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' Lietuvos > 
nacionalinė 
M. Mažvydo 

k biblioteka?

Oho - hū Pelėdos šaukia — 
Iš visų talkos vėl laukia.
“Aidas” skamba, “Aidas" kviečia — 
Balti puslapiai vėl šviečia!
Trūksta jiems juodų raidžių — 
Prirašykit — ūhū - hū...

Po stovyklų, po maudynių, 
iškilų ir gegužinių 
Turit daug ką pasakyti 
Ir Į “Aidą” parašyti. 
Laukiam laukiame laiškų 
Mes — 

PELĖDOS ūhū - hū! 

TĖVUKO 
e 

KELIONE ĮS

tėvukas, jo sesutė ir brolis. Sese
riai tada buvo 18 metų, o broliui 
— 23. Mano tėvukui tada buvo 
20 metų. Jie keliavo tris dienas 
kol pasiekė Vokietiją. Pakely 
rusai juos sustabdė ir privertė 
kasti griovius, o paskui vėl pa
leido.

Vokietijoje tėvukas gyveno 
penkerius metus. Jis susitarė 
dirbti Kanadoje, tocįėl Kanada 
priėmė jį gyventi. Jie susėdo į 
karišką laivą ir išplaukė į 
Kanadą. Laivas atvyko į Hali- 
faksą. Kanadoje tėvukas viene
rius metus turėjo dirbti ge
ležinkelių darbuose. Vėliau jis 
dirbo Coca-Cola įmonėje. Mano 
seneliai gyverto Toronte; ten ir 
mano tėvelis gimė. 1960 metais 
mano tėvukas su savo šeima 
atsikėlė gyventi į Los Angeles 
miestą Californijoje.

Kalbėdamas su tėvuku aš 
daug ką sužinojau. Tėvuko ke
lionė Amerikon buvo labai ilga. 
Taip pat sužinojau, kad karas 
yra labai baisus ir blogas da
lykas.

Narsus Vilkiukas
(Tauras Stoškus, 

Los Angeles “Kalniškių’’ 
tunto vilkiukas)

Šis rašinys LSS 1995 mėtų^rė- 
šinių konkurso jaunesniųjų 
skautų grupėje laimėjd I vietą.

METMTVOS

Aš norėčiau papasakoti kaip 
mano tėvukas atvyko į Ameri
ką. Tėvukas yra mano tėčio tė
velis.

Tėvukas Lietuvoje gyveno 
Telšių mieste, Žemaitijoje. 
Mano prosenelis buvo teisėjas, 
buvo karo metai. Vieną dieną 

prosenelio šeima išgirdo tankus 
šaudant. Šaudė rusai ir vokie
čiai.

Kitą rytą prosenelio šeima į 
du vežimus susikrovę maisto, 
drabužių ir kitų dalykų išva
žiavo, bėgdami nuo karo. Su 
savo tėvais tada keliavo ir mano
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A

ijgJjEME1i v. s. L. Rugienienė

PADĖK BŪT
K TEISINGAM

Ak, Dieve, 
aš ne visada 
sakau teisybę. 
Būna taip, kad mama, 
ypač mama, tėtė 
ar kiti suaugę 
manęs paklausia 
paprasto dalyko, 
o aš imu ir pameluoju... 
Tur būt todėl 
kad labai noriu 
išvengti nemalonumų. 
Vėliau blogai 
jaučiuosi — 
kam gi reikėjo pameluoti? 
Gailestingasis Dieve, 
padėki man būt teisingam.

litini twin

Alko nė -dietos besilaikanti moteris 
Aparatas - rato apdangalas 
Apdoroti - padaryti doresni 
Autoportretas" - mašinos paveikslas 
Baidarė - visus baidanti moteris 
Barometras - prietaisas rodantis kelią iki 
artimiausio baro.
Cirkuliuoti - lankyti cirkus
Daugraškis - krepšinio žaidėjas, surinkęs daug 
taškų
Lipinukas - vaikas lipantis į medį
Nualinti - išgerti visą alų
Pagaliau - ‘vieta, kur daug pagalių
Pastoracija - amžius, kai žmonės pradeda storėti
Pastoralė - pastorėjusi mergina
Skydas - praskydęs kisielius
Slidės - moterys ant apšalusio šaligatvio

.MUSŲ 
5EIM0S 
KELIONE

AMERIKON
Mano mamytė, aš ir mano 

broliukas pradėjom'ruoštis 
kelionėn vėlai vakare. -Aš į 
kišenę įsidėjau kelias maši
nytes, o mano mamytė kitus 
žaislus sudėjo į maišą ir jį 
pastatė mano kambaryje prie 
stalo. Po to mes nuėjome 
miegoti, o mamytė dar ilgai 
tvarkę mūsų daiktus ir ruošė 
juos kelionei.

Kitą rytą mamytė mus paža
dino šeštą valandą. Aš dai 
norėjau miego. Pradėjau žio
vauti, maniau, kad dar vidur
naktis.

Atvažiavo taksi ir nuvežė mus 
į aerouostą. Su mumis buvc 
močiutė, kuri gyvena Šiauliuo
se. Atsisveikinome su močiute, 
ji verkė. Kiti žmonės klausė 
mūsų ar sugrįšime į Lietuvą, ar 
išvykstame visam laikui.

Sėdome į lėkuvą ir nuskrido
me į Varšuvą, o iš ten kitu 
lėktuvu — į Čikagą. Nors mano 
broliukas buvo mažas, jis 
lėktuve neužmigo, o klausėsi 
muzikos. Aš irgi. Mes skridome 

■ilgai, ilgai — tryliką valandų.
Čikaga! Atskridome! Mes su

sitikome su tėveliu! Mums 
visiems buvo labai linksma!

Jonas
(Justas Palionis, Illinois)

•£• e&a <2* ■

Šis rašinys LSS 1995 metų ra
šinių konkurso jaunesniųjų 
skautų grupėje laimėjo II vietą.
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tfųįįĘS faša
Nuoširdžiausi linkėjimai 

visai „Skautų aido“ redakcijai!?
Budėkim!

96. 07. 16 Ž. P.
Telšiai

«***«*««
Mes, Varėnos Merkio krašto 

draugovės skautai, prašome, kad 
išspausdintumėte savo žurnale 
tokią padėką:

„Mielą sese, Lile Milukiene, 
gerbiamos sesės židinietės! Dėko
jame Jums už paramą mūsų drau
govei, už Jūsų gerumą ir nuoširdu
mą. Telydi Jus sėkmė. Budėkite 
savo širdyse visada jaunos, žvalios 
ir energingos.“

Varėnos Merkio krašto skautų 
draugovė.

Lietuva.

Marija Tendzegolskienė 
1996.05.31 •
Varėna

»«««««<
Džiaugiuosi visokeriopai pa- 

grožėjusiu jūsų globoje Skautų 
Aidu.

Sėkmės ir ištvermės ateityje. 
Skautiškas ačiū!

, V.s. Stefanija R.
Clevelandas
birželis, 8 d. 96 m.

»«*«««««
'’Prašai mano kelionių įspū

džių iš Lietuvos — parašiau ir 
„subrošiūravau“ 52 psl. „GRA
ŽIOJOJE LIETUVOJE“, Bet ar 
tiks „Sk. Aidui“ — nežinau. Pasių
siu, bet jau po Kalėdų — gal sesės 
Pelėdos ką ir išgvildens?..

Gera žinia, kad žadi atvykti į 
Australiją — pasiilgome. Pas mane 
(arba Vaitkus) gali bet kada apsis
toti (abu gyvename Sydnejaus Liet. 
Sodyboje, abu skautininkai!..), tik 
esame tolokai nuo Syd. centro, bet 
Vytautas (Vaitkus) turi puikią 
mašiną ir mėgsta važinėti — ne
prapulsi!

Bronius Žalys
Australija«««**»«

Norėtume padėkoti v.s.s. Albi
nai Ramanauskienei už meilę, 
rūpestį, už gerą širdį, už tai, kad 
galime skautauti, o ir kaikada — 
pasmaguriauti.

Vilniaus „Birutės“ draugovės 
sesės ir broliai

Vilnius 96.05.10

♦♦*♦*♦♦**♦♦♦<♦♦«♦♦********♦****< 
Sini SU MM

Pažink žmones, bok atviras, domėkis jais, bok jiems 
malonus

Domėkis klausytojų veido išraiškomis ir bandyk suprasti, 
kaip jie priima tavo kalbą.

Kalbėk su žmonėmis, bet ne į juos Stengkis, kad pokalbis 
botų įdomus ir visiems suprantamas.

Skaityk ir tyrinėk žmones. Stengkis suprasti jų poreikius.
Pats galvok apie žmones lyg niekad apie juos nebotum 

girdėjęs.
Nebūk perdaug rimtas. Gyvenk mažais įvykiais ir 

nepraleisk didelių.
Išklausyk kitus su dėmesiu ir bandyk suprasti jų reikalus.
Nebūtina pritarti visiems ir viskam, bet savo kritiką pareikšk 

ramiai ir be įžeidimų.
Netark paskutinio savo žodžio. Palik vietos svarstymams.
Neparodyk, kad esi pats gudriausias. Duok progos ir 

kitiems pasireikšti.
Pripažink savo paklaidas ir bok atlaidus kitų klaidoms.
Kitų klaidas taisyk tik tada, kada esi visai tikrai įsitikinęs, 

kad žinai tikrą atsakymą.

Nuoširdžiai dėkojame prelatui 
Juozui Prunskiui už materialinę 
paramą, organizuojant šią stovyklą. 

Sveikiname visus brolius ir 
seses, susirinkusius RAKO stovyk
loje.

Budėkite!

Jurgita Mačiokaitytė 8 kl. mok. 
VII-oji Pietų Lietuvos Krašto 

Skautų Stovykla, 
Kybartų Pastovyklė.
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NIJOLĖ JANKUTĖ
Iliustravo 
F.D. Prekerytė

TĘSINYS

TAŠKAI IR KOMPOTAS

Sunku buvo tikėti, kad stovyk
la baigsis už trijų dienų. Atrodė, tik 
vakar buvo pastatytos palapinės, ir 
tiek daug žaidimų buvo dar 
nežaista, ir tiek dainų nedainuota...

