj, kun. R. Repšys, 
MIC.atnašavo šv. Mišias, dvasinio 
pobūdžio, tema kalbėjosi su visais 
stovyklautojais. Rytojaus dieną jie 
grįžo į Šv. Kazimiero buveinę, 
Londoną, nes klebonas kun. dr. J. 
Sakevičius tuo metu buvo Lietuvoje.

Pirmadienio programoje dalis 
įrengimų tęsiama, s. VI. Gedminto 
vadovybėje. Statomi stovykliniai 
vartai, baigiama puoštis 
pastovyklėse ir rajone. Po 
vakarienės, vėliavų nuleidimo ir 
laužo — poilsis.

Antradienį, po vėliavų pakėlimo, 
pusryčių ir inspekcijos, darbinga 
diena, s. V. Gedminto vadovybėje. 
Skautininkai su skautais vyčiais 
aiškina žemėlapį ir kompasą, oren- 
tavimą. Susiskirstę į būrelius, 
vadovų-vių globoje, apsiginklavę 
kompasu ir žemėlapiu 15 mylių 
žygiui: nužygiuoti į paskirtą vietą’ 
miške, įrengti pilną iškylavietę su 
virtuve, lapine, pasigaminti maistą ir 
ptT to — žygis.

Stovyklos programos vadovas — s. 
VI. Gedmintas aiškina atžalynui 
žaidimo taisykles.

Viena grupė su žemėlapiu, kom
pasu lietingoj nakty, apie kon
trolinius punktus suvaikščiojo apie 
11 mylių, švintant grįžo į stovyklą. 
Gal jie įspūdžius parašys į 
„Budėkime”? Tačiau — patenkinti, 
gavę daugiau žinių, patyrimo 
skautavime. Skautavimas yra 
pagrįstas žaidimu. . .Trečiadienį — 
Seserijos pastovyklėje Seserijos 

diena ir Brolijos diena broliams. 
Sesės vadovaujant s. V. Gasperienei, 
v.s. G. O’Brien, ps. A. Traškaitės, 
talkinant instruktorėms A. Water
man, E. Lipedei, pastovyklėje vyko 
įvairiausi skautiškos temos 
teoretiniai ir praktiniai užsiėmimai: 
skautamokslis, audimas, ir apie 
palapines papuošimai. Vyr skaučių 
kandidačių egzaminai, pasiruošimas 
įžodžiui. Brolijos pastovyklei s. V. 
Gedminto, s. V. O’Brien, v.s. J. Alkio 
ir kitų skautininkų talkoj broliai 
dirbo, ruošė parengimus, planus 
skautų vyčių įžodžiui. S. VI. Gedmin
tas skautams vyčiams pravedė 
sueigą. V. s. J. Maslauskas užima 
vilkiukų kand. skautus ir prityrusius. 
Vyr. skautė E. Augaitytė, s.v.v. si. T. 
Philpott, s.v. kand. G. Jakimavičius 
ir mokytoja E. Gaputytė „Ateitis III” 
liepsneles, giliukus ir paukštytes ir 
vilkiukus: kaip pasiruošti stovyklauti 
be palapinių, rikiuotės, dainuoti, 
pasirodyti, sportuoti ir lituanistika. 
Jaunasis atžalynas naktį praleido 
savo paruoštoje lapinėje.

Vakare, prieš vakarienę ir vėliavų 
nuleidimą atvyko kun. R. Repšys, 
MIC. Po vėliavų nuleidimo ir lauželio, 
10 vai., skautai,-ės atžygiavo su 
žvakutėmis į vėliavų ir kryžiaus 
aikštę su daina „Oi neverk, Motinėle, 
kad jaunas sūnus eis ginti 
brangiosios tėvynės” . . . 
vakarinėms šv. Mišioms už Tėvynę, 
kurias atnašavo kun. R. Repšys, 
MIC, skambėjo įvairios giesmės, 
užbaigiant Marija, Marija ir Ateina 
naktis. Maldos, susikaupimo žodžiai, 
žvakučių šviesos lydimi kilo į 
žvaigždėtą dangų, skriejo link 
Tėvynės.

Ketvirtadienį vėl darbai, 
pasiruošimas vyresnių skaučių,' 
skautų vyčių įžodžiui, y.s. J. 
Maslauskas egzaminuoja vilkiukus, 
skautus, prityrusius skautus. Vyksta 
vyresnių skaučių ir kandidačių 
skautų vyčių, kandidatų sueigos. Po 
vėliavų nuleidimo, lauželio, 
skautiškos maldos, sesių ir, brolių 
tradicinės, o skautai vyčiai prię 
ežerėlio — skautų vyčių įžodžiui:
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uždaviniams ir žygiui. . . Vyresnės 
skautės įžodį duoda B. Masiliūnienė- 
Bishop, K. Markevičiūtė-Harms ir E. 
Augaitytė. Skautų vyčių fioletiniu 
kaklaraiščiu pasipuošia P. 
Markevičius, Š. Mineikis, M. Ludvig, 
A. Cornish. įžodis 5 vai. ryte prie 
ežero. Po įžodžio 11 skautų vyčių 6 
vai. atžygiavo su daina „Mūsų 
skautai vyčiai kai išeina” . . į 
stovyklos rajonų. Čia pasitinka juos 
vyresnės skautės. Vyksta 
sveikinimai, teikia gėles. . . r vėl visi 
prie stovyklinio darbo.

