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Sveikas „Skautų Aide“!
Mes esamelabai dėkingi „Skau

tų Aido“ administratorei (v.s. sesei 
Albinai Ramanauskienei) už siun
čiamus mums „Loretos Asanavičiū
tės“ d-vei žurnalus. Visi tariame 
garsų ir nuoširdų ačiū!!

Tai nuostabus žurnalas. Jo 
pagalba mes geriau sužinome, ką 
veikia sesės ir broliai už Atlanto, 
kokios problemos jų padangėje. Jūs 
ir mes to žurnalo pagalba pasidali
name savo džiaugsmais ir rūpesčiais. 
Tai žurnalas, kuris suartina, sukvie
čia mus visus j vieną šeimą.

„Skautų Aide“!
BUDĖK!

Loretos Asanavičiūtės draugovė 
I993.Vli.20.
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Įpratom mūsų dailiuosius 
šiaudinukus sieti su Kalėdom, 
tačiau jie nėra Kalėdų eglutės 
papuošalas. Juos eglutei puošti, 
daugiau, mažiau pradėjo vartoti 
išeivija. Kaip žinoma, jų menas 
buvo atgaivintas a.a. kons. J. 
Daužvardicnės, turbūt prieš 50 
metų. Jos pastangos 
išpopuliarinti šiaudinuką buvo 
geniališkos. Nes ta lietuviška 
Kalėdų eglutė Lietuvai atnešė 
daug teigiamos propogandos.

Iš tikrųjų, šiaudinukas gilioje 
senovėje buvo naudojamas 
vestuvių metu, ne tik kaip 
jaunųjų stalo puošmena, bet kaip 
gyvybės medžio simbolis.

Lietuvoje tą vestuvių 
šiaudinuką kartais pakeisdavo 
eglutės viršūnė pakabinta virš 
jaunųjų galvų.

Lietuvių liaudžiai šiaudinukas 
yra “sodas”, kurį jaunikis turi 
išpirkti. Lietuvoje “sodas” 
populiarus ir dabar rytų 
Aukštaitijoje, ypač pas 
eupiškenus. Net “sodo” rėmai ir 
aareliai turi vardus. Pvz. 
ombiniai sodo rėmai vadinami 
‘keseliukais”, vidiniai nareliai - 
‘kemarytėm”, o kiauros angos 
‘ulytėlėm”. Sodo viduje 
labindavo lopšį iš degtukų 
lėžutės, o jame įguldydavo 
‘lelioką” - būsimą vaiką. 

Kupiškėnai sodą darydavo ir iš 
siūlų vytuvų - krijelio, kurį 
apipindavo žolynais, 
popierėliais, karpiniais, gėlėmis.

Dar senesnis paprotys sodą 
padaryti iš eglutės ar kadugio 
viršūnės, kabinamos žemyn. 
Tokius sodus apkabinėdavo 
vaisiais, saldainiais, riešutais ir 
būtinai pridėdavo iš skudurėlių 
padarytą sodininką.

Ką gi iš tikrųjų reiškia žodis 
sodas? Tai žemės plotas, kur 
auga vaismedžiai,
apgyvendinta erdvė - sodyba 
(žemė su trobesiais) soda - 
kaimas arba jo gyventojai; 
sodžius - kaimas, sodną, sędija, 
nausėdija (kur įsikūręs kaimas) 
Žodžiai: sodrus, sotus, 
prisotinti, sodinimas, pasėliai, 
sėja - reiškia sotumą, visokį 
perteklių.
Taigi, mūsų pamėgtas 

kalėdinis šiaudinukas - eglutės 
papuošalas, turėjo daug gilesnę 
prasmę ir reikšmę. Būtent: 
gyvybės medžio, po kuriuo 
sujungiama vyras ir moteris - 
kuriančios jėgos, gimdančios 
gyvastį.

Ištraukos iš Jono Vaiškūno 
straipsnio “Sodas ir Visata” 
“Liaudies kultųros” žurnale 
!992 m. Nr. 4
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Šatrijos ir Rambyno tuntų sep
tyni atstovai Palangos jubiliejinėj 
stovykloj. Per atidarymą v.s. R. 
Žilinskienė perskaitė Kanados mi- 
nisterio pirmininko sveikinimą Lie
tuvos skautams ir ji stovyklavo visą 
laiką, o s. B. Abromaitienė įteikė 
$.400 iš Kanados lietuvių, už ką ir 
ačiū negavo. Keletą dienų stovyk
lavo ps. I. Punkrienė, v.s. G. Tarvy
dienė, v.s. VI. Morkūnas, vyr. sk. v. 
si. K. Dambaraitė-Janoviez ir s. St. 
Kuzmas. Pirmą kartą stovyklaujant

V.S. fil. Rūta Žilinskienė skaito svei
kinimą iš Brian Mulroney, Kanados 
;remjero. Jubiliejinė stovykla Palan- 
ga/93. Foto R. Žilinskienės.

Kanados lietuvaitės skautės ir Lietu
vos skautai-skautės Jubiliejinėje Sto
vykloje. Palanga 1993

Lietuvoj buvo keista, nes visur' ir 
visuomet buvo kalbama tik lietuviš
kai. Seserijos ir brolijos pastovyklių 
nebuvo. Posėdžiuose dalyvaudavo ir 
nutarimus spręsdavo tik broliai. Pati 
stovyklavietė nepaprastai graži, 
puikūs pušynai, o čia pat Baltijos 

Lietuvių Skautų sąjungos nariai iš Australijos, Anglijos, JAV ir Kanados 
Lietuvos skautijos Jubiliejinėje stovykloje Kunigiškėse.

jūra. Tik barakai, iš kurių išsi
kraustė rusų kariai, palikti baisiame 
stovyje. Juose bus galima gyventi tik 
gerai atstačius. Stovyklavo 800 skau
tų,-čių. Stovyklautojo mokestis vieti
niams buvo vienas U.S. doleris, o 
svečiams dešimt U.S. dolerių. Atsto
vų su savo krašto vėliavom buvo: 
Kanados, Amerikos, Švedijos, Angli
jos, Latvijos ir dar kitų. Parsivežėm 
daug nuotraukų ir filmą, kurį bus 
įdomu pamatyti.

f 
i

4

4



LoretosAsanavičiūtės dr-vė Klaipėdo
je, Jubiliejinėje Stovykloje Kunigiš
kiuose. Draugin inkė Žibutė Gudeikytė 
stovi pažymėta kryžiuku.

Na, o dabar šiek tiek apie praė
jusią Jubiliejinę stovyklą Palangoje. 
Tai pirmoji tokia stovykla po Lie
tuvos nepriklausomybės atkūrimo. 
Manau, kad buvo daug trūkumų, 
klaidų, bet juk nieks negimsta 
mokėdamas. Svarbiausia, kad nuo
taika buvo gera, nežiūrint ir lietingo 
oro. Vaikai buvo patenkinti, o tai 
svarbiausia. Gal kur ir niurzgėjo kas 
mamos pasiilgo, kas kojas sušlapo, 
bet ne ilgam, tik keletai minučių.

Iš mūsų draugovės dalyvavo 23 
vaikai. Tai buvo 4 paukštytės, 2 vil
kiukai, 1 skautas ir 16 skaučių. Į 
stovyklą ėjome pėstute. Kelionė 
prasidėjo nuo Girulių ir užbaigėme 
prie žymeklio Palanga. Tai buvo 
didelis ir varginantis žygis.

Kaitino kaitri saulė, vargino 
sunkios kuprinės ir nelygus kelias su 
kliūtimis. Bet visi laikėmės dydvyriš- 
kai.

Gyvenome stovykloje dviejose 
vietose; didesnės mergaitės vado
vaujamos draugovės adjutantės 
Aušros Miltenytės, o mažieji pabiru
čiai gyveno štabo teritorijoje, duo
toje stovyklos vadovybės patalpoje, 

su draugininke Žibute Gadeikyte. 
Stovykloje gyvenimas virė. Vieni pas 
kitus vaikščiojome į svečius. Tai mes 
susiorganizavęs būrelis — traukda
vome pažiūrėti, ką veikia mūsų 
mažieji, tai žiūrime mažieji, apsupę 
vadovę, ateina pas mus į pastovyklę. 
Paukštytės baisiai pavydėjo, kad 
mes, vyresnės, gyvename palapinėje, 
jos taip pat norėjo į palapinę persi
kelti gyventi, bet oras neleido, nes 
buvo labai apgaulingas: tai lyja, tai 
saulė šviečia.

Savo pastovyklėje mes organiza
vome sienlaikraštį, kuriame sekėme, 
kas vyksta stovykloje, ir fiksavome į 
sienlaikraščio lapus.

Šioje stovykloje turėjome dar 
vieną išsiritusią paukštytę Ievą Bu- 
davaitę, bet čia dar neviskas. Vieną 
rytą žiūrime, kad mūsų vadovė kitu 
kaklaraiščiu. Tai bent naujiena. Visi 
puolėme sveikinti ir klausinėti, kaip 
tai įvyko, o vadovė šypsosi ir sako: 
— paslaptis. Ji tapo vyresniąja skau
te ir nešioja mėlyną kaklaraištį. 
Turėjome ir dvi jubiliates — Liną 
Lazauskaitę ir Inesą Daukantaitę. 
Šias šventes atšventėme pagal drau

govės papročius: aukštai pamėtėme, 
karštai pasveikinome, o vakare 
„ baliavojome“.

Mums visiems patiko mugė. 
Nors ir kiaurą dieną lijo, bet kiek 
klegesio ir džiaugsmo buvo per 
atrakcijonų popietę! Po to visi vaik
ščiojo žaliai raudonais su mėlynu 
atspalviu žandais. Kai kurių vaikų 
tėveliai išsigando, pamanė, kad jų 
vaikams alergija, o vaikai pradėjo 
juoktis ir sakė — juk tai mugė.

