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ĄŽUOLO MOKYKLA Tomas Matusaitis

Dar viena priežastis dėl kurios buvo labai įdomu ir smagu. Aš laukiuPirmiausiai dėl to, kad galėčiau
draugauti su lietuviais. Gyvenu 

lietuviškuose namuose, bet neturiu 
progos pabendrauti su lietuvišku 

jaunimu. Bet būdamas skautu galiu 
dalyvauti sueigose, kurios vyksta kas 
antra savaitę ir stovyklose, kurios 

vyksta kasmet. Taip pat susipažįstu 
su jaunimu iš kitų miestų ir kraštų per 
tautines ir jubiliejines stovyklas.

Antra priežastis yra, kad galėčiau 
palaikyti santykius su Lietuva. 
Lietuviai skautai išeivijoje bando 
išlaikyti lietuviškumą. 
Skautaudamas aš sužinau daug

esu skautas yra kad man patinka 
skautavimas. Man patinka 
stovyklauti gamtoje. Aš daug išm
okstu apie gamtą ir kaip joje gyventi. 
Man taip pat patinka iškylauti. Dabar 
moku kaip naudoti kompasą ir 
žemėlapį ir kaip skaityti ženklus. 
Moku kaip pastatyti palapinę,

progos vėl vadovauti.
Taip pat per skautavimą planuoju 

tapti geresniu lietuviu ir žmogumi. 
Skautai labai pabrėžia, kad žmogus

SS® .A-

turi būti doras, draugiškas ir geras 
lietuvis. Tokiu žmogumi aš noriu 
būti.

dalykų apie dabartinę ir istorinę 
Lietuvą. Kiekvienais metais 
stovykloje nagrinėjama viena tema 
apie Lietuvą. Be to mes visą laiką 
kalbame apie tai, kas dabar Lietuvoje 
darosi. 

sukrauti laužą ir kaip pagaminti 
pietus. Man ypatingai patinka laužai. 
Tai yra laikas, kada visi gali pailsėti, 
pabendrauti ir padainuoti kartu.

Per skautavimą aš planuoju 
atsiekti porą dalykų. Po Ąžuolo 
Mokyklos aš planuoju tapti vadovu. 
Vadovaudamas aš galiu kitiems 
perduoti viską ką esu išmokęs. Galiu 
padėti mažesniesiems taip, kaip man 
padėjo vadovai per eilę metų. 
Pereitais metais jau buvau vadovas ir
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Lankydamasis Lietuvoje poetas 
Bernardas Brazdžionis paskyrė 
eilėrašti “Skautų Aido” (Lietuvoje) 
skaitytojams.

Poetas Bernardas Brazdžionis susitinka su skautais

RADINYS

Mes radom ją — amžiuos įglūdusią gintaro gėlę,
Mes radom kaip rudenį raudantį stagarą, sausą per lietų, 
Mes radome tautą, kuri buvo mirus ir vėl prisikėlė, 
Mes radom nedidelę didelę Lietuvą.

Sustojo karaliai, išvydę dainuojančią Baltiją 
Ir stebisi gymiu tautos tautose*neregėtu — 
Ir išplaukė išplaukė ji kaip undinė gintaro valtyje 
Į didįjį viešpačių ringą iš mažojo geto.

0 mes ją, ramovių šventų vaidilutę Ramintą ar Gintą, 
Mes ją, humylėtinę protėvių dievo Perkūno
Nuo badė, nuo maro, nuo karo dievų vieno Dievo ranįintą 

ir gintą
Per visą gyvenimą nešam kaip sąnarį savojo kūnoo
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Šių metų stovyklą Lituanikos tuntas pavadino 
STELMUŽĖS vardu. Štai keletas žinių apie Stelmužę.

Stelmužės kaimas yra 11 km. į šiaurę nuo Zarasų. 
Kaime 1973 m. gyveno 148 gyventojai. Kaimą supa 
Stelmužė ežeras iš vienos pusės ir Lukšto ežeras iš 
kitos. Stelmužė gausiai lankoma turistų . Ir vien dėlto, 
kad čia auga labai senas ąžuolas. Manoma, kad jo 
amžius siekia 2000 metų. Jis yra žinomas visoje 
Lietuvoje. Užtenka pasakyti: “Stelmužės ąžuolas” ir 
visi žino apie kurį ąžuolą kalbama.

Stelmužė taip pat garsi savo sena medine bažnyčia 
statyta 1650 metais. Vėliau perstatyta. Bolševikų 
valdžia 1963 m. buvo įrengusi liaudies skulptūros 
muziejų. Bažnyčioje nepaprastai įdomi sakykla.

„Stelmužės” stovyklos vadijos nariai Andrius Utz, Gailė Butts, Andrius Pana 
ras ir Ritas Pavilionis posėdyje planuoja, kad stovykla būtų įdomi ir smagi

Draugininkas, kuris sąmoningai ir sumaniai savo 
berniukams duoda neaukštą tvorą peršokti, matys juose 
pasitikėjimą ir užsidegimą peršokti, o jeigu jiems duos 
peršokti aukštą, akmenų sieną, berniukai bijos stengtis.

R. Baden-Powellis

SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIE

s ĮSTATYMAS tapti laimingu.

“ Gyvenk švariai.
Valgyk išmintingai.
Miegok sveikai.

S Mankštinkis reguliariai.
Mokykis metodiškai.
Taupyk sistematiškai.

S Naudok protingai.

™ Taip - ir tiktai taip - gali įsigyti arba 
S užtikrinti sau sveikatą, turtą ir išmintį.

Jokių kitų priemonių nėra. Tiktai tie, kurie 
™ gyvena taisyklingai gali laimingai gyventi. 
“ Kiti pralaimi vienu ar kitu būdu.

S|

©a®
S Nepradėjęs dirbti žmogus nežino, 
S ko jis vertas. Hamertonas.
esąs
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f)SOTI S
Ąsotis labai naudingas senovės 

lietuvio namuose. Tad nveltui 
ąsočių gamintojai, kuriuos 
vadindavo puodžiais savo gaminius 
papuošdavo. Gražesni ąsotį juk 

lengviau ir parduoti. Neretai ir dabar 
ąsočiai naudojami. Labai patogus 
indas. Turi rankeną, tad gali 
lengvai kilnoti iš vietos i vietą.

6
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Didžiausias Lietuvos paukštis yra 
gulbė nebylė. Ji taip pat deda 
didžiausius kiaušinius.

Ilgiausias Lietuvos upėvardis yra 
Drangauskinaitė, teka Jurbarko 
rajone, pec Žimiškių kaimą.

Ilgiausias sudėtinis ežero 
pavadinimas. — Didžiarauliškių 
ežeras, randasi Trakų rajone.

Trumpiausius upėvardžius turi 
tik 3 nedideli upeliai. Tai Nemuno 
kairysis intakas Ova, Tatulos 
kairysis intakas Ogė, ir- Merkio 
kairysis intakas Ola.

