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Iš „Rinkinėlio Stovyklai” 
Vysk. Baltakio Sielovados 
Tarybos Leidinio

VIEŠPATIE JĖZAU, PASIGAILĖK

- Viešpatie, prašai mūsų dalintis su kitais: 
atleisk mums, kai galvojame tik apie save

- Viešpatie, prašai mūsų dirbti visa širdimi: 
atleisk mums, jei nedarėme, ko kiti mūsų prašė.

- Viešpatie, prašai mūsų nešti taiką: 
atleisk mums, kai susibarėme su kitais.

- Viešpatie, mes turime mylėti visus:
atleisk mums, jei buvome kitiems nedraugiški.

- Viešpatie, turėtume žaisti su visais:
atleisk mums, kai ko nors nepriėmėme į žaidimą.

- Viešpatie, prašai mūsų klausyti tėvelių ir kitų 
vyresniųjų:
atleisk už neklusnumą.

Viešpatie, mokai mus kitiems atleisti: 
atleisk mums, jei su kitais nesusitaikėme.

PADĖK MUMS BŪTI IŠTIKIMAIS

- Kiekvieno žmogaus gyvybei -

- Mūsų visų geriems norams -

- Savo namelio (būrelio, skilties) ir stovyklos na
riams -

- Mūsų lietuvių tautai -

- Darbui, žaidimams ir poilsiui -

- Laikui, kuris taip greit praeina -

ATLEISK MUMS, VIEŠPATIE

- kai nesame ištikimi vertybėms, kurias pripažįs
tame -

- kai pasirenkame blogesnį dalyką, gerai žinodami 
geresnį -

- kai sau nepritaikome to, ką iš kitų reikalaujame -

- kai nekreipiame dėmesio į blogį, kuris mūsų nelie
čia, o per daug jautriai atsiliepiame į tai, kas mus 
liečia -

- kai sunkiai matome gėrį kituose ir dar lėčiau blogį 
savyje -

- kai kietai teisiame kitų klaidas ir išteisiname 
savąsias -

STIPRINK MUS, VIEŠPATIE

- kad gyventume pagal tai, ką tikime ir tau pažadėjo
me -

- kad būtume žmonės, kuriais kiti gali pasitikėti -

- kad būtume ištikimi draugams, šeimai ir tėvynei -

- kad būtume malonūs ir jautrūs kitų jausmams -

- kad būtume ypatingai mandagūs savo artimie
siems -

- kad būtume drąsūs ir ištvermingi, kai nesiseka -

- kad panaudotume ir vystytume gabumus, kuriuos 
mums davei -

- kad taptume žmonės, kurie verti pagarbos -

- kad globotume šią žemę ir visa tai, kas gyva -
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Skautų globėjo šv. Jurgio dienos proga pasikalbėkime apie tai. Ieškodama minčių 
šiam straipsneliui pradėjau sklaidyti pagrindinį skautišką vadovėlį-TAU, VADOVE. Iš 
tikrųjų jame telpa du leidiniai-Lordo Baden-Powellio SKAUTŲ VADOVUI ir prof. Stasio 
Šalkauskio SKAUTŲ PASAULĖŽIŪRA. Šių dviejų knygų sujungimas buvo sąmoningas, 
nes abu autoriai pristato skautybės ideologijos esmę ir mintį. Prof. St. Šalkauskis savo 
mintis remia Lordo Baden-Powellio anksčiau minėtu vadovėliu. Man ši knyga visada buvo 
neišsemiamas skautiškosios minties lobynas. Metams bėgant, skaičiau jį daug kartų; iš jo 
atėjo mano skautiškasis susipratimas, iš jo - susižavėjimas skautybe, iš jo - stiprybė, kai 
aplink kartais būdavo tamsu. Ir panorau šiandien nors keliomis mintimis šiuose puslapiuose 
su Jumis pasidalinti.

Galite aprengti beminką kaubojumi, Tommy ar Jack, galite mankštinti jį, kol jis bus 
šaunus, kaip paveiksliukas, bet nevisuomet išeis, kad jis yra didvyris ar šventasis. Tai daro 
vidinė dvasia - rašo Baden-Powellis. Prof. Šalkauskis gi savo veikalą pradeda šiuo sakiniu: 
Kalbėti apie organizacijos pasaulėžiūrą reikia įžvelgti jos esmėje sielą, kuri ją judina.

