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Sveikinimai Skautų Aidui:

Nuoširdūs skautiški sveikinimai Akautų Aido 
administracijai, redakcijai ir skaitytojams, o 
įpatingi sveikinimai visiems draugams, bei 
draugėms nuo MIŠKO AIDO STOVYKLOS 
gražiajame Rakė.

Vių metų skautiški pasiruošimai 
apvainikuojami vasaros stovykla. Sprendžiant 
pagal stovyklaujančių nuotaikas bei 
euntuziazmą, ši stovykla bus viena iš ilgiausiai 
prisimintinų.

STOUVKLR PASIBAIGĖ 
LRIKRS PRADĖTI 

RENGTIS 
SEKANČIAI STOVYKLAI
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< biblioteka y*

Skau tas/ė mandagus/iir riteriskas/kukli

Santūrumas
— pagarbiai elgiasi su visais
— nesigiria, nesipučia ir nelaiko savęs geresniu/e už kitus
— visad džiaugiasi kitų patarnavimais ir padėkoja
— švelnus/i žodžiais, veiksmais
— lygiai elgiasi su draugais ir nepažįstamaisiais
— nežemina kitų, bet laiko juos vertingais
— ne vienas/a 'čiauška', bet leidžia kitiems dalyvauti 

pokalbiuose, užsiėmimuose
— užleidžia vietą, laiką kitiems
— nepažeidžia kitų teisių, reikalaudamas/a savo
— stengiasi visiems atsilyginti geru
— kreipia daugiau dėmesio į vidaus savybes ir įpročius

•negu į išorę ar išorinį apsirengimą
— žino, kad žmogaus charakteris svarbiau negu išorė
— valdo liežuvį, kontroliuoja savo žodžius
— laimėjimuose nesididžiuoja

Aukščiausias santūrumas
Būkite vieningi, užjaučiantys Kitus, mylintis brolius, gailestin
gi, nuolankūs (i Pt 3,8).
Nuolankiai kitus vertinkite aukščiau už save ir žiūrėkit kiek
vienas ne savo naudos bet kitų. Būkite tokio nusistatvmo, kaip 
Jėzus Kristus (Gal 2,3).
Būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir 
Dievas Kristuje jums buvo atlaidus (££4,32).
Nemanykite apie save aukščiau, negu dera manyti (Rom 
12,3)-

Tegu puošia jus ne išorė (šukuosena, auksas ar ištaigingi dra
bužiai), bet žmogiškosios širdies slaptumą: nesugadinta švel
ni ir taikinga dvasia, kuri brangi Dievo akyse (iPt 3,3-4). 
Būkite tarpusavyje svetingi be murmėjimo (iPt4,9).

Pagalvok:
1. Kas Mbtausiai patinka kitų žmonių elgesy?
2. Ar pastebi, kai pats/i esi nemandagus/i kitiems? Kam? 

Kokiomis aplinkybėmis? Kodėl?
Jei tave kas nors apkaltina neteisingumu, kaip atliepi?

4. Koks mandagumo pareiškimas labiausiai apleidžiamas 
šeimoje, mokykloje, gatvėje?

5. Ką dėkingumas turi bendro su mandagumu?
6. Ar koks nors mandagumas būna išjuoktas?
7. Kaip supranti riteriškumą/kuklumą? suminėk keletą 

žmonių, kurie tau atrodo riteriški/kuklios.
8. Kokios reikšmės turi mandagumo taisyklės krautuvėse, 

gatvėje, vairuojant, sportuojant?
9. Kas padeda žmogui būti mandagesniam? 

Kokios reikšmės turi išorė?
10. Ką daryti, kad vis mažiau sau dėmesio trokštumei 

ir džiaugtumeis paprastu su kitais bendravimu?
n. Kaip Jėzus buvo 'gentleman’ — kaip Jame pasireiškė 

švelnumas, mandagumas, kuklumas, atsižvelgimas 
į kitus?

Apsispręsk:
Labiau kreipk dėmesį į savo vidaus charakterio ugdymą 
ir brendimą, negu į išorę.

Pasimelsk:
Dangiškasis Tėve, dėkoju Tau, kad mane sutvėrei puikų/ią 
ir gražų/ią viduje, apdovanotą charakteriu ir įvairiais gabu
mais. Suteik malonę ugdyti savo vidinį nusiteikimą ir nesi
rūpinti perdėtai išore. Padėk man pagerbti visus, nepažei
džiant jų teisių.

Vasarą vienoje stovykloje nemažai vąikų susirgo. Liga buvo 
paprasta — aukšta temperatūra, o nuo jos nuovargis ir silp
numas. Nemalonu stovykloje sirgti, būti varginamiems tem
peratūros ir negalėti įsijungti į stovyklinius užsiėmimus. Ge
rai, kad po vienos dienos visi pasveikdavo.

Stovyklautojai klausydavo slaugės, priimdavo vaistus, paval
gydavo ir apsiversdavo ant kito šono miegoti. Tačiau vienas 
berniukas, kuris iš visų turėjo aukščiausią karštį, po kiekvieno 
patarnavimo vis padėkodavo slaugei ir tik tada apsiversdavo 
ant kito šono toliau miegoti.

vs Seselė ignė

Piešinys yyr. sk. Snaigės Šileikienės
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DANUTĖ

iš sueigos Danutė, parbėgo 
uždususi. Ji įšoko virtuvėn, kaip 
sviedinukas ir, kvapą gaudyda
ma, sušuko:

— Mamyte! Visos skautės va
žiuoja! Ar leisi mane? Ar leisi?

Mama ašarodama pjaustė svo
gūną. Atbula ranka ji perbrau
kė akis ir nustebusi paklausė:

— Tai kurgi jos .važiuoja, Da
nute?

—- A, mama! Kad tu ir nežinai!
— trypinėdama aplink, aiškino 
Danutė: — Į stovyklą! Sesė 
Rima šiandien sakė Leisk 
mane, mamučiuk! Leisk!

Danutė apkabino mamą per 
liemenį ir suspaudė, kiek mažos 
rankutės leido.

— Tai kada bus ta stovykla?
— paklausė mama.

— Vasarą, mamyte! Ir sesė 
Rima sakė pakelt ranką, kas 
nori važiuoti. Ir mes visos pake
lėm. Ir: ji sakė — gerai, ir 
parašys mamoms laišką...

Danutė burbuliavo, kaip 
pakalnėn bėgdamas upelis. Jos 
veidai buvo įraudę, dvi unifor
mos sagos atsisegusios ir nosies 
galiukas suteptas pieštuku.
— Bet,.Danute, vasara dar toli, -
— aiškino jai mama, — ir dar 
daug laiko iki stovyklos. Kai 
gausiu laišką iš tavo draugi- 
ninkės, pakalbėsim su tėte, na 
ir žiūrėsim.

— Leisk, mamutyte, leisk! — 
spaudė mamos liemenį Danutė!

— Jei būsi gera, mandagi ir 
gerai mokysies... j

— O, mama! Tu žinai, kad bū
siu! Tikrai, tikrai būsiu gera. Aš 1
— skautė. O skautė turi būti .

NIJOLĖ JANKUTĖ
Iliustravo 
F.D. Prekerytė

gera. Sesė Rima sakė daug kar
tų. Ir vis daryti gerą darbelį 
sakė...

— Mano darbelis! — pliaukšte
lėjo Danute sau per kaktą ir, 
pačiupusi nešvarią lėkštę nuo 
stalo, įstatė ją į kriauklę ir 
paleido karštą vandenį.

— Mamyte, aš suplausiu tau 

indus. Visus. Tu pailsėk. Gerai? 1 
— plepėjo mergytė, pliuškenda
ma vandenį.

— Atsiraityk rankoves, vaiku
ti! — perspėjo mama ir, atsisė
dusi prie stalo, plačiai nusišyp
sojo.

— Danute, papasakok, ką. 
šiandien sueigoj veikėt, — pap-
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rašė ji.
— Mokėmės skautiškai svei

kintis, mama. Va šitaip!
Danutė sulenkė dešinę ranką 

ir iškėlė du šlapius pirštukus.
— Budėk, mama! — šūktelėjo 

ji ir — vis budžiu! — atsakė pati.
Paskui, prišokusi artyn, kišo 

mamai rankutę prie veido:
— Mamyt, žiūrėk! Šitas pirš- 

i tasreiškia, kd paukštytė klauso 
savo vadovės, o šitas — paukšty
tė stengiasi būti gera. Ar aš 
gera, mamute? Ką? Ar gera? — 
klausinėjo Danutė, įsikibusi 
mamai į ranką.

— Tu, mano paukštyte! — 
apkabino mama savo mažąją 
skautę, — gera, gera...

Bet Danutė jau išslydo iš 
glėbio ir, pasičiupusi šepetį, 
šlavė virtuvės grindis garsiai 
šaukdama:

— Rai-rai-rai-rita-rai-rai-rai 
opa-pa-tra-lia-lia-lia-lia!

Baigdama pjaustyti svogūną, 
mama galvojo apie stovyklą:

— Ar leist Danutę, ar ne? Vos 
per šešerius metukus persiri
tusi, ar nebijos miško? Ar nepa
siges naktį mamos?

O Danutės balsiukas jau 
skambėjo iš salono:

— Sto-vyk-lon, sto-vyk-lon! 
Va-žiuo-jam, va-žiuo-jam! — 

' dainavo ji, perrėkdama aštrų 
geltonosios kanarėlės švlpimą.

APIE ŽVĖRIS 
IR MEDŽIUS

Pavasaris Danutei buvo ilgas.
Ji laukė stovyklos, o tos dienos 
kaip tyčia slinko, lyg sliekai. 
Buvo jau šilta ir gražu. Vaikai 
važinėjo dviračiais, gatvėse 
skambėjo ledų pardavėjo varpe
liai, ir Danutė tingėjo mokytis. 
Nelabai, bet gerą trupučiuką...

Pagaliau atėjo atostogos. Ir 
pagaliau tėtė užrašė Danutę į 
stovyklą. Nuo tada Danutė pra
dėjo sukinėtis aplink kalen

dorių, juodu pieštuku užbrauk
dama praėjusias dienas.

— Tėte, mama! — sukliko ji 
vieną vakarą, net abu tėvai 
krūptelėjo, — žiūrėkit! Tik 
savaitė beliko! Tik savaitė iki 
stovyklos!

Ir ta savaitė buvo neapsaky
tai linksma: tėtė nupirko Danu
tei miegmaišį ir stovyklinę 
lovutę, o mama padėjo jai į la
gaminą susikraut drabužėlius.

Miegmaišį Danutė tuoj pat 
išbandė.

— Tėte, žiūrėk! — kikeno ji, 
įsilindusi į maišą, — aš meška 
Lepečka, o čia mano urvas!

Ir Danutė taip baisiai sumau
rojo, kad jos mažasis broliukas 
Vidutis nusigando ir rėkdamas 
apvirto.

— Tu meška! Netikėlė! — 
pasakė Danutei tėtė, keldamas 
Vidutį. Bet nei Vidutis, nei tėtė 
nepyko.

Kas gi galėjo šiuo metu ant 
Danutės pykti? Ji buvo tokia 
gera ir tokia paklusni, kaip 
niekad. Apie stovyklą ji kalbėjo 
i.- dainavo nuo ryto iki vakaro. 
'Net naktį mama girdėjo ją per 
miegus kalbant apie mišką.

— Tėte, — nesiliovė klausi
nėti Danutė, — ar tame miške 
gyvena meškos? O vilkai?

— Ne, dukrele.
— Tai liūtai? — pasipurtė 

Danutė.
— Ne. Liūtai gyvena Afrikoje.
— Tai gal ten bus tigrų? — 

Danutės akys plėtėsi iš baimės 
ir įdomumo. , . ,(Bus daugiau)
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Ačiū už tėtę

Malonu, kai tėtė, 
pabaigęs darbą, 
būna namie.
Tada kartu 
ką nors dirbame, 
pasikalbau 
arba žiūrim televiziją. 
Ačiū, Dieve, jog 
tėtė moka pajuokauti 
ir mane supranta, 
kai gerai nesijaučiu.