Jūros šventė buvo įspūdinga 
kiekvienam savaip. Patiko ir „Nep
tūnas“, ir „Undinės“, bet labiausiai 
pilių statymas. Mes statėm „MTV“ 
pili-

Buvo dar daug šaunių akimirkų, 
bet juk visko neišpasakosi.

Loretos Asanavičiūtės draugovė 
1993.VII.20.
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Praėjusį sekmadienį'jauna ka
nadietė Onutė Stanevičiūtę atėjusi 
į vaikų mišias Vilniaus arkikated
roje/ išgirdo nuostabią naujieną: 
Vilniuje vieši kunigas Hermanas 
Šulcas, gimęs Lietuvoje, prieš pen
kiolika metų įkūręs saleziečių misiją 
Ruandoje, neturtingame nedide
liame krašte kažkur Afrikos vidu
ryje.

Į kunigo Šulco įkurtą jaunimo 
sodybą pateko vaikai ne iš idealių 
šeimų, apskritai — iš akmens am
žiaus. Kunigui teko būti ir virėju, ir 
gydytoju, ir tėvu, ir motina. Lėšas jo 
globotiniams išlaikyti siuntė bičiuliai 
iš viso pasaulio. Dabar sodyboje vai
kai mokomi pačių įvairiausių pro
fesijų. O kunigo mama atvykusi 
išmokė juos auginti vištas ir antis, 

Lietuvis
Afrikoje

Iš k. sktn kun. Hermanas Šulcas, s. Ilona Laučienė, Kicukiro parapijos 
skaučių vadovė.

todėl dabar čia niekuomet nepri
stinga paukštienos ir kiaušinių.

„Prancūzų, italų ir kitas pa
našias kalbas išmokdavau per kelis 
mėnesius, o ruandiečių mokiausi 
porą metų. Labai sunki kalba, — 
pasakoja kunigas Šulcas, — Kai 
nuvykau ir pamačiau juos — alka
nus, žaizdotus, apleistus, supratau, 
kad pirmiausia turiu jiems padėti 
išgyventi, po to pasakoti apie gerąjį 
Dievulį. Patys statėme savo namus. 
Jaunimo sodyboje dabar apie dvide
šimt pastatų. Keturiasdešimt nuola
tinių jos gyventojų — mano ateities 
viltys. Jie jau gyvena civilizuotai, o 
tikėjimą priėmė labai paprastai, 
nuoširdžiai. Kad būtumėte mačiusi, 
kaip jie meldėsi Aušros Vartuose! Iš 
Lietuvos dar vyksime į Vokietiją, 
Italiją, ten aplankysime mūsų mi
sijos bičiulius, padėkosime jiems“.

Brigita Balikienė
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KELIONĖ Į

LIETUVĄ
Mano kelionė į Lietuvą — pir

moji po 50 metų. Prisikalbinau savo 
vyrą, kuris iš Lietuvos buvo išvežtas 
1938 m. Išgirdęs mus kalbant apie 
kelionę Lietuvon, prisijungė sūnus. 
Lietuvą pažįsta tik iš šeštadienio 
mokyklų ir skautų stovyklų. Suderi- 
nom atostogas ir ėmėm ruoštis. 
Parašiau į visas puses, minėjau, kad 
norėsiu aplankyti skautų stovyklą, 
įvykstančią Kunigiškėse prie Palan
gos. Giminaitė mielai sutiko mus 
nuvežti.

* * *

Jau ir Lietuvoje — birželio 24 
d. 1993 metai. Ilgas skridimas iš Los 
Angeles į Kopenhagą. Pernakvoję, 
sėdame į mažesnį lėktuvą, Ir 1 vai. 
pamatome Vilniaus raudonus sto
gus. Tamsus, pilkas pastatas, kur 
patikrina pasus, peršviečia čemoda
nus, išleidžia į gatvę. Ši nekaip 
atrodo, tik šalia parkas, žali me
džiai, pakelia ūpą. Giminaičių — 
nesuskaitomas būrys, visi traukia j 
savo pusę. Aš einu patenkinta, kur 
veda. Pribėga puseserė — sako 
saugok čemodanus. Mes sumokėjom 
žmogui, kad juos išvežtų iki maši
nos, o tas iškrovė prie durų ir dingo. 
Nustebau, nes Amerikoje išveža ir 
sukrauna į mašiną už tą pačią kainą.

Vilniuje, tik paima nuo peršvietimo 
mašinų ir priveža prie durų. Gimi
naičiai paima ir nusineša į mašinas, 
ir lekiam link Vilniaus. Net 4 ma
šinų vilkstinė. Dar spėjau paklausti 
puseserės, ar bučiuoti žemę, ji nusi
juokė ir patarė pabučiuoti tėviškę, 
kai ten nuvyksim.

Pirmas sustojimas Vilniuje, susi
pažinimas su gimine. Valgom, ge
riam, bučiuojamės, kalbame. Šilto 
vandens neturi, apsieisim. Esame 
skautai — stovyklose nuo mažų 
dienų — nereikia šilto vandens.

Važiuojame į Panevėžį — lietus 
lyja ir šaltoka. Kelias geras. Greitai 
pasirodo ir Panevėžys. Čia, mu
dviejų gimtinė, čia buvo mano na
mai, mokyklos. Sūnui taip viskas 
įdomu, fotografuoja, fotografuoja... 
Čia mano namas buvo, jau nugriau
tas. Senolės stovi bakūžėlė ir tas 
pats suolelis prie sienos. Čia tėtės 
gimtinė, senolių kapai, bažnyčios, 
kur priimta pirmoji komunija ir per 
gegužines pamaldas melstasi. Tai tik 
prieš 50 metų. Nugyventas Pane
vėžys — gatvės prašosi pataisomos. 
Bet taip miela ir brangu — čia 
mūsų tėvynė Lietuva.

Vyro tėviškėje, sutinka su liau
dies ansambliu — groja kanklėmis, 
mergytės smuikuoja ir visi gražiai

Prie Baden Powell akmens Palangoje: 
Danutė Balčienė, Jadvyga Budrienė, 
Albina Ramanauskienė ir Ilona Lau
čienė su Lietuvos skautais.

dainuoja. Verkiau, ašarojame visi, 
taip mielai sveikina atvykus į tėviš
kę. Tik šunys nedraugiški, vienas 
įkando Tomui į koją, įsikabino ir 
nepaleidžia, iki savininkas neatšau
kė. Nėra laiko sirgti, užpyliau su 

I dezinfekciniais vaistais, atsivežtais iš 
Amerikos. Reikia skubėti į Šiaulius, 
ten vėl būrys giminių laukia.

* * *

Liepos 3 d. veža į Palangą. Pir
mas sustojimas Kunigiškėse. Sako, 
gerai žino kelią.

Randame tą kelią su rodykle 
„Scouts Camp“ įsukame ir lekiame 
į mišką, jokių ženklų. Apsukę gerą 
ratą, sutinkame skautukus vaikštinė
jančius prie kelio. Jie parodo ženk
lus — ant žemės nupaišyti, o ne prie 
kelio! Kaip įdomu, skautas „pasta
bus“, viską reikia pramatyti? Įsu
kame į būsimą stovyklavietę. Tuščia, 
daugybė pastatų ir visi tušti. Nenusi
menu ir einu artyn. Sutinku keletą 
brolių skautininkų. Sveikinamės: iš 
Rochesterio N.Y., kitas iš Anglijos, 
prisistatau iš L.A. Kalifornijos.
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Pasirodo ir brolis Algis Malkevičius 
(pažįstu iš nuotraukos) susipažįsta
me, sakau, buvo’ žmona pas mus, 
stovyklavo, globojome, vadovų sto
vykloje, mokėsi vadovauti viene
tams. Užklausiu, kur Seserijos pas- 
tovyklė, nes nesimato registracijos. 
Matau, kad paklausiau kažko negir
dėto, nenorėdama trukdyti laiką, 
paklausiau, kada ir kur bus atidary
mas ir mišios. Užtikrina, kad čia, 10 
vai. ryto lytoj. Giminaičiams neri
maujant, kad galime negauti nakvy
nės — išvažiuojame į Palangą.

Susirandame Palangoje gražų 
pensionatą su šiltu dušu. Užkandę 
įsikūrę, dairomės prie Baltijos jūros, 
po gatves. Ir vėl lietus pila, žmonių 
labai nedaug. Daugybė pensionatų 
uždaryta. Sako — privatizuojamas. 
Restoranai, kioskai, jau privačiose 
rankose. Gintarų karolių pilnos 
gatvės — pardavinėja visi. Nesusi
gaudo su doleriais. Geri giminaičiai, 
visur mokėjo talonais.

Sekmadienį — liepos 4-tą, sku

bame vėl į skautų stovyklą, norime 
suspėti į mišias. Prie stovyklos jau 
kitas vaizdas. Skautukų masė, visi su 
geltonais kaklaraiščiais, žalia bliu- 
zele ir tamsiomis kelnaitėmis. Mer
gaitės — su Amerikos lietuvių skau
tiškom suknelėm. Daugelis turi 
įvaikių ženklų, tik prikabinti ne ten, 
kur priklauso. Prie vartų pastatytos 
trys kariškos lauko virtuvės ir semia 
košę — atrodė ryžių, dar susivėlu- 
siems iš miego vaikams. Jokios 
registracijos, nei sargybos. Klausinė
dami, surandame pastatą, kur vyksta 
pamaldos, skautai rinkosi iki pat 
mišių galo, ėjo ir ėjo. Pamaldos 
labai gražios, altorius pastato vidu
ryje, jaunas kunigas — Vidmantas 
Striokas iš Vilkaviškio, laikė mišias 

