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Albinai Bgmanauskienei
-■ UžmeiCę, rūpestį mielaširdingumą ir 

dovanas dėlioja
Alina ‘Dvoreckienė ir
Vdniaus "‘Birutės”draugovės 
skautai.

I
Amžiaus našta sunkėja, sveikata silpnėja, 

tačiau dar vis maišausi' lietuviškuose 
parengimuose su žodžiu, "tepUoju į 
spaudą ir ruošiuosi artėjančiai stovyklai. 
Vadovai-ės dar neišleidžia į pensiją...

Siunčiu jums pluoštą Žinučių, Tačiau 
jaučiu pareigą priminti, kgd jei visos 
korespondencijos ir netiktą, jokio 
nusikaltimo nebūtą. "Skautą Aidas” yra 
puikus jaunimo leidinys ir į jį talpinama tik^ 
tinkamos žinutės.

jungiu karalienės "galvą” pašto 
Ženklams.

Budžiu. BroUsjuozas Mąslaus kas
Anglija
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Lietuvos ' 
nacionalinė 
M.Mažvydo 
'.biblioteka 7

BADEN POWELL 
PASKUTINIS LAIŠKAS

Midi skautai, jei jums kuomet nors teko matyti 
vaidinimą Teter Tan”prisiminsit piratą vadą, kuris vis 
norėjo pasakyti atsisveikinimo katBą, nes Bijojo, kad kai 
ateis jam taikos mirti, gati taip atsitikti, jog tiegates to 
padaryti. Taip tygiai yra ir su manim, nors Šiuo metu aš ir 
nemirštu, Bet -vieną dieną tai gati atsitikti ir todėt norėčiau

Žinokit, kad tai yra paskutinis kartas kuomet jums katBu, 
todėtpamąstykit.

JdŠ gyvenau taBai (aimingą gyvenimą ir norėčiau, kad 
jūsiškis Būtą tygiai taip pat (aimingas.

Tikiu, kad Dievas atsiuntė mus į Šį pašantį, kad Būtumėm' 
Baimingi ir, kadgyvenimu džiaugtumėmės Laimė nepareina 

. nuo turto, nei nuo pasisekimo darBe, nei nuosavas lepinimo. 
Vienas Būdas tapti Baimingu, tai yra Būti šveitru ir stipriu 
kot esi dar jaunas, kad galėtum džiaugtis gyvenimu, kai 
BūsisuBrendęs.

(jamtos pažinimas atskleis, kpki grąžą ir nuostatą 
pašantį sukūrė Dievas, kuriuo tugati džiaugtis.

jums pasakyti Šį atsisveikinimo žodį.

Tačiau, geriausias Būdas Būti Laimingu yra datinimas 
gėrio kitiems Žmonėms. Stenkis patikti šį pasautį truputį 
geresniu negu jį atradai. Tuomet, kai ateis taikos mirti, 
galėsi džiagtis, kad taiko negaišinai ir padarei viską ką 
g atėjai geriausiai.

(Budėki kad g atėtum gyventi ir mirti Baimingas — 
visuomet iŠ taikyk, s kauto pažadą, net ir tuomet, kai jau 
užaugai.

Lai Dievas tau padeda, Tavo draugas
Taden Touett iŠ (jitvettio

Sulietuvino
s.fil. Ritonė Rudaitienė

i
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KVIES L¥ S
MIELOS PAUKŠTYTĖS/ODRYTĖS,
MIELI VILKIUKAI/BEBRIUKAI!

Norim žinoti, kaip jums sekėsi vasaros stovykloje. 
Ką veikėt, ką žaidėt? Kur iškylavot? Ar buvo 
audra? Ar bijojot? Ar buvo labai karšta? Ar daug 
maudotės? Ar gaudėt linksmus aitvarus? Parašykit 
arba nupieškit savo įspūdžius ir nuotykius. 
“Skautų Aidas” laukia jūsų rašinėlių ir piešinėlių!

£4 paukštytės, ei, vilkiukai— 
Didesnieji ir mažiukai, 
spiečia "Aidas "jus visus 

Prirašyti Šiuos lapus!

(jalitpieštigražiągėlę, 
Parašyti pasaulį.

Arba įvykį mokykloj, 
Arba nuotykį stovykloj.

Arba mislę, arba dainą— 
Užrašykit, kaip išeina. 
Papaįšykįt paveiksliuką— 

Palapinę ar Šuniuką...

Sesės, broliai ir draugai 
Viskąperskaitys lengvai, 

jums bus linksma, ir ne kartą, 
Čia matyti savo vardą!

LAUKIAME MAŽŲJŲ BENDRADARBIŲ.
Rašinėlius - piešinėlius siusti:
® S.A. [ Mažieji Bendradarbiai"

4



Čikagos lietuvių skautijos š.m. kovo 25 ir balandžio 2 d. vykusių skiltininkų kursų dalis vadijos. 
Iš k. — Milda Harris, Audra Apke, Julytė Plačaitė, Elytė Žukauskaitė, Rima Žukauskaitė ir Lisana 
von Braun.

Nuotr. Gintaro Plažo

Prieš dešimtį metų mamytė 
nuvedė mane į paukštyčių suei
gą, vadovaujamą sesės Marytės. 
Taip prasidėjo skautiška įtaka 
mano gyvenimui. Dabar daly
vauju skautiškoje veikloje, do
miuosi skautiškomis mintimis 
ir mėgstu stovyklauti su kito
mis sesėmis.

Kartais pagalvoju, kodėl 
nedalyvavau vietos amerikiečh} 
skaučių veikloje. Tačiau greit 
pamirštu tą mintį. Visa mano 
šeima priklauso Lietuvių 
Skautą sąjungai: mano tėvelis, 
mamytė, pusseserė, pusbroliai, 
mano teta, sesutė, broliukas ir 
beveik visi mano lietuviai 
draugai. Pradėjau skautauti su 
mintimi, kad jei jiems patinka 
skautauti šioje sąjungoje, tai gal 
ir man bus. naudinga.

Netrukus pamėgau skautavi- 
mą ir suradau savo vietą lietu
viškoje skautų šeimoje. Pradė
jau domėtis tikslais ir princi

pais, kuriais Skautai grindžia 
savo gyvenimą. Mėgstu dainuo- 
~ti, pidneriją, pirmąją pagalbą, 

orientaciją, gamtą, kelionių 
ženklus ir padėti kitiems. Aš ir 
mano šeima radome savo vietą 
skautiškoje veikloje.

LS sąjunga yra geras ryšis’ 
tarp lietuvių. Skautiška šeima 
yra stipri. Man patinka būti 
šios šeimos nare. Tikiuosi dar 
ilgai skautauti. Kantrūs va
dovai ir vodovės išmokė mane 
gyventi ir veikti skautiškoje šei
moje. Noriu sekti jų pavyzdžiu 
ir pati perduoti kitiems, tai, ką 
išmokau skautaudama.

LS sąjungos tikslas yra jungti 
lietuvius skautiškoje šeimoje. 
LS sąjunga laiko stiprų tautinį 1 
ryšį su lietuvišku jaunimu Ame
rikoje. Per skautavimą Ameri
kos lietuviai išmoksta mylėti 

.. gamtą, lietuvišką žodį, liaudies • 
dainą, muziką, tautodailę ir 
kitas kultūrines apraiškas. 

Dauguma lietuvių jaunimo nori 
būti skautais. Tėvai nori, kad jų 
vaikai išmoktų mylėti gamtą, 
lietuvišką žodį ir muziką taip, 
kaip ir jie. Tėvai nori, kad jų 
vaikai gyventų skautiškoje šei
moje, kuri Amerikos lietuviams 
yra ryšys su lietuvių tauta. Są
junga padeda mums būti stip
riais, padėti ir mylėti kitus, tau
tą ir Tėvynę, kurios mes niekad 
nesame matę.

LS sąjunga moko mus mylėti, 
ir tarnauti Dievui, tėvynei ir ar
timui. Mylėdami bei prižiūrėda
mi gamtą, padėdami artimui, 
tarnaujam Dievui. Pagelbėdami 
kitiems, mylėdami savo tautą, 
mes mylime Dievą.

Skautauju jau dešimtį metų ir 
niekados nesiliausiu mylėjusi 
Dievą, Tėvynę ir artimą. Esu 
dalis skautiškos šeimos, kuri 
mane riša su lietuvių tauta, 
kurią myliu visa širdimi.

Elytė Žukauskaitė
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NIJOLĖ JANKUTĖ
Iliustravo 
F.D*. Prekerytė

TĘSINYSM

— Irgi ne. Tigrai gyvena Indi
joj. Bet tame miške tu tikrai 
pamatysi kiškių, gal stirnų, ir 
daug visokių paukštelių.

— O medžiai? Tėte, tėte klau
syk! Kokie medžiai auga 
miške?

— Ten, kur jūs stovyklausit 
auga ąžuolai. Ąžuolynas.

— O! Ąžuolynas? Ąžuolynas!
— kartojo, ant vienos kojos 
strykčiodama, Danutė, — aš 
važiuoju stovyklaut; stovyklauti 
Aš važiuoju į svečius pas me
džius, pas medžius!

Į STOVYKLĄ

Ilgai ir nekantriai lauktas, 
pagaliau atėjo išvažiavimo 
rytas. Dar visas miestas te
bemiegojo, kai į didžiulį, pilną 
skaučių autobusą tėtė atvedė 
susijaudinusią Danutę.

— Nesūšlapk kojų! Ir gerai 
valgyk! — mokė ją mama pro 
atvirą ąutobuso langą.

— Nepamiršk parašyti! — 
liepė tėtė.