Taigi, abu autoriai skautybę svarsto kaip dvasinę-moralinę-religinę vertybę, 
paliesdami pačią jos esmę ir visapusę įtaką žmogaus gyvenime. Gal kartais užmirštame, gal 
pakankamai neįsąmonijame skautybės įkūrėjo pagrindinės minties, būtent kad skautybė 
moko ne kaip pragyventi, bet kaip gyventi. Tiesa, Baden-Powellis skautybę lygino žaidimui, 
tačiau čia pat pastebėdamas, kad į žaidimą reikia žvelgti teisingoje šviesoje. O kaip jis tą 
šviesą suprato, turbūt geriausiai nusako jo paskutine valia ant jo kapo pastatytas paminklas, 
kuriame iškaltas ženklas: ratas - o jo viduryje taškas. Tai skautiškas keli ženklas: Nuėjau 
namo.

Pajudinęs naują auklėjimo idėją, Baden-Powellis turėjo duoti jai ir teorinį-ideologinį 
pagrindą. Prieš rašydamas skautų įstatus, jis išstudijavo visos epochos auklėjamąją 
literatūrą, ypač kreipdamas dėmesį į riterių laikus. Jis stengėsi apimti ir duoti skautybei visa 
tai, kas visais laikais kėlė ir kelia žmogų ir kas eina per žmonių kartas ir amžius gyvąja 
dvasia.

Šių studijų ir savo gyvenimo praktikos dėka, pastebėjęs, kad jaunimą ypač pagauna, 
skatina ir žavi žygiškumas, riteriškas pasišventimas, nuotykingumas, nepaprastumas, Baden- 
Powellis tuo ir parėmė organizacijos ideologinę programą. Baden-Powellio skautybės 
paskirtis yra ugdyti pilnutinį žmogų. O tą pilnutinį žmogų jis supranta kaip junginį 
religinių-tautinių-humanistinių savybių. Todėl visų pirma jis jį atremia į Dievą. Ne 
abstraktų Dievą, ne teoretinį tikėjimą, bet praktišką religingumą, apie kurį jis kalba šitaip: 
Pasaulėžiūros lavinimas, aišku, prasideda nuo pagarbos Dievui. Pagarba Dievui ir artimui 
bei pagarba sau, kaip Dievo tarnui — kiekvienos tikybos pagrindas. Tikyba tegalima 
persiimti, bet negalima jos mokyti. Tai nėra drabužis, dengiąs išorę ir dėvimas tik 
sekmadienį. Tikyba yra tikra berniuko būdo dalis, sielos išsiugdymas... Pamokslas glūdi 
gamtos pažinime, pvz., paukščių gyvenime: kiekvienos plunksnos panašume į tokio pat 
paukščio plunksną, nors ir už 10,000 km. Visa tai vyksta be žmogaus pagalbos, bet pagal 
Dievo Kūrėjo dėsnius. Savo įsitikinimą religijos atžvilgiu skautybėje Baden-Powellis daug 
kartų patvirtino, sakydamas: Skautas yra visų pirma tikintysis žmogus; atmetu bet kurį 
skautizmą, kuris neturi savo pagrinde religijos. Iš šito religingumo kyla gerojo darbelio 
prasmė ir mintis.