Bet — stovykla baigsis, ir sesė 
Laimutė susirūpino. Poilsio metu 
sušaukė ji savo Bites už palapinės:

— Sesės, stovykla baigiasi 
šeštadienį!

— O ne j —sudejavo Bitės.
— O taip. Šeštadienį. O kiek 

mes taškų surinkom? A? Šitaip 
niekada varžybų nelaimėsim.

Bitės tylėjo, kaltai nuleidusios 
galvutes.Bet Laimutė galvojo apie 
stovyklos skilčių varžybas.

— Bitės! Ar mes Pelytėms taip 
ir pasiduosim? — garsiai paklausė 
ji-

— Pelytėms? Jos nesurinko tiek 
taškų, kiek mes!

— Surinko.
! Dvylika daugiau už mus! — 

gąsdino Laimutė.
— Nėgali būti! Nepasiduosim!

— subruzdo Bitės.
— Tai pasitempkim truputį. Už 

savanorišką darbą galim gaut penki
olika taškų!

— Kas yra sa-va-no-riškas? — 
paklausė Julytė.

— Aš žinau! — pasišovė aiškinti 
Danutė, — sa-ra... sa-va-no-riš-kas 
tai... tai... kai tau niekas neliepia, o 
tu vis tiek darai...

— Žinau! Voluntary! — suprato 
Julytė.

— Taip, — patvirtino skiltininkė 
Laimutė, — tik galvokit, kokį 

darbą savanoriškai dirbsim.
— Šiukšles surinkt! — pasiūlė 

Verutė.
— Jech... — išsišiepė Julytė.
— Šluot rajoną, — siūlė Danutė.
— Ne, ne! - purtėsi Bitės.
— Sukraut laužą! Naktį budėt!

— biro pasiūlymai.
— Bitės, palaukit! — tildė skau

tu kės Laimutė. — Tie visi dar
bai geri, bet daugiausia taškų gau
tume, jei valytume prausyklą arba 
dirbtume virtuvėj. — Jech — at
siliepė visos Bitės.

— Na, na! — susiraukė Laimutė, 
— Kas balsuoja už darbą prausyk
loj?,.

Bitės atkakliai tylėjo.
— Tai lieka virtuvė! — nutarė 

Laimutė. — Einu ir paprašau sesę 
viršininkę, kad leistų mus rytoj į 
virtuvę. Kitą rytą Bitės virtuvėje 
jau kliuvo sesei virėjai po kojom. 
Bet jos buvo tokios paklusnios, 
kad virėja nutarė tylėt ir nesibarti, 
nors tos Bitės ir puodus išverstų.

O Bitės triūsė, Bitės nešė, dėjo, 
plovė, šlavė, kur reikėjo ir 
nereikėjo.

Iš pradžių darbas virtuvėje 
Danutei patiko. Ji ir šlavė, ir indus 
plocė, ir šakutes skaičiavo, ir 
padėklus šluostė. Ji šokinėjo nuo 
darbo prie darbo, vis šaukdama 
virėją:

— Sese Vaitkūniene! Sese 
Vaitkūniene! O dabar ką? Ką dabar 
man daryti?

Bet apie pietus Danutė nuvargo. 
Buvo karšta virtuvėje prie plytos, 
kur kunkuliavo didžiuliai puodai ir 
skuto bulves budinčioji skiltis.

— Sese! Ar gausim šiandien 
ledų? — klausinėjo virėją Danutė.

— Šiandien taaaaaaip karšta...
— Ledų? O kompotas negerai?

— maišydama garuojantį puodą, 
atsakė sesė Vaitkūniene. — Va kiek 
priviriau. Ataušinsiu ir valgykit 
sveikos!

— Aš noriu ledų... — murmėjo 
nusivylusi Danutė!

— Sese Vaitkūniene; Ateikit čia 
minutei! Iš miestelio mums duoną 
atvežė! — atbėgusi šaukė virėją 
Rima.

— Einu! Einu! — atsiliepė ta.
— Sese, sese! Tai ką mums dary

ti? — skubančią virėją pačiupo už 
alkūnės Danutė.

— Tau daryti? Na — matai 
cukrus ant stalo. Supilk tą 
maišiuką į kompotą ir pamaišyk. 
Man rodosi, dar trūksta.

Ir sesė Vaitkūniene išbėgo iš vir
tuvės. Sanutė apžvelgė daiktais 
užkrautą stalą, pačiupo pirmąjį 
baltą maišelį, supylė į karštą kom
potą ir pamaišė. Jai vėl pasidarė 
smagu. Dabar, šią minutę, stovyk
los virėja buvo ji — Danutė vi
soms skautėms virė saldų kompotą.

Bent kartą skautės atžygiavo petų 
nealkanos. Buvo per karšta ir pa
galvoti apie valgį. Visos tik norėjo 
gerti, gerti, gerti.

— Bus kompoto! Bus vyšnių 
kompoto! — pranešinėjo pietau
jančioms linksmą naujieną Bitės.

— Aš viriau! — pasigyrė 
Danutė, pribėgusi prie sesės 
Rimos.

— Tikrai?
— Nu... neee... Bet sesė 

Vaitkūniene leido pamaišyti. Ir 
cukrų įdėti!

— O, tai bus skanu, Danute, — 
gyrė Rima. — Ar tu man atneši

4.
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paragauti?
— Taip, sese. Tuojau!
Danutė pačiupo sesės Rimos 

dubenėlį ir nubėgo ten, kur virėja 
jau vožė didįjį kompoto puodą ir 
rašėsi semt pirmąjį samtį.

— Kas gi čia dabar! — aiktelėjo 
ji, pažiūrėjusi vidun.

— Kas? Kas? — klausinėdamos 
viena kitą, grūdosi artyn skautukės.

— Kom-po-to! Kom-po-to! — 
nerimo kitos eilėje, barškindamos 
šaukštais į tuščius dubenėlius.

— Tai jau po....kompoto, 
sesytės... — liūdnai pranešė sesė 
virėjja.

— Ir atsitik tu man šitaip! Lyg 
tyčia! — murmėjo ji sau.

O kmpoto puode raudonavo — 

košė: supuolusi į didžiulius 
kukulius ir tiršta, nors peiliu 
piauk!.

— Vajė-vajė! — graudžiai 
uždainavo skautės, dideliu ratu ap
supusios nelaimingą puodą ir dar 
nelaimingesnė stovyklos virėją.

Po pietų, indus plaunat, sesė 
Vaitk-ūnienė pasišaukė Danutę.

Iš kurio maišelio įpylei cukrų, 
Danute?

— Iš va to, sese! — parodė 
Danutė tuščią maišiuką ant stalo.

— Taip ir maniau... — 
sumurmėjo virėja. — Ar žinai, kas 
čia buvo? — paklausė ji Danutę.

— Cukrus, sese. Jūs liepėt 
įpilti...

— vaikeli, čia buvo krakmo

las....
— Kas? — nesuprato Danutė.
— Krak-mo-las. Tokie miltai, 

kad skystimas sutirštėtų — kantriai 
aiškino virėja.

— O! — Danutė prikando lūpą. 
Ji galvojo. — Tai dėlto toks... toks 
pasidarė kompotas? — nustebusi 
paklausė.

— Dėlto...
Danutės akys išsiplėtė. Ji pradėjo 

tankiai miirkčioti, bet ašaros jau ri
tosi.

— Se...se...aš...aš... nežinojau... 
— šniurkščiojo Danutė, ir sesei 
Vaitkūnienei pasidarė graudu.

— Neverk, neverk! Ką gi dabar 
padarysi... — ramino ji ėanutę. — 
Rytoj aš išvirsiu kitą kompotą.

— Se...se... — dar labiau susi
graudino Danutė, — aš...aš... neno
riu kompoto... Aš no...no...norėjau 
taškųųųųų... O dabar Bitės negaus 
nei taškelio, kad aš... kad aš... tą 
kar... karkamolą į kom... kom
potą...

— S-š-š-š! Neverk jau, ne, — 
guodė Danutę virėja. Pamirškim tą 
krakmolą, tą kompotą... Tuščia jų!

Tą vakarą stovyklos adjutante į 
varžybų knygą įrašė 15-ka taškų 
Bičių skilčiai: “Už savanorišką 
darbą virtuvėje, su virėjos 
pagyrimu”.

(Bus daugiau)

5

7



Kas yra tikri skautai? Kas 
tikrai pergyvena skautybę? 
Klausimas. O man atrodo, kad 
tikriausiai visa savo dvasia 
skautybę pergyvena vilkiukai ir 
paukštytės. Tik pažiūrėkite 
koks entuziazmas jų akyse, ka
da vykdomi užsiėmimai ar žai
dimai. Kokiu uolumu jie sten
giasi įsijausti į skautišką žai
dimą. Jų amžiuje skautybė yra 
žaidimas. Vėliau sužinos, kad 
tai svarbus ir rimtas gyvenimiš
kas reikalas. Bet paukštytei ir 
vilkiukui šiuo tarpu yra žaidi
mas, kurį reikia žaisti visu rim
tumu ir visomis galiomis. Ap
sukrus daug mąstantis vadovas 
tą supranta ir pajungia paukš
tytę ir vilkiuką visam jų gyve
nimui.

Vilkiukas, paukštytė yra lyg 
balta drobė ant kurios vadovas 
gali piešti paveikslą. Kaip nuo 
dailininko priklauso paveikslo 
grožis, taip nuo vadovo — kokį 
brūkšnį įbrėži į jauno skautuko 
dvasią,-

Žinoma, ne tik skautiški va
dovai formuoja jauno žmogaus 
būdą. Daug aplinkybių vaidina 
vaidmenį, bet skautų vadovas 
taip pat turi savo vaidmenį, ir 
nemažą. O gal net labai didelį.