11 valandą gauname pranešimą, 
kad Lietuvos Skautų Sąjungos 
Vyriausias Skautininkas s. Rimantas 
Ulevičius su jį lydinčiais skautais 
Mantas Petraitis ir Aidanas Praeikis 
atvyko į Londoną. Jų pasitikti į oro 
uostą išskubėjo v.s. Jaras Alkis.

Lietuvos Vyriausias Skautininkas 
su palyda atvyksta į stovyklą, 
lydimas v.s. J. Alkio, v.s. J. 
Maslauskas sutinka su duona, 
druska ir vandeniu. Svečius priėmę, 
asmeniškai susipažįstame su 
džiaugsmo ašaromis. Vakare vėliavų 
nuleidimo proga stovyklos viršininko 
s. V. O’Brien įsaku, svečiai įjungiami į 
stovyklos bendrą skautišką šeimą. 
Nuskamba sveikinimo šūkis. Vyr. 
Skautininkas taria jautrų žodį į 
stovyklautojus, atvežęs visos 
Lietuvos Skautijos sveikinimus ir 
linkėjimus, visus apdovanoja 
skautiškai ženklais ir skautiška 
literatūra. Skautiška padėka. Maldos 
ir himno žodžiais nuleidžiamos 
vėliavos.

Seserijos pastovyklėje prieš 
vėliavų nuleidimą įvyksta įžodis. 
Skautės įžodį duoda: N. O’Brien, T. 
Gedminaitė, Rita Čarlis. Po įžodžio 
įteikiami specialybės ženklai.

Brolijos pastovyklėje prieš 
vėliavų nuleidimą vilkiukų įžodį 
duoda: Vytas Jakimavičius, Martinas 
Kamarauskas. Skauto’įžodį duoda 
— B. Gerdžiūnas, prityrusio skauto: 
Andrius Blinstrubas, Filifas Baras. 
Steponas Kamarauskas. Jiems 
kaklaraiščius užriša Lietuvos Vyr.

Lietuvos Skautų Brolijos Vyr. 
Skautininkų R. Ulevičių ir brolius 
sutinkam su duona, druska ir 
vandeniu Anglijos stovykloje.

Skautininkas s. Rimantas Ulevičius, 
gerojo darbelio mazgelį v.s. J. Alkis ir 
ženklus įteikia s. V. O’Brien. 
Vilkiukams ir skautėms išlaikiusiems 
specialybės egzaminus, įteikiami 
specialybės ženklai.

Laužą uždega svetys — R. 
Ulevičius. Skamba dainos, šūkiai, 
v.s. J. Alkio paruoštas montažas 
apima 1918-1989 kovo 11 d. mūsų 
tautos istorinius įvykius. Deklamaci
jos, patriotiškos, skautiškos dainos 
nuskamba Sodybos miške.

Viskas žavėjo, priminė tautos 
atbudimą, pavergimą ir vėl 
prisikėlimą. Montažą atliko 
skautininkai, vyresnės skautės,

Stovyklos viršininkas s. V. O’Brien 
sveikina vyr. skautė — E. Augaitytė 
puikiai vadovavusi „Ateitis III” 
liepsnelėms, giliukams, paukštytėms 
ir vilkiukams. Jai įteikta dovana. 

skautai vyčiai. Žiūrovai grožėjos 
laužo programa. Po laužo skautų 
vyčių kandidatai G. Jakimavičius ir 
F. Harms įvedami į vyčių tradicijas.

Šeštadienis — svečių lankymosi 
diena, pasiruošimas uždarymo 
iškilmei. Pravedamas sportas, 
laimėtojai gauna žymenis, stovyklos 
tvarkymas, egzaminai. Dr. K. 
Valteris — skautybės veteranas 
paruošia -stovyklos specialų leidinį 
apie stovyklos įvykius, o s. V. 
O’Brien „Taukuotą Puodą”. Atvyko 
organizacijų atstovai, rėmėjai, 
tėveliai ir svečiai. Iš Lietuvos AT 
deputatė L. Andrikienė, DBLS-gos 
CV pirm. s. E. Šovos globoje, 
Lietuvos informacijos Londone K. 
Stankevičius, s. R. Šovienė, „Eu
ropos Lietuvio” vyr. redaktorius VI. 
Dargis su žmona, ištikimasis 
„Budėkime” admin. J. Levinskas su 
žmona, s.v.v. si. S. Kasperas, s.v. A. 
Klimas, Sodybos vedėjas V. Banaitis 
su žmona, atostogautojai ir iš 
tolimesnių vietovių rėmėjai.

Skautai išsirikiavę iškilmėms, 
sveikina svečius, rėmėjams išreiškia 
skautišku šūkiu ČIU. LSS Europos 
rajono vadas — v.s. J. Alkis pristato 
garbius svečius, organizacijų 
atstovus, pažymėdamas kai yra 
miela ir džiugu turėti mūsų tarpe 
Lietuvos AT deputatę L. Andrikienę, 
Brolijos Vyr. Skautininką s. Rimantą 
Ulevičių, brolius — Lietuvos skautus 
ir rėmėjus.

s. V. Gasperienė apibudina 
liepsnelės ir giliuko įžodžio prasmę. 
Liepsnelės įžodį duoda Kristina
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u.s. J. Alkis Sodybos vedėjui V.
Banaičiui įteikia albumą.