Gerojo darbelio paskirtį Baden-Powellis apibūdina šitaip: Tai pats geriausias 
žingsnis tikram, o ne teoretiškam krikščioniui išugdyti. ...Jei manęs klaustų, kuri yda 
labiausiai įsigalėjusi pasaulyje, pasakyčiau - egoizmas. Egoizmui iš šaknų išrauti - paprotys 
daryti gerus darbelius. ...Pamažu berniukas pradeda suprasti, kad jo pareigos Dievui yra 
rūpintis ir ugdyti, kaip šventus jam patikėtus dalykus, visus gabumus, kuriais Dievas jį 
aprūpino kelionei per šį gyvenimą: kūną su jo sveikata ir jėga, skirtus Dievui tarnauti; protą 
ir jo stebuklingą galią protauti, atsiminti ir įvertinti, iškeliančią žmogų aukščiau gyvulių 
pasaulio; sielą, tą dieviškąją kibirkštėlę jame—būtent, Meilę, kurią galima ugdyti ir stiprinti
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nuolatiniu pasireiškimu ir praktika. Tuo budu mokome berniuką ne tiktai remtis Dievo 
Malone, bet ir vykdyti Jo Valią, rodant meilę artimiesiems.Prof. St. Šalkauskis apie gerąjį darbelį sako šitaip: Geras žygis nėra tas pats, ką bet 
kuris geras veiksmas. Būtų didelis nesusipratimas, jeigu skautas manytų, kad jis kaipo 
skautas yra tvarkoje, jei vienas jo veiksmas tėra geras, o kiti arba blogi, arba tik abejingi. 
Skauto dora, kaipo tokia, jau reikalauka, kad visi jo veiksmai būtų geri, ir kad viršaus Jis 
turėtų dar kasdieną bent vieną pasišventimo žygį. Geras žygis yra čia priešingybė 
apsiribojimui egoizme. Skauto asmenybė, kaip tik tuo laimi, kad ji duoda; tuo pražydi, kad 
ji miršta savo egoizmui.Baden-Powellis patiekia visą skautiško auklėjimo schemą-joje mes iš tikrųjų randame bet kokios skautiškos veiklos planą. Jis ypatingai iškelia kelias moralines ir dvasines vertybes, kurios formuoja mūsų būdą.Pirmoji yra riteriškumas. Prof. Šalkauskis apie tai sako: ...iš tikrųjų, 
skautizme yra atgimęs visai savotišku būdu tas riteriškumas, arba žygiškumas, kuris yra 
prigimtasis jaunatvės užsimojimas. Jaunasis žygiškumas nėra dar tasai tikras dorinis 
herojizmas, kuris subrendimo amžiuje yra ne kas kita, kaip šventumas. Bet jis jau yra 
nusikreipimas į šito vyriausio herojizmo pusę, nes taip ar šiaip negali būti šventojo be 
žygiškumo dvasios. Taigi žygiškumas yra pirmas herojizmo tarpsnis, arba net pati 
herojizmo jaunatvė. Skautizmas ir yra šios jauntavės apraiška; o kandagi jis atsirado ir 
išsivystė krikščioniškos istorijos laikais, tai jis ypatingai daug turi bendro su tuo 
riteriškumu, kurio žydėjimo laikas buvo viduramžiai.