—- Sese Rima, primink Danu
tei, kad rašytų, — kreipėsi jis į 
čia sėdinčią draugininkę.

—Klausyk sesės Rimos. Nesi- 
maudyk per ilgai! — priminė 
mama Danutei.

Bet Danutė mažai ką girdėjo. 
Iš džiaugsmo jos širdukė plakė 
taip Smarkiai," kad net ausyse 
spengė. Aplink ją klegėjo skau
tės. Vadovės kilnojo lagaminus. 
.O linksmas triukšmas tartum 
kilnojo Danutę, kaip kokį balio
nėli.

— Tū-tū-tū! — sudūdavo auto
busas.

— Va-žiuo-jam! Va-žiuo-jam!
— uždainavo skautės.

— Būk gerutė!. — šaukė 
Danutei mama ir mojavo.

— Rašyk! — pridėjo tėtė, o au
tobusas jau riedėjo.

Iškišusi abi rankas pro langą, 
Danutė mojavo. Ir tėtė, ir mama 
vis tolo, vis mažėjo, kol visai 
pranyko. Danutė sunkiai: 
atsiduso. Lyg norėjosi verkti, 
bet nebuvo laiko. Pro langus jau 
lėkė priemiesčių namai, o sesė 
Rima užtraukė „Aš išėjau į 
girelę”.

— Aš važiuoju į svečius pas 
medžius! — tyliai pakartojo sau 
Danutė ir susijuokė. Pro dūm
traukius ir stogus išnirusi, jai į 
akutes įspindo raudona ryto 
saulė.

Sekdama kelionių ženklus, Danutė keliauja eaukštyčių pastovyklėn.

Toli paliko miestas. Auto
busas riedėjo pilku vieškeliu. 
Pro langus matėsi miesteliai, 
kukurūzų laukai ir karvių ban
dos. Prie stiklo lipte prilipusi 
Danutė sekė kiekvieną vaizdą 
išplėstomis akimis.

— Karvės, karvės! Žiūrėkit! 
— šaukė ji, baksnodama pirš
tuku į langą, — kiek daug! 
Viena, dvi, trys... Gal koks 
šimtas... Sese Rima, ar čia 
zoologijos sodas? — atsisukusi 
klausinėjo.

— Ki-ki-ki, — prapliupo 
juoktis didžiosios mergaitės.

— Ne, Danute, čia ganykla, — 
aiškino jai draugininke.

O autobusas riedėjo tolyn ir 
tolyn, sukdamas vis į mažesnius 
ir ramesnius kelius, kol paga
liau, pukšėdamas ir girgždė
damas, užtempė savo linksmas

4
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keleives ant ąžuolais apaugusio 
kalniuko ir sustojo. Pakalnėje, 
tartum plačiai atverta mėlyna 
akis, blizgėjo ežeriukas.

— Stovykla! Stovykla!
Skautukės grūdosi prie durų 

ir langų.
— Atvažiavom! Lipkit! Nesi

stumdyk! Greičiau! — šūkavo 
nekantrūs balsai ir trepseno 
miklios kojos.

SESĖ RIMA
Autobusas jau išvažiavo atgal 

į miestą, o lagaminų ir lovučių 
krūva po medžiais nemažėjo. 
Balsai, šauksmai, nešimas, bė
giojimas! Ąžuolyne dygo stovyk
la.

Sesei Rimai per nosį ritosi 
prakaito lašai. Vieną po kito 
tampė ji savo paukštyčių laga
minus, užraišiojo batus ir ieško
jo pamestų daiktų.

— Kodėl tu basa, Birute?
— Pamečiau batą...
- Kur?
— Nežinau...
— Sese Rima, Julytė mane 

peša!
— Julyte, neišdykauk!
— Sese Rima, kur mūsų pala

pinė?
— Pastatysim, nebijok.
— Sese Rima, aš noriu valgyt!
— Ei! Ei! Audra, Jone, Vida!

O kur jūs bėgat?
— Pažiūrėt ežero!
— Negalima! Grįžt tuojau!
— O ką mums daryt, sese 

Rima?
— Sese Rima, ar jau eisim 

maudytis?
— Sese Rima, ar tu miegosi 

su manim?
— Tik ne su ja, sese! Su ma

nim!
— Shut up! Aš pirma pasa

kiau!
— Sesės, lietuviškai!

i Rima nespėjo nei atsakinėti, 
nei įsakinėti. Šią vasarą stovyk

lauti atvažiavo visa jos drau
govė — 22!

Mišku aidėjo kūjo smūgiai: 
skautės kalė palapinių kuoliu
kus. Iš kažkur dvelktelėjo deš
relių kvapas. Stovyklos virėja, 
matyt, jau ruošė priešpiečius.

— Sese Rima, aš tau padėsiu! 
— sučiauškėjo pribėgusi Danutė 
ir griebė tempti lovutę, lyg 
skruzdė šiaudą.

— Ačiū, Danute. Tu geriau 
imk sviedinį ir nunešk į pala
pinę. Taip. Taip. Į tą!

— Būtų smagu, jei vietoj Vi
dučio turėčiau namie Rimą, — 
sviedinį nešdama galvojo Da
nutė: — Rima viską moka. Tur
būt, ir palapinę pastatyti! O 
Vidutis moka tik rėplioti... Bet 
jis toks juokingas, kai never
kia...

— Aldona, Onyte, Aliute! — 
šaukė Rima, braukdama nuo 

kaktos sudrėkusius plaukus, — 
jau galim nešt lovutes. Ateikit!

Aštrus švilpuko balsas nuspie- 
gė medžių viršūnėmis.

— Prieš-pie-čiai! — šūktelėjo 
stovyklos komendante.

— Sesės, po dvi! — rikiavo sa
vo paukštytes Rima. — Alka
nos?

— Taąaip!
— Tai skubėkim! Dešrelės at

auš!
Viens-du, viens-du, viens-du 

žygiavo mažosios skautukės.
— Valytei negalima maudy

tis. Marytė ir Birutė iškrenta iš 
.lovos. Virgutė rytoj verks ma
mos, — žvelgdama į kiekvieną 
veidelį, galvojo sesė Rima, — Ju
lytės ir Juditos negaliu palikt 
vienoj skilty: pridarys šunybių 
neklaužados.

(Bus daugiau)
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MBBiWIHMAI
Nuo XIV amžiaus pradžios, istorijos 

audras ir vėjus | XXI*jį j
Medininkai — mažas miestelis 

netoli Vilniaus, prie pat Gudijos 
(Belarus) sienos. DL kunigaikščių 
laikais ši vieta buvo labai 
svarbi—čia ėjo didelis prekybos 
vieškelis, kuris jungė Vilnią, Oršą, 
Smolenską ir kuriuo keliaudavo 
daugybė pirklių, gabendami įvairias 
prekes savo didžiuliuose 
vežimuose. Tais laikais 
Medininkuose stovėjo didelė pilis 
(pastatyta 1313 m.) su keturiais 
bokštais, kurių aukščiausias buvo 
net 5 aukštų. Pilis turėjo didžiulį 
kiemą aptvertą ginybine siena/ Į jį 
pakeliami tiltai. Čia būdavo saugi 
vieta karo metu prisiglausti 
apylinkės gyventojams, taikos 
metu — pailsėti pirkliams ir 
keleiviams. Šioje pilyje mėgdavo

sustoti DLK Algirdas, Vytautas 
Didysis, o nuo 1478 m. kurį laiką 
čia gyveno ir šv. Kazimieras.

Medininkų pilis buvo labai 
tvirta, sumūryta iš didžiulių 
akmenų. Viduje, didysis bokštas 
buvo patogiai įrengtas gyvenimui.

Kai Lietuva pateko į Rusijos 
carų valdžią, pilis buvo apleista, 

nebenaudojama. Po kelių 
šimtmečių liko tik griuvėsiai.

Dabar, kai Lietuva vėl 
nepriklausoma, jos istorikai, 
architektai, inžinieriai ėmė rūpintis 
Medininkų pilį atstatyti. Jau vyksta 
didžiojo bokšto atstatymo, 
aplinkos Svarinimo, tvarkymo 
darbai. Didžiajame pilies kieme

*6
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tragedija: 1991 m. liepos 31 d. 
naktį sovietų žmogžudžiai užpuolė 
8 Lietuvos pasienio sargybinius — 
muitininkus ir sušaudė (liko tik 1 
gyvas, bet sunkiai sužeistas), 
bandydami įbauginti vos tik 
nepriklausomybę prieš 14 mėn. 
paskelbusią Lietuvą ir nepripažinti 
jos sienų.

Dabar Medininkuose stovi 7 
balto marmuro kryžiai, primindami 
visiems, kokia didelė ir 
skausminga ' yra laisvės ir 
nepriklausomybės kaina..

“Medininkai. Milžinų pilis —
Lietuvos valstybingumo 

ženklas.
Ženklas laisvė ginančios 

šalies,
Baltų dvasių saugantis 

paminklas. ”
Alfonsas Jocys

Sesė Nijolė

1 CO /y r£> f£> HP. cf> <¥> C& CP OP OP. .OP., > c^p cjp <3© dtp dtp dtp dp dtp <Jp <36 dip c^p c^p c^p qp <^p <^»p

planuojama rengti įvairius 
kultūrinius renginius, taip pat 
skautų**, studentų, karių 
stovyklas.