Daugiausiai kamienų turinti liepa 
auga Papilėje. Ne per seniausiai ji 
turėjo 16 kamienų, dabar yra 15, 
kurių skersmuo po 24-28 cm, aukštis 
— iki 28 m.

Storiausias ir seniausias medis — 
Stelmužės ąžuolas. Auga Zarasų 
rajone, Stelmužės kaime. Ąžuolo 
kamienas nelygus, nevienodo storio, 
raukšlėtas ir gumbuotas. Storiausia 
vieta prie žemės. Tikslus ąžuolo 
amžius nežinomas. Miškotyrininkų 
nuomone, medžiui apie 1.5 
tūkstančių metų. 1955 m. tvarkant iš 
Stelmužėsąžuolo kamieno buvo 
išvežti keli sunkvežimiai puvenų, 
išrautas jo viršūnėje augęs šer
mukšnis, angos užlopytos skarda. 
1960 m. ąžuolas paskelbtas gamtos 
paminklu. 1979 m. jo vidus buvo 
atsargiai išskobtas, išvalytas, ištep
tas dezinfekuojančiomis ir puvimą 
sulaikančiomis medžiagomis. 
Kamienas sukaustytas metalinėmis 
sąvaržomis, visos angos užlopytos 
varine skarda ir betonu, sausos 
šakos nupjautos, o didesnės parem- 
tos žaliuojančiais ąžuoliniais spyriais.

7

7



SSGWGSfGKJESn
1933 rudenį Alytaus tuntininko K. Dineikos sumanymu 

buvo įkurta skautų raitininkų šimtinė. Ją sudarė įvairių d-vių 
vyresnio amžiaus skautai, kurie jojimo pamokoms susirink
davo 1-2 kartus savaitėje. Ulonų L.K. Birutės pulkas duo
davo arklius. Skautus raitininkus mokė ulonų leitenantai Ger
manavičius, v.sl. B. Žemaitis, ps. J. Banaitis, Padegimas ir 
kt. Šimtinei vadovavo sk. vytis (ats. j. Itn.) B. Meškelis, vyr. 
valt. B. Makaraitis ir kt. 1933 ruclenį Alytuje įvyko Vytijos 
sąskrydis; dalyvavo 4,800 raitininkų ir skautų šimtinė. Skau
tai raitininkai prisidėjo prie šio sąskrydžio ruošimo ir daly
vavo senovės Lietuvos vyčių žygy. 1934 dalyvavo ulonų 
pulko raitųjų varžybose; skautų jojime per penkias 90 cm 
aukščio kliūtis III vietą laimėjo Petružis, II — Janulevičius, 
I — Petrauskas. 1937 jojimo rungtynėse II v. laimėjo Va
siliauskas, I — Petružis.

Skautų raitininkų darbą ir nusiteikimą pavaizduoja jų 
pačių korespondencijos 1937 KARY Nr. Nr. 4 įr 8:

Alytaus gimnazijos aukštesnių klasių skautai gauna šeštadieniais iš 
ulonų pulko 20 arklių. Šeštadienio laukiame per visą savaitę, nes be galo 
malonu ir gera “pamandravoti” ant juodbėrų žirgų po Alytaus apylinkę
ir vykdyti pratimus. Arklius pasibalnoti bei jiems grifus įsukti į pasagas 
ir tt. reikia patiems, kas dar daugiau'suteikia malonumų. Tada jauties kaip 
tikras kareivis' _  šaunus raitininkas. 11.13 šimtinė dalyvavo 20 km žygy.
Jaunieji raitininkai jį atliko gerai ir buvo labai patenkinti. Jojimo srity 
daro vis didesnę pažangą.

Prienuose Gedimino Pilies skautai, dr-kui Ig. Lapatai va
dovaujant, nuo 1937 dusyk savaitėje atlikdavo jojimo prati
mus. Instruktorium buvo Itn. Barisas, Itn. Venckūnas. Jojimo 
pratimuose dalyvaudavo ir keletas jaun. skautų. Žirginio 

sporto mėgėjų atsirado ir Mažeikių j. sk. Vytauto D. laivo 
įguloje. Štai, kaip 1938 žirginio sporto šventėje Mažeikiuo
se pasireiškė jūros skautai: lenktynėse II vietą laimėjo J. 
Helcermanas; jojime per kliūtis II v. ir lenktynėse Iv. — 
Magnusas A.

Tauragėje su skautais dirbo dragūnų Geležinio Vilko 
pulko leitenantai skautai R. Alonderis, ps. A. Kemeklis, V. 
Smieliauskas ir ps. A. Sušinskas, kuris buvo kariško skautų 
rengimo vadovas. 1937 jie suorganizavo skautų raitininkų šim
tinę, kuriai vadovavo K. Bedalis. Arkliai buvo gaunami iš 
dragūnų pulko, kuriam vadovavo pik. A. Rėklaitis. Jojimo 
instruktoriais buvo leitenantai Kemeklis, Smieliauskas ir Su
šinskas, o pulkui 1939 rudenį išvykus — ps. Itn. Vyšniaus
kas. Skautai stropiai mokėsi balnoti ir prižiūrėti arklį, joti, 
šokti per kliūtis ir kt. 1937 žirginio sportų šventėje Tau- 
ragėje iš jaunuolių grupės laimėjo skautai: III v. — Pranas 
Petraitis, II — Bronius Valeika, I — Jonas Smieliauskas.

Geležinio Vilko pulkui atžygiavus į Lietuvos sostinę 1939 
rudenį, šio pulko karininkai skautai tęsė savo darbą. Vilniš
kės Vytauto D. d-vės 23 skautai dalyvavo raitininkų prati-
muose.

1939-40 Stud. Skautų K! “Vytis” atsargos karininkų bū
relio nariai kiekvieną sekmadienį jojimo pratimus atlikdavo 
gusarų pulke, kuriam vadovavo pik. Kraunaitis. Žirginį spor
tą buvo pamėgę nemaža Kauno skautų bei vyčių.

Skautų raitininkų sąjūdis buvo įvėdęs į LSB žirginį 
sportą ir ketino plėsti kariško skautų rengimo programą.

Alytaus skautai 
raitininkai 
žirginio sporto
šventėje 1934
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Žemaičių žemė šventa protė
vių žygdarbiais, o dar šventesnė 
- savo kalba. Žemaitiška šneka 
pagauli, joje, gerai įsiklausąs 
išgirsi kuršių ir mūsų tikrųjų 
brolių latvių. Istorijos 
nukankintųjų prūsų širdžių 
balsą. Sodrioje gruoblėtoje 
žemaičių šnekoje Į mus prabyla 
šio krašto žemė. Prakalto, 
kantrybės ir meilės žemė .Tad 
leiskimės Į kelionę. Žemaičių 
kraštan, kur gimsta, auga Ir 
gyvena žemaitiški žodžiai. Vienas 
šių kampelių - kretingiškių 
žemaičių žemė (pavyzdžius 
teiksime iš Endriejavo apylinkių 
žmonių kalbos).