Iškilmingose sueigose man 
smagu stebėti vilkiukus. Jie 
savo judrumu, sunkiai suvaldo
mu entuziazmu nemažai rūpes
čio suteikia vadovams. Pasiren
gę kiekvienu momentu suardyti 
visą tvarką. Bet tai jų jaunystės 
privilegija. Ir kaip gerai, kad jų 

yra! Vadovai turi rūpesčio. Bet j 
koks tai malonus rūpestis. Be to ' 
būtų labai neįdomu. Ir jeigu jie1 
įgalėtų grįžti ir įsijungti į vil
kiukų neklaužadų eiles, koks 
itai būtų džiaugsmas. O, dabar, 
'kuo daugiau padūkęs vilkiukas, 
'tuo įdomesnis skautiškas žai
dimas.

Rimtas vadovas stipriai pamo
juos trim pirštais į mano pusę.

— Nori suardyti skautišką 
rimtį? Nori sueigą paversti ne
klaužadų susirinkimu?

Žinoma, kad ne. Bet kaip 
suvaldyti tą neišsenkančią 
energiją, kurią vilkiukas 
nešiojasi visoje savo būtybėje?

Pora patarimų. Paskelbiama. 
Kas bus rimčiausias, tas neš 
būrelio gairelę. Kas bus rim
čiausias, tas raportuos. Gražiai 
besielgiantieji, stovykloje keps 
dešreles. Ramiausias vilkiukas 
stovykloje galės šveisti puodus. 
Paskutinis pažadas gali paska
tinti tik labai nepatyrusį vilkiu

ką. Taigi, vadovas savo kupri
nėje turi turėti daugybę gerų 
pažadų, kuriais išgautų bent 
kiek rimties.

Tik niekad negalima gąsdin
ti: „pasakysiu tėvui, tegul jis 
iškaršia tau kailį”. Niekad taip 
nesakyti, nes niekas pasaulyje 
taip nekenčiamas, kaip skundė
jas.

Tad geras vadovas turi būti 
pedagogas, psichologas, teisėjas 
ir dar Dievas žino kas, bet svar
biausia — brolis ir draugas.

v.s. Vladas Vijeikis
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Kai labai labai seniai buvau 
paukštytė, dėvėjau tamsiai mė
lyną uniformą — sijonėlis smul
kiai klostytas! — ir koks to švil
puko skardumas! Esu tikra, kad 
mano tėvas gailėjosi jį nupirkęs, 
nes švilpdavau ir kieme, ir kam
baryje, tik ne sueigoje... 0 uni
formą vilkėdavau net ir mokyk
loje, taip norėjosi visiems pasi
rodyti, kad esu PAUKŠTYTĖ!

Nebeprisimenu nei skiltinin- 
kės, nei draugininkės veidų ir
vardų, bet vienas mažas įvykė
lis neišdyla iš atminties per visą 
ilgą metų grandinę.

Žygiavom kartą rikuotėje į iš
kylą už miesto. Aplink — pievos, 
takelis per laukus. Ir būrys kar
vių su mažais veršeliais. Vienas 
veršelis labai smalsiai į mus žiū
rėjo, o viena smarki, aukštesnio 
ūgio sesė nusivilko megztinį ir 
juo mojuodama, ėmė vaikyti 
persigandusį gyvuliuką. Jis juo
kingai svyrinėjo ant savo gum
buotų plonų kojų, o mama karvė 
ėmė piktai Jbaubti. Juokiausi 
kartu su visomis, nors, iš tikrų
jų, man buvo labai gaila išgąs
dinto veršiuko. Ir štai atbėgo 
draugininke, atėmė iš tos sesės 1 

megztinį ir pastatė ją pačiame 
gale rikiuotės pačią vieną! Ir 
pasakė, kad labai negražu ir ne- 
skautiška gąsdinti vargšą gyvu
lėlį. Skautė — gamtos draugė, o 
visi gyvuliai, žvėreliai, medžiai 
ir gėlės — jos draugai.

Po daugelio metų, kai mano 
raudoną kaklaryšį pakeitė gel
tonas ir mėlynas, aš tapau „Du
bysos” paukštyčių draugovės 
draugininke. Tai buvo gražiausi 
ir linksmiausi 8 metai mano 
skautavime. Kiek žaista, kiek 
dainuota, iškylauta ir Kaziuko 
mugėse „Kernavės kuore” par
davinėta pyragaičių! O tunto 
kūčiose tos mano dubysietės, tos 
mano paukštytės, kiek jos pri- 
vaidino!

„Dubysos” paukštytės buvo 
geros gamtos draugės — žvėre
lių nevaikė. Kartą, atsimenu, 
vienos iškylos metu, jos išgelbė

PO STOVYKLOS REIKIA GERAI 
SUTVARKYTI PALAPINES

jo baltą gaidelį, kuris kietašir
džių žmonių buvo maiše užrištas 
ir miške paliktas nutrokšti.’.. Ar 
atsimenat, sesės, buvusios duby- 

; sietės?
Man labai smagu visa tai pri

siminti, ypač, kad „Dubysos” 
draugovė dar ir dabar tebevei
kia. Naujos draugininkės, nau
jos paukštytės — mano paukšty
čių dukrytės! Tikiu, kad jos, 

• kaip ir jų mamytės, mėgsta žais
ti, piešti, vaidinti, dainuoti ir 
išdykauti.

O buvusias anų dienų „Duby
sos” paukštytes kviečiu parašyti 
savo atminimų laiškelius čia — 
į „Skautybės kelią”, kad aš, se
na „paukštė”, ir visos, kurios 
buvo šios draugovės drauginin
kės, galėtumėm paskaityti ir 
prisiminti tas gražiausias skau- 
tavimo dienas.

Sesė Nijolė
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10CII TES VAISES
Kregždutė” - Lietuva I

KEPTI OBUOLIAI
Reikia 6 obuolių, 4 šaukštų 

cukraus, šaukštelio cinamono, o 
sirupui - 2 šaukštų cukraus, 1 stiklinės 
vandens, trupučio cinamono. Į 
obuolius, išėmę sėklalizdžius, 
priberkite cukraus, sumaišyto su 
cinamonu, ir kepkite, pašlakstydami 
vandeniu. Iš vandens, cukraus, 
cinamono išverdamas sirupas ir 
pateikiamas prie keptų obuolių.

Atsiuntė VIII klasės mokinės
Jūratė KASPERAVIČIŪTĖ ir

Vaida LEONAVIČIŪTĖ iš
Jurbarko raj.

RYŽIU KOTLETAI
Reikia stiklines ryžių, 150 g 

tarkuoto fermentinio sūrio, 1 
kiaušinio, druskos, raudonųjų pipirų, 
džiūvėsėlių ir. riebalų. Ryžius 
išverdame pusiau birius, įberiame 
prieskonių, . darome kotletus, 
apvoliojame juos džiūvėsėliais ir 
kepame.

Atsiuntė Jolanta 
KUČINSKAITĖ iš Utenos

Daržovių salotos
100 g morkų. 150 g 

pomidorų, 160 g agurkų 
supjaustykite kūbeilais ir 
sumaišykite su aliejumi. 
Skatina us!

Atsiuntė Kristina 
KUČINSKAITĖ g Utenos

Blyneliai su varške

200 g varškės sumaišome 
su 4 šaukštais vaisių sirupo, 
varškę {vyruojame Į Iškeptus 
blynus. Paskaniname vaisių 
sirupu ir grietinės padažu.

Atsiuntė VII klasės mokinė
Rasa CIBULSKYTĖ 

iš Juodkaimio kaimo, Kėdainių 
rajono

Ledai
Į dubenį karšto, virinto 

vandens Įdėkite 2 šaukštus 
juodųjų serbentų. 3 šaukštelius 
cukraus, galima Įdėti ir truputėlį 
citrinos rūgšties. Viską išmaišę, 
dubenį pastatykite ant viryklės, 
pakaitinkite, bet neužvirinkite. 
Paskui ^pilstykite į indelius, ir 
kai atvės Įdėkite Į šaldymo 
kamerą. Kitą dieną išsiimkite 
šiuos ledus ir valgykite j 
sveikatą!

Atsiuntė
Dalia GERMANAVIČ1ŪTĖ ir 

Aušra TAMOŠAITYTĖ
g Pagirių, Vilniaus raj.

Padažas bulvėms
8-9 virtas bulves užpilkite 

padažu, kuris pagaminamas iš 
1 šaukšto tirpinto sviesto, 2 
kietai virtų, kapotų kiaušinių, 
pridedama 1 šaukštas grietinės 
ar sultinio.

Atsiuntė VI klasės mokinė
Agnė GRABLIAUSKAITĖ 

iš Kulvos kaimo, Jonavos rajono

GYVULIAI KALBAf

Kiaulė atsako:

Grūšių, grūšių!

Veršiukas:

Mū, niū, nerandu namu!

Avis:

M ė, m ė, mė,

Šuo lodamas sako:

Kam, kam, kam!

Jei gauna botagu:

Bajors, bajors!

Trumpa žolė! Katė:

Paršiukas .žviegia:

Ką virsi, ką virsi?!

Miau, miau, tarnavau,
Algos negavau, 
Kur gaut?!
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Kunigiškose vykusioje skiltininkų kursų baigimo stovykloje sesės mokosi teikti pirmąją pagalbą..
Nuotr. Vytauto Narkevičiaus'
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VIENUOLIKA DIENŲ 
PHILMONT KALNUOSE

Sangre De Cristo kalnuose, 
Cimmaron, New Mexico, 

JAV

„Geležinio Vilko” draugovės 
' skautai 1995 m. birželio 23 d. iš 
Pasaulio lietuvių centro Le
mont, IL, išvyko iškylauti kal
nuose, Philmont Scout Ranch, 
Cimmaron, New Mexico. Vie
nuolikos dienų žygyje, siaurais 
kalnų takais jie suvaikščiojo 
daugiau negu 80 mylių, apy
tikriai 128 kilometrus kelio.

