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"MII AIDAS"
Mielos sesės ir broliai,
netrukus "Skautų Aidas” įžengs į 71 - mus 

metus. Tai gana ilgas amžius. Per tą laiką “Skautų 
Aidas" ištikimai lankė jus. Dalinosi visais 
džiaugsmais ir stengėsi savo puslapiuose 
parodyti mūsų didžiosios šeimos gyvenimą. Taip 
pat nepamiršo supažindinti jus su kitų kraštų 
skautų veikla. O Lietuva visados buvo 
didžiausias rūpestis ir atyda.

Nors “Skautų Aidas” sulaukė brandaus 
amžiaus, bet jis visados reikalingas jūsų 
paramos. Be jūsų nebus “Skautų Aido". Tvirtai 
tikime, kad jūs neįeisite jam žūti.

Kaip padėti “Skautų Aidui"?
Jaunesnieji broliukai ir sesytės, pavartykite, 

pažiūrėkite paveikslėliusBus tikrai įdomu.
Vyresnieji pabandykite skaityti. Žinoma, mes 

gyvename svečiose šalyse ir šalies kalba yra 
labai svarbu. Bet niekam dar nepakenkė išmokti 
antrą kalbą. O išmkus antrą, trečia eina jau daug 
lengviau. Kalbų mokėjimas yra didelis turtas. O 
mokėti savo tėvų kalbą yra gražu ir garbinga.

Vadovai Sueigose paskaitykite “Skautų 
Aidą". Pabandykite sužinoti kas patinka ar 
nepatinka. Paskaitykite skyrių “Tau , vadove”. 
Ten rasite daug medžiagos savo darbui. 
Informuokite “Skautų Aidą" apie savo dalinio 
veiklą. Siųskite rašinius, fotografijas. Paraginkite 
savo dalinio skautukus ir skautytes parašyti, 
piešti, fotografuoti “Skautų Aidui” Tai labai lavina. 
O ką gali žinoti. Gal išugdysite dailininką, rašytoją, 
fotografą. Juk yra žinoma, kad viskas prasideda 
nuo pirmojo žingsnio.

Pasiturintieji. Jeigu jums atlieka vienas 
kitas doleris, atsiminkite “Skautų Aidą” Jis

g niekad nebuvo turtingas. Parama visados' 
reikalinga. skautu AIDAS
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Iš „Rinkinėlio Stovyklai“
Vyskupo Baltakio Sielovados tarybos leidinio

VIEŠPATIE JĖZAU, ATVERK MŪSŲ
ŠIRDIS SAVO BUVIMUI MŪSŲ TARPE

— Viešpatie Jėzau, ištikimai laikaisi savo pažado su 
mumis būti ligi pasaulio pabaigos. Mūsų tarpe esi 
nuolatos ir įvairiais būdais.

— Viešpatie Jėzau, esi mūsų tarpe, nes pažadėjai: 
„Kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš 
esu“. Išmokyk mus visuometTave savo broliuose 
atpažinti ir taip tave sutikti.

— Viešpatie Jėzau, esi gyvas savo žodyje, nes pats 
kalbi ir skelbi Gerąją Naujieną, kai Šventasis 
Raštas skaitomas Bažnyčioje. Tegul mūsų ausys ir 
mūsų supratimas atpažįsta Tavo balsą ir Tavo 
kasdienį mokymą.

— Viešpatie Jėzau, esi mūsų tarpe savo tarnuose, „jų 
tarnyba aukodamas save dabar, kaip kadaise save 
ant kryžiaus paaukojai“. Atverk mūsų tikėjimo 
akis, kad visuometTave atpažintume tavo kunige, 

ir savo kunigų širdis pripildyk savo malone, kad jie 
būtų panašūs į Tave

— Viešpatie Jėzau, esi labiausiai mūsų tarpe toje 
duonoje ir tame vyne, kurį aukojame, tapdamas 
mūsų maistu ir gėrimu. Užlaikyk mumyse nuostabą 
šia paslaptimi, kad mes Tave duoną laužydami, 
atpažintume, Tave vis giliau pažintume ir gyven
tume vis artimiau su tavimi susijungę Tu mumyse 
ir mes Tavyje

— Viešpatie Jėzau, švenčiame Eucharistiją, kol vėl 
ateisi. Tegul Tavo pridengtas buvimas čia mus 
ruošia tavo garbingajam atėjimui, kai Tave maty
sime ne per ženklus ir uždangas, bet veidas į veidą. 
Rask mus pasiruošusius ir budinčius, kaip ištikimus 
tarnus, kai savo garbėje ateisi.

— Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau.

PADĖK MUMS SUPRASTI

— Viešpatie, kartais esame labai užsiėmę planuodami, 
kalbėdami ir užmirštame susikaupti ir pagalvoti, ką 
darome ir kodėl taip darome. Padėk mums atsi
leisti ir valandėlę sustoti:

— pusiausvyrą tarp veiksmo ir poilsio, kalbėjimo ir 
atidaus klausymosi, kad būtume ramūs ir taikingi

— Tavo mintį, tavo vertybių sąrangą, Tavo sėkmės 
supratimą ir Tavo laiko sąvoką —

— ką mums sakai kitų žodžiais, kasdienio gyvenimo 
ramiomis valandėlėmis, sunkiais atvejais ir kai 
viskas sklandžiai vyksta —

— kad ne mes, oTu esi visos išminties ir galybės šalti
nis —

— kad ne viskas vyksta, kaip norime ar planuojame, . 
, ir kad tai nebūtinai reiškia nesėkmę ar klaidą —

— džiaugsmą ir gyvenimą be baimės, kai noriai, 
jneilingai ir paklusniai tave į širdį priimame —
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Kalifornietes perspektyvas

Los Angeles sesių Gražiniečių 
dėka, aš turėjau nuostabią vasarą — 
buvau pirmą kartą Lietuvoje ir 
dalyvavau Jubiliejinėj skautų sto
vykloje Palangoje. Kelionė man 
buvo įspūdinga ir norėčiau pasida
linti savo mintimis.

Lietuvoje buvo dvi Jubiliejinės 
stovyklos: — viena netoli Vilniaus? 
kita Palangoje (yra keletas „šakų“ 
skautų). Pirmiausiai aplankiau Vil
niaus stovyklą. Man buvo malonu 
matyt, kad ten patogiai stovyklavo 
— miegojo namukuose, turėjo vieną 
bendrą valgyklą ir buvo gražiausioje 
vietoje, miške prie ežero. Atrodo, 
visi buvo linksmi ir entuziastiškai 
dalyvavo užsiėmimuose. Įdomus 
.nuotykis: visa stovykla dalyvavo 
estafetėj, kurią paruošė vyresni 
broliai. Stovykla buvo paskirstyta 
komandomis ir aš irgi sutikau 
dalyvauti. Kai prasidėjo žaidimas, aš 
pradėjau bijoti, nes visi grįžo visiškai 
šlapi ir purvini. Reikėjo bėgti su 
komanda per prūdus ir purvinas 
balas, slankinėti po virve ir laipioti 
visur, ir vis skubėti. Aš jaučiaus kaip 
kariuomenėj, beveik! Bet buvo 
nepaprastai smagu. Grįžom pavargę 

su didžiausiom šypsenom. Tuo 
momentu nebuvo svarbu, kad mes 
visi purvini, tik kad baigėm kartu. 
Man buvo įdomu, kad visi gausiai 
dalyvavo, nors buvo purvini, nei 
vienas nesiskundė, tik juokėsi. Man 
patiko, kad niekam nerūpėjo kaip 
atrodė, tik kalbėjo apie nuotykius. 
Nenorėjau išvažiuoti, nes visi tokie 
draugiški.

Po to, aš su sese Tina Petrušyte 
(irgi iš L.A.) keliavom į Palangos 
stovyklą. Matyti Lietuvą buvo pasa
kiška — netikėjau, kad po tiek metų 
esu toje šalyje, kur gimė mano sene
liai ir proseneliai, ir apie kurią 
mokėmės lietuviškoje mokykloje. 
Netikėjau kaip ten gražu, kiek 
miškų ir pievų, kiek laukų ir kaimų, 
kiek karvių ir gandrų.

Pagaliau atsiradom Palangoje 
— ten stovyklavietė kaip svajonė. 
Jūros kvapas supa mišką, viskas 
tyliai ūžė, vėjas švelniai glostė skau
tus ir svečius. Kaip visų nuotaikos 
atspindėjo tą gamtos grožį — tą 
pastebėjau skautų veiksmuose.

