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Iš dvisavaitinių sąsiuvinėlių, 
parduodamų Anglijos pramonės 
centruose, ir mažos berniukų sto
vyklos Brownsea saloje, po pasaulį 
prieš $0 metų pradėjo sklisti skau- 
tybės sąjūdis, kurio pagrindinės 
mintys pritraukė milijonus kelių 
kartų berniukus ir mergaites 
jungtis į skautų ir skaučių gyve
nimą. Viena esminių skautybės 
minčių, priimtų šimto ar daugiau 
tautų, yra religinė dvasia ir reli
gingas gyvenimas.

Amerikiečiai skautai sąjūdžio 
steigėjo mintį išreiškia keturiais 
aiškiais dėsniais. , Skautas ir 
skautė:
1) tiki Dievą,
2) gerbia ir vertina religiją,
3) įgyvendina savo tikybą (prakti

kuoja savo religiją) ir
4) toleruoja kitas tikybas, kitų 

religinius įsitikinimus.
Šie dėsniai nenusako, kokiai 

Bažnyčiai, tikinčiųjų bendruome
nei reikia priklausyti; nenusako, ko 
iš skautų reikalauja budizmas, 
krikščionybė, izraelitų tikyba, Mo- 
hametas ar kitos tikinčiųjų šeimos. 
Šie keturi principai išreiškia pa
grindinę šio sąjūdžio mintį.

Tur būt ir netikinčiųjų asmenų 
tarpe nebūtų dvejonių dėl paskuti
nių trijų sakinių: gerbti ir vertinti 
religiją (nes ji tikinčiam žmogui 
svarbi ir bent atlieka vertingą 
socialinį vaidmenį), praktikuoti 
savo tikėjimo reikalavimus (nes 
žmogus turėtų elgtis taip, kaip jo 
sąžinė jam nurodo), gerbti kitų 
religinius principus, kitų tikybų 
žmones ir tai, ką jie laiko šventa 
(nes kiekvienas žmogus turi laisvą 
teisę spręsti, galvoti, manyti, 
siekti savo idealų). Didesnis klaus
tukas iškyla dėl pirmojo sakinio: 

“Skautas-ė tiki Dievą”.
Kai skautų sąjūdis plito pasau

lyje, nedaug buvo panašių vaikams 
ir jaunimui organizacijų. Auklė
jimo prasme industrinei visuome
nei tai buvo įdomi naujiena, suža
vėjusi įvairių tautybių, rasių, tiky
bų, valstybių ir luomų žmones. 
Skautybės vertė pasaulio sociali
niam gyvenimui didelė, nes ji ne
užsidarė savyje, o siekė tarnauti 
kitiems — tautai, žmonijai, kaip ir 
moko kasdienis paprotys — gerasis 
darbelis. Šiandien, įvesdamas su- 
eigon “naują” skautišką žaidimą, 
staiga išgirsti, kad jau mokykloje 
taip darė. Praktišku būdu įdiegia
mos žmogiškos vertybės rado 
atgarsį kitose organizacijose, mo
kykliniame auklėjime, net bū
duose, kaip tėvai auklėja savo 

SKAUTŲ MALDA
Viešpatie Jėzau Kristau! Tu sakei: 

Budėkite! Šis tavo žodis yra mano šū
kis. Aš uisada noriu budėti ir elgtis 
pagal tavo pavyzdį: tiesus aš noriu 
būti žodžiuose ir patikimas veiksmuo
se. Aš noriu būti ištikimas tavo 
Bažnyčiai ir broliu visiems žmonėms: 
pasiruošęs atleisti, norintis padėti ir 
kantrus, jei pasidarys sunku. Parodyk 
man teisingą mano kelią ir lydėk 
mane tuo keliu, kuris veda į gyveni
mą. Tave aš noriu sekti ir stengtis 
daryti geriausia. Tai įvykdyti padėk 
man ir laimink mane. Amen.

vaikus (neretai vaikų tėvai sako, 
“Labai norėčiau, kad mano vaikai 
būtų skautai, nes man skautybė 
tiek daug davė"). Šiandien skau
tybė gal nėra tokia didelė naujovė, 
kaip ji buvo 1907 ar 1918 metais. 
Yra organizacijų, institutų, sąjū 
džių, auklėjimo ir lavinimo siste
mų, kurių principuose nieko nepa
sakyta apie tikėjimą Dievu. O 
skautybė to dėsnio laikosi, nesigai
lėdama visos savo 70-ties metų 
patirties kitiems, kurie nori jos 
metodu, žiniomis, literatūra pasi
naudoti, jos eilėse buvusius asme
nis įtraukti į kitas organizacijas ir 
visuomenę.

Viena iš priežasčių, kodėl reika
laujama, kad, kas nori priklausyti 
skautų sąjūdžiui, pripažintų religi
nius principus ir tikėtų Dievą, yra

” į
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.. ; Kautybės pagrindinis tikslas 
yra taika pasaulyje. Ne taika tarp 
lygių karinių jėgų arbą tarp lygiai 
gudrių diplomatų arba praktiška 
taika, kurioje niekas niekam ne
trukdytu ir niekas nieku nesirū
pintų. 0 taika, paremta giliu įsiti
kinimu, kad visi žmonės tarp savęs 
broliai dėl to, kad jie teturi vieną 
Tėvą, visų Dievą.

Tai nereiškia, kad taika lengvai 
pasiekiama. Giliai tikintys žmonės 
vieni kitus žudė kare, persekiojo 
“klaidatikius”, vertė žmones pri
imti savo tikėjimą, leidosi piktų 
žmonių suvedžiojami. Trūko tole
rancijos, pagarbos, tikro savos 
tikybos supratimo, tikėjimo į 
Dievą, kuris yra visų, o ne tik 
“mūsų” Tėvas. Bet tikinčiųjų 
skaudžios klaidos ir klystkeliai 
nereiškia, kad skautybės nusista
tymas religijos atžvilgiu būtų klai
dingas — tik trūksta jį pilnai įvyk
dyti. Jeigu kas nors neveikia, ne
būtinai reiškia, kad tas “kas nors” 
yra netikęs, o gali reikšti, kad ne
vykdomas ar klaidingai pritaiko
mas.

Kaip paaiškinsi brolybę tarp 
įvairių rasių, tikybų, tautų, luomų 
ir kartų skautų sąjūdžio narių, 
jeigu ne tuo, kad visi stengiasi tar
nauti Dievui. Tėvynei ir Artimui, 
budėdami taikos viltimi.

v.s. A. Saulaitis, S 'f

Turbūt, ne kartą klausei lyg ta 
Šekspyro Julija. Kodėl stovyklų 
vardai tokie senoviški, nežinomi, 
nieko bendro neturį su šių dienų 
skautais?

Kaip žinai, ne tik žmonės, 
gyvuliai, kraštai ir vietos turi savo 
vardus, bet ir įvykiai yra vardais 
pažymėti. Stovykla -- mūsų 
skautiškojo gyvenimo įvykis, 
kuriam ruošiamės visus metus. 
Stovykloje atliekame daug darbų, 
kurių negalime padaryti mieste: 
suartėjame su gamta, 
susidraugaujame su kitų miestų 
sesėmis, įsigyjame naujų 
pažįstamų. Ar visa tai nėra verta 
vardo ir gražaus prisiminimo?

Kodėl stovyklų vardai 
dažniausįai senoviški? Lietuviai -- 
sena tauta, sena jos kalba, 
senoviški ir lietuvių vardai. Savo 
praeitį, savo senovę turime 
pažinti, kad suprastumėm, kas 
mes esame ir kur yra mūsų vieta 
pasaulio ateities plane. Nes 
dabartis remiasi į praeitį. Šio 
amžiaus laimėjimų šaknys glūdi 
tolimoje senovėje. Žmogus, 
nežinąs savo praeities, nemoka 
kurti ateities.

Todėl ir stovykloms 
parenkami vardai, kad daugiau 
sužinotum apie Lietuvos praeitį, 
istoriją, jos žymiuosius žmones.

Gyvendami ne Lietuvoje, 
nesam pripratę prie jos 
vietovardžių, prie retesnių 
asmenvardžių, nežinome daug 
gražių padavimų, daug įvykių ir 
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nuotykių surištų su tais vardais. 
Štai todėl kiekviena stovykla 
pavadinama kurio nors Lietuvos 
miesto, upės, piliakalnio, pasakos, 
legendos ar žymaus asmens 
vardu, kad tu, sese, broli 
sužinotumei ne tik naują 
lietuvišką žodį, bet ir jo reikšmę 
bei istoriją.

Štai, pavyzdžiui, “Šilainė” - 
tėviškės žemė, “Žemyna” -- 
senovės lietuvių derliaus deivė, 
“Širvinta” -- upė, kur vyko 
lietuvių laisvės kovos, “Vaiva” - 
gražioji liaudies pasaka apie 
vaivorykštę, “Merkinė” — tvirta 
pilis senovėje, vėliau miestas 
gražių upių santakoje — Nemuno 
ir Merkio. Matai, kiek naujų 
žodžių, naujų žinių apie tėvų 
kraštą duoda tau stovyklų vardai, 
nekalbant jau apie tokias 
įžymybes kaip “Lituanica”, 
Vincas Kudirka, Maironis, 
Vytautas Didysis, Mindaugas, 
Kęstutis... Tai vardai, kurie kalba 
ne tik apie laimėtą fizinę kovą, 
bet dar daugiau apie pasiryžimą ir 
ištvermę siekiant užsibrėžto tikslo, 
siekiant gėrio.

Ką bendro jie turi su tavim? 
Šių dienų skautu-e? Taip. Bendro 
jie turi, jei kasdieną stengiesi būt 
geresnis-ė, jei pasiryžęs siekti 
užsibrėžto tikslo, ištęsi. Štai ir 
artėji į tų žymiųjų vardų eilę.

Sesė N
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o
ps. kun. H. Šulcas, SDB

Ruanda

1944 metais, mano tėveliai, traukdamiesi nuo 
artėjančios sovietų armijos, paliko Klaipėdos miestą, 
kuriame gimiau.

