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KALĖDINĖS 
GIESMĖS
Gul šiandieną

Gul šiandiena, jau ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos.
Šiam Karaliui visagaliui 
Nėr vietelės tinkamos.

Piemenėliai, paskubėkit, 
Dovanas Jam savo dėkit, 
Kaip pasaulio Viešpačiui

Į menkutį Jo staldutį
Ir mes draug skubėkime
Tam Karaliui Visagaliui 
Džiaugsmingai giedokime.

Savo širdis Jam aukokim 
Ir su angelais giedokim 
Garbė Tau aukštybėse.

Sveikas, Jėzau gimusis

Sveikas, Jėzau gimusis, 
Šventas Dievo kūdiki,

Brangią dieną švęsdami 
Užgimimo Viešpaties, 
Linksminkimės ir džiaukimės, 
Dievui garbę duodami giedokime

Kanklėmis kankliuokime
Sutarinę leiskime

Brangia...

Dangus mums jau artimas 
Žemėj žmonės linksminas.

Brangią...

KAS JIS? KUR JIS? O KUR ESU AS?
Tai klausimai, kurie kyla Kalėdų laiku, jeigu tik galim nors 

valandėlei atsitraukt nuo minčių apie dovanas, skanius valgius, 
blizgančias eglutes, svečius ir pobūvius.

Atsitraukim nuo jų ir pabandykime atsakyt į šiuos klausimus.
Ar tikrai žinai, kad Kalėdos — Jėzaus Kristaus gimtadienis? Jei 

taip, ar žinai, kas Jis.
Jis ne prezidentas ir ne ministras; jis ne garsus mokslininkas ir ne 

demokratinių partijų vadas, ne garsus rašytojas, ne turtuolis ir ne 
filmų žvaigždė. O tačiau Jis — žmonijos Viešpats ir Karalius! Taip Jį 
apibudina Senojo Testamento pranašai, taip Jis save vadina Naujojo 
Testamento evangelijose. Jis ne tik karalius — Jis — Meilė ir Tiesa, 
todėl Jam priklauso visų mūsų meilė ir gerieji darbai.
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„Lapinų” Skilties 
Sueiga Nr. 2;LIETUVIŠKO

SKAUTAVIMO ČIKAGOJE 
PRADŽIA

Ištraukos iš liet, skautų 
„Lapinų” skilties Čikagoje 

dienoraščio

Dienoraštis pradėtas 
1949.VI. 16 Marquette Parke.

Dienoraštis yra „Aušrininko 
dr. Jono Šliūpo archyve”, Bur
lingame, C A.

Čikagos lietuvių skautų 
„Geležinio Vilko” draugovės 

„Lapinų” skiltis

„Lapinų” skilties skautai:
1. Šliūpas, Vytautas (skil- 

tininkas), 2. Sabataitis, Zig- 
mundas (paskiltininkas), 3. 
Dundzila, Antanas, 4. Mačiulis, 
Antanas, 5. Povilaitis, Romual
das, 6. Variakojis, Vidmantas, 
7. Natkevičius, Ferdinantas, 8. 
Raslavičius, Polius, 9. Variako
jis, Jonas/..

Pastaba: tuc laiku mes bu
vome maždaug 17-19 metų 
amžiaus. V.S.)

„Lapinų” skilties sueiga Nr. 1

• 1949 m. birželio 23 d. 19 vai. 
Sueiga prade ca nepunktualiai 
dėl kai kurių skautų mažo pa
sivėlavimo. Vidmantas Varia
kojis nedalyvavo. Meno vadovu 
skilčiai buvo išrinktas Antanas 
Mačiulis. Sekančiai sueigai 
nutarta pakartoti bei išmokti 
švilpesius, kelio ženklus, morzę 
ir mazgus. Sueigas nutarta 
daryti kas ketvirtadienį, 19 

valandą. Taip pat buvo aptarti 
stovyklos reikalai. Sueiga baig
ta 20:30 vai. Raportus rašo 
skilties paskiltininkas Z. Saba
taitis.

Tikrinta; P.S. Ši sueiga buvo 
pirmoji, bet ne steigiamoji. Ste’ 
giamoji sueiga buvo 1949 m. bir
želio 16 d. Marquette Parko 
parke, ją pravedė Čikagos skau
tų vadovas Liūtas Grinius. 
Dalyvavo skautai: A. Dundzila, 
A. Mačiulis, R. Povilaitis, Z. Sa
bataitis, V. Šliūpas, V. Variako
jis. Skiltininku išrinktas psl. 
Vytautas Šliūpas, o paskilti- 
nįnku psl. Z. Sabataitis.
Skiltis pavadinta „Lapinų” 
skiltimi (parašas) Skilties skilti- 
ninkas psl. V. Šliūpas..

Chicagos skautai stovykloje 1964 m.

1949 m. birželio 30 d. 19 vai 
Sueiga pradėta penkiolika mi 
nučių vėliau, nes buvo pakeis 
ta vieta. Į naują vietą nuėjome 
paliktais kelio ženklais. Skau 
tai V. Variakojis ir A. Mačiuli: 
nedalyvavo, o R. Povilaitis 
pavėlavo 15 min. Galutina 
buvo aptarti visi artėjančios ste 
vykios reikalai, pakartot 
švilpesiai, mazgai ir morzės sig 
nalizuotė. Brolis A. Dundzil. 
pasakojo įdomų susitikimą api 
10 min. Stovyklos virėju ii 
rinktas Z. Sabataitis, o sanitar 
— A. Mačiulis. Sudainavus da: 
neles „Nusileido saulužėlė” i 
„Vijo vilkas voyeraitę” sueig. 
baigta 20:20 vai.

Tikrinta: P.S. Nutarta sukur 
ti skilties dainelę ir kėlėt; 
šūkių. Tai padaryti apsiėmė R. 
Povilaitis ir A. Mačiulis

psl. V. Šliūpas
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v.s.

Prieš daugel metų šio krašto lietuviai 
surinko vieną milijoną parašų, 
prašydami Jungtinių Amerikos Valstijų 
pripažinti Lietuvos nepriklauisomybą. 
Jie Lietuvą, kaip kokį \naujagimį, mylėjo, 
kovojo prieš kiekvieną kylančią jai grėsmę. 
Dieve, padėk mums neparr riti, 
kad ir šiandieną mes, Amer os lietuviai, 
esame Lietuvai be galo reil (ingi.

tugienienė

Apie j.v.s. B. Stundžios , Jūrinius {vardus“

Sveikiname brolį Stundžią, 
paruošusį mums taip svarbų angliš- 
kai-lietuvišką jūrinį žodynėlį! Tai 
antroji jūrinių įvardų knygelė. 
Pirmąją taip pat paruošė B. Stun
džia, pasinaudodamas A. Nako 
sudarytu žodynėliu (1992 m.).

Šį kartą žodynėlis yra anglų- 
lietuvių kalbomis, kokio mums, 
ypač išeivijoje, labai reikia. Žody
nėlis sudarytas itin kruopščiai, 
surasta daug svetimžodžiams („ma- 
karonizmams“)lietuviškųpavadini- 
mų. Tokį užmojį ištęsėti tikrai 
nebuvo lengva, nes dar iki šiai 
dienai neturėjom daug lietuviškų 
pakaitalų (tiesiog nežinojom!). 
Tenka tik stebėtis brolio Stundžios 
darbštumu ir džiaugtis jo ryžtu vis 

tobulinti jūrinį žodyną.
Malonu, kad sesių knygoje 

„Sese, budėk!“ (1983 m.) jūrinė 
terminologija beveik neatsilieka 
nuo Jūrinių įvardų“. Kaip ir vi
suose darbuose, taip ir jūrinėje 
terminijoje, vis ieškoma pagerini
mų, naujų atradimų. Džiugu, kad 
atsikratyta olandiškos dilės, nes juk 
turime lietuvišką įkabą ir pn. Na, o 
kaip pavadinti laivo užpakalinę 
dalį stem? Siūlau visiems pagal
voti, nes durkis Lietuvių kalbos 
didžiajame žodyne taip aprašomas: 
„vieta laivo užpakalyje, suolelis, 
kur sėdi vairininkas“. O laivugalis 
— „vieta laivo gale“...

Žodynėlis tikrai siūlomas nau
dotis visiems jūrininkams ir mūsų 

jūrų skautėms bei jūrų skautams. 
Gerbkime savo kalbą, švarinkime 
nuo svetimybių! Ačiū broliui Stun
džiai ir jo pagalbininkams už rū
pestingai atliktą didžiulį darbą!

Bronio Stundžios Jūriniai įvar
čiai“ yra Jūrinės knygos fondo 
leidinys, išleistas 1996 m. Toronte. 
Spaudė J. Kuliešiaus Printing Net 
spaustuvė Toronte. Gaila, nepažy
mėta kur galima knygą gauti. Nėra 
ir kainos. Manyčiau, reikėtų kreip
tis tiesioginiai į autorių:

Bronys Stundžia, 53 Yorkleigh 
Ave. Weston, ONT, M9P 1Y3. 
Canada.

Sesė j.v.s. Dalia

Mielas keleivi,

mano vartai gana platūs, 
atdari jie, visiems ir visada.

Nėra durų, nėra raktų, 
ir sargybinių nėra...

Jei norėtum pats įžengti, 
tiktai viena sąlyga maža: 
„Neatvers! savo širdį" — 

neįeisi niekada!"

Clementis
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Apie gintarą jau daug prirašy
ta, daug v pripasakota (skaityk 
įdomų s. Povilaičio straipsnį š.m. 
„S. Aido“ gegužės numeryje), 
tačiau apie paties žodžio kilmę, su 
juo ryšį turinčias įvairias sąvokas 
ir, iš viso, gintaro reikšmę senovės 
žmogui, žinių nedaug. Todėl su 
dėmesiu skaičiau Dainiaus Razaus- 
ko straipsnį „Šventasis gintaras“, 
„Kultūros baruose“ Nr. 3. Jo min
timis noriu su jumis pasidalinti.

Baltų gintaras buvęs plačiai 
žinomas ne tik I-me a. po Kr., bet 
jau net IX a. prieš Kr. Tigrio upės 
krante rasta gintarinė statulėlė 
datuojama net 800 m. pr. Kr., 
pagal cheminius tyrimus, esanti iš 
Baltijos gintaro.

Gintaro paplitimo priežastis 
senovės pasaulyje buvo prekyba. 
Už gintarą, kaip ir už auksą buvo 
galima daug ką pirkti. Gintaras net 
panašus į auksą ir savo spalva, ir 
atsparumu drėgmei. Gintaras, kaip 
auksas „nerūdyja“. Be to, gintaras 
senovės žmonėms buvo panašus į 
saulę, o mūsų protėviai jį laikė 
tiesiog pačios saulės dalele — 
„saulės dvarelio šukė“. ■

Gintaras buvo didelė brange
nybė. Iš jo buvo daromi papuoša
lai, ypač karoliai: suploto rutulio 
formos, plokšti skridiniai su skyle 

viduryje, žodžiu, kuo panašesni į 
saulę. Net Homeras, garsusis seno
vės graikų dainius, 'savo „Gdisėjo-

JB.

stiiifHa®

je“ dainuoja, kad „Odisėjo žmona 
Penelopė nešiojo... gintaro vėrinį 
kaip saulę“.