Pastovyklės buvo paskirstytos 
pagal rajonus, ne pagal amžių, kaip 
mes įpratę JAV-ėse. Tai aš stovykla

vau su Kernavės tuntu iš Vilniaus ir 
taip pat sutikau vietinius akade
mikus skautus. Pirmiausiai pastebė
jau, kad žmonės ten nebijojo elgtis 
keistai ar juokingai — visi mėgsta 
išdykauti. Pvz., Vieną dieną akade
mikai nutarė reklamuoti mugę, kuri 
įvyks sekančią dieną. Mes visi keis
tai apsirengėm: — broliai sesių 
rūbais, ir sesės juokingais rūbais ir 
keistom šukuosenom. Mes bėgom 
per visą stovyklą garsiai šūkaudami, 
daužydami indus. Visiems buvo 
linksma —nieks negalvojo, kad mes 
keistai atrodėm. Akademikai ten yra 
tikra šeima, nes jų yra mažai — ir 
jie tokie draugiški. Pati mugė man 
buvo keista, nes mes pardavinėjome 
suvenyrus ir maistą už pinigus — aš 
to nesu dariusi skautų stovykloje 
JAV-ėse. Man atrodo, kad dabarti
nėje Lietuvoje laisvi žmonės bando 
įsteigti kapitalizmo sistemą ir tas 
viską paveikia. Buvau nustebusi, 
kaip visi gražiai prisidėjo prie mugės 
— stovykla buvo gyva ir linksma. 
Visi šaukė, ateit į jų kavinę, žaist jų 
žaidimą, ir panašiai. Ten labai kūry
bingai sugalvojo, kaip uždirbti pi
nigų. Tuntams ten labai reikia pi
nigų uniformoms, juostoms, ženkliu
kams. Daug skautų Lietuvoje daly
vauja be uniformų ceremonijose (tik 
su paprastais rūbais). Aš manau, 
kad yra puiku, kad jie turi skautišką 
dvasią širdyse, nors neturi uniformų. 
Aišku, yra skautų, kurie turi unifor
mas. Bus malonu, kai visi galės jas 
dėvėti.

Vieną vakarą dalyvavom akade
mikų įžodyje, kuris buvo rimtas ir 
pilnas jausmo. Nauji akademikai 
tarė žodžius po ceremonijos ir buvo 
matyti, kad jiems buvo didelė garbė 
ir tikraf tikėjo tuo, ką pažada. Bend
rai, aš mačiau, kad naujai atsikūrusi
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organizacija— skautai — Lietuvoje 
veikia nuoširdžiai ir noriai. Gal jie 
skautauja skirtingai negu mes išei
vijoje — (nežaidėm skautorama, 
nebuvo paskaitų, žaidimai kitokie) 
— bet tikrai bandė, ir jiems labai 
svarbu. Jie moka sukrauti laužą ar 
vakarienę išvirti ne dėlto kad tai 
buvo patyrimų laipsnių pamoka, bet 
kad reikėjo mokėti kaip tą atlikti. 
Pastebėjau, kad kaip buvo šalta, ar 
smarkiai lijo nieks nesiskundė, tik 
toliau dirbo. Aš tą gerbiu, nes pas 
mus yra kitaip — kai lyja Kalifor
nijos stovykloje, mes sulendam į 
palapines ar loštam kortomis.

Aš negalvojau esanti Lietuvoje 
tol, kol atėjo ta viena diena: per 
vėliavų nuleidimą viena jauna skau
tė Monika žiūrėjo į mano uniformą. 
Po ceremonijos, jinai atėjo pas 
mane ir pradėjo atrišinėti vieną 
mazgelį nuo mano kaklaraiščio. Aš 
klausiau: „Ką tu darai?“ ir jinai 
atsakė: „Aš atrišu tavo tėvynės 

ilgesio mazgą — tu esi tėvynėje, tai 
nereikia ilgėtis“. Tuo momentu 
tikrai jaučiausi esanti Lietuvoje.

Bendrai, dienos stovykloje ne
buvo per daug užimtos. Buvo kele
tas bendrų užsiėmimų, bendrų lau
žų, bet dažniausiai pastovyklėse 
vyko užsiėmimai. Aš laiką praleidau 
kalbėdama su skautais — visiems 
buvo įdomu sužinoti apie jaunimą 
Amerikoje, klausė kur išmokau 
lietuviškai ir kodėl, ir kaip stovyk- 
laujam... Ir daug klausimų turėjau. 
Sužinojau keletą įdomių dalykų, 
pvz.: labai daug jaunimo kalba 
rusiškai — kaip antra kalba, beveik 
visi yra buvę pionierių stovyklose, 
daug kas domisi politika, ir daug 
nori angliškai išmokti arba moka.

Vieną dieną buvo stovyklinis 
žaidimas: KGB ir partizanai. Buvo 
didžiulis mūšis trukęs visą dieną, ir 
visi rimtai dalyvavo. Buvo daug tai
syklių. Keletą dienų prieš tai jau 
pradėjo ruoštis. Įdomu matyti, kad 

lietuviai atrodo daugiau pripratę 
kariauti — kasdieniniam gyvenime 
(sunkumai) ir už savo nepriklauso
mybę. Mačiau tokią stiprybę ir jėgą 
kurios mes Amerikoje neturim. 
Buvo ir kiti užsiėmimai: — grožio 
konkursas, akademikų paruošti 
žaidimai vaikams, šokiai... Paskutinį 
vakarą buvo šokiai, kurie man labai 
patiko — gan panašūs į amerikoniš
kus šokius (stovyklose). Visi kartu 
šoko, išdykavo, ir dainavo Amerikos 
roko grupių dainas. Jaunimas per 
visą pasaulį turi daug panašumo!

Galėčiau dar labai daug pasa
koti apie tą Stovyklą Lietuvoje, 
Tikiuosi, kad už metų lietuviai visur 
skautaus kartu, nes mes galim daug 
išmokti vieni iš kitų. Džiaugiuosi, 
kad turėjau tokią progą susipažinti 
su Lietuvos skautais! Dar kartą 
širdingai dėkoju už sesių Gražinie- 
čių paramą.

Tara Barauskaitė

(nuotrauka irgi Taros Barauskaitės).
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Pasakoja sesė Nijolė

TĘSINYS

PARADAS

Kiekvienos stovyklos viduri
niojo savaitgalio pagrindinė 
tradicija — paradas. Pažiūrėkit, 
mieli tėveliai ir svečiai, kaip 
mes atrodom, kaip mes žygiuo
jam, šaukiam ir dainuojam! 
Pažiūrėkit, kiek mūsų daug! 
Kokie mes šaunūs!

Jei šie entuziastiški šauk
tukai ne visada atitikdavo kai 
kurių paradų grožį, tai šis para
das buvo tikrai deimantinis. Jį 
plačiai aprašė j. v.s. Br. Juodelis, 
tad nebekartosiu. Tačiau nega
liu nepaminėti vieno, visas 
skautiškas širdis sušildžiusio, 
vaizdo — skautijos darželinukų 
raporto aukštajam komendan
tui S'.fll. M. Griauzdei. Jis, 
puikiai supratęs momento svar
bą, raportą iš mažutėlių priė
mė... atsiklaupęs.

Paradui,' pasibaigus, dalyvių 
suėjimas į Tautinių-Jubiliejinių 
stovyklų ratus — graži ir nostal
giška tradicija.

Vartai i stovyklą

I-ji TS 1928 m! Kas skuba į 
vidurį aikštės? Nagi v.s. J. Dai- 
nauskas ir v.s. O. Siliūnienė 
(Mamunėlė) — mūsų brangieji 
amžinieji skautai, kurių pavyz
dys nenustoja patrauklumo. II- 
ji TS — 1938 m.! Ratelis jau 
didesnis; III-ji TS — 1948 m. de
ja, jau svetur — gerokas ratas. 
Nustembu, kad ir aš jame. Negi 

jau taip seniai? O ratai aikštėje 
didėja ir jaunėja kas dešimt
metį, kol užsisklendžia šios 
deimantinės stovyklos paukšty- 
tėmis-vilkiukais... Skautiškos 
idėjos deimantas įkrito į mūsų 
gyvenimus ir štai nuribuliavo 
ratilais, vis platėjančiais, nesi
baigiančiais...

LAUŽAS DEGA, AIŠKIAI 
ŠVIEČIA!

Deja, aiškiai nešvietė. Gal 
malkos buvo drėgnos, gal buvo 
jų per mažai, bet pasirodymai 
vyko patamsy. Ir deja, kai 
paradui buvo galima rašyti 5, 
tai didžiajam laužui 3-. Pa
sirodymai ištęsti, apsunkinti 
ilgomis lietuviškomis frazėmis, 
kurios jauniems vaidintojams 
neįkandamos. Mažai kas buvo 
„trumpai-drūtai”, kaip prie: 
laužo dera. Akiai ir ausiai malo
niausiai pasirodė žavieji skau
tijos darželinukai, sudainuo- 
dami-pavaidindami dainelę 
„Kaip mudu abu” ir broliai 
vengrai su džentelmenišku hu
moru pagyrę Jubiliejinės sto
vyklos tvarką ir maistą.
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Gaila, kad labiausiai teko 
nusivilti mūsų laužavedžiais. 
Nežinia, kur ir kodėl pradingo 
jų gražūs balsai, sklandus 
dalyvių apvaldymas ir geras 
skonis. Kad dainą galima dar
niai pravesti keliomis grupėmis, 
nekriokiant ir nespiegiant, o 
normaliu balsu ir normaliais 
mostais, įrodė svečias amerikie
tis gilvelistas. Jo maloniai nu
skambėjusi „Chier-chief-chief ’ 
sutartinė — įsidėmėtina lauža- 
vedybos pamoka.