ir labai mielą pamokslą pasakė. 
Gaila, nebuvo garsiakalbio. Keletas 
skaučių grupelių pagiedojo pritarda
mos gitara. Kunigui patarnavo dija- 
konas — ne skautai. Pašventino 
stovyklos vėliavą— labai paprastutė 
— išblukusios geltonos spalvos su 
žalių raidžių užrašu, nepavyko iš
skaityti, kas parašyta, skubame į 
aikštę, kad gavus geresnę vietą, 
pamatyti paradą ir atidarymą. Pa
rado nebuvo. Susitinku seses skauti- 
ninkes iš USA, keletą iš Kanados. 
Nesibūriuojame į vienetą, tai ir 
lieku ant laiptų, stebėti iškilmes. 
Skautai stojosi vietovėmis, gražiai— 
nesistumdo. Kiti turi gaireles, net ir 
keletas vėliavų pasirodo, — ne 
skautiškos, kaip mums įprasta sto
vyklose matyti. Kažkas paaiškina, 
kad tai vietovės vėliavos. Tribūnos 
nėra, tik du vėliavų stulpai ir baltas 
kryžius. Atidarymas vyksta su himnu 
ir beveik laiku. Aikštę apsupo dau

giau negu 1000 skautų-skaučių.Taip 
šilta širdyje, Baltijos jūra čia pat 
prie kojų, dangus apsiniaukęs, bet 
pušyno grožis neišpasakytas. Mik
rofonas toks silpnas, kad nepavyksta 
išgirsti kalbų — nei kas kalba. Jau
nimas laikosi labai kultūringai, nors 
nemato ir negirdi. Išeina mergaitės 
tautiniais rūbais ir šoka blezdingėlę. 
Nesigirdi muzikos. Stovyklą atidaro 
su aitvaru, kuris vėjui plazdenant, 
neša trispalvę į dangų. Kitame aikš
tės šone pamatau Australijos vėlia
vą, ten susispietęs geras būrys. Ne
drąsiai pasirodo Kanados vėliavėlė 
ir būrelis vyresnių skautininkų išsiri
kiavo. Iškilus trispalvei, iškeliama ir 
stovyklos vėliava, kurią atneša gel- 
tonšlipsiai skautai. Matome, iškyla ir 
Amerikos vėliavėlė, ten susispietęs 
būrelis skautininkų ir skautininkių iš 

visos USA. Lieku ant savo laiptų, 
noriu matyti kas bus toliau. Gimi
naičiai turėjo jaunų vaikų, jiems 
norėjau parodyti skautų stovyklą — 
apdalinu „Skautų Aido“ numeriais.

Esame išalkę ir pavargę, trau
kiame į namus — nesulaukę iškil
mių galo. Dar minutėle nulekiu į 
stovyklavietę, gal rasiu sesių pasto- 
vyklę. Pirmoji pastovyklė gražiai 
įrengta, visi įsirengimai skautiški, 
surišta mazgais, nors ir netikrais, bet 
gražu. Palapinėse gyvena mergaitės, 
šalia berniukai. Paklausiau iš kur — 
atsako iš Veliuonos. Stovyklaujame 
vietovėmis.

Aikštėje, tvarkingiausiai atrodė 
Klaipėdos skautai, savo tamsiomis 
kepurėmis (beretės) be jokių lietu
viškų ženklų. Priėjusi paklausiau, ar 
ne iš Vokietijos — atsakė iš Klaipė
dos. Jų ženklas — praeities riterių 
ženklas — prisegtas prie kepurės. 
Visi turėjo prisiūtą ženklą „Euro 
Scouts“. Norėjau gauti kokią dieno
tvarkės programą — niekas netu
rėjo. Išeinant, dalijo mažą juostelę 
su Brolijos lelijėle, be jokio užrašo, 
kad tai Jubiliejinė skautų stovykla. 
Jiems labai reikia popieriaus, pieštu
kų, įvairių rašymo priemonių.

* * *

Į pavakarę — bevaikštinė- 
jant Palangos gatvėmis, pamatėm 
ateinančius skautus rikiuotėse — 
paklausiau, kur einate, pasakė, prie 
Birutės kalno, bus laužas. Ir mano 
grupė prisijungėm. Kelias iš Ame
rikos skautininkes susitikau po 25 
metų, padarėm nuotrauką prie 
akmens, kuris tik dabar atkastas — 
išsaugotas su Baden Powell iškaltu 
parašu. Belaukiant visų sueinant, 
nulėkiau į Tiškevičiausrūmus pama-
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lyti gintaro muziejų. Parke sutikti 
žmonės — nieko nežinojo apie 
skautų Jubiliejų, Stovyklą ir iškil
mes. Nebuvo nei laužo. Užklausiau 
vieną skautų grupelę — vadovas 
atsiprašė, kad jie dar visai neturi 
praktikos ruošti stovyklas. Tai ir 
valstybės prezidento sveikinimo 
nebuvo, net jokios telegramos iš 
valdžios. Tas didelis, gražus būrys 
Lietuvos jaunimo, tautos ateitis, 
buvo ignoruotas. Nebeteko daugiau 
užsukti į stovyklą — nežinau kaip 
sekėsi stovyklauti. Skubėjome pama

tyti Nidą, Kuršių marias, kopas ir 
Raganų kalną. Visur lėkėm galvo- 
trūkščiais, apvažiavom pusę Lietu
vos. Lietuva labai graži, sutikti 
žmonės mieli, bet valdanti valdžia

neatrodo, kad mylėtų Lietuvą. Ma
fija siaučia ir stabdo bet kokį pro
gresą — privačią iniciatyvą. Lai 
gyvuoja lietuviška skautybė ir lai 
nepritrūksta pasišventusių vadovų, 
su šūkiu: Dievui, Tėvynei ir Arti
mui! v, .

s. Danutė Bakiene
Mammoth Lakes, California.

ČIA ĮDOMU

Karvelis yra vienintelis 
paukštis, kuris geria 
čiulpdamas. Visi kiti pakėlę 
snapus.

Daug kur neteisingai Lietuva priskiriama Rytų Europai. 
Išmatavę apskritimą, pamatysite, kad Lietuva priklauso Centro 
Europai

Kvadratų suma 264 
nežiūrint kuria kryptimi 
skaičiuosite

96 H 89 68

86 69 91 16

6! 86 18 99

19 98 66 81

KAS DAUGIAU?

0+1+2+3+4+5= 
0x1x2x3x4x5=

Sudėjus gaunasi 15
Padauginus gaunasi 0
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JIClaiškas 
k' iš
..n-rL-^-^SYDNEY
Jau turbūt, girdėjot, kad 2000 

melų olimpiada bus Sydnejuje 
šiltame, gražiame Sydnejuje o ne 
klaikiame Bcijingc! Koks balius 
čia buvo, kai pranešė nutarimą 4 
vai. ryto!. Visi “sydneysiders” 
nemiegojo ir sėdėjo prieš 
televizijos aparatus. Dabar jau 
nusiramino ir pradėjo politikuoti. 
Kaip gi kitaip?

Visų olimpiados stadionų 
statyba jau pradėta, ir aš matau jos 
eigą kasdien, nes į darbą važiuoju 
tiesiai per būsimą “Olympic 
Village” - Homebush Bay.

Spalio 30 d. atšventėm 
Sydnejaus skautų vyčių “Geležinio 
Vilko” būrelio 40 metų 
sukaktuves. Susirinko daug 
žmonių; skanūs pietūs, trumpos 
kalbos. Šokom ir dainavom, 
reiškia pasisekė.

ŠKOTIŠKI Mlligjn

Mūsų kaimynas įsigijo dvi avis. 
Čia ir karvę turėti nebūtų keista; 
žmonės laiko vištas. Gaidys kas 
rylą prikelia. O dabar avys: bceec iš 
ryto, kas dieną, beece vakare. Jos 

4abai kalbios, ir tuoj pat atsako, jei 
pakalbini. Žodžiu, nors ir 
didmiesčio pakrašty, bet gyvenam 
kaip pas dr. Doolittle. Trūksta tik 
milžinės snaigės ir "Push-mc-pull- 
you”... ("Stumk - Vesk”)

Tai tokios naujienos iš 
Australijos pavasario.

Sesė Dovilė Z.
Sydney

Anglų kalba. Pagrindinės žinios 
apie Lietuvos skautus Lietuvoje 
ir išeivijoje. Labai gera dovana 
mūsų svetimtaučiams draugams. 
Kaina $2.00

Visi leidiniai gaunami:

OF TUVIU SKAUTU SĄJUNGA 

CHICAGO, II.

Šimtas dainų su gaidomis. Čia 
rasite populiarias dainas, o taip 
pat ir negirdėtas. Ypatingai 
vadovai turėtų susidomėti šiuo 
leidiniu. Kaina $4.00

A. Jarūnas
945 Balsam Lane
Bartlet, IL 60103
Telef. 708 / 289 8062
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STOVYKLOS DIENORAŠTIS
ŠEŠTADIENIS 93.07.31

Iš visų kraštų „suplaukė“ prityrę 
skautai — iš Bostono, New Jersey, 
Clevelando, Čikagos/Lemonto, Los 
Angeles, Toronto, Rochester, 
Ottawa ir net vienas iš Floridos. 
Prie prityrusių skautų prisidėjo 
vienas svečias — jaunuolis iš Lietu
vos. Pastovyklės viršininkas vs 
Gintaras Plačas subūrė visus ir 
paaiškino mūsų tikslus ir planus 
šioje Jubiliejinėje Stovykloje. Pasto
vyklės vardas „Nuotykiai“ rodė, kad 
stovykloje bus daug įdomių, pras
mingų ir linksmų momentų.

Pirmas svarbiausias darbas buvo 
sudaryti skiltis ir išrinkti skiltinin- 
kus. Skiltininkai šioje stovykloje 
buvo labai svarbūs asmenys, nes per 
juos buvo vedama visa veikla. 
Kasdien skiltininkai pasikeisdami 
perėmė pastovyklės komendanto 
pareigas, o jų pareigas perėmė jų 
paskiltininkai. Skilties sistema buvo 
labai svarbi dėl to, kad skautai 
daugiausiai taip išmoksta. Neįskai
tant, brolio Gintaro, buvo tik du 
pavaduotojai: vs Remigijus Bel- 
zinskas pirmą savaitę ir s Donatas 
Ramanauskas antrą savaitę.