Nuo 1993 m. pilies atstatymo 
darbams vadovauja vyr. inžinierius 
J. Mendelevičius, architektė M. 
Mikulionytė ir mokslinis vadovas 
arch. dr. J. Glemža.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
Architektų (ALIAS) sąjunga prie 
šių darbų plačiai prisideda. Lėšoms 
sukelti yra įsteigtas fondas: pirm, 
s. inž. L. Maskaliūnas, vicepirm. 
arch. A. Kerelis, iždininkas L. 
Slėnys.

Šiais laikais Lietuvos ir 
užsienio lietuviams Medininkai 
labiausiai žinomi savo skaudžia

Paukii'iii 
lizdai

Šelmeninės kregždės 
lizdas

Uždaras urvinės 
kregždės lizdas

Plaukiojantis 
krago lizdas

1

* Medininkų vardas nuo žodžio 
medis, kuris senovėje reiškė mišką. 
Medinykas — miško gyventojas, 
miškininkas.

** Lietuvos skautai akademikai 
jau ten stovyklavo 1994 m. ir 
padėjo aplinkos tvarkymo 
darbuose.

Pievinio kalvinuko 
lizdas f Volungės lizdas
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STOVYKLAUJAME
Galvojome vienaip, o tačiau 

viskas įvyko kitaip. Bet esmė 
tame, kad “Birutės” draugovės 
skautai ruošėsi stovyklon. Bet, šį 
kartą Vilniaus miško saloje. Gal 
kiek keistoka, kad Vilniuje yra 
daug miško salų, tačiau tai tikrovė.

Taigi, tie skautai, kurių tėvai 
neišsiuntė vasarai pas senelius į 
kaimą, ruošėsi stovyklauti.

Vieną gražią dieną susirinkome 
Vilniuje Antakalnio troleibusų 
žiede^ir pėstute nužygiavome į 

Štovykl^.. Kelias neilgas, viso 20 
tnin.. Iš abiejų kelio pusių miškas. 
Besišnekučiuojant ir aptariant 
būsimą veiklą, priėjome svajonių 
gatvę pačiame miške. O 13-jam tos 
gatvės numeriui priklauso ne vienas 
pastatas, bet ištisas didelis miško 
plotas, kuriame yra ir stovyklautojų 
patalpos, prausykla, kariška lauko 
virtuvė, sporto aikštelės. Čia pat 
galima uogauti, grybauti. Taigi, čia 
įsikūrė skautiška stovykla “Budėk”, 
kurios pats vyriausias viršininkas 
brolis Albinas Puidokas. Čia jau 
mūsų laulcė būsimieji skautai iš 
Panevėžio ir jų vadovė sesė Jūratė 
(mokytoja), mūsų seni bičiuliai 
ūkautai iš Maišiogalos.

Pirmoji stovyklos diena buvo 
“karšta”. Susitvarkyti, aprašyti 
kelionę į stovyklą ir išleisti 
laikraštuką. Ruoštis sekančiai 
dienai stovyklos atidarymui. O kur 
dar skilčių emblemų piešimas? Bet 
viską suspėjome.

Kitos dienos ryte jau ruošėmės 
iškilmingai skautų rikiuotei. 
Visiems išsirikiavus, buvo įnešta ir 

pagerbta trispalvė. Po skilčių • ir 
grupių raportų, po “vyriausiojo” 
žodžių, virš šlamančių medžių ir 
susikaupusių stovyklautojų 
suskambo tautiška giesmė.. 
Susipažinus su dienotvarke, Išnešus 
vėliavą, tuojau pat nuskubėjome 
prie pirmos užduoties. Panevėžio 

skautAi kandidatai pasižadėjo 
tarnauti Dievui, Tėvynei, ąrtimui. 
“Senieji” skautai pasveikino, įteikė 
gėlyčių ir palinkėjo būti gerais 
skautais.

Rekėjo matyti, kaip švytėjo jų 
veidai, kaip didžiavosi, kad jau turi 
geltonus kaklaraiščius ir tapo 
tikrais skautais.

Neužmiršome ir pavalgyti. 
Patys maisto negaminome, jis 
buvo pristatomas. Tokia buvo 
stovyklos tvarka. .

Visą stovyklos laikotarpį mus 
lydėjo malda.

Visą likusį pirmos dienos laiką 
ruošėmės stovyklos atidarymui. 
Dainos, šokiai, žaidimai, šūkiai, 
įvairūs pasirodymai. Viskas turėjo 
įvykti vakare prie .laužo.

Netrukus atėjo ir pirmos dienos 
pavakarys. Susikaupimo valandėlė, 
šv. Mišios. Vakare - laužas. Buvo 
labai smagu, kad visi esame 
drauge: skautai ir neskautai. Po 
laužo vėl rikiuotė, vėliavos 
įnešimas ir išnešimas;i,5is atvejis 
ypač drausmino stovyklautojus. Po 
23 vai. - ramybė.

Kitomis dienomis vėl rikiuotė, 
įvairūs užsiėmimai, sporto 
varžybos (mūsų skautai futbolo 
varžybose nugalėjo “dičkius” ir 
laimėjo I-mą vietą)

Stovyklos tvarkymas, 
budėjimas virtuvėje ir stovykloje ir 
t.t.

Su ekskursijos vadovu 
aplankėme istorines vietas. Europos 
centrą, Giedraičius, Kernavę, 
Sirvintus. Pagerbėme žuvusius už 
Lietuvos nepriklausomybę. Tuo 
pačiu suartėjome su gamta, jos 
spalvomis, grožiu ir patys tapome 
geresni.

Dienos keitė viena kitą labai 
greitai. Geri darbai, jaunesniųjų 
globa, pagalba ir t.t.

Taip priartėjo ir paskutinė 
diena.Prie laužo šokome, dainavom 
ir pasižadėjom, kad ateinančiais 
metais vėl pasimatysime.

Kitą dieną, anksti rytą sutvarkę 
stovyklos vietą, susikrovę 
kuprines, žygiuojant iš stovyklos 
dainavome “Lik sveika, stovykla”

Malonu ir džiugu, gal kiek ir 
išdidų, kad mūsų skautai buvo 
pavyzdžiu kitiems. Nelaukdami 
kvietimų ir raginimų, visi stengėsi 
paskubėti, padėti, prie dainų, prie 
darbo, sporto.

Vilnius
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APIE SENOVIŠKAS LIETUVIŲ ŠVENTES

RUDENS LYGIADIENIS
Nors žiema apmirimo, šalčio 

laikas, bet gyvybės amžinumą ir 
prisikėlimą liOdyja prieš žiemą 
sudygę rugiai ir žaliuojantis 
vainikas lygiadienio dainoj:

Senovės lietuviai metus skirstė 
tik į dvi dalis — vasarą ir žiemą. 
Pavasaris ir ruduo jiems buvo tik 
perėjimas iš vieno laikotarpio į 
kitą, t.y. virsmas (tapimas, 
pasidarymas). O kur virsmas, ten 
judėjimas, neramumas, keitimasis, 
sąmyšis. Todėl, kad tas “virsmas” 
pasiverstų į derlingą, gerą, ramų 
laiką, mūsų protėviai atlikdavo 
įvairias apeigas, kurios ir dabar liko 
kaip Velykų, Joninių, Kalėdų 

. tradicijos.
Lygiadienis — tai visų 

išsvajota pusiausvyra — trumpas 
laikotarpis, kuriame vyrauja 
ramybė, pilnatvė, dvasinė rimtis. 

Vidurys rugsėjo, kada jau žymiai 
trumpėja dienos, yra lygiadienio 
laikas, paskutinis pabuvojimas 
vasaroje jau prasidėjus rudeniui. 
Vakarui temstant, žmonės eidavo 
suptis. Bet supimasis būdavo 
ramus, lėtas, migdantis, ne 
triukšmingas, gaivalingas, kaip 
pavasarį. Saulei sėdant, būdavo 
uždegama ugnis ir iš lauko įnešama 

, į vidų, t.y. gyvybė ir šiluma 
persikelia iš atviros erdvės į uždarą. 
Taip pat būdavo pereinami tiltai, 
lieptai, peržengiami slenksčiai, 
praeinama pro vartus. Tas reiškė, 
kad peržengiamu ribą iš vasaros į 
žiemos pašaulį.

“Pamažu, mergužėle, pamažu 
lelijėle,

Oi aik pamažu, jauna mergela,
Neinpulk Nemunėlin.

Oi kad aš ir impulsiu, dugnelio 
nepasieksiu.

Oi čiūčiuos liūliuos rųtų 
vainikas

Unt gilaus Nemunėlio...'

Pagal Liną Daukšienę, 
“Kupiškėnų Mintys”

MIIIlUtlM, Mifi GŪŽI METIF1
Seneliai pasakoja, 
kad Lietuva labai labai graži. 
Ten vasara nuostabiai žalia, 
dangaus mėlynė neišbrendamai gilj. 
įdomūs Nemuno krantai, 
Kuršių marios ir Baltijos jūra, 
smėlio kopos ir pušų miškai. 
Viešpatie, pasaulyje tiek daug

v.s. Liūda Rugienienė

9.
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Kaip tojo dainelėje, tokį 
milžiną baravyką rado Vidmantas 
Gurias Lietuvoje, beržyne prie 
Kupiškio įpiesto. Pagalvok tiktai 
— jo kepurė platesnė už “Skautų

STORAS PONAS BABAVYKAS 
VISŲ GRYBU PULKAUNYKAS

Aido” puslapį!. (30 cm. — 15”) 
Nieko sau grybukas! Svėrė jis 1 kg. 
600 gr. (3 sv.) ir buvo visai 
sveikas, nesukirmijųs. Iš jo — 
vakarienė visai Vidmanto šeimynai!