Mano tėvelis žuvo 1945 metų pavasaryje, nuo rusų 
tanko kulkos skeveldros. Jis sugrivo prieš man’* akis. 
Aš tuomet buvau 5 m. amžiaus. Po to teko F. i vi po 
įvairias Vokietijos vietoves ir patirti baisų njtr.rtą ir 
badą. 1946-47 žiemą dažnai vienintelis dienos maistas 
buvo bulvių lupenos, kurias surankiodavome 
šiukšlynuose. Gyvenimas pagerėjo, kai 1957 metais 
pakliuvau į Vasario 16 gimnaziją, kurioje turėjau 
galimybės išmokti lietuvių kalbą ir susipažinti su 
Lietuva.

Po 4 metų Vas. 16 gimnazijoje, pakliuvau į lietuvių 
Saleziečių gimnaziją Italijoje. Ten, po keletos metų, 
susižavėjau šv. Jono Bosko auklėjimo metodika ir 
įstojau į saleziečių vienuolyną.

1958 metais Romoje buvau įšventintas į kunigus ir 
po to įsijungiau į lietuvių bendruomenės veiklą.

Du metus išdirbau Vas. 16 gimnazijoje, po to 
dirbau Brazilijoje liet, parapijose. Keletą kartų nuvykau 
į JAV ir Kanadą, kur veikdavau įvairiose jaunimo 
stovyklose, ta pačia proga lankydavau saleziečių 
bendradarbius, geradarius ir, aišku, jaunystės ir mokslo 
draugus.

Taip ir dabar Afrikoje, kur dirbu jau 14 metų su 
jaunimu. Geradarių dėka jiems sukūriau kaimą, 
kuriame jaunimas suranda šeimynišką užuovėją ir 
užsidirba kasdienę duoną sunkiu darbu laukuose. Jie 
išmoksta skaityti, rašyti, įvairių amatų. Labai atsargiai 
supažindinami su Kristaus gerąją naujiena.

1991 m. gruodžio pradžioje, pirmą kartą teko 
aplankyti tą išsvajotą Lietuvą. Patrijoto, kun. Jono 
Žemaičio ir gerų tautiečių dėka susipažinau su 
lietuviais, kurie pasidarė artimi, lyg giminės. Per 
trumpas dvi savaites aplankiau man svarbias Lietuvos 
vietoves.

Pirmąjį Advento sekmadienį sakiau pamokslą 
pilnutinėje Vilniaus arkikatedroje ir dalyvavau 
įspūdingose klebono mons. Vasiliausko surengtose 
vaikų mišiose.. Vaikučiai per mišias apsupa kunigą, 
taip kaip kadaise Jėzus norėjo vaikučius turėti arti 
savęs.

Sekmadienio popietėje lankiau garbingas Vilniaus 
vietoves ir pasimeldžiau už nesenai žuvusius dėl 
Lietuvos.

įspūdingas dicvdirbio Kumiaus sukurtas paminklas, 
kurį jis su didele meile ir giliu tikėjimu sukūrė per 24 
valandas. Jis man padovanojo didelį gražų Rūpintojėlį, 
kuris dabar yra Afrikoje mūsų jaunimo koplyčioje 
garbingiausioje vietoje.

Bičiulių Baltušiu dėka nuvykau į Žemaitiją, i mano 
mamos gimtinę. Pakeliui aplankėme įspūdingą Kryžių 
kalną, kur ir aš palikau mažą kryželį atvežtą iš Afrikos.
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Sunku žodžius išreikšti jausmus pasiekos mamos 
gimtinę. Tos tėvų ūkis sulygintas su žeme. Iš jos 
giminių liko gyvos tik dvi pusseserės. Miestelyje 
žmonės pastatė didelį kryžių išvežtųjų į Sibirą 
atminimui, ,kurių tarpe mano dėdė ir senelė, kuri ten 
ihirė po 8 mėnesių nuo bado ir šalčio.

Paskutinį savaitgalį praleidau Kaune šv. Antano 
parapijoje, kuri man padarė labai dinamišką įspūdį. 
Laikiau šv. Mišiassausakimšai prikimštoje bažnyčioje. 
Jaunimo grupė kartu su seselėm salezietėm puikiai 
giedojo ir grojo. Mišios buvo perduotos per Kauno 
televiziją. Dar dabar čia Afrikoje gaunu nemažai laiškų 
iš nepažįstamų tautiečių, kurie visu nuoširdumu mane 
čia Ruandoje drąsina ir palaiko draugišku žodžiu bei 
nuoširdžia malda.

Paskutinę sekmadienio popietę laikiau šv. Mišias 
Pravieniškių kaliniams. Didele dalimi tai jauni vyrai. 
Jaučiau, kad jie čia pakliuvo kaip nužmoginančios 
komunistų aukos. Jie paliko mano širdies gilumoje.

Nors Lietuvoje praleidau tik 2 savaites, bet 
įspūdžiai neužmirštami. Vasarą vėl tikiuosi sugrįžti į 
Lietuvą ir ten ilgesnį laiką padirbėti. Tikiuosi, kad 
sutiksiu daug žmonių, ypač jaunimo tarpe, kurie padės 
mano darbuose Afrikoje. Esu įsitikinęs, kad Lietuvos 
žmonės, patys išgyvenę visokias kančias, užjaus

Tipiškas Ruandos žmonių namelis

nelaiminguosius afrikiečius. Berašant šias eilutes krašte 
vyksta baisios žudynės. Šiuo metu mes ryškiai 
patiriame, kad mes misijonieriai esame nelaimingiems 
žmonėms užuovėja ir viltis. Nežiūrint mirtino pavojaus 
mes nešame jiems meilės jausmus. O meilė yra tvirtesi 
už mirtį.

SKAIČIAI JUDĖSIAIS

'šiaurės Amerikos indėnų ben
drinėje judėsiu kalboje1 skaičiai 
parodomi pirštais ir rapkomis.

Brūkšneliai reiškia, kad ranka ar 
pirštas pajudinami skaičiui ar žodžiui 

• išreikšti.
W. Tomkins savo knygoje ’In

dian Sign Language” nupiešė 
dažniausius žodžius. Eilutėje iš 
kairės sudėti: ne, taip, draugas, ačiū. 
Žodis „draugas“ labai panašus į 
skautų pasisveikinimą — saliutą.
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-O^įjoLė Užubatienė.

I veiksmas I scena

Prieš uždangą išeina Storulis. Nešasi kėdutę, 
kėdutę ir batų porą. Pastato kėdutę, nusilenkia ir 
sako...

STORULIS... Labą vakarą! Esu nykštukas 
Storulis - batsiuvys. Siuvu ir taisau batus milžinams, 
laumėms ir voverėms. Na, kartais ir žmonėms, jei 
gražiai paprašo, (sėdasi, kala bato padą)

Batas didelis kaip laivas
Batas riestas, batas kreivas —
Aš visus pasiųt galiu —
Nėr kitų tokių dailių!
Tak-tak-tak per visą dieną
Po vinuką vis po vieną!
(žiūri į batą, grožisi. Staiga pamato ateinantį 

Bumbulį) Matot? Ten ateina mano brolis Bumbulis. 
Jis ant kepurės turi bumbulą, nes yra labai 
išmintingas ir visada galvoja dideles mintis. Sveiks 
Bumbulį!

BUMBULIS: (susimąstęs, rankos ant nugaros; 
praeina pro Storulį, tik paskui sustoja, pažiūri į 
Storulį ir, barzdą glostydamas, taria): Aaa! Storulis. 
Sveikas!

STORULIS: Ką dabar taip galvoji Bumbuli?
BUMBULIS: Galvoju apie keistą žvaigždę, kuri 

kasnakt į mano kambrėlį šviečia ir mane kažkur 
kviečia. Ar tu ją pastebėjai, Storuli?

STORULIS: Žinoma. Keista toji žvaigždė. 
Vakarais ir man ji žiūri į akis, bet ką sako — 
nesuprantu...

. BUMBULIS: (išdidžiai) Ne tau suprasti! Tu — tik 
batsiuvys... Žvaigždės mintį — tik aš galiu suprasti!, 
nes aš — filosofas!

STORULIS: (į publiką) Girdėjot? Koka man 
garbė turėti tokį išmintingą brolį!

BUMBULIS: (tuo tarpu pamažu nueina už kulisų) 
STORULIS: (dar truputį pakala bato padą) Jau 

baigiau! Kai aš pasišneku su savo išmintingu broliu, 
tuoj greičiau darbas eina, (susirenka savo įrankius) 
Iki pasimatymo! (išeina)

2 scena

Miškas. Nykštukų trobelė. Eglutė. Aplink eglutę 
šoka kiškiai ir dainuoja (kaip “bitute pilkoji”):

KIŠKIAI:
Tu eglele, tu žalia,
Mes po tavo šakele
Šoksim, žaisim ir dainuosim
Šaltą žiemą peržiemosimi
(pašokę susėda. Paskui po vieną pašoka ir 

prisistato)
LIUOKT:
Esu Liuokt aš vikrus
Šokinėju per žabus.
Šokinėju per pusnis,
Manęs niekas nepavys.
(grįžta į savo vietą)
STRYKT:
Mano vardas — Strykt kiškelis —
Šokinėju kaip genelis.
Švelni mano uodegytė —
Štai — ar galite maityti?
(grįžta į savo vietą)
KEBERIOKŠT:
Esu kiškis Keberiokšt,
Kur tik žengiu — ten vis triokšt!
Lūžta šakos ir ledai —
Aš per storas, kaip matai!

(visi kiškiai vėl pradeda šokti ir dainuoti, bet tuo 
metu išbėga iš namelio Bumbulis šaukdamas piktai):

3 scena

BUMBULIS: Ar jūs nutilsit? Triukšmas ir 
triukšmas! Negaliu net didžių minčių mąstyti. Šalin 
nulėpausiai!

KIŠKIAI: (išsigandę bėga į visas puses. Tuo metu 
išeina iš namnelio Storulis ir šaukia į kiškius:)

STORULIS: Ei! Kiškeliai, sugrįžkit! (į Bumbulį) 
nebark jų taip. Matai, kad bijo. Geriau paklausk, gal 
kiškiai žino, kas ta keistoji žvaigždė.

(Kiškiai nedrąsiai renkasi aplink Storulį)
BUMBULIS: Paklaust jų? Kvailų kiškių? To 

neleidžia mano išmintis!. Paslaptis aš pats atspėju. O 
tu, jei nori, plepėk su jais. Vistiek gudresnis nebūsi, 
(numoja ranka ir atsisėda toliau ant kelmo. 
Susimąsto).
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STORULIS: kiškeliai, ar jūs žinot, kas ta didelė 
žvaigždė, kuri kiekvieną naktį šviečia ir kažkur eiti 
kviečia?