DEIMANTINIS 
SEKMADIENIS

Deimantinei stovyklai — dei
mantinis sekmadienis. Saulė 
žeme ridinėja, pagal liaudies 
posakį.

Triukšmingai į paradą atvažiuoja 
Okio skyrius

Vėliavų aikštė vėl pilna skau
tų ir svečių. Šv. Mišias aukoja 
skautininkas vysk. P. Baltakis, 
koncelebruoja v.s. J. Vaišnys, 
SJ; ir v.s. A. Saulaitis, SJ.

„Sutelk mus, Viešpatie, būrin 
Padangėj savo atviroj,
Ramybėj ir tyloj...”

skamba giesmė. Nuostabiai 
tinka jos žodžiai šiam didžiulės 
mūsų šeimos būriui, šioje 
padangėj atviroj...

Po Mišių pabyram visi pulkais 
ir pulkeliais — „foto sesija” 
prasideda! Brolis Tamulaitis vos 
spėja „šauti” vieną būrį po kito. 
Čia Seserija, čia Brolija; čia 
skautai vyčiai nori savo nuo
traukos, čia — akademikai. O 
mes, kernavietės, aišku, norim 
,atminimo” su kemaviečiais iš 
„Kernavės” Nr. 2. Galų gale 
visi stovyklautojai tartum gyva 
banga užlieja aikštės pakriaušę 
bendrai Jubiliejinės stovyklos 
nuotraukai. Niekas joje savęs 
neatpažins. Bus tik pora tūks
tančių taškiukų — akių miško 
fone, bet faktas kiekvienam, 
kad „ir aš čia buvau” aukštai 
pakels nuotraukos vertę.

Senovės' vėliavų alėja
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Sekmadienio dienotvarkė 
pilna įvairiausių užsiėmimų ir 
sueigų. Tik spėk dalyvauti. Bėg
te j paežerę, kur jūrų skautai 
’švenčia Jūros dieną.

Lygų, tartum veidrodį, 
ežeriuko paviršių sudaužo 
grimzdamas vainikas miru- 
siems-žuvusiems prisiminti, ir 
aš stebėtinu minties ryškumu 
atsiduriu prie Baltijos ant Tim- 
mendorfer Strand, kur 1948 m. 
įvyko III Tautinė stovykla. Ten, 
tąsyk, irgi buvo nuleisti vai
nikai žuvusiems pagerbti. Žuvu
sioms, kurių šiurpus likimas 
dar tebebuvo visų mintyse, o jų 
klaikūs kapai teberėžė akis. Tai 
.šimtai nacių kaceto kalinių, 
paskendusių kartu su juos ga
benusiais anglų subombarduo
tais laivais. Daug jų būtų galėję 
išsigelbėt, nes Timmendorfo 
krantas buvo čia. pat, tačiau 
SS-ninkai plaukiančius mušė 
irklais ir mėtė iš gelbėjimo 
laivelių.

1948 m. dar buvo galima 
aiškiai matyt 3 apvirtusius lai
vus. Jų surūdiję dugnai pūpsojo 
lyg kokios pasakų bangžuvės, 
’liudydami, deja, ne pasaką, o 
klaikią realybę. Pats didžiau
sias laivas vadinosi Kap 

, Arkona. Ir dabar to vardo skam
besys manfeukelia keistą šiur
pą.

PAS AKADEMIKUS
„Nerijos” stovyklavietėje šau

niai įsitaisę akademikai manda
giai ir elegantiškai priiminėja 
svečius: su parašų knyga, su 
šypsenomis, su skanutėliais 
užkandėliais ir... su mezginiuo
tais skėčiukais. Nuo t,os 
deimantinės saulės apsaugot 
svečius (?), o gal baltus sesių 
akademikių veidus? Jos visos

atrodo lyg iš Georges Seurat 
paveikslo ,,Sekmadienio 
popietė”, o gal iš vaidinimo ta

pačia tema? Kaip ten bebūtų 
„Maloni popietė su... ASD”. 
Tik... nedavė skėčiuko...

„Lituanicos” tunto jūrų budžiai LSS 75 metų Jubiliejinės stovyklos parade.
Nuotr. Br.'Juodelio
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UkrainiečiaiSvečiai Jubiliejinėje stovykloje.

„KESY ČOKOLOM!”
Po pietų išvyksta svečiai 

vengrai. Atsisveikinėjam.
— Kur jūsų plunksnuotos 

žolės ant kepurių? Ar jau nebe- 
dėvit? — klausiu vieno vadovo. 
Jis nustemba. Jis labai jaunas 
ir apie tas žoles nežino. Pasako
ju jam apie vengrus skautus 
mūsų IV Tautinėje stovykloje ir 
jų gražiąsias kepures su žolėmis 
lyg plunksnomis. Apie tai jam 
paaiškinti pasišauna ir sesė 
Halina. Prie šio vengriškų uni
formų „aptarimo” prisijungia 
vyresnė vengrė skautininke.

— Taip, taip. Seniau dėvė- 
davom” „arvolainhoi”. Bet sun
ku gauti. Jos auga tik Vengri
jos puštoj, reikia importuoti.

Išlydim simpatingus vengrus. 
Jie giria mūsų stovyklą, mes gi- 
riam juos.

— Atvykit į mūsų stovyklą 
kitais metais. Prie New Yorko, 
— kviečia, — kesy čokolom! 
Visolatasro!

— Bučiuojam ranką! Iki pasi
matymo!

Stovyklų gairės sesių 
pastovyklėje

Vengrai

Kaukių paradas
Juokas ir triukšmas sklinda iš 

Bendrijos. Kaukių paradas 
ateina! Fantastiška eisena. Ir 
kokių sutvėrimų čia nėra! Net 
Snieguolė (brolis baltoj 
suknytėj, labai gražus, bet ne- 
gracingas) ir septyni nykštukai 
ir tikras Rako miško kaukas 
(brolis Antanas Paužuolis vos 
įžiūrimas pro paparčių ap
darus); ką sesė Rita Penčylienė 
vaizduoja, užsivožusi piltuvą 
ant galvos, dar neaišku. Na, bet 
bendras parado vaizdas pasigė
rėtinai juokingas. Paukšty- 
tės-ūdrytės, vilkiukai-bebriukai 
klykauja iš džiaugsmo.

Miško Ženklo sueigoj
Šią sueigą matau pirmą kartą 

ir smalsiai stebiu. Čia susirinko 

didelis būrys mūsų gilvelistų su 
savo svečiais, Gilwelio 
mokyklos vedėjais, ir su mumis 
— suinteresuotais žiūrovais.

Šiandien pilkąjį Gillwell 
kaklaryšį, kauliukus ir 
pažymėjimus gauna gražus 
būrelis mūsų vadovų. Jų tarpe 
ir Vyr. Skautininke v.s. Birutė 
Banaitienė.

Svečiai gilvelistai pasakoja 
apie Miško Ženklo programą, 

‘ ženklų reikšmę ir tą neišvaizdų 
kaklaryšį, kurio pilkoji pusė 
reiškia kuklumą, ramumą, 
tarnavimą, o rausvoji vidinė — 

[artimo meilę, broliškumą.
Mūsiškiai gilvelistai 

papasakoja apie tikrai neleng
vą Miško. Ženklo programą, 

j galima sakyt, skautavimo uni- 
Iversitetą. Smagu matyt, kad 
|tiek daug jų tą „universitetą” 
'baigė ir įgytomis žiniomis 
dalinasi, aktyviai skautaudami.

9"
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Po Miško ženklo insignijų bai
gusiems įteikimo, naujieji gil- 
velistai visus pavaišino specia
liomis vaišėmis, atitinkan
čiomis jų skilties vardą. Pvz. pas 
„Meškas” gavome medaus ir gi
ros.

Vakaro ramioj tyloj...

Spragsi lauželis jaukioje, 
mažoje „Kernavės” tunto 
stovyklavietėje. Aplink — sesės- 
broliai, skautininkai,-ės. Tie, 
kurie vakar sudarė mažuosius 
Tautinių stovyklų dalyvių ra
telius: 1928... 1938... 1948... 
1958... 1968... Žilos galvos, ty
lios šnekos, seniai dainuotos 
dainos...

Brolis Alkis iš Anglijos, sesė 
Lilė iš Plainview, New York, — 
laužavedžiai. Vienas po kito 
siūlome jiems mielas jaunystės 
lahžų dainas pravesti, ir dainuo
jam, dainuojam... Sesė' Albina 
Ramanauskienė apkasa bulves! 
žarijomis. Greit pasklinda jų 
skanus kvapas.

Kas niekada nesėdėjo su drau
gais prie laužo, sunkiai supras 
tą ramybės jausmą, tą ryšį žmo
gaus su žmogum ir su jį supan
čia gamta.'

