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Jos praeitis ilga ir įdomi, nes ji 
ugdė lietuvius jaunuolius ir mokė 
juos dalyvauti Lietuvos ir lietuvių 

tautos gyvenime. .
Mūsų šeimoje — giminėje, prade

dant seneliais ir tėveliais, visi 
priklausė L.S.S. . Tėvelių pasako
jimai apie jų skautavimo dienas labai 
viliojo būti skautu. Mažas būdamas 
galvojau, kad skautavimas yra 
gyvenimas palapinėse ir įvairūs 
žaidimai, bet įstojęs į ”Lituanicos” 
tuntą- supratau skautavimo reikšmę 
ir prasmę.

Nuo 1918 m. L.S.S. auklėjo 
jaunuolius pagal skautybės įkūrėjo 
Roberto B.P. skautavimo idėją: 
ugdyti pilnutinę asmenybę — 
pagrįstą šūkiu Dievui, Tėvynei, 
Artimui, skautų įstatais ir įžodžiu.

Norint išugdyti pilnutinę 
asmenybę ir lietuvišką, reikia 
nenutolti nuo skautų sąjungos įstatų, 
nuostatų, įsakymų ir programų. 
Nors sąlygos keičiasi, lietuvių 
skautybė visą laiką siekė tų1 pačių 
pagrindinių uždavinių ir liko per 
dešimtmečius ištikima savo 
idealams.

Jaunuomenės auklėjimas visais 
amžiais buvo ir yra labai svarbus 
uždavinys. L.S.S. padeda paruošti 
jaunuolį kovai prieš ydas, augti ir 
stiprėti dvasiniai, būti geru 
gyvenamo krašto piliečiu ir padėti 
broliams Lietuvoje pasiekti visišką 
nepriklausomybę.

Jeigu kiekvienas jaunuolis, 
būdamas skautu, vadovausis šūkiu, 
įstatais, supras gyvenimo 
paprastumą, gamtos ir tėvynės 
meilę, garbės jausmą, paklusnumą ir 
pasiryžimą tarnauti ir padėti kitiems, 
jis užaugs geru skautu ir žmogumi. 
Skautybė moko tikėti Dievą ir 
suteikti Jam pagarbą. Budėk — tai

Aš noriu gyventi ir nenutolti nuo 
lietuvių skautybės, suprasti ir 
pasinaudoti viskuo, ką skautybė 
jaunuoliui duoda ir būti vadovu. 
Norėčiau nuvažiuoti į Lietuvą ir ten 
padėti atsikuriančiai skautų sąjungai.

Budžiu,

Vilius Žukauskas

lyLietuvos nacionalinė 
' 1.Mažvydo biblioteka
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čikagietės jūrų skautės jps Viligailė Lendraitienė, Lina ir Nida Lendraitytės, Vilniuje lanky
damos už Lietuvos laisvę žuvusių kapus, „Nerijos” tunto vardu padėjo gėlių ant 1991 m. sausio 
13 d. sovietų tanko sutraiškytos a.a. Loretos Asanavičiūtės kapo.

Sesės pietauja 
Lietuvos skaučių 
stovykloje.

Nuotr. V. LendraitienėsBroliai rikiuojasi Lietuvos skautų stovykloje.
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Lietuvos skautai stovyklauja Lazdėnuose. Nuotr. V. Lendraitienės

LANKĖSI LIETUVOS 
SKAUTŲ STOVYKLOJE

„Nerijos” jūrų skaučių tunto 
Chlėagoje sesės — jps Viligailė 
Lendraitienė, jūrų jaunė Lina ir 
ūdrytė Nida Lendraitytės vasa
ros atostogas praleidžia Lietu
voje. Porą savaičių ten viešėjo ir 

„Lituanicos” tunto jūros skautų 
vadovas jps. Jurgis Lendraitis. 

i Visi kartu aplankė Kauno rajo- 
i no skautų,-čių stovyklą Lazdė-
■ nuošė, pusiaukelėje tarp Kauno 
; ir Vilniaus.Ten smagiai pra
leido dieną tarp 150 Lietuvos 
brolių ir sesių. Stovyklai vado-

■ vavo vs Šakalys.

Kernavė. Spėjama, kad čia buvo karaliaus Mindaugo sostinė
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Lietuvoje 
gamta 
gerbiama

1J92 m. Lietuvos vyriausybė išleido vertybinius talonus. Vienoje 
pusėje pavaizduota augalai, o kitoje pusėje gyvuliai.

Tas įsakmiai parodo, kad Lietuvoje gamta yra mylima ir gerbiama. 
Tai labai džiugus reiškinys. Visame pasaulyje kovojama dėl gyvulių 
ir natūralios gamtos išlaikymo.

Skautams tai ypatingai malonu, nes skautai visados buvo ir bus 
gamtos draugai.
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Sunkiais Lietuvos okupacijos metais lietuviai 
olimpiadose yra laimėję eilę medalių. Bet juos 
pavogė Sovietų Sąjunga. Lietuva buvo 
išbraukta iš tautų tarpo. Lietuvių laimėjimai 
atiteko pavergėjams. Skaudu prisiminti.

Lietuvių sportininkų laimėjimai 
Sovietų Sąjungos sudėtyje

Medaliai (gavimo metai) Sporto laka

aukso sidabro bronzos

A. Bagdonavičius 1960 1968 Akademinis irklavi-
mas

V. Beselienė 1980 Krepšinis
V. Briedis 1968 Akad. irklavimas-
S. Butautas 1952 Krepšinis
V. Butkus 1976 Akad. irklavimas
J. Čepulis 1968 Boksas
V. Cesiūnas 1972 Baidarių ir kanojų irk

lavimas
J. Jagelavičius 1968 Akad. irklavimas
S. Jo Va ižą 1980 Krepšinis
Z. Jukna 1960 1968 Akad. irklavimas
A. Juozaitis 1976 Plaukimas
L. Kačiušytė 1980
B. Kalėdienė 1960 Lengvoji atletika 

(ieties metimą?)'
E. Kaminskaitė 1976 Akad. irklavimai
K. Koženkova 1976
J. Lagunavičius 1952 Krepšinis
A. Lauritėnas 1956
S. Mažeikaitė 1980 Rankinis
A. Mikėnas 1956 Lengvoji atletika 

(20 km ėjimas)
R. Murauskas 1956 Boksas
J. Nannontas 1980 Akad. irklavimas
A. Nenėnienė 1976, Rankinis

1980.
V. Novickis 1980 Rankinis
M. Paulauskai
K. Petkevičius

1972
1952,

1968 Krepšinis

1956
J. Pinskus 1930 Akad. irklavimas
D. Pozniakas 1968 Boksas
G. Ramoškienė 1976 Akad. irklavimas
A. Rupšienė 1976/ Krepšinis

198$)
N. Sabaitė-Razienė 1972 Lengvoji atletika 

(800 m bėgimas)
S. Stonkus 1956 Krepšinis
R. Tamulis 1964 Boksas
R. Valiulis 1980 Lengvoji atletika (es

tafetės 4X.400 m bėgi
mas)

R. Žulpa 1980 Plaukimas

Olimpinės žaidynės prasidėjo Graikijoje 776 
metais prieš Kristų. Vykdavo Olimpijoje kas 
keturi metai. Štai kodėl vadinama olimpinėmis 
žaidynėmis. Svarbiausiu įvykiu buvo 
penkiakovė. Bėgimas, disko ir ieties metimas, 
Šokimas i tolį, imtynės. Olimpiadose dalyvavo 
netik sportininkai, bet taip pat ir menininkai. 
Laimėtojai buvo apdovanojami laurų vainiku. Iš 
to kilo žodis laureatas, nusakąs laimėtojus.

1896 m., buvo atnaujintos olimpinės 
žaidynės. Pagal sudarytas taisykles galėjo 
dalyvauti tik pavieniai sportininkai mėgėjai, o 
ne tautybių sambūrių atstovai. Ilgainiui taisyklės 
taip pakito, kad šiandien dalyvauja 
profesionalai. Rungiasi ne pavieniai, bet 
valstybių atstovai. Išleidžiama milžiniškos 
sumos pinigų. Sportininkai rungiasi ne dėl laurų 
vainiko, bet numatomo didelio pelno.

OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ VIETOVĖS
Žiemos

I 1924 Samoni 
(PranctEd- 
ja)

II 1928 Sankt Mo- 
ricas (Švei
carija)

III 1932 Leik Pla
cidas 
(JAV)

IV 1936 Garmišas-
Partenkir- 
cbenas 
(Vokietija)

V 1948 Sankt Mo
rkas

VI 1952Spslas 
(Norvegi
ja)

VII 1956 Kortina d' 
Ampecas 
(Italija)

VIII 1960 Skvo Va
lis (JAV)

IX 1964 Insbrukas
(Austrija)

X 1968 Grenoblis
(Prancūzi
ja)

XI 1972 Saporas 
(Japonija)

XII 1976 Insbrukas 
XIII 1980 Leik Pla

cidas

Vasaros
I 1896 Atėnai

II 1900 Paryžius
III 1904 Sent Lujis
IV 1908 Londonas
V 1912 Stokhol

mas
VI neįvyko (I pa

sauk karas)
VII 1920 Antverpe

nas
VIII 1924 Paryžius

IX 1928 Amsterda
mas

X 1932 Los An-
dželas

XI 1936 Berlynas
XII neįvyko (II

XIII pasauk karas) 
XIV 1948 Londonas
XV 1952 Helsinkis

XVI 1956 Melbur
nas

XVII 1960 Roma
XVIII 1964 Tokijas 

XIX 1968 Meksikas
XX 1972 Miunche

nas
XXI 1976 Monrealis 

XXII 1980 Maskva
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Graikų skulptūra vaizduojanti disko metėją Taip laikomas diskas jį metant

Pasaulinėje sporto olimpiadoje Barcelonoje rugpjūčio 
5 d. Romas Ubartas laimėjo aukso medalį numesdamas 
diską 65.12 m. Pasaulinis rekordas pasiektas amerikiečio 
siekia 70.84 m.

įteikiant medalį praskambėjo Lietuvos himnas. 
Džiaugsminga, kad lietuvis laimėjo, bet dar džiugiau, kad 
Romas pasirodė beesąs ir labai geras lietuvis. 
Pasikalbėjime su žurnalistais jis atsisakė kalbėti rusiškai, 
nors mokėjo ir ta kalba yra įtraukta į olimpiadoje vartojamų 
kalbų skaičių. Jis kalbėjo lietuviškai. Buvo 
pakviestas vertėjas. Štai koks puikus pavizdys. 
Didžiuojamės juo netik kaip laimėtoju, bet kaip tvirtu 
lietuviu.

Diskas yra medinis skridinys su metaliniu apvadu. Vyrams 
skersmuo 22 cm., sveria 2 kg. Moterims - 18 cm. ir sveria 1 kg.

Senovės graikų olipmpiadose disko metimas buvo labai 
gerbiamas sportas. Nei tutbolo nei krepšinio tada nežinota.

Graikai diską vadino diskos.
Graikų skulptoriai labai mėgo vaizduoti sportininkus.
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— LSB Tautinio Auklėjimo 
skyriaus 1992 m. rašinių kon
kurso premijuotas stovyklos 
aprašymas.

Buvo rami, šilta rugpjūčio 
diena. Po pietų pradėjau visus 
savo daiktus, reikalingus sto
vyklai, krautis į kuprinę. Šir
dyje jaučiau kažkokį keistą ir 
malonų jausmą. Tą patį jausmą 
jaučiau ir atsigulęs. Ilgai 
negalėjau užmigti, nors žinojau, 
kad reikės anksti keltis, nes 
laukia ilga kelionė į Massachu
setts valstiją, į pirmą skautų 
stovyklą ruimo gyvenime. Ban
džiau įsivaizduoti, kaip viskas, 
bus.

Pabudau anksčiau, negu rei
kėjo. Rytas buvo labai gražus, 
Pusryčiavome, krovėme daiktus 
į mašiną, o aš galvojau... gal
vojau.

Rugpjūčio penkioliktą dieną 
po pietų jau pasiekėme skautų 
stovyklayietę. Aš.buvau labai 
nustebęs, kai įvažiavome į 
stovyklą. Ji atrodė tarsi 
išmirusi: nesimatė nei vieno 
vaiko. Tik mažas namelis, ku
riame man reikėjo užsiregis
truoti, kad atvykau. O kai, 
nuėjome į mišką, tai pama
čiau, kad ten vyksta tikras 
gyvenimas. Tarp medžiųgjau 
pūpsojo palapinės. Visi kažką 
darė, kažkur ėjo, tvarkė 
palapines. Jaučiausi truputį 
keistai, juk aš čia dar neturėjau 
nė vieno pažįstamo skauto.

Tėveliams ir sesutei išvažiuo
jant į namus, mes prie ežero, ant 
medinio valgyklos balkono, prie 
stalo atsisėdę, užkandome. Man 
jau buvo ramiau, nes visi 
sutikti, tiek miške, tiek sto
vyklos valgykloje, buvo drau
giški ir besišypsantys. Atsis
veikinau su tėveliais ir jie 
išvažiavo. Aš likau vienas, bet 
jaučiau, kad aš čia turėsiu gerų 
draūgų. Visi ruošėsi stovyklos 
atidarymui. Aš jau vilkėjau 
skauto uniformą, bet dar netu
rėjau skautiško kaklaraiščio.

Susipažinau su dviem skau
tais: Jonu ir Kaziuku. Mes iš 
karto suradome draugišką kal
bą ir man atrodė, kad mes jau 
seniai pažįstami. Mano draugai 
aprodė visą stovyklą, jų pada
rytą tiltą.

Pavakaryje apsirengėme išei
gine uniforma ir nužygiavome 

1 į šv. Mišias, kurios buvo auko
jamos prie nuostabaus ežero. 
Pirmą kartą dalyvavau šv. Mi
šiose gamtoje. Tai man paliko 
ISbai gilų įspūdį. Žemė buvo 
padengta spygliais, dangus 
mėlynas, vakaras labai ramus. 
Atrodė, tarsi visa gamta daly
vauja šv. Mišiose.

Po šv. Mišių vyko stovyklos 
. atidarymas. Visi skautai stovėjo 
išsirikiavę. Stovyklos vadovai 
pasveikino visus skautus, supa
žindino su stovyklos taisyklė
mis. Po sveikinimų kiekvienas 
vienetas pristatė savo vadovus 
ir skautus.

Pasibaigus atidarymui nulei
dome vėliavas ir nuėjome į 
valgyklą. Tai buvo pirma vaka
rienė stovykloje. Mūsų valgyklą 
buvo didelė, jauki. Visi sėdėjo
me prie savo stalų. Valgėme bly
nus, gėrėme sultis. Buvo skanu 
ir visi atrodė linksmi, laimingi. 
Manęs jau nebekankino nežino
mybės jausmas.

Pavakarieniavę sugrįžome į 
savo pastovyklę ir, persirengę 
kasdienine uniforma, nuėjome į 
vilkiukų pastovyklę. Susipa
žinome. Jie buvo labai draugiški 
ir smalsūs. O vėliau atėjęs 
prityręs skautas mus visus 
pakvietė į savo pastovyklę prie 
laužo.

Laužas linksmai traškėjo, 
liepsna kilo į viršų, o mes prie 
laužo žaidėme įvairius įdomius 
žaidimus, dainavome dainas. 
Nors daugelio žaidimų ir dainų 
nemokėjau, greit išmokau. O 
kai reikėjo miegoti, tai vilkiukų 
vadovė manęs paprašė, kad atei
čiau miegoti į jų pastovyklę, nes 
miegoti palapinėje turėjo vienas 
vilkiukas, o ir aš palapinėje 
buvau vienas. Mano mažasis 
draugas — vilkiukas buvo labai 
laimingas, nes nereikėjo mie
goti palapinėje jam vienam. Ma
nęs jau nebekankino jokia neži
nios baimė. Nors baigėsi tik pir
ma diena stovykloje, aš džiau
giausi, kad esu čia. Užmigau 
labai greitai. Nieko nesapna-
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vau, tik atrodė labai trumpa 
naktis. Kai atsikėliau, kiti jau 
buvo atsikėlę ir tvarkėsi. Mano 
mažasis palapinės kaimynas 
dar tebemiegojo. Susitvarkęs 
persikrausčiau atgal į savo 
pastovyklę. Grįžęs sutikau 
mūsų vadovą, nes jis atvyko 
naktį. Susipažinome ir pasikal
bėjome. Aš sužinojau, kad va
kare, prieš vėliavų nuleidimą, 
duosiu įžodį ir man užriš gel
toną skauto kaklaraištį.

Po pusryčių visi pradėjome 
darbą. Statėme laužavietę, rin
kome sausas šakas laužui. Ieš
kojome tinkamo medžio pasto- 
vyklės gairelės kotui. Atėjus 
laikui pietauti, vėl visi susi
rinkome valgykloje. Sukalbė
jome maldąir valgėme tarpusa
vyje tyliai pasikalbėdami. Pa
pietavę ėjome žaisti su vilkiu
kais į miško aikštelę. Žaidėme 
įvairius žaidimus, juokavome, o 
paskui'ėjome maudytis ir val
gyti ledų.