MANO ŠEIMOS KELIONĖ 
IŠ LIETUVOS Į UŽSIENĮ
Ar jau nutarei laimėti šį ra

šinių konkursą? Kodėl ne? Gal 
tavęs neparagino tavo vadovas, 
-ė? Jei ne, tai laikas pradėti.

Konkursas baigiasi 1995 m. 
spalio 8 d. Rašinius siųsti: s.fil. 
Ramunei Lukienei, 2900 W. 
100th Place, Evergreen Park, IL 
60642.

Xd Xd Xd Xd Xb Xd Xd

SKILČIŲ SILUETAI

IR ŠOKIAI

OPŠRUS
Cytt-tt... 

Purpurinis ir baltas

ŠIKŠNOSPARNIS 
Ci-ci-ci 

Šviesiai mėkynas 
ir juodas

BEBRAS 
Ploti delnais 

mėlynas ir geltonas

LOKYS 
Būrrr...

Rudas ir juodas

BAUBLYS 
Pilkas ir žalias
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X E O® N S ® m o m ®®s®®iį
Tddas Miniotas

Tęsinys

Į Trinidadą atplaukėme iš Rio de 
Janeiro. Užsukome čia, kad tiktai 
papildyti vandens ir kuro atsargas 
pakeliui į Venezuelą. Sostinėje 
Port of Spain purvina, 
prišiukšlinta, ant šaligatvių guli 
narkomanai, ant kiekvieno lango 
grotos. Bet buvome labai 
nustebinti, kad niekur neprirašinėta 
ant sienų ir tvorų. Tai, ko gero, 
vienintelė tokia vieta pasaulyje.. 
Kodėl? Gal tingi rašyti,, gal 

nemoka rašyti, o gal brangūs 
dažai.

Trinidado ir Tobago herbas 
ir vDliava

Tobnoo s

s.

Port oi S V'"'1 
6’.1

I Porijns

-—• P4O į J Redhcdas 
Tunnpūna V

Sanqre grandė

308 ifiaras
^5° ^Trinidado

° Prinses Ta u na s
rajagrajarA

Sipanja ^^rGatenlos kt/i

Į La 

šriftonašas

i

'9* TRINIDADAS IR TOBAGAS
50 0 50 k,„

62' 1 Venesuela

Mes buvome įpratę, kad Pietų 
Amerikoje visi vėluoja. Jeigu kas 
ateina laiku, tai mano, kad jį 
ištiko kokia nelaimė.

Buvome pakviesti į ponios 
Beatričės dvarą, kur yra didžiulis 
baseinas, arklių jodinėjimui. 
Namas labai gražus, senoviškas. 
Pilna įvairių senienų iš visos 
Venezuelos.

Caracas mieste įvairių luomų 
žmonės gyvena susimaišę. Langai 
grotuoti net iki 3- aukšto. Kodėl? 

/Gal čią_plėšikai. įskraido, . kaip 
/varnai. Diselinis kuray labai 

’ pigus. Tik 20 c. galionas. Todėl 
visi važinėja didžiuliais 
automobiliais.

Visi lietuviai gyvena gražiose 
vietose, dideliuose namuose.

Plaukiant į Caracas visą laiką 
nebuvo vėjo, o kai atplaukėme į 
uostą pradėjo pūsti toks vėjas, 
kokio mums reikėjo. Caracase mus 
labai maloniai priėmė vietiniai 
lietuviai. Čia pirmą kartą buvome 
Lietuvos ambasadoje priėmime.

Mus labai nustebino Angelė 
Mažeikaitė, kuri atėjo sutartu laiku.

Venesuelos herbas ir vėliava
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©AHW®I8 iFBOISBAHįM
Jau nuo senų senovės žmogus. 

ir gamta yra neatskiriami. 
Kalnai, medžiai, upės visada 
būna persipynę su žmogaus 
gyvenimu.

Dauguma žmonių, turėdami 
laisvą minutėlę, patraukia 
ilsėtis į gamtą. Juk ir visų vals
tybių skautai savo stovyklas 
rengia ne miestuose ar prie jų, 
o visada rengia toliau nuo 
triukšmo, nuo žmonių spūsties, 
eina kuo toliau į miškus ar į 
kalnus. Juk ir skautų įstatuose > 
įrašyta, kad skautas — gamtos 
draugas. Todėl mano manymu, 
visas gamtos programas reikia 
plėsti ir tobulinti. Vispusiškai 
reikia siekti, kad kiekvienas 
skautas būtų gamtos draugas, 
ne tik pagal įstatą, bet ir širdyje 
bei darbuose, gamtą puikiai 
pažinodamas, mylėdamas, 

; tvarkydamas bei tausodamas.
Norint pasiekti geresnių re- 

: zultatų, reikia nuo pat mažens 
eiti į gamtą: kalbėti apie me- 

t džius, gėles, dangų, gyvulius ir 
gamtos^ saugojimą. Mes visi 
puikiai žinome, kad iškirtus 
visus medžius/žmones neturėtų 
kuomį' kvėpuoti, todėl ir skau
tams /reikia labai gerai žinoti 
kokį medelį galima kirsti savo 
lazdai, gairelės kotui ar kokiam 
pionerijos projektui, kokį reikia 
auginti.

Kaip pavyzdį noriu pateikti 
vieną matytą vaizdelį Jubilie
jinėje stovykloje: skautas nupjo
vė jauną medelį, kad galėtų 
pasidaryti gairelei kotą, o tas 
medelis galėjo išaugti į didelį 
medį ir augti dar šimtą metų. 
Kodėl skautas nupjovė medelį? 
Tikriausiai jam trūko meilės 
gamtai ir medžiui jau vaikys
tėje. Manau, kad jis tai 

padarė ne iš blogos valios, o 
nežinodamas. Per mažai, matyt, 
jam buvo aiškinta apie meilę 
gamtai, apie sveikų medžių 
svarbumą. Juk gairelės kotui 
pasidaryti užtektų kokio krūmo, 
ar nesveikos medžio šakos. Jei, 
prieš kirsdamas sveiką medį, 
skautas būtų žinojęs kiek ilgai 
užtrunka tam medeliui išaugti, 
jis tikrai būtų jo. nekirtęs.

Aš puikiai prisimenu savo vai
kystę, kai vaikščiodavau grafo 
Pliaterio parke ir kiekvieną; 
kartą su didžiausiu susidomė
jimu žiūrėdavau į šimtamečius 
medžius. Daug man pasakodavę 

mano promočiutė, močiutė, 
mano tėvai apie to parko is
toriją; man tas parkas buvo tar-! 
si šventovė. Aš žinojau visus 
medžių pavadinimus ir kurioje 
parko dalyje koks medis auga. 
Man buvo be galo širdyje grau
du, kai pernai sužinojau, jog 
audra nulaužė gražiausią, 
didžiausią, vienintelę parke 
Veimutinę pušį, kuri puikavosi 
parko centre. Man buvo skaudu, 
nes su ja aš augau nuo pat 
kūdikystės. Todėl nuo pat 
mažens vilkiukams reikia pra
dėti aiškinti, pasakoti apie 

gamtą; kuo daugiau rodyti 
jiems medžius, krūmus, gėles, 
vabalus, dangų su nuosta
biomis, paslaptingomis 
žvaigždėmis.

Dabar stovyklose taip pat 
vyksta daug įdomių užsiėmimų, 
bet jų neturi būti mažinama, o 
priešingai, dauginama. Aš 
puikiai prisimenu savo pirmą 
stovyklą Kernavėje, tada mes 
keli skautai dalyvavome 
užsiėmimuose su vilkiukais, 
kuriuos pravedė kunigas 
Saulaitis. Buvo pasakojama 
vilkiukams apie jiems rūpimus 
klausimus: apie vabalus, gry- 

į bus, medžius, akmenis. Buvo 
i nuostabu žiūrėti su kokiu susi
domėjimu vilkiukai klausėsi 
kunigo Saulaičio pasakojimų 
Jiems viskas rūpėjo, apie viską 
norėjo sužinoti, ir kuo daugiau 
išgirsti. Įdomu buvo ir mums, 
jau vyresniesiems. Prisimenu ir 
kitą labai įdomų užsiėmimą 
gamtoje, kai buvau Rambyno 
stovykloje. Skautai suskirstyti 
grupėmis išėjo į mišką. Jie 
turėjo parnešti kuo daugiau 
Įvairių rūšių augalų. Kitą dieną 
iš surinktų augalų buvo padary
tas Į paroda J ir po kiekvienu _
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augalu buvo parašyti pava
dinimai. Tai buvo didžiulė 

.„.„nauda: skautai galėjo
susipažinti su įvairiais augalais, 
kurių prieš tai nežinojo. Galbūt 
reikėtų organizuoti konkursus, 
kas pažįsta daugiau augalų rū
šių.

Tokios programos yra nuosta
bios ir be galo naudingos, bet, 
mano manymu, jų turėtų būti 
nors keletą vienos stovyklos 
metu. Jubiliejinėje stovykloje 
Rakė, mano sesuo davė paukš
tytės įžodį. Tai buvo jos pirmoji 
stovykla ir jai paliko labai 
stiprų įspūdį kunigo Saulaičio 
pasakojimai apie mėnulį ir 
žvaigždes. Jinai net prašė tėčio, 
kad jai nupirktų knygą apie 
žvaigždynus. Reiškia, užsiė
mimo įspūdis buvo labai didelis, 
bet trūko užsiėmimų apie 
gamtą. Žinoma, paukštytėms 
įvairūs darbeliai yra reikalingi, 
bet, taip pat, yra be galo reikal
ingi ir užsiėmimai apie augalus, 
medžius ir t.t. Ar žinos kuo ski
riasi medis nuo krūmo? Vaikai 
visada ilgisi gamtos ir jiems 
patinka iškylos į gamtą. Jeigu 
nuo mažens išmoks mylėti 
gamtą, susipažins su ja, jis ir 
toliau ja domėsis ir perduos savo 
patyrimą jaunesniesiems. 
Manyčiau, didesnį dėmesį gam
tos pamokoms turėtų skirti 
jaunesniųjų skautų vadovai.

Susipažinimas su gamta 
skautui teikia dvejopą naudą. 
Pažindamas ir mokydamasis 
apie gamtą jis tuo pačiu 
tobulina ir lietuvių kalbos ži
nojimą. Ir lietuvių kalbos 
žinojimas, ir meilė gamtai, tai 
visų skautų ryšys su mūsų pro
tėviais, su mūsų Tėvyne — 
Lietuva.

Skautas vytis kandidatas
Saulius Dambauskas

^kras skaufas
Kiekvienas pažįsta tikrąjį skautą.
Jį galima sutikti gatvėse, keliuose, žodžiu, visur.
Ji tuoj pažinsite iš jo tvarkingos uniformos, jo links

mo veido ir iš sveikos išvaizdos, kurią jam duoda nuogi, 
nuo saulės apdegę keliai.

Tikras skautas visada turi pirmojo patyrimo laipsnio 
ženkliuką. Jis žino savo dalyką. Kiekvienu-atsitikimu jis 
ras, kas darytina. Jis gerai pasinaudoja savo skautiško
mis žiniomis, ir jo laipsnių ir specialybių ženklai rodo, 
ką tikrai jis gali padaryti.

Tikras skautas turi energingą eiseną ir malonią darbo 
žmogaus išvaizdą. Ir juo daugiau jūs turite su juo rei
kalų, tuo labiau jis jums patinka. Jį visi myli Jis neįsi- 
vaizdinėja, yra ramus ir išmintingas. Į kiekvieną klausimą 
jo atsakymai aiškūs ir protingi.

Tikras skautas visada pasiruošęs padėti ir noriai daro 
geruosius darbelius.