Skautai — Petras Matranga, 
Andrius Matranga, Darius Bar
kauskas, Saulius Petroliūnas ir 
Vytukas Januškis savo skilti- 
ninku išsirinko Stepą Tharp, 
vadovauti jiems šioje kelionėje. 
Jo pareiga buvo vesti ne tik 

i skautukus, bet ir jų vadovus — 
: Vytautą Januškį, Nidą Januš- 

kytę, Bronių Fabijoną ir Viliją 
Januškytę per Sandre De Cris- 

■ to kalnus. 
t

I Kuprinėse (ant savo nugarų) 
; kiekvienas šios iškylos dalyvis 
1 nešėsi daugmaž 30 kilogramų 
sveriančius reikmenis — pala
pinę, miegmaišį, indus, įvairius 
įrankius, šiltus drabužius, dvi 
poras kojinių, „extra maikę”, 
„camp suds” muilo, keturiom 
dienom maisto ir svarbiausia — 
geriamo vandens. Jų kuprinės 
buvo jų „namai”. Tose kup
rinėse sutelktais reikmenimis 
skautai turėjo verstis vie
nuolikos dienų iškyloje kal

nuose, siekiančiuose nuo 2,000 
iki 4,000 metrų virš jūros lygio.

Atvykę į Philmont Scout 
Ranch JAV skautų pagrindinę 
stovyklavietę, „Geležinio 
Vilko” draugovės skautai ir jų 
vadovai pasiruošė žygiui. Pirmą 
rytą anksti atsikėlę iškylau
tojai, laikydamiesi Lietuvių 
Skautijos tradicijų, pakėlė vėlia
vą. Pavalgę pusryčius susidėjo 
savo mąntą rūpestingai ruoš
damiesi ilgai iškylai. Po pietų 
užsidėję kuprines pradėjo žygį.

Žygio programa buvo labai 
įvairi ir įdomi. Naudojantis 
topografiniu žemėlapiu, kompa
su, saule, kasdien reikėjo nusta
tyti teisingą kelią, maždaug 
5-Į2 mylių (tarp 8 - 19 km) į 
naują pastovyklę šioje didžiulėje 
stovyklavietėje. Tai nebuvo 

lygumų kelias, bet vingiuojantis 
įvairaus aukštumo kalnais ir 
pakalnėmis. Philmont Scout 
Ranch apima daugiau negu 
137,000 akrų žemės plotą. Išky
lautojai prisidėjo prie įvairių 
užsiėmimų: plytų iš molio gami
nimo, asilų lenktynių, žu-- 
vavimo upeliuose, Apačų (in
dėnų) strėlių gaminimo, įvairių 
ūkio darbų, šaudymo į taikinius 
— stovinčius ir skraidančius 
molinius paukščius. Įdomiau
sias užsiėmimas turbūt buvo 
lipimas stačiomis uolomis. 
Skautai iš savo nešamo maisto 
kasdien tris kartus gaminosi

LEMONT
-a-v; ________

valgį. Jie maitinosi džiovinta 
mėsa, „power bars” ir. sau
sainiais. Protarpiais iškylau
tojai gėrė vandenį iš krano, bet 
dažniausiai reikėjo naudoti upe
lių vandenį, jį sterilizuojant jo- 
dizotomis tabletėmis, stengian
tis sunaikinti vandenyje esan
čias bakterijas.

Po aštuonių dienų iškylauto
jai įkopė į 11,709 pėdų aukš
tumo Mt. Phillips kalną. Pasie
kus kalno viršūnę, sesė Nida Ja- 
nuškytė pareiškė, kad po šios 
dienos visi šios iškylos dalyviai 
— skautai ir jų vadovai, tikrai 
suprato, kad jie, kaip skiltis, 
turi galimybę sėkmingai atlikti 
likusią kelionės dalį, likusias 
keturias šios įspūdingos iškylos 
dienas. Nors mums visiems 
buvo fiziškai ir emociniai sunku 
šiame žygyje, pasiekę Mt. Phil
lips viršūnę supratome ir iš 
džiaugsmo sušukome „Valio!” 
džiaugdamiesi bendru pasieki
mu.

Visi be išimčių pripažįstame, 
kad mes daug ko šioje kelionėje 
išmokome, ne tik apie naują 
mums nepažįstamą nuostabų 
kraštą, bet svarbiausia — apie 
vieni kitus ir patys apie save. 
Linkime visiems galimybės per
gyventi tokį įdomų įvykį. Ši ke

lionė mums visiems paliko ne- • 
pamirštama.

Skautininkas Vytautas Ja
nuškis šią vasarą vėl su savo 
vadovaujamais skautais vyksta 
į Philmont kalnus. Linkime 
jiems įdomių ir nepamirštamų 
patyrimų.

Sesė Vilija Januškytė 
Brolis Bronius Fabijonas
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„GABIJOS” IR „BALTIJOS” 
TUNTŲ 45 METŲ ŠVENTĖ

1950 m. i Detroite gyvenan
tys lietuviai skautai ir skautės 
susibūrė ir įsteigė „Baltijos” ir 
„Gabijos” vietininkijas. Netru
kus vietininkijos išaugo į tun
tus. Š.m. gegužės 5 dieną, nors 
truputį pavėluotai, „Baltijos” ir 
„Gabijos” tuntų skautai ir skau
tės, jų vadovai ir vadovės, tėve
liai, seneliai, draugai ir rėmėjai 
susirinko Dievo Apvaizdos 
parapijoje švęsti tuntų veiklos 
45 metų sukaktį. Į šventę at
vyko nemažai sesių ir brolių, 
kurie anksčiau skautavo, buvu
sieji tuntininkai ir tuntininkės, 
ir Seserijos Vyriausia skauti
ninke v.s. Birutė Banaitienė.

Iškilmės buvo pradėtos 10:30 
vai. ryto šventomis Mišiomis. 
Skautai ir skautės su savo vėlia
vomis organizuotai ėjo į bažny
čią. Vėliavas nešė Svaja Miku- 
lionytė, Inga Mossaitė, Lanutė 
Zomboraitė, Andrius Giedraitis, 
Gytis Mikulionis ir Jonas Paš- 
kus. Mišioms tarnavo Laura 
Karvelytė, Algytis Kasputis ir 
Audrius Moss. Mišių aukų me
tu, skautės Audra Strakšytė ir 
Rasa Kaunelytė nešė vainiką, 
supintą Irenos Vizgirdaitės, 
prisiminti visus tuntų mirusius 
skautus, skautes, vadovus ir 
vadoves.

12:15 vai. p.p. prasidėjo iškil
minga tuntų sueiga. Parapijos 
didžioji salė buvo gražiai 
papuošta. Virš įėjimo durų ka
bėjo vyr. skautės Vilijos Mat- 
vekienės padaryti skautiški 
ženklai — rūtelė ir lelija; virš 
scenos — Mykolo Abariaus gra
žiai išrašytas sveikinimas. 

Salėje buvo iškabinti ir išdėti 
nuotraukų plakatai, sunešti 
skautų šeimų, gairelės ir kiti 
prisiminimai praėjusių stovyklų 
ir švenčių.

Pirmą sueigos dalį pravedė 
„Baltijos” tunto adjutantas ps. 
Manvydas Šepetys. Įspūdingai 
atrodė graži rikiuotė sesių ir 
brolių, nuo pačių jauniausių 
„Liepsnelių” ir ,Giliukų” iki 
vyr. skaučių, vyčių ir vadovų,-ių. 
Vėliavas įnešė prityrusios skau
tės Aleksa Mossaitė, Elena 
Strakšytė ir Elenutė Sventic- 
kaitė; prityrę skautai Tomas 
Dėdinas, Mark Juška ir Tomas 
Sventickas. Sueigą pradėjome 
malda, sukalbėta parapijos kle- 
ibono kun. Valdo Valdemaro.
Vyriausia Skautininke Birutė 
Banaitienė pasveikino visus ju
biliejaus proga. Jai puokštę 
gėlių įteikė paukštytės kandida
tės Liana Butkūnaitė ir Karina 
Puškoriūtė.

Per skaitomus įsakymus buvo 
daug svarbių žinių ir prane
šimų. Vilkiukais kandidatais 
tapo: Arminas Alksninis, Linas 
Kasputis ir Marius Miliūnas. 
Vilkiukai Deividas Alksninis, 
Andrius Giedraitis, Algytis 
Kasputis, Gytis Mikulionis, An
drius Miliūnas ir Jonas Paškus 
perėjo į skautų kandidatų bū
relį. Skautai Michael Juška ir 
Dovas Kaunelis perėjo į pri
tyrusių skautų kandidatų bū
relį. Prityrę skautai Tomas Dė
dinas, Mark Juška ir Tomas 
Sventickas ruošiasi kandida
tuoti į skautus vyčius.

Septynios jaunos „Liepsnelės” 
— Rima Giedraitytė, Diana 
Jankutė, Diana Karvelytė, Mo
nika Mikulionytė, Aleksa Miš
kinytė, Karina Puškoriūtė ir 
Daria Zubrickaitė — perėjo į 
paukštyčių draugovę ir tapo 
paukštytėmis kandidatėmis. 
Prie jų dar prisidėjo naujai

Detroito lietuvių skautijos 45 m. veiklos sukaktuvėse šv. Mišių procesijoje — vilkiukas Algytis 
Kasputis, skautas Audrius Moss, paukštytė Laura Karvelytė ir „Baltijos” skautų tunto tun- 
tininkas ps. Paulius Jankus.

13



Detroito lietuvių skautijos 45 metų veiklos sukakties minėjimo iškilmingą 
sueigą pradeda „Baltijos” t-to tuntininkas ps. Paulius Jankus ir „Gabijos” 
t-to tuntininkė s. Gailė Dėdinienė.

skautaujanti Liana Šontaitė. 
Tai gražus būrelis kandidačių! 
Skautė kandidatė Rūta Sven- 
tickaitė davė skaučių įžodį. Į 
vyr. skaučių kandidačių būrelį 
priėmėm dar dvi seses — ,,ma- j 
mytes” — Dainą Anužienę ir 
Margaret Rudienę. Jos, kartu 
su keturiomis kitomis kandida
tėmis ruošiasi vyr. skaučių įžo
džiui.