Vakare, prieš vėliavų nulei
dimą, visi skautai ir vilkiukai 
išsirikiavo vilkiukų pastovyk- 
lėje. Vyr. skautas brolis Vilkas 
mane pasveikino ir palinkėjo 
sėkmės skautaujant. Kunigas 
Saulaitis man užrišo geltoną 
kaklaraištį. Visi mane sveikino 
ir linkėjo sėkmės. Nuleidę vėlia
vas ėjome vakarieniauti, paskui 
visi linksminomės prie bendro 
laužo.

Kokias uogas renka Lietuvos miškuose

Lietuvos miškų svarbesnieji uoginiai augalai
, 1 - mėlynė, 2 - bruknė, 3 - spanguolė, 4 - 

žemuogė, 5 - avietė, 6 - girtuoklė.

Marija Aukštaifė

ŽAGARELIAI

Kam užkūriau žagarėlius?
Kam sukėliau liepsneles?
Jos taip gražiai pasikėlę, 
Virpa, plazda Į erdves.

„ Aš uždegiau puikų laužą
us augiau Žagarėlių surinktų...

Jo liepsnelės dangų dažo, 
O man širdyje griaudu.

Sudegusių žagarėlių
Pasiliks tik pelenai...
O liepsnelės pasikėlę — 
Neužges man amžinai.
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J^mogus į mišką nuėjęs kirsti obelaitę. Ta ėmus prašyti, kad 
jos n^bekirstų. Žmogus sakąs:

— Kad aš duonos neturiu.
Obelaitė sakanti:
— Nekirsk manęs, tau bus duonos.
Šis parėjęs namo — duonos radęs užtektinai, bet jam nega

na! Su pačia susitaręs, vėl kirst tos obelaitės nuėjęs. Obelaitė 
vėl prašantis:

—r Juk duonos tu turi, ko tau daugiau reikia?
Šis sakąs:
— Kad ir duonos turiu, bet ponu noriu būti.
Obelaitė:
-— Eik namo, būk ponu.
Šis parėjęs, paponavęs. Su pačia susitaręs — vėl eisiąs obe

laitės kirsti. Ši ir vėl prašanti ir klausianti:
— Ko tau dabar reikia?
Žmogus:
— Karaliumi noriu būti!
Obelaitė:
— Eik namo ir būk karalium.
Parėjęs namo, pabuvęs karaliumi. Ir vėl jįąm nebegerai — 

atbodę. Susitaręs su pačia: geriau būsią dievais palikti.
Nuvažiavę pas tą obelaitę — karietos su daugybe ponų, jų 

tarnų. Karalius su karaliene ir karaliūčiais einąs kirsti tos obe
laitės. Qbelaite klausia:

. — Ko dabar vėl nori?
Šis:
— Noriu, kad aš su pačia ir vaikais būčiau dievais.
Obelaitė pasakius:
— Tai geriau būkit šunimis.
Tuojau karalius, karalienė, karaliūčiai visi pavirtę į šunis!

Tie visi ponai ir jų tarnai ėmę juos gainiotis ir gaudyt, susi
gaudę malonėtis.

Tai už tai ir dabar ponai šunis myli.
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TAU,VADOVE
O

□□□□□□□□ 
!□□□□□□□□ 
□□□□□□□□

(vs fil Lilės Milukienės mintys 
pareikštos „Su meile į ateitį” 
LSS skautininkų,-ių, židiniečių, 
ASS narių ir vyresnio skau
tiško jaunimo suvažiavime, ge
gužės 23-25 dienomis vyku
siame Dainavos stovyklavie
tėje).

Pradėdama noriu paklausti 
šiuos man kylančius klausimus:

1. Kur mes Tautinėje stovyk
loje Lietuvoje stovyklausime?

2. Kas mums Vadovaus ir pra
ves programą?

3. Ar gyvensime rajonais: 
Lietuvos, Anglijos, Amerikos, 
Australijos, Brazilijos, Kanados, 
Vokietijos ir t.t.?

4. Kaip mes gaminsime valgį: 
pionieriškai, kiekviena drau
govė, ar bendroje valgykloje? Ir 
t.t.

Tikiuos, kad mūsų vadovybė, 
^grįžusi iš pasitarimų Lietuvoj, 
turės mums visus atsakymus į 
tuos ir kitus klausimus.

Lietuviškosios skautybės lobis 
išeivijoje yra jos jaunimas ir va
dovai. Tai kelių generacijų iš
tikimybė duotam lietuvių skau
tų organizacijos įžodžiui Lietu- 
voje-laisvoje ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Tas pasižadėjimas 
sąžiningai atlikti savo skautiš
kas pareigas atvedė mus į 75 
metų Jubiliejų, kurį švęsime 
1993 metais. Tai nėra vien 
žodžiai, nes mūsų žodžiai pa
remti darbais. Skautų organiza
cija išeivijoje turėjo įtakos trims 

generacijoms puikaus jaunimo. 
Mūsų jaunimo meilė Lietuvai ir 
ištikimybė, jai kovojant už jos 
laisvę ir dabar talka ją atku
riant, yra neužginčijama ir 
kalba pati už save. Mes tikimės, 
kad žmonės Lietuvoje, kuriems 
tikrai rūpi lietuvių tautos ir 
valstybės atkūrimas, įsijungs 
visa širdimi į lietuviškos skau
tuos eiles ir ryžtingai auklės 
jaunus berniukus ir mergaites 
ištikimais, dorais Lietuvos pilie
čiais.

Kreipiuosi į jus visus, mielos 
sesės ir broliai, grįžkime į 
Lietuvą su meile sesei ir broliui, 
su pilnomis rankomis savo dar
bo pavyzdžių. Nes tikiu, kad tik 
mūsų pavyzdys juos patrauks ir 
pamokys. Pirmiausia stenki
mės, kad kiekvienam mūsų 
vienetui būtų atstovaujama 
Tautinėje stovykloje Lietuvoje. 
Taip pat kvieskime ir savo 
tėvelius skautus ir skautes 
didžiojoje šventėje dalyvauti, 
bent susipažinimo šventėje.

i Grįžkime su daina lūpose, pasi
ruošę melstis ir dėkoti Dievui už 
laisvę tėvynei. Paruoškime pasi
rodymus, juokus ir nusivežkime 
gerą skautišką nuotaiką. Pa
ruoškime žemėlapius, vaizdines 
parodas, skautoramas, nuo
traukų pynes iš mūsų veiklos 
vienetuose. Nuvežkime nors po 
du- gražesnius eksponatus iš 
mūsų Kaziuko mugių darbų, 
nuauskime laukų juostas ir pa

rodykime, kaip mes bandėme iš
laikyti savo kilmės ir genties 
bruožus. Kai kas net siūlo dides
nėse vietovėse paruošti repre
zentacinį vienetą su dainomis ir 
tautiniais šokiais.

Greitai pradėsime ruoštis Ju
biliejinei stovyklai Rake, Cus
ter, Michigan, JAV-se. Ji vyks 
1993 m. liepos 31 - rugpjūčio 14 
dienomis. Ruošdamiesi galė
tume pagalvoti, kas iš tos pro
gramos galėtų keliauti į 
Lietuvą? Paruoškime, kad būtų 
kompaktu, įdomu, vaizdinga ir 
skautiška.

Gal galėtume pasiskirstyti 
darbais pagal mūsų veiklos 
schemą ir pagal pareigas:

LSS Taryba:
1. Pasaulio žemėlapį, nuro

dantį visus esamus vienetus,
2. Gilwellio mokyklos istoriją,
3. LSS Jubiliejinių ir Tautinių 

stovyklų ženklai, vadovybių 
schemos,

4. Filmai ir vaizdajuostės.
5. Trumpas, reprezentacinis 

leidinėlis išdalinimui ir t.t.,
6. LSS Tarybos istorinė, su 

nuotraukomis parodėlė ir t.t.
Formos gali būti: lanksti

nukai, plastiku uždengtos nuo
traukų pynės ir t.t.

LSS šakos:
1. Šakų Vadovybių vadijų is

torijos montažas,
2. Įvairūs ženklai,
3. Šakų veiklos schema,
4. Praėjusių stovyklų istorija 

nuotraukose ir įvairūs suvažia
vimai, kursai, „Gintaro” ir 
„Ąžuolo” mokyklų istorija.
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LSS rajonų:
1. Rajonų ■Veiklos istorija,
2. Rajoninės stovyklos,
3. Rajoninės stovyklavietės ir 

jų istorija,
4. Vienetų vardai, vietovės,
5. Stovyklų laikraštėlių pa

vyzdžiai ar rinkinėlis,
6. Ženklai ir t.t.