Jakimavičiūtė, o giliukų — Nykolas 
Harms. Jiems kaklaraiščius užriša s. 
R. Ulevičius, gerojo darbelio mazgelį 
s. V. Gasperienė ir s. V. O’Brien.

LSS Vyr. Skautininko įsakymu 
vyr. „EL” redaktorius VI. Dargis 
pagerbtas ordinu „Už Nuopelnus” 
su Rėmėjo kaspinu. Sodybos vedėjui 
V. Banaičiui įteikta dovana — G. 
Ivanauskienės atvežta iš Lietuvos 
tautinė juosta su Lietuvos Himnu. 
Maitinimo vadovėms D. An- 
driuškevičiūtei ir vyr. sk. K. 
Markevičiūtė-Harms — simbolinės 
dovanėlės, v.s. J. Alkis ir s. R. 
Ulevičius pasikeičia įvairiausiais 
ženklais ir literatūra. Stovyklos 
viršininkas s. V. O’Brien dėkoja 
rėmėjams, Sodybos vedėjui, 
programos vadovui s. VI. Gedmintui 
už puikią programą ir visiems už 
susiklausymą ir darbą.

Stovyklautojus sveikina Lietuvos 
AT deputatė L. Andrikienė ir per
duoda Lietuvos AT pirm. Vyt. 
Landsbergio sveikinimus, v.s. J, 
Alkis — LSS Europos rajono vadas, 
perduoda prof. Vyt. Landsbergiui 
stovyklautojų sveikinimus. Kalba 
DBLS CV pirm. s. E. Šova, Lietuvos 
informacijos vedėjas K. Stankevičius 
ir v.s. J. Alkis. Skaitomi gautieji 
stovyklai sveikinimai: LSS Tarybos 
Pirmininko — v.s. fil. S. Miknaičio, 

v.s. B. Banaitienės, v.s. G. Deveikio, 
DBLS-gos pirm. s. E. Šovos, s. kun. 
dr. S. Matulio, MIC, ir kitų. (Visi 
sveikinimai spausdinami 
„Budėkime”.

Jaunesnieji stovyklautojai pasiruošę 
žygiui.

Stovyklos komendantas prit. sk. 
s.v. kand. A. Gasperas perima 
stovyklą. Daromos stovyklos ben- 
•dros nuotraukos. Po pertraukos 
skautai išsirikiavę žygiuoja prie 
ežerėlio laužui. Paskutinį laužą 
uždega s. R. Ulevičius.

Dainos, šūkiai. Laužą veda vyr. 
sk. Z. Žilinskaitė ir vyr. sk. R. E. 
Pilcher. Vėliau laužo lazdutė ėjo iš 
rankų į rankas. Kartojamas 
paruoštas montažas, s. V. O’Brien 
skaito „Taukuotą Puodą”, dr. K. 
Valteris savo stovyklinį leidinį. Ūžė 
šūkiai, plojimai. . .

Laužui gęstant, visi sustoję ratu,. 
rankas supynę atsisveikino skautų 
laužo malda „Ateina naktis”. j.

Oficialiai stovykla uždaryta 
vakare, stovyklos viršininko 
įsakymu. Su Lietuvos Vyr. Sk. s. R. 
Ulevičium ir broliais: Mantu Petraičiu 
ir Aidanu Praleika pasidalinta 
dovanomis, jiems skautiškai 
padėkota ir pasižadėta susitikti 
skautų stovykloje Lietuvoje 1993 m., 
LSS švenčiant garbingą 75 metų 
sukaktį.

Likę Londono „Vytauto Didžio
jo” mišraus vieneto vadovai,-ės ir 
gimnazijos „Aušros” tunto broliai 
tvarkė stovyklavietę ir virtuvę. Kun. 
A. Geryba atnašauja šv. Mišįas, o po 
to vyksta užbaigiamieji stovyklos 
darbai.

Lietuvos svečius — Vyr. 
Skautininką R. Ulevičių globojo v.s. 
J. Alkis, o kitus du Brolius P. 
Kamarauskas, A. Waterman, E. 
Lipedė, v.s. S. Br. O. Vaitkevičiai.

Atsisveikinta ir broliškai rankos 
paspaustos iki kito karto.

v.s.J. M.
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LEMONTO JŪRŲ 
JAUNĖS
PRASMINGAI 
PRISIMINĖ 
VĖLINES
1991 m. lapkričio 2 diena. Vėlinės. 

Pasaulio Lietuvių Centre posėdžiau
ja LSS Taryba. Bočių menėje šilta, 
kunkuliuoja kava, kvepia pyragai, o 
lauke - žvarbūs vėjai, dargana ir 
sunkūs šalti debesys. Rodos, tokiu 
oru tik sėdėti kambary ir nekišti 
nosies laukan.