Kalbininkai lietuvišką žodį 
„gintaras“ sieja su liet, veiksmažo
džiu „ginti“. Iš gintaro būdavo 
gaminami amuletai „ginantys nuo 
ligų“. (Ir dabar gintaras dar varto
jamas kaip vaistas: viena sena 
Amerikos lietuvė man pasakojo, 
kad jos motina padegindavo gin
taro gabalėlį ir smilkydavo skau
dančią ausį. N.).

Manoma, kad gintaras gilioje 
senovėje buvo naudojamas ne tiek 
papuošalams, kiekapsigynimui nuo 
įvairaus blogio. Gintaras buvo 
baltų amuletas turįs magiškas 
apgynimo galias.

Žodis „gintaras“ iš baltų gimi
nių, greičiausiai per prūsus, pateko 
į kitas vidurio Europos kalbas, pvz. 
vengrų „gyantar“, rusų „jantaij“, 
Volgos aukštupio marių genties 
„jamdar“, čiuvašų „jandar“, o 
Viduramžių lotynų kalboje — 
„gentarum“.

Kadangi senovės baltams gin
taras pirmiausia reiškė pačios 
saulės esmę — šviesą, todėl jis ir 
buvo vertinamas, gerbiamas, kaip 
magiškas ginklas prieš tamsą. 
Baltai mirusius puošdavo gintaro- 
saulės simboliais, o palaikų sudegi
nimas reiškė „išėjimą švieson“ 
(visišką pergalę prieš tamsą-mirtį).

Čia autorius, pasiremdamas 
kalbininkų bei istorikų išvedžioji
mais, duoda įdomių, netikėtų 
minčių apie svastiką — kaip žodį 
ir kaip ženklą.

Šiais laikais žodis „svastika“ 
sukelia pasibaisėjimą, nes Hitleris 
naudojo jį, kaip savo žmogžudiškos 
partijos ženklą. Juodas sulaužytas 
kryžius raudonoj vėliavoj mums 
reiškia nuožmųjį Trečiąjį Reichą ir
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II-jo Pasaulinio karo baisybes.
Tačiau tikroji šio žodžio reikš-

tikas-šviestikas) indoeuropiečių 
tautų vartojamas nuo seniausių 
laikų. Tai saulės ratas, visa api
mantis, į save priimantis, aptve
riantis, apsaugojantis. Kaip D. 
Razauskas savo straipsnyje rašo, 
— „čia susiduriame su giliausiuoju, 
pirmapradžiu kryžiaus, kaip dar
nos, tvarkos, susivokimo... pagrin
du.“ Atrodo, kad proistorės žmo
nija, tūkstančius metų prieš Kristų, 
instinktyviai pasirinko kryžių, kaip 
darnos, apsaugos ženklą.

Grįžtant prie gintaro, autorius 
sako, kad „...jis tam tikras dvasinės 
paskirties ženklas. Ženklas, kuris 
saugo savo žinią ir ją perduoda 
kalba. Kalba — ženklo gyvybė. 
Gintaras gina. Apsiginti galima 
balsu . tariant burtų žodžius, lyg 
saulės gintarus beriant iš burnos...“

Pagal Dainiaus Razausko
mė — saulės-laimės simbolis. 
Žodžio kilmė vedama iš sanskrito 
„svasti“ (su-asti — palaima). (Gal
būt, iš čia kyla ir liet, „savastis“ — 
nuosavybė-gėrybė? N.) Įdomiausia 
tai, kad šis žodis labai artimas 
lietuviškiems — šviesti, atšvaitas, 
pašvaistė, prūsų šviesos dievas 
Švaistikas. Taip pat lietuvių liau
dies ornamentuose išlikę gausūs 
apskritimai su kryželiu vidury arba 
kryžmai susirangiusiais žalčiais, 
buvo saulės-švjesos simbolis. Tad 
gilios senovės „svastis, -švaistis, 
-švaistikas“ Hitlerio iškoneveiktas, 
tapo savo reikšmės priešingybe. 
Panašiai, kaip ir žvaigždė — gro
žio, idealo simbolis — ilgą laiką 
dar primins komunistinę priespau
dą.

Saulės, bendrai šviesos simbo
lis — kryžius apskritime — (švais-

mintis, sesė Nijolė
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muši ran®
Iš Kanados lituanistinių 

mokyklų metraščio

Mano įdomiausia kelionė ir atostogos buvo 
skautų stovykloje. |domu buvo pasimatyti ir 
pabūti su senais draugais, kurie atvažiavo iš kitų 
miestų, net iš Amerikos. Pirmą vakarą 
pamatėme ir naujų veidų. Kai atvykome j 
stovyklą, jau palapinės buvo pastatytos, tai 
reikėjo tik susinešti daiktus ir pasidėti j vietas. 
Aš gyvenau su Rama ir Daina, Justina ir Audra 
iš Amerikos. Gerai susigyvenome ir smagiai 
praleidome laiką. Mūsų vadovės buvo Indrė, 
Lisana ir Diana, visos prityrusios skautės.

Stovyklos metu iškeliavome j Algonquin 
parką, bet ten aš susižeidžiau koją ir mudviem 
su Diana reikėjo pėsčiomis sugrįžti į stovyklą. 
Kita labai įdomi išvyka buvo kai Audra, 
Aleksutė ir aš budėjome per naktį be vadovės. 
Pačios susikūrėm laužą ir pasiruošėm nakčiai. 
Truputį buvo baugu, bet ir įdomu. Stovykloje 
laikas prabėgo labai greitai, ir laukiu sekančių 
metų, kada vėl susitiksiu su draugais ir 
pasidžiaugsiu gamta.

Rūta Radtke

MANO
MEŠKIUKAS 
RUPNOSIUKAS

Elana Forster, 5 m.

Mykolas Savignae, 8 m.

Antanas Staškevičius, 11 m.

Aleksas Žiaugra, 6 m.

Mano mėgstamiausia kelionė buvo, kai dviem 
savaitėm važiavome į skautų stovyklą. Aš ten 
smagiai praleidau laiką. Mūsų vadovas Ričardas 
Kalendra, jis labai juokingas. Nematėme savo 
tėvų dvi savaites!

Kiekvieną rytą apsirengdavome uniformomis 
ir eidavome į vėliavų pakėlimą. Po to būdavo 
pietūs. Dažnai eidavome j iškylas, kur lipdavome 
į aukštus kalnus. Romuvoje yra meškų, urvų ir 
Fox ežeras, kur galima žvejoti. Nuobodžiausia 
diena man buvo Olimpiados diena.

Romuvoje ruošiame laužus, statome 
vaidinimus ir sukuriame juokus. Turime šokius, 
bet visuomet per trumpai. Ruošti laužą yra 
didelis darbas, bet kai reikia repetuoti dainas dėl 
laužo, man labai nepatinka. Turiu apie 6 
ženklelius ant mano uniformos. Kai turėjau 
raudoną šlipsą, buvau vilkiukas, bet dabar turiu 
geltoną šlipsą, esu skautas.

Po stovyklos mes visi rašome vieni kitiem 
laiškus ir laukiame sekančios vasaros, sekančios 
stovyklos!

Jonas Wilkinson

SKAUTAVIMAS
Lietuvių skautų bendruomenė yra viena iš 

didžiausių lietuvių jaunimė organizacijų. "Vis 
budžiu!" - tai skautų šūkis. Tai reiškia, kad 
kiekvienas skautas ir skautė prižiūri save, kitus 
ir savo aplinką. Per stovyklas ir sueigas vadovai 
moko, kaip praktiškai tai įvykdyti. Stovyklos 
palieka didelį įspūdį visiems, kurie jas lanko. 
Kas 10 m. būna ruošiama tautinė stovykla. 
Skautai ir skautės iš visų pasaulio kampų 
atplaukia, atskrenda, atvažiuoja susiburt kartu. 
Nors man buvo tik devyni metai 1988 m. vasarą, 
aš gerai prisimenu tautinę stovyklą ir visus 
naujus draugus.

Jubiliejinės stovyklos ruošiamos kas penki 
metai. Paskutinioji buvo prieš keletą metų Rako 
stovyklavietėje, netoli Čikagos. Ir vėl daug gerų 
prisiminimų, daug naujų draugų. Čia, Toronte, 
turime skautų stovyklą netoli prie Huntsville. 
Kas vasarą aš važiuoju. Nei viena socialinė grupė 
mane taip nepririšo, kaip ši vasaros stovykla. 
Šios vasaros stovykoje sukurtos draugystės ir 
prisiminimai pasiliks su manim visuomet.

Linas Ruslys
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Sartas (pre. charge .perdėjimas, karika
tūrą’) karikatūriškas portretas, kuriame 
veido bruožai groteskiškai iškreipti, š. 
charąkteringesnius ir j akis krintančius 
keistesnius veido bei kūno bruožus UK per
deda tokiu būdu pajuokdamas, bet nepik
tai ir be kasdienio sarkazmo, š. parodo 
Šaržuojamąją asmenybe humoristinėj švie
soj nesukeldamas neapykantos ar pasi- 
biaurėjimo jausmų, š. piešiamas anglinei, 
akvarele, tempera; • galimas ir skulptūri
nis š, Kaune prieš ii pas. karą š. buvo 
plačiai pamėgtas. .Jų piešime pasižymėjo 
Varnas, Raganas, Penčylą

v.s.fil. prel. B. Butkus

v.s. dr. Vytautas Kišonas

v.s. V. Neverauskas

v.s. M. Cox

Lietuvių skautų vadovai Australijoje

Šaržai A. Plako
v.s. A. Krausas

/.s. dr. A. Mauragis

sM E. Pankevičius
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Kaip aš tapau skautu?

Mano pažintis su skautais prasidėjo, 
kai mūsų vaikų būreliai nusileido nuo Kau

no priemiesčio Aukštosios Vilijampolės 
aštunto ir devinto fortų kalnelių į lygumas 
prie Nemuno ir Neries santakos ir prasidėjo 

mokyklos dienos. Apie tokius vaikus ir jų 
neturtingas šeimas, gyvenančias fortuose, 
kurias globojo Kauno skautės, rašė savo 
knygoje apie sveikatos apsaugos istoriją 

VDU studenčių skaučių draugovės pir
mininkė Milda Budrienė. Atskiros šios 

draugovės skiltys globojo atskiras šeimas. 
Švenčių ir nešvenčiu metu skautės su fortų 

vaikais dalindavosi drabužiais ir maistu. 

Kai kur prie fortų buvo prisiglaudę laikini 

iš molio drėbti nameliai, kurių sienos žiemą 

peršaldavo ir iš vidaus apaugdavo šerkšnu, 
kurį nugramdę į dubenėlius, vaikai kaip 
skanius ledus čiulpdavo. Šildė mus tada 

bendri žaidimai ir nuotykių kaip Tomo So

jerio laikais ieškojimas. Dingdavome “Bra
voro” šlaitų lazdynuose ir paslaptinguose 
tamsiuose fortų tuneliuose. Šeiminin

kavome su ožkutėmis dar lyg gyvo Rusijos 
caro kariuomenės paliktame lageryje. Vie

toje gatvių buvo gėlėtos pievos, lieknų 
topolių alėjos ir geltonų akacijų išrikiuoti 
krūmeliai.