Kretingiškiai žemaičiai, kaip ir 
visi lietuviai, dar tebėra tikri 
gamtos vaikai. Klausaisi 
kaimuose tų paprastų žmonelių 
ir negali nesižavėti begaline jų 
meile gyvulėliams, paukščiams, 
kiekvienam gyvam padarui. 
Daugelyje žodžių aiškiai matyti 
polinkis analizuoti, tyrinėti 
gamtą. Antai kaip gražiai vadi
nami paukščiai: baloj pavasari 
bešokinėjanti kielė vadinama 
ledspira (ledspėrelė gondros 
pavasari parsėneš, vo ta i 
išsparda ledos), kovas - k o v a r- 
n i u, lakštingalai kartais skiria
mas lakštės arba 1 a k š- 
t 1 n g a i o, kregždei - blez
dingos vardas.

Kerėte pakerėja tasai iš pro
tėvių paveldėtas žemaičio 
žmogaus sąlytis su gamta. Klek 
pastabumo, klek logiškumo ir 
išmonės! Ar ne gražu spygliuočių 
mišką vadinti J uodmišklu, 
tankų eglyną arba tankius 
krtmokšnius. - k u i č i u, kark

lynus -medynais, 
neišvalytus kirtimus - ša
bakštynu, kupstely kemsą - 
k ė s a 1 u (praplėkl klesale, 
vaikščiuo kurapkėlės aplinkou 
nuvargosės...), pelkėtą vietą- 
pelkuote.r i

Dar gražiau, kai mažne kiek
vieną žolelę žemaičiai vis savaip 
pavadina: ramunės - tai balt
galvė s,dobilas - d o b il
ga 1 v ė, dilgėlė - tai n o t r y - 
n a, motiejukai - m o t a i, van
dens lelija -1 i ūg n a s.pakalnutė 
-ožkabarzdis, ajero vaisius 
- k 1 a u 1 i k ė (vo tas šėt 
klaulėkės lioubam vaka iestė).

Margaspalviame uogų ir grybų 
pasaulyje savita kertelė vėlgi

Koplytėlė

Žarėnų šv. Mykolas. Medžio skulptūra

atitenka žemaičių žodžiams. 
Užšnekink žemaiti, pareinanti iš 
grybų ar uogų, ir išgirsi: Duotu 
grytxMiakon ble: y vėinl u o š ė - 
k ė n e (lepšiai). Anė! renk 
vėsuokius teležykos (pras
tus grybus).

Žemaitis žmogus atidūs ir 
-’daiktams, .daugis, kurių vis 
kitaip, vis įdomiau vadinami nei 
literatūrinėje kalboje. Tad galime 
net' kalbėti apie unikalų savitą 
žemaitiškąjį tikrovės suvokimo 
modeli- Antai skudurėli indams 
šluostyti žemaičiai vadina 

.mazginiu arba m a z g in
dra b u ž i u, dažus siūlams, 
audeklams dažyti - d a ž y v a 
arba d a ž y v e, kabi 
drabužiams pakabinti - k a bi
tt o k š 1 i u, tirpytus taukus - 
1 e 1 s t i n i a 1 s, namą skarda 
dengtu stogu - skardinbu- 
č i u.

Užvis Įdomiausi žodžiai ir 
pasakymai, kuriais apibū
dinamas žmogus, nusakomas Jo 
elgesys, bodas, žmogaus būsena. 
Žemaitė moteris sutuoktini 
dažnai vadina s a v u<o J u,

3
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Vainuto Sv. Jurgis. Medžio skulptūra

manuoju, vyras žmoną - 
manąja. įsimylėjusi vyrą 
vaikiną žemaičiai juokais pava
dina brėžai u, b r e 1 g u - 
m u (Al, saka.ka ana tor tuoki 
breigomą). Mėgstantis 
valgyti duoną vadinamas 
•d u o n i n i u (Jau aš eso duo- 
n ė n ė, Je dounas naprikondo, 
esu kap naiedosi). Apie apkūnų 
žemaitis pasakys derlus, 
padžiovusį sykiais gali pavadin
ti ir s a n d ž i ūv a. Šit apie ko
kį nors valkatą žemaičiai sako 
1 au kabė gi s, apie įkyruolę- 
k v ą d a p k ė, apie plepį - 
k 1 i u k i s, apie nepastovaus 
būdo - m u k š ė, sunkaus būdo 
žmogus vadinamas mėsiniu 
kryžiumi.

Kretingiškių žemaičių tarmėje, 
kaip apskritai visų žemaičių, 
labai įdomios žodžių šaknų 
jungtys, žodžių sandūros, 
kuriomis sudaromi originate 
žodžiai. Tokie sudurtiniai žodžiai 
yra atsiradę, natūraliame kalbos 

sraute, jie pulsuote pulsuoja 
vidine kalbos gyvastimi, jos en
ergija. Čia vėl labai ryškiai 
matyti paprasto žemaičio 
žmogaus polinkis blaiviai sam
protauti, analizuoti aplinką, 
tikrovę. Taip aptvaras karvėms 
žemaitiškai vadinamas b a n - 
dodaržlu, medžių šakas 
laužantis vėjas - medlaužiu, 
miegalius žmogus - m i e g p u- 
v i u, audeklas iš įvairių vilnų - 
malšytvilnlu, apsiuva 
kirmėlaitė - medvėžiu, 
kumpis - šaltmėse, žmogaus 
jėga juokais pavadinama 
žmogtaukiais.

Ir dar. Kretingiškiai žemaičiai 
kalbėdami labai mėgsta įvairio
pai kaitalioti žodžių formas. 
Antai, kur įprasta žodžio 
daugiskaita, išvysi vienaskaitą 
(Sakau, Jūzopeli, rek malka 
mestė) arba atvirkščiai (Kuokėl 
tėi p ė i n a daba y, kuokės tuos' 
mesas...) Kitąsyk sumaišoma 
žodžio giminė ( Kuoks Šėta dė
delis m u o r k s).

Daug, oi daug dar galima apie 
žemaičius pabyloti, jų būdą 
papročius pagarbinti. Gaila, kad 
jau ir dabar per vėlai su-

Skautų Aidas (Lietuvoje)

Telšių katedra ir kunigų seminarija

Tenėnų varpinė

prantame, jog mums reikia 
saugoti benykstančias tarmes, 
kurios kaip požeminiai 
šaltinėliai maitina didžiąją lie
tuvių kalbos upę.

Algirdas Raškys
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Pianistas Arturas Bandža groja

Klausomės koncerto.
Rukšėnaitė, Civinskaitė jr Kalba Pilėnų tunto tuntininkas s. R.
Berzinskaitė Belzinskas

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI

Klevelando Pilėnų tunto skautų 
tėvų komitetas, kasmet ruošia 
tradicinį Užgavėnių blynų balių. 
Šiemet svečių buvo pilna Lietuvių 
namų salė. Maistas visada geras. 
Muzika vad. sk.vyčio R. Biliūno. 
Skautų vikrus patarnavimas prie 
stalų. Šiemet puikią programą 
atliko pianistai Roma ir Artūras 
Bundzos iš Lietuvos. Svečiai jiems 
nepagailėjo katučių.