Mūsų, jaunos širdies „senių”, 
pasiklausyt atšlamena jaunieji

Jubiliejinėje stovykloje palaikoma sena lietuvių skautų 
tradicija papuošti stovyklą lietuviškomis siimbolinėm 
puošmenom. Kad primintų jog mes turime didžiuotis 
savo tauria lietuviška kilme.

svečiai iš Lietuvos. Energingas 
vilnietis s.v. Vygis praveda dar 
negirdėtą daną:

„Aš pasiversiu balta gulbele '■ 
Ir sau plaukysiu po ežerėlį. 
Ale nebūsiu aš tavo!
Ale nebūsiu aš tavo...”
Laužo apšviesti medžiai, kaip 

bokštai, kaip skliautai priberti 
žvaigždžių. „Štai miškas rimsta 

vakarop, ramybė skleidžiasi 
aplink, Tu maldą mūs priimk”. 
Sunertos rankos, „Ateina 
naktis”, pasidalintos karštos 
piemenėlio bulvės...

„Nors sakome dabar sudie,, 
bet susitiksim vėl!” 1998 metaisj 
Aštuntoje Tautinėje stovykloje..

Iki pasimatymo!

(Pabaiga)
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Man patinka ieškoti sausų šakų miške 
ir statyti laužą.
Smagu žiūrėti, kai jį bando 
kas nors uždegti, 
net ir tuomet, kai nesiseka 
ir rūksta dūmai.
Smagu stebėti braškančią ugnį 
ir į dangų kylančias žiežirbas, 
draugų veidus.
kurie prie laužo kažkaip kitaip atrodo.
Man patinka pasirodymai 
ir lietuvių dainos, 
nors ir nemoku visų žodžių. 
Ačiū už laužus, Viešpatie.

Man patinka stovyklauti 
Rakė. Ten yra varlyčių, žuvyčių 
ir uodų. Gamta yra labai graži.

Rasa Dovilaitė

Stovykla, stovykla, 
taip gražu ir taip smagu! 
Mes dainavom ir žibėjom! 
Tikrai buvo smagu!

Nida Lendraitytė

Mano mėgstamiausia diena 
buvo mano gimtadienis. Aš 
maniau, kad visi pamiršo mano 
gimtadienį.

Nyka Aukštuolytė

Mano mėgstamiausia diena 
buvo ketvirtadienis. Ta diena 
buvo gamtos diena. Mes labai 
smagius užsiėmimus turėjome 

| tų dieną. Mes ėjome žuvauti ir 
kanojomis plaukti. Buvo labai 
smagu.

Rasa Milo
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Romas Povilaitis

. 12

Besilankydamas Lietuvoje buvau labai maloniai nustebintas 
pamatęs Gintaro muziejuje Palangoje. Romo Povilaičio gintaro 
darbus. Buvo malonu todęl, kad pažįstu Romą Chicagoje. Jis 
profesionaliai dantų daktaras, bet taip pat dirba su gintaru. 
Mano manymu jo darbai prašoka mėgėjišką lygį. Savo 
darbuose jis naudoja gintarą, varį, sidabrą.

Jis skautininkas. Tauro Rago orkestro muzikantas. Per ilgus 
metus nepraleidžia Kaziuko mugės, kad nepaaukotų savo 
darbų. Vladas Vijeikis

12



UŽSIĖMIMAI7YHE5IIESIEMS
153. BAUSMĖ. Ar mirties 

bausmė teisinga? Ar priklauso nuo 
asmens ar yra bendrų dėsnių? Ką 
sako teismas, religinės' įstaigos, 
spauda? Ar teismai per lengvai 
baudžia nusikaltėlius?

154. PAREIGA DIEVUI. Kaip 
jūsų aplinkoje tikinčiųjų ben

W n
druomenės ir tikintieji išreiškia savo 
tikėjimą į Dievą? Katalikai, 
protestantai, harikrišnai, mormonai, 
sekminininkų bendruomenės. . .

155. IŠSIGELBĖTI. Jeigu 
turėtumėte tik 10 minučių nuspręsti, 
kurie iš trijų būrelio narių netilps 
slėptuvėje nuo branduolinio 

sprogimo, ką parinktumėte? Kurie 
turėtų daugiau galimybės išlikti gyvi?

156. RINKIMAI. Pasikalbėti su 
vietinių rinkimų kandidatais.

157. TAIKA. Visi nori pasaulyje 
taikos. Kas taiką tikrai puoselėja? Ką 
daro Jungtinės Tautos, bažnyčios, 
fundacijos, sąjūdžiai (kaip skautų)?

158. PAGALBOS! Kur vargstan
tieji, neturtingieji gali rasti pagalbos 
šioje apylinkėje — maisto, pastogę, 
patarimų, drabužių, mokslo. . . ?

159. VISUOMENĖ. Kokios yra 
būrelio narių (ar ir pasikviestų 
svečių) nuomonės (ir kodėl) apie 
negimusią gyvybę, „teisę” mirti, 
ištikimybę šeimoje, šeimos dar 
nesukūrusių tyrumą ir kt.

160. RATUKAI. Kada mieste, 
įstaigose, parduotuvėse invalidas 
kėdėje su ratukais galės lengvai ir 
patogiai judėti?

161. TĖVAI - VAIKAI. Kaip 
pasikeitė tėvų-vaikų santykiai keliose 
kartose (pasikviesti, kas žinotų!)? Ar 
vaikų-tėvų ryšiai dabar geresni?

Bronius Naras, dr. Mindaugas Griauzdė, Gediminas Leškys. II eil. — Kazys Matonis, Vytautas 
Jokūbaitis, LSB VSP Gintas Taoras, dr. Algis Paulius, Antanas Jarūnas, Vytenis Lietuvninkas, 
LSS Tarybos pirm. Sigitas Miknaitis, Antanas Paužuolis, Justinas Kirvelaitis, Ramūnas Vana
gynas, Paulius Mickus ir Viktoras Puodžiūnas
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iWi
— nelabai, 2 — nevisai, 3 — patenkinamai,4 — gera'. 5

— labai gerai.)

1 Ar sugebu priimti pastabas nesupykdamas ar 
neužsigaudamas ir, jei reikia, pasitaisyti?

2 Ar esu pakantus kitiems ir sugebu j jų klaidas 
nesigilinti?

3 Ar tikrai džiaugiuosi, kai kitiems pasiseka, ir galiti 
juos pasveikinti?

4 Ar vengiu klausytis apkalbų ir netinkamų apkalbų 
kitiems nepasakoti?

5 Ar kalbuosi apie kitus žmones ir daiktus. įvykius, o 
kalboje vis nesakau „aš, aš. . .”?

6 Ar kitų gerovę ir laimę statau aukščiau už save?
7 Ar vengiu perdėtai jausmus išreikšti perpykdamas, 

klykdamas ar pn.?
’ 8 Ar nepatrauklias pareigas, uždavinius atlieku laiku ir 

jų nevengdamas?
9 Ar sugebu namuose mėnesį ar ilgiau nebūti, perdaug 

nepasiilgdamas namų?
10 Ar galiu greitai kokį reikalą apsvarstyti, nuspręsti ir 

savo nuosprendžio laikytis?
11 Ar sugebu kokį malonumą ar darbą atidėti, kol bus 

atliktas naudingesnis uždavinys?
12 Ar paprastai gerai sugyvenu su Šeima ir bendradar

biais?
13 Kai kas nors nepavyksta, ar galiu dalykiškai priežastį 

nustatyti ir reikalus pataisyti, savęs, neišteisindamas ir
' kitų nekaltindamas?

14 Kai su kitais nesutinku, ar galiu ramiai reikale patarti 
ir paprastai surandu visiems .priimtiną ilcitj, 
nepalikdamas ncpasitelikinimo?

15 Ar socialiniuose pobūviuose, užsiėmimuose dalyvau
ju nuoširdžiai, laisvai?

16 Ar mėgstu kitiems padėti, talkinti, žinodamas, kad tai 
''-nebus pastebėta ar-įvertinta?

17 Ar rengiuosi tvarkingai ir kukliai, nesistengdamas 
„persirengti” ar pasirodyti?

18 Ar moku praeities klaidas ir kaltes nubraukti, kai 
nieko negalima padaryti joms dabar atitaisyti, 

.amžinai jų neprimindamas ar apie jas negalvodamas?
19 Ar kitų reikalus galiu apspręsti dalykiškai, neat

sižvelgdamas, ar man tie asmenys patinka ar ne?
20 Ar vadovaudamas 'veikiu demt^ratiškai, kitų 

nepriversdamas?
21 Ar esu ištikimas savo draugams, jtį silpnybių kitiems 

nepasakodamas?
22 Ar nesu toks jautrus, kad kiti labai atsargiai §ti 

manimi turi elgtis?

12

23 Ar elgiuosi pagal savo įsitikinimus, nežiūrint, ką kiti 
mano ar sako?

24 Ar esu maloniai nusiteikęs daugumos žmonių 
atžvilgiu, giliai su kai kuriais susidraugauju ir 
nesveikai nei prie vieno neprisirišu?