O Subačiaus miške Irena 
Jurevičienė rado juokingą baravikų 
šeimą: vienas mažas baravykiukas 
augo tiesiai ant didelio baravyko 
kepurės! “Tupėjo lyg viščiukas ant 
vištos nugaros”, sako grybautoja.

Ar neįdomu būtų tokių grybų 
rasti Michigan ar Wisconsin 
miškuose?

Pagal žinutę “Kupiškėnų 
Minčių" laikraštyje.
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SKAUTfilNEfiTSIUEUŠIŲ IfVfBUBii 
DIENŲTECHNOLOGI|OJE I i LANLI
Kompiuterių mėgėjams skautams ir skautėms 

gal jau ne naujiena, o dar nebandžiusiems 
patariu pabandyti atrasti "Internet" sekančius 
adresus, per kuriuos viso pasaulio skautai, 
skautės ir vadovai “kaklbasi” jiems rūpimomis 
temomis.

Lietuvoje kompiuterių žinovai bando rasti 
lietuviškus žodžius ar bent vertimus, tos 
technologijos terminams, bet aš tų naujenybių 
nežinau, todėl vartosiu angliškus, manau, kad 
suprasite.

“Internet" randamose “Newsgroups” yra 
pavadinimas rec scouting kur vyksta gyvos 
diskusijos skautiškomis temomis. Šiuo metu kelių 
Europos valstybių skautai veda diskusijas su 
Amerikos skautais (BSA) apie mišrių vienetų 
veiklą. Ten pasudalijama skautiškais šūkiais, 
žaidimais, užsiėmimais ir pasirodymais prie laužo.

Kitoje “Internet" dalyje, “World Wide Web”, arba 
sutrumpintai, WWW, galima rasti labai plačių 
skautiškų žinių. Ypač gražiai išvystytas Australijos 
skautų-čių WWW, pasiekiamas šiuo adresu: http: 
/www, fcollins, com, au /scouts/

Amerikos skautės (GSA) dar tik pradeda 
formuoti savo WWW, bet jau turi gražų pirmąjį 
puslapį. Jis randamas: http: / www. gsusa. org.

Šį rugsėjį Olandijoje vykusi 18-ta pasaulinė 
Džamborė turėjo savo WWW adresą: /wesiey, 
limmat, net.ch/967 Escout /jamboree// Ten tilpo 
įvairios žinios apie stovyklą, kaip stovyklos daina, 
žemėlapiai, statistika. Kasdieną žinių vis 
atsirasdavo daugiau.

Linkiu sesėms, broliams ir vadovams, 
vadovėms pasinaudoti šia technologija, o gaf ji 
taptų nauja specialybe su savo ženkleliu?

s. Birutė Prasauskienė
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LSS BROLIJOS VADUOS 
' SUVAŽIAVIMAS

LSB šios? kadanecijos pirmas 
vadijos suvažiavimas š.m. kovo 
25 ir 26 d. vyko Lietuvių centre, 
Lemont, IL. LSB Vyriausias 
skautininkas vs. fil. Albinas 
Sekas stengėsi, kad šis vadijos 
narių pasitarimas pasitarnautų 
skautiškos veiklos pagyvinimui. 
Visiems vadijos nariams iš 
anksto buvo pasiųsti kvietimai 
ir pranešimai apie tai, kas bus 
diskutuojama.

Suvažiavime dalyvavo: LSB 
Vyriausias skautininkas vs fil 
Albinas Sekas iš Californijos, 
VS pavaduotojas vs Romas Ot
to iš Montrealio, Kanados, LSB 
tarptautinio bendradarbiavimo 
sk. vedėjas vs Vytautas Jokū
baitis iš Clevelando, Skautinin
kų sk. vedėjas vs Gediminas De
veikis iš McHenry, IL, LSB Dva
sios vadovas kun. Aloyzas Vols
kis iš Los Angeles, ir čikagiškiai 
— jvs fil dr. Algis Paulius , vs fil 
Gintaras Plačas, s. fil Vytautas 
Januškis, vs fil Romas Rupin- 
skas, vs fil Antanas Paužuolis ir 
vs Antanas Jarūnas. Kiti vadi
jos nariai-dėl Įvairių iš anksto 
nenumatomų priežasčių 
suvažiavime negalėjo dalyvauti, 
bet atsiuntė raštiškus savo 
veiklos’pranešimus.

Suvažiavime siekta artimiau 
-tarpusavyje- susipažinti, išdisr, 
kutuoti rūpimus: vadovavimo 
klausimus, pasidalinti mintimis. 

• dėl veiksmingesnės skautiškos 
veiklos. Lietuvių Skautų sąjun
gai apjungiant kelių kontinentų 
lietuvių skautišką jaunimą, 
kuris veikiamas aplinkos domi
si įvairiais klausimais ir ieško 
naujovių, reikia ieškoti būdų, 
kaip jį labiau sudominti tar-

1ST ■ ■ 

navimu Dievui, Tėvynei ir pa
galba artimui.

Suvažiavime dalyvavę teigė, 
kad jaunimas dar domisi skau- 
tybe ir skautavimu. Vienetų 
veiklumas priklauso nuo jiems 
vadovaujančių asmenų. Šiuo 
metu didžiausi ir veikliausi tun
tai yra Toronte. Kitose vieto
vėse Brolijos vienetų veikla silp
nesnė.

Išklausius vietovių ir skyrių 
vedėjų pranešimus buvo gyvai 
diskutuojamas skautiškų prog
ramų pritaikymas šių dienų 
moderniam jaunimui. Ypatin
gas dėmesys skirtinas lituanis
tinei programai. Jaunimas turi 
hiit i sąmoninamas, kad lietuvių 
kalba yra labai svarbi ir rei
kalinga. o meilė tėvų ir 
senuolių kraštui turi būti gyva 
— Lietuva dabar jau laisva, į ją 
galima vykti ir ten prisidėti prie 
jos gerovės kėlimo. Visi skyrių 
vedėjai buvo įpareigoti išsi
kalbėti su vienetų vadovais ir 
pačiais skautais dėl keistinų 
skautiškos programos dalių, o to 
išdavoje patirtas mintis ir siū
lymus pranešti Vyriausiam 
skautinininkui. Ateinančiame 
suvažiavime bus diskutuojami 
gautieji pageidavimai ir svars
tomi pakeitimai veiklos prog
ramose.

Sekmadienio rytą Palaiminto 
Jurgio Matulaičio misijos kop
lyčioje išklausę kun. Aloyzo 
Volskio ir kun. A. Gudaičio 
aukojamų šv. Mišių, grįžome į 
pasitarimų salę tęsti tolimesnio 
mintimis pasidalinimo. Kun. A. 
Volskis džiaugėsi galėjęs šiame 
suvažiavime dalyvauti, nes nors 
jau dveji metai esąs Amerikoje, 

bet mažai teturėjęs galimybi 
susipažinti su skautiška veikla 
Jam buvę labai naudinga patir 
ti, kaip vienetuose pravedarm 
religinė programa.

LSS Tarybos ir Pirmijos 
pirmininkas vs fil Kęstutis 
Ječius pasidžiaugė galįs 
dalyvauti šiame suvažiavime ir 
išgirsti apie LS Brolijos veiklą 
ir rūpesčius. Kvietė vadovus 
palaikyti su juo tampresnius 
:ryšiuą ir -dalintis; mintimis ir 

. patyrimais.- Bendrai veikiant, 
galima geriau pasitarnauti 
skautybės plėtojimui ir lie
tuvybės išlaikymui. Pranešė,, 
kad Lietuvoje šiuo metu veikia 
penkios skautų sąjungos. Pažy
mėtina, kad skautavimas Tėvy
nėje gyvas. Vienetų veikla ir ten 
priklauso nuo vadovų sumanu
mo, pastangų ir darbo. Jaučia
mas didelis vadovų stygius, o 
nelengva ekonominė padėtis 
kliudo skautiškos veiklos 
ugdymui. Jis kvietė LSS vado
vus remti atskiras Lietuvos 
skaučių, skautų draugoves ir 
palaikyti su jomis tamprius 
ryšius. Pirmijos pirmininkas 
pranešė, kad anksčiau vado
vams,-ėms atskirai leidžiama 
„Skautija” yra jungiama su 
„Skautų aidu” ir pasirodys kas 
3-4 mėnesiai. Vietovių veiklos 
aprašymus ir nuotraukas prašo
ma siųsti „Skautei aido” redak
cijai.

Suvažiavimą baigiant, LS 
Brolijos Vyriausias skauti
ninkas vs fil Albinas Sekas 
padėkojo suvažiavimo daly
viams už dalyvavimą ir pasida- 
inimą mintimis siekiant 
veiklos pagyvinimo. Padėkota ir 
vs Gediminui Deveikiui, pasirū- 
pinusiams dalyvių maitinimų, o 
LSS Tarybos pirmininkui už su
teikimą patalpų suvažiavimo 
pravedimui.r

vs fil Ant. Paužuolis
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Vienas stovyklautojas grįžo 

namo ir sesei mamai giriasi, kad 
žino, kaip prasideda visos skautiš
kos dainos, būtent: “Trys, keturi!” 
Kartais atrodo, kad visi mūsų lau
žai irgi vienodai prasideda — kas 
nors uždega laužą, ir staiga dai
nuojame “Lauželis", tada “Nusi
leido saulužėlė”.