Vadovų tikslas buvo suteikti 
progą kiekvienam prityrusiam skau
tui įsigyti stovyklautojo kirvuko 
ženklą, o kad gauti tą ženklą, yra 
reikalinga turėti bent septynias 
specialybes, kurių temos yra stovyk
lavimas ir gamtosaka. Kad baigti

'Atlanto Rajono prityrę skautai stato 
virtuvės stalą.

visus reikalingus uždavinius, skiltin
inkai turėjo sąžiningai paskirti dar
bus visiems skilties skautams.

Pirmą stovyklos vakarą turė
jome vakaronę su prityrusiomis 
skautėmis. Vyko įvairūs susipaži
nimo žaidimai ir grupiniai galvosū
kiai. Visi buvo patenkinti.

SEKMADIENIS 93.08.01

Šiandien buvo oficialusJubilieji- 
nės Stovyklos atidarymas. Po Mišių 
vyko paradas ir vėliavų pakėlimas. 
Brolis Sigitas Miknaitis pasveikino 
506 dalyvaujančius brolius ir seses. 
Po ceremonijų grįžome atgal prie 
įsikūrimo darbų, o jų buvo nemažai. 
Kiekviena skiltis turėjo įsirengti 
įvairius įrengimus ir taip pat lauko 
virtuvę. Kasdien skiltys patys ruošėsi 

pusryčius ir vakarienę. Brolis Remi
gijus iš Clevelando atsivežė visus 
reikalingus virimo įrankius ir kros
neles. Jis prižiūrėjo, kad lauko 
virimas sklandžiai vyktų ir kad visi 
būtų pavalgę.

PIRMADIENIS 93.08.02

Šiandien prityrę skautai daly
vavo „Tautoramoje“,kurioje išmoko 
apie įvairius tautodailės dalykus. 
Popiet prasidėjo stambesnių pione- 
rijos projektų statyba. „Laukinių 
Kalakutų“ ir „Narlį Narų“ skiltys 
statė signalizacijos bokštą, o „Nuo
dingi Augalai“ ir „Maišyti Riešutu- 
kai“ statė virvinį tiltą.

ANTRADIENIS 93.08.03
Šiandien tęsėme pionerijos pro

jektus. Popiet dalyvavome „Skau-
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toramojc“, kur buvo paruoštos 
stotys, rodančios įvairius skautiškus 
uždavinius ir pavyzdžius.

Antradienį vakare įvyko pirmi 
šokiai — oi kaip smagu!

TREČIADIENIS 93.08.04

Toliau tęsėme pionerijos pro
jektus. Šiandien buvo susimąstymo 
diena prityrusiems skautams ir 
skautėms. Vakare buvo bendras 
susimąstymo laužas su sesėmis.

KETVIRTADIENIS 93.08.05

Iškyla. ’Dieną praleidome prie 
Nordhouse Dunes Švyturio, Miči
gano ežero pakrantėje. Iškylos metu 
skautai atliko uždavinius pėdsekio ir 
gamtosakos rinkėjo specialybėm.

PENKTADIENIS 93.08.06

Šiandien turėjo įvykti sporto 
šventė, bet beveik visą dieną lijo. 
Per lietų, su skautų vyčių pagalba, 
buvo iškeltas signalizacijos bokštas, 
ištemptas virvinis tiltas.

ŠEŠTADIENIS 93.08.07

Prasidėjo „Didysis Savaitgalis“. 
Visą rytą tvarkėme rajoną prieš 
svečių atvykimą. Oras pasitaisė. 
Popiet buvo laiko pabendrauti su 
tėveliais ir draugais. Po vakarienės 
įvyko Didysis Paradas. Įdomiausia 
rikiuotė buvo ūkio skyriaus, kuris 
aplink parado aikštę keliavo su 
golfo vežimėliais (golf carts) ir su 
savo mažu sunkvežimiu (pick-up 
truck). Susirinko netoli 1000 skautų, 
skaučių bei svečių. Didysis Bendras 
Laužas smagiai praėjo.

SEKMADIENIS 93.08.08

Po pusryčių buvo iškilmingos 
Mišios ir padarėme bendrą stovyk
los nuotrauką. Popiet brobs Romas 
Otto pasikalbėjo su prityrusiais 
skautais apie miško specialybės 
reikalavimus. Po vakarienės patik
rino ar visi tinkamai susidėjo daik
tus sekančios dienos žygiui. Vakare 
buvo Didieji Šokiai. Šokiams grojo

„Žaibo“ orkestras iš Čikagos. Šokiai 
tęsėsi net iki 1 v.r.!

PIRMADIENIS 93.08.09

Po pusryčių skiltys išėjo naktinei 
iškylai. Viską nešėsi 24 valandų 
žygiui: įskaitant maistą, patalynę ir 
pastoges. Skiltys įsikūrė savo mažas 
atskiras stovyklavietes toliausiame 
Rako miško kampelyje, įsivaiz
duodami, kad jie buvo toli nuo kitų 
žmonių. Laisvą laiką jie panaudojo 
užbaigdami savo rinkinius gamtosa- 
kos rinkėjo specialybei. Vakare pas 
juos apsilankė kun. v.s. Antanas 
Saulaitis. Jis paaiškino ir parodė 
skautams įvairius žvaigždynus.

ANTRADIENIS 93.08.10

Skiltys pačios pasigaminopusry- 
čius ir panaikino savo stovyklavietes, 
kad neliktų žymės, kad kas nors ten 
buvo apsistoję. Grįžę į stovyklos

Brolis Vytautas Dilba smagiai žygiuo
ja „linksmojoje eisenoje“.
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Ištrauka iš “Drauge” tilpusio 
pasikalbėjimo su sese Nijole 
minint v.s. Juozo Vaišnio 50 
metų kunigystės jubiliejų

Smagu ir malonu šeimoje 
švęsti kokias nors jos nario 
sukaktuves. Štai, mūsų didžioji 
skautiška šeima šįmet turi 
mielą sukaktuvininką, v.s. fil. 
kun. Juozą Vaišnį, SJ. Jis 
švenčia ne tik auksinį kunigys
tės jubiliejų, bet ir 67 skau- 
tavimo metus. Beveik, beveik 
deimantinę sukaktį! Ta proga 
teko su skautininku Vaišniu 
pasikalbėti apie jo ilgą, 
sėkmingai nužengtą ir vis dar 
šauniai tebežengiamą skautišką 
kelia.

— Mielas skautininke, kada 

ir kur įstojote į LSS?
— Į LSS įstojau Marijampo

lėje 1926 metais.
— Kokie pirmi, atmintin įsi

rėžę, skautavimo įspūdžiai?
— Skautavimas gamtoje, su

eigos Šešupės pakrantėse, graži 
uniforma vaikui darė įspūdį. 
Gal labiausiai prisimintina 
draugiška nuotaika tarp brolių, 
stengimasis būti geresniu, pa- 
vyzdingesniu, ištikimu įsta
tams.

— Ar teko Lietuvoje sto
vyklauti, išvykstant studi
joms į užsienį? Kur? Kada? 
Koks įdomesnis prisimini
mas?

— Pirmoji mano stovykla 
Lietuvoje buvo 1928 m. Tai 
buvo pirmoji Tautinė stovykla 
Aukštojoje Panemunėje. Įspū
džiai neužmirštami, ypač man 
buvo staigmena, kai stovyklos 
uždarymo iškilmėse buvo pra
nešta, kad man suteiktas ypa

tingas pagyrimas už parodytą 
uolumą ir skautiškumą stovyk
loje. Vėliau, žinoma, teko sto
vyklauti ir kitose stovyklose 
prie nuostabiai gražių Šešupės 
krantų.

— Italijoje ilgą laiką darba- 
votės italų skautų tarpe. 
Kokiose pareigose? Kuo 
skyrėsi italų skautai ir jų 
sąjunga nuo to meto lietuvių 
skautų?

— Italijoje išgyvenau fašizmo 
žlugimą ir skautų atsisteigimą 
po daugelio „pogrindžio” metų. 
Iš naujo atgimusi Italų Skautų 
sąjunga stengėsi skautauti pagal 
griežtą Baden-Powelio metodą. 
Man teko būti visą laiką vienos 
ar kitos draugovės kapelionu. 
Italijoje kiekviena draugovė 
turi savo kapelioną. Ten 
kapelionas nėra toks, tik iš var
to (kaip, deja, pas mus), bet daly
vauja jų sueigose, iškylose, sto
vyklose. Skautai dažnai pas jį 
ateina pasitarti savo dvasios ir 
kitokiais reikalais. Italijoje bai
giau aukštuosius vadovų kursus 
ir po to buvau paskirtas visos 

Ligurijos vadovų lavinimo 
vedėju. Tai buvo aukščiausios 

i mano pareigos Italijoje.
— Papasakokit kokį nors 

jums įsimintiną įvykį iš Jūsų 
skautavimo pas italus skau
tus.

— Visuomet maloniai prisi
menu, kai, man išvykus iš Itali
jos į Čikagą, gavau iš mano 
buvusio draugininko laiškelį, 
kuriame jis skundėsi, kad turėjo 
atsisveikinti su mano įpėdiniu 
dvasios vadovu. Tas kapelio
nas kartą atėjo į būklą ir 
pasakė: „Ieškau skauto, kuriuo 
galėčiau pasitikėt, nes jis turė
tų nunešti į paštą labai svarbų 
siuntinį”. To užteko, kad baig
tųsi to dvasios vadovo skautiška 
karjera. Draugininkas susi
jaudino ir užsigavęs pasakė; 
„Kunige, tai yra skautų įžei
dimas — kiekvienu skautu 
galima pasitikėti!” Tuoj buvo 
surastas kitas kapelionas... 
Dažnai pagalvodavau, ar ir 
mūsų skautų tokiu atveju būtų 
panaši reakcija, ar jie atkreip
tų į tai dėmesį, ar jie turėtų 
tokią savigarbą...?

— Kaip vertinate š.m. di
džiąją Jubiliejinę stovyklą 
RAKĖ?