Posėdžiautojai pro langų staiga 
pamato: būrys jaunų mergaičių 
kažkur skuba, tarsi labai svarbūs 
reikalai jas veja. Taip! Tai Lemonto 
jūrų jaunės, kaip ir kiekvięnais 
metais, ruošiasi aplankyti gretimas 
Tautines kapines, kur amžinai ilsisi 
sesės ir broliai skautai, nusipelnę 
Lietuvai garbingi žmonės ir daug 
taurių lietuvių.

Jūrų jaunių vadovė vyr. v. 
Tayvyda Rudaitytė nepaiso 
palankaus oro, - ji ir jos pagalbininkės 
veža jaunas seses pagerbti mirusius.

Sesė Taivyda taip pasakojo jūrų 
jaunėms apie senovės lietuvių tikė
jimą: “Lietuvių tauta nuo seniausių 
laikų tikėjo į pomirtinį gyvenimą. 
Mirusiųjų vėlės gyveno panašiai, kaip 
gyvieji: buvo linksmos ar liūdnos, 
laimingos ar nelaimingos.”

Laokričio 2-ą dieną švenčiame 
Vėlines. Prisimename mūsų šeimos 
mirusius ir meldžiamės už juos. Taip 
pat prisimename visus, kurie žuvo 
kovodami už laisvę, ir prisimename 
visas užmirštas vėles.

Senovėje buvo tikima, kad vėlė ne 
tik laukia maldų, bet net ir reikalauja 
už ją melstis. Vėlės gali gyviesiems 
skaudžiai atkeršyti jei yra užmirštos, 
ypač Vėlinėse. Buvo tikima, kad 
visos vėlės Vėlinių naktį yra 
paleidžiamos iš skaistyklos ir joms 
nebereikia kentėti. Tada jos eina 
aplankyti buvusius savo namus, 

artimuosius, pasimelsti bažnyčioje 
arba prie pakelės kryžiaus.

šiandieną aplankysime keletą 
kapų: jūrų skautų ir skaučių, žymiųjų 
lietuvių, šiais metais aš iš anksto 
apėjau kapines ir išrinkau iš anksto 
ne tik pažįstamų kapus, bet ir tuos, 
kuriuos verta ir įdomu aplankyti.

Prie kiekvieno kapo padėsime 
vainikėlį, pabarstysime gėlių ir ban

# # > # O # # # # # #
CH1CRG0

LITUANICOS TUNTO 
JAUNESNIŲJŲ SKAUTŲ 
GEDIMINO DRAUGOVĖ

Šiai draugovei porą metų 
vadovavo v.skilt. Steponas 
Puodžiūnas ir v.skilt. Gintas 

dysime uždegti žvakutę.”
O sesės jūrų jaunės Alisa ir Lina 

Lendraitytė “Skautų aidui” parašė: 
“Mes šeštadienį važiavom į Tautines 
kapines. Mes ėjom aplinkui pamatyti 
jūrų skaučių ir skautų kapus. Mes 
meldėmės ir prisiminėme jų 
gyvenimą. Prie kiekvieno kapopadė- 
jom kriauklę ir pabarstėm rožių 
lapelius”. Sesė D>

Šlapkauskas. Šios draugovės veiklai 
talkindavo ir ps. Viktoras 
Puodžiūnas.

Draugovėje buvo 16 jaunesniųjų 
skautų. Tai labai veikli draugovė, nes 
jų šūkis yra: “Mes vilkiukai 
Gedimino, viską matom, viską 
žinom“.

Nuo šių metų rudens draugovei 
vadovauja s.v.skilt. Andrius Panaras

Brolis Antanas
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BOSTON
Vyties vilkiukų draugovė dalyvavo 

Blue Hills Reservation “Clean-Up 
Day”. Entuziastingai rinko šiukšles, 
padangas, bonkas. Pririnko tiek, kad 
pripildė vieną sunkvežimį. Blue Hills 
prižiūrėtojai pagyrė vilkus už gerai 
atliktą darbą ir už gerą skautavimą. 
Tikri gamtos draugai. Po visų darbų, 
vaišinosi keptom dešrelėm, šaltais 
gėrimais ir skaniais ledais.

Pirmoje eilėje: sėdi vilk, kandidatas 
Tomas Subatis, vilkai: Kastytis 
Norvaiša, Mantas Lingertaitis Gin
tas Adomkaitis.

Antroje eilėje: -Aliukas 
Walasenko, Simas Phillips, Šarūnas 
Krukonis.

Trečioje eilėje: geltonšlipsiai 
skautai Kazys Adomkaitis ir Aidas 
Kupčinskas, kurie padėjo Vyties 
draugovės draugininkui Algiui 
Adomkaičiui. «• # <» O # o # & O « o « « # o>

Pilėnų tunto skautai iškylauja Mackinaw saloje 
Michigan, 1991 m. vasarą

Baidarių iškyįa. Clairian upe, Pen- 
syluania < ”1, —

iškyloje.
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CHICAGO
Chicagos ir apylinkių skautų 

ir skaučių bendron tuntų 
stovyklon Rako stovyklavietėje, 
Custer, Michigan, liepos 13 d. 
susirinko arti 170 stovyklautojų 
ir jų vadovų bei vadovių. At
vyko vįisi gerai nusiteikę ir 
pasiryžę dvi savaites pagyven
ti gamtoje skautišku gyvenimu, 
mėginant pritaikyti ir geriau 
praktikoje įsisąmoninti per 
žiemą sueigose pasisemtas 
skautamokslio žinias. O metų 
slinktyje buvo kruopščiai 
ruošiamasi įsisavinti patyrimo 
programų reikalavimus, sten
giantis įsigyti daugiau 
skautiškų žinių ir specialybių. 
Dalis skautų ir skaučių lankė 
Raudonojo Kryžiaus kursus, 
mokydamiesi pirmosios pagal
bos ir CPR ir pelnydami ati
tinkamus pažymėjimus.