. 25 Ar jaučiu, kad man sekasi tiek, kiek reikia ir kiek esu 
vertas, nemanydamas, kad kiti man siekia pakenkti?

MANO ĮNAŠAS SKAUTIŠKAME 
VIENETE

1. Sugebu vadovauti
2. Noriu būti vis geresne vyr. skaute/geresniu, sk, 

vyčiu.
3. Noriu toliau savo amžiui tinkamu būdu skautauti.
4. Sugebu pravesti užsiėmimą, pokalbį, kitus 

pamokyti.
5. Mielai su žmonėmis kalbuosi, bendrauju, 

susikalbu.
6. Sugebu ........ ir...............
7. Moku...............ir................
8. Norėčiau būti pakviesta/s kitiems/kitoms 

vadovauti.
9. Norėčiau daugiau išmokti ir suprasti.
10. Jau esu vadovavimo patyręs/usi šiais būdais:

11. Lankiau šiuos vadovų/ ių kursus, suvažiavimus ar 
stovyklas:

12. Šiuo metu vienete dalyvauju šiuo būdu:

13. Norėčiau būrelyje/tunte/vietovės skautijoje dar 
prisidėti šiais būdais:

MANO SKAUTIŠKI JAUSMAI

1. Skautiškame renginyje, sueigoje, aš jaučiuosi:
2. Kad esu skautė/ skautas, aš jaučiuosi:
3. Kaip skautų tarpe į mane žiūri, aš jaučiuosi:
4. Apie vyresnius vadovus/ es, aš jaučiuosi:
5. Norėčiau, kad būtų daugiau skautiškos veikto®.
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6. Norėčiau, kad mane labiau brangintų, vertintų:
7. Norėčiau naudingesnių skautiškų užsiėmimų:
8. Norėčiau, kad mane išrinktų/ pakviestų prisidėti:
9. Skautų/ skaučių tarpe jaučiu nuoširdžias pastangas 

ugdyti skautiškų lietuvišką dvasią:
10. Skautavimas man naudingas ir padeda 

kasdieninme gyvenime vykdyti savo įžodį ir įstatus:
11. Man stovykla reikšminga ir naudinga:

12. Musų tunte skautų vyčių/ vyr. skaučių užsiėmimai 
ir programos yra vertingos.

13. Kad tuntas ir s.v./ vyr.sk. būrelis tobulėtų, aš 
siūlau:

STOVYKLOS VADOVAS
STOVYKLAUTOJAI

VERTINA ASMENĮ,
supranta kitus 
sugeba mokyti 
jautrus poreikiams 
sąžiningas 
kantrus 
domisi kitais 
stipraus būdo 
gerbia kitus 
nuoširdus 
pasiruošęs padėti 
sugeba suvaldyti

žiūri krikščioniškai į gyvenimą
inteligentiškas
malonus
pakantus
pasitiki kitais
veiklus
reikalauja pagarbos
savarankiškas
veržlus
sugeba perduoti jaukumą
gerai susiorganizavęs
gerai nusiteikęs, linksmas
sugeba kitus sudominti, uždegti

ASMENINĖS VADOVŲ
YPATYBĖS K . 9— Ką jos reiškia?

1 Jausminiai subrendęs —
2 Doras ir sąžiningas —
3 Pirma rūpinasi stovyklautojais —
4 Supranta stovyklautojų poreikius —
5 Mėgsta vaikus —
6 Moka prisitaikyti —
7 Prisideda prie stovyklos tikslų —
8 Nori išmokti —
9 Mėgsta stovyklauti, gamtą —

10 Sveikas ir judrus —'
11 Sklandžiai su kitais dirba —
12 Sugeba tam tikrus uždavinius vykdyti —

STOVYKLOS VADOVO
PAREIGOS KITIEMS

VADOVAMS
STOVYKLOS VADOVYBĖ 

VERTINA ASMENĮ, ktlris
1 Ssupranta stovyklautojų pagrindinius bruožus, 

poreikius, problemas.
2 Bendrauja ir padeda „sunkiems” stovyklautojams 

kaip ir „geriems”.
3 Nejausmingai ir dalykiškai laikosi, kai stovyklautojai 

netinkamai elgiasi.
4 Stovyklautojai juo/ja pasitiki ir jį/ją gerbia.
5 Ugdo bėrą bendruomeninę nuotaiką stovyklautojų 

tarpe.
6 Su visais stovyklautojais lygiai mandagus, pagarbus ir 

nepasirenka „mėgstamiausių”.
7 Sklandžiai bendradarbiauja su vyresniais vadovais, 

vadovėmis.
8 Patikimas.
9 Asmenybė palanki grupiniam darbui su vaikais.

10 Sugeba išmokti ir bręsta stovykloje.

1 Gerbti kitų privatumą, reikmenis, turtą ir laiką.
2 Draugiškumas, mandagumas,.kantrybė ir ištikimybė 

Visiefns.
3 Vertinti visų įnašą, kad ir mažiausią, stovyklos 

gyvenimui ir programai. Kiekvieno vaidmuo svarbus 
— stovykloje nėra menkų darbų!

4 Neskleisti apkalbų (pletkų).
5 Be reikalo stovyklos tvarkos, taisyklių ir kt. neaptari 

tarp savęs, kol nepasikalbėta su stovyklos vyriausiu 
vadovu.

6 Prisidėti, bendradarbiauti, padėti visuose bendruose 
reikaluose.

7 Atvirumas, lankstumas.
8 Neieškoti sau išimčių ir. nelaukti, kad kiti man 

Y)dtarnautų.

3
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STOVYKLOS VADOVŲ 
PAREIGA VYRIAUSYBEI

1 Elgtis kuo gražiau.
2 Ištikimybė.
3 Dirbti stovyklos tikslams pasiekti.
4 Laikytis taisyklių, įskaitant apie sveikatą ir saugumą 

— visais požiūriais.
5 Laiku'dalyvauti susirinkimuose, įteikti raštus ir kt.
6 Gerai savo pareigas atlikti.
7 Tvarkingai elgtis stovykloje ir užjos ribų.
8 Nereikalauti sau išimčių.
9 Bendradarbiauti nuoširdžiai, su užsidegimu.

10 Visuomet stengtis.
11 Kai reikia, kreiptis pagalbos kitur.

VADOVAVIMAS
VADOVAtTl fė’škia: taip veikti.

— kas nors turi daryti, veikti, reikšmingu ar mažesniu 
budri, fiebūtinai tik pirmininkas ar vyriausias vadovas.-

kad ftŠftiūo ar asmenų grupė

— tai yra, žmohės, kurie gali būti vaikai, suaugę, 
jaunuoliai.

galėtų

— sugebėtų, todėl tai, kas padeda, palengvina, padeda 
sklandžiau vykdyti.

savo tikslus, siekius

— vadovauti reiškia pačios grupės, narių, dalyvių ar 
sekėjų tikslus ugdyti, ne iš kitur uždėtus tikslus ar pačio 
vadovo tikslus.

vykdyti ir pasiekti

— nereiškia tikslus visai atsiekti, užbaigti, bet judėti į 
tikslų pusę, nes reikalinga eilės veiksmų, uždavinių 
tikslams įvykdyti.

kaminėlis

STOVYKLOS

plytos apdedamos moliu ar
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CLEVELAND
Clevelando skautai užbaigė 

savo darbo metus

Jau jeigu turi lyti, lai lyja dabar 
— taip prašėme dangaus valandą 
prieš prasidedant paskutinei darbo 
metų sueigai. Taip ir įvyko: sugriau
dė perkūnai ir prapliupo vandenys. 
Tapo visai aišku, kad reikia važiuoti 
ne j parką, o į parapijos svetainę, 
nes paskelbta sueiga įvyks — lietus 
ar ne lietus. Ir įvyko, ir buvo iškil
minga ir graži, kaip seniai jau bu
vome matę. Vilkiukų įžodžius duoda G. Civinskas ir V. Vaitkus.

Clevelando Neringos tunto skaučių 
gretos padaugėjo keturiom jaunesnėm 
sesėm. Nuotraukoje: Sesės davusios 
jaun. skaučių įžodžius ir pasipuošė 
raudonais kaklaraiščiais.

Clevelando Neringos ir Pilėnų skau
čių ir skautų vadovai pavasario suei
goje: S. I. Civinskienė, ps. V. Klimie- 
nė, ps. L. Pollock, v.s. R. Belzinskas, 
skautas vytis A. Dunduras ir ps. B. 
Taraškienė.

Nuotraukos
VI. Bacevičiaus
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Prie vėliavų: Mikas Rukšėnas, Laura 
Rukšėnaitė, Venta Civinskaitė, Sau
lutė Tamošiūnaitė.

Clevelando Neringos tunto skaučių 
vadovė Iris Belzinskaitė-Hallal pa
kelta į^paskautininkės laipsnį, duo- 
drmti įžodį.

Žaidimų metu bando išsipainioti 
liepsnelės Kristina Paškonytė ir Ja
nina Klimaitė. Nuotraukos V. Nasvy- 
tytės-Klimienės.