Visada smagu kai gali kon
krečiai parodyti savo padėką už 
rūpestingą, skautišką darbą. 
Tai ir šia proga teko apdovano
ti vyr, sk. vyr. si. Daną Baraus
kaitė Vėliavos žymeniu už dar
bą su vyy<. skautėmis ir pš. Almą 
Butkūnjėnę — Tėvynės Dukros 
žymeniu už vedimą „Gabijos” 
tunto iždo ir stovyklos registra
cijos administraciją jau daug 
metų. Su ypatingu džiaugsmu 
tuntininkė Gailė Dėdinienė pra- 
;nešė vyr. sk. vyr. si. Daivos 
! Orentaites-Lukasiewicz pakė
limą į paskautininkės laipsnį už 
darbą su paukštytėmis. Buvusi 
tuntininkė s. Danguolė Jurgu

tienė gražiai pravedė įžodį. 
Maloniai nustebusi Daiva davė 
įžodį savo tėvelio, brolio ir drau
gų skautininkų rate. Vyriausia 
Skautininke buvo pakviesta 
užrišti kaklaraištį. Visos paukš
tytės sesei Daivai įteikė po 
gėlytę.

Antrąją dalį šventės — progra
mėlę pravedė dabartiniai „Ga
bijos” ir „Baltijos” tuntų tun
tininkai — s. Gailė Dėdinienė ir 
ps. Paulius Jankus. Perskaitė 

visų buvusių tuntininkų ir tun- 
tininkių vardus. Salėje buvo jų 
nemažai: tuntininkės — Kuni
gunda Kodatienė, Jūratė Pečiū
rienė, Dalia Gilvydienė, Rita 
Matvekaitė-Kasputienė, Dan
guolė Jurgutienė, Vida Juš
kienė, Viktė Jankutė-Mošs, 
Gailė Dėdinienė; tuntininkai 
Vladas Simutis, Leopoldas Hei- 
ningas, Juozas Orentas, 
Šarūnas Mingėla, Linas Oren
tas, Paulius Jankus. Paukštytės

LS Seserijos Vyriausia skautininke vs Birutė Banaitienė Detroito lietuvių skautijos 45-čio iškil
mingoje sueigoje su gėlėmis pasitinkama paukštyčių Karinos Puškoriūtės, Lianos Butkūnaitės 
ir vyr. skautės kandidatės Aidos Viskantaitės.
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Du broliukai kunigai Dominikas ir Kazimieras Mackevičiai 
buvo išėję į pensiją, bet grįžo į mūsų šv. Jurgio parapiją, 
kad galėtumėm melstis lietuviškai. Vidury vyr.sk. Rūta 
Gečienė. Stovi v.s. Stasys Ilgūnas, ps. Vytautas 
Žmuidzinas ir vietininkas Aleksas Gečas.

Atsisveikinant su buvusia vietininke ps. Gražina 
Kavaliūniene. s.v. Andrius Skučas - iždininkas, ps. 
Gražina Kavaliūniene, ps. Nijolė Dragelienė - instruktorė, 
s. v. Dainius Vidmantas, ir v.s. Stasys Ilgūnas.
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS
1995 METŲ RAŠINIŲ KONKURSO
JURI KOMISIJOS PROTOKOLAS

Lietuvių Skautų sąjunga pa- . 
skelbė 1995 metų rašinių kon
kursą L.S.S. nariams, narėms 
šia tema: „Mano šeimos kelio
nė iš Lietuvos į užsienį”. 
Konkurso dalyviai turėjo pa
ruošti projektą, kur vaizdavo 
savo šeimos, ar senelių, tėvų, ar

H 
BE 
S

jų pačių kelionę iš Lietuvos į 
užsienį. Projektas galėjo būti 
iliustruotas nuotraukomis, ar
chyvine medžiaga, šeimos me- 
diu, pašnekesiais su šeimos 
nariais, šią kelionę iš tėvynės 
pergyvenusiais.

Juri komisiją sudarė trys na

rės: Rūta Jautokienė, Kristina* 
Vaičikonienė ir Daina Dumb- 
rienė. Perskaičiusios visus 
gautus rašinius, jos susirinko K. 
Vaičikonienės namuose š.m. 
gegužės 22 d., 7 vai. vak. pasi
tarti ir padaryti paskutinius 
sprendimus liečiančius premijų 
suskirstymą.

Pirmoje grupėje, kurioje 
dalyvavo jaunesnieji skautai ir 
skautės (vilkiukai, paukštytės, 
bebriukai, ūdrytės), laimėjo šie 
asmenys:

1 vieta: 75 dol. Tauras Stoš
kus iš Californijos, rašydamas 
slapyvardžiu „Narsus vilkiu
kas”.

2 vieta: 50 dol. Justas Pa
lionis iš Illinois, rašydamas 
slapyvardžiu „Jonas”.

Antroje grupėje, kurioje 
dalyvavo skautai, skautės ir ki
tos tokio pat amžiaus grupės, 
laimėjo šie asmenys:

1 vieta: 100 dol. Auksė Stoš
kutė iš Californijos, rašydama 
„Emilijos Laputės” slapyvar
džiu.
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2 vieta: 75 dol. Viktorija Tra- 
kytė iš Illinois, rašydama 
„Plunksnos” slapyvardžiu.

3 vieta: 50 dol. Kristina Lin- 
gertaitė iš Massachusetts, rašy
dama slapyvardžiu „Banginė”?

Trečioje grupėje, kurioje 
jdalyvavo prityrę skautai ir pri- 
Įtyrusios skautės bei kitos tokio 
pat amžiaus grupės, laimėjo šie 
asmenys:

Kadangi lygiai geri buvo du 
rašiniai, nuspręsta duoti dvi pir
mas premijas.

1 vieta: 100 dol. Stefutė Utz, 
rašydama slapyvardžiu, „Saulė
grąža”, iš Illinois.

1 vieta: 100 dol. Mantas Lin- 
gertaitis, rašydamas slapyvar
džiu „Meška”, Massachusetts.

Ketvirtoje grupėje dalyvavo 

skautai vyčiai, vyr. skautės, bu- 
džiai, gintarės, Korp! Vytis ir 
A.S.D. Laimėjo šie asmenys:

Kadangi buvo du ypač geri ra
šiniai, verti pirmosios premijos:

1 vieta: 150 dol. Rima Gas- 
peraitė iš Anglijos, rašydama 
„Beržo tako” slapyvardžiu.

1 vieta: 150 dol. Vytas 
Mockus iš Kanados, rašydamas 
„Ąžuolo” slapyvardžiu.

3 vieta: 75 dol. Daina Lukaitė 
iš Illinois, rašydama „Vyr. sk. 
kandidatės” slapyvardžiu.

Baigus pasitarimą, rezulta
tai buvo pristatyti koordinato
rėms Marytei Utz ir Ramunei 
Lukienei.

Daina Dumbrienė

i
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: CHICAGO

NUOSTABI 
„MINIJOS”

LAIVO SUEIGA
„Nerijos” jūrų skaučių tunto 

„Minijos” laivo jūrų skautės ir 
gintarės kandidatės sparčiai 
ruošiasi įžodžiams, atlikdamos 
patyrimo laipsnių, reikala
vimus. Patyrimo laipsnių reli
ginę dalį pravedė vs fil. kun.An- 
tanas Saulaitis, SJ, o pirmąją 
pagalbą — gailestingoji seselė 
g.v.v. Aida Mikučiauskaitė. 
Mūsų instruktoriams didelė pa
dėka už labai naudingą ir įdo
miai pravestą sueigą sekmadie
nį, balandžio 28 dieną.

Pasaulio lietuvių centre, Le- 
monte, anksti susirinkusios se
sės susiskirstė valtimis. Vienos 
sesės mokėsi stovinčio takelažo 
(burlaivio) dalis su vadove Tai- 
yda Chiapetta, o antrai valčiai 
vyko pirmosios pagalbos pašne
kesys. Sesė Aida Mičiauskaitė 
įdomiai pradėjo aiškinti kas
dieniniam gyvenimui naudin
gas sveikatos žinias. Išmokom 
kaip patikrinti temperatūrą, 
pulsą, kraujo spaudimą, kaip 
išvalyti ’žaizdas, kaip gelbėti 
prarijusį nuodus, kaip padėti 
springstančiam žmogui ir kt. 
Įdomu buvo ne tik klausytis šių 
pamokymų, bet ir praktiškai 
atlikti tai, kas buvo mokoma 
su termometrais, kraujo spaudi
mo rankovėmis, ir tvarsčiais. 
Baigdamos jautėmės įsisavinu
sios tikrai svarbias sveikatos 

priežiūros ir kitam teiktinos 
pagalbos žinias, susipažinusios 
su atitinkamais instrumentais.

Po trumpos pertraukos (per 
kurią sesės vis norėjo prakti
kuoti kraujo spaudimo matavi
mą), atvyko visų laukiamas 
brolis kun. Antanas Saulaitis. 
Jis pasiūlė tęsti sueigos susi
kaupimo dalį prie netoli esančio 
miškelio Waterfall Glen. Nors 
dangus buvo apsiniaukęs, kun. 
Saulaičio švelnus balsas mus 
lydėjo miško takais. Upelio ra
minantis čiurlenimas, miško 
žvėreliai bei paukščiai ir nauji, 
žali, išdygusių gėlių, medžių ir 
krūmų šakų pumpurėliai mus 
džiugino pavasario gaivumu. 
Tyliai susikaupusios jautėme 
aplinkos ramumą.

Vartodamas įvairius mokymo 
žaidimus, kun. Saulaitis ryš
kino katalikiško tikėjimo pag
rindines reikšmes, ir kaip 
skautybė siejasi su religija. 
Svarbiausia — pajutome artimo 
reikšmę kun. Saulaičio prati
muose: padėdami vieni kitiems 
— paklydusieji surasti, tamsos 
žvakutė uždegta, ir pasidalintas 
duonos gabalėlis suteikia šven-

tumo dvasią. Baigdamos, laiky
damos uždegtas žvakutes, sugie
dojom „Pajūry, pajūry”, o švel-
nūs lietaus lašeliai lyg laimine 
susirinkusius — jūrų skautes ir 
brolį kunigą. Lietaus sudrėkin
tos, bet linksmos, atsisveikinom 
iki kitos sueigos. .