... Ir kiekvienas pažįsta skautą apsileidėlį...
Bet skautybė turi tikslą paimti paprastą nesuformuotą 

jaunuolį, nieko nežinantį, nedisciplinuotą, tačiau, ' turintį 
medžiagos — ir iš jo padaryti tikrąjį skautą.

Skautybės tikslas nėra apvilkti jaunuolį skautiška uni
formą ir leisti jam ir toliau eiti tuo pat apsileidėlio žings
niu, kurį jis turėjo prieš tai. Ne! Reikia, kad jis būtų 
pakeistas, ap-dirbtas, kad jis išaugtų, idealus skautas.
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LABIAUSIAI PRISIMINTINA 
STOVYKLA

Gera stovykla pasižymi paten
kintais stovyklautojais. Aš 
negaliu pasakyti kokia stovykla 
visiems geriausiai patinka. 
Kiekvienas asmuo yra skir
tingas ir turi kitokius norus. 
Nepaisant to, man atrodo, kad 
dauguma žmonių jaučia, kad 
geroje stovykloje jie ką nors 
atlieka ir naujo išmoksta.

Iš patirties žinau, kad 
stovykla be pilnos programos 
yra labai nuobodi. Aš tai 
patyriau Tautinėje stovykloje 
1988 m. Mes turėjome labai 
daug laisvalaikio. Grįžusi namo 
pajutau, kad ta stovykla buvo 
beprasmė.

Mano mėgiamiausia stovykla 
buvo „Stelmužės” stovykla 
1992 m. vykusi Rako stovykla
vietėje. Tais metais nevyko nie

ko ypatingo, bet man labai 
patiko mūsų programa. Aš 
stovyklavau su prityrusiomis 
skautėmis. Mūsų uždavinys 
buvo pastatyti vartus, įrengti 
rankšluostines ir stalą. Mūsų 
buvo keturiolika. Mes pasiskirs
tėme į dvi grupes. Pirma grupė 
dirbo prie vartų statymo, o 
mano grupė įruošė rankšluos
tinę ir statė stalą. Darbas ne
buvo lengvas. Mes turėjome 
surasti tinkamus medžius ir 
juos nukirsti. Tai buvo sunkiau
sia, bet smagiausia darbo dalis. 
Po to reikėjo atnešti nukirstus 
medžius iki stovyklavietės ir 
nuskusti jų žievę. Paskui iška- 
sėm duobes ir viską surišome 
stipria virve.

Šioje stovykloje mes beveik 
visą laiką ką nors veikėme. 

Mūsų rankos ir kojos pavargo, 
bet grįžusios iš stovyklos turė- 

i jome daug prisiminimų, ir kuo
mi pasididžiuoti. Nors vartus 
ir rankšluostinę reikėjo išardyti, 
stalas buvo pastovus. Jis dar vis 
tebestovi. Smagu kasmet nuei
ti prie to stalo ir juo pasi
džiaugti. Dar svarbiau, mes 
išmokome, kad mergaitės nėra 
silpnos. Mes galime atlikti tuos 
pačius darbus kaip ir visi kiti.

Stovyklos nuotaika taip pat 
yra labai svarbi geros ir įdomios 
stovyklos dalis. Jei nėra progų 
žaisti ir pajuokauti, vaikai greit 
pavargsta ir nenori klausyti 
vadovų. Taip pat, jei vadovai 
pikti ir nemoka su vaikais dirb
ti, vaikams nebūna smagu. 
Geroje stovykloje vadovai 
sukuria smagią ir draugišką 
aplinką, kurioje kiekvienas sto
vyklautojas jaučiasi saugiai ir 
priimtas. Malonioje aplinkoje 
yra lengviau dirbti ir sekti 
skautų įstatus. Onutė Utz

KRYŽIAŽODIS

Kaip kuras atnešamas prie laužo, 
Taip aš pasiryžęs atnešti

Savo jėgą,
Savo garbę,

Savo širdies troškimą,
Savo džiaugsmą

Ir savo širdgėlą 
Žmonijos laužau;
Nes aš palaikysiu,

Kaip mano tėvai
Ir tėvų tėvai,

Nuo žilų laikų,
Kad palaikė laužą,

Vadinamą —
Žmogausrmeilė žmogui, 

Žmogaus meilė Dievui.••••••e
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APIE SKAUTAVIMĄ IR 
VADOVAVIMĄ

„ARO” STOVYKLOS VADOVYBĖS 
PASISAKYMAI

Priklausant Čikagos „Litu- 
anicos” skautų tuntui, Rako 
stovyklavietėje teko stovyklau
ti ir vadovauti daugelį kartų. Po 
k alėtos metų pertraukos, šįmet 
vėl teko dešimt dienų, rugpjūčio 
3-13 d., praleisti Rakė vykusio
je „Aro” stovykloje. Stovyklos 
vadovybę sudarė nuo jų vilkiu- 
ko-paukštytės dienų man pažįs
tami vadėvai,-ės, dabar jau su
brendę rimti skautininkai ir 
profesionalai, čia stovyklaują 
jau su savo atžalynu.

Vyriausias bendros stovyklos 
vadovas — s. fil. Romas Rupins- 
kas, jo pavaduotoja — ps. dr. 
Dalia Trakienė ir antrasis stov. 
viršininko pavaduotojas — jps. 
Petras Jokubauskas.

Popietės laisvalaikio metu su 
minėtais vadovais ąžuolo pa- 
unksmėje susėdę pakedenome 
praeities stovyklų prisimi
nimus, aptarėme ir dabartinės 
džiaugsmus ir rūpesčius. Ta pro
ga jie maloniai sutiko pasidalin
ti mintimis apie skautavimą ir 
stovyklavimą. Į klausimą:

— Kas jus paskatino imtis 
šių atsakomingų pareigų?

Romas pareiškė: — Iš tunto 
vadovų patyręs, kad neturima 
kam vadovauti šių metų sto
vyklai, pasikalbėjęs su žmona 
Laima ir jos skatinamas, su
tikau priimti šios stovyklos vir

šininko pareigas. Sėkmingam 
stovyklos pravedimui reikia 
daugiau entuziastų norinčių 
prisidėti prie skautybės plė
tojimo. Tad kreipiaus į jaunus 
vadovus,-es, prašydamas juos 
jungtis į bendrą darbą.

Dalia: — Jau seniai dirbu su 
jaunimu ir suprantu vadovų 
rūpesčius. Broliui Romui kvie
čiant, sutikau prisidėti darbu ir 
savo žiniomis pasidalinti su jau
nesnėmis sesėmis.

Petras: —- Vadovaudamasis 
dėsniu „kur du stos, visados 
daugiau padarys”, ir jausdamas 
skautišką pareigą, apsiėmiau 
būti brolio Romo pavaduotoju.

— Kodėl stovyklą pavadi
note „Aro” vardu?

Romas: — „Aro” vardu 
pavadinome prisiminimui per
nai gruodžio mėnesį Karibų jū
roje tragiškai žuvusį jūrų budį 
ps. Arą Rimavičių, šioje stovyk
loje stovyklavusį daugelį metų. 
„Lituanicos” tunte ir stovyklose 
įgijęs jūrinio skautavimo 
patyrimą, jis vadovavo jūrų 
skautams.

Dalia: — „Aro” vardu pav
adinta visa stovykla, bet atski
ros jos pastovyklės turi savo 
pavadinimus, pvz., „Pasakų 
šalis” — skaučių ir prityrusių 
skaučių pastovyklė, vado
vaujama ps. Rūtos Sušinskie- 

nės, talkinant ps. Laimai 
Rupinskienei, ps. Rasai Conklin 
ir vyr. si. Nidai Januškytei. 
Šalia skaučių „lizdą susisuko” , 
ir ps. Jūratės Vallee vado- 1 
vaujamos paukštytės. „Mortos 
Zaunienės” vardu pasivadinu
sioje pastovyl^lėje yra įsikūru
sios vs Marytės Utz vado- ' 
vaujamos vyr. skautės. „Kara- 

1 liaus Aro svajonės” pasto- 
vyklėje stovyklauja jūrų skau
tės ir ūdrytės, vadovaujamos jps 
Rasos Kelpšaitės ir jos padėjėjų. 
„Aro aidų” pastovyklėje viešpa
tauja jūrų skautai, vadovaujami 
jps. Alvydo Joniko ir jps. Romo. 
iČeso. „Vanagų” pastovyklėje — 
’prityrę skautai, vadovaujami 
|ps. fil. Vytauto Januškio, talki-. 
nant ps. Broniui Fabijonui ir ps. ' 

’Tadui Stropui. Šalia „vanagų” 
įsikūrę jaunesnieji skautai — 
vilkiukai pasivadinę „Stau
giančiais vilkais”. Nors tai bau
ginančiai skamba — vilkiukai 
yra ramūs, darbštūs, visada 
linksmai nusiteikę. Jiems vado
vauja ps. E. Andriušis, talki
nant A. Panarui, Rimui Putriui 
ir Dainiui Dumbriui. Ypač džiu
gina jaunosios šeimos, nepabū- 
gusios ir nevisuomet palankaus 
oro j savo pastovyklę „Miško 
vaikai” įkūrusios „Kernavės” 
stovyklavietėje, vadovaujant 
g.v.v. Jonei Vaznelienei. „Aro 
sala”, tai stovyklos maitinimo 
personalo užuovėja, vadovau
jama vyriausios šeimininkės 
Dainos Dumbrienės.

— Kiek šioje stovykloje sto
vyklautojų ir iš kokių 
vietovių?

Romas: — Stovykloje užsi-.
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registravo 200, o savaitgalyje 
buvo arti 250 stovyklautojų iš 
Čikagos ir apylinkių, Detroito, 
Baltimorės, Clevelando, Miami, 
Los Angeles.

— Pastebėjau, kad jau 
pirmąją dieną stovykloje in
dus kartu plovė vadovai, 
jaunesnieji skautai, ūdrytės 
ir vilkiukai, ką norėjot tuomi 
pasiekti ar parodyti?

Romas, Dalia ir Petras: — 
Manome, kad vadovai turi 
gyventi kartu su skautais, 
dalintis jų džiaugsmais ir rūpes
čiais. Tik nuolat būnant jų tarpe 
galima geriau pajusti stovyklos 
gyvenimą. Vadovai nėra kokia 
privilegijuota grupė, esame visi 
broliai ir sesės, tik šiuo atveju 
apsiėmėm jaunesniems būti 
patarėjais. Vadovaujantis skil
čių sistemos metodu — užimame 
tam tikrą vietą didelėje skilty
je, kurioje visi nariai turi parei
gas. Mūsų samprotavimu, sto
vykloje visi yra lygūs ir tokį 
auklėjimą turim pradėti nuo pat 
vaikystės dienų stovykloje.

— Šioje stovykloje visos pa- 
stovyklės kartu valgė „Li- 
tuanicos” valgykloje. Kas 
paskatino sujungti visas vir
tuves ir valgyklas?

Romas, Dalia, Petras: — Kai 
stovyklavome atskirais tuntais, 
galėjome maistą gamintis atski- 
ra>. Skautų skaičiui mažėjant, 
mažėjo ir talkininkų^ norinčių 
šeimininkauti virtuvėje. 
Turėjom jungtis vienon valgyk
lom Įtakos turėjo ir maisto 
produktų kainos. Gaminant 
didesniam skaičiui pigiau, 
kainuoja ir apsieinama su 
piažiau šeimininkių.

— Kaip sekasi pravesti sto
vyklos programą? Iškylauja
te, ruošiatės aukštesniems 
patyrimo laipsniams?

Romas: — Stovykloje darbas 
vyksta numatyta dienotvarke.

10

Kartais užsiėmimus sutrukdo 
lietus, kuris šioje stovykloje 
dažnas svečias.

Dalia: — Programon įtrauk
tas sportas, įvairūs darbeliai, 
dainos, vakariniai laužai. Reli
ginius pašnekesius praveda 
kun. Jonas Duoba, MIC.