LSS vienetai:
1. Vieneto veiklos nuotraukų 

montažas, lankstinukas,
2. Vėliava ar gairelė,
3. Vieneto užrašas nešti 

šventėje,

4. Mažos skautiškos dovanėlės
— vienetui Lietuvoje,

5. Rodom — darom užsiėmi
mas.

Čia mano tik pabiros mintys, 
ką mes galėtume paruošti ir 
nusivežti į Tautinę stovyklą 
Lietuvoje. Iš praeities žinau, 
kad mūsų vadovės ir. vadovai 
bei skautai,-skautės yra išra
dingi, todėl pilnai tikiu, kad visi 
darbai bus įdomūs ir skautiški.

Linkiu visiems sėkmingų ir 
darbingų 1992 metų, kad galė
tume iškilmingai švęsti 75 m. 
Jubiliejinius metus. Ps.fil. Jūratė Venckienė sveikina savo 

mamą ps. Eleną Pažėrieną/skautininkės 
Įžodžio proga

Clevelando skautininkų,-ių sueigoje į paskautininkių laipsnį pakeltieji ps. Aida Bublytė ir ps.
Andrius Belzinskas. XT .Nuotr. V. Bacevičiaus

j.v.s. Genovaitė Treinienė — Atlanto Rajono Vadė, s. Marytė Ufz — Vidurio Rajono Vadė, 
s.fil. Albinas Sekas — Ramiojo Vandenyno Rajono Vadas, v.s. Aldona Baltakienė — Kanados 
Rajono Vadė. Nuotrauka Jonas Tamulaitis.

■
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, buv. Steigiamojo Seimo nario, 
vėliau .Aušros’ berniukų gim
nazijos inspektoriaus Povilo 
Spudo (1896-1944 mirė Sibire) ir 
su dviem nepilnametėm 
dukrom ištremta j Altajaus 
krašto Kosidros rajoną, 1943 m.

Lietuvoje leidžiamo „Trem
tinio” š.m. birželio mėn. laidoje 
skautininke Natalija Pupei- 
kienė praneša apie a.a. skau- 
tininkės Paulinos Spudienės, 
buvusios tremtinės, mirtį. 
Rašoma:

„Gegužės 23 d. mirė Sąjungos 
Kauno skyriaus narė, 1941 m. 
tremtinė, mokytoja Paulina 
Spudienė.

„Gimusi 1998.01.21 Šiaulių 
apskr. Linkuvos valse. Laiš- 
konių km. 1914 m. baigė dvi- 
klasę Linkuvos mokyklą, daly
vavo klojimų spektaklių 
rengime, pati vaidino, rašė eiles. 
Vėliau mokėsi Panevėžio ir 
Šiaulių gimnazijose. 1921 m. įs
tojo į Aukštųjų kursų humani
tarinį skyrių, 1922 m. juos per
organizavus į Universitetą, 
1927 m. baigė Humanitarinio 
fakulteto istorijos skyrių 
(1925-1928 m. išklausė mokymo 
kursą ir Teisių fakultete).

„1922 m. studijuodama dirba 
J. Jablonskio sekretore, o tų 
pačių metų pabaigoje pradeda 
mokytojauti Kauno .Aušros’ 
gimnazijoje. Mokytojaudama 
.Aušros’ mergaičių gimnazijoje 
(dabar Maironio) įsitraukė į 
skautų judėjimą. 1937-1940 m. 
buvo Kauno skaučių .Neries’ 
tunto tuntininkė. Gimnazijoje 
vadovavo .Tėvynės pažinimo’ 
kuopelėms, su mokiniais 
aplankė daugelį Lietuvos isto
rinių vietų ir keletą užsienio ša
lių.

„Paulina Spudienė buvo ap
dovanota Lietuvos Skautų 
Sąjungos .Svastiko’ ordinu ir

A.a. Paulina Spudienė

Lietuvos Respublikos ,1918- 
1928 m. Nepriklausomybės’ me
daliu. Jos pedagoginę ir vi
suomeninę veiklą nutraukė 
bolševikinės represijos. 1941 m. 
birželio 14 d. atskirta nuo vyro,

SKAUTIŠKOS SUSITIKTUVĖS
CHICAGOJE

IV-jon Lietuvių Išeivijos Tau
tinių šokių šventėn iš visų kon
tinentų Chicagon susirinkusių 
keliolikos tūkstančių tautiečių 
tarpe buvo ir nemažai lie
tuviškos skautijos narių. Ta pro
ga, Aldonos Palukaitienės ini
ciatyva, Chicagos skautininkių 
draugovė kvietė visus liepos 4 
d. rytą nors trumpam skautiš
kos šeimos susitikimui Jaunimo 
centre.

Nors tuo pat laiku RosemonT 
Horizon vyko vienintelė tau
tinių šokių šventės repeticija, 
Lietuvių centre Lemonte 
rinkosi PLB seimo dalyviai, 
Jaunimo centre — Išeivijos 

en sukūrė slapta tremtinių 
aikų skautų skiltį. ■ i^anizavo 
remtinių švenčių minėjimus.
„1946 m. pabaigoje su duk- 

omis pabėgo iš Sibiro. Slaps
tėsi. Vėliau buvo reabilituota, 
bet darbo mokykloje negavo.

„1988 m. įstojo į Politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungą, 
rašė atsiminimus (išspausdinti 
rinkinyje .Leiskit į Tėvynę’) ir 
eilėraščius. Mirė Kaune. Palai
dota Karmėlavos kapinėse”.

* * *

Dėkojame skautininkui An
tanui Dundzilai iš Washing- 
tono, D.C., mums šią žinią' 
atsiuntusiam. Red.

Lietuvių Sielovados suvažia
vimas ir dar kiti vieši ir priva
tūs susibūrimai, 10 vai. ryto 
Jaunimo centro maž. salėje susi
rinko daugiau negu 40 skau
tininkų,-ių iš įvairių JAV 
vietovių.

Susirinkusius brolius ir seses 
sueigos iniciatorių vardu pa
sveikino s. A. Palukaitienė. 
Svečiui iš Lietuvos A. Pamiš
kiui pravedus dainą „Augo 
kieme klevelis”, į susirinkusius 
prabilti buvo pakviestas LSS 
Tarybos pirm, vs fil. Sigitas 
Miknaitis. —— 

Savo kalboje Tarybos pirmi
ninkas pastebėjo, kad Lietuvos

3
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atgimimo eigoje ten atsikūrus 
skautų orgitjiizacijai, mūsų 
žvilgsnis nukrypo į brolius ir se
ses Tėvynėje. Daug energijos 
nukreipta į pagalbą ne tik 
Lietuvos ^kautijai, bet bendrai 
įvairiai su Lietuvos nepri- 
; lausomybe susijusiai politinei 
veiklai, šalpos darbams ir kt. 
Mūsų skautiškoji veikla buvo 
nustumta antraeilėn vieton?- 
LSS pastarojo Tarybos suvažia
vimo, o taip pat tuntininkų,-kių 
konferencijos bei skautiškos 
šeimos suvažiavimo Dainavoje 
dalyvių, ypač jaunųjų tun- 
tininkų, buvo pabrėžta mintis 
atsigręžti į mūsų pačių orga
nizaciją, jos gerovę ir veiklą. 
Rūpintis savo narių skau- 

. tiškumu, lietuviškumu; ta 
linkme ir bus kreipiama mūsų 
tolimesnė veikla. Pranešė, kad 
jau sudaryta pagrindinė vado
vybė 1993 m. Amerikoje ruošia- 
mos Jubiliejinės stovyklos. Ar 
numatyta Jubiliejinė stovykla. 
Lietuvoje įvyks,neaišku. dėl ten 
kilusio skautų sąjungoje ne
darnumo. Paminėjo, kad š.m. 
liepos antroje pusėje LSS 
vadovybė — Tarybos pirm. S. 
Miknaitis, LS Seserijos ir LS 
Brolijos vyriausi skautininkai 
Birutė Banaitienė ir Gediminas 
Deveikis vyksią į Lietuvą patir
ti ten esamą padėtį Skautų 
sąjungoje, o taip .pat ir buvusios 
pramanytos bendros stovyklos 
Lietuvoje galimybes. Kelionės 
reikalai sutvarkyti, kontaktai 
Lietuvoje užmegzti.