1931 metais pinname 35 pradinės mo

kyklos skyriuje skautų dar nesutikau. Gy

vai prisimenu medinės mokyklos pusrūsio 

riestainių kepyklą, kurios darbininkai mus 
pavaišindavo kvepiančiais traškančiais 
riestainiais. Energinga ir sumani mokyklos 
vedėja, pasinaudodama palankiu kreditu, 
pastatė gražią mūrinę mokyklą, į kurią 
persikėlėme kitais metais. Joje pradėjo mo
kytojauti jaunas mokytojas Pranas Kara
lius, kuris ir pakvietė mane į skautukų 
“vilkiukų” eiles. Prasidėjo mėlynomis uni

formomis ir raudonais kaklaraiščiais pasi
puošusių berniukų ir meigaičių rikiuotės ir 

žaidimai mokyklos kieme ir jos apylinkėse. 

Vadovas mus išmokė, kaip nesušalti, kai 

šalta ir būti linksmam, kai liūdna.
Šio mielo mokytojo dėka pažinau 

pirmą ir viso gyvenimo didžiausią meilę 

knygai ir sukūriau pirmas eilutes: ‘Knyga 
mano antra siela, man bejos gyvent nemie
la’, kurių niekada neužmirštu ir kurias iki 
dabar laikau parašytas ant perskaitytų 
knygų sąsiuvinio viršelio. Mokytojas P. Ka
ralius kartais mane pasikviesdavo į savo 
nuomojamą kuklų kambarėlį, kad pasi
rinkčiau jo bibliotekoje įdomesnių knygų, 

kurių nebuvo mokykloje. Jis patardavo, ką 
skaityti.. Mokytojas gyveno vienas, ir jo 
kambarvs buvo lab ’ tvarkingas ir švarus.
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Jis nerūkė ir aplinkui kambaryje niekada 

nesimatė kokių nors triukšmingų vaišių 
pėdsakų. Neretai savo mokytoją rasdavau 
griežiantį smuiku. Visi mes labai išgy

venome, kai po keturių pradinės mokyklos 
skyrių reikėjo skirtis su šiuo, kaip sako 
žmonės, paties dangaus pasiųstu, tikru mo
kytoju. Paskutinį kartą mačiau sktn. Praną 

Karalių 1938 m. II Jubiliejinėje skautų sto
vykloje A. Panemunėje (Kaune), kurioje jis 

buvo jaunesniųjų skautų vadovas. Vėliau 

pragaištingos karo ir okupacijos audros 
laužė ir naikino Lietuvos šauniųjų skautų 

gretas ir nuostabias skautavitno dienas gy
vai prisimindavome vartydami jau pagel
tusius “Skautų aido” puslapius. Iš šių 

puslapių dvelkė nuostabi skautybės dvasia 

jau mūsų vaikams bei vaikaičiams.

Mokytojo P. Karaliaus pasėtos gero

sios skautybės sėklos brandino savo vai
sius. Savaitgalio ir švenčių iškylos ar 

trumpalaikės stovyklėlės plėtėsi. Pra

dėjome pasiekti Romainius, Kačerginę, 

Kulautuvą, Karmėlavą ir kt. Moksleivių 

atostogų metu teko užsidirbti pirmuosius 

centus, sukant ratą virvių dirbtuvėje, kuri 
.‘*fc 

buvo įsikūrusi didžiausio fortų piramidinio 
kalno papėdėje. Ten taip pat tyvuliavo il

gas, kelio perkertamas vandens tvenkinys, 
kuris net su Nemunu susisiekdavo. Jis bu
vo Generalka vadinamas, nes pagal pasa
kojimus čia nuskendęs generolas, kai jo 
vežimą į tvenkinį nuvertė arkliai. Šio Ge- 

neralkos klastingas gilumas mus paskatino 
greičiau išmokti plaukti, kad neištiktų 

generolo likimas. Vykdavo plaukimo var

žybos. Aplankyti savo skilties broliukus, 
kurie gyveno prie šio “ežero” jau neidavo
me pėsti, o plaukdavome. Aplinkui sklandė 
laisva skautiška dvasia. Žaidėm ir bendra

vom nežinodami viens kito tautinės kilmės, 
religinių įsitikinimų ir daug kitų žmones 

skiriančių dalykų. Tarp mūsų buvo našlai

čių ir tokių, kurių tėvai dirbo toli mieste nuo 

ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Mes bu

vome laisvi, kaip paukščiai, gatvės vaikai, 
bet, susilieję su skautybe, įgijome tokių 

darbo įgūdžių, valios, ryžto, drąsos, ištver
mės, išminties, žmonių meilės, kad galė
jome sėkmingai ir tvirtai žygiuoti akme

nuotu gyvenimo keliu ir grumtis su įvai

riausiais gyvenimo išbandymais.

Skautiškas gyvenimas ir pastangos 

nenuėjo veltui. Daugelį mūsų buvusių fortų 

skautukų lydėjo Dievo ir gerų žmonių pa

laima. Daugelio vaikų skautavimas prasi

deda nuo gerų mokytojų nuoširdžiausių 

pastangų. O mano skautiškas ir gyve

nimiškas startas susijęs su nuostabiu 

žmogumi Pranu Karaliumi, kuriam skiriu 

savo amžiną pagarbą, dėkingumą ir meilę.

5. v. Mečys Stukonis

Skautų Aidas Nr. 2 - 1996 m.
Lietuva
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fiiirn ■ uni
(Priedas prie vs Vlado

Mylėti ir pažinti gamtą, kaip 
brolis Vladas mus ragina, yra 
privalu visiems skautams. Tačiau 
vien meilės ir pažinimo neužtenka, 
nes žmonės savo neapdairumu, net 
nepagalvoję, luošina ir net žudo 
nekaltus gamtos padarėlius.

Praleisdama vasaras Kanados 
miškuose, prie žavaus Erelio eže
ro, savo akimis mačiau šiurpą 
keliančius reiškinius. Kartą išgir
dau kieme keistą triukšmą, tarsi 
kažkas daužė stiklą ir gailiai unkš
tė. Pasirodo, jaunutis šeškutis 
įkišęs galvą į stiklainį, jokiu būdu 
nebegalėjo jos ištraukti. Buvo 
sulysęs, sumenkęs, kailelis nušiu
ręs, matyti ne vieną dieną taip 
besikankinąs. Nepavyko jo išgel
bėti, nes dar žmogaus baimės 
instinkto genamas, spruko į krū
mus ir dingo nežinioj. Be abejo, 
besikapstydamą kaimelio šiukšlyne 
šeškbtį patraukė neišplauti stiklai 
nio kvapai, o būdamas smališius 
panoro uogiene (ar kas ten bebūtų 
buvę) pasiskanauti.

Tai pirma pamoka: ne tik prieš 
išmesdami stiklainį į šiukšles jį 
išplaukime, bet gerai užsukime 
dangtelį, kad joks gamtos padarėlis 
nepatektų į šeškučio mirtiną nelai
mę.

Antra pamoka, ne tik vaikai, 
bet ir suaugę perka pakelį, t.y. 
šešias skardines įvairių gėrimų su 
plastmasiniais sutvirtinimais. Ma
čiau net kelis kyrus, įsipainiojusius

Vijeikio rašinio)

į tas žabangas, nebepaskrendan- 
čius, beviltiškai besikamuojančius. 
Į tokias kilpas patenka ir žvėreliai, 
ir kiti paukščiai, ir žuvys. Todėl 
prieš išmesdami visas atliekas į 
šiukšles (geriausiai į „mėlyną“ 
maišą, skirtą žaliavos perdirbimo 
rinkiniams), sukarpykime tas pink
les. Tada būsime ramūs, kad bent 
nuo mūsų rankų nenukentėjo joks 
gamtos gyvūnėlis.

Į»CŪEI|0PS3GWŪKIŪ3ŪP0ūtS3GPnūBP^ūnūEPm ŪBMūūEEigR|gUlūūCŪI3ĘiPICmiMPĘ|li33i^Utf OGIMIMBDCPDDC E83 EB HB EB3 S! 33 S3 33 HB EB EK EB EB EB t-JS E&c S3 S3 BD S3 EB EB SS oB 33 ES3 □□ 33 S3 EŽ3 EB t£3 Esi Qu BS BE S3 BS ES E

Menkos pastangos -
menki vaisiai

Taip vyksta skautiškoje veikloje

Ir trečia pamoka: meškerioto
jams gana dažnai nutrūksta valas 
(line) arba taip susiraizgo, kad 
tampa nebenaudojamas ir tenka jį 
išmesti. Pastebėjau, kad neretai 
valas metamas per laivo bortą 
tiesiai į vandenį. Nekalbant jau 
apie vandens taršą, meškeriotojai 
kenkia vandens gyvūnams. Ne 
kartą teko matyti mažus ančiukus 
įsipainiojusius į nebenaudojamą 
valą, klykiančius ir šaukiančius 
pagalbos... O jei dar valo gale likęs 
kabliukas su masalu ar blizge, ne 
tik maži padarėliai, bet ir kiti 
vandens paukščiai ir žuvys čiumpa 
tą vilioklį amžinam pasmerkimui.

Protingi žvejai taip pat sukar
po valo atliekas ir sudeda į maišelį 
laive, kurį su kitomis šiukšlėmis 
nuveža į joms paskirtą vietą.

Čia tik trys pavyzdžiai. Būtų 
gera, kad skaitytojai parašytų savo 
matytas žmogaus daromas gamtai 
žalas. Juk iš pavyzdžių mokomės!

Sesė Dalia

Daugiau pastangų - 
daugiau vaisių
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Skanus pyragas
Mama kepa tikrai skanų 

pyragų, ją, matyt, išmokė kepti 
tokį pyragą močiutė.

jam reikia 5 stiklinių miltų, 
5 kiaušinių), 3 šaukštų medaus, 
3 šaukštų aguonų, 5 šaukštų 
sviesto, truputį kepimo miltelių 
ir riebalų skardai ištepti.

Palaipsniui maišant visus 
produktus, padarius tešlą, 
sudėti į skardą ir kepti orkaitėje, 
kol paruduos. Viršų galima 
papuošti riešutais, slyvomis ar 
kokiais kitais vaisiais.

Atsiuntė Žaneta 
KIJAUSKAITĖ iš Mikalavo kaimo, 
Alytaus raj.

Sausainėliai
Jiems reikia 250 g miltų, 

pakelio margarino, druskos, 
cukraus. Margariną sutarkuokite 
trintuve, paskui suberkite miltus, 
įpilkite šiek tiek pasūdyto 
vandens. Padarę' tešlą, ją 
atšaldykite, iškočiokite ir 
suformuokite kokius norite 
sausainėlius. Pabarstę cukrumi, 
kepkite orkaitėje. Skanaus!

Atsiuntė VIII klasės mokinė
Jolita BACEVIČIŪTĖ 

iš Zypliabūdžio kaimo, Šakių 
rajono

“Kregždutė” - Lietuva

Kodėl zebras dryžuotas?

oujifęiEy §į o6ąqed sbn

Kas yra agurkas?
SBsnpfB>i sdinysisriN

Kas pievoje mėlynuoja?

nLuniiso>i nuA/ąui ns pįejh

Kas barška radijatoriuje?

e[o>f efonsdiOns sbjoa

Kuo žmogus skiriasi nuo krokodilo?
įap senpo>įoj>i o ‘hud/A uni snSoLug

Kas skrenda ir zvimbia?
nipuep niuisynB ns ąsn^

Ką reiškia grįžti namo, o tau nereikia nei 
pamokų ruošti, nei kambarių tvarkyti?

fynq oabs 1 bu /ay/Bjaj

Morkų ir ridikėlių

Reikia 100 g morkų, 100 g 
ridikėlių, 2 šaukštų aliejaus, 0,5 
šaukšto acto, druskos.