Vadovai ir vadovės jau nuo 
sausio mėnesio pradėjo konkre
čiai ruošti stovyklos programas 
ir uždavinius, organizuoti 
stovyklinį štabą. Visi apsiėmę 
pareigas stovykloje pavasarį 
dalyvavo Michigano valstijos 
reikalaujamuose vadovų paruo
šimo kursuose, kuriuos suruošė 
ir pravedė Chicagos ir Lemen
to skautiškųjų vienetų vadovai 
ir vadovės.

Stovyklauti buvo nutarta ša
komis, kad to paties amžiaus 
jaunimas turėtų progą artimiau 
susipažinti ir pasidalinti 
žiniomis. Kadangi lietuviai 

. Chicagoje ir apylinkėse gyvena 
plačiai pasisklaidę, skautiškas 
jaunimas retai turi progų pa
bendravimui ir draugystei. 
Trūksta ir patyrusių vadovų,-ių, 
kurie skautiškais pagrindais 
auklėtų jaunimą ir ruoštų 
būsimus vadovus ir vadoves.

„Didvyrių Žemė” stovykloje prityrusių skaučių įžodį duoda „Kernavės” tunto 
skautės Elytė Žukauskaitė, Rima Žukauskaitė, Julytė Plačaitė ir Onutė Utz.

Ši stovykla skyrėsi nuo kitų 
tuomi, kad metų laikotarpyje su 
vienetais dirbantieji vadovai,-ės 
įsipareigojo pastovyklių-.šakų 
viršininkų pareigoms. Tad metų 
veiklos uždaviniai ir siekiai su
darė stovyklos užsiėmimų ir 
uždavinių praktišką pagrindą. 
Pastovyklių viršininkams,-ėms 
talkino įvairių patirčių vadovai 
ir vadovės. Susilaukėm ir nau 
jos kartos tėvų, kartu su savo 
vaikais grįžtančių į skautišką 
veiklą. Buvo malonu su jais ar
timiau susipažinti, o kartais ir 
griaudu, išgirdus jų nustebimą 
ar nusivylimą dabartinio skau- 
tavimo lygiu.

Trispalvė, plevėsavusi Gedimino bokšte Vilniuje, „Didvyrių žemė” stovyklos parade.
Nuotr. J. Tamulaičio

Maloniausia staigmena buvo 
vyresnių skaučių ir gintarių, o 
taip pat ir skautų vyčių 
pastovyklės. Seniai pasigedome 
jų stovyklavimo mūsų stovyklo
se. šioje stovykloje jų atlikti dar
bai, uždaviniai pokštai, links
mos dainos ir pasirodymai, su
planuoti ir pravesti žaidimai bei 
vakarinės programos netik pra
turtino stovyklos gyvenimą, bet 
sukūrė labai gražią nuotaiką 
visų stovyklautojų tarpe.

Pastovyklės įsikūrė savo at
skirus rajonus įvairiose sto
vyklavietės vietose, steng- 
damosios kuo Savičiau ir 
praktiškiau įsikurti. Beveik
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kiekviena skiltis įsitaisė rūbinę 
ir rankšluostinę. Rajonai pasi
puošė įspūdingais vartais, lauko 
virtuvėmis, gairėms kėlimo 
priemonėmis ir laužavietėmis. 
Kai kurios pastovyklės sukūrė 
naujenybes; pvz. broliai vyčiai 
atsivežė skautiško paminklo 
projektą, kurį labai sąžiningai

• ir meniškai įgyvendino.
Kiekviena pastovyklė — šaka 

vykdė savo suplanuotą dieno
tvarkę. Visi siekė savo stovyk
lautojams sudaryti kuo geresnes 
sąlygas skautamokslio paty
rimams ir įsigijimui įvairių 
gamtamokslio specialybių.

Susilaukėm ir ypatingų 
stovyklautojų-instruktorių, 
praplėtusių mūsų skautišką ir 
lietuvišką akiratį. Svečias iš 
Lietuvos, veterinarijos gydyto
jas Zigmas Kalesinskas išmokė 
mus lietuviškų liaudies dainų, 
žaidimų ir Užgavėnių kaukių 
gaminimo. Jis savo draugišku
mu, lankstumu ir giedria 
nuotaika parodė tikrai 
skautišką prigimtį. Sesė Livi
ja Garsienė, atskridusi iš Wa
shington, DC, vaizdžiai pravedė 
LSS globojamus laužavedžių 
kursus, kuriuos lankė 10 
įvairaus amžiaus sesių ir brolių. 
Kursantai turėjo progą šioje 
dvisavaitinėje stovykloje atlikti 

. laužavedybos praktiką, paruoš- 

dami ir pravesdami įvairius sto
vyklos laužus. Sesė Livija savo 
gabumais įžiebė ir atgaivino 
skautiškų laužų dvasią.