Sese Alyte

„GEDIMINO”
DRAUGOVĖS

SUEIGA

Šeštadienį, gegužės 11 d., „Li- 
įtuanicos” tunto „Gedimino” 
draugovės vilkiukai baigė savo 
metinę veiklą iškilminga suei
ga. Broliai susirinko Jaunimo 
centro žemutinėje salėje, kurioje 
jų laukė suvažiavusios jų 
mamytės. Sueigą pradėjo drau
gininkas, sk. vyt. Petras Bag-, 
donas, ir pavaduotojas, prit. sk. 
Paulius Genčius, išrikiuodami 
vilkiukus skiltimis. Broliui 
Karoliui Jonavičiui įnešus 
'Vėliavą, sugiedojo Lietuvos 
himną.

„Nerijos jurų skaučių tunto „Minijos” laivo sesės sueigoje supažindinamos su kraujo spaudimo 
matavimu ir kitais sveikatingumo saugojimo pagrindais. Iš k. — Lina Lendraitytė, Alisa Nalytė, 
vadovė medicinos sesuo ps. Aida Mikučiauskaitė ir Deimantė Žukaitė.

Nuotr. Aleksandros Gražytės
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Sueigos rimtesnę dalį pravedė 
draugovės patarėja, v.s. Marytė 
Utz. Broliai pakartojo vilkiukų 
įžodį, aptarė įstatus, ir uždegė 
žvakutes, kad liepsnelės pri
mintų jiems savo skautiškus 
pažadus. Po to, broliams buvo iš
dalinti specialybių ženkleliai, 
pažymėti jų įdėtą darbą įsi
gyjant dainininko, dailininko, ir 
kelio ženklų sekėjo specialybes.

Vėliavą išnešus, prasidėjo 
sueigos linksmoji dalis. Vilkiu
kai pasiskirstė komandomis ir 
bėgo estafetėmis, kiekvieną 
kartą sunkesnėmis. Užbaigti 
sueigą, visi, pasikvietę savo ma
mas, sustojo į ratą ir sugiedojo 
„Ateina naktis”. Tada beliko 
atsigaivintimamų suneštomis 
vaišėmis ir nekantriai laukti 
„Džiamborė” (savaitgalinės sto
vyklos), kai draugovei vėl bus 
proga susiburti į skautišką 
šeimą. K v

„Lituanicos” tunto „Gedimino” draugovės vilkiukai ir vadovai. Iš k.: I eil. 
— Danius Čarauskas, Gintaras Rudis, Linas Aleksiūnas, Darius Aleksiūnas, 
Jonas Vaičikonis ir Karolis Jonavičius. Priekyje — Juozukas Račiūnas. II 
eil. — draugininkas sk. vytis Petras Bagdonas, patarėja vs Marytė Utz ir dr- 
ko pavaduotojas prit. skautas Paulius Genčius.

WORCHESTER PAGERBĖ MAMAS

Prieš keletą metų Motinos 
dienos minėjimą ruošdavo Wor- 
cesterio ir apylinkės Bendruo
menė, o programą atlikdavo 
šeštadieninės mokyklos moki
niai. Bet dėl įvairių priežasčių 
Motinos dienos minėjimas nebe
buvo ruošiamas.

Šiais metais „Neringos” ir 
„Nevėžio” tuntų skautai,-ės 
pasiryžo atgaivinti šią tradiciją. 
Motinos dieną, po 10 vai. r. šv. 
Mišių Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje, visi dalyviai buvo 
pakviesti į atnaujintą parapijos 
salę Motinų pagerbimui ir kuk
lioms vaišėms, kurias paruošė 
skautės.

Tuntininkė s.Irena Markevi
čienė pasveikino mamas, močiu- 

tęs, linkėdama sveikatos ir 
ištvermės auginant vaikus. 
Kvietė prisiminti mirusias ir 
pasilikusias Lietuvoje motinas. 
Pakvietė skautes visoms daly
vavusioms moterims padovanoti 
po raudoną gvazdiką.

Worcesterio Organizacijų Ta
rybos pirmininkas vs.Petras 
Molis savo žodyje iškėlė motinos 
reikšmę vaikų gyvenime, krei
piant juos teisingu gyvenimo 
keliu. Ypač išeivijoje motinos 
įkvėpė Tėvynės meilę ir lietu
vybės išlaikymo pareigą. Moti
na ir močiutė yra pirmoji lie
tuviško žodžio mokytoja. Motina 
yra pirmoji tikybos mokytoja. Ji 
moko savo vaiką daryti kry
žiaus ženklą, sudėti rankytes 
maldai.

Šis kuklus motinų pagerbi
mas užbaigiamas eilėraščiu 
„Motinos rankos”, kurį pa
skaitė sesė Irena Markevičienė. 
Tikėkime, kad ši graži motinų 
pagerbimo tradicija nebus už
miršta. Šių laikų skubančiam 
gyvenime, nors viena diena me
tuose bus skiriama prisiminti 
savo mamas, kurios daugumo
je atmenamos tik ko nors jų 
prašant. Tuo pačiu pamąstyti 
kokią didelę reikšmę yra mo
tina vaiko gyvenime.
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Drugeliai : I Kristė Nemanytai. Rota Kazlauskaitė, Lina 
Giedraitytė, Diana "Karvelyte,Lina Putkūnaitė, Aleksa 
Lukosievicz, Diana Jankutė, Kristina Juškaitė, Daria 
Zubrickaitė (trūksta Monikos Mikulionytės, Karinos 

Joninių vakaras^ Puškoriūtės)

Pasibaigus mokslo metams ir 
prasidėjus vasaros atostogoms, 
š.m. birželio 15-22 d., Dainavos 
jaunimo stovyklavietėje, Man
chester, MI, vyko Detroito 
„Baltijos” ir „Gabijos” skautų 
ir skaučių tuntų stovykla. Sto
vykloje dalyvavo daugiau negu 
120 Detroito sesių, brolių, 
vadovų,-ių ir tėvelių, kartu su 
svečiais iš Clevelando, Čikagos 
ir net iš North Carolines.

Stovyklos viršininkė buvo ps. 
Viktė Jankutė-Moss. Vadovai ir 
vadovės^ buvo: Liepsnelių ir 
giliukų — vyr. skautė vsl. Re
gina Puškorienė; paukštyčių — 
s. Rasa Karvelienė; skaučių — 
vyr. skautė vsl. Aida Viskan- 
taitė; prityrusių skaučių — vyr. 
skautė vsl. Kristina Dėdinaitė; 
vyr. skaučių — ps. Virga Nor- 
kevičienė; vilkiukų — ps. An
tanas Paškus; skautų — ps. Pau
lius Jankus; prityrusių skautų 
— skautas vytis Andrius Vis
kantas. Vakarines programas 
pravedė vyr. skautė vsl. Rūta 
Mikulionienė. Virtuvėje ir šiais

Detroito skautų stovykloje, Dainavoje, stovyklautojai klausosi 
vs. fil. kun. Antano Saulaičio, SJ, pamokslo.

Marius Miliūnas. Vyresniųjų 
skaučių įžodį davė: Daina 
Anužienė, Lisa Griciūtė, Lora 
Maier, Alexa Rukštelytė ir Aida 
Viskantaitė.

Mūsų jaunų šeimų pastovyk- 
lė kasmet didėja. Šią vasarą jo
je stovyklavo 19 mažiukų su 
tėveliais ir mamytėmis.

Broliai savo pionieriškus ga
bumus akivaizdžiai įrodė pasta
tydami įspūdingus vartus.

Savaitei įpusėjus mus aplankė 

metais puikiai šeimininkavo ir 
visus skaniai maitino Edmun
das ir Rita Kaspučiai. Būrys 
tėvelių ir vadovų įvairiai 
prisidėjo prie stovyklos sėkmin
gumo.

Stovykloje paukštyčių įžodį; 
davė: Liana Butkūnaitė, Kris
tina Juškaitė, Aleksas Luka
siewicz ir Kristė Neimanytė. : 
Vilkiukų įžodį davė: Arminas 
Alksninis, Linas Kasputis, 
vs. fil. kun. Antanas Saulaitis,
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Rodom-darom - Kepam "pizzą” prie laužo

SJ. Jis aukojo šventas Mišias, 
kartu su mumis pasivaikščiojo 
gamtos takeliu, virė gėlyčių ar
batėlę, pasikalbėjo ir maloniai 
pabendravo.

Gamtininkas mus aplankė su 
įvairiais gyviais — vabzdžiais, 
gyvatėmis, peteliškėmis ir ki
tais Dievo tvariniais..

Nė nepajutom kaip prabėgo 
savaitė mums smagiai skautau- 
jant. Iškylavome, sportavome, 
žaidėme, sušlapome, išsidžiovi
nome ir dainavome gražios ir 
mūsų pamėgtos Dainavos gam
toje. Išsiskirdami pasižadėjome 
kitą vasarą vėl suvažiuoti.

r.k.

Bitės (paukštytės) Svaja Mikolionytė, Eglė Kazlauskaitė, 
Laura Karvelytė, Inga Mossaitė, Arija Karputytė

Vilkiukų įžodis. Linas Kasputis, Arminas Alksninis, Marius Milanas
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„ŽVAIGŽDYNŲ” 
STOVYKLA RAKE
Šįmetinė stovykla pavadinta 

„Žvaigždynų” vardu, ojoje sto
vyklaujančios draugovės, skil
tys, laivai ir valtys pasivadino 
žvaigždžių junginių pavadi
nimais, pvz.: „Ereliai”, „Slibi
nai”, „Vandenės”, „Auksinė 
Lyra”, „Šiaurės pašvaistė”, 
„Spindulėliai”, „Žvaigždutės” ir 
kt. Pasiteiravus vadovybės dėl 
stovyklai parinkto pavadinimo, 
buvo paaiškinta, kad šioje sto
vykloje stovyklauja skautai ir 
skautės ne vien iš Čikagos, Le
mento ir apylinkių, bet ir Cle- 
velando, Detroito, Floridos, net 
tolimos Californijos. Tai jaunos 
žvaigždutės, kurios švies pa
sauliui skautiška ideologija ir 
įstatais grindžiamu gyvenimu.