Pilėnų tunto skautų komiteto 
pirm, s.fil. dr. G. Matienės dirba 
mūsų skautams. Jie daug padėjo 
praeityje ir dabar padeda. Komiteto 
darbščios rankos: s. M. 
Puškorienė, ps. B. Taraškienė, B. 
Mainelienė, J. Biliūnas ir A. 
Idzelis. Skautiškas ačiū jiems. 
Pilėnų tunto tuntininkas v.s. R. 
Belzinskas džiaugiasi pasisekusiu 
balium. Dėkojame svečiams už 
atsilankymą ir už duotas dpvanas 
loterijai.

v.s. VI. Bacevičius
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V.s. A. Šenbergienė su svečiais 
Janice ir Kennet Fugitt, Jr.

Nuotraukos Vlado Bacevičiaus Skautas M‘ Laniauskas lteikia §ėles 
pianistei Romai Bandzienei

KAZIUKO MUGĖ

Turbūt šimtas rankų kruopščiai 
ruošėsi mūsų skautijos mugei. 
Dieną prieš mugę, tesigirdėjo 
plaktukai, žirklės, virtuvėje puodai 
ir indai. Sekmadienio ryte, kaip 
gražu peržvelgti; 8 paviljonus su 
įvairiais darbais ir darbeliais, 
kuriuos ruošė vadovai su skautais ir 
skautėmis žiemos vakarais. Kiek 
daug įdėta darbo ir kūrybos. Dar 
mes esame gyvi ir tęsiame tradicijas. 
Šiemet Kaziuko mugę atidsarė s. 
Vytautas. Staškus, daug dirbęs su 
Clevelendo skautais ir užsitarnavęs 
tą garbę. Kaziuko mugės 
muginųkai buvo išgraibstyti ir 
vienetų1 kasos praturtėjo. Tik labai 
gaila, kad pati mugė tęsėsi tik keletą 
valandų. • Clevelando skautija 
dėkinga svečiams už atsilankymą 
mugėje.

$ & & * $ $ ® % * % % & $ * # % i

Virtuvėje, ps. ą Spirikaitis ir s M 
Puškorienė

12

Vėjas Belzinskas ir Lana Polack 
šoka

Audimo meną demonstruoja s. R.
Nasvytienė, v.s. L Jonaitienė, ir s.
D. Vadopalienė
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MIBB
Dalis jaunimo dalyvavusių sąskrydije

i
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Skautininkų-ių, Židiniečių, 
Akademinio Skautų, Sąjūdžio narių
ir vyresnio jaunimo suvažiavimas 
įvyko “Dainavos” stovyklavietėje 
gegužės mėn. 23-25 d. 
Suvažiavime dalyvavo 55 sesės ir 
broliai. Suvažiavime pasigesta 
didesnio Brolijos narių 
atstovavimo. Skautų vyčių, 
gintarių, vyresnių skaučių ir 
prityrusių skautų-čių buvo net 30. 
Jaunimo galėjo būti daugiau. 
Atrodo, kad nevisi vienetai reagavo 
į pranešimus.

Jaunimui vadovavo v.s. Giedrė 
Stankūnienė, ps. Aldona
Lingertaitienė ir ps.fil. Paulius 
Mickus. Jaunimo programų 
pravedimui labai daug padėjo ps. 
Naida Šnipaitė, s.v. Vytautas 
Bazikas ir skautė Virga Simaitytė. 
Bostono skautiškas jaunimas 
parodė skaidres ir pravedė 
pašnekesį apie Lietuvą.

-Suorganizuoti suvažiavimą daug 
sumanumo įdėjo v.s.fil. Ai 
Paužuolis, s. Vida Jankauskienė ir 
jų talkininkai: v.s.fil. Ilona 
Laucjenė, s. Aldona Palukaitienė ir 
v.s. Vanda Zelenienė.

Suvažiavime buvo pristatyta 
keletas pašnekesių: v.s.fil. Liuda 
Rugienienė, v.s.fil. Lilė Milukienė, 
v.s.fil. Rita Penčylienė, v.s.fil. kun. 
J. Vaišnys, v.s.fil. kun. A. 
Saulaitis, prof. Dr. Leonas 
Sabaliūnas, v.sfil. Sigita® Miknaitis 
ir gintare vyr. valt. Tayd'a 
Rudaitytė. V.s.fil. Laima Kiliulienė 
su talkininkais pravedė įspūdingą 
A.A. P. Jurgėlos pagerbimą ir 
atsisveikinimą.

Suvažiavimą, ir sąskridį globojo 
ir administravo s. Juozas Orentas 
su Detroito talkininkais, atlikdamas 
pasigėrėtiną darbą.

Suvažiavime dalyvavo ir 
sveikino Vyr. skautininkai: v.s. 
Birutė Banaitienė ie v.s. Gediminas 
Deveikis, ir Pirmijos pirmininkas 
v.s.fil. Sigitas Miknaitis. Taip pat 
sveikinimus gavome iš v.s. J.

Pirmijos pirmininkas v.s.fil. Sigitas Miknaitis priima raportą iš 
suvažiavimo komendanto s. Juozo Orento
Iš. k. v.s.fil. S. Miknaitis, Pirm, pirm., v.s. Birutė Banaitienė, Seserijos 
y/yr. sk., v.s. Gediminas Deveikis, Brolijos Vyr. Sk„ v.s.fil. kun. 
Juozas Vaišnys, SJ, Vyr. Sąj. Dvasios vad., s. Vida Jankauskienė, 
Seserijos sk-kių skyr. ved., ps. Aldona Lingertaitienė, vyr. sk. skyr. 
ved., v.s. Giedrė Stankūnienė, Prit. sk. skyr. ved., v.s.fil. Antanas 
Paužuolis, Brolijos sk-kų skyr. ved. Nuotraukoje trūksta fil. Pauliaus 
Mickaus, Brolijos sk. vyčių sk. ved..

Nuotraukos VI. Bacevičiaus

J. v.s. G. Treinienė prie savodarbų, 
šalia s. E. Nainienė

2
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Maslausko, Anglija, “Skautybės 
kelio” redaktorės j.v.s. Irenos 
Regienės, Židiniečių skyr. ved. v. s. 
Vandos Zelenienės. Taip pat 
sveikino ir A.S.S. Vadijos 
pirmininkas v.s.fil. Ed. Korzonas.

Remiantis gautais įvertinimo 
lapais, suvažiavimas ir jaunimo 
sąskrydis prėjo labai pakjjioje 
nuotaikoje. Įpatingą įspūdį paliko 
vakaronės ir laužai. Retai tokio 
masto vakaronių matome 
suvažiavimuose bei stovyklose. Tai 
suvažiavimo jaunimo pastangų 
vaisius. Tokie sąskrydžiai turėtų 
būti ruošiami kas metai, radus 
visiems prieinamą savaitgalį.