O viduramžių krikščionijoje riterio priesaika, liturgiškuoju ritualu aprobuota, jungė 
su tarnavimu Dievui, tarnavimu silpnuoliams ir tarnavimu neturtėliams visas sielos ir kūno 
pajėgas: dėl šitos priesaikos visas riterio gyvenimas, visos jo aspiracijos, visos jo pastangos 
buvo palenktos jo, Evangelijos darbininko, atsakomybei; ir visas jo veiklumas tiek savo 
intencjomis. kiek ir išdavomis, turėjo būti krikščionies veiklumu ir fiziniu, ir intelektualiniu, 
ir moraliniu, ir visuomeniniu atžvilgiu.Nuo žygiškumo arba riteriškumo neatskiriamos yra dvi savybės: garbės jausmas ir pareigingumas. Garbės jausmas reikalauja ištesėti savo pasižadėjimą. Savo garbe pažadėdamas savo pareigas atlikti skautas todėl yra garbės ir pareigos žmogus.Antroji yra d r a u s m ė. Jei tauta nori klestėti, ji turi būti drausminga, o minios 
drausmė yra pasiekiama tik per paskirų žmonių drausmingumą. Drausme vadinu 
paklusnumą vyresnybei ir kitiems pareigos įsakymams, rašo Baden-Powellis.Trečioji savybė - pasitikėjimas savimi. Atliktos pareigos, vyresniųjų paskatinimas ir tolimesnės atsakomybės patikėjimas ugdo pasitikėjimą savimi, ir tai teikia vilties ir drąsos gyvenimo kovos įtampoje.Ketvirtoji - gyvenimo džiaugsmas. Laimė, sako Baden-Powellis, yra 
vidinės sąžinės ir išorinio jausmo susiliejimas. Ji randama, kai sąžinė bei jausmai 
patenkinti. Jei šis apibrėžimas teisingas, išeitų atvirkščiai, kad grožio įvertinimas neteikia 
laimės, jei sąžinė nerami. Taigi, norėdami, kad berniukai gyvenime būtų laimingi, turime 
juos pratinti daryti gera artimiesiems ir, be to, pažinti ir įvertinti, kas gamtoje gražu. Kas 
sugeba, skaito knygas upeliuose, girdi akmenis kalbant ir visur mato gera.Skautybės įkūrėjas Lordas Baden-Powellis iš tiesų kovojo už žmogų-pilnutinį žmogų-dvasiniai ir fiziniai sveiką žmogų. Jo kova yra labai suasmeninta, nes ji parodo kiekvieno žmogaus nepaprastą vertingumą, didingumą, visus jo talentus ir galimybes. Čia ir yra šitos kovos prasmingumas ir žavesys, nes jos dėmesio vertas yra kiekvienas žmogus, pradedant pačiu mažiausiu ir silpniausiu.
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Toks tad yra skautiškasis tikėjimas. Tačiau tikėjimo išpažinimas taip pat stato tam 
tikrus standartus jį išpažįstantiems. Todėl, kai kalbame apie skautišką tikėjimą, turime 
priimti jį visumoje. Siela-tiek kaip žmogaus fizinės ir dvasinės, tiek kaip ir organizacijos 
gyvybės principas, yra nedaloma. Lygiai kaip kiekvienas mūsų žmogiškas veiksmas yra 
mūsų visos dvasinės būtybės apsireiškimas, taip ir skautybės sielos veikimas yra nedalomas, 
neskaidomas.
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Negalime tad tik atsiriekti dalį to, kas mums asmeniškai patinka, o visa kita atmesti. 
Šitaip išgyvenama skautybė neatstovauja tikrosios skautybės minčiai, ir iš tikrųjų skautybę 
griauna.

Skautybę mes arba priimame tokią, kokia ji yra visumoje, t.y. religinėje, tautinėje ir 
žmogaus meilės šviesoje, arba jos visai nepriimame. Mes jos net neinterpretuojame, nes tai 
jau atlikta-mes tik išpažįstame ir - išpažindami - vykdome.

Šitaip išgyvenama - skautybė tampa nepaprastai didelė vertybė ir jėga. Tokia 
skautybė ir iš jos išplaukiantis mūsų skautiškumas dar ir šiandien šildo ir šaukia. Ir vėl iš 
naujo pavilioja...

¥¥¥' 
<¥'

Sek skautų globėją šv. Jurgį: 
naikink pikta pasaulyje, o pirmiausia 
pačiam savyje.

Šeštasis skautų įsakymas

* ♦ ♦

Skautų šūkis yra gražiausias iš 
gražiausių: Dievui — Tėvynei — 
Artimui. Belieka tuos šūkius 
gyvenime realizuoti. Tai tačiau 
padarys t ik jūsų pačių pastangos ir 
jūsų vadų sumanumas, pajėgumas 
pažadinti tas gerąsias jėgas, kurios 
glūdi jumyse.

vysk. V. Padolskis 

tikslui skautai turi atskirą 
jauniesiems pritaikytą auklėjimo 
metodą. Čia skautas išmoksta 
paprastu praktišku būdu tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui ir toje 
triguboje tarnyboje pasižymėti — 
būti riteriu. Todėl jis iškilmingai 
duoda įžodį ir bučiuoja vėliavą, kuri 
tą kilnų idealą vaizduoja.

v. s. kun. §t. Kulbis, SJ

.Jn“n“n“r _uXL

■Bag:

Didvyris nėra tik tas, kuris miršta 
dėl savo jdėjos, bet ir tas, kurs nuolat 
rūpinasi savo jdėjos įgyvendinimu. 
Net ir smulkūs kasdieniai darbai, 
ypač geri darbai savo artimui, 
reikalingi pasiaukojimo, kilnios 
sielos, meilės savo broliui ir seseriai, 
ištikimybės savo siekiamiems 
tikslams. ■

v. s. kun. Pr. Garšva, MIC

Idealo siekime skautai 
nėišsiskiria iš kitų žmonių, bet ryškiai 
skiriasi to idealo siekimo būdu. Tam
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Tęsinys
iš viršelio 2 pusi.