Morkas ir ridikėlius su
tarkuojame stambia tarka, 
sumaišome, pasūdome ir 
užpilame aliejumi bei actu. 
Prašome valgyti į sveikatą!

Atsiuntė V klasės 
mokinys Tomas APANAVIČIUS 
iš Vilniaus

Sesė Ieva
Vilniaus "(Birutės ” d-vė

ATVIRKŠCIU
ŽODŽIU 

ŽIUPSNELIS
Eksportas — buvęs sportas

i Ekstraktas —- atsarginis raktas
i Ežia — ežio patelė
i Galvosena — sena galva 

Fantastas — tas, kuris laimi 
daug fantų.

r Jonkelis — kelias Jonui eiti 
Jotvingis — joja vingiais 
Klumpė — moteris, kuri greit 

suklumpa
kompasas — komunisto pasas

j Pasala — vieta palei salą.
Patalogija — mokslas apie patalą
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AS TURĖJAU GAIDELĮ *
f'I Aš tu-rė-jau gal - de_ lį - vi — si nor ma - ty -

■koksgat-dv-lio 
vi _si nor žt 

Aš turėjau gaidelį — 
Visi nor matyti, 
Koks gaidelio vardelis, 
Visi nor žinoti '
Tas gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švakšt.

Aš turėjau vištelį — 
Visi nor matyti, 
Koks vištelės vardelis. 
Visi nor žinoti. 
Mano višta šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švakšt.

Aš turėjau autelį— 
Visi nor matyti, 
Koks antelės vardelis, 
Visi nor žinoti.
Mano antis šiūre pliūre, 
Mano viošt(a) šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą

■ Kakaryko švakšt.

. Aš turėjau kalakutą — 
Visi nor matyti, 
■Koks kalakuto vardelis, 
Visi nor žinoti.

var-de_lls, Tas gal-de-lis anks-ti ryją fe_ka_ry_ko švakšt. 
_no - ti-

Kalakuts šoldu boldu, 
Mano antis šiūre pliūre, 
Mano viošt(a) šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švakšt.

5. Aš turėjau avelę —
Visi nor matyti, 
Koks avelės vardęlis, 
Visi nor žinoti.
Mano avis šilkavilnė, 
Kalakuts šoldu boldu, 
Mano antis šiūre pliūre, 
Mano viošt(a) šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą

. Kakaryko švakšt.

6. Aš turėjau karvelę— 
Visi nor matyti, 
Koks karvelės vardelis, 
Visi nor žinoti.
Mano karvė saldopienė, 
Mano avis šilkavilnė, 
Kalakuts šoldu boldu, 
Mano antis šiūre pliūre, 
Mano viošt(a) šepetūre, 

, O gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švakšt.

7. Aš turėjau žirgelį 
Visi nor matyti, 
Koks žirgelio vardelis, 
Visi nor žinoti.
Man žirgelis juodbėrėlis, 
Mano karvė saldopienė, 
Mano avis šilkavilnė, 
Kalakuts šoldu boldu, 
Mano antis šiūre pliūre,' 
Mano viošt(a) šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švokšt.

S. Aš turėjau jautelį — 
Visi nor matyti, 
Koks jautelio vardelis, 
Visi nor žinoti.
Man jautelis žabnargėlis, 
Man žirgelis juodbėrėlis, 
Mano karve saldopienė, 
Mano avis šilkavilnė, 
Kalakuts šoldu boldu, 
Mano antis šiūre pliūre. 
Mano viošt(a) šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švokšt.

U
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SKllITl RATE
EGZILŲ SKAUTŲ sąjungų 

reikalu Pasaulinė skautų konferen
cija priėmė šį 8-tąjį nutarimą:

„Konferencija stebi nuostabų 
ir drąsinantį skautijos atgimimą 
buvusiose komunistinėse šalyse ir 
išreiškia gilią padėką visiems, kurie 
per kartų kartas skautybės liepsną 
išlaikė degančią, įskaitant egzilų 
skautų organizacijas. Konferencija 
taip pat teigia, kad pagal WOSM 
konstituciją, egzilų grupių nariai, 
dabar esantys savo naujos šalies 
piliečiai, negali būti savo kilmės 
šalies skautų sąjungos nariais. Jie 
tegali būti pripažinti gyvenamosios 
šalies skautų sąjungos, neatsisaky
dami savo kultūrinio savitumo ir 
draugiškai skautiškus ryšius su 
savo kilmės kraštu.

RUSIJOS skautų įkūrėjo sūnus 
Oleg O. Pantuhoff mirė 1995 m., 
85 m. amžiaus. Iš savo tėvo pavel
dėjo rūpestį skautais^ JAV-se 
dirbdamas su Šv. Jurgio skautų 
sąjunga. Jo amerikietiškas vardas 
buvo John L. Bates, jis vertėjavo 

gen. Eisenhoweriui, taip pat Teh- 
rane, Yaltoje ir Potsdame. Savo 
tėvo dokumentus iš Rusijos skautų 
įkūrimo rūpestingai tvarkė ir vis 
tikėjosi, kad skautų sąjūdis sugrį- 
šiąs į Rusiją, kai komunizmo gran
dines numes.

AFGHANISTAN

RUSIJOJE rugpjūčio 26-28 
įvyko ORUR (skautų atkūrimo) 
suvažiavimas su 100 vadovų iš 30 
miestų ir atstovų iš rusų skautų 
užsienyjez Puškino mieste pernai 
įsteigtas skautų muziejus, nes ten 
prasidėjo skautija Rusijoje.

RUSAI skautai užsienyje at
šventė savo įkūrimo po II karo 50 
m. sukaktį San Francisco ir Los

BELGIUM
F.E.E.

Angeles miestuose. Vasaros sto
vyklose JAV pastebi, kad vaikai 
daugiau kalbasi rusiškai, nes įsijun
gė nauji ateiviai.

PASAULIO skautų konferen
cijoje Norvegijoje dalyvavo 409 
atstovų iš 108 šalių ir dar virš 600 
kitų dalyvių.

MEXICO

MEKSIKOJE įvyks 11-tasis 
pasaulinis skautų vyčių suvažiavi
mas "Moot" 2000 metais.

GRAIKIJOJE 2002 m^ susi
rinks G6-tosios pasaulio skautų 
konferencijos atstovai ir dalyviai.
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VĖLIAVA

■ Jau senovės laikais graikai pelėdą laikė išminties 
ženklu. Nuo tų laikų ir patarlė - išmintinga kaip pelė
da - pasiliko.vJų išvaizda, ypač didžiulės ir taip pro
tingai atrodančios akys, sudaro seno rimto profesoriaus 
išvaizdą. Todėl ir matome ant knygų lentynų pelėdų 
atvaizdus.

Pažvelkim dabar giliau į išorinius šio paukščio 
bruožus. Pelėdas atpažinti nuo kitų paukščių yra gan 
lengva. Jos turi storą stuomenį, didelę galvą, kuri yra 
mažai atsiskyrusi nuo liemens, ir dideles reikšmingo 
žvilgsnio akis. Didelė galya ir akys daro protingo gyvū
no įspūdį. Jų akys yra galvos priekyje. Kadangi kitų 
paukščių akys yra galvos šonuose, jie mato kas darosi 
aplink, o pelėda turi pasukti visą galvą, kad išvystų, kas 
dedasi užnugaryj. Tad prie pelėdos prislinkti yra gana 
lengva. Bet pelėdų neryški pilka spalva apsaugoja jas 
nuo priešų.

Akla kaip pelėda - taip pat yra senas posakis, kurį 
žmonės naudoja, bandydami pašiepti viens kitą. Bet 
pelėdos nėra aklos. Jos yra nakties paukščiai, tačiau 
dienos metu taip pat mato. Saulė joms šiek tiek trukdo 
matymą, bet pelėdos pastebi visas smulkmenas. Tam
siomis naktimis-jos nemato ir todėl jos daugiausia me
džioja prieblandoje arba mėnesienos naktimis. Pelėdos 
ypatingai gerai mato, kas vyksta toli, bet sugavusios 
laimikį tik apčiuopomis atskiria kūno dalis.

Naktinės '’peledes per dieną kiūti apytamsėse vie
tose, kaip tankiuose medžiuose, griuvėsiuose, uolų ply
šiuose bei namų pastogėse. Medžius dažniausia pasi
renka tokius, kurių žievės spalva mažai skiriasi nuo jų 
plunksnų.

Dienos metu pelėdos slapstosi ne tik nuo žmonių, 
bet ir nuo kitų paukščių. Daugelis paukščių, pamatę 
pelėdą, pradeda kelti neapsakomą triukšmą. Tuo jie no
ri išreikšti savo neapykantą pelėdoms. Bet nė vienas ne
drįsta pulti jų. Žmonės, išgirdę tokį triukšmą, naudo
jasi proga ir gaudo paukščius.

Pelėdos sau lizdų nekrauna, bet naudoja* kitų 
paukščių apleistus lizdus, medžių dreves, o kai kurios 
rūšys peri net žemėje. Pelėdžiukai, vos išsikalę iš 
kiaušinių, yra akli ir todėl reikalauja didesnės tėvų 
priežiūros.

Didžiausias pelėdų, priešas yra žmogus. Jų keista 
išvaizda sukelia žmonėse neapykantą bei pasibaisėjimą, 
o jų klaikų balsą kai kurie žmonėš laiko nelaimės pra
našyste. Tad žmonės bando jas išnaikinti, bet tai yra 
viena didžiausių klaidų, nes pelėdos, sulesdamos dau
gybę smulkių vabzdžių yra vieni iš naudingiausių paukš
čių.

Vėliava yra labai senas ženklas. Jau 
senovės egiptiečiai (3000 m. prieš Kris
taus gimimą) naudojo vėliavas, kurios 
gal kiek skyrėsi nuo šių dienų vėliavų. 
Dabar vėliava yra tapusi laisvės ženk
lu. Vėliavas turi valstybės, organizaci
jos ir jas labai brangina. Kai vėliava 
nešama pro šalį, reikia nusiimti kepurę.

Lietuvos vėliava yra trijų spalvų: gel
tona, raudona ir žalia. Tai lietuvių tau- 
tinė vėliava. Lietuvos valstybinė vė
liava yra tamsiai raudonos spalvos. Vie
noje pusėje yra balta vytis, o kitoje — 
Gedimino stulpai. Valstybinė vėliava 
naudojama tik valstybinėms vietoms at
žymėti.

Romėnų vėliavos

Egiptiečių vėliavos
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■WIITIS ■
Skiltis - mažiausias skautinės 

veiklos struktūros vienetas - nėra 
vien tik teorinė išmonė. Jeigu jūs 
atidžiau pažvelgsit į savo pažįsta
mų mergaičių bei berniukų tar
pusavio bendravimą, tai paste
bėsite, kad jie susitelkę į nedide
les, bet labai draugiškas grupeles. 
Ypač jos būdingos "gatvės" arba 
"kiemo" gyvenimui, čia veikia net 
savi įstatymai. Kaupiamos ir 
saugomos savos paslaptys. Pa
slaptims išsaugoti sukuriami kodai, 
slaptaraščiai. Taigi, jau pačiame 
gyvenime praktiškai susikuria 
geriausio bendravimo vienetai - 
nedidelės grupelės, štai iš čia at
sirado ir skilties samprata.