Šioje stovykloje ypač daug 
laiko buvo skiriama iškyloms, o 
taip pat skautų ir skaučių pačių 
sau maisto gaminimui. Dalis 
stovyklautojų maitinosi virtu
vės darbuotojų pagamintu mais
tu, gi kiti patys valgį gaminosi 
savo pastovyklėse. Maistą visi 
gaudavo tokį pat, skirtumas 
buvo tik tarp virtuvėje paga
minto ir pačių skautų,-čių pasi
gaminto. Gaminio skonis ir ko
kybė priklausė nuo gamintojų 
patyrimo. Šioje srityje sesės nu
rungdavo brolius.

Iškylos parodė, kąd ne visi iš
kylautojai buvo tinkamai tam 
pasiruošę. Kai kurie prisitrynė 
pūsles ir pailgino medicinos: 
seserų darbo valandas. Medi

cinos seserys Shirley Ambu- 
,tienė ir Laura Burokienė savo 
švelniomis rankomis išgydė 
nukentėjusius ir pamokė kaip 
tolimesnėms kelionėms reikia 
paruošti kojines ir batus.

Šalia iškylų sesės daug laiko 
skyrė dainų mokymuisi. To la
bai pasigesta pas brolius. Prisi
mintini laikai kai muz. Faustas 
Strolia, Viktoras Puodžiūnas ir 
kt., pritardami akordeonu, 
mokė jaunimą dainų. Sesių pra
našumą teko pastebėti ir laužų 
metu, kai jų balsai skambėjo 
kaip lakštingalų, o broliai sėdėjo 
tylėdami kaip nebyliai.

Džiugu, kad kartu su visais 
šeštadienio šv. Mišiose ir 
iškilmingame vėliavų nulei
dime dalyvavo ir jaunųjų šeimų

„Žvaigždučių” pastovyklės net 
60 entuziastingų stovyklautojų 
Džiugu, kad jaunieji tėvai, patys 
daugelį metų čia stovyklavę, 
grįžta su savo jaunutėmis atža-, 
lomis. Tikimės, kad anksti sto
vyklauti pradėję jie pamils 

i skautavimą ir tęs jį net užaugę, 
i Stovyklėlei vadovavo g. v. Lai
ma Bacevičienė.

Stovykloje buvo leidžiamas: 
laikraštėlis „Žvaigždynų ke
lias”, kurio buvo išleisti du
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CHICAGO
ĮSPŪDŽIAI IŠ ČIKAGOS SKAUTŲ 

STOVYKLOS
Nuotr. Ant. Paužuolio

Trečiadienį, liepos 17 d., 7:30 
vai. ryto susirinkome Lemonte 
prie PL centro. Susėdę į auto
busą riedėjome į Rako stovykla
vietę. Buvo sunku atsisveikinti 
su tėvais. Pusiaukelyje buvom 
sustoję gamtoje pavalgyti. At
vykę į stovyklą visi skubėjo į 
savo pastovykles. Pradėjome 
ruoštis 10 dienų stovyklavimui. 
Reikėjo pasistatyti palapines, 
įsiruošti kai kuriuos įrengimus. 
Mūsų laimei virimui krosnis ir 
stovyklos vartai buvo pastatyti. 
Aš ir Austė išplovėme vande
niui nešti indus. Kitos sesės dir
bo ką nors kitą.

Megan Hauptman
Kelionė autobusu buvo įspū

dinga. Atvykusios kibome į 
darbą. Reikėjo atnešti 20 indų 
su vandeniu; sunku. Pastovyk- 
lė jau buvo įrengta, nes prieš tai 
čia savaitę stovyklavo „Gin
taro” ir „Ąžuolo” vadovų mo
kyklų skautai ir skautės. Antrą 
dieną stovykloje Daina M. ir aš 
uždengėm „stogą” virš virtuvės, 
pastatėm drabužiams susidėti 
stalą, iškasėm duobę šiukšlėms. 
Užėjęs lietus mus gerai išmau
dė. Nina ir Alisa vyko į miestą 
išsiplauti drabužius. Mums 
neleido daly  vaut vėliavų nulei
dime nes buvom netvarkingai 
apsirengusios. Čia tvarka — 
griežta!

Auksė Rimaitė

Kai atvykom stovyklon, atro
dė, kad visi yra pikti, nes kiek
vienas turėjom daug asmeniškų 
ir įsirengimo rūpesčių. Išlyginus 
nesklandumus bus malonu sto
vyklauti.

Reikėjo atlikti daug įsiren- 
gimų, nes esame „Ginta
ro”/,,Ąžuolų”. vadovų mokyk- 

loję. Mes čia turime išmokti 
kaip vadovauti skilčiai.

Padarius įsirengimus ir susi
pažinus su šios stovyklos tvar
ka, visi pralinksmėjo ir buvo la
bai smagu. Ši stovykla parodė, 
kad mes turime būti ir dirbti 
visi kartu, pasiskirstydami 
pareigomis. Tai tikras skilties 
veikimas. Jei visos skiltys taip 
veiktų, draugovės veikla klestė
tų. Stovyklai pasibaigus grįšime 
į savo vietoves, bet žinosime, 
kad stengėmės gerai atlikti 
mums paskirtas pareigas. Čia 
išmokome būti geresniais lietu
viškumui, draugiškumui, vado
vavimui skiltims ir tęsimui 
skautybės idėjos.

Daina Lukaitė

Mes daug dirbame. Jaučiu, 
kad ši stovykla man bus neleng
va. Įrengėm rankšluostinę, alto
rių, dėklus drabužiams ir 
lagaminams. Viskas sekasi 
gerai, tik spėjome susipykti su 
sese Maryte, „Šiaurės pašvais
tės” stovyklos viršininke. Gal 
todėl, kad esame pavargusios ir 
norime būti savarankiškos. 
Reikėtų daugiau miego, bet dėl 
užsiėmimų gausumo ir mūsų 
judrumo turi kas nors nuken
tėti. Alisas Kosmopoulos

Jūrų skautės ir gintarės 
kandidatės sutvarkė ežero pa
krantę ir pakartojo vandens 
saugumo taisykles. Pataisėm 
vimpilo stiebą, įsirengėm lauko 
virtuvę, pastatėm irklams len
tyną. Vanduo buvo šiltas ir 
saulė kaitino. Laukiam atvyks
tančių svečių.

„Jūros mergelės” iš
• „Vandenės” pastovykles

IŠKYLA PRIE HAMLIN 
EŽERO

Pirmadienio rytą anksti atsi- 
kėlusios jūrų skautės matė, kad 
aušta graži diena. Sesės buvo 
laimingos, nes žinojo, kad bus 
vykstama prie Hamlin ežero. 
Prie ežero buvo šilta, pūtė stip

rus vėjas, padangėje plaukė de
besėliai. Vienos sesės džiaugėsi 
smėliu, kitos taškėsi vandenyje, 
o kai kurios net užmigo pakran
tėje. Mus globojo sesė Virga 
Rimeikienė su dukrele Vaiva. 
Iškyla buvo labai įdomi ir ją il
gai prisiminsime.

„Vandenės” pastovykles 
„Pietų žuvų” valtis

Čikagos skautų stovykloje švenčiant 
Jūros dieną prie ežero keliamas vimpilas.

Nuotr. J. Tamulaičio
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KELIONĖ LAIVELIAIS

Sesė Siga, Aleksandra, Audra 
ir Krista išvyko gumine valtele. 
Buvo labai, labai linksma. 
Švietė saulė ir nebuvo uodų, nes 
lauke skraidė daug laumžirgių, 
Pasiruošėm maistų ir valgėme 
sustoję ant kranto. Matėme 
daug įdomių paukščių. Kai kas 
plaukiant įkrito į vandenį. 
Upėje buvo daug prikritusių 
medžių, kas sunkino kelionę 
laiveliais. Sutikome daug žu- 
vautojų, kurie mus sveikino. 
Kelionėje matėm nemažai as
menų, kurie, atrodė, mus su
stabdys. Mes jų nebijojome, nes 
esame drąsios.

„Vandenės”

ĮDOMUS PAUKŠTYČIŲ 
PASIRODYMAS

Bendram laužui paukštytės 
parengė įdomų pasirodymą. Jos 
sakė, kad stovyklos šeimininkės 
labai gerai maitina, todėl visi 
stovyklautojai labai pastorėjo. 
Jos pakvietė ponią,,,Jenny Kre- 
gienę”, kad pravestų joms suplo
nėjimo mankštą. Paukštytės 
vaizdavo storas ponias ir pane
les, kurioms buvo sunku vaikš
čioti. Po’ kelių mankštos pa-
mokų jos atvyko labai suplo
nėjusios, išskyrus vieną, kuri ir 
eidama mankštintis, valgė sal
dainius. Paukštytės susilaukė 
daug plojimų už įdomų pasi
rodymą. Agnė Gedvilaitė

Regina Matranga

Sesė Shirley mokė paukštytes 
ką daryti ištikus nelaimėt Ji 
parodė kaip teisingai atlikti 
Heimlich veiksmą, kai asmuo 
valgydamas užspringsta. Taip 
pat ką daryti peiliu susižeidus 
pirštą ar kitą kūno dalį. Kaip 
elgtis nusideginus ir dar daug 
kitų naudingų patarimų.

Nusivedusi mus į virtuvę davė 
specialaus kremo rankoms išsi
tepti. Tada užgesino šviesas ir 
palaikė Juodą šviesą”, kuri 
rodė kiek daug bacilų turime 
ant savo rankų. Prie baltos švie
sos rankos atrodė švarios. Mes 
sužinojome, kad labai svarbu 
laikyti švarias rankas ir visą 
kūną. Taip pat mums paaiškino 
apie dantų valymą, nes burnoje 
yra daug bacilų, kurios per 
ilgesnį laiką sugadina dantis.

Julytė Vallee

„SATURNO” SKILTIES 
IŠKYLA

Iškylauti upėje gumine val
tele yra labai įdomu. Plauk
damos patyrėme ir nesėkmių. 
Mūsų valtis buvo pirmoji 
užplaukusi ant seklumos. Ke
lios mergaitės turėjo iš valties 
išlipti ir ją stumti. Niekas nepa

galvojo, kad už seklumos bus 
gilu. Sesė pasinėrė vandenyje.