Petras: — Man tenka koor
dinuoti iškylas už stovyklos ribų 
ir, reikalui esant, pavaduoti sto
vyklos viršininką. Esu gerai 
susipažinęs su Marquette upe, 
tai tenka prižiūrėti saugų skau
tų , skaučių plaukiojimą 
baidarėmis ta upe, o taip pat ir 
stovyklos naudojamam ežere.

Romas, Dalia, Petras: Kas 
liečia patyrimo laipsnių pro
gramas — jos turi būti išeina
mos žiemą sueigose. Bet jei kas 

pageidauja pažengti pat. laips-=- 
nių programose, tiems sudaro
mos sąlygos. Stovykloje dau-. 
giausiai dėmesio kreipiama 
pasiruošimui specialybėms, 
ypač toms, kurių negalima 
atlikti mieste, pvz.: irkluotojo, 
plaukiko, gamtos pažinimo, 
iškylautojo, , lauke virėjo ir kt.

— Broli Romai, buvote 
„Lituanicos” tunto tun- 
tininkas, turėjote pareigas 
LSS Pirmijoje, o šioje ka
dencijoje esate LS Brolijos 
Vyriausio skautininko atsto
vas. Ar nemanote ateityje, 
kandidatuoti į aukštesnius 

!

LSS postus. To paties norė
čiau paklausti ir sesę Dalią 
bei brolį Petrą.

Romas: Esu dirbęs aukštes
nėse vadijose, bet priėjau išva
dos, kad dabar svarbiausias ir 
reikalingiausias yra tiesioginis 
darbas su skautais, todėl kol kas 
nemanau kandidatuoti jokioms 
kitoms pareigoms.

, Dalia: Šiuo metu noriu dirb
ti su skautėmis, nes joms la
biausiai reikia jaunų ir skauty- 
bei pasišventusių vadovių. Kas 
bus ateityje — sunku numatyti.

Petras: Užaugau jūrų skautų 
gretose. Ankstyvesnieji vadovai 
mane ugdė ir skiepijo meilę jū
rinei skautybei. Jie aukojo savo 
laiką, dalinosi žiniomis ir paty
rimais, dabar iaučiu nąrmcra 
tomis žiniomis dalintis su 
broliais ir sesėmis. Gal kada ir 
man ateis laikas siekti admi
nistracinių pareigų Sąjungos 
vadovybėje, kai į mano, kaip 
jaunimo vadovo, vietą bus pa
ruošti nauji vadovai.

Besišnekučiuojant laikas greit 
bėgo. Laisvalaikis stovykloje 
baigėsi ir mano pašnekovai 
pakilo grįžimui prie savo tiesio
ginių darbų. Padėkojau už 
pašnekesį džiaugdamasis, kad, 
kol turėsime tokių pareigingų 
skautybę ir skautavimą my
linčių vadovų,-ių, lietuviškoji 
skautybė šiame krašte dar ilgai 
gyvuos.

vs. fil. Ant. Paužuolis.
. fl
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LSS SESERIJOS VADUOS 
SUVAŽIAVIMAS

LSS šios kadencijos vadijos 
antrasis suvažiavimas (pirmasis 
buvo pareigų perdavimo metu) 
vyko 1995 m. balandžio 7-9 Put
nam, CT.

Suvažiavime dalyvavo: LSS 
Vyriausia Skautininke — v.s. 
Birutė Banaitienė, VS pavaduo
toja — s. Valentina Čepienė, 
LSS sekretorė — v.s. fil Meilė 
Mickienė, LSS iždininkė — v.s. 
Irena Markevičienė, Atlanto ra
jono atstovė — s. Aldona 
Pintsch, Skautininkių/židinie- 
čių sk. vedėja — v.s. Vida Jan
kauskienė, Vyr. skaučių sky
riaus vedėja — ps. Aldona Lin- 
gertaitienė, Prityrusių skaučių 
skyriaus vedėja — v.s. Giedrė 
Stankūnienė, Jaun. skaučių 
skyriaus vedėja — s.fil. Laima 
Rupinskienė, Jauniausių skau- 
čių-Liepsnelių sk. ved. — s. Rasa 
Karvelienė.

Kitos vadijos narės, negalėju
sios suvažiavime dalyvauti, pra
nešimus atsiuntė raštu.

Jau penktadienio vakare va

dovės suskrido ir suvažiavo iš 
Bostono, Detroito, New Yorko, 

jČikagos ir Washingtono. Jau- 
; kiame Putnamo seselių vienuo
lyno „Raudondvaryje”, prie se
sės Markevičienės paruoštų už
kandžių, iki vėlumos dalinomės 
įspūdžiais, mintimis ir rūpimais 
klausimais.

Šeštadienį, po pusryčių, VSP 
Valė Čepienė „oficialiai” 
atidarė suvažiavimą, perskaitė 
Putino eilėraštį „Pavasaris”, 
labai tinkantį atgyjančiai pava
sario gamtai (nors po pietų dar 
teko pamatyti lengvai krentan
čias snaiges...). Po VS Birutės 
Banaitienės sveikinimo, išklau
sėme jos pranešimo apie Lietu
vos skautus. Kol kas skautai 
Lietuvoje dar nesusijungę — te
bėra pasidalinę...Bet jaunimas 
skautavimu domisi, ir mes tu
rime palaikyti ryšius ir remti 
draugoves ar skiltis, bandyda
mos padėti jauniems vadovams.

Buvo išklausyti LSS iždinin
kės, „Gabijos” redaktorės, „Gin
taro” vadovių mokyklos ir Tie

kimo skyrių vedėjų pranešimai. 
Sekė skyrių vedėjų pranešimai, 
po kurių buvo ilgai diskutuota 
skautiškų programų pritaiky
mas šių dienų jaunimui. Ypatin
gas dėmesys buvo skiriamas re
liginei programai. Buvo surašy
ti konkretūs pasiūlymai Dva
sios vadovams, jų peržiūrėjimui 
ir patvirtinimui. Skyrių vedėjos 
peržiūrės patyrimų programas 
ir su pasiūlymais pateiks VS ir 
LSS vadijai patvirtinimui.

Sekmadienio rytą išklausiu
sios kun. V. Cukuro aukojamų 
Šv. Mišių, po skanių pusryčių 
vėl rinkomės į salę tolimesnėms 
diskusijoms.

Pasibaigus darbingam suva
žiavimui, vadovės dar aplankė 
kapines, padėdamos gėlių prie 
a.a. S. Lozoraičio ir neseniai 
palaidotos a.a. v.s. Emilijos Put- 
vytės kapų. Taip pat aplankėme 
skautininkę Eleną Abelkienę, 
gyvenančią Matulaičio namuo
se, kuri buvo labai dėkinga už 
jos prisiminimą ir linkėjo mums 
visą gyvenimą dirbti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Esame dėkingos seselėms Put- 
name už malonų mūsų priėmi
mą ir globą LSS vadijos suva
žiavimo metu. mm

Lietuvių Skaučių Seserijos vadijos suvažiavimo Putnam, CT dalyvės. Iš k. — ps. Aldona Lin- 
gertaitienė, v.s. Vida Jankauskinė, s. Aldona Pintsch, LŠ Seserijos Vyriausia skautininke v.s. 
Birutė Banaitienė, s. fil. Laima Rupinskienė, v.s. fil. Meilė Mickienė, s. Rasa Karvelienė, v.s!
Giedrė Stankūnienė ir v.s. Irena Markevičienė.
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kfas - 
vątįavttf

Mūsų pareiga yra pristatyti ir 
pravesti prasmingą ir naudingą 
programą savo vienetuose. 
Nesvarbu ar tai būtų skilties ar 
draugovės sueiga, iškyla, žygis ar 
stovykla. Taisyklės yra tos pačios.

1. TIKSLAS. Bet ką ruošiant 
reikia nustatyti tikslą, kas norima 
atsiekti. Pasirašyk savo tikslą ir 
laikyk prieš akis.

2. PASIRUOŠIMAS.Nepasis 
ruošus sunku, beveik neįmanoma, 
sėkmingai ką nors pravesti.

3. PLANAS. Turi būti parašytas 
aiškiai ir trumpai. Jame yra surašyta 
kas, kada ir ką praveda ar už ką 
atsakingas. Pramatyk atsarginį 
planą.
- 4. GRUPĖ. Palengvink sau. 

Nesistenk viską atlikti vienas. 
'Įtrauk kuo daugiau žmonių, ir ne 
vien tiktai šuaugusius/vadovus. 
Pasitark prieš darant galutinį 
sprendimą.

5. VYKDYMAS. Tau pačiam 
visko nereikia pravesti. Pavesk 
pravedimą kitiems. Naudok pačius 
dalyvius, tik kiekvienam pravedėjui 
išaiškink, iš, anksto, ko iš jo/jos 
nori.

6. ĮVERTINIMAS. Pasibaigus 
įvykiui įvertink su grupe ar tikslas 
buvo atsiektas pilnai, pusiau ar bent 
dalinai. Kas pasisekė, kas 
nepasisekė, ir gal būt kodėl. 
Nepamiršk: “nekaltų” nėra vis: 
dalyvavo.

Brolis Kęstutis

50 METŲ SKAUTAVIMO ŽENKLELIS
Šįmet sukanka 50 metų kai 

daugelis karo iš tėvynės išblokš
tų jaunuolių savo skautavimą 
pradėjo įsijungdami į už Lietu
vos ribų atsikūrusią Lietuvių 
Skautų sąjungą.

Prieš 10 metų Lietuvių Skau
tų sąjungos Pirmija įsteigė 
50-ties metų SKAUTAVIMO 
ženklą ir pažymėjimą. Šio atžy- 
mėjimo gavimo tvarka:

1. LSS narys/ė, aktyviai 
reiškiasis Sąjungoje 50 metų, 
kreipiasi į savo tiesioginį vado- 
vą/ę, ar tiesiai į LSS Pirmijos 
pirmininką pateikdami šias 
žinias:

a. Laipsnį, vardą, pavardę ir 
adresą;

b. kur pradėjo skautauti ir 
kada;

KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SĄJUNGOS 
VALDYBA 

organizuoja
LIETUVIU JAUNIMO DIENAS 

1995-12-26 iki 1996-1-1
mes ruošiamės sutikti lietuvių kilmės jaunimą nuo 

16 iki 35 metų.
HAMILTONE ir TORONTE

Dainininkus, pianistus, aktorius, šokėjus, muzikus irt.t. " 
kviečiame užsiregistruoti pas Indrą Viskontaitę, tel. 416-762- 

8098 arba Adrianą Karkaitė, tel. 416-763-4025 iki spalio mėn. 
pabaigos

Kanados Lietuvių Jaunimo Sąjungos L.J.D. komisija 
pirm. O. Stanevičiūtė

c. kuriam vienetui dabar 
priklauso ir kas yra jo ar jos tie
sioginis vadovas/ė.

2. Tiesioginis vadovas/ė gali 
asmenį pasiūlyti be'jo/jos žinios, 
tačiau turi pateikti visus 
patikrintus tam reikalingus 
duomenis.

Ženklelį ir pažymėjimą Pirmi
ja pasiųs pasiūhtsiam vado- 
vui/ei. Ženklelis ir pažymėjimas 
asmeniui gali būti įteikti 
iškilmingoje sueigoje ar kita 
ypatinga proga.