LIUOKT:,Mes ją matėm!
STRYKT: O vėjas sakė, kad tai Kalėdų žvaigždė!
KEBERIOKŠT: (nudžiugęs) Kalėdų žvaigždė! ( į 

Bumbulį) Bumbulį, ar girdėjai? Bumbulį!
BUMBULIS: (numoja ranka) Netrukdyk man 

galvoti!
STORULIS: Kiškeliai, kaip jūs manot, ar Kalėdų 

žvaigždė ir mus pas Kūdikį Karalių nuves?
KIŠKiai: Nežinom. Bet reikėtų snaigių paklausti.
LIUOKT: Va atskrenda viena. Paklauskim.

4 scena

(Atbėga snaigė nr. 1. bėgioja aplink, šoka.)
STRYKT: Snaigele, skrisk čia!
SNAIGĖ Nr. 1: Labas, kiškiai! Labas, Storuli. Ką 

pasakysit?
STORULIS: Snaigele, kaip tu manai, ar Kalėdų 

žvaigždė mus nuves pas Kūdikį Karalių?
SNAIGĖ Nr. 1: Aš nežinau, bet gal mano sesės 

žino. Palaukit, aš jas pasikviesiu. (bėga į scenos 
kampą, šaukia ir moja):

Sesės snaigės, skubėkit!
Ant vėjo sparnų čia atlėki t!

(Į sceną iš visų pusių atbėga trys snaigės) 
■> VISOS SNAIGĖS: Mes čia, mes čia! (bėginėja 

aplink kiškius) .
SNAIGĖ Nr. 1: Sesės, sakykit, ar mus visus 

Kalėdų Žvaigždė nuves pas Kūdikį Karalių?
SNAIGĖS: Nežinom. Bet galime pačios 

Žvaigždės paklausti.! į
STORULIS IR KIŠKIAI: (šokinėja ir ploja) Puiki 

mintis!
BUNBULIS: (pakyla nuo kelmo, glosto barzdą ir 

sako): Jap žinau! Jau sugalvojau! Aš jos pačios 
paklausiu,'

STORULIS: Kokios jos?
BUMBULIS: Žvaigždės, kvailuti. Žvaigždės 

pačios paklausiu, kas ji ir kur mane keliauti kviečia.
STORULIS: Bet, Bumbulį, mes jau žinom, kad ji 

yra Kalėdų Žvaigždė ir visus pas Kūdikį Karalių 
veda. Mes kątik apie tai kalbėjom!

BUMBULIS: (labai įsižeidęs) Jūs žinot? Jūs 
kalbėjot? (į publiką) Mano brolis kvailutis? Kiškiai 
nulėpausiai? Snaigės lengvapėdės? Jie žino tai, ką 
mano šviesi galva nespėjo sugalvoti? Kokia likimo 
ironija! (sėda ant kelmo labai piktas ir liūdnas)

SNAIGĖ Nr. 2: Žiūrėkit! Jau patekėjo didžioji 
žvaigždė!

VISI (žiūri): Kokia ji graži! Kokia ji šviesi!

5 scena

(Į sceną įžengia Kalėdų Žvaigždė. Ji eina 
iškilmingai aplink visus, rodo tolyn, ir moja sekti. 
Visi žiūri į ją sužavėti, nustebę.)

STORULIS: (alkūne niuksi Bumbuliui į šoną' 
Klausk, klausk. Dabar geriausia proga. Tu filosofas - 
tau su ja tinka kalbėtis.

BUMBULIS: (nusigandęs) Klausk pats, jei tau 
viskas neaišku... (Tuo tarpu K. Žvaigždei nusilenkia 
kiškiai ir snaigės)

KIŠKIAI IR SNAIGĖS: Gražioji Kalėdų 
Žvaigžde, pasakyk, ar nuvesi mus pas Kūdikį 
Karalių?

K. ŽVAIGŽDĖ: (iškilmingai, švelniai) O taip. 
Taip! Tik eikim, skubėkim visi geros valios! Visi 
geros širdies... (moja ja sekti)

SNAIGĖS: (eina paskui K. Žvaigždę ir moja 
kiškiams) Kiškeliai, eime!

KIŠKIAI: ( eina paskui snaiges ir moja 
nykštukams) Storuli, Bumbuli, greičiau!

(Snaigės, Kiškiai ir K. Žvaigždė išeina iš scenos, 
bet nykštukai pasilieka ir kalbasi).

6 scena

STORULIS IR BUMBULIS: O ką gi mes 
pakviesim į šią kelionę?

BUMBULIS: Girdėjai, ką sakė Žvaigždė - visus 
geros valios. (į publiką) Kažin, ar man vestis tą 
kvailą Storulį?

STORULIS: Ir geros širdies! (Į publiką) 
Bumbulis tikrai gali eiti. O aš seksiu iš paskos.

(ABU NYKŠTUKAI susėda ir galvoja.)
BUMBULIS: Apie ką čia mes kalbėjom?
STORULIS: Apie kelionę pas Kūdikį Karalių. Ir 

ką mudu galime dar pasikviesti...
BUMBULIS: Nesirūpink. Aš vienas galiu visus 

atstovauti!
STORULIS: Bet, Bunbuli, ar nemanai, kad reiktų 

pakviest tas mažas mergytes, kurios pamiškėj gyvena, 
raudonus kaklaryšius nešioja ir vadinasi paukštytės?

BUMBULIS: Ar jos geros?
STORULIS: Jos skautės! O be to, neklausinėk 

apie kitus. Tu pats kartais būni nelabai geras...
BUMBULIS: Palik man spręsti apie save. Skautės, 

sakai? Kas jos tokios?
STORULIS: Tai mergaitės, kurios stengiasi 

kasdien būti geresnės.
BUMBULIS: Vaje! Ir joms pavyksta? Juk tai 

sunkus darbas!
STORULIS: Žinoma, sunkus. Bet aš manau, kad 

Kūdikis Karalius jų laukia.
BUMBULIS: Tai ko čia stovim? Greičiau
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pavykim Žvaigždę ir skubėkim pas paukštytes.
STORULIS: pakvieskim ir jas pas Kūdikį 

Karalių!

II veiksmas

1 scena

(Paukštyčių sueiga. Uždangai pakilus, 
draugininke sėdi ir skaito pasaką. Aplink ją sėdi 
skautės. Girdisi beldžiant.)

SESĖ I: Ar girdėjot?
VISOS: Ką?
SESĖ I: Kažkas beldžiasi.
DRAUGININKĖ: Aš pažiūrėsiu, (eina prie durų) 

Kas ten?
VISI (kiškiai, snaigės, nykšt.): Svečiai! 
DRAUGININKĖ: Prašau, prašau pas mus!
(Įeina: K. Žvaigždė, snaigės, kiškiai ir nykštukai) l 
VISOS PAUKŠTYTĖS: (pašoka iš vietų) Vaj= '
DRAUGININKĖ: Sesės, žiūrėkit, kokių sv U- ■ 

susilaukėm! (į svečius) Prašom tolyn, pra ai 
susipažinti! (rankos mostu pristato seses) U-a 
“Dubysos” ir “Šešupės'” draugovių skautės.

PAUKŠTYTĖS: Sveiki atvykę!_
SESĖ I: Sesės, čia pati Kalėdų Žvaigždė! 

'PAUKŠTYTĖS: Sveika, gražioji žvaigžde!
DRAUGININKĖ: (rodo į kiškius ir snaiges) O 

tuos svečius visos tikrai gerai pažįstat!
PAUKŠTYTĖS IR KIŠKIAI IR SNAIGĖS viens 

kitą sveikina: Labas, kaip malonu!
DRAUGININKĖ: O čia, sesės, girios nykštukai! 

(rodo į Bumbulį) Bumbulis!
BUMBULIS: (šnabžda drg. į ausį)
DRG: Bumbulis filosofas. Tai reiškia 

išmintingas.
BUMBULIS: (lenkiasi skautėms) 
DRG: (rodo į St.) O čia Storulis! 
STORULIS: (šnabžda drg. į ausį) 
DRG: Storulis Batsiuvys. Labai geras batsiuvys! 
STORULIS: (lenkiasi skautėms)
PAUKŠTYTĖS: Labas Storuli! Koks tu Storulis!
K. ŽVAIGŽDĖ: Mielos sesės paukštytės! Jam 

laikas pasakyt, kodėl mes pas jus atvykom. 
Girdėjome, kad esate mergaitės, kurios kasdieną 
stengiasi būti geresnės? Ar taip?

PAUKŠTYTĖS: Taip!
SESĖ Nr. 1: Bet nevisada pavyksta...
K. ŽVAIGŽDĖ: Aš manau, kad sunku kasdieną 

būt geresnei ir geresnei. Bet kaip gražu, kad jūs 
stengiatės! Todėl kviečiu visas sekt mane. Nuvesiu i 
pas Kūdikį Karalių, kuris myli gerus vaikus.

SNAIGĖS: Jis jūsų laukia!
KIŠKIAI: Jūsų linksmų veidelių!

NYKŠTUKAI: Jūsų gerų darbelių!
PAUKŠTYTĖS: (pašoka) Eikim, eikim! 

(rikiuojasi po dvi)
DRAUGININKĖ: (Žvaigždei) Ačiū, gražioji 

Žvaigžde, už šį nepaprastą kvietimą. Sesės, ruoškimės 
į gražią kelionę!

(Visi rikiuojasi ir užsidega žvakutes. Kai 
pasiruošę.)

KALĖDŲ ŽVAIGŽDĖ: Dabar, paskui mane! Aš 
žinau kelią į Prakartėlę!

(Visi seka K. Žvaigždę: snaigės, kiškiai, 
paukštytės, nykštukai, draugininke. Visi nešasi 
uždegtas žvakes. Apeina ratu aplink sceną vieną 
kartą, gi-edodamos “Gul šiandieną”. Pamažu išeina.

Rūta Laukaitytė,

9
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VASAKĄ
i® wssii

Romuva.

Kanados skautų ir skaučių stovyklavietėje 
laužavietė atrodė kažkaip “tuštesnė” negu pernai - 
labai aiškiai iš laužavietės matosi Lapės ežeras. 
Pasirodo, kitoje pusėje įlankos gyvenantys bebrai 
žiemą ar pavasarį nuleido maždaug 40 cm skersmens 
didžiulę drebulę, kuri buvo vaizdą užstojusi. Jau 
visos šakos nukramtytos ir nuplukdytos virš šimto 
metrų į kitą pusę, nes bebrai šakų žieve žiemą 
maitinasi.