Ruošiant šį suvažiavimą ir 
sąskrydį rengėjams teko paaukoti 
daug laiko, įdėti daug darbo ir 
širdies. Jiems tenka dalyvių 
nuoširdi padėka.

V.s.fil. Antenas Paužuolis

Skautijos pirmūno a.a. v.s. P.l Jurgėlospagerbimas

Suvažiavimą ir sąskrydį uždarant, v.s. G. Deveikis,, v.s B. Banaitienė, 
v.s Marytė Utz, v.s. Česlovas Kiliulis, j.v.s. Genė Treinienė, v.s.fil. 
kun. Juozas Vaišnys, v.s. Giedrė Stankūnienė, ps. Aldona 
Lingertaitienė, ps.fil. Paulius Mickus, s. Vida Jankauskienę,v.s.fil. 
Antanas Paužuolis, suvažiavimo koordinatorius atsisveikina

3
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Dr. Jonas Sabaliūnas

Laužavedžiai

Vyr. skautininkai B. Banaitienė ir G 
Deveikis pas burtininkę s. E.

Nuotraukos VI. Bacevičiaus Nainienė

4
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Kaziuko mugę atidaro s. V. Frondebergerienė ir Pilėnų t. tunt. Kalba v.s. R. Belzinskas 
S taškus. Šalia Neringos t. tunt. K. R. Belzinskas
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CLEVELAND
Skautai vyčiai dalyvavę, dviračių 
lenktynėse

Nuotrauka R. Belzinsko

Pilėnų skautai lankosi Parry 
Nuclear plant

LOS ANGELES
Gegužės 17 d. Charlton Flats 

kalnuose įvyko šv. Jurgio iškyla. 
Dalyvavo gražus būrys skautų ir 
skaučių ir jų tėvelių. Iškylos 
komendantas Auris Jarašūnas 
tvarkingai pravedė iškilmingą, 
sueigą. Sueigos metu “'Palangos” 
tunto tuntininkė s. Gražina 
Tompauškienė, išbuvusi 2 metus 
tuntininkė, perdavė savo pareigas 
jaunai energingai ps. Dainai 
Kasputienei.

Taip pat įvyko 8-ių skautų 
įžodis. Skautai buvo gerai paruošti 
naujo “Kalniškio” tunto tuntininko 
p s. Vytenio Vilko.

Smagu buvo žiūrėti į skaitlingą
Ramiojo Vandenyno rajono vadas 
s. Albinas Sekas, “Palangos” tunto 
tuntininkė ps. Daina Kasputienė, 
buvusi tunt. s. Gražina

Tompauškienė, rajono atstovė s. 
Danutė Giedraitienė, rajono atst. s. 
Gediminas Leškys

entuziastišką paukštyčių draugovę. 
Joms labai gražiai vadovauja ps. 
Laima Balčienė ir ps. Alma 
Stockienė.

14
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LOS ANGELES

SKAUTIŠKA ŠVENTĖ 
CALIFORNIJOJE
Ramiojo vandenyno rajono 

metinėje sueigoje, vykusioje 
pernykščių metų gruodžio 8 d., 
Los Angeles „Palangos” ir 
„Kalniškių” tuntų sesės ir 
broliai paminėjo savo skautiš
kos veiklos 40 metų sukaktį. 
Smagu, kad šioje mūsų šventėje 
dalyvavo iš tolimojo Bostono at
vykusi LS Seserijos vyriausia 
skautininke vs Birutė Banai
tienė. Reikšdama savo šia pro
ga sveikinimus, Vyriausioji 
skautininke įteikė ir gražią 
dovaną — meniškai išdegintą 
medinę lėkštę.

Skautai įsisteigė Los Angeles 
mieste 1951 m. Vienas iš 
pagrindinių steigėjų ir vadovų 
buvo a.a. vs V. Pažiūra. Skautų 
vienetams augant, buvo įkurta 
vietininkija, o 1957 m. įsteigtas 
Ramijojo vandenyno rajonas. 
Sesės pasirinko „Palangos” tun
to, o broliai — „Kalniškių” tun
to vardus. Pirmas rajono vadas 
buvo vs Mykolas Naujokaitis.

Los Angeles skautai augo 
skaičiais ir skautiška dvasia; 
sueigavo, iškylavo, stovyklavo. 
Kilo reikalas turėti nuosavą 
stovyklavietę. 1966 m. buvo 
įsigytas 12 akrų žemės plotas 
San Bernardino kalnų Holcolm 
Valley. Stovyklavietė pavadin
ta „Rambyno” vardu.

Stovykloje įžiebus pirmąjį 
laužą, į jį buvo įmesta: žiups
nelis žemių iš Lietuvos, sim
bolizuojant, kad čia kuriama 
mažoji Lietuva, kur skambės 
lietuviškas žodis ir daina. Gin
taro gabalėlis — pažymint, kad 
šalia Amerikos aukso šioje

Los Angeles skautų-čių metinėje šventėje. Kairėje - Ramiojo vandenyno rajono 
LS Seserijos atstovė s. DanutD Giedraitienė ir LS Seserijos Vyrriausia 
skutininkė v.s. Birutė Banaitienė

žemėje yra ir Lietuvos auksas 
— gintaras. Įmestas buvo ir 
Lietuvos miškų baravykas —- 
visų grybų pulkininkas, primi
nimui, kad Lietuvoje grybai 
gerai auga ir yra žmonių mė
giami. Pareikšta viltis, kad gal 
ir čia pradės augti grybai ir bus 
visiems stovyklautojams skanu
mynas.

Mūsų ilgus metus puoselėtos 
viltys išsipildė — Lietuva jau 
laisva, o mūsų stovyklavietėje 
auga ne tik skautukai, bet kar
tais išdygsta ir grybai.

Los Angeles skautai laimingi, 
nes 1984 m. Lietuvių Tautiniai 
namai paskyrė erdvias patalpas 
skautų būklui. Čia vyksta suei
gos, posėdžiai, čia stovi mūsų 

Los Angeles skautų ir skaučių Kaziuko mugės atidaryme. Iš~kT— svečias 
iš Lietuvos rašytojas ir deputatas Kazys Saja, Ramiojo Vandenyno Rajono 
vadas s. Albinas Sekas, rašytoja Alė Rūta Arbienė ir Ramiojo vandenyno ra- 

. jono LS Seserijos atstovė s. Danutė Giedraitienė.

vėliavos, o gairelės puošia 
sienas. Čia išstatytos stovyklų 
nuotraukos — čia mūsų skautiš
ki namai.

1991 m. — 40 metų nuo įsikū
rimo sukaktyje. Los Angeles 
skautijai vėl nusišypsojo laimė. 
Birutės ir Zigmo Viskantų pas
tangomis a.a. Ona Motekienė 
savo palikimą paskyrė skau
tiškam jaunimui. Yra dabar 
įsteigtas Antaninos O. Motekie- 
nės fondas, kuris rūpinasi Los 
Angeles skautiško jaunimo rei
kalais.