LSS Pirmijos pirmininkas yra 
v.s. fil. Kęstutis Ječius. Jo ad
resas: 1310 Wayside Drive, 
Villa Park, IL 60181-3524, 
USA. Jo telefonas yra: (708) 
832-2809 ir FAX’as (708) 
832-2893.
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MILŽINĖS NERINGOS SUPILTOMIS

lūpų mus pasiekusi legenda 
pasakoja, esą' senų senovėje 
užmario salos vadovas Karvaitis 
išauginęs milžinę dukterį Neringą. 
Ji daug gero žmonėm darydavusi: 
audros metu įsibrisdavusi į jūras ir, 
už inkarų paėmusi žvejų laivus, 
atplukdydavo juos prie kranto, 
girių tankmėje pasiklydusiems 
parodydavo kelią... Kartą ant

KOPOMIS
Kambaryje didžiulė betvarkė: ant 

grindų pamesta kuprinė, 
miegmaišis, šalia sudėti batai, 
rūbai, maistas. Ant stalo - žygio 
žemėlapis, kompasas, užrašų 
knygelė, vaistinėlė ir kiti daiktai, 
kurių prireiks kelionėje. Nors dar 
rytas, ir iki išvykimo 3-4 valandos, 
tačiau lakstai po namus 
jaudindamasis, kad tik 
napavėluotum į traukinį.

Pasiruošti valgyti, o 
mintys tik tesisuka apie būsimą 
kelionę: kaip seksis žygyje, kokių 
nuotykių,patirsi? Šios mintys dar 
labiau pagyvėja, metus žvilgsnį į 
chaosą ant kambario grindų. 
Turistinis inventorius - tau toks 
mielas ir brangus - dabar guli ir 
laukia, kada tu jį pradėsi krauti 
kuprinėn... Su šypseną prisimeni, 
kaip ne vieną kartą jis tau “nervus 
gadino”: tai batai kojas nutrynė, tai 
per praplyšusią palapinę vanduo 
bėgo, tai kuprinė suplyšo ir daiktai 
pabiro... Ir dabar, bežiūrint į 
susiūtą, palapinę, sulopytas kelnes, 
tu jauti šilumą širdy Kiekvienas 
lopas ant drabužfb , nutrintos 
vietos kuprinėje,, palapinėje tau 
primena didžius, nepakartojamus 
žygių sunkumus,: kliūtis, 
nuotykius. Galėtum žmogau ir 
knygą para.’ ’ti taip bežiūrėdamas į 
turistinį inve įtorių.

Valgydamas džiaugiesi 
būsimu išbandymu: ar tinkamai 

pasiruošci fiziškai ir morališkai? Ar 
napabūgsi atsiradusių kliūčių?

Besvajojant ir laikas lekia 
greičiau. Laikrodžio rodyklė rodo, 
kad iki išvykimo liko pora 
valandų. Susimeti daiktus 
kuprinėn, pakilnoji ją, dar kartą 
apžiūri kambarį (gal ką pamiršai?), 
įsidėti ir pamąstai. Tad kur šį kartą 
trenkiesi? Nejučiom išsprūsta - 
Kuršių Nerijon...

Stotyje šurmuliukas. 
Grupę seniai susirinkusi, laukia 
išvykimo akimirkos. Tik įlipęs į 
traukinį, pajunti, kad žygis tikrai 
prasidėjo. Kuršių Nerija - magiškas 
žodis ir kraštas, kuriame dar nesi 
keliavęs. Prisimeni, kaip iš senolių 

.Keliausime į Kuršių Neriją - Foto 2. Pilitkausko

i

žmonių užsirūstinęs dievaitis 
Bangpūtys. Keletą metų siautė 
audra, jūros bangos sunešė gausybę 
smėlio, užtvindė laukus ir pievas, 
grasino |Ventės piliai. Tuomet 
milžinė sumanė apginti žmones 
nuo Bangpūčio užmačių. 
Prisisėmusi prijuostėn smėlio, 
brido į vandenį ir, kur smėlį bėrė, 
ten kopa liko. Milžinė supylė iš’ 
tisą sausumos ruožą, bangoms ir 
vėjui kelią pastojo, žvejams ramią 
įlanką atitvėrė. Nuo to laiko tarp 
vandenų įsiterpusią smėlio juostą 
žmonės Neringa praminė.

Gražios legendos dar labiau 
vilioja į šį nuostabų Lietuvos 
kraštelį. Autobusiuku mes vykstam 
iš Smiltinės į Nidą - čia prasideda 
mūsų žygis. 50-ties minučių kelias 
per milžinės Neringos supiltas
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kopas prabėga greitai ir 
nepastebimai. Vakarėjant visa grupė 
išsiruošia užlipti ant vėjo ir 
vandens sukurto stebuklo - 
Parnidos kopos. Kažkada Kara- 
Kumų dykumose matyti vaizdai 
dabar vėl atgijo. Gelsva ir nuo 
karščio garuojanti žemė tuomet 
nerodė jokių gyvybės ženklų. 
Apėmęs keistas jausmas, dabar vėl 
pasikartojo, stovint ant smėlio 
kopos. “Mirties slėnis”, po kurį 
mes klaidžiojome, neatitiko 
tiesioginės pavadinimo prasmės: 
išsibarstę krūmeliai, kur ne kur 
vaikštinėjantys žmonės ir 
pasienietis priminė - čia dar alsuoja 
gyvybė. Prasidėjęs lietutis nutraukė 
mūsų ’žavėjimąsi vakaro 
prieblandoje skęstančiomis 
kopomis. Tik sutemus, kažkam iš 
grupės dalyvių pasiūlius, visi 
nužingsniavo pasižiūrėti Baltijos 
jūros. Tamsa, stiprūs vėjo gūsiai ir 
bangų ošimas, neleidžiantis net 
susikalbėti, - taip mus pasitiko 
Baltijos jūra. Nerimas ir baimė, 
nežinomybė ir vandenynų didybė, 
gausmas vertė grįžti atgal. Pirmas 
įspūdis: Kuršių Nerija 
nepakartojama.

Kitos dienos kelionė - 
pasčiomis jūros pakrante. 

Rinkdami akmenukus, kriauklytes, 
šnekėdamiesi apie nuostabius 
Lietuvos gamtovaizdžius, net 
nepastebėjome, kaip atėjome į 
Pervalką - žvejų kaimelį, įsikūrusį 
prie Kuršių marių, tarp nuostabių 
pušynų. Kai kur dar tebestovintys 
seni namai su šiaudiniais stogais,
priminė, kad čia - senoviškas

DCDDCDCDGDDDDDDDDCDDDD1
LS VAKARŲ KRAŠTO SKAUTAI 

STEPONO DARIAUS GIMTINĖJE

LS struktūrinių vienetų 
sustiprinimui ir vadovų žinių 
praturtinimui krašto seniūnas, 
brolis Pijus Ambrozaitis 
suorganizavo vadovų mokymo 
mokyklą. Ją lanko apie 70 skautų iš 
įvairių Vakarų Lietuvos kampelių. 
Be Vakarų Lietuvos skautų, net 
panevėžiečiai nepabūgsta gana 
didelio atstumo, ir aktyviai semiasi 
mokykloje teikiamas žinias.

Balandžio mėn. 21-23 dienomis 
mokyklos sueiga vyko Stepono 
Dariaus tėviškėje-muziejuje, kurio 
šeimininkas paskautininkas 
Mečislovas Raštikis svetingai 
priėmė kursantus.

VAI “Pienas” generalinio 

lietuviškas žvejų kaimelis. Čia pat 
pastatyti ir .šiuolaikiniais poilsio 
namai - kontrastas senovinei 
architektūrai. Naktį - vėl į kelią. 
Tik šį kartą ne visi grupės nariai. 
Negyųjų kopų pasižiūrėti 
išsiruošėme tik šešiese. O jau kitą 
dieną visa grupė mynė negyvųjų 
kopų smėlį. Ir vėl kilo keistas 
jausmas, kaip ir Mirties slėnyje. 
Klaidžiojimas nuo kopų viršūnių 
iki Kuršių marių pakrantės, ir atgal, 
išvargino žygeivius. Vėlai vakare 
apsistoję Juodkrantėje, paskutinį 
kartą pasigrožėjome senovišku 
žvejų kaimeliu, Kuršių mariomis. 
Paskutinį žygio vakarą nupėdinome 
į Raganų kalną, tyliai 
pašmirinėjome tarp paslaptingų 
skulptūrų. Kitądien - traukinuku 
namo... ir į darbą.

Žydrūnas Pilitauskas 
Vaižganto 84-36 
Plungė 5640

direktoriaus Albino Cebanausko 
dėka, kuris labai palankus 
skautams, klaipėdiečiai į mokyklą 
atkeliavo VAI autobusu. Tačiau 
dalis skautų nutarė išmėginti savo 
ištvermingumą ir tą kelionę atliko 
dviračiais. Jie, vadovaujami 
prityrusio skauto Lino Būdavo, ne 
šiaip sau mynė pedalus, domėjosi 
pavasarėjančia gamta, susitiko su 
veiviržėniškiais moksleiviais, 
aplankė Skomantų piliakalnį.

Įsikūrus svetimoje didvyrio 
tėviškėje, brolis Mečislovas 
Raštikis supažindino skautus su 
Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 
gyvenimu, jų garsiuoju skrydžiu ir 
tragiška to skrydžio baigtimi.

; h
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Skautai ne tik susipažino su 
Dariaus gyvenimą menančiais 
eksponatais, bet ir su Judrėnų 
apylinkės senoviniais buities 
rakandais. Kadangi kai kurie 
eksponatai dar neseniai gauti ir 
meparuoštij tai skautams buvo 
suteikta galimybė atlikti gerą 
darbelį juos sutvarkant.

Vakare, prie maloniai traškančio 
šilto lauželio, skautai parodė savo 
meninius sugebėjimus: vaidino, 
šoko, dainavo.

Šeštadienio rytas pasitiko 
skautus maloniai besišypsančia 
saulute ir skambiomis paukščių 
trelėmis. Jų lydimi skautai, 
apsiginklavę žemėlapiais ir 
kompasais, vadovaujami brolių 
Mečislovo Raštikio ir Lino 
Būdavo, patraukė į mišką. Jiems 
buvo duota užduotis parinkti vietą 
būsimam “skautų takui” ir ant upės 
Jūros kranto rasti akmenį, ant kurio 
pastatyta koplyčia. Tiesa sakant,ne 
visi buvo pajėgūs tokią, gana 
sudėtingą užduotį įvykdyti, kai 
kurie grįžo nuo pusiaukelio. Tačiau 
didesnioji dalis, tai atliko 
sėkmingai, atžymėjo būsimąjį taką, 
prie koplytėlės padėkojo Kūrėjui už 
laimę džiaugtis Jo sukurtomis 
gamtos gėrybėmis. Grįžus jų laukė 

skani, prityrusios skautės, 
judrėniškės mokytojos, Kristinos 
Pečiulienės pagaminta burokienė.

Antrąją dienos dalį užėmė brolis 
Pijus, jis aiškino esantiems ir

būsimiems skautų vadams, kaip 
reikia organizuoti stovyklas ir kokią 
jos turi reikšmę skauto 
tobulėjimui. O vakare vėl laužas, 
vėl skaidrus džiaugsmas, juokas, 
dainos ir žaidimai.

Sekmadienis, Švento Jurgio, 
viso pasaulio skautų globėjo diena. 
Iš pačio ryto, skautiškai 
triukšmingai buvo pasveikintas 
iškylos komendantas, prityręs 
skautas Jurgis Malinauskas, kuris, 
po šios džiaugsmingos procedūros, 
surikiavo visus ir, padedant sesėms 
Kristinai ir VUijai, nuvedė prie 
Šventos Marijos koplytėlės, 

■ Judrėniškio Liurdo, kur 
, susikaupimo valandėle buvo 

pagerbtas Šv. Jurgio atminimas.
Grįžę, aptarė iškylos rezultatus, 

ateities veiklą ir lydimi liūdnų, 
puikaus brolio Mečislovo šuns 
“Grafo” žvilgsnių, kuris ypač 
susibičiuliavo su broliu Pijumi, 
pasuko link namų.

Iki kito karto gegužės mėnesį, 
mieli sesės ir broliai!

Budėkime kartu.