Labai aiškiai matosi ir bebrų namas, molio ir šakų 
krūva ežero pakrantėje. Visai neseniai nugraužė dar 
storesnę drebulę, kuri taip taikliai visai šalia bebrų 
namelio nukrito — stovyklos metu dar net nepradėjo 
šakų nukramtyti ir po savo namu į ežero dugną 
įsmeigti. Kiek aukščiau jau ruošiamos kitos dvi storos 
drebulės, beveik pusiau nugraužtos. Bebrams šią 
žiemą netruks gardaus maistoį

Gintaro ir Ąžuolo mokykloje, kaip ir prityrusiųjų 
iškyloje į Algonquin valstybinį draustinį visi išmoko 
iš sktn. Romo Otto apie indėnišką būdą visada turėti 
ugmies be didelio vargo. Brolis Romas iš Kanados 
čiabuvių išmoko surasti apipuvusį rąstą, jame iškirsti 
duobutę, jeigu tokios dar nebuvo, ir ten užkurti 
ugnelę. Rąstas nuolatos smilksta, pamažu dega. Kai 
norima liepsnos, uždedamos nedidelės šakelės, 
prakuras — ir tuoj ugnis kavai išvirti, vandeniui 
pašildyti. Toks rąstas dega maždaug tris paras ir 
ypatingai žiemą naudingas. Kai drėgmė, nėra jokio 
gaisro pavojaus.

Sktn. Otto pasakojo, kaip vieną naktį prie 
lauželio prityrusiųjų iškyloje budėjo, nes skautai bei 
skautės buvo nuvargę ir visi miegojo. Staiga ežere 
išgirdo taip mėgstamo paukščio naro klyksmą. 
Pasižiūrėjęs ton pusėn, pamatė dviejų vilkų akis, 
žėrinčias lauželio šviesoje. Vilkai bijo žmonių, jų 
vengia, tad šis prityręs iškylautojas nei neišsigando, o 
džiaugėsi tokiu gražiu vaizdu. Iškylautojai matė 
briedį ar briedienę su briedžiuku.

Rambynas

Los Angeles skautų bei skaučių stovykloje vienas 
įdomiausių užsiėmimų buvo eigulio Sauliaus 
Vizgirdo ir jo bendradarbės Ednos pamoka apie 
paukščius bei žvėris. Jiems talkino prit. sk. Paulius 

Vizgirdas. Saulius su talka iš vakaro netoli Wilburo 
prūdo išdėjo žvėreliams spąstus, kurių durelės 
užsidaro, kai gyvulėlis įeina avižinių dribsnių ragauti. 
Tokių dėžučių turėjo apie dešimt. Iš kiekvienos 
ištraukė už pakarpos pelytę, kengūrinę voveraitę, 
burunduką ar kitą gyvį, pamatavo uodegos ilgį, 
paaiškino amžių ir kitus bruožus. Tada žvėrelius 
paleido, o šie šokinėdami pro visus nubėgo'į krūmus.

Buvo ištiestas ir visai nematomas tinklas 
paukščiams, kurie net ten visai stovyklai susirinkus 
įskrisdavo. Atsargiai paukštelius išnarplioję, 
gamtininkai pasakė, kokio amžiaus, lyties, kitas 
savybes, sužymėjo savo užrašuose ir paukščius 
žiedavo. Kai kurie laimingi skautai ar vadovai net 
gavo paukštelius savo rankose palaikyti, kai br. 
Saulius pamokė, kaip laikyti, kad paukštis 
nesiblaškytų.

Visą stovyklą prie sienos kalbėjo maždaug žū
ties augalų pavyzdžiai — visi arba valgomi, arba 
vaistingi. Skautės panorėjo ir išsivirė manzanitos 
(ispaniškai “obuoliukų”) arbatą, kuriuos galima 
virinti žalius ar prinokusius. Keletą garstyčių šeimos 
augalų. Anksčiau per žaidimą -- ieškinį, 
stovyklautojų būreliai pririnko kiek galėjo daugiau 
žiedų, sėklų, lapų ir kitų gamtos reiškinių — pasirodo, 
2.500 metrų aukštumos gamta labai įvairi, nors iš 
karto taip neatrodytų.

Naktis paįvairino pusvilkių (kojotų) gauja, 
apibėganti, stovyklą ir kaukdama, lodama (ir be 
mėnulio kaukia!). Stovyklą paįvairino dar keturi 
labai trumpi žemės drebėjimai, kurie, aišku, 
palapinėms visai nekenkia.

Papročių diena Rambyne baigėsi senovės lietuvių 
puota. Buvo labai skanių valgių. “Šimtakojis” buvo 
ilgas maltos mėsos kepsnis, kurio šonai buvo išdėti 
vištos kopjytėmis. “Krokodilas” ar didelis driežas 
buvo iš bulvių košės sudėtas pavidalas su didelėmis 
akimis. Arbūzas irgi tapo tam tikru dantuotu žvėrių, 
pridėtas skaniausių vaisių gabalėliais.

Skautai, skautės ir vadovai pagamino įdomių 
rankdarbių iš gamtos dalykų — žievių, šakelių, 
konkorėžių, žiedų, sėklų ir kt.

Bendrai

Daugelį stovyklų 1992 m. vasarą lydėjo lietus ir 
šaltis. Vėl iš naujo turėjome įsitikinti, kad vėsią ar
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šaltą naktį einant miegoti reikia persirengti į naktinius 
drabužius arba bent kitus drabužius, kurie dieną 
nenešioti. Mat, dienos drabužiai sudrėksta, o kai naktį 
atvėsta — pasidaro dar šalčiau. Būtina persirengti 
prieš einant gulti, nes tada nėra taip šalta.

Ten, kur buvo kas iš vyresniųjų, o ypač jaunas 
žmogus iš Lietuvos, stovyklautojai mielai dainavo ir 
per dainavimo valandėles, ir vakarus bei 
linksmavakarius, ir net patys sau, savo tarpe, 
niekieno neraginti. Smagu, kad daina taip gražiai 
gyvuoja - kur stovyklos rengėjai pasirūpina turėti 
asmenį dainoms užvesti, nuotaiką ugdyti.

Kiekvienoje stovykloje buvo stovyklautojų iš 
Lietuvos — arba svečių, arba neseniai iš Lietuvos į 
JAV ar Kanadą persikėlusių. Romuvoje buvo 
stovyklautoja iš Klaipėdos vaikų namų. Taip gražiai 
lietuviškai kalbantys padėjo visiems stovyklautoja, 
labiau lietuviškai kalbėtis.

Modernios palapinės savotiškos - kiek i :>.v 
tenka virš jų ištempti dar plastmasinę plėvę, ad 
nepralytų! Kai perkame palapines, galima iš k. o 
apžiūrėti, kad nereikėtų dar papildomo stogelio nešti, 
vežti ir įrengti. Kai palapinių stulpai iš lauko, viduje 
nėra kaip daiktų susidėti. Visos inspekcijos rodė, kad 
sunku talpinti ir lagaminą ar kuprinę, atskirus 
daiktus, reikalingus reikmenis.

Kai kurios skiltys sugalvojo pastatyti papildomą 
palapinę vien tik daiktams tvarkingiau susidėti, kad 

miegamosios palapinės būtų tvarkingesnės. Atrodo, 
reikėtų atsivežti tokius kabinamus įrengimus su 
kišenėmis, kaip žmonės namuose naudoja batams 
susidėti. Tokį pakabinus nuo atliekamų stulpelių (o 
tokių stovyklose visur yra nuo jau išmestų senų 
palapinių), būtų gera vieta prie sienos sudėti 
reikmenis, drabužius ir kt.

Vienas iš sunkesnių mums uždavinių yra 
tvarkingai sukrauti laužą virtuvėje ar laužavietėje — 
kad lengvai užsidegtų ir gerai degtų. Dažnai statome 
didžiulius vakarinėms programoms laužus, o viduje - 
- jie tušti, sunku didesniems rąstams užsidegti. O 
aukšti laužai pavojingi laužavedžiams, vaidintojams. 
Vietoj piramidinio Įlaužo galima statyti gulsčiai 
sukryžiuotų pagalių laužą, kuris švariai ir šviesiau 
dega. Jeigu vakarai drėgni, galima laužą uždengti 
plastmmasine plėve, atidengti tik prieš pat laužą (nes 
nuo maždaug 4 vai. popiet viskas drėksta).

Ta pati 4 (ar 16) valandos taisyklė galioja 
miegmaišiams. Jeigu miegmaišis palapinėje ištiestas 
visą dieną ligi nakties, popiet pradeda sugerti oro 
drėgmę. Daug geriau yra miegmaišį vėdinti iki 2-3 
vai. popiet (jeigu sausa!) ir tada jį susukti vietoje. 
Galima net lietpalčiu ar plastika uždengti, kad 
susuktas miegmaišis nesudrėktų. Atvynioti tik prieš 
pat einant gulti - bus daug šilčiau ir sausiau!

AS
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Telšių skautai prieš II pašauI. karą

Telšių skautų vadovas Žydrūnas 
Pilitauskas Kara-Kuma dykumoje 
1991 m. pavasarį

Žemaitijos skautų vadovai - kalne 1990 m. Dešinėje s. Pijus 
atkūrėjai ir keli skautukai Kryžių Ambrozaitis ir Žydrūnas Pilitauskas

“Dainebė iŠ Lietuvos

Kgs rytą močiutė 
Kasas mano pina, 
Žydriom petebiškėm 
“Kasdien padabina

Skinsiupriskinsiu 
Žiedą daug  gražią - 
“Taujuos, močiute, 
Ti/jtau atnešiu.

“Kas rytą močiutę 
aš apkabinu 
Su ja aš saubutę 
sutikti einu.

Vai babo nubabo
KboČiu tės p bankai.
Kaip tau padėkoti, 

Kpdėb nesakai?
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Nors ir toli, bet savi ir artimi

Šią vasarą, lankantis su 
A.P.P.L.E. misija (Amerikos 
Mokytojai -- Lietuvos Mokyklai) 
/ilniuje, dvi dienas teko praleisti 
’alangoj. Džiaugiausi gražiąja 
Baltijos jūra, smulkiu, baltu 
ajūrio smėliu ir žydriai mėlynu 
langumi. Tikra Riviera.