LS Brolijos Vyriausias skau
tininkas vs Deveikis trumpu 
žodžiu padėkojo šios sueigos ini
ciatorei. Padėką pareiškė detpoi- 
tiškiui skautininkui J. Ofentui 
už suvažiavimo Dainavoje or
ganizavimo darbus. Kvietė 
visus skautininkus įsijungti pa
galbon jauniesiems vadovams, o 

taip pat pasiūlyti ir savo pa
galbą Jubiliejinės stovyklos 
ruošimo darbuose. Džiaugėsi, 
kad po pernykščio tuntininkų 
suvažiavimo buvo paruoštas ir 
išleistas tuntininkams darbų 
vadovas.

Vidurio rajono vadė s. Marytė 
Utz džiaugėsi puikiai pavykusiu 
suvažiavimu Dainavoje, o taip 
pat ir tuntų veikla Chicagoje. 
Veikla gerėjajauniems tėvams 
vėl grįžtant skautauti su savo 
vaikais. Gerai pasirodė Chica- 
gos tuntai bendroje savaitgalio 
stovykloje Jamboree 1992, su
ruoštoje Lietuvių centre, 
Lemonte. Sveikintina, kai pla
tesni visuomenės sluoksniai 
gali akivaizdžiai matyti skautus 
veikloje ir tos organizacijos 
auklėjamąją įtaką jaunimui.
„Lituanicos” tunto tunti- 

ninkas s. fil. dr. Robertas Vitas 
Jaunimo centrą sveikino kaip 
Chicagos Lietuvių skautų 
centrą, kuriame jau keli dešimt
mečiai gražiai vyksta skautiška 
veikla. Skautai,-ės dirba vienin
gai. Vieningumas išplaukia iš 
to, kad dirbama su vaikais ir 
dirbama vaikams.
Trumpą sveikinimo žodį tarė 

Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos pirm, vs fil E. Korzonas. 
Po to mintimis pasidalino ir 
vykstantiems į Lietuvą LSS 
vadovams linkėjimus pareiškė 
ir kiti sueigoje dalyvavę 
asmenys.

Po kalbų norėta tarpusavyje 
pabendrauti, su iš kitų vietovių 
atvykusiais žodeliu pasikeisti, 
bendram rate išlieti sielą 
tėvynės ilgesio ir meilės, o taip 
pat pamėgtomis skautiškomis 
dainomis. Deja — vietoj to „kon
certuoti” išėjo kviestasis dai
nininkas. Ne vietoj, ne laiku ir 
ne tokiomis dainomis. (Ne kon
certui rinkomės). Tiesa, dve

jomis jų graudeno tremtinių 
skaudžia dalia. Sekė Lietuvos 
vyriausybės ir kitų asmenų mums 
nepriimtinos kritikos kupletai 
ir viena gerokai dviprasmišką 
„dainuška”. Argi mūsų suei
gose reikia samdytų linksmin
tojų, kaip kokiam piknike? 
Pagaliau susibūrę bendrame 
rate sudainavome dainą ir tra
dicine „Ateina naktis” baigėme 
šią sueigą.

Malonios šeimininkės buvo 
surengusios ir vaišes, deja, 
visiems skubant į įvairius kitus 
įsipareigojimus, ilgesnio pa
bendravimo nebebuvo galima 
tęsti.

Linkėdami vieni kitiems lai
mingos vasaros, smagaus sto
vyklavimo, reikšdami .padėką 
sueigos rengėjoms (o to jos tikrai 
nusipelnė), skirstėmės.

IR
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Naujadarais vadiname žodžius, kurie 
atsirado lietuvių kalboje prireikus.

GARVEŽYS
Nuo dviejų žodžių: garas ir vežimas.

GELEŽINKELIS
Sudaryta iš dviejų žodžių: geležis ir kelias.

TRAUKINYS
Nuo žodžio.traukti. Traukinys traukia daug vagonų.

TELEVIZIJA
Taip ir vadinama televizija. Būtų neblogai pavadinti 
“tolyvaizdžiu”

TELEFONAS
Prigijo lietuvių kalboje tarptautinis žodis 
O būtų galima pavadinti to įkalbi u

KALIOŠAI
Buvo bandyta pakeisti “purvabridžiais”, bet neprigijo.

LEDAINįAI
Lietuvių skautų rėmėjas dr. St. Biežis buvo paskelbęs 
konkursą surasti lietuvišką pavadinimą “ice cream” 
Buvo pasiūlyta daug žodžių, bet buvo išrinktas 
LEDAINĮAI. Labai geras pavadinimas. Taip, kaip 
saldainiai.

NUSMIRDINTOJAS
Kažkurioje skautų stovykloje skautukas pasiūlė 
“deodorant” pavadinti nusmirdmtoju. Ar ne geras 
pavadinimas?

Ž ® C2 If W O W *>■
I GALVA
# i T
-x-

# Esu juodas, kaip čigonas,
# Mane myli net ir ponas,
į- Ar keliautų ar kur eitų,
■# Be manęs neapsieitų

# puodas

Pamėgink mane pakeisti, 
Nuimt raide pirma leisti. 

Cf Mažą vabzdį pamatysi.
Rahkom mosi tolyn vysi.

uodas

Sugalvok vėl kitą raidę, 
Ir rašyk, jei turi kreidą.

Dažnai paukščiai juoju puošias, 
J Ir mergaitės, kai kur ruošias.

kuodas

■g.
j*. Netingėk pasidarbuoti,

Naują raidę sugalvoti.
Ar rašysi ar skaitysi
Vieną spalvą pamatysi.

juodas
*

Varginti daugiau nenoriu, 
Pakeisk raidę savo noru.
Baisų daiktą pamatysi,

# Ir kaukolę nupaišysi.

nuodas
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Liūda Rugieniene

Gerasis Dieve, 
Tai dėkoju 
už nuostabų pasaulį 
ir gausias dovanas. 
Atleisk, kai pamirštu 
Tavus atsiprašyti 
ir išklausyk mane, 
nors kartais 
ir nemoku, ko man reikia 
paprašyti.

Astronautai mato 
žemų iš toli. 
Sako, kad ji 
labai gražiai atrodo. 
Tiek daug mėlynų, 
žalių, rudų spalvų! 
Mėgstu žiūrėti, 
kai rodo juos 
per televiziją. 
Dieve, kaip įdomu: 
štai sėdžiu namie 
ir matau žemų, 
tik nematau savus, 
nes esu per mažas, 
kad būčiau 
iš erdvių matomas. 
O Tu mane randi, 
nes Tu esi visur: 
kartu su astronautais 
ir žemėj su manim.
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Šį kartą bandau jums rašyti ant jaučio odos. Tai pereitų metų stovyklos nuotykis, 
kaip man vienas skautukas papasakojo, o aš mėginau jį ženklais jums aprašyti. Lengva 
skaityti, ar ne? Pamėginkite ir jūs kokį šios stovyklos nuotykį aprašyti ženklais ir atsiųsti 
"Skautų Aidui". Pažiūrėsim ar daug perskaitys.

STRĖLĖ RODO
AR IŠĖJAU AR GRĮŽAU

ubj
AUKŠTA 

ŽOLĖ

Štai ženklų paaiškinimai 
gal padės perskaityti 
mano laišką

ŽAIBAS

SUSITIKIMAS

e—>
grįžimas

ežeras

MAISTAS

SKAUTAI

PALAPINĖS-
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Dvidešimtpenktoji tarptauti
nė stovykla „Intercamp ’92” 
1992 m. birželio mėn. 6-8 dieno
mis vyko Rennerod, Vokietijoje. 
Stovyklavo arti 1,500 skautų ir 
skaučių iš Vokietijos, Danijos, 
Prancūzijos, Belgijos, Olandijos, 
Anglijos, Kanados, JAV ir Če
koslovakijos. Tobias Schroeder, 
Martynas Lipšys, Vytautas 
Lemkė ir Alius Auslanderis, 
„Aušros” tunto skautai iš 
Vasario 16-tos gimnazijos, 
svečiavosi stovykloje birželio 6 
dieną.

Lietui lyjant atvykom į Wes
ternohe stovyklavietę. Dešimtą 
valandą ryto prasidėjo paradas 
ir atidarymo iškilmės. Parado
metu grojo skautų orkestras. 
Vėliavas iškėlė, bet nesimatė jų 
tarpe Čekoslovakijos ir Lietuvos 
vėliavų, nes mes nesame Tarp
tautinio sąjūdžio nariai. Po sto
vyklos viršininko žodžio, visi 
sudainavome stovyklos dainą ir 
oficialiai prasidėjo stovykla.