Tačiau tokios spontaniškai gimu
sios grupelės - gatvinės "šutvės" 
dažniausiai užsiima blogais dar
bais. Jų veikėjams juokinga, kad kiti 
kenčia ir vargsta. Jie vadovaujasi 
stipresnio teise prieš silpnesnįjį.

Skautų skiltis, kaip ir "šutvė", ne
didelė, kompaktiška, draugiška 
mergaičių ar berniukų grupelė. 
Tačiau tarp skilties ir "šutvės" yra 
labai didelis skirtumas. Skautų skiltis 
stengiasi daryti tik gerus darbus. Ji 
lavina savo skautus, kaip būti gerais, 
sąžiningais ir naudingais. Ji ugdo
riteriškumą, mandagumą, kuklumą,
pagarbą vyresniesiems. Jiems 
padeda suaugęs žmogus - draugi
ninkas. Jis vadovauja draugovei, 
kurią sudaro mažiausiai dvi skiltys.

Optimali skautiška skiltis - 6-8 
skautai (-ės). Jei skiltyje jų yra 
mažiau, jai pasidaro sunku veikti, 
nes vienam, dviem neatvykus į 
sueigąar išvyką, lieka tik trys,keturi. 
O su tiek sunku žaisti žaidimus, 
atlikti pratimus, sunku varžytis su ki
tomis skiltimis. Jei skiltyje yra 
daugiau nei aštuoni ar devyni 

skautai, ji pasidaro per didelė. Tyles
ni, ramesni skautai atsiduria 
nuošalyje, mažiau dalyvauja žaidi
muose, tampa nepastebimi, mažiau 
lavinasi. Tokiu būdu atsiranda lyg ir 
dvi skiltys vienojei

Skiltis turi savo vadovą - skilti - 
ninką. Tai visų pirma turi būti tikras 
skautas, kuris visiškai pripažįsta ir 
vykdo skautų įstatus ir įsakymus. 
Tiktai toks bodamas, jis gali padėti, 
ntiems savo skilties skautams. Jis 
išrenkamas iš skilties narių ir tvirti
namas draugininko. Skiltininkas yra 
vadas. Bodamas vadu, jis turi nuolat

tobulintis: skaityti knygas, domėtis 
gyvenimu, perimti patyrimą iš 
vyresniųjų brolių. Jis turi būti kilnus 
pavyzdys, kuriuo kiti norėtų sekti.

Skiltininkas yra draugas ir pata
rėjas. Jis nuolat turi būti pasiruo
šęs padėti ne tik tam, kas jo prašo, 
bet ir tiems, kas nedrįsta paprašyti 
iš kuklumo ar nedrąsos. Todėl jis 
turi labai gerai pažinti visus savo
skilties narius, žinoti jų problemas, 
trūkumus, santykius namuose, 
mokykloje ir t.t.

Lordas Baden Powell'is pataria 
skiltininkui:

"Aš noriu, kad jūs, skiltininkai, 
ateityje lavintumėte sayo skiltis vie
ni patys, nes. jūs galite prieiti prie 
kiekvieno skilties berniuko jr padaryti 
jį geru vyru. Nebus jokios naudos, 
jei tik vienas kitas berniukas bus 
išprusęs. Turite stengtis padaryti 
juos visus įmanomai gerus. Svar-

blausias žingsnis j tai - jūsų pačių 
pavyzdys, nes kąjūs darysite, darys 
ir jūsų skautai. Parodykite jiems, 
kad mokate vykdyti įsakymus, vis 
tiek ar juos duoda žodžiu ar-jie 
išspausdinti, ir kad juos vykdote, vis 
tiek, ar mato, stebi kas ar nestebi ir 
nuolat nenurodinėja. Visuomet pri-
siminkite, kad savo skilties skautus 
jūs turite v e s t i, o ne stumti".

Susiformavusi skiltis pasirenka 
sau vardą. Vardas turėtų būti ne 
atsitiktinis, šiaip sau dėl gražaus 
sąskambio pasirinktas žodis, o 
atitinkąs skilties ir jos narių pagrin
dines savybes. Pavyzdžiui, jei sesių 
skiltis pasižymi darbštumu, 
kruopštumu, tai tokiai skilčiai tinka

miausias vardas - "skruzdės" arba 
"bitės". Jei brolių skiltis energinga, 
žvitri, greita, tai vardas gali būti 
"žirgai" ir t.t.

Skilties vardas paprastai pasi
renkamas iš gyvūnų, geltų ar me
džių pasaulio. Tai akcentuojama, 
kad skautai yra dideli gamtos 
bičiuliai. Pasirinkus vardą, ėtitinka-
mai sukuriami šūkis ir daina.

Kad būtų paslaptingiau ir šeimy- 
niškiau, kad galėtų susižinoti tarpu
savy tik savos skilties skautai, o kiti 
išpūtę ausis klausytų ir nieko nesu
prastų, tai sukuriamas slaptas ryšių 
kodas, slaptaraštis.

Skilčiai labai reikalingos savos 
tradicijos. Tai kartas nuo karto perio
diški savos skilties renginiai. 
Pavyzdžiui, pas iri rikto skilties vardo 
gyvio aplankymas, jo gyvenimo būdo 
tyrimas, globojimąą ir panašiai.

Skiltis yra draugų grupė. Susiku-
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riant naujai skilčiai ar naujam skau
tui prisidėjus prie skilties, pirmiau
sia reikia susipažinti. Ilgainiui bus 
progų nuoširdžiai išsikalbėti, iškloti 
visus savo negandus, rūpestėlius ir 
džiaugsmus, o pradžioje svarbu, kad 
naujas narys pajustų priklausąs šiai 
grupei, jis priimtas kaip savas j ar
timų draugų ratelį.

Skiltininkas gali suorganizuoti 
susipažinimo žaidimą, diskusiją ar 
kitokį tam tikslui skirtą renginį.

Tokiame žaidime galima būtų 
pažinti vienas kitą pagal šiuos klau
simus:

1. Koks yra skilties narių amžius?
2. Kokias mokyklas lanko? Ko

kiose klasėse mokosi?
3. Kas labiausiai mokykloje patin

ka? Kas nepatinka? Kodėl?
4. Kurie mokytojai patinka? Kurie 

nepatinka? Kodėl?
5. Ar turi broliukų, sesučių? kiek? 

Kokio amžiaus? Kaip sugyvena?
6. Kokie valgiai labiausiai patin

ka? Kokie labai nepatinka?
7. Ką moka pagaminti?
8. Ar turi namuose akvariumą? 

Gyvulėlių? Kokių? Kokie jų vardai? 
Ką įdomaus randa užsiimdamas su 
jais?

9. Ar kolekcionuoja ką nors? (At
virukus, ženkliukus ir pan.)

10. Ar stovyklavo? Iškylavo? Ar 
gyveno gamtoje, palapinėje?Ar 
patiko?

11. Kokios sporto šakos patinka? 
Kokiu sportu užsiiminėja?

12. Kokie žaidimai patinka?
13. Ar patinka skaityti? Kokios 

mėgstamiausios knygos? Kodėl?
14. Ar patinka muzika? Kokia?

Kurie mėgiamiausi dainininkai?
15. Kokios mėgstamos televizijos 

programos?
16. Ar dažnai lanko kino teatrą? 

Kokie filmai patinka?
17. Kokia nuomonė apie videote- 

kas?
18. Ar dažnai bendrauja su tė

vais? Kokia tėvų nuomonė apie 
skautus?

19. Ką norėtų, būdamas skautu, 
veikti?

20. Ką žino apie skautavimą?
Dieve gink, susipažinimo nepa- 

verskite anketine apklausa, šie 
pavyzdiniai klausimai turi būti 
įjungiami į žaidimus, diskusijas, 
pokalbiams prie laužo. Jie turi tapti 
neatsiejama renginio dalimi, o ne 
primestine reikme.

KLIICIL 
TAKO 

ĮRANGOS^

. 16

18



Keliaujam, keliaujam!
Kur? Į stovyklą „Budėk“!

Ir taip, mes Vilniaus „Birutės“ 
draugovės sesės ir broliai, kurie 
nepabūgo blogų orų, liepos mėn. 1 
d. ankstų rytą susirinkę prie savo 
mokyklos durų, laukiame išvykimo 
j stovyklą. Padėjo mums tėveliai. Į 
vieną talpią auto priemonę sukro
vėme stovyklinę mantą ir priemo
nes. Į kitą — sutilpome patys. 
Dainuojame ir džiaugiamės. Štai 
jau pažįstamas keliukas, kuris 
nukreipia mus į stovyklos „Budėk“ 
valdas.

Skubame kuo greičiau viską 
susinešti į savo būstą. Mat, šiemet 
„okupavome“ pastato antrą aukštą. 
Visi tvarkomės, krutame, dirbame 
ir skubame greičiau pasidaryti 
skilčių gaireles, parinkti jų pavadi
nimus, o sesės, vadovaujant Ingai, 
puolė ruošti laikraštėlį. Broliams 
vadovavo Saulius. Nepamiršome ir 
darbotvarkės. Štai ir iškilmingas 
stovyklos atidarymas.

Pagerbdami kylančią stiebu 
trispalvę, kiekvienas mintyse paža
dėjome stengtis būti gerais, dabš- 
čiais ir įsigyti kuo daugiau žinių.

Ir — džiugiausias momentas 
laužas. Kai kam pirmasis. Dainos, 
žaidimai, juokas, įspūdžiai. Ir laužo 
liepsna džiaugėsi kartu su mumis, 
siųsdama savo kibirkštis aukštyn į 
žvaigždėtą dangų. Kitos dienos — 
darbas pagal dienotvarkę. Naujos 
žinios, dainos, sportinės varžybos, 

prizai. Mus labai viliojo žemuogės, 
mėlynės, kurios čia pat, peržengus 
slenkstį, šypsojosi ir prašėsi į mūsų 
indelius. Įsiminė vienas stebuklas. 
Kažkurią vieną dieną, vakarinės 
rikiuotės metu, mes pamatėme 
gamtoje dominuojančią bronziniai- 
geltoną spalvą. Visi mūsų veidai 
turėjo geltoną atspalvį, pušų ka
mienai taip pat buvo auksinės 
spalvos. Net medžių žaluma buvo 
pakeitusi savo spalvą. Dar tokio 
reiškinio neteko matyti. Mūsų 
„meterologė“ Inga pranešė, kad 
sekančią dieną bus gražus oras. 
Visi apsidžiaugėme, nes labai jau 
įkyrėjo lietus. Bet... jau naktį išgir
dome barbenimą į langų stiklus. O 
dieną — pliaupė lietus. Nežiūrint 
liūties, mums ši diena buvo labai 
džiugi, nors Dundulis ir buvo labai 
piktas. Būtent: atsidaro durys ir — 
stovi dvi moterys! O, tai sesė Ilona 
iš Niujorko skautininkių židinio, ir 
sesė Irena iš Clivlendo. Tai buvo 
kalbos, džiaugsmo, įspūdžių pasa
kojimo. Pavaišinome savo pačių 
rinktomis žemuogėmis. Sesės mus 
pradžiugino kitaip. Esanjjfc. labai 
dėkingi sesėm, kad nepabūgo 
šitokios liūties, Dundulis ir suteikė 
mums džiaugsmo.