Mano giminaičiai kalbino eiti 
pasimaudyti, bet, pripratus prie 
šiltesnio Michigan ežero vandens, 
atsisakiau. Nutariau pasivaikščioti 
garsiuoju Palangos tiltu. Kadangi 
šią vasarą tėvynėje teko susitikti 
labai daug užjūrio lietuvių, 
užkalbinau dvi uniformuotas 
skautes, pasiklausdama iš kur bus 
atvykusios? Tikėjausi atsakymo, 
kad iš Klevelando ar Rytinio 
Atimto pakraščio, bet, mano 

Sesė Ritonė Rudaitienė vadovų mokymo stovykloje

nustebimui -- viena buvo iš 
Kėdainių, kita - iš Utenos!'Kai 
pasisakiau, kad ir aš esu skautė, 
tik iš anapus Atlanto, mano 
jaunesniosios sesės prašė būtinai 
jas aplankyti Kunigiškose, skautų 
vadovų mokymo stovykloje. 
Pasikalbėjau su giminaičiais ir, 
kadangi, Kunigiškos vos keturi 
kilometrai nuo Palangos, tą vietą 
labai lengvai suradome. Buvo 
laisvalaikis ir stovykla buvo 
apytuštė. Dauguma stovyklautoiu 
po šv. mišių dar nebuvo sugrįžę iš 
Palangos miestelio. Mus pasitiko 
dvi budinčios sesės ir jaunesnis 
brolis. Parodė savo žavią, pušyne 
išsidėsčiusią stovyklavietę, jaukią 
vėliavų pakėlimo aikštę, 
sudėtingus pionerijos įrengimus ir 

išradingus papuošimus. Iš 
svarbaus posėdžio iškvietė savo 
stovyklos viršininką, kuris, savo 
ruožtu, iškvietė brolius Algirdą 
Avižienį ir Sigitą Miknaitį, atnešė 
pasirašyti svečių knygą ir 
apdovanojo stovykliniais 
ženkleliais. Pasijutau tarytum 
būčiau Rakė. Kaip gera, 
pagalvojau, kad nors esame toli, 
bet, iš tikro -- arti, kad ir 
nepažįstami, o tačiau - savi ir 
artimi. Kad mus riša ir jungia tie 
patys įstatai ir įsakymai, kad 
tarnaujam tam pačiam tikslui — 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Kitais metais susitiksime 
palapinių mieste, nuostabiame 
tėvynės gamtos grožyje.

Iki tol - Budėkime

s. fil. Ritonė Rudaitienė

Prof. v.s. Algirdas Avižienis, 

Zitonė, v.s. S. Miknaitis
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Pranešu LSS Sesėms ir Broliams vadovams, kad po 
ilgų darbometų baigėme ruošti lietuvių skautų išeivijoje 
(1945-1985) apžvalgą “Mūsų Skautybė”.

Ruošimo eiga:
1977 m. LSS Tarybos Pirm. v.s. fil. L. Milukicnė 

pakvietė v.s. A, Samulį sudaryti komisiją paruošti 
lietuviškosios skautybės išeivijoje istorijai ir būti tos 
komisijos pirmininku.

V.s. A. Samušis sudarė šios sudėties komisiją: v.s. Č. 
Senkevičius - vicepirmininkas ir Kanados rajono apžvalgos 
redaktorius, v.s. A. Namikienė - vicepirmininkė ir Vidurio 
raj. red., v.s. A. Samušis — Atlanto, v.s. fil. A. Saulaitis, 
SJ - Pietų Amerikos raj. ir ideologijos straipsnių, s. V. 
Vidugiris -- Ramiojo Vandenyno, v.s. B. Žalys -- 
Australijos, v.s. P. Karalius — Europos ir v.s. A. Saulaitis 
komisijos sekretorius.

1980 m. v.s. A. Saulaitis susirgo ir nebegalėjo 
dalyvauti komisijos darbuose. 1980 m. į redakciją 
pakviestas s. O. Gešventas Anglijos raj. apžvalgai ir skyriui 
apie didžiąsias stovyklas, s. V. Pažiūra -- Ramiojo 
Vandenyno rajonui, v.s. J. Toliušis — Aukštosios 
vadovybės ir vadijų veiklos santraukai, v.s. S. Jelionienė — 
skautiškos spaudos ir jos darbuotojų skyriui.

Redakcijos nariai akivaizdinių posėdžių turėjome 
septynis. Pirmasis vyko Clevelande, penki Chicagoje ir 
vienas Jubiliejinėje stovykloje 1983 m., kur dalyvavo ir 
Australijos raj. apžvalgos redaktorius v.s. B. Žalys. Visuose 
posėdžiuose dalyvavo komisijos pirm. v.s. A. Samušis iš 
New Yorko ir v.s. C. Senkevičius iš Toronto. Posėdžiuose 
buvo įvairių nutarimų ir pasiūlymų dėl knygos turinio. Iki 
dabar nesulaukus pažadėtų straipsnių, turinį teko keisti.

Knygai užbaigti buvo duoti keli terminai: 1983 m., 
1986 ir 1988 m. Buvo ieškoma vyr. redaktoriaus.

1985 m. Tarybos Pirm. v.s. fil. P. Molis pakvietė vyr. 
redaktore v.s. A. Namikienę ir pratęsė istorijai rinkti datą 
iki 1985 m. Tais pačiais metais buvo užbaigtos, ir 
redaktorei atsiųstos Knnados, Australijos, Ramiojo 
Vandenyno ir Vidurio rajonų apžvalgos. Laišką apie 
Brazilijos skautų veiklą gavau 1991 m. pabaigoje, straipsnį 
apie Washington© skautų veiklą - 1992 m. pradžioje. 
Sesėms E. Bacevičienei ir M. Mickienei nuoširdus ačiū, kad 
atsiliepė tuoj kai paprašiau.

Buvusiems Seserijos ir Brolijos Vyr. Skautininkams ir 
ASS Vadijos Pirmininkams laiškus dėl jų vadijų veiklos 

išsiunčiau 1989 m. vasario 9 d. Keturi neatsiliepė. Tai 
spragai užpildyti surinkau informaciją iš skautiškos 
spaudos.

Vietovių pavadinimus, pagal LSS Tarybos ir kitų 
vadovybės narių nutarimą 1987 m. kovo 29 d., rašome 
palikdami originalią šaknį ir galūnę linksniuojam.

Vyresniškumo laipsnių pavadinimai knygoje 
trumpinami išleidžiant taškelius: vs, ps, vsl, vv ir t.t.

Visa gauta informacija, laiškai redakcijoje saugomi, 
redakcijos siunčiami laiškai turi nuorašus, visi knygos 
tekstai yra trejose kopijose.

Gautą informacijos tikslumą sunku patikrinti. Kaikurios 
žinios jau yra tik iš prisiminimų. Atsiprašome, jei kurio 
brolio ar sesės darbų data ar vieta neatitiktų. Žymėdama 
nuotraukas suradau įdomią klaidą: vienoje nuotraukoje 
pažymėta “mūsų stovyklą lanko latvių skautai”, o ten iš 
tikro yra mano jaunystės “Vilniaus” tunto 4 nariai, vėliau du 
iš jų tapę skautininkais ir jų tarpe s. gen. T. Daukantas.

Redakcijos narių vardu dėkoju Tarybos Pirmininkams 
v.s. fil. L. Milukienei, v.s. fil. S. Miknaičiui ir v.s. fil. P. 
Moliui už pasitikėjimą ir nuolatinę pagalbą. Ačiū s. I. 
Serapinui už Vidurio raj. tekstų patikrinimą, v.s. S. 
Jelionienei už tekstų patikrinimą ir perrašymą.

Nuo 1988 m. knygos baigiamąjį darbą tempiame mudu 
su v.s. J. Toliušiu, kuris taisė tekstų kalbą, stilių, papildė ir 
rinko informaciją. Ypatingai daug rūpesčio su Europos 
rajonu (1945-1950 m). Knygos redakcijos nariai buvome 
nutarę, stengtis paminėti kiek galima daugiau vadovų iki 
draugininkų, o tos informacijos Europos rajonui trūksta, s. 
Toliušis renka kiekvieną pavardę iš įvairių leidinių, senų 
laikraščių. Sunkus darbas, tolima praeitis.

Ir vistiek drįstu teigti, kad mums visiems redakcijos 
nariams, ilgų metų bendraminčiams, Lietuvių Skautų 
Sąjunga yra nepaprasto grožio žiedas, kuriame šviečia 
didžiųjų švenčių dainos, programos, vienetų vardai, trys 
didžiosios R — Romuva — Rambynas — Rakas su jų mažom 
Lietuvėlėm, mūsų vadovai ir jų pasiaukojimas, darbas ir tas 
jaunimas, kuris mūsų akyse iš paukštytės, vilkiuko 
skautininku tapęs. Tik tai per tą ilgą laikotarpį matėme, 
rinkome ir į “Mūsų Skautybės” knygą dėjome.

Alė Namikienė
1992 m. balandžio 7 d.
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Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis 1992 m. vasarą priima Lietu
voje apsilankiusius LSS vyriausius vadovus. Iš k. — vs fil Kęstutis Ječius, vsl Irma Deveikienė, 
s. fil Dalia Gečienė, Lietuvos AT pirm. Vytautas Landsbergis, vs fil Sigitas Miknaitis, vs fil Ed
mundas Korzonas, vs Gediminas Deveikis ir juos lydėjusi vs Alina Dvoreckienė.

BENDRA ATSAKOMYBĖ

Stovyklos ir kitų užsiėmimų 
ruoša prileidžia du dalykus: pats 

vadovas vienas visko 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, 
g r ai vadovautų, mokėtų 
,«autamokslio bei lituanistinius 

sugebėtų džiaugtis, būtų 
■eiki, gerai spręstų. Todėl 

užsiėmimo ar stovyklos paruošimo 

metu vyriausias vadovas stengiasi 
pareigas, uždavinius ir atsakomybę 
perleisti kitiems, kartu perduodamas 
ir stovyklos (ar užsiėmimo) pagrin
dinės vedamosios mintys.

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 
skiltininkėms, 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 
pravedimą perleidžia kitiems, sau 
palikdamas atsakomybę už vieneto 
vystymąsi.