Clevelando Neringos skaučių tunto 
nare ir vadove Iris Belzinskaitė-Hal
lal, buvo pakelta į paskautininkės 
laipsnį ir davė skautininkės įžodį. Ją 
sveikina jos brolis v.s. R. Belzinskas ir 

Naujam vilkiukui GintautuiCivinskui 
Tėvynės Meilės mazgelį riša tėvelis 
Kęstutis Civinskas.

Nuotr. V. Nasvytytės-Klimienės

Tėveliams, svečiams, Skautinin- 
kių d-vei stebint, išsirikiavo „Nerin
gos“ mergaičių ir „Pilėnų“ berniukų 
tuntai. Amžiumi daug jaunesni, 
negu senais laikais, bet ne mažiau 
žvitrūs ir bEzgančiom akutėm. Ir ne 
mažiau susijaudinę, saHutuodami, 
duodami pažadą, bučiuodami vėlia-

Skautas vytis A. Dunduras skaito 
Pilėnų skautų tunto įsakymus.

sūnelis, šalimais: K Freudenberger, 
V. Rubinski, V. Taraškaitė ir jos 
sūnelis Matas.

Nuotr. VI. Bacevičiaus
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vą. Raudonais kaklaryšiais pasi
puošė keturios liepsnelės: Lina 
Beržinskaitę Laura Freudenberger, 
Lana Pollock ir Genutė Tamošiū
naitė ir du giliukai: Gintautas Ci- 
vinskas ir Viktoras Vaitkus.

Skautininkai džiaugsmingai 
priėmė į savo tarpą naują paskauti- j 

ninkę Iris Hallal, o jos brolis „Pilė
nų“ tuntininkas Remigijus Belzins- 
kas ta pioga apdovanojo ją gėlėmis 
ir žalių žvaigždžių akiniais.

Po įžodžių, apdovanojimų, 
I žaidimų ir dainų įvyko vaišės, ku

riomis pasirūpino Skautininkių d-vė.
Ypatinga padėka „Neringos“ 

tuntininkėms: Ingridai Civinskienei, 
VilijaiNasvytytei-Klimieneiir Livijai 
Pollock už gražiai ir oriai pravestą 
sueigą ir Virginijai Juodišiūtei-Ru- 
binski už išmokymą vaikų dainuoti. 
Sueiga be nuoširdžios linksmos dai
nos, kaip karalienė be karūnos. 
(Oš)

■■■■■■■«■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Prityrę skautai iškylauja su dviračiais. 
Linas Oernauskas, Rytas Stankūnas, 
Antanas Garbauskas, Darius Penikas, 
Davis Bork, Matas Pintsch. Nors 
nedidelis būrelis, bet sueina paskautauti

Džiugo Tuntas 1993 metais

1993, sausio mėnesį, 53 
Džiugo Tunto skautai bei skautės 
pradėjo Naujus Metus stovyklaujant 
netoli Sydnėjaus miesto, Jubilie
jinėje Stovykloje.

Dar vasarai nepasibaigus, Va
sario mėnesyje Tuntas turėjo progos 
sueiti du kartus. Tai pirmiausiai 
rinktis į pamaldas į naują Melbour
ne lietuvių Marijos Jūrų Žvaigždės 
bažnyčią atšvęsti Lietuvos Nepri
klausomybės Šventą Vasario 16 d.

Antra proga buvo Skautų su
ruoštame Užgavėnių blynų vakare, 
antradienį prieš Pelenų dieną, kartu 
su 200 Melbourne lietuviais. Šeimi

ninkavo Tunto rėmėja Elena Korsa
kaitė ir paruošė septynius skirtingų 
rūšių blynus. Vakaro pelnas skiria
mas paremti važiuojančius į Jubilie
jinę Stovyklą Lietuvoje, liepos mė
nesyje.

Naujaipaukštytei  Gražinai Kymantai
tei tėvynės meilės mazgą riša tuntinin- 
kė ps. Birutė Prašmutaitė. Šalia stovi 
Dvasios Vadas vs. fil. kun. dr. Pranas 
Dauknys.
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Kovo mėnesyje, jau pavasariui 
prasidedant, taip pat įvyko du Džiu
go Tunto renginiai. Pirmiausiai, visų 
mėgiama Kaziuko Mugė ir Tunto 
sueiga kovo 7-tą dieną. Sueiga 
prasidėjo su šventom Mišiom, kurias 
atnašavo Dvasios Vadas v.s. fil. kun. 
dr. Pranas Dauknys. Visų draugovių 
atstovai skaitė savo parašytas mal
das. Šv. Rašto skaitymus atliko 
tuntininkė ps. Birutė Prašmutaitė. 
Mišių metu vilkiukai parodė, kad jie 

labai mėgsta stovėti prie Tunto ir 
Lietuvos vėliavų. Neatsiliko ir 
vyčiai, parodant vilkiukams gerą 
pavyzdį. Tą rytų vyčiai turėjo savo 
iškylą, žaidžiant golfą, bet po to 
atvyko į pamaldas.

Po pamaldų, Melbourne Lietu
vių namuose, veikė vyresnių skaučių 
„Audros“ būrelio mugė ir loterija. 
Tuo pačiu metu, vyčiai visiems 
skautams išvirė dešreles su bulku- 
tėm.

Džiugo Tunto nariai dalyvavę Šv. 
Kazimiero progos Tunto sueigoje.

Sekė Tunto sueiga, kurios metu 
paukštyčių įžodį davė Gražina Ky
mantaitė, o vėliavos žymenims pri
ėmė vyresnės skautės Rita Čižaus- 
kaitė ir Rūta Mickienė Sueiga 
pasibaigė su laužu ir dainom, kurias 
pravedė ps. Birutė Kymanticnė.

Kovo 26-28 d.d. Džiugo Tunto 
nariai virš 15 metų dalyvavo penkio
liktoj Etninių Skautų trijų dienų sto
vykloje. Šiais metais Stovyklos adju
tantas buvo sk. vytis Aidas Anta
naitis.

Po Velykų, balandžio 12-15 d.d. 
brolio Juozo Lukaičio ūkyje maž
daug 150 kilometrų už Melbourne, 
įvyko jau penkta Povelykinė Stovyk
la. Vilkiukai ir paukštytės miegojo 
ūkio pastatuose, p skautai ir skautės 
palapinėse. Pagrindiniai stovyklos 
darbuotojai, dalyvavę ir surengę 
visas penkias stovyklas buvo stovyk
los viršinin- 
kas/šeimininkasJuozas Lukaitis su s.

Signalizacijos praktika. Iš kairės: 
skautė Dalia Didžytė, stovyklos virši-

kiukas Christopher Firinauskas ir 
skautas Tomas Kviecinskas.

Stovykloje, užsiėmimas.

ninkas sk. vytis Juozas Lukaitis, vil-
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Stovyklautojai — kairėj: sk. vytis 
Juozas Lukaitis (Stovyklos viršinin
kas), dešinėj: ps. Birutė Prašmutaitė 
(Džiugo Tunto tuntininkė).

Povilu Keriecinsku ir s. Rasa Stat
kuviene (Rajono atstovė) Šį kartą 
daug prisidėjo jūros budys Vygintas 
Žilinskas, kuris būdamas fizinio 
auklėjimo mokytojas įdomiai mo
kėjo pristatyti žaidimus ir sportą.

Skautai iškylavo, pastatė virtu
vinį suolą ir mišką palapinę ir iš
moko siųsti žinias naudojant Morzę 
(signalizacijos specialybę).

Skautų įžodį davė Linas Kaspa- 

riūnas, adjutantės darbą atliko nauja 
Tunto adjutante prit. sk. Daina 
Didžytė, o vilkiukų vadovė buvo 
prit. sk. Daina Tamašauskaitę kuri 
šiais metais sutiko eiti vilkiukų 
draugovės adjutantės pareigas.

Šiais metais, norint surinkti lėšų 
paremti važiuojančius į Jubiliejinę 
Stovyklą Lietuvoje, Tuntas yra su
ruošus pietus sekmadieniais Mel
bourne Lietuvių Namuose. Kiekvie
ną sekmadienį skirtinga organizacija 
paruošia pietus. Balandžio mėnesį, 
Antano Krauso vyčių būrelis pa
ruošė pietus. Prie darbo prisidėjo 12 
vyčių. Jų vadovas Lukas Zdanius.

Stovyklos viršininkas sk. vytis Juozas 
Lukaitis taria paskutinį žodįj šalia 
stovi adjutante Daina Didžytė.

Birželio mėnesį pietus suruošė 
Džiugo Tunto tėvų komitetas. Pag
rindinis virėjas, galimas beveik sa
kyti „šefas“ buvo Komiteto pirmi
ninkas Rimas Skeivys, kuris parodė 
savo kulinarijos gabumus. •

Šiais metais, Džiugo Tuntas 
užsiregistravo su 85 nariais, nuo 
vilkiukų ir paukštyčių iki vyresnių 
skaučių ir vyčių. Šis skaičius nepris
kaito skautininkus, veiklius Džiugo

Stovyklautojai: Iš k.: vilkiukai P. Lek- 
nius ir J. Rutkauskas, prit. sk. Daina 
Didžytė (stovyklos adjutante), skautės

D. Statkutė ir K. Pettiford ir sk. vytis 
Juozas Lukaitis (stovyklos viršinin
kas).

Stovykla baigiasi —palapines griūna.
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Tunte, kurie užsiregistruoja per 
Melbourne skautininkų Ramovę.