Los Angeles skautai į 41-sius 
veiklos metus žengia augdami 
skaičiumi ir stiprėjančia skau
tiška dvasia.

s. Danutė Giedraitienė
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HAMILTON

C A N R D H
Skaičiumi nedidelis “Širvintos- 

Nemuno” tuntas pasižymi veikla 
vienetų sueigose, skautiškuose 
renginiuose ir visuomeninėje 
veikloje. 1991 m. buvo išskirtini 
tuo, kad sesės ir broliai turėjo 
progos dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimo 
reikalaujančiose demonstracijose 
Hamiltone ir Otavoje, bei aukštų 
Lietuvos pareigūnų pagerbimuose. 
Kas anksčiau buvo abstrakti vizija, 
ir ne vieno brolio ir sesės širdyje 
sustiprėjo tautinio susipratimo 
liepsnelė ir noras ne tik iš tėvų ar 
senelių pasakojimų pažinti, bet ir 
savo akimis išvysti Lietuvą. Įgavo 
gilesnės prasmės Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimai ir 
kitos tradicinės tautinės ir 
skautiškos šventės.

D. G.

Hamiltono “Širvintos - Nemuno” 
tunto skautės-ai, vadovės-ai

Prityr. skautai Viktoras Remesat, 
Andrius ir Viktoras Gedriai su 
Lietuvos vyriausybės pirmininku 
G. Vagnorių Hamiltono rotušėje 
priėmimo metu V

Programos 
atlikėjai 
Lietuvos 
nepriklausomybės 
minėjime
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CANADA
LIETUVIAI SKAUTAI 

„MULTICULTURAL DAY” 
RENGINYJE

Montrealyje, Kanadoje, lei
džiamas dvisavaitinis lietuvių 
laikraštis „Nepriklausoma 
Lietuva” savo balandžio 15 d. 
laidoje įdomiai pasakoja apie 
„Geležinio Vilko” tunto daly
vavimą tarptautiniame skautų 
renginyje. Rašoma:

„Montrealio skautų .Geležinio 
Vilko’ tuntininkas skautas vy
tis Gintaras Nagys gavo pakvie
timą surengti parodėlę, atsto
vaujant lietuvių skautus Boy 
Scouts of Canada centre 1992 m. 
balandžio 4 dieną.

„Toje „Multicultural Day” 
programoje dalyvavo įvairių 
Montrealio tautybių skautų 
grupės: lietuviai, italai, ki
niečiai, armėnai, egiptiečiai, 
vietnamiečiai, sansalvadorie- 
čiai, izraelitai, graikai, indėnai.

„Puikiose patalpose, geroje 
salėje išsirikiavo pasieniais įvai
riai apipavidalinti stalai. Vieni 
turėjo vos keletą rodinių, kitur 
matėsi pačių skautų pa
gamintos lėlės iš paper-mache 
ir ekranui kartoninė dėžė, 
kurios iškarpoje buvo rodomos 
skaidrių serijos. Vietnamiečių 
skautų stalas traukė akį kelių 
rūšių styginiais muzikos in
strumentais, ir ant sienos — 
meniškos, didelės jų kilmės 
krašto kasdieninio gyvenimo 
nuotraukos. Armėnija sudomi
no ne vien rankų darbais, bet 
ypač senųjų knygų parodėle, 
kur matėsi kaip buvo sukurtas 
armėnų alfabetas iš gamtos 
gyvūnų ir augalų piešinių. Su 
noru visi atsakinėjo į klau-

simus, rodė savo žemėlapius, 
lankstinukus ir kt. Kai kurie 
vaišino savo tradiciniais sausai
niais ar orientališka kava. Gau
sūs ir įdomūs rūdiniai ant 
indėnų stalo: kasdieninio gyve
nimo reikmenys, tradicinės 
puošmenos, rankų darbai, 
ritualiniai daiktai, žemėlapiai, 
legendų knygelės. Pats aiškin
tojas pasipuošęs tradiciniais 
drabužiais ir puikia plunksnine 
karūna, pravedė taikos ir 
brolybės ratą, visus lankytojus 
išvedęs į didelį, šviesų fojė. 
Dunksėjo indėniški būgnai ir in- 
kantacijos garsajuostės pagalba. 
Egiptiečiai skautai padainavo 
savo dainų.

ARGENTINA

VII Jaunime kongrese Argentinoje. 
Apie skautiškus reikalus kalba 
“Klaipėdos” vadovė Karia Stukaitė

„Lietuvių skautų stalas pa
traukė didelį dėmesį skoningai 
išdėstytais charakteringais ro- 
diniais: juostomis, Lietuvių 
Tautodailės instituto išeivijoje 
išleistomis knygomis apie 
lietuvių liaudies meną, skudu-
čiais, rankšluostinę lanksti
nukais apie Lietuvą, stovykla
vietės „Baltija” nuotraukų al
bumu, lietuviškųjų skautiškų 
siuvinėtų ženklų kolekcija ir 
tautiniu drabužiu. Ant sienos 
kabojo trispalvė su dideliu 
Lietuvos karaliaus (dar vis te
bevadinamo D.L.K.) Vytauto 
skulptūros nuotrauka. Rūdi
niai buvo dailiai sudėti ant 
austos lininės staltiesės. Dau
gelis lankytojų klausinėjo apie 
Lietuvą, bandė skudučius ir 
apsidžiaugdavo gavę pamai- 
nikauti skautiškais ženk
liukais. Jau gautas pakvietimas 
dalyvauti parodoje ir atei
nančiais metais. Ne vienas 
pagyrė lietuvių skautų stalą 
specialiai.

su v.s. Antanu Saulaičių, 
(amerikietiški batai nepatogūs 
Argentinoje)
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CHICAGO

"Aušros Vartų" t. Kaziuku mugių 
koordinatorė ps. Irena Valaitienė ir 
dukra ps. Julija Dzidolikienė, vyr. 
sk. “Gabijos" d-vės dkė.

“Aušros Vartų” iždininkė ps. Asta 
Reitnerienė su dukrom vyr. 
skautėm Tina ir Aura

“Aušros Vartų” tunto tuntininkės: 
v.s. Albina Ramanauskienė (1970- 
197;2 m.) ‘ir p.s. fil. Renata 
Ramanauskaitė-Borucki (1991 -)

“Aušros Vartų” renginių vadovė 
v.si. Onutė Antanaitienė su 
dukrelėm - paukštyčių vadove 
v.sk. Jennifer ir v.sl. Tina

GRANDIEČIAI SVEIKINA

Jūriskautiška šeima Chf- 
cagoje sveikina pareiginguosius 
vadovus jvs Antanų Levaną ir 
jps Vaclovą Maciežą LSS vado
vybės apdovantus Inkaro or-

dinų. Abu apdovanotieji yra 
veiklūs jūrų skautininkų,-ių 
„Grandies” Chicagos skyriaus 
nariai ir nuolatiniai talkininkai 
įvairioje jaunųjų sesių ir brolių 
jūrinio skautavimo veikloje. 
Jiems linkima dar daug skautiš
kai darbingų metų.
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„JAMBOREE 1992” 
virtuvei, pasigamino vakarienę, 
susikūrė lauželius ir pasiruošė 
vakarui, kuris buvo šaltas, 
vėjuotas, apsiniaukęs.