Šių pokalbių ar susitikimų metu 
vadovų būrelio nariai išmoksta apie

3
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vienas kito uždavinius ir ruošiasi, jei 
reikės, vienas kitą, pavaduoti. 
Vadovai šiuo metu įgija jiems 
reikalingas žipias savo programos 
daliai skaitydami, lankydami kitus 
kursus, aptardami trumpalaikius 
tikslus.

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 
ruošis 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, 
išvystantys 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 vyks pašn
ekėsią!, 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.

j 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 vadovais, 
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 
(laužavedys, rankdarbių vedėja. 

iškylų vadovas. . .), bet ir bendros 
atsakomybės pareigas: — kaip remia , 
vadovai ir vadovės vienas kitą, kaip 
susikalba, padrąsina, duoti progos 
pasiguosti, kaip su stovyklautojais 
bendrauja.

Taip susikuria tikrai skautiška 
stovyklos ar renginio dvasia, kuria po 
įvykio galima bus labai džiaugtis

4
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Mums rašo is Lietuvos
Gerbiamas ir mielas broli 

Antanai,
tiesiu padėkos ranką per 

Atlantą, tardamas skautišką AČIŪ 
už tai, kad Skautų Aidas 
nepaklysta keliaudamas tokį 
tolimą ir nelengvą kelią. Tai 
padeda mums geriau suvokti 
mūsų šeimos didumą ir 
bendrumą. Labai norisi, kad 
mūsų šeima būtų ir vieninga.

Neseniai pas mus svečiavosi 
Lietuvių Skautų Sąjungos vadija. 
Jie gyveno mūsų skautų vadovų 
stovykloje ir dalyvavo Tarybos 
posėdyje. Vienas iš posėdžio 
klausimų buvo mūsų tarpusavio 
ryšiai. Susitarėme, kad 
bendravimas bus bičiuliškesnis, 
jei jis vyks tarp atskirų vienetų.

Mano manymu, sklandesniam 
tokio sumanymo įgyvendinimui 
daug galėtų padėti Skautų Aidas. 
Jis galėtų tapti tiltu tarp mūsų 
sąjungų ir tarp atskirų vienetų. 
Tiesą sakant, tokio tilto sijos ir
atramos jau dabar pastatytos. 
Labai gaila, kad kol kas mes 
negalime atsakyti tuo pačiu. 
Tačiau tai laikinas reiškinys, nes 
artimiausios mūsų veiklos 
programos vienas punktas byloja 
apie skautiško leidinio 
steigimą.Pradmenys tam jau yra. 
Leidžiame informacinį biuletenį 
“Žvalgas”. Jį siuntinėsime ir Jums. 
Pasitelkę du informacijos 
šaltinius, na ir kitas priemones, 
tikrai galėsime tapti stipria ir 
vieninga šeima.

Lauksiu Jūsų atsakymo. 
Bubėkime kartu!
I luvos Skautų

.^jungos TaryboPirmininkas

■ ' z. Pijus Ambrozaitis 
daipėda

Šiuo metu pasibaigė pagrindinės 
skautiškos stovyklos ir turiu daugiau 
laisvesnio laiko. Ypač prisimintinos 
stovyklos Žemaitijos krašto (liepos 
1-10 dienomis) ir vadovų mokymo 
(liepos 14-24 dienomis), kurios vyko 
Palangoje. Pirmojoje stovykloje 
dalyvavo skautai iš Klaipėdos, 
Palangos, Mažeikių, Kuršėnų ir 
Šiaulių. Apie 60 skautų. Antrojoje 
stovykloje buvo apie 100 vyresnių 
skautų ir mokytojų, kurie mokyklose 
nori kurti skautiškus vienetus.

Malonu buvo tai, kad į vadovų 
stovyklą atvyko ir Lietuvių Skautų 
Sąjungos vadovybė iš Amerikos. 
Teko maloniai pabendrauti ir 
pasiklausyti paskaitų, Čia sprendėme 
apie tolesnį mūsų bendradarbiavimą. 
Taip pat apie 1933 metų jubiliejinę 
stovyklą. Ir nors Tarybos posėdyje 
buvo nuspręsta stovyklą rengti prie 
Telšių, tačiau šiuo metu Taryboje 
eina diskusijos, kad stovyklą rengti 
Palangoje. Manau, kad susirinkę 
rugpjūčio 25 dieną Telšiuose. 

galutinai patvirtinsime stovyklos 
vietą.

Rugsėjo 5 dieną planuojamas 
susitikimas su atskilusia senųjų 
skautų grupe, kuriai vadovauja sesė 
Si. Gedgaudienė ir skautų grupe 
paketusia statutą, kurių vadovas - P. 
Ambrozaitis. Ieškome suartėjimo, 
deja nieko gero, atrodo, negalima 
tikėtisšiaip pas mus labai sausa ir 
toliau. Tokios vasaros aš dar 
neprisimenu. Atrodo, kad Lietuvai 
bus sunku be pagalbos iš kitur. Tad 
jubiliejinė stovyklą sutinkame su 
nerimu dėl maitinimo organizavimo.

Linkiu gerų paskutinių vasaros 
dienų ir gero derliaus.

Telaimina mus Dievas.
Budėkime!
Romualdas Pacevičius

Šiaulių ir Kuršėnų skautai stovykloje
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didžioji scion

sAustrciCvja
Kai JAV-se ir Kanadoje 

skautai ir skautės rugpjūčio 
mėn. stovyklose braukė sodrius 
vasaros kaitros prakaito lašus, 
broliai ir sesės „kengūrų že
mėje” džiaugėsi žiemos iškylo
mis. Šiomis dienomis mus pa
siekė tenykštės „Mūsų pasto
gės” lapkričio 31 d. laida. Jos 
„Pėdsekio” skyriuje atspausdin
tas Eglės Garick vienos tokios 
iškylos aprašymas. Iškylauta 
tikrai įdomiai! Čia spausdiname 
anos pavydėtinos iškylos apra
šymą. Už straipsnio iškarpos 
prisiuntimą dėkojame dar ne
seniai buvusiai „Kernavės” 
tunto Chicagoje vadovei (dabar 
jau australietei) sesei Dovilei 
Užubalytei-Zduobienei. štai 
kaip sesė Eglė Garrick pasako
ja apie

SYDNĖJAUS„AUŠROS” 
TUNTO ŽIEMOS IŠKYLĄ

Antrą kartą Sydnėjaus 
„Aušros” tuntas išsiruošė į 
žiemos savaitgalio iškylą. 
Rugpjūčio pradžioje surengta 
iškyla į kalnuotą vietovę Grose 

Vale, prie North Richmond 
miestelio, 70 kilometrų nuo 
Sydnėjaus.

Iškylos tikslas suburti tuntą 
gražiam ir įdomiam pabendra
vimui, stiprinant skautišką 
broliškumą, nežiūrint amžiaus 
bei padėties skirtumų, skati
nant gamtos pažinimą ir meilę 
jai, savim pasitikėjimo ir 
priklausomumo grupei jausmą, 
Iškylai vadovavo tuntininkė s. 
fil. Eglė Garrick.

Apsistojimui išnuomota pri
vati stovyklavietė, kur šeimi
ninkai aprūpino ne tik patal
pomis, bet ir maistu, kad visi 
iškylautojai galėtų aktyviai 
dalyvauti programoje ir ne
reikėtų rūpintis produktų ga
benimu bei valgio gaminimu.

Daugiau negu 30 aušriečių 
suvažiavo į Grose Vale penkta
dienio vakare, jau sutemus. 
Šeštadienį iš pat ryto prasidėjo 
programa. Jauniesiems numa
tytas vienos valandos lėtas jo
jimas arkliais takeliais gražiu 
mišku. Mažieji joja, o keli 
vyresnieji pėsčiomis palydi ir 
aiškina ką miške stebėti. Bet 
nuotykių neišvengta. Kelionės 
gale pasibaidė arkliai. Du pas
kutinieji — Matukas Garrick ir 
Hendrykas Janavičius — paliko 
virtinę bei taką, ir pasileido per 
mišką ristele. Hendryką, beslys- 
tantį nuo arklio, pagavo suau
gusios rankos, o Matukas atsi
dūrė ant žolės, gerokai išsi
gandęs, bet, laimei, neužsiga- 
vęs. Vėliau jie aiškino, kad, 
žinoma, ateityje vėl jodinės, bet 

tik tada, kai sueis aštuoneri 
metai...

Vyresniųjų užsiėmimus pra
vesti talkon atvyko iš anksty
vesnės stovyklos bei iškylos 
„Aušros” tuntui pažįstami, 
specialaus paruošimo kari
ninkai, skautų bei jaunimo 
grupių fizinio lavinimo in
struktoriai Peter Pool ir John 
MacIntyre („Zed”).

Užsiėmimai prasidėjo mankš
ta, kurios kiekvieną pratimą 
turėjo sugalvoti ir pravesti 
vienas po kito patys iškylau
tojai. Po jų vadovai pravedė 
keletą linksmų pratimų, ypač 
reikalaujančių susiklausymo ir 
artimo bendradarbiavimo. Tada 
prasidėjo „rimtas darbas”: 
ėjimas įtempta virve 10-ties 
metrų aukštyje. Pirmiausiai rei
kėjo įlipti į medį: pradžioj 
paprastom, vėliau siaurom 
kopėtėlėm, iš ten įtempta virve 
pereiti į kitą medį, maždaug 
penkių metrų atstume. Atrodo 
baisu? Baisu ir buvo! Visi bijo
jo, bet visi ėjo, padrąsindami 
vienas kitą. Iš tikrųjų pavojaus 
nebuvo. Einantieji virve laikės 
kitos, dideliais mazgais surai
šiotos virvės, o ir patys buvo 
saugiai pririšti. Tačiau antrojo 
medžio nepasiekė nė vienas... 
visi krito žemyn. Na, ne krito, 
bet oru gražiai nusileido, įro
dydami virvės atsparumą ir jos 
galą laikančių lojalumą. Rim
čiausias išbandymas teko di
džiausio svorio milžinams: ps 
Jonui Biretui ir Juozui Blans- 
jaar. Šis bandymas įvertintas 
pagal tai, kiek toli pasisekė 
nueiti. Olimpietiškai tariant:

aukso medalis — Dainai Šlite- 
rytei,

sidabro — Elytei Blansjaar, 
bronzos — Marinai Coxaitei, 
Po šitokio bandymo visi, nors 

pilno atstumo ir nenuėję, jautė
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pasididžiavimą: reikėjo išdrįsti 
įlipti taip aukštai ir žingsniuo
ti plonyte (kad ir plienine, 
stipria) virve! Marina Coxaite ir 
Venta Protaitė iš karto sakė, 
kad jokiu būdu nelipsiančios, nes 
iš viso bijančios aukščio ir vis 
dėlto išdrįso ir neatsiliko. Nuo 
visų neatsiliko ir viešnia Ma- 
miko, tik prieš keturias dienas 
atvykusi iš Japonijos mokytis 
angliškai ir apsigyvenusi pas 
Dainą Šliterytę. Dainos pa
kviesta, Mamiko atvyko paiš
kylauti su mumis ir pilnai 
įsijungė į visus užsiėmimus, 
nors dar nespėjo pramokti nei 
lietuviškai, nei angliškai...