Vienos dienos popietę pasky- 
rėme apsilankyti „Rytų Lietuva — 
2“ stovykloje. S. b. Albinas savo 
auto priemone mus nuvežė į Tra

kus prie nuostabaus ežero, ku 
puikavosi palapinių miesteli! 
Dalyvavome vakarinėje iškilmių 
goję rikiuotėje ir prie laužo. Šute 

mus, dainuodami grįžome į save 
stovyklą.

Netruko ateiti ir mūsų stovyk
los paskutinė diena. Paskutinė 
vakarinė rikiuotė. Nuleidžiami 
trispalvė, vakarienė. O, po vakarie
nės — laužas. Liepsna kyla vis 
aukštyn, nešdama dangun mūs 
mintis... Skilčių pasirodymas, dai
nos, žaidimai. Gaila skirtis su 
draugais, nuostabia mūsų gamta... 
Ir — paskutinis taškas ,Ateina 
naktis“... Sakome: „Iki kito karto“. 
O prisiminimui mūsų sukurta 
daina:

Mes skautukai — vabaliukai 
Mes skautytės, kaip rožytės 
Mes keliaujam, iškylaujam visada!

O, o, o — o, lia, Ha 
Mes keliaujam o lia, lia 
Iškylaujam o, lia, lia 
Stovyklaujam su daina!

Reikia keltis saulei tekant 
Reikia praustis pušims šnekant 
Reik sportuoti ir dainuoti visada!

Trys sesės Alinos

Vilnius
96 stovykla „Budėk“
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ŠVENTĖ CALIFORNIJOS 
„RAMBYNE”

Aukštai kalnuose mūsų sto
vyklavietė „Rambynas”, apsup
ta pušynų ir natūralios gamtos, 
jau trisdešimt vasarų sutraukia 
skautiškąjį jaunimą stovyklau
ti ir iškylauti. Žiemos metu 
neprieinama, nebent tik slidinė- 
tojams, bet sniegui nutirpus ir 
keliams apdžiūvus, stovykla
vietė vylioja ne vieną veteraną 
stovyklautoją, jau su šeima, vėl 
apsilankyti, keletai dienų 
pasiilsėti jpušelių kvapnioje, 
ramioje aplinkoje.
Šiais metais švenčiant 30-tąją 

nuosavos stovyklavietės įsi
gijimo sukaktį, pirmąjį rug
pjūčio mėnesio savaitgalį (rugpj. 
3 ir 4 d.), stovyklon suvažiavo 
daugybė svečių. Šventės pra
džiai skirtą šeštadienio popietę, 
visiems susirinkus vėliavų aikš
tėje, iš savo pastovyklių su 
linksma daina smagiai atžygia
vo 90 skautų ir skaučių. Stovyk
los viršininkė į aikštę pakvietė 
ir visus uniformuotus svečius, o 
jų buvo daugiau negu 50.

po sveikinimų ir įsakymų 
skaitymo visi buvo paprašyti i 
pridminti savo pirmosios sto
vyklas metus. Pradedant pir
muoju penkmečiu savoje žemėje 
prie atitinkamo užrašo, rodės, 
turėtų susirinkti tik gražios 
jaunystės žilstelėję veteranai. Ir 
jų buvo daug! Bet šalia jų išsi-' 
rikiavo ir nemažai viduramži- 
ninkų, anais metais pradėjusių 
stovyklauti raudonais kakla
raiščiais. Vėlesniųjų penkmečių 
grupėse suėjusių amžius dau
giau lyginosi. Bet paskutinėje, 
šeštoje, tarp jauniausiųjų radosi 
ir mūsų rajono vadė, šios jubilie
jinės stovvklos viršininkė, s.fil. 

Zita Rahbar. Mūsų sesė Zita 
tarp mažųjų atrodė puikiai. 
Prieš keletą metų aktyviai įsi
jungusi į Californijos lietuvių 
skautišką veiklą, sesė Zita yra 
stipri jėga vesti jaunimą auklė
jančių skautišku keliu.

Aikštėje vėliavų nuleidimas 
vyko visiems išsirikiavus savo 
penkmečių grupėse. Galingai 
skambėjo Lietuvos himnas ir 
vakarinė malda. Svečiams buvo 
smagu vėl stovėti su bend
raminčiais aikštėje, džiaugtis 
gražiu skautišku atžalynu ir 
prisiminti savo jaunas, pilnas 
.stovyklinio džiugesio dienas.

Tą vakarą didysis laužas pra
ėjo linksmai. Jį uždegti buvo 
pakviestas Brolijos VS v.s.fil. 
Albinas Sekas. Laužą sumaniai 
pravedė vyr. skautė Rima Žu
kauskaitė, viešnia iš Čikagos. 
Parinktos gražios dainos, 
įdomios skautiškos raketos. 
Pasirodymai juokino dalyvius, 
bet norėtųsi mažiau rodomo ka-

„Rambyno” stovyklavietės 30 metų suKaktuvinėn šventėn atvykę svečiai gėrisi nauju stovyklos 
pastatu. Nuotr. V. Zelenienės

LSS Ramiojo vandenyno rąjono vadė ir 
„Rambynas 30” stovyklos viršininkė
s.fil. Zita Rahbar.

Nuotr. V. Zelenienės

nngumo. Skautybė skatina 
sumanumą, taiką, draugišką 
humorą.

Rugpjūčio 4 d. — sekmadienio 
:ą po iškilmingo vėliavų pakė- 

.mo ir rytinės maldos buvo skir
tas laikas prisiminimams: kas
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šį 12 akrų pušyno plotą atrado 
kaip jis buvo nupirktas, kaip bu 
vo įkurta stovyklavietė. Pašne 
kesį nuotaikingai pravedė v.s 
Rimtautas Dabšys, vienas iš te 
projekto pirmūnų. Buvo prisi
minta daug įdomių įvykių, 
linksmų nuotykių, sunkių va
landėlių. Šventėje dalyvavo s. 
Jonas Matulaitis, šios gražios 
vietos atradėjas ir pastato sta
tybos vykdytojas.

30-ties metų sukakties proga 
buvo išspausdintas stovyklavie
tės jubiliejinis leidinėlis. Jo 
puslapiuose surašytos stovykla
vietės įsigijimo ir įrengimo svar
besnės datos, vaizduojančios 
kaip stovyklavietė augo ir to
bulėjo dosnių mecenatų ir 
darbščių savanorių dėka. Jie at
liko visus sunkiausius darbus — 
kasdami žemę, liedami cementą 
pamatams, statydami sienas, 
^dengdami stogą. Viskas vyko 
i savaitgaliais ar atostogų metu. 
Geradarių buvo daug, visų iš
vardinti čia neįmanoma. Šios 
šventės metu įvertinant visų pa
stangas simboliškai buvo apdo
vanoti stovyklavietės komiteto 
pirmininkai, kiekvienam įtei
kiant keramikos lėkštę su ati
tinkamais įrašais, stovyklos
„Rambynas 30” ženklą, marški
nėlius ir jubiliejinį leidinį. Ap
dovanoti buvo ir septyniolika 
garbės mecenatų ir viršininkai 
30-ties skautiškų stovyklų. 
Jiems, vietoje lėkščių, buvo 
įteikti puodukai. Visi meniški 
keramikos darbai buvo atlikti 
fil. Giedrės Venckienės.

Jubiliejiųės stovyklos „Rąm- 
bynas 30” viršininkė buvo jau 
minėta s. fil. Zita Rahbar. 
Skautų pastovyklės „Kalniš
kiai” viršininkas — s.fil. Vyte
nis Vilkas, jo pavaduotojas — sk. 
vytis Gintaras Prišmantas;

Californijos skautų stovyklavietėje 
„Rambynas” LS Brolijos Vyriausias, 
skautininkas vs. fil. Albinas Sekas su 
sūnum — skautu vyčiu Vaidu ir dukra 
—. vyr. skaute Vilijai

vilkiukams vadovavo si. Povilas 
Pakuckas, skautų vyčių vado
vas — Auris Jarašūnas. Skaučių 
oastovyklės „Palanga” viršinin
kė — v.sl.fil.* Danutė Mažei
kienė, adjutante — si. Vilija 
Gulbinaitė. Paukštytėms vado
vavo s.fil. Alma Stočkienė ir jos 
pavaduotoja vyr. skautė Rūta 
Habanek. Pastovyklės komen
dante — v.sl. Adrija Karaliūtė, 
pionierijos vadovė — v.sl. Vili
ja Sekaitė, sporto vadovės — si. 

Audra Kudirkaitė ir si. Aušra 
Mulokaitė. Stovyklos pirmoji 
pagalba —- ps.fil. Jūratė Venc
kienė, iždininkė — ps. fil. Al
dona Kudirkienė. Stovyklos 
ūkio ir transporto vedėjas — s. 
Jonas Lileikis, svečias iš Dela
ware, Jam ypatinga padėka už 
nuoširdžią pagalbą stovyklą 
ruošiant ir ją aptarnaujant.

Virtuvėje šeimininkavo An
tanina Uldukienė sūnui, skau
tui vyčiui Kęstui, padedant. Jų 
patyrimas skaniai ir sočiai 
pamaitino visus suvažiavusius. 
.Virtuvėje dirbo ir Ramūnas 
Stonkus iš Telšių. Uolus savo 
pareigose Ramūnas galėjo būti 
tylus pavyzdys ne vienam skau- 
taujančiam.

Gauta daug sveikinimų ir lin
kėjimų. Nuoširdus skautų glo
bėjas ir rėmėjas prel. Jonas 
Kučingis sveikindamas linkėjo 
perduoti skautišką garbingą pa
veldą ir visų vaikams. Ona Mi
kuckienė, savo laiku nepails
tamai skleidusi stovyklavietės 
įsigijimo tikslą, surinkdama 
didelę sumą aukų, linkėjo laiky
tis savo lietuviškos kilmės 
šaknų. Sveikinimą atsiuntęs 
LSS Tarybos pirmininkas v.s.fil. 
Kęstutis Ječius dėkojo visiems

„Rambynas 30” stovyklos Californijoje „Kalniškių” pastovyklės stovyklautojai jubiliejinės šventės 
rytą žygiuoja į vėliavų aikštę. .. • . Nuotr. V. Zelenienės
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prisidėjusieins, prie stovykla
vietės išlaikymo ir ragino 
stovyklautojus padėkoti bent 
vienam sutiktam asmeniui, pri
sidėjusiam prie vasaros stovyk
lų pasisekimo. Sveikinimą at
siuntė ASS Vadijos pirmininkas 
s.fil. Gediminas Leškys ir pava
duotojas v.s. fil. Eugenijus 
Vilkas. Mieli broliai sveikino 
visus stovyklautojus, stovykla
vietės įkūrėjus, rėmėjus ir 
jubiliejinio komiteto narius, su- 
ruošusius jubiliejinę šventę ir 
išleidusius stovyklavietės ju
biliejinį leidinį. Sveikinimą ir 
100 dolerių auką atsiuntusi 
v.s. Alfonsą Pažiūrienė, pirmo
sios skaučių stovyklos nuosa
vame pušyne viršininkė, pažy
mėjo, kiek daug kuo šiandien 
galime pasidžiaugti, nes lie
tuviškas skautavimas paliko

SVEIKINAME
VEIKLIĄ SESĘ

Los Angeles „Palangos” skau
čių tunto paskautininkė fil. Tina 
Petrušytė, veikli ir sumani va
dovė, metų slinktyje vykdžiusi 
draugininkės pastovyklių virši
ninkės, o dabar, nuo 1994 m., 
vyr. skaučių kandidačių glo
bėjos pareigas. Džiaugiamės, 
kad už darbštumą ir pareigin
gumą Tina LSS vadovybės pa
kelta į paskautininkės laipsnį. 
Sveikiname!