Didžiausi vienetai yra vilkiukų 
Gedimino“ draugovė su 15 narių ir 

Antano Krauso vyčių būrelis su 20 
veiklių narių.-

Skautės jau seniai veikia su 
skaučių ir prityrusių skaučių draugo
vėm. Šiais metais, naujos vadovės, 
neseniaipriėmusiosvyresnių skaučių 
mėlynus šlipsus, perėmė vadovavimą 
— tai Rita Zoniutė ir Danielle 
Lansellėyadovauja skaučių „Živilės“ 
draugovei, o' prityrusių skaučių 
„Jūratės“ draugovei Gabrielė Stau- 
gaitytė ir Vida Žiedaitė.

Padidėję skautų skaičiumi, šiais 
metais bus bandoma surasti naujus 
skautų vadovus sudaryti atskilas

Džiugo Tuntą ir Australiją atstovaus 
10 skaučių bei skautų. Nevisi galės 
dalyvauti pilną laiką, tačiau, grįžę 
atgal į Melboumą, visi galės papasa
koti apie praleistas dienas su Lie
tuvos skautais. Dėkoju Lietuvos

Sv. Kazimiero Tunto sueigos užbaigi- Stovykloje laukinė virtuvė. J/

Linas Kaspariūnas duoda skautų įžo
dį.

Kernavės Tuntui, kuris parūpina 
palapines ir miegmaišius Džiugo 
Tunto nariams.

Visas Džiugo Tuntas linki skau
tams ir skautėms stovyklaujant 
Jubiliejinėse Stovyklose Lietuvoje ir 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 
sėkmingo stovyklavimo, bendradar
biavimo, ryšių palaikymo, gyvenant 
skautiškiems idealams ir tarnaujant 
Dievui, Tėvynei ir Artimui didelėje, 
plačioje lietuviškoje skautiškoj šei
moj.

Budėkime!
Ps. Birutė Prašmutaitė 

Džiugo Tunto Tuntininkė

skobtų ir prityrusių skautų draugo
ves.

Padėti naujoms vadovėms, 
Rajono atstovė s. Rasa Statkuvienė 
suruošė eilę vadovių seminarų kur
sų . Seminarai vyksta šeštadieniais 
Lietuvių Namuose prieš tautinių 
šokių repeticijas. Seminarai trunka 
valandą ir eis apie 6 kartus.

Baigdama noriu pranešti, kad 
Jubiliejinėje Stovykloje, Lietuvoje,

mas.
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ROMUVA
Nuotr. A. Senkaus

Paukštytės ir skautės iškylauja

Romuvos stovyklautojai -jz

Toronto “Šatrijos” tunto vyr. skaučių iškylos metu 1993 m. birželio 18 d. 
sesės po įžodžio pasipuošusios mėlynais kaklaraiščiais. Iš kairės: Kristina 
Sakutė, Ramunė Gaižutytė, Indrė Viskontaitė, Vaiva Underytė, Daina 
Batūraitė, Alenutė Skrinskaitė, Lina Paulionytė, Adrijana Karkaitė

Nuotr. G. Paulionienės
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Prie laužo. Vilija Januškytė, Daina Ancevičiūtė, Žibutė ir 
Stepas Puodžiūnas

Vyresnės skautės ir vyčiai. Gailutė Kligytė, Arvidas 
Hemeza, Alexis Washolsky, Monika heidemann, Davis 
Boęjf ir Gailė Radvenytė

Vyresnės skautės. Gailė Radvenytė, 
Daina Batūraitė. Adriana Karkaitė, 
Monika Heidemann ir Kristina Senken
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Aušros tunto nusipelnę 
skautai

Kas šiais mokslo metais Vasario 
16-tos gimnazijos Aušros tunte nusi
pelnė skautų tarpe. Visi gražiai 
kartu dirbo, bet man didelė garbė 
paminėti šių metų veikliausias skau
tes ir skautus.

Prityręs skautas psi Tobias 
Schroter, 15 metų amžiaus, entu
ziastiškai ir sėkmingai vadovavo 
visus mokslo metus. Jis suruošė 
kelias iškylas, prižiūrėjo skautų 
užsiėmimus ir nebijojo pareikšti 
savo nuomonę, kai jam atrodė, kad 
veikla neina teisingu keliu. Be to 
Tobias rado laiko įsigyti iškylautojo 
virėjo, keliautojo ir automobilio vai
ruotojo specialybes. Per Kaziuko 
mugę jis buvo pakeltas į paskilti- 
ninko laipsnį.

Iš skaučių labai sąžiningai ir vis 
su džiaugsmu dirbo Erika Schulz, 12 
metų amžiaus. Ji tik 1992 metų 
pavasarį davė skaučių įžodį, bet šiais 
metais jau pradėjo vadovauti. Erika 
dalyvavo visose sueigose, pravedė 
žaidimus ir atliko uždavinius. Nak
tinės iškylos metu labai pavyzdingai 
ir tvarkingai valdė lauko virtuvę. 
Įsigyjo iškylautojos ir virėjos specia
lybes. Užbaigimo sueigoje Erika 
buvo pakelta į paskiltininkės laipsnį.

Jauniausias aktyvus skautas vil
kiukas Aidas Šiugždinis, 9 metų am
žiaus, per Kaziuko mugę davė įžodį 
ir su šypsena dalyvavo sueigose ir 
iškylose. Jis įsigyjo vilkiukų virėjo 
specialybę.

.Aušros” tunto Vokietijoje skiltininkų kursuose broliai Vytautas Lemkė ir 
Martynas Lipšys džiau| giasi sumaniai paruošę savo skilties gairelę.

Nuotr. A. Auslaenderio

Karina Kosėk, 12 metų amžiaus, 
davė įžodį ir už kelių minučių buvo 
įteikta pirma specialybė. Ji užsidirbo 

iškylautojos specialybę dar būdama 
paukštytė — skautė kandidatė. Jos 
pro-senelė, senelė (s. Eugenija 
Bacevičiene) ir mama (vyr. sk. Beat
ričė Bacevičiūtė-Kosek) dalyvavo 
Karinos įžodyje.

Eduardas Schulz, 13 metų am
žiaus, įsigyjo iškylautojo ir virėjo 
specialybes šiais mokslo metais. Jis 
ateityje tikrai bus žinomas "chef de 
cuisine".

Pats energingiausias skautas yra 
keturiolikmetis Eimantas Pienius. 
1992 metų pavasarį davė skautų 
įžodį. Nelaukė sueigų pradžios 
pradėti darbą, bet vis iš anksto 
norėjo pradėti uždavinius. Šiais 
mokslo metais Eimantas įsigyjo 
iškylautojo, virėjo, automobilio 
vairuotojo, dviratininko, plaukiko ir 
sportininko specialybes. Jis dalyvavo 

visose iškylose ir niekad neatrodė 
pavargęs. Uždavinius puikiai atliko 
ir vis prašė sunkesnių darbų. Gale 
mokslo metų buvo pakeltas į paskil- 
tininko laipsnį.

Davė įžodį Indrė Sarach, Rūta 
Samuilevičiūtė, Monika Schultz, 
Jutta Wiebemeit. Arturas Mikoleit, 
Justas Žemaitis.

Alius Auslanderis

Iškyla j Paryžiaus aviacijos 
parodą

Šeštadienį, 1993 m. birželio 
mėn. 12 d. trys Vasario 16-tos 
gimnazijos Aušros tunto skautai 
išvažiavo į Paryžių. Pagrindinis 
brolių tikslas buvo aplankyti 40-tąją 
tarptautinę Paryžiaus aviacijos 
parodą (40 erne Salon International 
de 1’Aeronautique et de lEspace).

"Techno" muziką klausydami, 
broliai Eimantas Pienius, Tobias 
Schroter, ir Alius Auslanderis
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sėkmingai nuvyko į Paryžiaus apy
linkę. Bietui lyjant pasistatė pala- 

piųę, sukūrė laužą ir išsikepė vaka
rienę. Sekmadienio rytą anksti kė
lėsi ir pasiruošė tęsti kelionę.

Nebūtų prasminga nuvykti į 
Paryžiaus apylinkę ir neaplankyti 
pačių svarbiausių Paryžiaus kultūri
nių paminklų. Tai ir atliko. Pirma 
sustojo Notre D ame Katedroje (bet 
niekur nesimatė garsusis Kuprius). 
Į Eifelio bokštą buvo pasiruošę lipti, 
bet dar nebuvo jis atidarytas. Galėjo 
tiktainusifotografuoti.Į pietvakarius 
nuo Eifelio bokšto, Seino upės 
saloje, yra Amerikos Laisvės sta
tulos mažesnis egzempliorius. Ap
lankę statulą nuvažiavo j Triumfo 

.arką (Arc de Triomphe), kur 12 
gatvės įteka į vieną mazgą. Malonus 
japonas Prancūzijoje nufotografavo 
lietuvius skautas su vokišku foto 
aparatu.