Pereitą vasarą laužas buvo pra 
dėtas degančia strėle iš dangaus 
(deganti medžiaga ant vielos iš 
medžio). Kitą kartą patys jauniausi 
laužą uždegė, o visi palydėjo šūkiu. 
Trečiame žvakė buvo paslėpta 
laužo viduryje, apdengta skardine, 
ir ištraukta —- laužas “stebuklin
gai” užsidegė. Žaidimų dieną jbėgo 
su olimpiniu žibintu, senovės dieną 
laužą uždegė “kunigaikštis”, tar- i 
damas žodi iš Lietuvos praeities. 
Kiekvienai laužo rūšiai tinka kitoks 
būdas jam pradėti, ne tik uždegti 
ugniai, bet ir vesti kokias nors 
apeigas (knygelėje “Stovyklų va
karai” tokių pavyzdžių daugiau).

Prieš laužo pabaigą kartą kiek
vienos skilties atstovas paskaitė 
susikaupimo valandėlei parašytą 
mintį. Tėvynės vakarą vienetų j 
atstovai kartu laikė trispalvę. 
Naujosios vyresniosios skautės už
degė šūkiui “Dievui, Tėvynei ir 
Artimui” po vieną žvakę. Kitoj 
stovykloj skautės sušoko "sadutės” 
dalį ir laužan įmetė gėleles. Po ar 
net prieš vadovo pokalbį, kai sto-

vykia aprimsta, trumpos, taiklios 
ir gražios apeigos sujungia visus 
vienon mintin.

Vienas iš įspūdingiausių išgyve
nimų prie laužo yra — kai stovyk
lautojai išsiskirsto. Po vakarinės 
maldos "Ateina naktis”, skiltinin- 
kai ar vienetų vadovai tyliai laukia, 
kol jų nariai priartėja ir tykiai 
apleidžia laužavietę. Gal tik skau 
tai vyčiai ramiai pasilieka savo 
“Tradicinei” — ir laužavedžiai, 
džiaugdamiesi jaukiu ir gražiai 
pavykusiu laužu. Visi keliauja

deda švilpti, ieškoti, šūkautu 
skautų ir skaučių balsai susima®® 
lyg turguje. Visi triukšmingai — o 
ne jautriomis ir nuramintomis šir
dimis — traukia Su bet kokia daina
j stovyklą ir ilgai palapinėse nenu
rimsta,

1

didelis kOginia: į6 tono
■* iš viršaus

FtiFČŽ

* skiltai^

lauža®1

miško takeliu, mintyse turėdami 
laužo apeigų ir vadovo pokalbio 
mintis, turėdami laiko klausytis 
nakties gamtos ir pažvelgti į 
žvaigždėtą dangų.
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DIDŽIOJI SeilDJl
„MIŠKO AIDŲ” STOVYKLOS
PRITYRUSIŲJŲ SKAUČIŲ

. DIENORAŠTIS

Liepos 22 ir 23 d. (šeštadie
nis ir skemadienis)

Skautai ir skautės atvažiavo 
į Rako stovyklavietę. Pilki de
besėliai sutiko atvykusius ir 
švelniu lietum pašventino sto
vyklą. Kiekviena skiltis greitai 
statėsi kareiviškas palapines — 
mūsų stovyklinius' namus. Taip, 
kaip grybai, kurių netrūko miš
ke, išdygo palapinės. Vakare 
kiekviena pastovyklė turėjo 
savo susipažinimo laužą.

. Sekmadienį saulė švietė ir 
sesės statėsi rūbines ir rankš
luostines. Kam sekėsi, kam ne, 
bet su seseriška pagalba, visos 
jaukiai įsiruošė. Po pietų visa 
stovykla, susirinko šventoms 
Mišioms paprašyti Dievo palai

mos mūsų skautiškuose sie
kiuose.

Po vakarienės vyko pirmas 
stovyklos bendras laužas. 
Dainavome, kalbėjomės ir bend
rai smagiai praleidome pirmą 
vakarą.

Liepos 24 d. (pirmadienis) 
^Liemenų” diena uvū-r

Šiandieną pradedam kurti 
skautą/ę. Paskelbta „liemenų” 
diena! > iasB

Statėmės lauko virtuves^ ku
riose teks kasdieną virtis pietus 
ir vakarienę. Kiekvieną skiltis 
sunešė didelius rąstus viryklos 
ir stalo statymui. Po pietų spor
tavome su broliais žaisdamos 
tinklinį ir kvadratą. Smarkiai

CHICAGO
suprakaitavę ėjom maudytis 
ežere. Prie ežero reikėjo atlikti 
plaukimo pratimus, kad galė
tume plaukti nurodytoje mau
dyklėje. Vyko smagūs vandens 
žaidimai naudojant arbūzą.

Grįžusios į savas pastovykles, 
skilčių narės pasidalino darbais 
ir pradėjo ruoštis vakarienei. 
Kepėme viščiuką su daržovėmis 
ant naujai pastatytų krosnelių. 
Vėliavos nuleidime visos jaunos 
vadovės atėjo apsirengusios 
kaip būsimos „liemenų” sargės. 
Jos vaizdavo kaip atrodys už> 
20-30 metų. Vakare su broliais, 
žaidėme susipažinimo žaidimus.

Liepos 25 d. (antradienis) 
Dantų diena ';

Jūrų skautės kartu Su žemės 
skautėmis atsikėlėme 7:15 v.r. 
Ėjome į štovyklos gairės 
pakėlimą ir pusryčius. Po to žy
giavome prie ežero, ktir plauį 
kerne laiveliais ir maudėmės. 
Vandenyje matėme gyvatę ir 
vėžlį. Saulės spinduliai nu
spalvino mūšų skruostus raus
vai; Vanduo buvo labai šiltaą

Prityrusių skaučių „Saulėgrąžų” skiltis „Miško aidų” stovykloje, Rakė. Iš k. — Binitė Juijonaite, , 
Lisa Griciūtė, Indrė Žukauskaitė, Adelė Ročytė, Auksė Rimaitė, Stefutė Utz, Elenutė Sventickaitė ' 
ir Nina Padalino. . . xmotr. Onutės Utz 4
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CĮ9°F) o, oro tępiperatūra siekė 
88 °F Mes išmokome kanojų 
pratimus, kurių paskui turėjom 
pamdkyti kitus stovyklautojus.

Prieš vakarienę apsirengusios 
išeigines uniformas nužygia
vome į bendrą stovyklos gairės 
nuleidimą. Bebrai atėjo 
pasipuošę dideliais baltais dan
timis. Po to ėjome i jūrų skautų 
pastovyklę jų pastatytame de
nyje nuleisti vimpilą. Vakare 
vyko vyresnių ir jaunesnių se
sių žaidimų vakaras.

Liepos 26 d. (trečiadienis) 
Akių diena

Gaivinančiam lietučiui lyjant, 
vyko tarpstovyklinė sporto1 
šventė. Šventę pradėjo vyr. 
skautė Larana Von Braun, sto
vyklos sporto vadovė, įnešdama 
degantį deglą, kuriuo uždegė 
šios šventės simbolinį laužą. 
Jaunesnieji skautai ir skautės 
(vilkiukai, paukštytės, bebrai ir 
ūdrytės) turėjo savo atskiras 
varžybas iš ryto. Vyresnieji 
buvo suskirstyti į mišrias 
komandos, kurios Olimpiados 
pobūdžiu atstovavo įvairiems 
kraštams. Kiekvieno krašto at
stovai dėvėjo to krašto vėlia
vėles ant. nugaros ir nešė to 
krašto vėliavą vietoje skilties 
gairelės. Visi su dideliu entu
ziazmu dalyvavo įvairiuose užsi
ėmimuose.

Stovyklos gairės nuleidime, 
buvo išvardinti ir apdovanoti 
laimėtojai. Kiekvienos šalies ko
manda sukūrė, šūkį, kaip nors 
apibūdinantį jų atstovaujamą 
kraštą. Vadovai dėvėjo saulės 
akinius, kad nežinotume., ar jie 
miega ar pabudę.

Liepos 27 d. (ketvirtadie 
niais) Kojų diena

Šiandien baigiame įsiruošti 
įvairius stovyklinius pato
bulinimus palapinėse, lauko vir
tuvėje ir savo rąjonuose. Kas-
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„Nerįjjjs” tunto „Vėjo sesės” š.m. „Miško aido” stovykloje, Rakė, su vadovėmis
Taiyda Chiapetta, Danute Navickaite Straub ir Vilyte Lendraitiene.

dien verdame pietus ir vaka
rienę. Visos skaniai valgo, bet 
niekas nenori puodų plauti. 
Vakare vyksta Seserijos laužas. 
Sesės iš savo laužavietės šūkiais 
sveikina brolius. Jie garsiai at
sako.

Liepos 28 d. (penktadienis) 
Smegenų diena

Po pusryčių visi stovyklau
tojai išvažiavo į Ludington State 
parką dienos iškylai. Maudėmės 
Hamlin ežere ir ėjome gamtos 
takeliais susipažinti su vietinės 
gamtos pavyzdžiais. Buvo labai 
poilsinga diena visiems. Kai 
kurie naudojo smegenis, o kiti 
liko „bepročiai”. Vakare vyko 
šakų laužai. Mes susitikome 
kartu su broliais.

Liepos 29 d. (šeštadienis) 
Kasyčių diena

Laukdamos svečių pasi
puošėme kasytėmis. Sekėme 
nustatytą savo dieninę progra
mą. Vėliavos nuleidime daly
vavo atvykę tėveliai, L.S.S. vy
riausi skautininkai ir vadovai. 
Vakare visi rinkosi bendram 
laužui.

Liepos 30 d. (sekmadienis) 
Nugarų diena

Po pusryčių visi stovyklau
tojai susirinko ežero pakrantėje 
Jūros dienos šv. Mišioms ir 
apeigoms. Po Mišių vyko jūrų 
skautų ir skaučių įžodžiai. Įžo
džius davusieji buvo tradici
niai pakrikštyti ežere.