Sesė Tina skautauti pradėjo 
1976 metais paukštyčių gretose. 
Mėgo stovyklauti. Po 10-ties 
vasarų savame „Rambyne” sesė 
skrido į tolimą „Raką”, į Toron
to „Romuvą”, į jūrų skaučių bu
riavimo stovyklą White Lake, į 
Tautinę stovyklą Kinsington, 
lankė ir baigė „Gintaro” va
dovių mokyklą. 1992 m. stovyk
lavo „Lietuvių Sodyboje”, Ang
lijoje. Po to metus dirbdama 

daugeliui malonių atsiminimų 
ir mūsų jaunimui įspaudė ne
mažai gražių bruožų.
Sekmadienį į stovyklą atvy

kęs mūsų kapelionas, skautas 
vytis kun. Aloyzas Volskis 
aukojo šv. Mišias jauniesiems 
suprantama kalba, net leis
damas vieną Mišių dalį skautų 
būreliui suvaidinti.

Jubiliejinės šventės rengimo 
komitetui vadovavo ps.fil. Ro- 
nas Venckus. Darbavosi: v.si. 
Valerija Baltušienė, fil. Auris 
Jarašūnas, fil. Giedrė Venckie
nė, v.s.fil. Eugenijus Vilkas ir 
v.s. Vanda Zelenienė. Įvertin
dama jų darbą rajono vadė sesė 
Zita kiekvienam jų įteikė padė
kos lentelę su meniškai išde
gintais įrašais.

v.s. Vanda Zelenienė 

Darbšti „Palangos” skaučių tunto 
vadovė ps. fil. Tina Petrušytė.

Lietuvos Finansų ministerijoje 
bendravo su įvairių Lietuvės 
sambūrių skautais,-ėmis. 1993 
m. stovyklavo abiejose Lietuvos 
jubiliejinėse stovyklose — Gul
binuose ir Kunigiškėse.

Studijuodama ekonomiją 
UOLA universitete priklausė 
Lietuvių Studentų s-gai, kur 
buvo pirmininko pavaduotojos, 
o vėliau ir pirmininkės parei
gose. Dalyvavo VI Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo s-gos Kongrese 
(1988 m.) Australijoje ir VII 
Kongrese (1992 m.) Pietų Ame
rikoje. Dvejus metus buvo Los 
Angeles PLJS-gos valdyboje.

Sesė Tina Petrušytė mokėsi 
Šv. Kazimiero parapijos litu
anistinėje mokykloje, yra „Spin
dulio” ansamblio narė, dvejus 
metus vykdė jo seniūnės parei
gas. Nuo 1994 metų yra Lietu
vių radijo anglų kalba pusva
landžio pranešėja, dažnai atlik
dama atsakingas vedėjos parei
gas.

Sesė Tina gyvena gražioje: 
Santa Monica vietovėje, kur dir- 
ba Roque & Mark Co, Inc., įstai
goje. y.Z.

Nuotr V. Zelenienės
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CHICAGO TADA ir DABAR
1976 metai

Atsukame laikrodi atgal ir 
žvelgiame į 1976 metų liepos 
mėnesį. Matome grupę jau
nuolių Brigham, Michigan, 
Standart degalų stotyje besiruo
šiančius pirmai neįprastai ke
lionei. Tai Čikagos „Lituanicos” 
skautų tunto skautų vyčių ir 
kandidatų būrelis planuoja per 
dvi dienas dviračiais nukeliau
ti į maždaug už 200 mylių 
esančią Rako stovyklavietę. 
Kupini energijos ir jaunatviško 
entuziazmo tada negalvojome 
apie fizinius sunkumus, kuriuos 
tokioje kelionėje reikės patirti.

Kelionę, kiek prisimenu, tada 
organizavo skautas vytis Vyte
nis Rasutis. Jo mintis buvo: pa
ruošti ypatingą ištvermingumo 
žygį skautams vyčiams-kandi- 
datams, baigiantiems kandida- 

temstant. Skubėdami pasista
tėme palapines, paskui ant 
laužo išsikepę „hamburgers” 
pavalgėme ir išsimaudę ežere 
sulindome į smėlėtus miegmai
šius (palapines statėme tiesiai 
ant smėlio). Kelionės nuovargio 
įveikti netrukus užmigome.

Antrą kelionės dieną kėlėmės 
prieš aušrą (gal 5 vai. ryto), nes 
turėjome anksti išvažiuoti, norė
dami pasiekti stovyklavietę 
prieš oficialų Čikagos skautijos 
stovyklos atidarymą, kuris 
turėjo vykti 1 vai. p.p. šį rytą 
dviračių sėdynės jau nebesijautė 
labai minkštos; nepaisydami to, 
užgulę dviračius spaudėme to
liau. Buvo įdomu keliauti per 
miškus ir miestelius, kurių, 
važiuojant automobiliu nebū
tume matę. Diena vėl saulėta, 
karšta... Atsimenu, kad vieno

je kryžkelėje skautininkai 
Romas ir Sigitas laukė mūsų su 
šaltais gėrimais, kurie mus la
bai atgaivino. Iš mūsų grupės 
tik vienas kelionės nebaigė, nes 
ant vieno posūkio per greitai 
važiuodamas nukrito ir „sudra- 
palino” savo dviratį. Visi kiti, 
nors ir sustyrusiomis kojomis ir 
perštinčiomis sėdynėmis Rako 
stovyklavietę pasiekėme vėlyvą 
popietę. Aišku, į stovyklos ati
darymą gerokai pavėlavę... Ži
noma, stovyklos viršininka's s. 
Liudas Ramanauskas mus visus 
išbarė... Didelio pripažinimo šiai 
mūsų kelionei nesulaukėme... 
Nebeprisimenu, ar tada ta
rėmės apie ateinančių metų ke
lionę dviračiais...

Ta kelionė ilgai liko mano at
mintyje. Todėl buvo nuostabiai 
malonu, kai 1995 metų vasarą

tavimą ir besiruošiantiems sto- 
vykioje duoti įžodį. Apart brolio: 
Vytenio, s. Romas Fabijonas ir, 
s. Sigitas Miknaitis sutiko au
tomobiliu lydėti dviratininkus. 
Taip pat su jaunimu kartu dvi
račiu važiavo s.v. Rimas Penčy- 
la, kad su jaunuoliais kartu 
būtų vienas pilnametis (21 m. 
amžiaus) asmuo. Kiek atsime
nu, toje kelionėje dalyvavo: 
Andrius Fabijonas, Juris Ger
manas, Vytenis Rasutis, Vyte
nis Lietuvninkas, Edis Andriu
šis, Algis Strikas ir aš (Donatas 
Ramanauskas).

Pirmą dieną keliavome miš
kais ir laukais; pakelyje užsu
kome į Vytenio Lietuvninko dė
dės ūkį, esantį netoli Fennville 
miestelio. Į Michigan ežero 
pakrantėje esantį Grand Haven 
valstybinį parką atvykome

Vingiuotais keliais per dvi dienas 200 mylių keliavę: Donatas Ramanauskas, Vytenis Lietuv
ninkas, Vytenis Žygas ir Algis Strikas džiaugiasi laimingai pasiekę Rako stovyklavietę,
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Vytenis Lietuvninkas man 
priminė, kad ateinančią vasarą 
sukaks dvidešimt metų nuo 
anos nepamirštamos kelionės. 
Klausė, ar būtų įdomu sukvies
ti aną mūsų grupelę ir vėl dvi
račiais keliauti į Rako stovyklą. 
Žinoma, noriai pritariau. Na ir

■ fiziškai jaučiausi gerame stovy
je, nes kasmet bėgu bent 2-3 
maratonus. Entuziazmo skati-

■ narni bandėme prisiminti kas 
tada — prieš dvidešimt metų 
kartu važiavo. Sąrašą greit su
darėme ir bandėme susisiekti su 
buvusiais bendrakeleiviais. 
Kelių negalėjome rasti, keli 
atsisakė, negalėdami pasi
traukti iš darbo, ar dėl pasiruo
šimui laiko stokos. Iki šių metų 
birželio mėnesio iš devynių 1976 
m. kelionės dalyvių, šįmet 
keliauti ryžosi tik trys — 
Vytenis Lietuvninkas, Algis 
Strikas ir aš. Po kvietimo 
„Draugo” skautų skyriuje — 
„Skautybės kelyje”, prie mūsų 
prisidėjo brolis Vytenis Žygas.

1996 metai

Ruošdamiesi žygiui susidūrėme 
su sunkumais. 1976 m. mus au
tomobiliu lydėję skautininkai, 
atsisakė pakartoti įsiparei
gojimą. Mūsų laimei, beveik 
paskutinė minutę mus automo
biliu lydėti sutiko jvs Antanas 
Levanas. Kita problema — ras
ti patogią vietą nakvynei po pir
mos keliavimo dienos. Trečias 
galvosūkis — nustatyti kelionės 
maršrutą: keliauti tais pačiais 
keliais, kaip 1976 metais (dar 
turėjau anos kelionės žemėlapį 
su pažymėtais keliais), ar 
ieškoti kitų kelių?

S.m. birželio mėn. mūsų ket
vertukas susirinko pasvarstyti 
tuos klausimus. Nutarėme nak
voti motelyje, ne ant smėlėtų 
palapinės grindų (kaip anąkart). 
Važiuoti nutarėm kitais keliais 

ir kelionę planuoti taip, kad 
stovykloje būtume per „Didįjį” 
savaitgalį.

Dvi savaites prieš kelionę, aš 
ir Vytenis automobiliu pra
važiavom numatytą keliavimui 
dviračiais maršrutą. Suradom ir 
nakvynę Grand Haven mies
telyje... Ir kelius parinkome 
arčiau Michigan ežero, per įvai
rius miestelius... Grįžę Čikagon, 
susižavėję savo atradimais, 
pranešėm bendrakeleiviams. 
Liko tik nustatyti kelionės 
„menu” ir tęsti fizinį pasi
ruošimą.

Pagaliau atėjo kelionės diena. 
9 vai. vakaro brolio Antano na
muose susirinkome — aš, Vyte
nis Lietuvninkas ir Vytenis 
Žygas. Sugaišome kiek laiko 
ant brolio Levano automobilio 
pritaisydami dviračiams ga
benti priekabą. Karšta ir tvan
ku — būdinga Čikagai vasaros 
diena... Pagaliau apie 10 vai. 
vak. pajudėjome iš Summit, Illi
nois, Rako stovyklos Michigane 
link.