Jaunesniuosius skautus ir 
skautes — vilkiukus, paukšty
tes, ūdrytes ir bebriukus tė
veliai atvežė šeštadienį, gegužės 
30 d. rytą, į oficialų „Jamboree 
1992” atidarymą ir vėliavų 
pakėlimą. Dalyvavo 170 stovy
klautojų.

Jaunesnieji, vadovams ir va
dovėms padedant, baigė įsikur
ti savo pastovyklę. Iš Lemonto 
miestelio atvyko ugniagesių 
sunkvežimis ir policijos automo
bilis su policijos šuniuku. 
Ugniagesiai ir policininkai rodė 
ir demonstravo daug įdomių 
dalykų. Po pietų jaunesnieji 
broliai ir sesės, sekdami kelio 
ženklus, išėjo į žygį, jame turė
dami atlikti įvairius gam
tamokslio uždavinius. Visiems 
buvo įdomu ir smagu.

Skautų ir skaučių rytinė pro
grama rėmėsi skautamokslio 
uždaviniais. Buvo astuonios 
užduotys, kurias kiekviena skil
tis turėjo atlikti ir buvo ati
tinkamai vertinama. Užda
viniai rėmėsi skilties susi
gyvenimu ir skautamokslio įsi
savinimu. Po pietų oras pasi
taisė — išniro saulė, nurimo 
vėjas, atšilo. Brolis Algis Ja
rašius suorganizavo sporto 
varžybas, o brolis Donatas Ra
manauskas paruošė orientacijos 
taką (bėgimas, sekant kompasą 
ir žemėlapį).

Po skautiškų ir sportinių 
varžybų visi išalkę ruošėsi va
karienei. Po vakarienės vyko 
vėliavų nuleidimas, kuriame 
įžodžius davė penki vilkiukai 
kandidatai ir du skautai kandi
datai. Vakarinėje programoje

CHICAGO
Chicagos lietuvių skautų ir 

skaučių tuntų pavyzdinė savait
galio stovykla gegužės 29-31 
dienomis vyko Lemont, IL, ne
toli Lietuvių centro. Šios „Jam
boree” tikslas — proga skau
tams ir skautėms pavyzdingai 
pastovyklauti — patiems įsi
rengti savo pastovykles, gamin
tis maistą, išvystyti skilties 
veiklos sistemą stovyklinėje ap
linkoje, o neturėjusiems progos 
stovyklauti vasaros skautų sto
vykloje suteikti progą patirti, 
kaip smagu būtų dalyvauti 
panašioje ilgesnėje stovykloje. 
Tai labai svarbu, ypač jaunes
niems.

„Jamboree 1992” sumany
tojas buvo ps Vytautas Januš- 
kis, skautų ir vilkiukų vadovas 
Lemonte. Vadijon buvo pakvies
tas nemažas būrys patyrusių va
dovų ir vadovių. Jaunesniųjų 
skautų ir skaučių programą ko
ordinavo ps. Edvardas Andriu
šis. Skautų ir skaučių veiklos 
programą paruošė s. Donatas 
Ramanauskas. Finansinius 
reikalus tvarkė s. Romas 
Rupinskas. Ūkio skiltį suor
ganizavo ps. Vytenis Kirvelai- 
tis. Vyriausia šeimininkė 
jaunesniesiems skautams ir 
skautėms buvo gvv Milda 
Rudaitytė. Apsaugos skilčiai 
vadovavo ps Mindaugas Griauz- 

. dė. Visiems šiems pareigūnams 
talkino vienetų vadovai,-ės ir 
kiti kviesti vadovai vadovės.

Vyresnieji — t.y. skautai ir 
skautės, jūrų jauniai ir jaunės, 
prityrę skautai ir skautės, jūrų 
skautai ir skautės į PLC 
„Žolyną” suvažiavo penkta
dienį, gegužės 29 d. vakare. 

; Pasistatė palapines ir pastoges 

buvo bendras laužas, kurį 
paruošė sesė Nida Bichnevičiū- 
tė. Linksmai dainavom, vaidi- 
nom, leidome šūkius.

Sekmadienį, gegužės 31 d., 
visi atsikėlę ir apsitvarkę pa
valgė stiprius pusryčius, po to 
pradėjo ruoštis kelionei namo. 
Rytas buvo gražus, saulėtas ir 
šiltas.

10 vai. ryto dalyvavome šv. 
Mišiose po atviru dangumi. Mi
šias aukojo kun. Edis Putrimas 
iš Vasario 16-tos gimnazijos ir 
diakonas Vidmantas Šimkūnas 
iš Kauno. Pamokslo tema — 
„Vienybė” buvo labai tinkama 
skautams.

Tuoj po šv. Mišių įvyko ofi
cialus „Jamboree 1992” užda
rymas. Įvertinimo komitetas su
vedė konkurso rezultatus ir juos 
paskelbė. Šį komitetą sudarė 
skautininkai S. Miknaitis, J. 
Paronis, A. Paužuolis, R. Vitas, 
R. Kemežaitė, V. Paulienė ir R. 
Ramanauskaitė-Borucki. Skil
tys buvo paskelbtos geltonos, 
žalios ar -raudonos klasės. Gel
tonos klasės skiltys yra geriau
sios.

Geltonai klasei pripažintos 
skiltys — „Nuodingi augalai” —- 
„Lituanicos” tunto, „Karštos 
raudonos bulvės” — „Aušros 
Vartų” tunto ir „Bajavos bitės”
— „Kernavės” tunto. Žalios kla
sės skiltis — „Mediniai geniai”
— „Lituanicos” tunto. Raudonos 
klasės skiltys — „Šarūno” lai
vas — „Lituanicos” tunto ir 
„Kriauklės” — „Nerijos” t. Se
sė Renata Borucki išdalino 
laimėjusioms skiltims įverti
nimo kaspinus, o visiems daly
viams „Jamboree 1992” ženk
lus.

s. Donatas Ramanauskaą
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AUSTRALIJA
„DŽIUGO” TUNTO 

STOVYKLA
1992 m. sausio mėn. 2-6 die

nomis Gilwell Park, netoli 
Melbourne, stovykloje „Mūsų 
Lietuva” stovyklavo 60 „Džiu
go’ tunto skaučių ir skautų. 
Nors ir trumpa buvo stovykla, 
bet labai darbinga ir įdomi. 
Perėjome patyrimų laipsnių 
programas ir laikėme egza
minus. Nepaisydami lietaus.. į 
iškylas ėjome visi — net vil
kiukai ir paukštytės. Atlikome 
labai įdomius pionierių darbus: 
statėme vartus, palapines, kopė
čias ir 1.1. Kai viršininkė 
kopėčiomis užlipo iki viršaus ir 
ją kopėčios išlaikė, tai buvo 
įrodymas, kad konstrukcija 
atlikta gerai, darbas buvo pri
imtas. Prityrusios skautės pa
statė stebėjimo bokštą, kurį iš
bandė net peekios skautės, jos 
saugiai įlipo, o tai reiškė,kad 
bokštas buvo surištas gerai ir 
mazgai buvo tvirti. Skautų sta
tytas tiltas išlaikė visą skiltį 
išsirikiavusių skautų. Praėjome 
kliūčių ruožą, šokome tautinius 
šokius. Iki užkimimo daina
vome skautiškas dainas, o vado
vavo mums dvi balsingos vado
vės Birutės.’’