Po priešpiečių visi dalyvavo 
vandens olimpiadoje, kurią 
laimėjo seses. Poilsiaudamos 
mankštinome nugaras ir ne
kantriai laukėme tradicinių 
šokių, kuriems grojo skautams 
gerai žinomas ir mylimas, vy
resnių skautų sukurtas „Žaibo” 
orkestras.

Žvaigždėms sužibus pasigirdo 
pirmi lietuviškų šokių aidai.

Liepos 31 d. (pirmadienis) 
Liežuvių diena

„Saulėgrąžų” skiltis turėjo la
bai smagią dieną, nes gavome 
vieną valandą ilgiau pamiegoti. 
Atsikėlusios ir papusryčiavusios 
mokėmės apie uniforminius 
ženklus, jų teisingą dėvėjimą. 
Išsirinkome ateinančiai savaitei 
skiltininkę ir paskiltininkę. Su-
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grįžusios iš paplūdimio, buvome 
paprašytos padėti virtuvėje su 
vakariene ir iškepti šio vakaro 
naktipiečius. Atrodo, kad šian
dien visų liežuviai ypač gerai 
veikė. Vakare turėjome laužo 
kartu su prityrusiais skautais. 
Kepėme „smores”. Buvo labai 
smagi diena!!

Rugpjūčio 1 d. (antradienis) 
Ausų diena

Papusryčiavusios susiruošėme 
iškylai į gražiąsias „Nord Hou
se Dunes” balto smėlio kopas. 
Eidamos gamtos takeliais ma
tėme daug nematytų augalų. 
Pavalgiusios nuėjome į paplūdi- 
mi Michigan ežero pakrantėje. 
Šokinėjome didelėse bangose. 
Džiaugėmės ežero pakrantės, 
gamta.

Vėliavos nuleidime visos 
ausys dalyvavo tik ne visos gir
dėjo. Vakare žaidėme su broliais 
naktinius žaidimus.

Rugpjūčio 2 d. (trečiadie
nis) Veidų diena

„Jūros mąstytojų” (valtis — 
atsikėlusios anksti ruošėsi sto
vyklos gairės pakėlimui. Paval
giusios pusryčius keliavome 
prie ežero.

Ten žaidėme su vandens ba
lionais, plaukėme kanojose ir 
buriavome. Saulę retai matėme 
tarp debesų. Grįždamos į sto
vyklą pamatėm sesės Karinos 
mašiną užkeltą nuo žemės ant 
didelių rąstų. Po vakarienės 
mūsų mėgiamiausi broliai 
Viktoras Garbonkus ir Linas 
Paulius „užfundijo” visoms se
sėms ledų.

Vėliavos nuleidime matėm 
daug pasikeitusių veidų. Po 
naktipiečių vyko visos stovyklos 
karnavalas su įvairiais žai
dimais ir pasilinksminimais. Po 
tylos slinkome pas brolius, bet 
nebuvome pagautos.

Rugpjūčio 3 d. (ketvirtadie
nis) Ragų diena

„Saulėgrąžoms” maloni diena. 
Iškylavome baidarėmis Piere 
Marquette upe. Nors lijo visą 
iškylą ir pora sesių sušlapo 
upėje, buvo smagi išvyka. Su- 
grįžusios į stovyklą išsidžio
vinome ir pavalgiusios vaka
rienę ėjom į prityrusių skaučių 
susimąstymą, kurį suruošė ir 
pravedė mūsų jaunos vadovės. 
Sį vakarą beveik visos sesės 
norėjo slinkti. Keletą sesių buvo 
pagautos. Mūsų sargyba pagavo

ĮSPŪDŽIAI RAKO MIŠKE
Jau saulė blėsta vakaruos. 

Pro lapų tarpus mirguliuoja 
žara. Svirpliai groja vakaro sim
foniją, varlės pritaria kurkimu. 
MAMA!!! Sušunka koks vaiku
tis, o mums visoms širdys 
dardena. „Ne mano”, — pasi
sako viena. „Ne mano”, — atsi
liepia kita, o trečios jau nėra. 
Liko tik dulkės ir besisukantys

justinas Novak „išsiperka” savo kaklaraišti „Miško aidų” stovykloje, 
pašokdamas havajietišką „hula”.

Nuotr. A. Lintako

vieną brolį.
Rugpjūčio 4 d. (penktedie- 

nis) Atbula diena
Atsikėlėme anksti, nes, karęi- 

vėms atvykus, reikėjo griauti 
kariškas palapines. Mes nešėme 
visus mūsų daiktus į „Aušros 

! Vartų” menę. Stovykla labai 
keistai atrodė be palapinių. 
Vėliavos nuleidime buvo daug 
atbulų raportų ir šūkių. Visa 
stovykla buvo atbula. Bendram 
laužui pasibaigus, vyko šokiai 
(su įgrota muzika) „Lituanicos” 
pastogėje.

lapai. Tokie ir buvo vakarai 
Miško Vaikų stovykloje, Dainos 
pastovyklėje. Po laužų, šokių ar 
kitų vakarinių programų, ma
mos ir tėveliai veda mūsų jau
niausius skautukus miegoti. 
Ryte pabudę vaikai, pasiruošę,, 
gamtoje pasidžiaugti ir laksty
ti, o tėvai velka kojas, nes visą 
naktį girdi susapnavusius vai-;

n

19



Rako stovykloje rikiuojamės vėliavų nuleidimui. Nuotr. J. Tamulaičio

kus. Na ir traukiame toliau.
Rako stovykloje jau treti 

metai kai vyksta mūsų skauti- 
jos atžalyno stovykla. Vaikučiai 
nuo 1 metų stovyklauja skautiš
koje dvasioje kartu su tėveliais. 
Šiais metais viršininkės parei
gas apsiėmė sesė Laura Lapins
kienė, jos pavaduotojos Rasa 
Conklin ir Laima Bacevičienė, 
visos trys ilgametės skautės. 
Programą suruošė kruopščiai, o 
įvykdė nenuilsdamos. Skautu
kai gaudė vėžliukus, rinko 
lapus, stebėjo gyvūniją, dai
navo, žygiavo ir šūkius šaukė.

Įdomiausia buvo stebėti įvyk
dytą Kernavės tunto tradiciją — 
Gerojo Ąitvaro ieškojimą. Po 
gairių įr vėliavų nuleidimo 
išėjome į miškus jo ieškoti. Mes, 
tėveliai, vaikus vedam ir rodom 
į medžius, kur matėm aitvarą. 
Vienu metu sesė Laura pasilei
do keliu greitu tempu, „nes 
pamatė aitvarą”. Na, ir visi 
vaikai iš paskos. Vienas matė su 
raudona ir mėlyna uodega, o 
kitas ilgu juodu smapu. Sesė 
Kristina įsitikinus, kad matė 
skrendantį pro medžius, ir net 
medis dar juda (drebulė). Kokia 
įdomi ir plati vaikų vaizduotė. 

Brolis Vytenis, nusileidęs slė
nin, kratė medžius ir viliojo 
vaikus atgal pastovyklėn, Ten, 
aitvaro gojuje, jau pūpsojo ait
varas, nusitvėręs medį, o ant 
rąstų išdėti kibirėliai su viso
kiausiom reikmenybėm - žiūro
nais, padidinimo stikleliais, 
švilpukais, kastuvėliais ir 
plastiniais valgymo įrankiais.

Vaikai dirbo ir rankdarbius — 
kaleidoskopus, lietaus pagalius, 
piešė ir dažė. Sesė Kristina Vai- 
čekonienė skaitė pasakas, o 
tada pasakų tema suruošėm 
meno parodą. Prie ežero sesė 
Candace Račiūnienė darė tvar
ką. Buvo leista pažvejoti, kano
jomis išplaukti, o mano vyras 
Aras — trečiam danguje, plaukė 
savo žuvusio draugo Aro Rima- 
vičiaus burlente. Ko daugiau 
vaikams ir reikia (ir mažiems, 
ir dideliems)?

Turbūt gražiausia dienos da
lis, tai bendras vėliavų 
nuleidimas Lituanikoje. Mano 
dukra po pirmos dienos nutarė 
kad reikia neštis smėlio kibirėlį 
Tai ir keliavom rikiuotėje su 
kastuvėliais, kibirėliais — mes 
leidžiam vėliavas, o'vaikučiai 
kasa smėlį viduryje rajono. Ką 

gi padarysi?
Brolis Griauzdė turėjo net tris 

mano šeimos klientus. Tadukas 
krito nuo suolo ir susimušė gal
vą ant cemento pastogėje. Bė
gom pas daktarą tikrintis. Vė
liau Aleksandras, žaisdamas 
pakelėje, susitrenkė smilkinį į 
akmenį. Kitą dieną Rimutė ga
vo per galvą šluotos kotu. Vėl 
bėgam pas daktarą Mindaugą, 
— tik man jau ne per baisu, bu
vau mačius, kas bus

Laikau stovyklą labai sėkmiri-' 
gą ir iš širdies dėkoju visoms 
vadovėms, mamoms ir tėve
liams, kurie surengė šias 
ypatingas dienas. Pasimatysime 
kitais metais!
vyr.sk. ps. Audra Lintakienė
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DETROIT
Mes liepsnelės ir giliukai 
Nors ir esame maži 
Iškylaujam, išdykaujam 
Stovyklaujam, kaip visi

■t

Tyrinėtojai Michael Harp 
ir Tadas Lukasiewicz

Ruošiamės 
kaukių vakarui. 
Karina 
Puškoriotė, 
Monika 
Mikulionytė, 
Liana 
Butkūnaitė, 
Diana 
Karvelytė, 
Daria 
Zubrickaitė

Liepsnelių ir Giliukų stovykla
“Kryžkelė”
Dainavoje birželio 17-24

Geriausia laužo dalis — mmkštukai

' s.