Iš Baltimorės su savo jaunimu 
atvykęs brolis Aleksas Radžius 
buvo pasižadėjęs jaunesniųjų 
skautų stovykloje pravesti rank
darbius, ypač medžio drožinėji
mą. Žinodami jo didelį susi
domėjimą heraldika, pakvietėm 
jį su heraldika supažindinti 
vadovus,-es. Žinios apie heral
dikos prasmę ir reikšmę

CHICAGOS SKAUTAI
LIETUVOS GAMTOS DRAUGAI

Tarnybos reikalais Chicagoje 
besilankantis Lietuvos Gamtos 
ir Aplinkos apsaugos depar
tamento direktorius Evaldas 
Vėbra ir jo bendradarbiai 
Kęstutis Žala ir Inisis Kiškis 
buvo pakviesti spalio 5 d. 
susipažinti su Chicagos 
Jaunimo centre sueigaujančiu 
skautišku jaunimu. Chicagos ir 
Lemonto skautiškų vienetų 
vadovai,-ės norėjo jiems įteikti 
raštą — lietuvių skautijos 
sveikinimą nepriklausomai Lie
tuvai ir pažadą darbais ir 
aukomis padėti atgaivinti 
Lietuvos gamtą.

Lietuvos istorijoje buvo labai' 
įdomios ir gausios. Visi dėl to 
esam jam dėkingi.
Visų stovyklautojų 

nuotaiką vaizdžiai išreiškė 
stovyklos laikraštėlio redak
torės: „Šiais metais mes išmo
kom gražiai sugyventi Rako 
miške. Keliavom į įvairias iš
kylas, pasišokom, prisidaina- 
vom. Laukiame kitų metų, kai 
mes visi vėl susitiksime!”

M.U.

Svečius pasitiko Vidurio ra
jono vadė s. Marytė Utz, „Li- 
tuanicos” skautų tunto tunti- 
ninkas ps. dr. Robertas Vitas, 
„Nerijos” jūrų skaučių tunto 
tuntininkė jps Violeta Paulienė 
ir „Kernavės” skaučių tunto 
tuntininkė ps. Irena Meilienė. 

.Ps. R. Vitas svečiams aprodė 
Jaunimo centrą ir jame sukaup
tus muziejinius ir archyvinius 
lobius. Svečiai aplankė įvairių 
vienetų sueigas, turėdami pro
gos stebėti gyvą skautišką 
veiklą. Sueigoms pasibaigus, 
visų vienetų skautai,-ės 
susirinko į saulėtą Jaunimo

Chicagos skautės ir skautai spalio 5 d. susitikę su Jaunimo centre apsilankiusiais Lietuvos Gamtos 
ir aplinkos apsaugos departamento pareigūnais — direktorium. Ė Vėbra ir jo bendradarbiais L- 
Kiškiu ir K. Žala.
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centro vestibiulį pasveikinti 
svečius. „Kernavės” tuntininkė 
ps. Ir. Meilienė perskaitė 
Chicagos skautijos sveikinimą 
Lietuvai ir tą raštą įteikė Ė. 
Vėbrai. Skautai ir skautės;
sudainavo „Didvyrių žemė” 
stovyklos dainą, sušuko tos sto
vyklos šūkį.

Ponas Vėbra pasveikino jauni
mą, kviesdamas atvykti į 
Lietuvą ir padėti atgaivinti jos 
gamtą. Lietuvos Gamtos ir ap
linkos apsaugos departamentas 
ryžtasi vasaros metu organizuo
ti ypatingas ekologijos stovyk
las, kuriose jaunimas atliktų 
įvairius uždavinius. Tai būtų 
gera proga kiekvienam skautui 
ir skautei asmeniškai savo dar
bu padėti Lietuvai. Svečias 
padovanojo Lietuvos Aplinkos 
apsaugos departamento savait
raščio „SOS” egzempliorius, 
kuriuose įdomiai apibūdinamos 
aplinkos problemos ir rūpesčiai 
Lietuvoje. Laikraščiai buvo 
įteikti vadovams,-ėms, kad 
tomis žiniomis pasidalintų su 
savo vienetų broliais ir sesėmis, 
tokiu būdu siekiant sudominti• 
jaunimą įsijungti į šį svarbų 
darbą. M.U.
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SESERIJOS PASTOVYKLE 
„LIEPSNA” ATLANTO RAJONO 

STOVYKLOJE
1991 metai LSS vadovybės 

buvo pavadinti „Skautiško lavi
nimo” metais, raginant seses ir 
brolius daugiau dėmesio skirti 
skautiškai ideologijai ir skau- 
tamoksliui, todėl LSS Atlanto 
rajono stovykloje „Budėk” ypa
tingas dėmesys buvo teikiamas 
skautiškam lavinimui.