— Buvo malonu matyti tokią 
minią jaunuolių. Įsitikinome, 
kad lietuviškoji skautybė dar 
gyva. Buvo malonu, kad čia 
dalyvavo didesnis būrys skautų 
vadovų iš Lietuvos.

Nemaloniausia buvo tai, kad 
, šioje stovykoje šalia lietuvių 
kalbos labai ryškiai ir drąsiai 
skambėjo ir anglų kalba..Kar- 

, tais, sutikęs kokį skautuką, 
užkalbindavau lietuviškai, bet 
atsakymą gaudavau angliškai, 
Liūdniausia, kad angliškai kar
tais kalbėdavo ir vadovai,
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Sugrįžo, nes labai norėjo
(a.a. Jonas Mašiotas 1897-1953-1993)

Kelio ženklų palyginti neilgoje 
s. Jono Mašioto gyvenimo kelionėje 
būta daug: nuo Rygos (Latvijoje), 
kur jis gimė, Kaune, kur gyveno ir 
skautavo nuo 1930 m; vėliau rusams 
antrukart okupavus Lietuvą, jis su 
šeima pasitraukė į Vokietiją, o po 
penkerių metų persikėlė j JAV-es. 
Čia likimo jam buvo lemta prieiti 
savo žemiškosios kelionės paskutinį 
ženklą „Nuėjau namo“. Mirė jis 
1953 m. sausio 28 d. Chicagoje — 
vienas iš pirmųjų pokario ateivių.

Mokėsi jis Rygoje, Kaune, vė
liau Berlyno ir Zuericho universite
tuose. Matematikos mokytojas, 
visuomenininkas J. Mašiotas buvo 
principingas skautas, ištikimas Lie
tuvos sūnus. Tą paveldą, reikia 
manyti, jis gavo iš savo tėvų, žinomų 
Lietuvos šviesuolių, jaunimo auklė
tojų. Jo tėvas Pranas Mašiotas, 
aušrininkas, Lietuvos švietėjas ir 
vaikų literatūros kūrėjas, ne vienai 
Lietuvos vaikų kartai buvo ir tebėra 
žinomas savo raštais — daugeliu 
knygų, vaikų dvasinį pasaulį for
mavusių pačia teigiamiausiaprasme. 
Kas iš mūsų nuo pat pirmųjų pra
dinės mokyklos skyrių neskaitėme jo 
rašytų ir iš kitų kalbų verstų knygų?! 
Pr. Mašiotas buvo ir matematikas, 
parašęs keletą aritmetikos vadovė
lių. Šį kelią pasirinko ir sūnus Jo
nas, matematiką dėstęs Kauno IV- 
joj gimnazijoj, vėliae — Vilkijos 
gimnazijoj ir ilgiausiai (17 m.) — 
Kauno „Aušros“ berniukų gimna
zijoj. Vokietijoje mokytojavo Dillin- 
geno lietuvių gimnazijoj, o iki išva
žiavimo j JAV-es dirbo IRO orga
nizacijos administracijoj Esslingene.

Yra parašęs 20 matematikos vado
vėlių gimnazijoms.

Tai labai trumpa vieno susi- 
pratusio, šviesaus lietuvio biografija. 
Daug tokių sužinome, skaitydami 
spaudą. Pristatyti ir pagerbti šio 
mūsų brolio s. J. Mašioto atminimą 
betgi paskatino jo neilgos žemiškos 
kelionės paskutinis etapas — dar 
vienas „šiuo keliu eik“ ženklas, 
nukreiptas Lietuvos link. Tai jo dar 
prieš mirtį užrašyta valia (stebėtinu 
sutapimu tą pačią — rugpiūčio 15 
d., kai vyko jo pelenų laidojimas 
Lietuvoje, tik po 41 metų).

Kokia buvo Jono Mašioto skau
tiška veikla sužinome iš jo seno 
skauto liudijimo, išduoto 1930 m. ir 
pasirašyto tuometinio VS v.s. pulk. 
J. Šarausko. J. Mašiotas ėjo draugi
ninko, Vyr, skautų štabo ūkio ve
dėjo pareigas, o 1937 m. tapo „Auš
ros“ tunto tuntininku Kaune. 1933 
m. jis buvo Baden-Powellio stovyk
los Palangoje ūkio viršininku, 1934 
m. — reprezentacinės draugovės 
viršininko pavaduotoju Latvijoje — 
Assari stovykloje; 1935 m. — atsto
vas tarptautinėje skautų konferen

cijoje Stockholme, Švedijoje.
Nepriklausomoje Lietuvoj, 

buvo apdovanotas Lietuvos ir Lat
vijos svastikų ordinais, abiejų šių 
valstybių Lelijos ordinais ir Artimo 
pagalbos ordinu.

Gyvendamas Vokietijoje, jau 
1945 m. Regensburge organizavo 
skautus, Chicagoje priklausė skauti
ninkų,-ių ramovei.

* * *

Ir taip po 30 metų amžino 
atilsio metų Chicagos Lietuvių tau
tinėse kapinėse liko dar vienas, 
paskutinis, neįvykdytas kelio ženk
las, kurį sekant, jo dukters vyr. sk. 
Baniutės Mašiotaitės-Kronienės 
rūpesčiu, velionio pelenai buvo 
perkelti j Lietuvą.

Žolinės šventė Lietuvos liaudies 
žmonių tvirtinimu yra riba tarp 
vasaros ir rudens. Tą dieną pro 
Petrašiūnų kapinių vartus NAMO 
grįžo ištikimas Tėvynės sūnus, kruo
pštus pedagogas, uolus skautas. 
Grįžo sūnus Jonas ir atgulė šalia 
savųjų — tėvo Prano ir sesers Ma
rijos Mašiotaitės-Urbšienės. Likimo 
suvesti „vėlių suoleliu“ renkasi 
vienas po kito visi garsiosios Ma
šiotų šeimos nariai. Belieka tik 
motinai Onai Mašiotienei atkilti iš 
Augsburgo, Vokietijos^ kur ji ilsisi 
nuo 1950 m. Ir jauniausias šios šei
mos narys, Clevelande miręs Do
natas Mašiotas, gal kada prisijungs 
prie saviškių gimtojoj Lietuvos 
žemėj, netoli Kauno. Ten iš Mašiotų 
namų sklido Lietuvos jaunimui 
skaidri mokslo, literatūros ir kilnių 
idėjų šviesa.

sesė Sofija Jelionienė
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Gedimino draugovė Kaune 1931 m. Sėdi Gutmanas, Petukauskas, neatpažintas, Kišonas, J. Mašiotas 
Aušros gimnazijos skautų globėjas, Rėklaitis, Švedas. Nuotraukoje tarp kitų: Stundžia, A. Ciplijauskas, 
K. Ciplijauskas, Budrevičius, Vilkaitis, Garmus, Andriulis, Gaška, Yčas, Petkevičius, Pūdimatis,. 
Druskis, Giedraitis, Vijeikis.

♦♦♦♦♦♦♦ ♦ I t t 11* 44444444444444444444444444
j Dainuojanti juosta. Tautinių ir 
jubiliejinių stovyklų dainos, 
įdainavo dainuojančios
kernavietės. Vadovė Ramutė 
Kemeža-itė. Beklausydami
nesusilaikysite neprisidėję prie 
dainos. Kaina $10.00

Norėdami įsigyti 
kreipkitės:

A. Jarūnas 
945 Balsam Lane 
Bartlet, IL 60103 
Telef. 708 / 289 8062
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A.A. PRANAS KARALIUS

„Dirvos“ žiniomis, Sain Croix 
saloje (JAV Virgin salyne) š.m. rug
pjūčio 18 d. mirė Pranas Karalius, 
sulaukęs 84 metų. Velionis paliko 
nepamirštamus prisiminimus Cle- 
velando lietuvių tarpe: dirbdamas 
lituanistinėse mokyklose, Lietuvių 
Bendruomenėje, vadovaudamas 
skautams. 1958 m. jo pastangomis 
ketvirtoji lietuvių skautų Tautinė 
stovykla Michiganepraėjo su dideliu 
pasisekimu. Išvykęs pas sūnų Bene
diktą į Sain Croix dar ilgą laiką 
džiaugėsi juostelėse įrašytomis ir 
jam persiunčiamomis „Tėvynės 
garsų“ programomis. Liūdesyje liko 
žmona Gerda, sūnūs Benediktas ir 
Kornelijus, vaikaičiai Pranas, Maja 
ir Angelika bei brolis Kazys.

4

Sueigoj: V.S. A. Mulionienė, V.S. p. 
Karalius, ps. R. Belzinskas ir j. ps 
Narbutaitis. Foto V. Bacevičiaus.

V.S. P. Karalius apdovanojama, 
Geležinio Vilko ordenu, kurį uždedl 
V.S. P. Molis, šalimais j. v.s. V. Petu
kauskas, v.s. V. Kizlaitis. Foto P 
Bacevičiaus.

Jubiliejinės stovyklos vadovaiSesės-broliai Jubiliejinės Stovyklos 
vadovai, greičiaupjaustykit „deiman
tinį“ tortą — paukštytės ir vilkiukai 
laukia! Foto ps. Danos Dilbienės. Nuotrauka S. Tamulaičio
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Stovyklos atidarymo žodžius taria 
pastovyklės viršininkas vs Gintaras 
Plačas.

Sesės skautės stebisi kaip saldžiai 
miega brolis Andrius Viskantas.

Nuotraukos D, Ramanausko

rajoną, pradėjome stovyklavietės 
likvidavimo darbus: išardėm įrengi
mus, pionerijos projektus, lauko 
virtuves ir kai kuriąs palapines. 
Ruošėmės kelionei namo.

Per paskutinį brolijos gairės 
nuleidimą buvo atžymėti prityrusių 
skautų pastovyklės skiltininkai: 
Rimas Putrius, Dainius Dumblys, 
Vincas Liačas ir Saulius Dambaus- 
kas. Po gairės nuleidimo prit. skau
tų pastovyklėje įvyko įžodis ir sto
vyklautojo kirvuko ženklų įteikimas. 
Iš 27 prit. skautų, 24 baigė ženklo 
reikalavimus — tie skautai yra pir
mieji visoje brolijoje, kurie yra gavę

Vakare įvyko paskutinysis Jubi
liejinės Stovyklos laužas. Labai 
didelį įspūdį padarė laužo uždary
mas, kuriame visi laikė po mažą 
degančią žvakutę, gal simbolizuo
jant, kad mes pavieniai skautai 
esame didelės šeimos nariai.