Sesė Aira Bertašiūtė

Kauno jūrų skautų „Divyčio” vieneto jurų jauniai iškyloje.
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snasq didžioji seiw. i
PHILADELPHIA

IŠVYKA

Philadelphijos „Laisvės Var
po” vietininkijos skautai ir 
skautės penktadieni, birželio 16 
d. vakarą susirinkome New 
Jersey Bass River State parke. 
Tą vakarą buvome suskirstyti 
skiltimis. Skiltys pasidarė 
gaireles, sukūrė šūkius. Vaka
rą užbaigėme stovyklos gairės 
nuleidimu ir trumpu laužu. 
Miegoti nuėjome anksti, nes 
kita diena turėjo būti labai ilga.

Šeštadienio rytą kėlėmės 
anksti. Išsinuomavome baidares 
ir išplaukėme trijų valandų 
kelionei upe. Kai kuriems skau
tams ši kelionė nebuvo lengva; 
keli net iškrito iš baidarių. 
Upelis buvo labai gražus. Kai 
kuriose vietose mus sustabdė 
upelin suvirtę medžiai. Negilio
se vietose turėjome išlipti iš 
baidarių ir jas tempti.

Sustoję pavalgyti pietus paste
bėjome, kad mūsų tarpe nebuvo 
sesės Laimos ir brolio Rimo. Jie 
pralenkė pirmutinę baidarę ir 
nuplaukė toliau. Brolis Vytas su 
savo baidarės nariais išplaukė • 
jų ieškoti. Brolis Vytas šią „pa
bėgėlę” baidarę pasivijo prie 
krioklių — netoli numatytos 
kelionės galo. Sesė Laima ir 
brolis Rimas taip įsismagino, 
kad net užmiršo pietus. Pabaigę 
kelionę baidarėmis, visi 
nuvykome pasimaudyti ežere...

Sugrįžus stovyklavietėn, 
brolis Vytas pravedė mums

Philadelphijos „Laisvės varpo” vietininkijos savaitgalio stovykloje 
Diana Gulbinaitė. raportą priima komendante

dainavimą, o mūsų laužavedžiai 
— Rūta, Kovas ir Daina supla
navo laužo programą. Pavalgę 
vakarienę susitvarkėme ir 
nuskubėjome prie laužo. Ne

Kelionei baidarėmis pasiruošę Philadelphijos „Laisvės Varpo” vietininkijos 
skautai ir skautės.

trukus buvo uždegtas laužas. 
Buvo smagu! Dainavome ir žiū
rėjome įdomių pasirodymų.

Sekmadienis — paskutinė 
iškylos diena. Po pusryčių
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nuleidome gairę ir pradėjome 
krautis savo daiktus, o paskui 
tvarkėme stovyklavietę, kad ji 
būtų švariai ir tvarkingai 
palikta. Dar liko kiek laiko 
pažaisti tinklinį laukiant mus 
namo vežtis atvykstančių tė
velių. Taip baigėsi mūsų trijų 
dienų stovyklavimas New 
Jersey Bass River State Park — 
o buvo LABAI SMAGU!

skautė Daina Maciūnaitė

Philadelphijos „Laisvės Varpo” vietininkijos iškilmingoje sueigoje po įžodžio rožėmis apdovanotos 
džiaugiasi naujos paukštytės Kristina Siliūnaitė, Ieva Smidtaitė ir Adria Bagdanavičiūtė.

Nuotr. Audronės Gulbinienės

Philadelphijos „Laisvės Varpo” vietininkijos iškilmingoje sueigoje įžodį davę broliai. Iš k. — skauto, 
įžodį davę — Kovas Juška, Aidas Gedeika, jūrų jaunio įžodį davęs Rimas Gulbinas, skauto įžodį 
— Andrius Viliamas ir Antanas Kasinskas.

Nuotr. Audronės Gulbinienės
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CLEVELAND
«•••

Pakrūmėse tupėjo akiniuoti 
meškėnai ir smalsiai žvalgėsi, kai 
Clevelando “Neringos” ir “Pilėnų” 
tintų skautės ir skautai, jų vadovai, 
tėveliai)ir svečiai rinkosi paskutinei 
šių mokslo metų sueigai. Didžiulio 
parko didžiulėje aikštėje iškilminga 
sueiga.

Meškėnams stebint, svečiams 
pusračiu ant saulės įšildytų cemento 
suolų susėdus, tuntams gražiai 
išsirikiavus, prasideda sueiga, kaip 
pridera, su vėliavomis, himnu, 
malda. Pagaliau tuntininkė skaito 
įsakymus. Jaunesnės skautininkės 
duoda įžodį, bučiuoja vėliavą, 

Milda Masiulevičiūtė puošiasi 
raudonu kaklaryšiu. Ją seka Lina 
Gudėnaitė, Evelina Masiulevičiūtė 
ir Kristina Stankutė. Jos duoda 
skautės įžodį ir keičia savo 
raudonus kaklaryšius į geltonus. 
Tėveliai ir vadovai riša tėvynės 
meilės ir gerojo darbelio mazgelius. 
Liepsnelė Kristina Petraitytė 
keliama į jaunesnę skautę- 
kandidatę. Nijolė Pollock skiriama 
jaunesniųjų liepsnelių skiltininke.

Skelbiamos liepsnelės 
laimėjusios Pavyzdingiausios 
Skilties visų metų konkursą. Jos 
stropiausiai lankė sueigas ir dėvėjo 
tvarkingiausias uniformas. 
Pavyzdingiausia sese skelbiama 
Nida Hallal, kuri nepraleido nė 

vienos sueigos, nepavėlavo ir 
visada dėvėjo tvarkingą uniformą. 
Nei vienos sueigos nepraleido ir 
Janina Klimaitė, Lina Beržinskaitė. 
Visos atžymėtos džiaugėsi, jas 
sveikino jų sesės, vadovės ir 
tėveliai.

“Pilėnų” tunto broliukas Andrius 
Hudgens duoda įžodį ir gauna teisę 
dėvėti raudoną kaklaryšį.

Skautų vadovai pradeda 
žaidimus, skaučių vadovės kviečia 
visus vaišėms, lauželio dainos 
užbaigia gražią sueigą - iškylą.

Į ištuštėjusią aikštę iš pakrūmių 
skuba meškėnai patikrinti ar jiems 
neliko ko nors skanaus pastalėse ar 
pasuolėse.

Nuotraukos G. Juškėno

H? Į ." . - J
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CHICAGO

JŪRŲ SKAUTAI-ĖS 
STOVYKLOJE

RAKA S 1 9 9 ^5

Mes manome, kad jūrų skautėm 
ir skautam labai smagu Rako 
stovykloj^. Mes einame į ežerą po 
pusryčių ir pasiliekame ten iki 
vakarienės. Mes maudomės, 
buriuojame ir plaukiame kanojais 
(canoes). Pietums gaminamės savo 
maistą. Valgėme kotletus su sūriu 
vieną dieną, o kitą dieną valgėm 
dešreles Antrą stovyklos 
pirmadienį lijo, tai mes nėjome’ 
prie ežero, buvome Nerijoje iki po 
piet. Jūrų jaunės iškepė “takos’' ir 
“rice krisp treats”. Buvo labai 
smagu. Mes darėm rankdarbius, 
piešėm ir dažėm. Jeigu vėl lis kitą 
dieną vistiek bus smagu, nes mes 
visada sugalvojame ką nors veikti.

Parašė Dalia Šataitė, Kristina 
Mikaitytė ir Andrea Dutton

„VĖJO VAIKAI”
Čikagos lietuvių skautuos' 

„Miško aidai” stovykloje, Rakė, 
stovyklauja daugiau negu 200 
skautų, skaučių ir jų vadovai 
bei vadovės. Miške aidi linksmi 
brolių ir sesių balsai. Stovyklos 

• viršininkė fil. s. Dalia Trakienė 
nuolat maloniai šypsosi links
mai nuteikdama visus stovyk
laujančius.

Skautai ir skautės visą laiką 
užsiėmę įvairiais darbais. Sun
kokai dirbo, kol įsikūrė, įsiren
gė lauko virtuves ir kt. Sutar
tinai dirbdami sukūrė jaukią 
aplinką, skautiškai brolišką-se- 
serišką nuotaiką. „Miško aidų” 
stovykloje stovyklaujantieji

„Nerijos” tunto jūrų jaunės stovykloje.

„Vėjo vaikai” — jūrų skautai ir 
skautės savo darbais ir jūrinės 
programos įnašu nemažai prisi
dėjo prie stovyklinės programos 
paįvairinimo.

„Vėjo vaikai” — jūrų skautai 
ir skautės sutvarkė paežerę, 
įrengė paplūdymį ir uostą savo 
laivams. Praėjusią savaitę oras 
buvo labai palankus jūrinės 
dalies programos vykdymui. 
„Vėjo” sesės ir broliai paežerėje 
įrengtoje lauko virtuvėje gami
nosi pietus, praktiškai įgy
vendino jūrų skautų/čių paty
rimo laipsnių reikalavimus. 
Savaitės pabaigoje surengė ir 
tradicinę iškylą kanojomis Mar
quette upe.

Jurų skaučių „Jurų mąstyto
jų” valties sesės „Miško aidų” 
i stovyklos brolius ir seses supa
žindino su visiems naudingomis 
jūrinės programos dalimis: 
mokė vandens saugumo taisyk
lių, kaip elgtis ežere ar upėje 
apvirtus valčiai ir kt. Šeštadienį 
„Jūros mąstytojos” pravedė 
vandens olimpiadą, kurios užsi
ėmimuose ir žaidimuose d.-’y- 
vavo visi „Miško aidų” stovyk
los dalyviai,-ės.

Pirmoji savaitė stovykloje 
buvo užbaigta tradicine Jūros 
(iiena sekmadienį, liepos 30 d. 
Rytą, pakėlus' vėliavas stovyk
loj..?, visi stovy klautojai nužy- . 
giavo prie ežero, kijrįuvo auko-
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jamos šv. Mišios. Prisimindami 
ir pagerbdami mirusius ir žuvu
sius jūrų skautus ir skautes į 
ežero gelmeš’nuleido vainiką ir 
ant plausto sukrovę uždegė ir į 
ežerą paleido uždegtą lauželi.

Tėvas Arvydas pašventino 
burlaivį ir burlentę, kurią 
padovanojo a.a. jūrų budžio Aro 
Rimavičiaus tėveliai. Iškilmių, 
metu vyko įžodžiai. Ūdryčių' 
įžodį davė sesė Aleksandra

ČIKAGOS TUNTŲ 
‘DŽIAMBORĖ 95’

1995 m. birželio 3 ir 4 d. dau
giau negu 185 skautai, skautės, 
ir vadovai,-ės patogiai įsikūrė 
dr. Leono ir Irenos Kriaučeliūnų 
ūkyje, Lemonte. Dalyvavo arti 
150 skautų ir skaučių iš „Auš
ros Vartų”/,,Kernavės”, „Neri
jos” ir „Lituanicos” tuntų. 
Gaila, kad penktadienį dėl 
audringo oro vyresni skautai ir 
skautės negalėjo pradėti įsikū
rimo ir programos.

Šeštadienį vyko dvi skirtingos 
programos. Viena jaunesniems 
skautams/ėms, kurių dauguma 
pirmą kartą nakvojo palapinėse 
be tėvų. Tai mūsų vilkiukai, 
paukštytes, bebriukai ir ūdry- 
tės. Kiek'džiaugsmo, klyksmo ir 
energijos. Ši programa buvo 
įvairi — žaidimai, dainavimas, 
gamtamokslis, karatė, kelio 
ženklai ir rankdarbiai. Antroji 
programa buvo pritaikyta skau
tams ir skautėms, tiek žemės, 
tiek jūros. Čia varžėsi 7 drau
govės ir laivai — „Geležinio 
Vilko”, „Gražinos”, „Juodkran
tės”, „Mirgos”, „Perkūno”, 
„Šarūno” ir „Šešupės”. Jie visi 
mokėsi, varžėsi ir dalyvavo 
skautiškuose žaidimuose. Var
žybose (dėl nedidelio skaučių 
skaičiaus) buvo susijungusios 

Strub, o jūrų jaunių — Nida 
Lėndraitytė. Broliai Aras Gali- 
naitis, Paulius Jarašius ir Alek
sas Modestas davė jūrų jaunių 
įžodį, o Algis Paulius — jūrų 
skautų.