Apsilankėme skautų muzieju
je, kurį vedė olandas skautinin
kas. Peržiurėjom didelį rinkinį 
skautų ženkliukų, specialybių, 
uniformų, bei kitų eksponentų. 
Padovanojom jam lietuviškų 
ženklelių.
„Skersai kelio nuo muziejaus 

vyko skautų „Trading Post”

■■ v <

turgus. Beveik kiekvieno krašto 
skautai buvo pasistatę po pala
pinę, kuriose buvo galima įsi
gyti ženkliukų, skautiškos lite
ratūros ir rankdarbių. Buvo net 
esperantų palapinė, kurioj® 
buvo galima nusipirkti „ Jambo- 
rea Lingvo”, Jamborės kalbos 
žodyną.

Pietų metu pavalgėme ir pa
simokėme mazgų rišimo ir lapi
nės statymo. Pailsėję ėjom lan
kyti kitų skautų stovyklavietes. 
Susitikę kito krašto skautus 
kalbėjomės, fotografavomės, 
keitėmės ženkliukais. Greven- 
broich-Sud miestelio tunto šūkis 

yra „Kartą skautas, visados 
skautas!”, o jų ženklelyje vaiz
duojamas skautas danguje ga
minąs sau maistą virš lauželio. 
Skautai mokėsi mazgų, kiti 
užsiėmė pionerijos darbais, dar 
kiti praktikavosi žiongleriavi- 
mo. Kur tik pasisukom — visur 
matėsi besišypsantys skautai.
Futbolo rungtynėms pasibai

gus, mes visi nuėjome į užsiėmi
mų aikštę. Stovyklos tema bu
vo gamtos priežiūra. Skautai 
mokosi, kaip šiukšles, pvz., se
nas skardines, stiklą ir laikraš
čius, perdirbti į naudingus įran
kius, pvz., puodukus su ąsomis, 
žibintuvus, pečiukus ir atsisėdi
mui pagalvėles. Mes išmokom 
virvių pynimą ir nusipynėme 
raktams grandinėlę (key chain).

Išalkę grįžom į savo vietovę. 
Mūsų virėjas Tobias iš pupų, po
midorų, kukurūzų, prieskonių ir 
maltos mėsos paruošė skanią 
„čilį”! Išplovėm indus ir 
skubėjom į laužą. .

Trečią valandą prasidėjo fut-

Lietuviai skautaitarp vokiečių skautų „Intercamp ’92” stovykloje. Nuotraukoje su berete Vytau
tas Lemkė ir fetromis pasipuošę Tobias Schroeder ir Martynas Lipšys. Laikoma gairė su įrašu 
„Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder!!” — „kartą skautas — visados skautas”.

Nuotr. Aliaus Auslaenderis

*6:
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bolo (.soccer) rungtynės. Vytau
tas ir Tobias žaidė tarptautinėje 
komandoje, o mudu su Martynu 
nuėjome vėl į krautuvėlių mies
telį. Ten labai maloniai pasikal
bėjome su viena čekoslovake 
skautininke. Pasirodo, kad 1968 
metais, kai vyko „Prahos Pava
saris”, atsikūrė skautai ir ji tuo 
metu tapo skautė. Žinoma, 
skautavimą vėl uždraudė sovie
tai. Dabar jos dukrelė yra 
paukštytė. Iš visų tautų, 
čekoslovakai paliko man ge
riausią įspūdį. Jie tvarkingiau
siai elgėsi ir dalyvavo stovyk
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BROWNSEA DVASIA
HUTTENFELDE

„Aušros” tunto Vokietijoje 
skautai ir skautės š.m. gegužės 
23-čios vakare patraukė iškylon 
į Huttenfeldo apylinkes, netoli 
nuo Vasario 16-tos gimnazijos. 
Iš anksto susitarę, ponios Moss 
ūkyje pasistatė palapines ir įsi
rengė jaukią stovyklavietę. 
Įsikūrę pravedė smagų žaidimą 
miške, o sutemus, susėdę prie 
laužo, užkandžiavo, šnekučia
vosi ir dainavo. Įspūdžių gausa 
jauniems iškylautojams neleido 
nurimti ir paskelbus „Tylą”, tad 
kitą rytą turėjo keltis, jausdami 
miego stoką. Bet dėl to ne
buvo kam skųstis... Na ir laiko 
nebuvo — reikėjo skubėti pa
tiems keptis blynus su mėly
nėmis, o paskui tvarkytis, 
nugriauti palapines ir stovykla
vietę palikti švarią ir tvarkingą. 
Užsiėmę darbais nė nepajutom, 

loje. Uniformas dėvėjo pagar
biai, atidaryme ramiai stovėjo, 
gražiai žygiavo. Tikrai pavyz
dingi skautai.

Laužą sunku apibūdinti. Kai 
mes atėjome, jau nebebuvo vie
tos atsisėsti. Gryna skautiška, 
džiūgaujanti, energinga dvasia 
apėmė visus — linksmai dai
navo, šoko, plojo. Smagi anar
chija, bet ne betvarkė, hipnoti
zavo. Baden-Powell’is, aš ma
nau, šypsodamas į mus tą. naktį 
pro debesis žiūrėjo.Alius Auslanderis

kaip atėjo laikas grįžti atgal į 
gimnaziją.

Iškyla labai patiko 11-12 metų 
amžiaus broliams ir sesėms. 
Štai kaip ją prisimena keturioli- 
kametis vadovas Tobias Schro-

„Man labai patiko ši iškyla. 
Labiausiai patiko, kai mes miš
ke stengėmės pagrobti kitos 
skilties vėliavą ir kai mes kitą 
rytą kepėme blynus. Blynus 
kepti buvo smagu, nes pirmą 
blyną dar neišteptą valgiau. 
Juokinga buvo, kai blynai nuo 
mėlynių buvo nusidažę mėlyna 
spalva. )Man labai patiko ši 
stovykla”.

Vienuolikametis naujas skau
tas Eimantas Pienius pasakoja:

„Kai mes šeštadienį su skau
tais išėjome į žygį, neteko ilgai 
keliauti. Priėję numatytą sto
vyklavietę, turėjome patys pasi
statyti palapines. Mūsų vadovas 
Alius padėjo jas mums pasta
tyti. Pastatę palapines, ėjome į 
mišką žaisti. Susiskirstėme į dvi 
grupes po šešis asmenis. Alius 
nežaidė, jis prižiūrėjo, kad laiky-
tumės žaidimo taisyklių. Baigę 
žaidimą, rinkomės prie laužo. 
Susėdę užkandžiavome ir pas
kui dainavome. Paskui ėjome 
miegoti. Mes nelabai klausėme 

(Aliaus ir neskubėjome miegoti, 
todėl rytą buvome mieguisti ir

Vokietijos lietuviai ekautai iškylauja Huttenfeldo apylinkėse. Iš k.: tupi arba klūpo — Alius 
Auslaenderis, Eimantas Pienius, Marius Songaila. Kristupas Daunoras, Tobias Schroeter, Michael 
Gutzeit. Stovi — Audrius Lazdinis, Edvardas Schultzas, Erika Schultzaitė, Freys Busse, Karina 
Kosėk, Wilma Songailaitė ir Žibutė Radžiūtė. Nuotr. Aliaus Auslaenderio
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nelabai norėjome keltis. Atsi
kėlę rinkomės prie degančio 
laužo. Alius jau buv© anksčiau 
atsikėlęs ir pamokė mus blynus 
kvėpti. Kiekvienas pats turėjo 
sau keptis. Pavalgę ir viską su
tvarkę grįžome atgal į gimna
ziją. Man labai patiko statyti ir 
išardyti palapines, miške žais
ti, kepti blynus ir laužą

*******************************

„Stelmužės” stovyklavietėje 
šeštadienį, liepos 11 d., prasidėjo* 
dviejų savaičių Chicagos ir apy
linkių skautų ir, skaučių sto
vykla. Stovyklauja arti 150 
brolių ir sesių, jų vadovai ir va
dovės. Stovyklautojų tarpe yra 
ir keletas iš kitur atvykusių. 
Čia pateikiame pirmuosius 
įspūdžius, kai kurių, ypač iš 
kitur atvykusių, arba jau seniai 
Rakė bestovyklavusių.

Ps. Rima Navickaitė iš Cali- 
fornijos, skaučių pastovyklės 
pirmos savaitės viršininkė, 
pastebėjo, kad čia labai graži 
gamta, gera stovyklavietė ir 
puikiai suorganizuota pro
grama. Patinka, kad broliai ir 
sesės graliai tarpusavyje bend
rauja ir,’ darniai kartu dirba. 
„Tik mąn nepatinka uodai ir 
lietus”, pastebėjo kalifornietė. 
(O Californijoje visi laukia 
lietaus!).