TREČIADIENIS 93.08.11

Stovyklos uždarymas įvyko po 
pusryčių, migloje. Paskutinysis apsi- 
tvarkymas ir po to visi pradėjome 
ilgas keliones link namų. Iki pasima
tymo Tautinėje Stovykloje!

Gairės pakėlimo metu Prit. Skautų 
pastovyklėje

13

17



DIDŽIOJI SCIffll

BRAZILIJA
Mums Deimantinė stovykla 

buvo „super“ — nuostabi. Mes ne 
tik išmokome daug ko apie skauty- 
bę, bet ir žaidėme, iškylavome su 
žemėlapiais ir kelionės ženklais, 
■kasdien mankštinomės. Prie laužų 
vaidinome ir dainavome.

Kiekvieną dieną buvo tema apie 
deimantų ieškojimą arba apie lietu
viškosios skautijos 75 m. sukaktį.

Kasdien dirbome rankdarbius 
— mus mokė Žanetė Zizienė Sto-

Vyr. skautės stovyklos vadovės: 
Nadija 'Trinkūnaitė Lozigan, Simone 
Laucis Pinto, Regina Kareckaitė, Si
mone Vilkelis, Marcija Pavilionytė 
Butkienė.

Ivykios eiga ir programa rūpinosi vyr. 
skautės Nadija Tonkūnaitė, Marcija 
Butkienė, Regina Karsokaitė, Simo
ne Laucis Pinto, Simone Renata 
Vilkelytė, padedant sk. vyčiams 
Andriui Pavilioniui ir Jonui Butkui. 
Virė p. Stasė Pavilionienė ir Marija 
Lukoševičienė Sultys spaudė Klau
dijus Kupstaitis.

Dienos uždaviniai buvo valyti 
prausyklas, plauti indus, sutvarkyti 
palapines. Kiekvienas būrelis turėjo 
uždavinį ir jį tobulai atliko, kad

Vilkiukai su sese Nadija.

aplinka būtų švari ir tvarkinga, ir 
taip vykdėme dalį skauto įstato, 
kuriame sakoma, kad skautas švarus 
kūnu ir dvasia. Prie vėliavos pakė
limo ir nuleidimo giedojome Lietu
vos himną ir Palangos vietininkijos 
himną, skiltys sušukdavo savo šū
kius, o mūsų buvo P-U P-U-M-A-I 
PUMAI !

Udrytės: Audra ir Laima Zizaitės.
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Šioje stovykloje buvo daug įžo
džių — vilkiukų, paukštyčių, skautų, 
skaučių ir prityrusiųjų.

Iš viso buvo 43 stovyklautojai 
visas aštuonias dienas (liepos 17-25).

Labai susidraugavome, tapdami 
tikra šeima.

Kai reikėjo keliauti namo, gir
dėjosi balsų „Kur mano mama?“, 
nes jau buvome išsiilgę namų.

Skautai: Tomas Jodelis
Butrimavičius
Michell Belan Leitao

Claudio R. Kupstaitis

Smagus susitikimas Jubiliejinėje 
stovykloje. Sesė Eugenija iš 
Brazilijos ir brolis A. Saulaitis iš 
Amerikos Nuotrauka Aldonos 
Dambauskienės

KRNRDR 
TORONTO

Rugsėjo 7 d. Tautos šventė: 
išvakarėse pyko Toronto skautinin 
kių,-kų draugovės sueiga. Ją atidarė 
v.s. V. Skrinskas ir ps. I. Punkrienė. 
Dalyvavo atostogaujantis L.S.S.- gos 
pirm. v.s. s. Miknaitis su ponia ir 
buvo pakviestas duoti pranešimą iš 
Detroito Konferencijos ir J. S. 
Rakė. Antras kalbėtojas K.L.B. 
pirm. A. Vaičiūnas. Jis davė prane

šimą iš Druskininkų Konferencijos. 
Trečia kalbėjo v.s. R. Žilinskienėj 
įdomiai pasakojo apie stovyklavimą 
Palangoj. Paskutinis kalbėjo tuntin. 
s. A. Senkus apie artėjančius L.S.S.- 
gos rinkimus. V. Skrinskas pakvietė 
į ratą sugiedoti „Lietuva brangi“ ir 
„Ateina naktis“.

Rugsėjo 14 d. Rambyno ir Šatri

jos tuntai vadovaujant tuntininkams 
s. Algiui ir Vidai Senkams, pradėjo 
metų veiklą posėdžiu. Dalyvavo virš 
20 vadovų,-vių. Tuntin. patiekė 
darbo planus, kalendorių bei visą 
kitą informaciją.

M
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SESE, BUDĖK!
SKAUTAMOKSLIS 

VIENOJE KNYGOJE

Įsigyjama skambinam 

sesei Sasnauskienei 

1-708-964-4364,

tooooooooooooooooooooooooooo
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-EBB&F5S OJOMS naudingų žygių, sporto žaidimų ir 
išvykų. Viena įdomiausių išvykų 
buvo į anglų karių mokomosios

1993 m. 44-ji SKAUTŲ
Atžymėti Lietuvių Skautų Są

jungos įsikūrimo 75 metų deiman
tinę sukaktį Jubiliejinės Stovyklos 
įvyko Lietuvoje Palangoje ir Gulbi
nuose, JAV Rakė ir Anglijoje Euro
pos skautams.

Lietuvoje vykusiose stovyklose 
dalyvavo grupė anglų skautų: Barry 
Parker, Mark ir Helen Childs, Paul 
Whitehall, iš Derby skautų sąjungos, 
„St. August Venture Scoute“ dr-vės. 
Jiems tarpininkavo v.s. Br. Zinkus 
— LSR Anglijos V-jos, tarptautinio 
skyriaus ryšininkas.

JAV „Lituanica, Rakė 93“ 
stovykloje Europos rajoną atstovavo 
v.s. J. Alkis — LSS Europos Rajono 
Vadas> Šioje Jubiliejinėje Stovykloje 
dalyvavo atstovų iš Lietuvos, Aust
ralijos, Kanados, Brazilijos ir Ang
lijos.
"S LSS Europos rajono 44-osios 
Jubilįejinės Stovyklos padalinys —• 
LSS -Pirmūno „Petro Jurgėlos“ 
vardo, skautų ir skaučių stovykla 
įvyko š.m. liepos 23-31 dienomis, 
Lietuvių Sodyboje. Šioje stovykloje 
stovyklavb 80 skautų svečiai iš JAV 
s.v.v.sl. A. Dunduras, iš Lietuvos 
studentė Asta ir dvi sesės iš Vokieti
jos. Stovyklai vadovavo: s. Vida 
Gasperienė — viršininkė, v.s. J. 
Maslauskas — pavaduotojas, s.v.sl. 
S. Mineikis— komendantas, stovyk
los dvasios vadas kun. Aleksandras 
Geryba. Programai vadovavo pasto- 
vyklių viršininkai: seserijos — vyr. 
sk. E. Augaitytė, brolijos — s.v.sl. 
A Comish. Stovyklos maitinimą 
tvarkė Genė Comish ir s. I. Ger- 
džiūnienė. Stovyklos iždininkas s. A.

ir SKAUČIŲ STOVYKLA
Gerdžiūnas, pirmoji pagalba — ps. 
T. Philpott ir G. Lipedė. Sporto 
vadovas ps. J. Žilinskas. „Taukuotą 
puodą“ ir tautinius šokius pravedė 
vyr. sk. K. Harmes-Markevičiūtę 
laužams vadovavo — vyr. sk. Z. Ži
linskaitė, pionerija — vyr. sk. A. 
Gedminaitėj lietuvių kalba — H. 
Gasperas, ir t.t.

Stovykla buvo padalinta į ke
turias pastovykles: skaučių „Birutės“ 
pastovyklės vadovė — vyr. sk. E. 
Augaitytė, skautų „Vytauto“ pasto
vyklės vadovas — s.v.sl. A. Cornish, 
„Ateitis IV“, jaunių ir šeimų pasto
vyklės vadovė — vyr. sk. R. Gaspe- 
raitė, skautininkų „Atžalyno“ vado
vas s. A. Gerdžiūnas.

Graži Sodybos gamta ir patenki
namas oras leido įvykdyti gerai pa
ruoštą ir įdomią programą, kurią 
paruošė patys jauniejivadovai. Teko 
atlikti įvairiausius uždavinius skilčių 
sistemoje, per praktinius skautiškus 
užsiėmimus, įdomių ir jaunimui 

Lietuvių Sodyboje Stovyklautojai.

mokyklos Bordone. Dėka s. Vidos 

Gasperienės pastangų, mokomosios 
karių mokyklos karininkas leido 
dalyvauti ir skautams parodyti jų 
sumanumą bei jėgą. Stovyklautojai 
iš ten grįžo kupini įspūdžių.

Vakare, po lauželio, žvakučių 
šviesoje dvasios vadas kun. Aleksan
dras Geryba pašventino būklą, at
našavo Šv. Mišias.

Netoli stovyklavę anglų skautai,- 
ės su vadovais aplankė mūsų sto
vyklą ir dalyvavo lauže. Nepamiršo 
mūsų Jubiliejinės Stovyklos Derbyje 
ir Lietuvoje jubiliejinėje stovykloje 
dalyvavęs skautininkasBarry Parker. 
Iš jo išgirdome gražių atsiliepimų 
apie Lietuvą, Lietuvos skautų vado
vų priėmimą. Jis mus pasveikino ir 
linkėjo ištvermės ir sėkmės mums 
žygiuojant Rūtos-Lelijos skautiš
kuoju taku.