Stovykla „Budėk” rugpjūčio 
17-25 dienomis vyko ameri
kiečių skautų stovyklavietėje 
Camp Resolute, Bolton, MA. 
Tuo pat laiku šioje stovyklavie
tėje lygiagrečiai vyko ir LSS 
„Gintaro” ir „Ąžuolo” vadovų,- 
ių lavinimo mokyklos, o taip pat 
ir laužavedžių kursai. Stovykla 
ir kursai sutraukė daugiau 
negu 110 stovyklautojų iš įvai
rių Atlanto rajono vietovių.

Stovyklos „Budėk” viršininkė 
buvo Atlanto rajono vadė jvs 
Genovaitė Treinienė. Brolijos 
pastovyklei „Aidgj” vadovavo 
vs Bronius Naras^įSeserijos pa
stovyklei — s. fil. Teresė Meilu- 
vienė. Laužavedžių kursus pra
vedė s. fil. Livija Bražė- 
naitė-Garsienė ir s. fil. Eduar
das Meilus, Jr. „Ąžuolo” ir 
„Gintaro” vadovų,-ių mokyklas 
vedė vs fil, Kazys Matonis ir vs 
fil. Gilanda MatonienĄ

Seserijos pastovyklės „Lieps
na” programa buvo skirta sesių 
lavinimui — patyrimo laipsnių 
programoms, specialybėms ir 
kursams. Vadovės atvyko gerai 
pasiruošusios, tad darbas buvo 
našus. Gaila, kad dėl nenuma
tytų priežasčių, kilusių prieš pat 
stovyklą, kai kurios vadovės ne
begalėjo atvykti, bet jų vieton 
stojo kitos — stovykloje netu
rinčios ypatingų pareigų. 

Numatyta programa jaunes
nėms sesėms buvo sėkmingai ir 
įdomiai pravesta.

Šeštadienis — pirma stovyklos 
diena. Iš visur suvažiavusios 
sesės skubėjo kurtis. Aišku, 
stovyklą pradėjome šv. Mi- 
šiomis, aukojamomis vs fil. kun. 
Antano Saulaičio. Po Mišių 
vyko bendros stovyklos 
„Budėk” atidarymas, o po vaka
rienės — atskirų pastovyklių 
laužai.

Antrą stovyklos dieną prasi
dėjo stovyklinė programa — 
pionerijos darbai, papuošimai, 
patyrimo laipsniai, susipaži
nimo žaidimai, dainavimas. 
JAV Meteorologijos tarnybai 
įspėjus apie artėjantį uraganą 
„Bob” — vadovybė turėjo daug 
laiko skirti pasiruošimams to 
„Bob” nelaukiamam „apsilan
kymui”. Vakare, nepaisant gali
mos audros, susirinkome prie 
bendro laužo, kurį sumaniai 
pravedė laužavedžių kursų 
kursantai.

Pirmadienį pradėjo smarkiai 
lyti. Sesės kėlėsi anksti ir sku
bėjo patikrinti palapinių užri
šimus, pakuoti drabužius, mieg
maišius ir viską krauti į plas
tikinius maišus, kad apsaugotų 
nuo artėjančios audros. Prityru- 
siems skautams talkinant, buvo 
pritvirtintos palapinės ir atlikti 
kiti pasiruošimo audrai darbai. 
Visos sesės nužygiavo į val
gyklos pastatą, kur vyko tos 
dienos programa. Visą dieną 
siautė piktasis uraganas „Bob”, 
bet sesės ir broliai po stogu kar
tu dirbo — ruošėsi patyrimo 
laipsniams, darė rankdarbius, 
dainavo. Vyresnieji klausėsi
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trumpų bangų radijo pranešimų 
iš Vilniaus ir Maskvos, kas tuo 
metu vyko Sovietų Sąjungoje ir 
Lietuvoje. Kai stovykloje siau
tė „Bcb”, kitokia „audra” — 
perversmas vyko anoje Atlanto 
pusėje.

Praėjus uraganui ir paliovus 
lietui — grįžome į savo 
palapinių miestą, kur radome 
audros nugriautas palapines, iš
verstus medžius.

Po audros atėjo malonios 
saulėtos dienos, kurių 
kiekvieną pravedėm kita min
timi — Skautiškumo diena, 
Lietuviškumo diena, Seserijos 
diena. Seserijos dieną bandėme 
atsinaujinti — giliau pažvelgti 
ir įsisąmoninti skautavimo 
tikslus. Vakare Seserijos lauža
vietėje buvo aukojamos šv. Mi
šios, buvo pakartoti skaučių 
įstatai ir įžodžiai.

Ketvirtadienio rytą vyko 
Skautorama. Visa stovykla 
skiltimis aplankė 10 stočių, įsi
gydami naujų patyrimų, naujų 
žinių, kad grįžę namo galėtų jo
mis pasidalinti su stovyklauti 
negalėjusiais broliais ir sesėmis. 
Po Skautoramos lauke vyko ge
gužinė — kepėm ir valgėm deš
reles ir kotletus. Vakare vyko 
šakų laužai.

Penktadienis išaušo labai 
gražus, tai daugelis iškylavo, 
susipažindami su žalingais pra
ėjusios audros padariniais. 
Vakare — -bendras visos 
stovyklos linksmavakaris, ku
riam vadovavo brolis Edis, 
seselė Igne ir „dėdė” Zigmas iš 
Lietuvos.