Pašnekesys, v. s. kun. A. Saųlaitis ir klausytojai
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LSS Europos Rajono tradicinė Lj/uCLzC
skautu. - skaučių vasaros stovykla

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
S-gos atstovų metiniame 
suvažiavime, dalyvavo 8 skautų-čių 
vadovai-vės: v.s. J. Alkis, s. V. 
Gasperienė, s. VI. Gedmintas, 
s.v.v.sl. G. Jakimavičius, vyr. sk. 
E. Augaitytė, prit.sk. A. 
Blinstrubas, ps. J. Žilinskas ir v.s. 
J. Maslauskas.

*********
Gegužės mėn. skautai-ės pagerbė 

motinas. Skautininkai A.I. 
Gerdžiūnai su skautais atliko 
programą. Motinos pagerbtos 
Manchesteryje. P Bradforde kan. V. 
Kamaitis —. LSS Europos Dvasios 
vadas atnašavo šv. Mišias. 
Nottinghame s.dr. kun. S. Matulis,

Lietuvių Sodyba, nupirkta 1955 
m., kuri kas met priglaudžia 
skautus.

* vardo

Lietuviu Sodyba. Headley Park. Picketts Bill. Headley. į^r. Bordon. Hants. GU35 STE.

,2Ū
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MIC, ir Londone dr.kun. J. 
Sakevičius, MIC, dalyvaujant 
skautų vadovams ir skautams. 
Derbyje motinų garbei ir 
sveikinimus tarė v.s. J. Maslauskas. 
J. Levinskas parodė video juostą iš 
kelionės į Lietuvą. Dalyvavę skautų 
vadovai pasitarė apie skautišką 
veiklą.

v.s. Jaras Alkis - LSS Europos 
rajono vadas ir DBLS-gos 
pirmininkas, tarnybiniais reikalais 
lankėsi Lietuvoje. Aplankė savo 
tėviškę ir pažįstamus.

Pavasario sąskrydis įvyko 
gegužės 27-28 d. Lietuvių 
Sodyboje. Kun. A. Geryba - skautų 

stovyklų kapelionas atnašavo šv. 
Mišias. S. V. Gaspcrienė vadovavo 
sąskrydžio programai. Dalyvavo 
svečių iš Lietuvos. Vyr. skautės ir 
skautai vyčiai tvarkė stovyklinį 
stalą, virtuvę ir patį stovyklos 
rajoną. 46-ji skautų-čių tradicinė 
stovykla įvyks liepos 29 - rugp. 6 
dienomis. Stovyklausime mūsų 
pamiltoje Lietuvių Sodyboje. 
Sudaryta stovyklos vadovybė iš 
kaunosios kartos su plačia ir įvairia 
programa.

Birželio 25 dieną, Derby 
apylinkės lietuviai susirinkę su 
skausmu širdyse prisiminė mūsų 
sesių ir brolių trėmimus į Sibirą, 
žudynes, įvykusias 1941 metais, 
v.s. J. Maslauskas plačiai 
papasakojo apie tragiškus birželio 

mėn. įvykius. J.B. Levinskų video 
juostoje sausio 13-sios įvykių 
Vilniuje prie televizijos bokšto 
drebino mūsų širdis.

*********

Skautiškos idėjos ilgametei 
rėmėjai p. Vladei Šližienei, 
gyvenančiai Derbyje, už jos dosnias 
aukas skautų sąjūdžiui ir 
“Budėkime” leidinėliui, s. V. 
Gasperienė prisegė ordiną “Už 
nuopelnus” su rėmėjo kaspinu 
Brolijos vardu sveikino v.s. J. 
Maslauskas. Rėmėjų vardu linkėjo 
sveikatos ir stiprybės J. Levinskas, 
E. Vainorienė, F. Ramonis, H. 
Gasperas, v.s. G. Zinkienė ir kiti

P. Vladė Sližienė, atsidėkodama, 
vėl įteikė 50 svarų . Nuoširdus ačiū!

v.s. J. Maslauskas

s. V. Gasperienė su sūnum 
s.v.sl. A. Gasperu dainuoja prie 
laužo.

Lietuvių sąskrydžio metu, Lietuvių Sodyboje susitikome, v.s. J. 
Maslauskas, v.s. V. Uogintas, s. V. Alkis, H. Gasperas, J. Levinskas, 
s. V. Gasperienė
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i Karina PuškoriOtė, Diana Karvelytė
v.s. kun. A. Saulaitis krikštija Marijų Aleksandrą Anužį Liana Butkūnaitė, Daria Zubrickaitė 
stovykloje

Pasiruošę iškilai. Užkandžiai aplink kaklą Darbeliai. Lukas Rudis, Vytis Anužis, Marius Jankus

Rima Giedraitytė, Diana Jankutė, Viktoras Puškorius, Liar^į Butkūnaitė, Karina
PuškoriOtė, Diana Karvelytė ® ’
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LSS Australijos 
Rajono stovykla

Šiais metais Rajono stovykla 
įvyko Adelaidės kalnuose „Loftia 
Park“ stovyklavietėje. Į šią stovyklą 
atvyko apie 90 skautų ir skaučių iš 
visos Australijos: Adelaidės, 
Brisbanės, Canberros, Sydnėjaus ir 
Melboumo. Ji buvo pavadinta 
Aušros stovykla“, suorganizuota 

Adelaidės „Vilniaus“ Tunto 
tuntininko Antano Pociaus su 
adjutantės N ados Dundaitės 
pagalba.

„Aušros“ stovykla prasidėjo 
sausio 2 d. po Lietuvių Meno dienų 
ir tęsėsi iki sausio 8 d. Per šias 
šešias dienas nebuvo laiko 
nuobodžiauti. Visi skautai ir 
skautės buvom suskirstyti į 7 grupes 
ir šiose vyko įvairūs užsiėmimai.

Užsiėmimai buvo įdomūs 
visokio amžiaus skautams. 
Daugumą užsiėmimų pravedė 
vyresnės skautės ir vyčiai, bet 
keletą jų pravedė ir stovykloje 
dalyvavę svečiai, k.t. baltinukų 
dažymas, miško pažinimas, 
iškylavimas ir juostų audimas.

Nors ir buvo.daug užsiėmimų, 
bet mes vi stiek spėjome vieną dieną 
praleisti pajūryje. Visi buvome 
nuvežti autobusu į „Aldinga pajūrį“. 
Nors oras buvo vėsus ir debesuotas, 
visą dieną praleidome gražiai ir į 
stovyklą grįžome įdegę ir linksmi.

Svečių diena visiem skautam 
buvo „nešvariausia“, nes visi 
praėjame „Kommando Course“. 
Lietuviškai išaiškinus būtų: purvo, 
miltų ir molio baseinas. Dėl 
„Kommando Course“, mus ištepė su 
vegemite ir tokie turėjome lipti 
virvėmis į kalnus ir voliotis po 
purvą. Visi taip susitepė, kad po to 
maudantis, pasukutiniesiems 
nebeliko karšto vandensl

Per laisvalaiki ir sporto 
valandėlę, x dažnai turėdavom, 
vandens kovas „Water fights“, j 
Vandens kovose visi bandė 
sušlapinti kitus, patys išlikdami 
sausi.

Norint išdžiūti, arba! 
pasišildyti, mes kas vakarą 
susikūrdavome laužą. Daina 
Sliterytė buvo mūsų laužo vadovė, 
kuri programas linksmai 
pravesdavo.

Vieną vakarą, vietoj laužo 
mes turėjome „80‘s Wonder Night“. 
Visi apsirengė su 1980‘s drabūžiais 
ir pašoko, pasijuokė iš 1980 metų.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□C
■AUŠROS" TUNTO ŽHMOS IŠVYKAIN

Ištisas savaites mano vaikai ne
nustojo klausinėję, kiek dar reikia 
laukti iki stovyklos. Keturias sa
vaites? Tris? Dvi? Jau tik vieną? Dar 
keturias dienas? Dar dvi? Kol paga
liau atėjo laukiamoji.

Stovykla vyko Telford e, pietų 
Sydnėjaus valstybiniame parke, ant 
kranto Port Hacking upės. Apsisto
jome sename viešbutyje, skirtame 
jaunimo ir ypač mokyklų išvykoms, 
keleivius aprūpinančiame ne tik nak
vyne, bet ir maistu, kas mūsų 
neperdidžiausiai ir daugumoje labai 
jaunai grupei ypač tiko, nes ir be 
šeimininkavimo užsiėmimų buvo 
numatytas visas laikas.

Melboumo Daina TamašauslufeHr 
Ben Zižys laimėjo „prizus* už 
gražiausiai apsirengusią ir 
gražiausiai pašokusį skautą.

Taip pat, turėjome vieną naktį 
„Quiz Night“. Dėl šio vakaro, mes 
buvome suskirstyti į grupes ir 
turėjome atsakyti į įdomius ir 
juokingus klausimus.

Dauguma skautų lankė 
stovyklą pabendrauti su draugais, o 
kiti turėjo mokintis savo programą. 
Stovyklos metu buvo duota daug 
įžodžių: 2 skautų, 6 prityrusių 
skaučių, 4 prityrusių skautų ir net 4 
vyresnių sesių, įžodžiai buvo duoti.