Ypatingą pasisekimą turėjo 
jaunučių (3-6 metų) pastovyklė 
„Ateitis IV“, kur mažieji drauge su 

šavo tėvais stovyklavo pagal skautišką 
programą, vadovaujant vyr. sk. R.
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v.s. J. Alkis LSS Europos Raj. vadas 
„Aušros“ tunto sesei sega užtarnautą 
žymenį.

Gasperaitei. Penki „Aguonėlės“ ir 
„Giliukai“, po įžodžio pasipuošę jų 
šakos kaklaraiščiais,o penkios pauk
štytės, keturios skautės ir viena 
vyresnioji skautė, pasipuošė tų šakų 
kaklaraiščiais. Brolijos pastovyklėje, 
po egzaminų, davė įžodį: vilkiuko — 
vienas brolis, skauto — keturi, 
prityrusio skauto — vienas, skautų 
vyčių — si. A. Gasperas, si. R. 
O’Brien ir si. G. Jakimavičius. Penki 
skautų vyčių kandidatai buvo supa
žindinti su skautų vyčių tradicijomis.

Šeštadienis buvo skirtas sve
čiams ir tėveliams lankytis ir stovyk
los uždarymo iškilmėms, atsisveiki
nimo lauželiui. Vėliavų aikštėje prie

, s. V. Gasperienė ir v.s. J. Maslauskas 
Gilvelio Parke.

kryžiaus ir rajono papuošimo, skau
tai,-ės išsirikiavo su vėliavomis ir 
gairelėmis, s. V. Gasperienė — sto
vyklos viršininkė pasveikino stovyk
lautojus skautišku šūkiu. Perskai
tomi Seserijos Vyr. Skautininkės ir 
Brolijos Vyr. Skautininko įsakymai, 
kuriais apdovanojami: s.v.v.sl. A. 
Klimas — „Tėvynės Sūnaus“, vyr. 
sk. R. Gasperaitė — „Vėliavos“ ir 
s.v.v.sl. G. Jakimavičius — „Pažan
gumo“ Garbės žyminiais. LSS 75-io 
deimantinės sukakties proga rėmė
jams išleistais ženklais už darbų ir 
talką organizuojant stovyklas pa
gerbti: Genė Cornish, B. Levinskie- 
nė, V. Banaitis — Sodybos vedėjas 
ir G. Lipedė. Jaunesnieji skautukai 
apdovanojami dovanėlėmis. Nepa
miršti ir pastovyklių vadovai.

Stovyklautojus raštu pasveikino 
v.s. fil. S. Miknaitis— LSS Tarybos 
Pirm., v.s. G. Deveikis — LSB Vyr. 
Skautininkas, s. dr. kun. S. Matulis. 
MIC, skautininkai— E. R. Šovai, S. 
Br. Vaitkevičius, A. Jakimavičius, 
Br. G. Zinkai, Manchesterio ir 
Bradfordo bei Škotijos klubų pirmi
ninkai, J. B. Levinskai — „Budėki
me“ administratorius ir visa eilė 
mūsų rėmėjų ir LSS Garbės narių. 
AČIŪ visiems!

Pabaigai visi stovyklautojai ir 

svečiai susirinko prie atsisveikinimo 
laužo. Pasigirsta dainos, šūkiai, 
pasirodymai. Vyr. sk. K. Harmes- 
Markevičiūtė skaito „Taukuotą 
Puodą“. Ypač gražiai pasirodo 
jauniausieji stovyklautojai. Nus
kamba „Lietuva brangi“... Po to, 
skautų vakarinė malda, „Ateina 
naktis“ ... Skautai vyčiai savo pasto
vyklėje užbaigia Jubiliejinę Stovyklą 
skautų vyčių tradicine sueiga ir 
atsisveikinimu.

Budžiu!
v.s. J. Maslauskas

ps. Tomas Dundzila Gilvelio Parke 
Anglijoje.
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ATLANTO RAJONAS
Bostono “Baltijos” ir “Žalgirio” tuntų vadovai, 

kurių dalis dalyvavo Jubiliejinėje stovykloje Rakė, 
suruošė sesėms ir broliams trijų dienų iškylą, kuri 
įvyko rugs. m. 10-12 dienomis, Massasoit BSA 
stovyklavietėje prie Plymouth, MA. Dalyvavo 
vienuolika vilkiukų su vadovais sk. vyčiais 
Gintaru Subačių ir Marium Žiaugra.. Nuo jų 
neatsiliko ir šešios paukšt¥tės, kurioms vadovavo 
ps. Birutė Žiaugrienė, ps.fil. Aldona Lingertaitienė 
ir ps. Lina Subatienė. Penki skautai ir keturi 
prityrę skautai. Jiems vadovavo sk.vyt.fil. Jonas 
Valiulis ir sk.vyt. kun. Jonas Zikas. Ps. Naida 
Šnipaitė Lituanicos 75 stovykloje ėjo prit. sk. 
komendantės pareigas, o š ioje iškyloje vadovavo 
skautėms ir prityrusioms sk. Prie iškylos 
pasisekimo prisidėjo šešios vyr. skautės ir penki 
broliai vyčiai.

Pagrindinį vadovų sąstatą sudarė “Baltijos” t-loi 
tuntinihkė ps.fil. Jūratė Aukštikalnienė, “Žalgirio” 
t-to tuntininkas s.fil. Algis Adomkaitis ir tuntų 
ryšininkė ps.fil. Glorija Adomkaitfenė.

Massasoit stovyklavietę turi didelį žemės plotą, 
ežerą, strėlių šaudymo aikštę, namelius nakvynei 
ir administracijos pastatą bei virtuvę.

Iškylautojai atsivežė savo palapines ir įsirengė 
lauko virtuvę. Buvo iškilmingas atidarymas ir 
uždarymas ir du laužai.

Dalyvavo 46 sesės ir broliai. Nedalyvavusiems 
Jubiliejihėke stovykloje Rakė buvo malonu 
paiškylauti ir pasidalinti įspūdžiais su tais, kurie 
ten dalyvavo. Iškylautojus aplankė Atlamnto 
fajono vadė j.v.s. Genovaitė Treinienė.

Sesė Vėtra.'

Prityrę skautai vyčiai. Kazys Adomkaitis, Linas 
Phillips, Aras Knašas, Jonas Zikas. Jonas Valiulis, 
Jonas Kriščiūnas

Skautas vytis Gintaras Subatis. vilkiukai 
Alvydas Knašas, Aloysas Hauser, Aliukas 
Wolasenko, Vytenis Krukonis, Gintas Adomkaitis

Paukštytės. Angelika Kazikaitytė, Vida 
Žiaugraitė, Kristina Lingertaitytė, Lina Dabrilaitė

ps. Naida Šnipaitė, skautė Gilija Aukštikalnytė, 
prit.sk. Dailė Aukštikalnytė, sk. Gina Skalat
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Aukštai iškelsiu savo skilties gairelę!

Surišim taip, kad niekas neatriš!

Paukštytės/Udrytės dažo kiaušinius 
Tautoramos dienai.

„Žvaigždyno“žvaigždutės—Paukšty- 
čiiį-Udryčių pastovykleL
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CHICAGO „AUSROS VARTŲ” TUNTE

Ir vėl prasideda darbo metai 
„Aušros Vartų” tunte. Atostogų 
šiais metais lyg ir neturėta. 
Nors skaučių sueigos nevyko 
vasaros metu, bet tuntininkė 
ps.fil. Renata Borucki su stovyk
los administratorium vs.fil. Liu
du Ramanausku ir padėjėjais 
nuo pat pavasario ruošė stovyk
lavietę LSS 75-to jubiliejaus 
stovyklai. Stovykla jau praeity, 
o vadovių darbas, atrodo, net ne
sustojęs, prasideda vėl iš naujo.

Ramų ir tvarkingą pirmąjį šio 
laikotarpio tunto vadijos posėdį 
veda tuntininkė Renata. Lapai 
išdalinti, viskas parašyta, paaiš
kinta. Taip, kaip ji pratusi sa
vo profesijoje, ir pareigingai, 
kaip sako skautės įstatai.

Prieš dvejus metus perėmusi 
tuntininkės pareigas, ji tuoj 
pasiūlė mintį „Aušros Vartų” 
tunto, Vidurio rajono bei Seseri
jos vadovybėms, kad lietuviškos 
skautybės veiklai ir jaunimo ge
rovei yra svarbiau dirbti bend
rai, negu keliuose smarkiai 
sumažėjusiuose vienetuose. 
Tuntąvadija ir vyresnieji būre
liai nuoširdžiai jos sumanymą 
remia. Bet kol sumanymai, pa
siūlymai, pasitarimai „taps kū
nu” — reikia dirbti, tęsti toliau 
tą Dievui, Tėvynei ir Artimui 
pasižadėjimą.

Taigi, kol brolio Liudo koman
da tvarkė ir puošė rajoną}tunto 
sesės ruošėsi stovyklai. Štai jos 
— „Aušros Vartų” tunto vado
vės, dirbusios Jubiliejinėje sto
vykloje: ps.fil. Renata Borucki, 
s.'fil Laima Rupinskienė, v.s. Al
bina Ramanauskienė, v. si. Jen
nifer Antanaitytė, v. si. fil. Vi
da Brazaitytė, psl. Julija Valai
tytė, v.sl. Lidija Polikaitienė, 
psl. Zita Baltramonaitė, s. Au

relija Vaičiulienė, s. Irena Va
laitienė, psl. Ona Antanaitienė 
ir brolis vs. fil. Liudas Rama
nauskas.

Tunto vadijos posėdyje stovyk
lautojų atsiliepimai apie Jubi
liejinę labai gražūs. O kai sesė 
tuntininkė įnešė didžiulę, gra
žią juostą, „Gintaro” vadovių 
mokyklos vedėjos v.s. Gilandos 
Matonienės nuaustą Skaučių 
Seserijos Jubiliejinei stovyklai, 
buvome labai maloniai nuste
bintos. Ta milžiniškoji juosta 
kabojo aukštai tarp medžių ir 
puošė Seserijos rajoną, o stovyk
los uždarymo metu buvo pado
vanota mūsų tuntininkei. Ačiū 
Vyriausiai skautininkei Birutei 
Banaitienei, sesei Gilandai ir 
stovyklos vadijai.