Mažiesiems vietoje ėjimo vir
ve suruoštas „Šikšnosparnio 
skrydis”: maždaug 100 metrų 
greita kelionė žemyn nuo vieno 
medžio prie kito ant įtempto 
lyno pakabintoje sėdynėje. Ir 
mažiukams reikėjo drąsos kaba- 
rojantis į medį, o paskui vėju 
skriejant. Tačiau keturių 
rūpestingų vadovių globojami, 
jautėsi esą saugūs ir būtų 
norėję nuotykį pakartoti, jei ne
būtų laukusi kita programos 
dalis — susipažinimas su ūkio ir 
naminiais gyvulėliais, kurį 
pravedė Ramunė Cobb, diplo
muota veterinare. Mat Grosse 
Vale stovyklavietėje yra pavyz
dinis ūkelis. Skautukai turėjo 
progos iš arti susipažinti su 
gyvuliais, išsiaiškinti jų rūšis, 
pėdų skirtumus, aptarė nami
nių gyvulėlių priežiūrą. Po 
pamokos ūkelyje linksmi ir pa
vargę jaunieji sugrįžo pas 
vadovę Elytę Blansjaar ir 
ramiai susėdo susikaupti po pir- 
m o pusdienio įspūdžių, juos 
•prašyti bei pailiustruoti 
iškylos dienoraštyje.

pietų jaunieji ėjo skraidinti 
eavo pačių padarytų ir išpuoštų 
popierinių aitvarų, o vyresnieji 

išsiruošė „putojančio” vandens 
išmėginimui baidarėmis srau
niame Grose upelyje. Baidares 
reikėjo tolokai neštis ant pečių, 
kas ant rytojaus užtikrino... rau
menų skaudėjimą. Pradėjus 
plaukti, broliai Danius Biretas, 
Viktoriukas Šliteris ir Dovydas 
Kazlauskas apsivertė ir atsidū
rė vandenyje. Sesės, nors iš 
anksto įpareigotos traukti 
įkritusius iš vandens7su pagalba 
nesiskubino, duodamos progos 
vyrukams kiaurai peršlapti, o 
paskui už bausmę pačios turėjo 
įbristi į vandenį ir jame 
pastovėti. Žiemos metu, kad ir 
gražią saulėtą dieną, vanduo 
išlieka šaltas! Po išsimaudymo 
lediniame vandenyje nuken
tėjusieji skubėjo į karštus dušus.

Po neilgo poilsio, skuboto va
karienės paruošimo visi išky
lautojai susirinko laužui. 
Netikėtai atsirado proga pasi
kviesti būrelį svečių. Prie
šingoje nuo mūsų Grose Vale 
stovyklavietės pusėje buvo 

‘ apsigyvenę turistai — šešiolika 
Osakos (Japonija) gimnazijos 
mokinių, dvi savaites viešinčių 
Australijoje. Per mūsų viešnią 
Mamiko pakvietėm ir juos prie 
savo laužo.

Laužas buvo įspūdingas. Jį 
puikiai pravedė sesė Daina 
Sliterytė. Ilgai sėdėjom, 
dainavom ir skardenom mišką 
šūkiais. Atskirų pasirodymų at
sirado daugiau negu tikėjomės. 
Mažieji jau pradėjo snausti, o 
pasirodymai vis nesibaigė. Sve
čiai iš Japonijos pradžioje jau
tėsi nedrąsiai, bet greitai įsi
traukė į laužo programą, sten
gėsi prisidėti prie lietuviškų 
dainų, jei ne dainavimu, tai nors 
niūniavimu, plojimais, priedai
nių kartojimu. O jau „umba um- 
ba vasa” visi traukė pilnu balsu 
su mumis. Tikriausiai galvojo, 

kad tai grynai lietuviški žodžiai! 
Pagaliau ir jie mums padainavo 
japonišką dainą, pademonstra
vo japonišką plojimą.

Ilgą, nuotaikingą laužą dar 
sekė naktipiečiai. Tik vilkiukai 
ir paukštytės sukrito į lovas 
nesivaišinę. Pamažu, visiems 
besiskirstant nakvynei, trys 
vyresnės skautės — kandidatės 
Venta Protaitė, Rasa Venclo- 
vaitė ir Julija Viržintaitė, su 
vadove ps. Marina Coxaite dar 
ilgai pasiliko budėti, aiš- 
kindamosi vyresnių skaučių už
davinius ir programą.

Kitą rytą, pavėlavę visa 
diena, prisiminėm sudainuoti 
„Ilgiausių metų” ps. Jonui 
Biretui, sulaukusiam 42-jų. 
Brolis Jonas prisipažino, kad jei 
ne jo gimtadienis, tai vakar 
nebūtų taip aukštai lipęs į 
medį...

Vilkukai ir paukštytės prieš
pietį praleido Elytės Blansjaai 
ir Jono Bireto globoje, kurdami 
įdomias lapų ir šešėlių kompo
zicijas, o vyresniesiems iš
bandant vakar mažųjų atliktą 
„šikšnosparnio skrydį”. Jiems 
turint daugiau svorio, skrydis 
tapo ne tik gerokai greitesnis, 
bet ir labiau gąsdinantis. Ta
čiau nė vienas dėl to jo neatsi
sakė bandyti.

Po pietų jau ir laikas grįžti į 
Sydnėjų: dalis aušriečių turėjo 
suspėti į tautinių šokių repeti
ciją!

Atsisveikinome su Grose Vale 
linksmi, pavargę, pilni nepa
mirštamų įspūdžių, dar ar
timiau susidraugavę.

Eglė Garrick 
„Mūsų pastogė”
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Pionerijos pamoka

Sesės iš Vasario 16 gimnazijos “Aušros” tuntoVyr. sk. Zita Žilinskaitė 
"Baltijos kelio" stovykloje

’J’ T& ’J’ ’J’ 5^5 &

CHICAGO
Chicagos lietuvių skautija 

naujus veiklos metus kas rudenį 
pradeda tradicine iš stovyklų ir 
iškylų Sugrįžimo sueiga. ^Ne
rijos” jūrų skautės Sugrįžimo 
sueigon į Jaunimo centrą atsku
bėjo šeštadieni, spalio 3 d., tuoj 
po pamokų lituanistinėse 
mokyklose. Didelis būrys jų

NAUJĄ SEZONĄ 
spėjo atvažiuoti ir iš tolimojo 
Lemonto.

Sesėms 2 vai. p.p. mažojoje 
salėje rikiuojantis, atvyko ir jų 
kviestieji svečiai — ,,Li- 
tuanicos” tunto bebrai ir jūrų 
jauniai, vadovaujami jūrų 
budžių Petro Jakubausko, Romo 
Česo, Alvydo Joniko, Algio

PRADEDANT
Jonušo ir Jurgio Lendraičio. 
Atskubėjo ir LS Brolijos jūrų 
skautų skyriaus vedėjas jvs dr. 
Algis Paulius, be kurio neįsi
vaizduojamas nė vienas jūrų 
skautų,-čių susibūrimas.

Sueiga, vadovaujant „Neri
jos” tunto naujajai komendan- 
tei g.v.v. Danai Mikužienei,
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buvo pradėta vienetų raportais 
ir komendantės raportu „Neri
jos” tuntininkei js Vijai 
Paulienei, į kurios pasveiki
nimą atsiliepė arti 60 sueigos 
dalyviu.

Įnešus vėliavas, buvo 
sugiedotas Lietuvos himnas, 
skaitomi „Nerijos” tunto įsaky
mai. Pasveikintos visos šią va
sarą stovyklavusios sesės, 
padėka pareikšta buriavimo 
stovyklos viršininkei g.v.v. 
Aušrinei Karaitytei ir g.v.v. 
Taiydai Rudaitytei, jūrų skau
čių pastovyklės viršininkei 
„Stelmužės” stovykloje — Rakė. 
Padėkota ir kitoms abejų 
stovyklų pareigūnėms.

Už pavyzdingai stovykloje 
atliktą darbą į aukštesnius 
vyresniškumo laipsnius buvo 
pakeltos:

į vairininkės 1. — g. Audra 
Grigaliūnaitė.

į valtininkės 1. — g.vr. Lydi- 
ja Jurcytė ir g.vr Ilona Ra
dzevičiūtė.

į vyr. valtininkės 1. — g. valt. 
Renata Garbonkutė.

Už gerai atliktas pareigas Žu
vėdros žymeniu apdovanotos: 
stovyklos komendante g. Rasa 
Holenderytė ir pakrantės 
direktorė g. Aldona Bobelytė.

Pasveikintos stovykloje 
iškylautojos, stovyklautojos ir 
dailininkės specialybes įgijusios 
ūdrytės: Vilija Pauliūtė, Rasa 
Dovilaitė, Sabina Česaitė ir 
Vaiva Rimeikaitė.

Padėka pareikšta jaunoms 
vadovėm.:* Rimai Pauliūtei ir 
Rasai Gngaliūnaitei, sėkmingai 
praėjusiais metais vadovavu
si-.' .xS „Pipirų” valčiai.

paskelbta ir 1992/93 veiklos 
etų „Nerijos” tunto vadovybė:

diitininkė — js Violeta Pau- 
mė,

T-kės pavaduotoja — jps Vili- 
gailė Lendraitienė,

Komendante — g.v.v. Dana 
Mikužienė,

Adjutante — g.v.v. Milda 
Rudaitytė,

Iždininkė — g.v.v. Aušrinė 
Karaitytė,

„Ventės” laivo vadovės — 
g.v.v. Virginija Rimeikienė ir g. 
Aida Mikučiauskaitė.
„Minijos” laivo vadovė 

Chicagoje — g.v.v. Renata 
Garbonkutė

Gintarių kandidačių vadovė — 
g.v.v. Laima Pauliūtė.