Visi grįžo iš stovyklos 
išvargę, bet patenkinti, kad vyko į 
stovyklą, Stovykloje susidraugavo 
su naujais draugais ir susitiko su 
senais. Aš manau, kad už dviejų 
metų visi skautai ir skautės atvyks 
su gera nuotaika į Melboumo 
stovyklą, ir vėl gražiai visi 
pastovy klausime.

Vis budžiui
Sesė Daina Didžytė

Suvažiavome į Telford ąbirželio 
9-os šaltą, juodai tamsų vakarą, po 
kelionės, kuri atrodė žymiai ilgesnė, 
negu sakė laikrodis. Mat anksti 
reikėjo išsisukti iš greitkelio ii 
važiuoti siauru, negrįstu lauko kele
liu, kuris nuvedė į pačią Port Hac
king upės pakrantę ir. prieš akis 
sumirgėjo priešingoje upės pusėje 
išsidėsčiusi© pietinio Sydnėjaus 
žiburiai. Čia pat iš tamsos išsinėrė 
apšviesti langai mums skirtos 
buveinės.

Jaukioje salėje atvykstančius pa
sitiko stovyklos vadovė vyr. skautė 
Daina Šliterytė,'kuri visą šią išvyką 
suorganizavo ir paruošė padedama
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Audra Dičiūnaitė,, Daiva Šliterytė, 
Šliogerytė su jaunaisiais 

kitų, naujais kaklaraiščiais 
tebesididžiuojančių vyresnių skaučių 
- Elenutės Šliogerytės, Dainos ir 
audros Dičiūnaičių, Elytės ir Rasos 
Blansjaar ir skauto vyčio Petro Pul- 
linen.

Šeštadienio saulėtas rytas tiko 
numatytiems užsiėmimams: skautai 
ir skautės ant stačių vietovės uolų

Kristina Rupšienė, ir Elenutė 

mokėsi alpinizmo, vilkiukai ir 
paukštytės statė aitvarus. Jiems 
paskui teko pieva bėgioti iki 
uždusimo, kol tie aitvarai iškilo į 
viršų ir suplazdėjo virš galvų.

Po pietų nelauktas lietutis pri
vertė pasilikti pastogėje. Vyr. skautė 
Virginija Coxaite jauniausiems 
stovyklautojams surengė popierinių

Stovyklos viršininkė
v. s. si. Daina Šliterytė

kepurių konkursą. Nepatikėsite, ko
kias įdomybes galima sukurti iš senų 
laikraščių! Tuo tarpu labai: patyrę 
skautai vyčiai Darius Gečiauskas ir 
Kajus Kazokas pravedė dainų va
landą. Į šią išvyką Darius atvažiavo 
su dukryte Jazminą, o Kajus su 
sūnumis Rimu ir Darium. Šią išvyką 
ir reikia skaityti ypatinga tuo, kad į

Kepurių konkursas. Julius Beaudinet, Matas Garricl, Vilija Jurkšaitytė, 
Jasmina Gečiauskaitė, Dailius Wilson, Liudas Garrick
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ją atvyko keletas seniau aktyvių, o 
' vėliau lyg ir atsitraukusių skautų, 
kartu atsiveždami ir savo naują skau
tišką prieauglį. Sveikinome 
mažiausius: Juliuką Wilson, Neriją 
Rupšytę, Dailių Wilson, Darių ir 
Rimą Kazokus, Viliją ir Andriuką 
Jurkšaičius.

„Lietui nepraeinant ir pirmą 
"laužą" teko pravesti salėje susėdus 
apie senovišką apskritą, špižinį 
pečių. Tai netrukdė dainoms, 
šūkiams ir pasirodymams. Ypač 
veržėsi pasirodyti j aū ne kartą 
stovyklavę vilkiukai: Julius Beaudi- 
net, Matas ir Liudas Garrick.

Naktį siautė audra. Gerai, kad 
miegojome ne palapinėse, jos būtų 
nuneštos... Iš ryto audra praėjo ir net 
saulė mėgino išlįsti pro debesis. 
Sesės Daina ir Elena stovyklautojus 
išsivedė į gamtos pažinimo žygį. 
Ėjome per ypatingai gražų mišką, 
per kurį 1994 metais buvo perlėkęs 
gaisras. Medžių kamienai dar tebe
buvo juodi, bet pasipuošę naujomis 
vešliai žaliomis ataugomis. Susto
jome prie nedidelio, bet stačiai kren
tančio krioklio. Čia iškylos vadovė 
ir sesės Daina ir Audra Dičiūnaitės 
sukūrė lauželį, ant kurio skautai 
kepė Australijos naujakurių duoną 
"damper" ir kukurūzų grūdus. 
Grįžtant namo, kelionė pasirodė per 
ilga ir kelis mažiausius teko par
sinešti ant pečių.

Popietyje pailsėję jaunieji, va
dovaujami Elytės Blansjaar, lipdė 
kūrinius iš molio, o vyresnieji bandė 
akių ir rankos tikslumą, šaudydami į 
taikinį strėlėmis iš lankų.

Antrą vakarą laužą galėjome 
kurti lauke. Sėdėjom ratu ant upės 
kranto. Aukštos laužo liepsnos 
atsispindėjo vandenyje. Laužą 
gražiai ir linksmai pravedė Daina 
Šliterytė. Skambėjo dainos, šūkiai.

sklido j aukumas ir draugystė. tams JasminaiGečiauskfiitei,Rimui
Po laužo, mažiesiems sugulus, ir Dariui Kazokams. i ■

sesės Beta Kazlauskaitė ir Jennifer Ačiū sesei Dainai už ęn-
Biretaitė davė prityrusių skaučių tuziazmą ir įdėtą darbą
įžbdį. dalyvavo trisdešimt du skautai ir

Pirmadienio rytą buvo užrišti kandidatai. ( b. fil. Egi* C«rrlefc.
balti kaklaraiščiai būsimiens skau-

„Aro“ 
Stovykla
Šiais metais Melbourne .Džiugo* 

Tuntas stovyklavo savaitę po šv. 
Velykų. Tapo lyg mūsų tradicija 
šiuo metų laiku stovyklauti.

Si buvo jau septintoji povelykinė 
stovykla, kuri įprastai vykdavo 
.Togs* ūkyje, netoli Daylesford. 
Kad paįvairintų aplinką, šį kartą 
pasirinkome .Rowallan*, netoli 
Sunbury, gražią stovyklavietę 
kalnuotoje vietoje, apsupta 
žaliuojančiais krūmais ,bušo*, iš kur 
matosi tolimojo Melboumo miesto 
šviesos nakties metu. ........

Stovyklavietėje visi reikalingi 
patogumai su gerai įrengta virtuvė, 
iš kurios Božena Kviecinskienė su 
pora pagelbininkų skaniai 
stovyklautojus maitino.

Visi leidome laiką įdomiai ir 
linksmai. Didžiausias dėmesys 
buvo, kreipiamas skautiškos 
programos atlikimui ir patyrimų 
laipsnių egzaminų pasiruošimui.

Sesės: Birutė. Prašmutaitė, Rasa 
Statkuvienė ir Zita 
Prašmutaitė sėkmingai paruošė 
skautę Nindrą Skeivytę ir skautus - 
Tomą Kviecinską, Saulių Klimą, 
Daniel Lukaitį ir Audrių Skeivį 
antram skautų Patyrimo laipsniui.

Gal gražiausias stovyklos 
momentas buvo, kai per šeštadienio 
Vėliavos nuleidimo iškilmes šeši 
berniukai buvo privesti prie skautų 
įžodžio, - tai Justinas Balbata, Sam • 
bukaitis, Arūnas Mickus, Danius 
Meiliūnas, Rimas Statkus ir Justinas 
Rutkauskas. Mūsų tarpe ar ne tik 
rekordas, kai šeši skautai kandidate’ 
kartu privedami prie Įžodžio! Kai 

kurie iš šių berniukų jau penkti 
metai kai stovyklauja. Vienas iš jų 
net 75 Jubiliejinės Stovyklos 
Palangoje dalyvis! Sis prieauglis be 
abejo prisideda prie lietuviškc 
skautavimo tęstinumo.

Paukštytės, kurių buvo 
aštuonios, rimtai dirbo gražius 
rankdarbius, kuriuos žadėjo 
parvežti ir padovanoti savo 
mamytėms.

Prityrę skautai ir skautės parodė 
savo sugebėjimus ir noriai įsijungė 
ruošiant užsiėmimus ir iškylas.

Stovyklą pradėjome be 
užvardinimo, bet mūsų Tuntininkui, 
s. Povilui Kviecinskui giliu bosu 
uždainavus .Kaip aras pašautas* - ši 
daina tapo stovykline ir .Aro* vardu 
stovyklą pavadinome.Ypatingai 
daug ir gražiai dainavome, nėra ko 
ir stebėtis, nes savo tarpe turėjome 
chorvedę Birutę Prašmutaitę, solistę 
Birutę Kymantienę ir dar „Dainos 
Sambūrio* choristus.

Likome patenkinti ir dėkingi 
vadovams už pasisekusią stovyklą. 
Ačiū stovyklos virėjai Boženai 
Kviecinskienei. Ačiū stovyklos 
viršininkui s.v .Rimui Skeiviui, 
stovyklos adjutantei ps. Birutei 
Kymantienei ir jos pavaduotojui 
prit^k.Giriui Antanaičiui, ps. Onai 
Prašmutienei, taip pat s.vjtimui 
Mickui ir iš Tėvų Komiteto Algiui 
Klimui.

Sk. Vytis Juostas Lnkaitis 1
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