Stovykloje skautų įžodį davė 
Rimas Strunga ir Sam Bukaitis. 
Pakelti: į skiltininkės laipsnį 
v .s. Ona Prašmutienė, į pas- 
kiltininkės laipsnį prityrusios 
skautės Gabrielė Staugaitytė, 
Rita Bruožytė, Dana Ra
manauskaitė ir Lina Didžytė. Įtt 
paskiltininko laipsnį pakeltas 
skautas Joe Žižys. Pavyzdinga 
skautė buvo Dalytė Didžytė, ir 
skautas A. Meiliūnas. Vilkiukai ir kandidatai
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v.s. Onutė Prašmutienė ir 
tuntininkė Dana Lynikienė

Paukštytės ir kandidatės su vadove 
ps. Birute Kymantiene

Davęs įžodį brolis Kviecinskas Vyčiai
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Po šių užsiėmimų visi gerokai 
praalkome, bet badanti neteko, 
nes maistas buvo pirmos klasės. 
Skautai pririnko pintines tnėly- 
nių, braškių ir gervuogių, 
kurios-labi pagerino ledų skonį.

Virtuvėje sėkmingai ruošė 
maistą skautų tėvų komiteto 
nariai: Rimas Skeivys, Regina 
Firinauskienė, Pam Sadaus
kienė ir Violeta Šileikienė. 
Sumanus ūkvedys buvo Girutis 
Kymantas, jo padėjėjas s. J. Viz
baras, iždininkė Nina Meiliū- 
nienė. Stovyklos štabą sudarė: 
v.s. Danutė Lynikienė, adiu- 
tantė ps. Birutė Prašmutaitė, 
paukštyčių vadovės — ps. Birutė 
Kymantienė ir si. Ona Prašmu- 
tienė. Vilkiukams vadovavo ps. 
Paulius Kviecinskas ir tėvų 
komiteto pirmininkas Juozas 
Lukaitis. Skautėms vadovavo 
vyr. sk. Rūta Mickienė ir vyr. 
sk. Zita' Prašmutaitė, o skautų 
vadas buvo s.v. Jurgis 
Meiliūnas. Ypač sumaniai dir
bo programos vedėja,-as Rasa 
Statkuvienė ir ps. Jonas Sa
dauskas. Visiems nuoširdžiau
sia padėka. Vyr. skautės ir kandidatės ir prit. skautės pastatė bokštą

Šv. Kazimiero šventė ^**********e*«****e*«********
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V-JI TAUTINĖ
STOVYKLA # 

VAIZDAJUOSTĖSE *

Sutvarkius Romo Račiūno se- & 
nuosius filmus apie skautų 
stovyklas ir pervedus juos į * 
vaizdajuostę, pasigirdo balsų,

UOKIETIJA

kad tą patį padarytume ir su 
filmu apie Penktąją Tautinę sto
vyklą, vykusią Rako miške 
1968 metais. Šis filmas trijų 
dalių, gana ilgas. Man atrodė, 
kad jį reikėtų perredaguoti ir 
sutrumpinti. Tai, žinoma, 
gerokai padidintų pervedimo į 
vaizdajuostę kainą. Bandžiau 
sudaryti komitetą, kuris pasi
rūpintų šio filmo fondu, bet 
neradau pakankamai pasišven
tėlių. Pagaliau nutariau rašyti 
šį laišką Rako miškuose stovyk
lavusiems, neprašydamas para
mos ar aukų, o kviesdamas užsi
sakyti bent vieną kasetę ir pri
kalbinti vieną kitą draugą 
padaryti tą patį. Gal tokiu būdu 
pajėgsime padengti filmo per
rašymo išlaidas ir išvengsime 
aukų rinkimo „skausmų”. Už 
savo įnašą (kuris, tarp kitko, 
gali būti didesnis negu kasetės 
kaina) kiekvienas gaus filmo 
įrašą. Jam bus gražus prisimi
nimas apie stovyklavimus šiau
riniame Michigane, ir be to jis 
prisidės prie bendro katilo 
(atsiprašau, prie bendro labo).

Vienos kasetės kaina yra 25 
dol. Čekius rašykite Budrys 
Lithuanian Photo Library var
du ir siųskite: Algimantas 
Kezys, 4317 S. Wisconsin Ave., 
Stickney, IL 60402, tel. 708- 
749-2843. Kasetės bus pristaty
tos praėjus 3-4 savaitėms nuo 
čekio gavimo.

Laukiu Jūsų atsiliepiant ir 
linkiu Jums gražios ir malonios 
vasaros, s. Algimantas Kezys

e

* Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje skautų,-čių sueiga Kaziuko mugėje, š.m. 
kovo 7 d. Iš k. — Londono ir pietų Anglijos skautų vadovas s. Vincent O’Brien, 
„Aušros” tunto tuntininko pavaduotoja ps. Jūratė Lemkienė, vyr. sk. si. Vilija 
Bijūnaitė, Europos raj. Seserijos atstovė s. Vida Gasperienė, Europos raj. 
vadas vs Jaras Alkis ir kun. Ričardas Repšys, MIC.

nuotr. M. Šmitienės

Vasario 16 gimnazijos Vokietijoje „Aušros” tunto skautės ir paukštytės
Kaziuko mugėje.
Nuotr. M. Šmitienės

*u*
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ptYSU

Vilkiukų religiniame pašnekesy
je dvasios vadovas klausia vilkiu
ką: “Ką reikia daryti, kad pa
tektum j dangų,?”

Vilkiukas: “‘Numirti.”

... nugirsta vilkiukų religinia
me pašnekesyje:

Dvasios vadovas: Kiek . laiko 
Adomas ir Ieva išbuvo rojuje?

Vilkiukas: Iki rudens.
Dvasios vadovas: O Iš kur ‘"tu 

žinai?
Vilkiukas : Nes Adomks nebū

tų valgęs žalio obuolio!
"Šauklys” Nr. 8 ir 10. ' - Draugininkas sakė, kad į stovyklą reikia 

pasiimti pačius reikalingiausius daiktus.

306 ,0p
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