Skautiško ačiū ir lauktuvių 
sulaukė „Aušros Vartų” tunto 
sesės iš v.sl. Žibutės Gadeikytės, 
„Loretos Asanavičiūtės” drau
govės draugininkės Klaipėdoje. 
Ji dėkoja už įvairių reikmenų 
siuntinį draugovei, už sesės 
Kamanauskienės atvežtas lauk
tuves į Jubiliejinę stovyklą 
Palangoje. Mums sesė Žibutė 
atsiuntė Klaipėdos gairelę, 
lankstinuką apie Lietuvą ir 
savo draugovės sesių ir brolių 
pieštus plakatus, kuriuos. mes 
iškabinsime tunto sueigoje, kad 
visos galėtų pasidžiaugti. Sma
gu, kad išeivijoje gimusios jau
nosios „Aušros Vartų” tunto 
vadovės taip gerai suprato. Vyr. 
skautininkės B. Banaitienės 
pasiūlymą ir paskyrimą mums 
draugauti su Klaipėdos skautė
mis, lygiai taip smagu, kad klai
pėdietės tinkamai skautiškai 
atsiliepė.

Dabar šeštadieniais vėl vyks
ta sueigos Lemonte.'„Saulučių” 
draugovei vadovauja s.fil. Lai

ma Rupinskienė. „Gabijos” 
draugovės vyr. skautės , vado
vaujamos ps. J. Valaitytės,suti
ko paruošti tunto sueigą.

Pirmasis tunte vyr. skaučių 
1 „Mirgos” būrelis, kuris savo 
skautiškoje kuprinėje turi arti 
400 metų! skautavimo, šiuo 
metu padeda Vaišvydavos mies
telio, prie Kauno, naujai skau
tų,-čių draugovei. Kai ten per
nai buvo pareikštas noras steig
ti skautus, „Mirgos” tuoj pa
siuntė Jolantai Martišauskienei 
skautiškas knygas, vėliau įvai
rių užsiėmimams priemonių, o 
dabar ruošiasi draugovę aprū
pinti medžiaga uniformoms. 
Būrelio vadovė yra v.s. Albina 
Ramanauskienė.

„Kun. Gražinos” vyr. skaučių 
būrelis, siuntiniais rėmęs kelias 
šeimas Lietuvoje, šiuo metu pri
siėmė ant savo pečių ypatingą 
naštą. Būrelio narė s. Aldona 
Kaminskienė gavo prašymą pa
rūpinti 100 akinių beveik 
akliems Lietuvos vaikučiams. Ji 
prašymą priėmė, kas savaitę 
aukoja dvi savo dienas tam dar
bui, o būrelio sesės įvairiais 
būdais stengiasi padėti rinkti 
aukas. Reikia surinkti 10,000 
dol., o tai yra labai sunkus 
uždavinys, nes tie, kurie auko
ja, aukoja jau ne vienam projek
tui, remia ne vieną šeimą. 
Šiems darbo metams būrelio va
dove išrinkta s. Regina Smolins- 
kienė. Aukos prašomos siųsti ps. 
Rūtai Spurgienei. Taip pat 
„Kng. Gražinos” būrelio sesės s. 
D. Gierštikienė, I. Garunkštienė 
ir R. Smolinskienė yra „Vaikų 
vilties” savanorės, lengvinan
čios tą sunkią ligonių vaikučių 
ir jų motinų dalią.

A. Namikienė

20

24



VOKIETIJA

Aušros tunto skautai sueigoje. Prieky iš kairės: ps. Tomas 
Dundzila, p. Bacevičienė iš Brazilijos, s. Petras Veršelis ir E. 
Lucienė

Vasario 16 gimnazijos Aušros tunto 
rėmėjai Eugenijai Lucienei įteiktas 
Padėkos ordinas su rėmėjos kaspinu. 
Šalia jos Stovi Monika Šulcaitė.

Vasario 16 gimnazijos Aušros tunto 
sueigoj paukštytės įžodį duoda Lina 
Šmitaitė.

Nuotraukos M. Šmitienės

Vasario 16 gimnazijos Aušros tunto 
naujieji skautai. Iš kairės: Artūras 
Mykolaitis, Rūta Vitkauskaitė ir Kari
na Kosekaitė.

u
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Nuotraukos Aldonos Dambauskienės
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SKAUTŲ VYČIŲ
SAVAITGALIS
ANGLIJOJE

Skautai vyčiai ir kandidatai š.m. Europos rajono stovykloje, Anglijoje. II eil. 
antras iš k. — klevelandietis skautas vytis Andris Dunduras.

LSS skautų vyčių Vydūno 
būreliui Anglijoje šiuo metu 
vadovauja skautas vytis s. 
Vladas Gedmintas. Jo pastan
gomis, talkinant vs. Jarui 
Alkiui, Bradfordo lietuvių klube 

i „Vytis” rugsėjo 12-14 d. vyko 
skautų vyčių ir kandidatų suva
žiavimas.

Į Bradfordą penktadienio va
kare atvykusius skautus vyčius 
pasitiko s. Irena Gerdžiūnienė 
ir M. Grybienė. Šeštadienio rytą 
atvyko skautai vyčiai — vs. 
Jaras Alkis, s. Vincent O’Brien, 
vs. A. Gerdžiūnas, vs. J. Mas- 
lauskas ir kiti. Rytą vykusioje 
sueigoje dalyvavo 18 skautų 
vyčių ir kandidatų. Po pusryčių 
būrelio pasitarimui vadovavo 
būrelio vadas s. Vladas Gedmin
tas, talkinamas vs. J. Alkio. 
Skautams vyčiams buvo apibū
dinta vyčiavimo prasmė ir sie
kiai. .Paryškinta, kad skautas 
vytis gyvenime vadovaujasi 
skautybės dėsniais ir sk. vyčio 
šūkiu: „Tarnauti Dievui ir 
Tėvynei, tarnauti artimui ne vž 
atlyginimą, bet už savanoriškai 
atliktos pareigos jausmą”.

Skauto vyčio kandidato A. 
Blinstrubo vadovaujami skautai 
kandidatai ir sk. vyčiai išvyko 
į apylinkes atlikti vyčiavimo 
uždavinių.

Sekmadienį vyko diskusinis 
pasitarimas, vadovaujant s. VI. 
Gedmintui ir vs. J. Alkiui. 
Kalbėta apie tolimesnį vyčia- 
vimą, įžodį, lapkričio mėn. 
numatomą sueigą Sodyboje ir 
kt. Skautininkas J. Maslauskas 
padėkojo vyčiams už stovykloje 
gerai atliktas pareigas.

Klubo salėje 2 vai. p.p. įvyko 
sueiga, kurioje dalyvavo ir 
klubo valdyba bei skautų 
rėmėjai. Skautai vyčiai ir kan
didatai rikiuotėje įnešė Lietuvos 
trispalvę. Būrelio vadui VI. Ged
mintui raportavo būrelio vado 
pavaduotojas sk. vytis si. M. 
Ludvig. Skautų maldą perskai
tė vs. J. Maslauskas. Būrelio 
vadas pasveikino sueigos sve
čius, skautus ir visuomenei 
pristatė garbiuosius veteranus 
ir LSS Garbės narius Vytautą 
Gurevičių, S. Grybą ir A. Bučį. 
Jis sueigos dalyviams apibūdino 
vyčiavimo prasmę. Žodį tarė LSS 

Europos rajono vadas vs. J. 
Alkis. Jis kalbėjo DBLS vardu. 
Pasveikinęs dalyvius, papasako
jo apie skautišką veiklą ir 
dalyvavimą Jubiliejinėje sto
vykloje JAV-se. J. Maslauskas 
už ilgametę paramą ir globą 
pareiškė padėką klubo valdybai, 
nariams, rėmėjams, ūkio 
vedėjams: s. I. Gerdžiūnienei 
skautai vyčiai įteikė dovanėlę, 
o M. Grybienei ir Vyt. Gurevi
čiui — gėlių puokštes ir padėkos 
korteles. Padėkota ir ilgamečiui 
„kukui” s. A. Gerdžiūnui už jo 
pasišventimą skautiškai idėjai 
maitinant skautus. Vyt. Gurevi
čius, „Vyties” klubo pirminin
kas, pasveikino skautus, lietu
viškos skautybės 75 metų Jubi
liejų švenčiančius. Linkėjo va
dovams ištvermės ir sveikatos, 
pabrėždamas, kad klubo durys 
skautams visados atviros.

Skautai vyčiai padainavo 
skautiškų dainų, o s. V. O’Brien 
paskaitė jo redaguotą „Tau
kuotą puodą”.
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Jau po tylos stovykloje, ir budintysis 
pastebi palapinėje šviesytę.

— Kodėl degini žibintą, broli? 
Jau laikas ilsėtis.

— Prašau leisti man dar 
paskaityti miegmaišyje, kol užmigsiu.

— Gerai, bet tik kol užmigsi!
★ ★ ★

Karštą dieną į stovyklos virtuvę 
ateina skautė, prašydama vandens j 
žaidimų aikštę nusinešti.

— Kad tavo atneštas indas labai 
didelis, sese.

— Tada prašau įpilti limonado.
* * *

Vilkiukas stovykloje anksti pabudo. Mažas 
paukštelis kelis kart pagiedpjo savo giesmelę ir 
nutilo.

— Turbūt žodžius užmiršo, — galvoja vilkiukas.
i

Stovyklautoja liko paskutinė aptvarkyti lauko 
virtuvę. Betikrindama ugniavietę nusidegino 
skaudžiai pirštą. Vėliau vadovė, išgirdui kas 
įvyko, klausia:

Ar labai verkei, sese?
— Ne, neverkiau. Nieko nebuvo aplink ir 

niekas nebūtų girdėjęs,
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