Meno vadovė — g.v.v. Daina 
Rudaitienė.

Tuntininkė, palinkėjusi 
visoms pareigūnėms sėkmingų 
veiklos metų, apdovanojo jas 
gėlėmis. Pasveikinta ir sueigos 
dalyviams pristatyta sueigoje 
dalyvavusi ilgametė tunto va- 
dijos narė ir buv. tuntininkė jvs 
Irena Regienė.

Pasidžiaugta gražiu naujųjų 
narių „derliumi” — visi nau jie
ji ūdrytės ir bebriukai buvo su

„Nerijos” jūrų skaučių tunto sesės „Stelmužės” stovykloje, liepos 7-21 dienomis 
vykusioje Rako stovyklavietėje, Custer, Michigan.

kviesti į ratą, pasveikinti aplo
dismentais ir taip pat apdovano
ti baltu ramunės žiedeliu.

„Lituanicos” tunto jūrų skau
tų vadovas jps Jurgis Lendrai- 
tis, padėkojęs sesėms už brolių 
pakvietimą dalyvauti sueigoje, 
pasveikino visus brolius, linkė
damas jiems „gero vėjo” nau
juose veiklos metuose.

Išnešus vėliavas, komendantei 
vadovaujant, sudainuota kelios 
dainelės, sušukti stovyklinių 
valčių šūkiai, o po to, susibūrus 
į ratą, sueiga baigta tradicine 
„Ateina naktis” ir „Gero vėjo!” 
šūkiu.

Po sueigos visi buvo pakvies
ti vaišintis sumuštiniais, pyra
gaičiais ir vaisvandeniais. Ra
ginti nereikėjo!... Bematant 
dingo pyragaičiai, sausainiai ir 
gerokai aptuštėjo sumuštinių 
lėkštės.

Jaunimui vaišinantis, vado
vės ir vadovai džiaugėsi šia 
sueiga, „pradėję sukti” naujo 
veiklos sezono ratą.

IR
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LOS ANGELES

LA Rambyno stovykla

8.22.1992

Būdamas vilkiukų vadovu, 
šiais metais Rambyno 
stovyklavietėje Los Angeles, 
Kalifornijoj, ryškiai pastebėjau, 
kaip skautiška dvasia veikia 
brolius per vieną iškylą Į garsųjį 
“Grybų Akmenį”. Takas į tą 
akmenį nėra lengvas: vilkiukams 
reikėjo vienas kitam padėt, dėl to 
aš su kitu vadovu Andrium 
Kudirka parinkom šią ypatingą 
iškylą.

IšžygiĮuojant iš stovyklos, visi 
vilkai garsiai šnekėjo apie tai, kas 
pirmas užlips ant akmens; 
vilkiukams čia buvo pirmas žygis 
Į garsųjį Grybų Akmenį. 
Smarkesni vilkai pradėjo traukt į 
priekį, o lėtesni -- atsilikti — 
susidarė dvi grupės. Eidamas su 
lėtesne grupe pastebėjau, kad šie 
vilkai nors ne greiti, labai 
apžiūrinėjo taką.

Greitesni vilkai tik bėgo Į 
viršūnų skubėdami, ir dažniausiai 
įklimpdami į pelkes. Pagaliau 
abidvi grupės nutarė susijungt: 
greiti paragino lėtesnius, o lėtesni 
atydžiai apžiūrinėjo kelią. Tuo 
būdu abi grupės lengvai ir kartu 
užlipo ant akmens.

Lip’dami žemyn visi vieni 
kitiems vėl padėjo, ir grįžo į 
stovyklą vienam būry.

Vincas Giedraitis
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BOSTONAS

Bostono Žalgirio Tunto 
skautai iškylavo birželio mėnesį 
Blue Hills Reservation ir taip pat 
atliko gerąjį skautišką darbelį 
surinkdami šiukšles miške. Po 
darbo ir po pietų, vilkai, skautai, 
prityrę ir vyčiai susiskirstė į 
komandas ir žaidė su dideliu 
entuziazmu spirtinį ir futbolą! 
Visi labai smagiai praleido popietį 
gražioje gamtoje.

Dalyvavo:

1 -- eilė Marius Hauser, 
Aliukas Wolasenko, Gintas 
Ad' įkaitis, Paulius Manomaitis, 
T- nas Subatis, Kastytis Norvaiša

2 — eilė Jonas Kriščiūnas, 
Knašas, Mantas Lingertaitis

gis Kalvaitis, Aidas 
Kupčinskas.

Stovi:
3 eilė Kazys Adomkaitis, f t •

Jonath m Phillips, Andrius Dilba, 
Vytautas Goštautas, Tadas ®
Petronis.
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ROCHESTER

Žiemos iškyla. Prie sulos katilo. 
Diana Pinieczny, Andrius 
Piniecznty, Linas Januška, Emilija

Liutkutė, Ramutė Gečaitė, 
Audronė Gečaitė, Jonas Liutkus, 
Lina Gečaitė, Arūnas Gečas.

ARGENTINA
Klaipėdos vieneto vadovė 

Karia Stukaitė iš Buenos Airės 
rašo:

“Esu labai patenkinta Rako 
stovykla, visi mums ištiesė 
rankas, lyg mus būtų visuomet 
pažinę.”

Vienetas norėjo pasiųsti 
žaisliukų vaikų namams 
Lietuvoje per burlaivius, 
keliaujančius iš Argentinos, bet 
nepavyko taip nusiųsti. 
Vykdamas į Vasario 16 gimnaziją 
Leandro Stukas paėmė keletą 
žaisliukų -- nors šis tas. 
Rūpinsimės ir toliau Lietuva, bet 
norime čia nuolankiai padėti 

kitiems iš meilės -- lietuviams 
seneliams ir argentiniečių vaikų 
namams.

Mūsų trumpa skautų stovykla 
buvo rugsėjo 12-13. Su skautais 
dalyvavome Aušros Vartų 
parapijos 5O-ties metų šventėje.

KS
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BRAZILIJA
Sao Paulo, Brazilijoje 

“Palangos” skautai liepos mėnesį 
stovyklavo stovykloje
pavadintoje “ECO-92 stovykla”, 
Lituanikos sodyboje.

Stovyklavo tik 12 skautų-čių, 
bet už tai priruošėm du 
prityrusius skautus, vieną skautą 
ir du jaunesnius skautus, kurie 
dalyvavo mūsų grupėje ir 
netrukus, kuris nors iš jų ga1 
aplankys Ąžuolo mokyklą.

Mūsų grupė dabar truputį 
silpna, nors pagal amžių (18 
metų) turėtų būti tvirtesnė; 
manau, kad mums trūksta 
tautiškumo. Bet šitas trūkumas gal 
pagerės po Jaunimo kongreso. Be 
to keli skautai lankė Vasario 16 
Gimnaziją. Ten daug išmoko apie 
lietuvių kalbą ir kultūrą.

Mūsų susirinkimai vyksta 
šeštadienį nuo 9:00 valandos ryto 
iki 12:00 valandos ryto.

Turime skautiškų žaidimų, 
skautybės, religijos ir lietuvių 
kalbos pamokas.

Paulo Jodelis Butrimančius

Šiuo metu mūsų vienetas kiek 
mažesnis, bet dalyvaujantys nori 
žengti pirmyn. Šiuo metu 
neturime vadovo berniukams, bet 
keturi skautai mums padeda su jų 
programa. Kiekvieną šeštadienį 
pradedame 9:10 vai. ryto, 9:30 
tikybos pamoka, 10:00 lietuvių 
kalbos pamoka, kurias moko 
Liucija Jodelytė Butrimavičienė. 
10:30 skautiška sueiga, 11:00 
pašnekesys, 11:30 žaidimai ir 
baigia? 12 vai..

S ange Trinkūnaitė Dzigan 
ir adia Trinkūnaitė Dzigan 
r" ; -įasi sueigomis, vilkiukais ir 

katytėmis. Aleksandras 
° liūnas užsiima su prityrusiais 
ir varcelo Lipas -- su skautais.

Daniela "vinkšnaitytė, Juliana 
Silickaitė, Kamila Silickaitė

Lucas Dilys, Thomas 
Butrimavičius, Marcelo Augusto 
Lipas, Marcelo Balčiūnas Munhoz, 
Paulius Butrimavičius

Ps. Jurgis Prokopas ir vilk. Alexis 
Rackevičius

Vadovės Nadija ir
Trinkūnaitės

Kas mėnesį turime kitą 
komendantą sueigų tvarkai 
užlaikyti, o kas du mėnesius būna 
iškyla į muziejų parką ar 
rankdarbiai.

Su skautėmis norime eiti 
specialybių programas ir esame 
paprašą programų knygelių bei 
ženkliuk į.

Kai Kurie domėtųsi dalyvauti 
Ąžuolo mokykloje ir dėl to 
stengiasi. NTD-STD

Solanga
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Vienas iš mūsų skautininkų nusimano apie 
žvaigždes, planetas, vėją, debesis, klimatą, Štai 
keletas jo patyrimų su skautais stovykloje.

Vieną vakarą, po laužo matėsi šviesi mėnulio 
delčia (nepilnas mėnulis).

- Kas tą mėnulį iškando? - buvo 
paklausimas.

- Kas atsitinka, kai žiema ateina didieji 
šalčiai?

- Pąs mus neateina. Mama liepia uždaryti 
duris? kad šaltis neįeitų.

- Koks to žvaigždyno vardas, broli 
skautininke?

- Andromeda.
- O pavardė?

- Kaip atsiranda vėjas?
- Oras juda, ir atsiranda vėjas.
- Ir nėra vėjo medžių?
- Ne, nėra.

aš maniau, kad medžiai pučia vėją.

-“-Puiku. Šiemet apkirpai geriau negu pernai

- Koks jums atrodo reikalingesni: saulė ar 
mėnulis? - klausia susirinkusius 
stovyklautojus.

- Mėnulis, - greit atsakė Kęstutis.
- O kodėl taip sakai?
- MAt, mėnulis šviečia naktį, kai būna 

tramsu, o saulė dieną, kad ir bejos šviesu
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