Važiuojant Illinois 294 
vieškeliu, nuo automobilio stogo 
beveik nukrito vienas dviratis. 
Teko šalia kelio sustoti ir dar 
kartą jį pritvirtinti. Maždaug 
11:45 vai. vak. atvykome prie 
brolio Algio Striko šeimos va
sarnamio, New Buffalo, MI. La
bai gražiai mus priėmė ir ap
nakvino.

1996 m. liepos 19 d, 7 vai. ry
to brolis Vytenis L. mus prikėlė 
sakydamas: „Kelkitės, vyreliai, 
laikas šokt!” Diena — auksinė; 
skaisčiai švietė saulutė, pūtė 
malonus vėjelis. Po lengvų pus
ryčių, baigę paskutinius pasi
ruošimus ir išvažiavimą 
įamžinę nuotraukoje, 8:15 vai. 
ryto sėdom ant dviračių ir pra
dėjom 200 mylių kelionę į šiau
rę...

Pirmoji kelionės dalis buvo 
ant „Red Arrow” vieškelio. 
Pravažiavom ir tą Standard 
degalų stotį iš kurios prieš 20 
metų pradėjome tokią pat kelio
nę. Stotis uždaryta, apleista,, 
langai lentomis užkalti. Laikas 
tikrai keičia apylinkes. Toliau 
kelionę tęsėme per St. Joseph ir 
Benton Harbor miestus. įdomu, 
kad St. Joseph žalias, gražus, o 
Benton Harbor, kitoje St. 
Joseph upės pusėje, žymiai nu
skurdęs. Maždaug 11:30 vai. r. 
pasiekėme Lake Michigan 
Beach miestelį. Sustojome Vyte
nio L. draugo Ed McCarthy va
sarnamyje. Ed ir jo žmona mus 
pavaišino arbūzu ir šaltąis gė
rimais. Išvažiuojant iš vasarna
mio Vyteniui L. „nuleido” 
padangą. Pakeitė, bet ir vėl 
nuleido. Pagaliau sutaisė ir 
važiavom toliau.

Maždaug 1:30 vai. pasiekėm 
South Haven miestelį. Čia „La 
Rive” kavinėje papietavę, prie 
miesto uosto nusifotografavome 
ir patraukėme toliau. Išvažia
vus iš South Haven pakilo vėjas, 
tiesiai iš šiaurės. Staiga 
pasidarė sunkiau važiuoti dvi
račiu, bet tam iš anksto ruoš
ėmės. Greitomis pravažiavome 
per Saugatuck miestelį su jo 
gražiais vasarnamiais, pagrin
dinėse gatvėse įvairiomis par
duotuvėmis, pasiruošusiomis 
patarnauti turistų poreikiams. 
Turiu prisipažinti, kad jų 
pasiūlai neatsispyriau ir aš — 
nusipirkau vietinės gamybos 
šokolado (Mackinac Island 
Fudge).

Iš Saugatuck patraukus Hol
land miesto link, Vyteniui L. 
dar tris sykius nuleido padangą 
ir negalėjom nustatyti kodėl... 
Visi laikėmės kartu. Nuvažiavę 
90 mylių, Holland miesto cent
re susitikom su broliu Levanu. 
Ilgai čia būti negalėjome, laik-
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rodis rodė 5:30 vai. p.p., o dar 
reikėjo „padaryti” arti 25 
mylias iki numatytos nakvynei 
vietos.

Pradėjome jausti nuovargi, 
ypač aš ir Vytenis Ž., nes mūsų 
dviračiai buvo senesni ir žymiai 
sunkesni, negu Algio ir Vytenio 
L. Vis tiek labai smagios buvo 
tos paskutinės mylios, nes 
važiavome dviratininkams skir
tu taku „Holland — Grand 
Haven Bike Path”. Paskutines 
8-10 mylių važiavome jau su
temus. „Anchor Inn” Grand 
Haven mieste pasiekėm (9:15 
v.v. / 10:15 v.v. Michigano 
laiku), nuvažiavę 1,12 mylių nuo 
New Buffalo.

Nors suprakaitavę ir dulkini, 
skubėjome į artimiausią 
valgyklą, kad prieš uždarymą 
suspėtume pavakarieniauti. 
Beveik visi užsisakėme pusės 
svaro „hamburgerius”, kuriuos 
lengvai įveikėme. Grįžę į motelį 
ir nuplovę kelionės dulkes, kri
tom į lovas.

1996 m. liepos 20 d. Antra 
kelionės diena. Nors vakar atsi- 
gulėm po vidurnakčio, kėlėmės 
5:30 v. ryto. Oras buvo saulėtas, 
vėsus, be didelio vėjo. Šiandien 
nutarėm valgyti stiprius pusry
čius. Artimame restorane prisi- 
tašėm blynų, lašinių, 
kiaušinių...

Tęsėme kelionę į šiaurę. Pir
mas trumpas sustojimas — 
Muskegon miestelyje. Tarėmės 
čia susitikti su broliu Levanu, 
bet susimaišė kelių ir miestelių 
pavadinimai. Laimė, kad tu
rėjome techniką — „Cellular” 
telefonus, tai susisiekę sutarėm 
naują susitikimo vietą. Kelias j 
šiaurę nuo Muskegon iki White
hall vadinasi „Scenic Drive”. 
Tai bene pati gražiausia šios 
mūsų kelionės dalis. Beveik 
visą laiką matėsi Michigan 
ežeras ir paežerėje dideli ir gra
žūs vasarnamiai bei Duck Lake 

valstybinis parkas.
Whitehall miestelyje yra 

pradmė Hart — Montague Bike 
Path, tai 22 mylių takas, grįs
tas ant seno geležinkelio tako. 
Jis irgi mus vedė per įvairius 
miestelius: Rothbury, New Era, 
Shelby ir Pentwater. Labai sku
bėjome į stovyklą, o būtų buvę 
įdomu apžiūrėti kiekvieną šių 
miestelių.

Maždaug 1:30 v. p.p. atsidū
rėme Hart miestelio centre prie 
gražaus Hart ežero. Pietauti su
stojome „La Fiesta” meksi
kiečių valgykloje. Buvome jau 
gerokai išalkę ir pasigradžiuo- 
dami valgėme tacos, chimichan
ga bei burritos.

Išvažiavę iš Hart pastebėjome 
pasikeitimą apylinkės gamtoje. 
Jau nesimatė Michigano ežero, 
keliavome laukų keliais, pro 
ūkininkų sodybas. Viskas pra
dėjo atrodyti labai pažįstama; 
pajutome, kad Rako stovykla 
jau netoli. Pasirodė mums pažįs
tami kelių pavadnimai — Wa
shington, Stiles, Scottville, 
Hawley... Trumpam sustojome 
Scottville ir Hawley kryžkelėje 
sukaupti jėgas paskutinėms 2-3 
mylioms. Iš lėto pravažiavome 

Lakė Michigan Beach. Prie McCarthy Vasarnamio

pro Lake Eden ir apie 4 vai. p.p. 
sustojome prie Rako stovykla
vietės vartų.

Visus trumpam apėmė sal- 
džiai-kartus jausmas. Privažia
vus vartus, baigėsi dvi dienos, 
kuriose galėjome pažaisti; vėl 
pabūti berniukais-skautukais. 
Pravažiavę pro vartus grįžome 
į dabartį, susitikdami su mūsų 
laukiančiomis šeimomis ir pasi
ilgusiais vaikučiais bei su tuo 
susijusiomis atsakomybėmis.

Mūsų ketvertukas nuoširdžiai 
dėkojome žmonoms, kurios su
tiko prižiūrėti šeimynėles, kad 
tėveliai galėtų „paišdykauti”.

Simbolika tarp praeities ir da
barties mane labai jautriai pa
veikė. Gal todėl, kad’ vėl buvo 
proga labai artimai praleist 
porą dienų su senais draugais ir 
tuo pačiu įvertinti žmonas, 
šeimas ir dabartinį gyvenimą.

Tą vakarą prie lauželio, po 
didelių šokių stovykloje, jaunų 
šeimų pastovyklėje turėjome 
progą ramiai pasvarstyti kelio
nę. Ar ji buvo geresnė negu pir
moji tokia 1976 metais? Ar vėl 
lauksime 20 metų iki kitos? 
Abejoju...

Donatas Ramanauskas
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Girtas pilietis bando atrakinti automobilio duris, bet 
jam nesiseka.

-Nejaugi tamsta manai važiuoti? -klausia prisiartinęs 
policininkas. -Juk tamsta jau ir paeiti negali.

-Tai todėl ir važiuosiu, kad paeiti negaliu. Kaip gi aš 
pasieksiu namus.

Banko paskolų skyrius iš vienos savo klijentes gavo 
tokio turinio laišką:

-Prašydama jūsų paskolos man padėti- išbristi iš 
finansinių sunkumų, pažadu, kad jūsų paramą giliai 
Įvertinsiu, jums likdama amžinai skolinga.

Į namus grįžęs jaunavedys randa savo jauną žmoną 
labai susijaudinusią.

-Brangusis, lygindama tavo gerojo kostiumo kelnes, aš 
su prosu išdeginau didžiulę skylę.

-Nesijaudink, brangioji. Aš dar turiu tą mėlyną.
-Tikra laimė, kad tu jį turėjai. Aš to kostiumo kelnes 

panaudojau sudegintom kelnėm sulopyti.
***

Policininkas prisiartina prie žmogaus, kuris kažką 
krapšto elektros stulpo šone.

-Ką tamsia čia darai? -klausią policininkas.
-Ką darau? Ogi noriu atrakinti buto duris, -sako 

žmogelis, rodydamas policininkui raktą.
-Bet čia ne durys,’žmogau. Čia tik stulpas, -sako 

policininkas.
-Ką man čia, ponuli, aiškini. Ar nematai, kad antrame 

aukšte dega šviesa? Tai maniškė dar nenjiega.
’ *»* .

Žmogus, nuėjęs pas gydytoją:
-Ar galite man pagelbėti, labai ūžia galva.
-Nieko negaliu padėti, kad tuščia, lai ir ūžia.

-Ponas gydytojau, ką daryti, skauda koja.
-Šlubuok.

■
Kaimo gydytojas, gerokai viršindamas leidžiamą 
greitį, zvimbia savo automobiliu.
Šalia sėdinti žmona sunerimsta:

-Lėčiau, tave policininkas sustabdys.
-Nestabdys. Aš jam liepiau guląti, jei jis nori pagyti.

♦ ♦♦

Policininkas sustabdo jauną moterį, ką tik pažeidusią, 
eismo taisykles:

-Ar jūs žinote, kodėl jus dabar sustabdžiau?
Ši, nekaltai į jį žvelgdama, taria:

-Leiskit pagalvoti. Turbūt jūs nevedęs ?

Mokytoja klausia mokinių:
-Na. vaikai, kokius gerus darbelius jūs padarėte 

praėjusią savaitę?
-Aš padariau bent du,-giriasi Tomukas.
-Kokius?
-Šeštadienį aš aplankiau močiutę. Ir ji tuo labai

apsidžiaugė.
-Bravo. O antrasis?
-Sekmadienį išvažiavau ir močiutė tuo dar labiau 

apsidžiaugė.

-Mamyte, kada tų.man nupirksi broliuką?
-Kai turėsiu pinigų.
-Paimk kreditan, užaugęs aš grąžinsiu skolą.

Iš L.S.S. Europos rajono leidinio BUDĖKIME
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