Gera nuotaika pradėjome 
antrą stovyklavimo savaitę. 
Tikimės, kad oras ir toliau bus 
mums palankus'

Sesė Vilytė

„Gražinos” ir „Mirgos” drau
govių sesės.

Varžybas stebėjo ir vertino 
skautininkės Dalia Trakienė, 
Laimutė Rupinskienė ir Vili- 
gailė Lendraitienė, ir skau
tininkai Marius Naris ir Kęs
tutis Ječius, LŠS Tarybos pirmi- 
jos pirmininkas. Varžybų, 
apimančių stovyklavietės 
įrengimą, vieneto skautišką 
dvasią, bendradarbiavimą, 
drausmę, tvarką ir švarą, 
neaplenkiant uniformų, pirmą 
vietą laimėjo „Šarūno” laivas. 
Antra vieta atiteko „Graži
nos”/,,Mirgos” draugovėms. 
„Šešupės” draugovė pasiten
kino trečiąja vieta, o „Juod
krantės” laivui liko ketvirtoji 
vieta. Visi laimėtojai sekma
dienio rytą buvo atitinkamai 
atžymėti ir apdovanoti. DZIAM- 
BORĖ sumaniai viršininkavo ir 
sklandžiai pravedė programas 
skautininkas Romas Rupins- 
kas, talkinamas gabių ir rūpes
tingų vadovų,-ių.

Šią ‘DŽIAMBORĖ 95’, kad ir 
neilga, reikia laikyti pa
sisekusia. Skautininko Vytauto 
Januškio drąsi idėja tapo tra
dicija, kuria, reikia tęsti ne tik 
Čikagos/Lemonto apylinkėse, 

bet įgyvendinti ir kituose lietu
vių skautų telkiniuose. Brolis 
Januškis sekmadienį buvo ati
tinkamai pagerbtas ir „apdo
vanotas” sunkia dovana.

Čikagos/Lemonto skautai, 
skautės ir jų vadovai,-ės, o taip 
pat ir Lietuvių Skautų sąjungos 
vadovybė yra dėkingi dr. Leonui 
ir Irenai Kriąučeliūnams už 
svetingumą ir vaišingumą. Šie 
du lietuviškam jaunimui pasi
šventę asmenys ne tik priėmė 
mus savo ūkyje, bet vaišino ir 
kava su pyragais. Ponia Kriau- 
čeliūniene, ačiū už tą kavą, 
kurią blizgančiame inde nešio
jote per rytmečių rasą.

Brolis Kęstutis

TAIP REIKIA
Vienas svarbių įvykių skauto 

gyvenime yra stovykla. Senas 
posakis byloja, kad skautas 
rengiasi 50 savaičių, kad sto
vyklauti dvi savaites. Stovyk
loje labai išryškėja skautų šeš
tas įstatas: „skautas yra gam
tos draugas”. Jis sužino, kad 
gan ta nėra jo tarnaitė, bet tik 
draugė, o gal net ponia. Ar ne
bus tik skautai pirmieji, kurie 
atkreipė dėmesį į pagarbą gam
tai. Stovykloje skautas išmoks
ta bendrauti su gamta.
Skautamokslis moko, kaip 

reikia elgtis gamtoje. O svar
biausia: pastovyklavęs palik 
gamtą kokią radai, ar gal net 
geriau.

Labai daug nusiskundimų 
girdima apie prišiukšlintus 
pajūrius, priterštus parkus, 
kada lankytojai beatodairiai 
primėto šiukšlių ir palieka.

Ir kam ta įžanga? Ogi todėl, 
kad buvo malonu išgirsti apie
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skautus, kurie tikrai vykdė 
skautiškus įstatus ir pagarbiai 
elgėsi su gamta. Besikalbant su 
dr. Leonu Kriaučeliūnu, kurio 
sodyboje Lemont, IL, vyko Čika
gos skautų džiambore, teko iš
girsti malonius atsiliepimus. 
Irena Kriaučeliūnienė sakė, kad 
džiaugsmo ašaras spaudė toks 
gražus skautukų būrys. O susi
rinko arti 180. Išvažiavus 
niekas nepastebėtų, kad ten 
buvo bent vienas. Viskas buvo 
gražiausiai sutvarkyta. Ne
rašytas skautų įstatas buvo 
įvykdytas: palik stovyklavietę 
taip, kaip radai, o gal net 
geriau.

Gal net geriau! Čia atėjo min
tis. Kadangi Kriaučeliūnai 
sakė, kad mielai priimtų 
skautus ir kitais metais, tai gal 
palikti stovyklavietę geresnę. 
Pasodinti vieną kitą medelį. 
Vietos yra. Ir tų medelių lapai 
šlamės: „čia buvo skautai, čia 
buvo skautai”. Žinoma, gal 
reikėtų atsiklausti šeimininkų 
kokius medžius jie mėgsta. Aš 
manau, kad klevus. Klevas gra
žus ir naudingas. Pavasarį var
vina sulą. Pavasario stovykloje 
vietoje Coca cola galima būtų 
sulą gerti.

Gaila, nebuvau toje džiambo
re ir nežinau visų vadovų, kurie 
užsitarnavo padėkos ir pagy
rimo. Žinau tik, kad vado
vavo s. Romas Rupinskas. Tai 
seno medžio atžala ir labai 
didžiuojuosi, kad priklausau 
tam sambūriui, kuriuos giria. 
Gal ir man kas nors nukris.

vs Vladas Vijeikis

Vyv. skautė Elytė Žukauskaitė, viena iš skiltininkų kursų instruktorių, 
klausytojus supažindina su skiltininko.-ės pareigų reikalavimais.

Nuotr. Gintaro Plačo

Čikagoje vykusiuose skiltininkų kursuose dalyvavusi „Mandagių Mangūd- 
rių” skiltis. Iš k.: klūpo — prityrusios skautės Daina Lukaitė, Birutė Ankutė , 
ir Indrė Žukauskaitė. Stovi jūrų skautė Karina Turnerytė, skautai — Saulius' 
Petroliūnas, Andrius JBrooks ir prit. skautas Andrius Matranga. ■

Nuotr. Gintaro Plačo
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CANADA
HAMILTON

5

Rambyno tunto “Romo 
Kalantos” skautų., vyčių būrelis, ; 
vadovaujamas sk. v. v. si. G. • 
Karasiejaus ir pavaduotojo sk. v. v. ■ 
si. D. Viskonto dar neužmigo. Šių ' 
metų gegužės 12 d. sukvietė sk. 
vyčius iš Detroito, Ročesterio, 
Hamiltono ir Toronto į Hamiltono 
medžiotojų - žūklautojų klubo 
stovyklą gražioje gamtos papėdėje, 
nepaprastai iškylai. Keturi sk. 

vyčiai kandidatai : L. Narušis, S. 
Valadka, L. Underys ir A. Batūra 
perėjo sk. vyčių programą ir minėtą 
datą, gražiame pavasario ore, 
ramioje nakties tyloje, stebint 
daugiau nei dvidešimčiai vyčių, 
atliko tradicinį žygį, vėliau 
kiekvienas prie savo lauželio 
budėjo. Po to su degančia savo 
lauželio liepsnele, tėvūnų atvežti, 
įsijungė į bendrą laužą, kurio 
šviesoje, prie tautinės vėliavos, 
asistuojant tėvūnams, sustojo. 
Brolius apsupo esamas būrys 
tikrajam pasižadėjimui - būti sk. 
vyčiais ir duoti įžodį. Po įžodžio 
lelijavus kaklaraiščius užrišo 
Rambyno tunto sk. v. s. M. 

Rusinas, asistuojant sk. v. s. dr. A. 
Dailydei. Po sveikinimo kalbų 
audringai sugiedota vyčių tradicinė 
ir Lietuvos himnas. Po oficialios 
dalies pasikalbėta gražiomis vyčių 
tradicijomis, išdainuota daug 
dainų. Tik laužui pradėjus blėsti, 
jaunieji jį užgesino taip, lyg jo 
visai nebuvo. Tada visi su daina 
žygiavo į klubo salę užkandžiauti, 
valgiai buvo skaniai paruošti. Tai 
vyčių darbai, tai reikalai. Linkėtina 
jauniems vyčiams būti gerais 
vadovais, šviesti mažus, šelpti 
vargšus.

v.s. Feliksas Mackus
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Hamiltono Sirvintos-Nemuno tunto vilkiukų vadovas bei Vyskupo 
Valančiaus mokyklos mokytojas įteikia Vilkiukui Aleksui Ptašinskui 
pažymėjimą

DOVANA JŪRŲ 
SKAUTAMS

Skautininkas Stasys Kuzmas 
Toronto jūrų skautams dovanojo 
burinį laivą ir dideles gražias 
bures. Laivą priėmė „Romuvos” 
darbo komiteto pirmininkas dr. 
A. Pacevičius ir „Herkus 
Monte” įgulos vadas dr. E. Bir- 
giolas. Stovyklos metu šiuo 
laivu buriuos ne tik jūros skau
tai, bet ir kiti stovyklautojai.

A & A 
yt ji
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AUSTRALIA

ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTĖ

Melbourne „Džiugo” tuntas 
dvasios vadovo v.s. fll. kun. 
Pr. Dauknio vedami, pradėjome 
šv. Kazimiero — mūsų jaunimo 
globėjo minėjimą — šventę 
pamaldomis Švč. Marijos Jūrų 
Žvaigždės bažnyčioje kovo 5 d.

Kaip kasmet, taip ir šiais, 
vyko tunto sueiga ir Kaziuko 
mugė Lietuvių namuose. Pietus 
visuomenei paruošė keletas 

skautininkų, vadovaujant ps. 
Birutei Prašmutaitei. Mugę 
pravedė vyresnės skautės su 
vyr. skautininke Danute Ly- 
nikiene. Mūsų skautus dešre
lėmis ir gėrimais pamaitino 
skautas vytis Vytas Antanaitis 
su savo vyrais.

Tunto sueigoje Bendruomenės 
menėje išsirikiavo 73 skautai ir 
skautės. Bendras vaizdas 
suteikė pasigėrėjimą ir jaunat
viškos skautiškos šilumos 
jausmąį matant tiek daug besi
šypsančių jaunų veidų. Rikiuo
tės drausmę palaikė ir įžodžius 
pravedė tunto adjutante 
prityrusi skautė Daina Didžytė. 
Įsakymuose buvo įrašyta 31 spe- 
cialybių-įsigijimai ir pakėlimai 
į vyresniškumo laipsnius. Įsidė
mėtina, kad 13 skautų ir 
skaučių sėkmingai baigė ir 
išlaikė egzaminus Pirmosios 
pagalbos kursų, kuriuos prave
dė „Ambulance Service of Vic
toria”.

Daugiausia mus džiugina, kai 
matome duodančius įžodį. Karo
liui Vaitiekūnui užrišome baltą 

kaklaraištį — tai pirmas 
žingsnis skautavime. Raminta 
Kymantaitė priimta į jau
nesniųjų skaučių eiles, Nindra 
Skeivytė į skaučių ir Chris Firi- 
nauskas į skautų tarpą.