Ilgesnį laiką Rakė nestovykla
vę broliai ir sesės stovyklavie- 
tėn atvyko - lyg į pasiilgtus 
namus. Sesė Rūta KončiūM? iš 
Hickory Hills prisimena: „Ašį 
paskutinį kartą čia stovyklavau 
1971 "metais. Daug kas pasi
keitė, Miškas užaugęs ir pati 
stovyklavietė kažkodėl atrodo 

kūrenti”.
Mokslo metams pasibaigus, 

baigėsi ir skautų veiklos se
zonas. Savo numatytą veiklą ne
galėjome pilnai įgyvendinti dėl 
transportacijos stokos. Gaila, 
kad negalėjome nuvykti į numa
tytas istorines vietas.

Alius Auslaenderis

STELMUŽĖ
mažesnė, negu tada, kai buvau 
jaunesnė”. Skautininke Laima 
Rupinskienė iš Chicagos, sto
vyklaujanti daugelį metų Rakė, 
pastebėjo, kad: „Daug kas 
pasikeitė. Miškas tikrai yra pri
žėlęs”. Bet sesė Laima džiaugia
si, kad visų nuotaika gera ir visi 
pasiruošę smagiai ir prasmingai 
stovyklauti.

Sesė Vilija Sekaitė iš Los 
Angeles, Rakė stovyklaujanti 
pirmą kartą, stebisi, kad visi la
bai draugiški. Jai labai smagu 
būti gamtoje ir susipažinti su 
naujais draugais ir draugėmis. 
, Sesė Carla Stukaitė iš Argen
tinos, taip pat niekad nesto
vyklavusi Rakė, pastebi: „Man. 
labai patinka. Aš matau, kad 
čia labai gerai suorganizuota 
stovykla. Man įspūdį daro, kad 
visi linksmi ir jungiasi į bendrą 
darbą. Taip pat broliai vyčiai 
daug dirba ir mielai padeda 
užsiėmimuose su vaikais. Visi 
vadovai ir vadovės labai malo-' 
nūs. Esu labai patenkinta šia 
stovykla”.

Iš Baltimorės, MD, atvykęs 
Radžius dirba su vilkiukais ir 
tikisi turėti malonią stovyklą. 
Jūrų skautų pastovyklės vir
šininkas jūrų budys Petras 

Jokubauskas iš Worth, IL, ■ 
džiaugėsi, kad šiais metais sto
vykloje labai malonu, nes visų 
nuotaika gera.

„Stelmužės” stovyklos virši
ninkas s. Vytenis Kirvelaitis 
teigia., kad labai smagu mokslųą 
baigus vėl grįžti į Raką ir ma
tyti gausų būrį paukštyčių, ūd- 
ryčių, vilkiukų ir bebrų, savo 
skardžiais balsiukais pripil
dančius Rako ąžuolyną, links
mai lietuviškai dainuojančius.

Stovykloje yra ir kelios skau
tės iš Lietuvos. Sesė Jurgita 
Liutkevičiūtė sako: „Aš Rakė 
jau nebe pirmą kartą. Man čia 
labai patinka. Man rodos, kad 
čia puiku stovyklauti ir skau 
tauti visiems Amerikos lietu 
viams. Ne tik Amerikos, bet b 
Argentinos, Brazilijos ir kitų 
kraštų lietuviškam jaunimui. 
Džiugu, kad pasaulio lietuvai
čiai nepamiršta lietuvybės; ir 
Lietuvoje dažnai prisimenami 
tautiečiai, pasklidę plačiajame 
pasaulyje, o ypač Amerikoje”.

Pasisakymus surinko stovyk
laujančios prityrusios skautės.

Rako stovykloje ps. Vytautas Januškis 
ir sūnus Vytukas
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LEMONT p—ai Nuotraukos
D. Ramanausko

Penktadienį, kai visi atvažiavo, 
mes sustatėm mūsų palapines ir stalus. 
Tada mes pradėjome virti pietus. 
Pietums turėjome “hot dogs”, “chips” 
ir koolaid. Pavalgų ėjome pasikloti 
lovas palapinėse. Kai sutemo, mūsų 
skiltis sugalvojo vardą ir padarė 
vėliavą. Mūsų skilties vardas buvo 
Raudonos karštos bulvės. Buvo labai 
šalta. Vilija mums pasakė baisiaą 
pasaką.

Kitą rytą atsikėlėm, pavalgėm, 
apsirengėm, paklojom lovas ir užkūrėm 
laužą. Pusryčiams valgėm blynus, 
koolaid, lašinėlių ir “toast”. 
Žygiuodami į vėliavų aikštę dainavom 
“ Vilniuj buvo žali vartai”. Grįžę 
sutvarkėm palapines ir ruošėmės 
sportuoti. Pirmiausia reikėjo mesti ilgą

Audrius Remeikis ir Ričardas 
Ciapetta stebi kaip “karštos 
raudonos bulvės” atlieka medžio 
pjovimo estafetę.

pagalį kaip tik galima toliau. Paskui 
buvo šuolis tolyn. Trečias dalykas 
buvo “pullups”. Vika Gylytė padarė 26 
“pullups”. Paskui bėgome 1/4 mylios. 
Paskui bėgome pagal kompasą

Pasportavus buvo priešpiečiai. 
Valgėme “tacos”. Po to žaidėme 8 
stotis. Pirmojoje brolis pasakė mazgo 
vardą ir viena iš mūsų turėjo surišti tą 
mazgą. Antroje turėjome poromis pjauti 
medžio ritinius su rankiniu piūklu. 
Trečioje turėjome padaryti vežimą, 
kuris turėtų pakelti vieną žmogų. Aš 
buvau ta, kurią vežė. Ketvirtoje stotyje 
krovėme laužą. Mums davė du 
degtukus. Ir jeigu laužas neužsidegė, 
mums reikėjo bėgti iki futbolo vartų, 
kad gautume dar du degtukus. Penktoje 
stoityje statėme vėliavai stulpą. 
Naudojome tik tris pagaliukus ir 
plaktuką. Šeštoje stotyje turėjome 
užrišti piemenų mazgą ant medžio, bet 
negalėjome jo paleisti. Septintoje

“Mediniai geniai” neša vėliavos Tadas Stropus praveda “kelm* 
stieb3 kilnojimo” estafetę V’
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Jūrų skautai kuria laužą “šniūro 
deginimo” estafetėje

Irutė Masiulytė ir Aldona Valiulytė

Algis Jarašius tikrina “kriauklių’ 
mazgų rišimą

Dora Butt ir Onute Utz stebi 
“nuodingus augalus” statant 
“romėhų vežimą” ....

stotyje turėjome padaryti trikojį ir su 
virve pakelti žmogų. Aštuntoje stotyje 
turėjome permesti virvę per pagalį, kad 
pasiektų žemę. Tą virvę turėjome 
užrišti su piemenų mazgu ant didelio 
rasto. Tada reikėjo bėgti į kitą pŪsę to 
rąsto, paimti kitą galą virvės ir 
užtraukti tą didelį medžio gabalą per 
rąstą, atrišti mazgą ir padėti medžio 
gabalą sekančiam žaidėjui.

Po stočių nuleidom vėliavas ir 
ėjome valgyti. Vakarienei valgėme 
marinuotą viščiuką. Tada ėjome į 
laužavietę. Buvo labai šalta. Vyresnieji 
skautai ėjo į naktinę iškylą.

Sekmadienį valgėme blynus ir 
kiaušinienę. Po pusryčių pakėlė m 
vėliavas, susitvarkėme ir rengėmės 
važiuoti namo.

Man labai patiko. Galėjo būti 
šilčiau, bet buvo smagu.

Irutė Masiulytė 
"Stulros Vartų "t. 
"Saulučių "d-vė

Kas nori išgirsti nuoširdų 
sąžinės balsą, turi pasirūpinti, 
kad būtų tyla jo viduje ir ap
linkui.

A. Graf
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CLEVELAND

PILĖNŲ TUNTAS

Skautas Matas Laniauskas

Nuotraukos A. Belzlnsko

Skautas Kristupas Matas duoda įžodį. Kaklaraištį riša 
v. s. Mockus

Pilėnų skautai iškyloje

# # # # # # # # # $ * # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # Jfc # # # # # # # # # # # # # # Jjc # # sjc

TORONTO ’

Toronto — Rambyno ir Šatrijos tunto sesės ir broliai iškylautojai 1992, satwo 26.
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.Australija
MELBOURN

o

Žinios apie lietuvių skautišką 
veiklą Australijoje mus retai 
pasiekia. Kadangi daugeliui 
mūsų skaitytojų, o ypač 
skautavusių Australijoje, įdomu 
ką veikia broliai ir sesės toli
moje „kengūrų žemėje”, čia 
spausdiname „Tėviškės aidų” 
š.m. gegužės 17 d. laidoje 
atspausdintą P.D. koresponden
ciją. Rašoma:

„Melbourne ,Džiugo’ tunto 
tuntininkė ps. Birutė Prašmu- 
taitė tunto štabo posėdį sušaukė 
parapijos namuose Kensingtone 
balandžio 27 d. Štabas iš a.a. 
Teresės Bikulčienės palikimo 
gavo-2,000 dol. skautų tunto rei
kalams. Tai kilnus velionės 
mūsų skautų atminimas ir ši 
graži panama, kuri labai reika
linga. Pętras Morkūnas dovano
jo tuntui Lietuvos vėliavą, ir 
jam mūsų visų tunto skautų ir 
skaučių nuoširdi padėka.