Šeštadienis — Sporto diena. 
Buvo smagu! Bet turėjome skir
ti laiko susitvarkymui ir pasi
ruošimui kitą rytą apleisti 
stovyklą. Vakare įvyko sto
vyklos „Budėk” uždarymas, šv. 
Mišios ir bendras atsisveiki

nimo laužas, vedamas lauža- 
vedžių kursų absolventų.

Ši stovykla buvo jauna 
amžiumi ir nuotaika. Nors 
stovyklos pradžioje siautė 
audra, ji nesudrumstė sesių 
skautiškos nuotaikos. Atsi
sveikindamos visos žadėjo čia 
vėl sugrįžti ateinančią vasarą.

Baigdama noriu padėkoti sto
vyklos „Budėk” vadovybei, pa- 
stovyklės „Liepsna” štabui, 
visiems broliams ir sesėms, pa
dariusiems šią stovyklą ilgai 
prisimintina. Užsiėmimams pa
įvairinti daug prisidėjo dr. Zig
mas Kalesinskas iš Vilkijos, 
Lietuvos. Jis mus mokė liaudies 
dainų, šokių, tautosakos, 
prisidėjo prie rankdarbių ir 
skautiškos programos. Brolis

SKKEEZSEKEZsaEaESKaeaEaasKE

BRAZILIJOJE
Lietuvių skautų stovykla

Stovykla pradėta šv. Mišio- 
mis, kurias aukojo kun. P. 
Gavėnas.

Su Brazilijos „Palangos” tun
to skautais stovyklavo ir keturi 
Buenos Aires, Argentinoje, 
„Klaipėdos” tunto skautai: — 
skautas Federiko German Mah- 
ne, Felipe Vezlickas, sk. vytis 
Norbertas Simniškis ir vyr. 
skautė Karia Stukaitė, Argen
tinos lietuvių skautų vadovė. 
Stovyklos programą paruošė ir 
pravedė sesutės Nadija ir 
Solange Trinkūnaitės Dzigan ir 

kun. Antanas Saulaitis pravedė 
religinę programą, mokė astro
nomijos ir kitų įdomių dalykų. 
Jaunesniųjų skaučių paštovyk- 
lei vadovavo energingoji sesė s. 
Alė Mačiūnienė — Philadelphi- 
jos vietininkijos vietininkė. Jai 
talkino vyr. skautė Sigutė Šni- 
paitė ir ps. Birutė Ziaugrienė iš 
Bostono. Komendante ir pri
tyrusių skaučių vadovė buvo 
vyr. skautė R.'Kligytė iš New 
Yorko. Į talką atėjo ir kitos 
sesės skautininkės, turėjusios 
pareigas bendrame stovyklos 
štabe. Visoms — visiems AČIŪ 
ir iki pasimatymo kįtoje 
stovykloje.

s. fil. Teresė Gaidelytė 
„Liepsna” pastoyyklės 

viršininkė

Klarisė Bacevičiūtė. Kiekviena 
diena turėjo savo temą — Susi
tikimo diena. Gero skauto, Lie
tuvos, Olimpiados, Susitaiky
mo, Skautybės, Artisto ir 
Žinkanos dienos.

Stovyklavo daugiau negu 30 
paukštyčių, vilkiukų, skautų ir 
skaučių nuo 5 iki 12 m. am
žiaus ir jų vadovai,-ės, o 
penktadienį atvyko ir didelis 
būrys skautų vyčių ir vyr. 
skaučių^padidindami skautišką 
stovyklautojų šeimą. Atsakingi 
stovyklos vadovai — v.s. Euge
nija Bacevičienė ir ps. Jurgis 
Prokopas, o komendantas — sk. 
vytis Flavijus Bacevičius. Mai
tinimu rūpinosi mamytės įneš 
Gervetauskaitė Kliger ir Flora 
Zementauskaitė Gennari.
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_ Šitą aš 
naudoju 
tik trumpiem 
pranešimam

Tur pasižadėt
— Dėduk, ar tiesa, kad seni žmonės 

turi mirti?
— Taip, mano vaikeli, tai tiesa.
— Tokiu būdu turi man pasižadėti, 

jog niekad nebūsi senas.
Nedaug

— Tai jūsų karvė liesa. Kiek ji duoda 
pieno?

— Penkis litrus.
— O kiek parduodate?
— Nedaug — tik septynis, nes reikia 

lašelį pieno pasilikti ir savo šeimai.
Vertė L. Kuzm.

Mokykloje
— Kurmis tiek suėda, kiek pats sveria.
— Atsiprašau, pone mokytojau, o iš 

kur kurmis žino, kiek jis sveria?
Bailus smuikininkas!

Vytautukas pateko pirmą kartą į garsaus 
smuikininko koncertą. Mama klausia, kaip 
jam patikęs koncertas. Vaikas atsakė:

— Koncertas nei šio, nei to, tik smui
kininkas buvo perbailus?

— Kodėl tu taip' manai?
— O kad jo vienos rankos pirštai ant 

stygų visą laiką baisiai drebėjo ...
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