Po iškilmingos dalies, mūsų 
sesėms vadovaujant, dainavome 
visi. Susikabinę rankomis rate, 
kartu su svečiais, dvasios vadu 
Seserijos ir Brolijos vadais, 
„Ateina naktis” — giesme 
užbaigėme šią iškilmingą ir 
malonią sueigą.

s. Povilas Kviečinskas
„Džiugo” tunto tuntininkas

„Tėviškės aidai”
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LOS ANGELES
■*

„PASAKŲ SALIS”

Ramiojo vandenyno rajono 
skautai ir skautės šįmet 
stovyklavo liepos mėn. 5-16 d. 
Didžioji stovyklautojų dalis 
buvo kaliforniečiai, keletas iš 
Oregono ir Arizonos. I stovyklą 
pradžioje suvažiavo vyresnieji, o 
po kelių dienų prisijungė ir 
jaunesnieji — vilkiukai ir 
paukštytės. Susidarė gražus 62 
stovyklautojų būrys, o pasku
tiniųjų dienų rikiuotėje jau 
stovėjo 85.

Iškilmingieji skautų vyčių ir 
vyr. skaučių įžodžiai sukvietė 
bendraminčius į šventę, jun
giančią jaunas džiugias širdis 
lietuviškosios skautybės keliuo
se.

Mūsų nuosava stovyklavietė 
RAMBYNAS patogiai talpina 
visas skautiškas pastovykles ir 
atsilankiusius tėvus bei svečius, 
mėgstančius pagyventi kalnų 
pušyne. Per trisdešimtį metų 
savo nuolatinėje stovyklavimo 
vietoje skautiškos gretos augo ir 
keitėsi. Iš vystyklų išsiritę nau
jieji stovyklautojai, jaunų tėvų 
padedami, pratinosi prie draus
mingumo, o naujieji vadovai, 
pakeitę.pavargusius vyresniuo
sius, jaunatvišku užsidegimu 
atėjusius į gretas vedė pamiltu 
skautiškuoju keliu, kuriuo 
eidami vaikai išmoksta pažinti 
save, išmoksta kaip elgtis ir su
gyventi su kitais.

Stovykla „Pasakų šalis” 
pateisino savo pavadinimą, 
kiekvieną vakarą laužo metu 
paskirtai skilčiai skaitant 
pasaką ir ją vaidinant. Lauža
vietė įrengta natūralioje dau
boje, primenančioje amfiteatrą. 

Buvo daug dainuojama, ir nuo
stabu! — be dainynėlių pagal
bos, viską atmintinai! Nepa
mirštamą įspūdį paliko pasku
tinysis vakaras. Visiems tylint, 
tamsoj, keturiuose laužavietės 
kampuose aukštai sušvito už
degtų deglų didžiulės liepsnos. 
Jas nešant žemyn, stovyklos 
viršininkas buvo pakviestas 
uždegti apačioje sukrautą laužą. 
Laužui pradėjus degti, atneštieji 
deglai buvo sumesti į vieną di
džiulę liepsną, tartum vieną 
skautybės idėją, degančią 
skautiškose širdyse.

Dienos meto skautiški užsiė
mimai, iš anksto vadovų ir va
dovių gerai suplanuoti, buvo 
įdomūs ir turiningi. Iš stovyk
lautojų patenkintų veidelių ir 
linksmų akelių, galima buvo 
matyti, kad niekas stovykloje 
nenuobodžiavo. Ir įvairūs rank
darbiai patiko. Vaikai ne

tunto sesės „Pasakų šalies” stovykloje davusios vyresniųjų skaučių įžodį.Los Angeles
Iš k.: I eil. — Regina Novickytė, Vilija Sekaitė, Adrija Karaliūtė, Vilija Tompauskaitė. II eil 
globėja Tina Petrušytė, Vėjūnė Baltrušaitytė, Daina Žemaitaitytė ir Daina Jasiukonytė.

jučiomis mokėsi, kaip dirbti 
pirštais ir smegenimis, o 
paskiau džiaugtis savo darbu. 
Pravesti skautiški grupiniai žai
dimai, smagūs ir jaunatviški, 
lavino būdą diegdami suma
numą, susivaldymą bei paklus
numą taisyklėms. Galimybė 
naudotis baseinu gretimoje 
amerikiečių stovyklavietėje 
leido atsigaivinti karštų dienų 
metu, nes ir kalnuose saulė 
dažnai „spirgina”. Vieną dieną 
buvo nusileista ir prie Big Bear 
ežero. Ant kranto pažaidę 
tinklinį, visi pasimaudė ir tikro 
ežero bangose.

Naktinei iškylai skautai ir 
skautės pasirinko skirtingas 
vietoves. Keliavo pėsti. Skautai 
patys nešėsi visą savo mantą, o 
skautėms sunkesni reikmenys 
buvo nuvežti. Aukštuose 
kalnuose, saulei kaitinant, 
keliavimas pėsčia yra nemažas
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uždavinys. Šių metų žygis pa
rodė, kaip svarbu primityvioje 
aplinkoje būti gerai pasiruošu
siam ir sveikam. Gerai, kad 
budrūs vadovai greitai susivokė 
ir pašaukė greitąją pagalbą, 
kuri, ligonį nuveždama į ligo
ninę, išgelbėjo nuo tikro pavo
jaus jo gyvybei.

Visų laukiamas jodinėjimas 
arkliais vyksta nuvažiavus į 
kitą ežero pakrantę. Ten prieš 
sėdant ant arklių, jaunimas 
pamokomas, kaip apsieiti su 
arkliais, jų negąsdinant saugiai 
jodinėti. Kiekvienas turėjo pasi
rašyti ant gauto lapelio, kad 
supranta taisykles.

Apsilankius tvarkingoje sto
vykloje ir vaikščiojant pažįs
tamais stovyklavietės takeliais, 
ateina mintys, kad, visoms šei
moms gyvenant išsiblaškius 
didmiestyje, gera rinktis įpras
toje vietoje bendram darbui, 
pasilinksminimui, brendimui.

Kapelionui kun. A. Volskiui 
negrįžus iš atostogų ir negalėjus 
atvykti (kaip kiekvieneriais 
metais) į stovyklą, Dievą pagar-' 
binti susimąstymo valandėlę 
sumaniai pravedė ps. fil. Jūra
tė Venckienė.

„Kalniškių” skautų tunto 
skautų vyčių Landsbergio bū
relis padidėjo trimis vyčiais. 
Savo slaptus naktinius žygius 
atlikę, įžodį davė Paulius 
Kudirka,-Vaidas Sekas ir 
Darius Vitkus. Jų vadovas sk. 
v. Auris Jarašiūnas.

Į vyr. skaučių Šatrijos Raga
nos draugovę įsiliejo septynios 
vyr. skautės: Vijūne Baltrušai
tytė, Dana Jasiukonytė, Adrija 
Karaliūtė, Vaida Kiškytė, Vili
ja Sekaitė ir Daina Žemaitai- 
tytė. Po gilaus susimąstymo 
kandidatės, apsuptos 23 ly
dinčių sesių, po atviru dangum 
brėkštant pasižadėjimą išgy-

'• veno pakilia nuotaika. Įžodį 

įspūdingai pravedė visus metus 
kandidatėms vadovavusi vyr. 
skautė vyr. si. Tina Petrušytė.

Paaugę amžiumi ir skautišku 
patyrimu, vyšniniais kaklaraiš
čiais pasipuošė Audrius 
Avižienis ir Aidas Matis; gel
tonais — Erikas Dudor, Augis 
Kuolas, Andrius Mažeika ir To
mas Mikuckis. Pirmasis vilkiu
ko kaklaraištis buvo užrištas 
Aleksui Vilkui.

Pirmaisiais kaklaraiščiais 
pasipuošė ir jaunesnės skautės: 
Evelina Gulbinaitė, Alytė 
Mažeikaitė ir Inga Newsom. Se
sių pastovyklėje paskutinę 
dieną buvo pagerbtos pasižymė
jusios sesės: skautiškumu — 
Daiva Matytė, lietuviškumu — 
Aura Baltrušaitytė ir draugiš
kumu — Daria Varnaitė.

Rajono skautiškoji šeima dė
kinga stovyklos viršininkui ps. 
fil. Romui Venckui už atsakin
gų pareigų paėmimą; taip pat ir 
ūkio dalies vedėjui ps. fil. 
Laimiui Venckui, kuris ne tik 
maistą supirkinėjo, bet ir visus 
stovyklautojus maudytis 
vežiojo; už tikslų finansų tvar
kymą ps. fil. Aldonai Kudir
kienei; už pirmosios pagalbos 
suteikimą ir ligonių slaugymą 
— ps. fil. Jūratei Venckienei; už 
stovyklos skautiškų programų 
vedimą — vyr. sk. Danai Mažei
kienei; už sveiko ir gardaus 
maisto gaminimą — Ramutei 
Gulbinienei ir jos padėjėjai 
Vaivai Kurtinaitienei, kurioms 
savaitgaliais talkino vyr. sk. Te- 
resytė Giedraitytė.

Pagaliau didelė padėka nuo 
visų viešniai laužavedei vyr. sk. 
Rimai Žukauskaitei iš Čikagos 
už ypatingai gerą pamokymą ir 
išradingą pravedimą dainavimo 
bei kitokių gražios formos pasi
rodymų vakarinių laužų metu, 
paliekančių gerą nuotaiką nak
tiniam poilsiui po darbingų 

dienų.
Didžiausias skautiškas lavi

nimasis vyko pastovyklėse. Tiek 
Brolijos, tiek Seserijos pasi
šventę vadovai ir vadovės, skau- 
tavimą patyrę ir iš anksto gerai 
pasiruošę, sudarė gerą aplinką 
reikštis jaunuolių energijai, drą
sai ir iniciatyvai.

Pastovyklės „Geležinis Vil
kas” viršininko pareigas vykdė 
s. fil. Vytenis Vilkas, jo pava
duotojai buvo: prit. sk. Paulius 
Kudirka, sk. v. Aras Matis ir 
sk. v. Gintaras Prišmantas. 
Skautų draugininkas — j.b. 
Romas Kudirka, vilkiukų vado
vas — sk. v. kandidatas Povilas 
Pakuckas.

Pastovyklės „Birutės kalnas” 
viršininkės pareigas pakaitomis 
vykdė s.fil. Daina Kasputienė ir 
vyr. sk. v.sl. Tina Petrušytė. Pa
stovyklės adjutante — v.sl. 
Daina Žemaitaitytė, komen
dante — v.sl. Adrija Karaliūtė. 
Paukštyčių vadovė — s. fil. 
Alma Stočkienė.

Ramiojo vandenyno rajono 
vadė s.fil. Zita Rahbar, skir
dama daug dėmesio skautiškai 
veiklai stiprinti, išvystė būdą, 
kaip padėti jauniems vadovams 
ir vadovėms vadovavimo darbe. 
Šaukiami dažni posėdžiai sto
vyklai organizuo'ti, paskatino 
visų vienetų vadovus. Stovykla
vietės rajono perplanavimas irgi 
turėjo gerų rezultatų — susta
tyti automobiliai nurodytose 
vietose už stovyklos ribų nekėlė 
dulkių ir neardė miško 
ramybės.

Stovykla „Pasakų šalis” pasi
baigė lietui lyjant. Rūpestis — 
šlapios palapinės. Jos liko suka
bintos pastogėje džiūvimui. 
Dabar bus gera proga jaunuolių 
prasmingai iškylai į kalnus — 
sutvarkyti 
palapines

v.s. Vanda Zalenienė
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Postmaster: sehd all address changes to

|SKAUTU AIDAS
4613 W. 106 P|.
Oak La^n, |L 60453
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I do ■■■ <a

liucago, u 60b29

b prifoxj

Vilkiukas draugininkui:
- Broli draugininke, aš padariau 

gerąjį darbelį!

Susitinka dvi mergytės:
- Kaip norėčiau būti paukšteliu! 
O aš jau esu paukštytė!

Simas, 
Midaugas 
ir Petras

- Kokį?
- Paskui traukinį bėgo pavėlavęs 

keleivis, tai aš paleidau savo šunį, ir 
jis suspėjo.

- O kur tavo sparneliai?
- Draugininke sakė - kai būsiu vyr. 

skautė, užaugs!

Iš Lietuvos
“Skautų
Aldo”
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