„Tuntininkė pranešė, kad 
buvo pakviesta į Bendruomenės 
organizacijų posėdį, kur dėl 
statistikos buvo pranešta kas 
buvo aukota Lietuvai, ®kas 
siųsta, kam ir kiek ir kokia 
vertė, pranešti apylinkės 
valdybai. Mūsų vyr. skautės iš 
Kaziuko mugės pasiuntė 50 
JAV dol. skautininkės Danutės

EŠGAV stovykloje — lietuvių skautų grupė 1992 balandžio 3-5 d. Iš k. — ps. 
B. Prašmutaitė — „Džiugo” tunto tuntininkė, sk. vytis A. Antanaitis — 
lietuvių atstovas ESGAV stovyklos komitete, sk. vytis M. Zdanius, sk. vytis 
A. Brovedani, prit. skautė D. Lansell, skautas J. Žižys, sk. vytis E.L. 
Kasperiūnas ir sk. vytis L. Zdanius — Antano Krauso vyčių būrelio vadas.

Baltutytės globojamų nesveikų 
vaikų prieglaudai Vilniuje. 
Mūsų tuntininkė gavo iš Vil
niaus trijų draugovių prašymą 
pagelbėti nesveikų vaikų kitai 
ligoninei, kai tos trys draugovės 
dažnai aplanko vaikų prieglau
dą, bet trūksta vaikams žaislų 
ir kitokių reikalingų daiktų. 
Skautininkų Ramovės vadovė 
v.s. Jonė Žitkeviečienė Lietuvos 
skautams pasiuntė nemažai 
skautiškų kaklaraiščių.

„Buvo įdomūs draugininkų 
veiklos pranešimai, neatsilieka 
net ir patys mažieji. Paukštyčių 
draugininke ps. Birutė Šaulytė- 
Kymantienė savo draugovę bu
vo nuvedusi Melbourne į Vik

9^ ^ifc. --iifc. jjfe- W
■W' 'W'

aprašyti 1991-92 metų stovyklų ar

LSS BROLIJOS SKELBTĄ 
KONKURSĄ 

torijos muziejų apžiūrėti ten 
įrengtą Lietuvių kultūrinės 
veiklos parodą. Šiai draugovei 
padeda veikti ir vadovė Onutė 
Prašmutienė.

„Gerai pasisekė ir povelykinė 
stovykla Daylesforde balandžio 
20-22. Rajono vadovų lavinimo 
suvažiavimas - kursai vyks ge
gužės 15-17 (tik posėdžio metu 
vietovė nebuvo galutinai iš
rinkta) Melbourno apylinkėse.

„Skautybė jaunimui atveria 
visa kas yra tikrai gera, kilnu, 
sveika: gyvenimo paprastumą, 
gamtos ir tėvynės meilę, garbės 
jausmą, susivaldymą, paklusnu
mą, pasiryžimą tarnauti ki
tiems”

iškylą laimėjo
skautas Šaulius Dambraus

kas iš New Jersey ir
skautas vytis Andrius Utz iš 

Chicagos.
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ŠV. JURGIO SUEIGA
TORONTE

„Rambyno” ir „Šatrijos” tun
tai Toronte birželio 7 d. iškil
mingai paminėjo šv. Jurgio 
šventę, uždarydami ir žiemos 
sezono veiklą. Lietuvos Kanki
nių parapijos šventovėje išklau
sytos prel. dr. Pr. Gaidos atna
šautos šv. Mišios. Pamokslą 
sakė ir skautus,-es sveikino 
klebonas kun. J. Staškus. 
Skaitinius skaitė b. Paulionytė 
ir D. Gurklytė. Jaunųjų choras, 
vad. N. Benotienės, gražiai gie
dojo. Pamaldos baigtos „Marija, 
Marija” giesme.

Po Mišių tuntai ir svečiai 
suėjo į Anapilio parodų salę. 
Sueigos komendantas ps. dr. R. 
Saplys ir adj. I. Paškauskienė 
priėmė draugovių raportus. 
Kanados rajono vadė v.s. A. 
Baltakienė skautiškai pasvei
kino. Įneštos vėliavos, skaitomi 
įsakymai.

' Pakelta į sktn. laipsnį E. Si- 
1 monavičienė. Lelijos ordinais 
apdovanotos — v.s. P. Saplienė 
ir G. Tarvydienė. Pažangumo 
žymeniu — D. Baršauskaitė, O. 
Šileikaitė, A. Skrinskaitė, L. 
Paulionytė; Tėvynės dukros — 
I. Balsytė, A. Karasiejūtė, V. 
Puzerienė, J. Yčienė. Gintaro 
žymeniu — S. Kišonienė, D. Ka- 
lendraitė, D. Gurklytė ir D. 
Pargauskaitė.

Skautininkių įžodį pravedė 
v.s. P. Saplienė. Jį atliko — v.sl.

A. Puzerytė, D. Grybaitė ir L 
Paškauskienė.

„Rambyno” tunto įsakymu į 
psl. laipsnį pakelti: A. Batūra, 
P. Steponaitis, į si. D. Viskan
tas, R. Pečiulis, L. Narušis, R. 
Raškauskas, į v.sl. G. Karasie- 
jus. Į skautus vyčius kandidatus 
pervesti — D. Viskontas ir R. 
Pečiulis. DLK Vytauto dr-vės j. 
skautai — J. Baliūnas, V. Puze- 
ris, J. Wilkinson. Virėjo specia
lybę A. Rusinas, D. Puzeris. J. 
Wilkinson, dailininko S- Simo- 
navičius, G. Tirilis, A. Ruslys.

ft*********************************

EUROPOS RfiJONkS

„LITHUANIA-9”

M. Baronienės suredaguotas 
tradicinis LSS Europos rajono 
leidinys anglų kalba „Lithua- 
nia-9’’ jau atspausdintas.

Tai labai gražiai paruoštas ir 
■pilnas informacijų apie Lietuvą 

Ps. R. Kalendrai išvykus, nau
ju DLK Gedimino dr-vės draugi
ninku paskirtas sk.v.v.sl. M. 
Bijūnas.

LSB VS įsakymu apdovanoti 
Tėvynės sūnaus žymeniu — A. 
Kišonas ir A. Paskųs; Vėliavos 
— L. Narušis ir Pažangumo — 
A. Batūra, T. Pajaujis, R. Pe
čiulis, R. Raškauskas, P. Daily- 
dė, P. Leknickas, G. Newmann, 
A. Radtke, L. Ruslys, T. Skrin- 
skas. Sueiga baigta vakarine 
skautų malda „Ateina naktis”.

leidinys angliškai kalbančiam 
jaunimui.

Redaktorei talkino P. 
Tričys, o spausdinimo darbus 

; atliko. Nijolė Dargienė. Leidinį 
įgalima įsigyti Lietuvių na
muose — Lithuanian House 
Ltd., Landbroke Gardens, Lon
don Wil 2PT, England, arba 
LSS Europos rajone, tel., 

,081-502 1887. Kaina 5.00 sv. 
(Priimamos ir aukos).

' 23

27



ALp(LKA)3083
1992, Nr. 7Postmaster: senrfall address changes to:

Nainiene Brone 
7 Glenwiev Lane 
Lemont, IL 60439

SKAUTU AIDAS
4613 W. 106 Pl. 
Oak Lawn, IL 60453

♦»**H-**********sj-***>frH-Jt-*******X-********

M-***************************************

**********************Jt-X-***5frH-****Jt-*5<-J<-****

- Aš sugalvojau lengvesnį būdą pereiti upelį, < - Sese ar tu matei tą sapną, kurį aš sapnavau?

- Ačiū už pagyrimą mano naujo valgio. 
Receptą gavau iš paukštyčių

- Broli Vitai, koks tavo mėgstamiausias valgis?
- Mėsa.
- O antroje vietoje?
- Kumpis.

- Sakai, kad gerai matei, kaip vyko peštynės. Bet 
kaip galėjai matyti būdamas taip toli.

- Broli draugininke, aš esu nuo saulės 93 milijonus 
mylių nuotolyje, o ją matau.
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