Sesė Natalija sėdėjo ant lai
velio krašto. Netekusi lygsva
ros įkrito į vandenį. Ji pradėjo 
garsiai šaukti, nes vanduo buvo 
šaltas. Atplaukė kitas laivelis, 
vairuojamas sesės Lauros Dai
nytės. Jos laivelis atsitrenkė į 
medį ir ji, netekusi lygsvaros, 
įkrito į šaltą vandenį. To paties 
likimo susilaukė ir Rima Žu
kauskaitė. Ši iškyla ilgai liks 
mūsų atmintyje, nes mums su
teikė daug džiaugsmo ir paty
rimo kaip elgtis upėje ir naudoti 
guminę valtį.

Viktorija Trakytė

„Lituanicos tunto jūrų jaunių valties nariai, pasigaminę skanius pietus, vaišėms pasikvietė 
viešnią — med. seserį Shirley Ambutienę.

2.2
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CHICAGO

„DŽIAMBORĖ ‘96’
Čikagos ir apylinkių lietuvių 

skautija, artėjant vasaros 
stovyklai, jau penkti metai 
ruošia dviejų dienų stovyklą Le
mento apylinkėje. Šio pobūdžio 
stovyklėlė teikia galimybę pa- 
stovyklauti dėl įvairių priežasčių 
•negalintiems vykti į vasaros 
stovyklą Rakė, o tuo pačiu duo
dama proga skiltims susipažinti 
su stovyklavimo reikalavimais 
— maisto gaminimu, pareigomis 
pasiskirstymu užsiėmimų metu, 
patikrinti ir įsisavinti skauta- 
mokslo žinias patyrimų laips
niams, galimas tik stovykloje 
atlikti.

Šio pobūdžio stovyklą suor
ganizavo s. fil. Vytautas Ja- 
nuškis, talkinamas Čikagos 
tuntininkių ir tuntininko.
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“Vytauto” d-vės skautas kand. A. Idzelis duoda įžodį Sueigoje raportuoja M. Tamošiūnas. Priima tunto adj. A. 
Dunduras

Vytauto d-vės skautas P. Rukšėnas 
gauna prityrusio skauto kaklaraištį. 
Užriša dr-kas T. Beržinskas

Nuotraukos V. Bacevičiaus

Jau daugeli pietų 
C lev olando skautai užbaigia 
gamtoje žiemos sezoną. Ir 
šiemet, birželio 3 d. pirma
dienį i Paupio giraitę, North 
Chagrin Metropąrkų drausti
nyje, suvažiavo klegantieji 

skautiškojo jaunimo būriai. 
Nors dangus buvo apsitrau
kęs pilkšvais debesėliais, bet 
tai nesumažino jaunatviško 
džiaugsmo, žaidimų ir pokš
tų. Nurodytų laiku visi subė
go į Ąžuolo pastogę sueigai.

Įneštos tuntų vėliavos. Iš jau
nų krūtinių nuskambėjo Tau
tos himnas. Tuntų įsakymuo
se išvardinti jų pasiekimai. 
Neringos lupte prityrusios 
skautės įžodį davė V. Ci- 
vinskaitė, E. Maciulevičiūtė, 
L. Rukšėnaitė ir K. Stankutė. 
Prie jų prijungė Pilėnų tunto 
brolis - M. Idzelis. Sesių ir 
brolių gretos saliutu patvirti
no jų ryžtą.

Neringos tunte daini
ninkės, dailininkės ir pirmo
sios pagalbos teikėjos specia

lybės suteiktos šioms jaunes
nėms skautėms: A.Aukštuo- 
lytei, M.Chmieliauskaitei, N. 
Hallal, J.Klimaitei, M.Ma
ciulevičiūtei, K.Paškonytei ir 
K.Petraitytei. Skautei T.Paš- 
konytei suteikta siuvinėtojos 
specialybė.

Pažymėtos Neringos 
tunto pažangumo varžybose 
dalyvavusios sesių skiltys. 
Padėkota už rūpestį visoms 
vienetų vadovėms, Dvasios 
vadovui kun. G. Kijauskui, 
SJ, už globą ir v.s. Vi. Bace
vičiui už Neringos tunto vaiz
dus spaudoje.

Pilėnų tunte A. Stan
kui suteikta vilkiuko mode- 
listo specialybė. II-jo vilkiu
kų patyrimo laipsnio egzami
nus išlaikė E. Gudėnas ir A.
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Pljodžinskas. I-jo skautų pa
tyrimo laipsnio egzaminus iš
laikė ir prityrusio skauto įžo
dį davė M. Idzelis. įžodį da
vusieji buvo apdovanoti.

Po oficialios dalies 
iškylos dalyviai išsiskirstė 
būreliais užsiėmimams 

vose ir giraitėje. Vieni var
žėsi sporte, kiti žvalume bei 
gamtos pažinime.

Visiems vėl subėgus 
į Ąžuolo pastogę pasivaišinta 
suneštiniais užkandžiais.

Gerardas JUšKĖNAS

AUSTRALIJA

STOVYKLAUTOJU 
(SPŪDŽIAI

Man labai patiko šita stovykla, 
buvo labai įdomu ir aš labai daug ką 
išmokau. Aš nedaug miegojau, bet 
vistiek turėjau labai gerą laiką. 
Įpatingai aš mėgstu miegoti 
palapinėje ir keliauti. Kiekvieną 
dieną mes keliaudavome ir viena 
diena mes ėjome dešimt kilometrų 
iškylą. Man irgi patiko „Dėdė 
Lietus“- jisai buvo labai juokingas. 
Mano mėgiamiausias dalykas šioje 
stovykloje buvo disko.

Prit.sk. Kim Pettiford

*****
Stovykloje man labai patiko 

valgis ir disko. „Dėdė Lietus“ buvo 
labai įdomus ir visi galėjome gerai 
pasijuokti. Praėjo stovykla labai 
linksmai, nors ir nebuvo j 
vyresnių skautų ir skaučių.

Prit.sk. Daiva Statkutė

* * * * «

Baltijos Stovykla vyko ant 
Riddells Creek kaimo kalno. Toli 
buvo matyti gražūs vaizdai. Iš 
pradžių lijo, o po to oras atšilo. Kai 
dangus prasiskleidė mėnulis buvo 
labai ryškus. Geriausias įvykis 
stovykloje buvo kai per iškyla 
skautai ir skautės palietė elektros 
tvorą.

Prit.sk. Albina Strungaitė

Vasaros atostogų metu, Džiugo Tunto suruoštoje „Baltijos“ Stovykloje, 
Riddells Creek, Viktorijoje, šalia skautiškų užsiėmimų, jauniems skautams 
buvo pravestos lietuvių kalbos pamokos. Dalia Didžienė mokė lietuviškai 
suprantančius, o s.Rasa Statkuvienė mokė silpnai arba visai nemokančius 
lietuviškai.

Po paskutinės pamokos, per keletą minučių prieš pietus, skautai aprašė 
savo stovyklos įspūdžius. Paaiškėjo, kad skautams, nemokantiems 
lietuviškai, geriausia patiko lietuvių kalbos pamokos ir laukia jų būsimose 
r '

ps. Birutė Kymantienė

Baltijos stovykloje man buvo 
įdomu. Man patiko kaip ponas-, 
skautas Girutis mus vežiojo po 
mišką su savo „mašina - ute“* 
renkant laužui malkas. Taip patj 
patiko disko-šokiai ir mišk< 
gyvenančios kengūros.

sk. Justinas Rutkauskai

* * * * *

Stovykloje mėgau maistą ii 
važiuoti Giručio mašinoje (ute) 
Disko buvo geras ir labai įdomus 
Pastatytas Kryžių Kalnas gerai! 
atrodė. Laužai buvo labai įdomus ir 
man patiko „Dėdė Lietus“.

sk. Audrius Skeivys

Stovykloje buvo labai įdomu. 
Kai Danielė ir aš ėjome 
pasivaikšioti, laukiant Jessic'os, mes 
pamatėme labai daug kengūrų. Ten 
buvo mamos, tėčiai, ir maži lėliukai. 
Per laužą, „Dėdė Lietus“ irgi atėjo. 
Visi laiškai jam buvo juokingi. 
Vakare mes turėjome „disko“ kuris 
baigėsi 12-tą valandą nakties ir per 
tą „disko“, mes gavome saldumynų 
ir gėrimų.

sk. Nindra Skeivytė

Man patiko kengūros, disko, 
Giručio mašina-“ute“, maistas buvo 
labai skanus ir buvo gerai miegoti 
palapinėje.

sk. Saulius Klimas

*****

Stovykla buvo labai įdomi. 
Man įdomiausiai buvo vienos paros 
iškyla į kalnus - ūkyje. Tai buvo 
naujas įvykis man. Aš turėjau visus 
savo rūbus sutalpinti į vieną mažą 
maišą ir turėjom vaikščioti 11) km. (į 
vieną pusę). Man labai patiko 
„Dėdė Lietus“ ir jo juokai prie laužo. 
Disko buvo labai įdomus - visos 
skautės ir skautai šoko ir valgė 
saldumynus visą vakarą. Tai buvo 
labai gera savaitė stovykloje.

sk. Ginta Statkutė

Stovykloje man labai patiko 
kai mes prie laužo turėjome „Dėdę 
Lietų“. Patiko iškylauti, gyventi 
palapinėje ir maistas. Man 
daugiausia patiko disko. Man 
nepatiko mankšta.

sk. Danielė Milvydaitė, Brisbane
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Postmaster send address changes to

SKAUTU AIDAS
4613 W. 106 Pl- 
Oak Lawn, IL 60453-5246

SECOND CLASS

Aldona Rasti’f ene
' r/. ’juSi,

Chicago, IL 00629

laužas - skaužas 
stovykla - skovykla 
malkos - skalkos 
šaukštas - skaukštas

Vanagų skilties iškyla

Vaikai, žmonės yra skirstomi 
Į keturias rūšis: vyras - moteris, 
skautas ir skautė.;.

Prieš stovyklą Vilkiukų vado
vas klausia:

- Ar visi pasiruošė kuprines?
Vilkiukai tyli.
- Ko tylite, taigi va, kiekvienas 

turite savo kuprinę.
- Kuprines tai turime, bet ne 

mes, o mamos jas paruošė.

B “Skautų Aido” - ^i0tLl
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