Dar ryte skautai nuvažiavo į Le 
Bourget Aerodromą, kur pati avia
cijos paroda vyko. Paryžiaus paroda 
yra viena iš seniausių ir pati gar
siausia pasaulyje. Paroda suruošta 
kas du metus,' kad iš viso pasaulio 
pirkėjai galėtų apžiūrėti naujausius 
ir jau patikimus lėktuvus. Aviacijos 
mėgėjai tik; savaitgaliais gali lan
kytis. Šiais metais aviacijos bendro
vės iš 23 kraštų eksponavo savo 
lėktavus ir aviacijos įrengimus.

Mažiausia „skrendanti mašina“ 
buvo prancūzų statyta „Paramo- 
teurs“. Tai kėdutė prijungta prie 
motoro ir propelerio, o sparnas yra 
specialus parašiutas. Vienas iš di
džiausių lėktuvų buvo „Airbus 340“ 
keleivinis lėktuvas, kuris parodos 
metu apskrido visą pasaulį su vienu 
sustojimu ir pastatė naują pasaulinį 
greičio rekordą keleiviniamlėktuvui.
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Lėktuvai ir helekopteriai nesto
vėjo tik ant žemės. Kas kelias min
utes pakildavo lėktuvas ir pade
monstruodavo savo pajėgas.. Akro
batiniai lėktuvai, helekopteriai, 
naikintuvai, mažesni ir didesni tran
sporto ir keleiviniai lėktuvai sekė 
viens po kito.

Kam kuris lėktuvas buvo mėgs
tamiausias? Eimantui — visi. Tobiui 
— Alpha jet. Aliui — ultra — leng
vi lėktuvai.

Oro skautai vis aukštyn!

Alius Auslanderis

Mielas broli Antanai,

Didelis labas iš Danijos, 
Tarptautinės stovyklos „AE- 
ROCAMP’93“ Esbjerg’o 
miesto poilsio parke. Kelionė 
iki čia buvo varginanti: Var- 

-šuva-Sčecinas-Donbė-Švi- 
noujščė (traukiniu) — KOPE
NHAGA (keltas visą dieną — 
9,30 vai.) — Esbjergas (trau
kiniu ir keltu). Štai kokia mūsų 
Odisėja. Čia labai linksma: yra daug 
įvairių valstybių skautų, maistą 
užsisakinėjame savo nuožiūra 

(dienos norma 280 DOK), plati 
kultūrinė programa (kas vakarą 
pasirodymai didelėje baro palapinė
je), ekskursijos po miestą, į Lego- 
lendą — daniškas Disnej parkas, 
RIBE — senąją Danijos sostinę, 
beto kasdien Baseinas, SURFIMG, 
squar žūklė, taip pat dienos žygis 
(savo kojomis). Skautukai labai 
smalsūs, noriai visur dalyvauja, jau 
spėjo susirasti draugų, o sesės, ku
riom pavestas maisto tvarkymas, 
spėjo sutaupyti — 50 USD bei 
nuostabiai paruošti maistą iš Da
nijos gėrybių. Štabas labai rūpinasi 
ar ko netrūksta, ar viskas tvarkoje. 
Žodžiu, tai nuostabi stovykla, o 
lietuviukams tai pirmoji kelionė į 
tarptautinius vandenis. Šiek tiek 
kitoks požiūris į pasaulį. Įdomiausia 
bendrauti: tai — angliškai, tai — 
vokiškai. Aš bendrauju prancūziškai 
su vertėju, o kai jo nėra — kažkokia 
maišyta anglų-prancūzų-gestų kalba.

Tad didelis AČIŪ už suteiktą 
tokią nuostabią galimybę pamatyti 
pasaulį ir geriausi linkėjimai.

Br. Mindaugas 
br. Gediminas

Esbjerg, 30.VII. 1993
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Lietuvos skautai, kurie nori 
susirašinėti su išeivijos lietuviais

Brigita Putrimaitė (11 m.)
Turkulėnų 28-20
Vilnius

Andrius Kružintaitis (12 m.)
Sukilėlių 91-26
Kaunas

Evaldas Linkevičius (12 m.) 
Vilnius — Viršuliškių raj.
Justiniškiiy?5-1

Asta Paškauskaitė (12 m.)
Sukilėlių 88-64
Kaunas (su vokiete)

Jurgita Lūtaitė (12 m.) 
Draugystės 25-33 
4520 Marijampolė

Justina Martinkėnaitė (12 m.) 
Turkulėnų 28-2
Vilnius

Monika Butėnaitė (13 m.)
Karoliniškių 19-181 
Vilnius

Rita Soliškaitė (13 m.) 
Žeimenos 80-40
Kaunas (su anglu)

Gabrielė Pabrėžaitė (13 m.) 
Veduvos 16-26
Vilnius (su Kaliforniečiais)

Andrius Utyra (14 m.) 
Mockevičiaus 89
Kaunas

D. Jurkonytė (11 m.) 
Skroblų 3-29 
Vilnius!

Stasys Oželis (12 m.) 
Žeimenų 62-49
Kaunas

Darius Vikra (12 m.) 
Vilnius — Viršuliškių raj. 
Justiniškių 63-15

Paulius Bukšeritis (12 m.) 
Geštanto 3-6
Tralekras2001 — Vilnius

Vilius Poderys (12 m.) 
Sukilėlių 88-73
Kaunas

Eglė Puošiūnaitė (13 m.) 
Karoliniškių 24-23
Vilnius

Gabija Soltonaitė (13 m.) 
Taikos 45-21
Vilnius 2017

Jūratė Pačkauskaitė (13 m.) 
Sukilėlių 25-2
Kaunas

Gintautas Bumickas (13 m.) 
Justiniškių 61-22
Vilnius

Virvaldas Važinskas (14 m.) 
Kęstučio 57-8
Kaunas 3000

Jurgita Indrašiūtė (14 m.) 
Žeimenos 68-14
Kaunas

Kristina Krunkaitytė (14 m. 
Kokolos 3-3
4520 Marijampolė

Rasa Laidaraite (15 m.) 
Justiniškių 67-20
Tralekras 2056 — Vilnius

Agnė Krunkaitytė (15 m.) 
Kokolos 3-3 
4520 Marijampolė

Julija Kostiukaitė (15 m.) 
Gerosios Vilties 6-34 
Vilnius 2015

Jurgis Varšlovas (15 m.) 
Kovo 11-osios 25a-2
Kaunas 11

Giedrė Vaškevičiūtė (17 m.) 
Paribio 28-5 
kilnius 2034

Lukas Varslovas (17 m.) 
Kovo 11-osios 25a-2
Kaunas

Andrius Zacharovas 
Vilniaus raj. Sukišk ės 
Mokyklos 3-57

Eglė Kvieskaitė
Kanarskio 18-59
Vilnius

Vaida Pakalniškytė (14 m.) 
Ventos 49-30
Mažeikiai— Ind. 5500

Elina Banionytė (15 m.)
Juknevičiaus 50-37
Marijampolė 4520

Jūratė Gintauskaitė (15 m.)
Ventos 87-39
5500 — Mažeikiai

Asta Sudrožianskaitė (15 m.) 
Kokolos 3-26
4520 Marijampolė

Ugnė Visakaitė (15 m.)
Taikos 112-8
Vilnius 2017

Mindaugas Aninavičius (16 m.)
Kalvarijų 20-3
Vilnius

Gediminas Lesmaitis (17 m.)
P.D. 2146
2017 Vilnius

Egidijus Urbonas (19 m.)
Jaunimo 25-16
Raseiniai

Vytenis Kviklys
Kudirkos 22-3
5920 Kuršėnai

Mindaugas Ramaslauskas
Vilnius — Viršuliškių raj.
Justiniškių 69-01
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— Pasirodo, tu visur turi pažinčių.

Ūkyje matęs, kaip dideliu vamzdžių aparatu 
drėkinami ūkio laukai, mieste skautas klausia 
mamos:

— Kam šita mašina laisto gatves? Kas čia gali 
būti pasėta?

'Vištidėje' vaikai žiūri, kaip ūkininkė renka 
kiaušinius, kiek kiaušinių padeda vištos.

— Ši vištelė šiandien kiaušinio nepadėjo, — 
aiškina ūkininkė.

— Ąr jai šiandien ne darbo diena?

Buvo karšta popietė. Iškylos dalyvių veidai 
įdegė saulėje.

— Žiūrėkite koks įdegęs arklys! — stebisi 
vienas mažas ūkio lankytojas pamatęs bėrą arklį.

Ūkio kiemo vidury senoviškas šulinys.
— Iš kur jame tiek daug vandens, jeigu nėra 

krano.
— Buvome zoologijos sode. 
Matėme žirafą
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