(Mielas “Skautų Aide", Aide, Aiduži,
Tau jau 75-eri metai! Vaje, vaje!, bet Tu 

nei į pensiją išeiti ruošies, nei senatvės žymių 
nerodai. Tu vis dar jaunatviškųi juokauji, 
Šmaikštauji ir vis mus skąutamoksuo dar vis 
tebemokai.

(jyvuoki aidėk, Šviesk!
Sesė S of. jelionienė 
buv. redaktorė 1976-78 m.

Brokai ir sesės,
jus pasveikinti mus paskatino viena žinia 

iŠ Lietuvos, būtent, Anykščių ateitininkų 
jaunimo kuopa pasveikino kų tii^ 
Anykščiuose įsisteigusį skautų vienetą.

Tai pavyzdys mums. (Mes veikiame 
užsiėmę savo darbu ir nepastebime kitų Šalia 
dirbančių vertingą darbą. Ta žinia atkreipė 
dėmesį į jūsų darbus ir į jūsų siekius, 
įkvėptus jūsų Šūkio ” "(Dievui, Tėvynei ir 
Artimui".

Šiuo metu, kai Švenčiate "Skautų Aido" 
75 metų sukaktį, sveikiname jus ilgametėje 
veikloje, o ypač brokus ir seses, kųrŠČiusius ir 
tebekurstančėius Žurnalo gyvavimo liepsną, 
ugdant jaunimą Šių idealų Šviesoje, o taip pat 
perduodant tuos idealis taip labai jų 
reikalingai jaunajaikartai mūsų Tėvynėje.

Ateitininkų Sendraugių S-gos 
vardu Dr. Algis (Narvilas 

ir ‘Kęstutis A. Trimakas

4“4-4- 4- 4“ 4-4-4*

(Mes Clevelando broliai ir sesės 
sveikiname Skautų Aidą 75 metų 
Deimantinio jubiliejaus proga. Sveikiname 
tuos, kurie piešia, rašo, iliustruoja ii 
siuntinėja mūsų brangų Skautų Aidą.

(Jfįgaledami dalyvauti sukaktuvinėje 
Šventėj e siunčiame paramą Skautų Aido 
tęstinumui.

v s. VI. Bacevičius
Skautų Aido bendradrbis nuo 193 7 m.

(Tegalėdamas dalyvauti “Skautų aido" 
sukaktuvinėje Šventėje, bent mintimis 
stengiuosi būti jūsų tarpe. Tartum atsisėsti 
prie bendro susimąstymo lauželio, kur 
jaukioje ramybėje yra gera peržvelgti, kas 
daryta, kas daroma, kas darytina, kad 

“Skautų aido” aidėjimas ne tilj skelbtų, kas 
esame, bet sakytų ir kas turime būti, derinant 
kiekvieną skautų-Čių įstatą su gyvenimo 
praktika.

Skautas linksmas ir nenustoja vilties - 
tegu Ši mintis lydi visus “Skautų aido" 
darbuotojus bei skaitytojus pasitinkant 2000- 
tuosius

vs. C. Senkevičius
“Skautų aiso" redaktorius 

Toronte 1957-1963 m.

Skautė 1950 - 1960 m. A. Sutkuvienės pies.
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$ @SENOVĖS LIETIVU TIKĖJIMAI
Velykų rytų saulė teka pasišokinėdama.
Jei kas pirmų Velykų dienų iki pietų ateina į svečius, 

sakoma, kad blusas iš savo namų atnešė.
Jei rašant ant margučio nesueis raštas, nelabai 

seksis: jei piemenukas rašo, į jo bandų įsisuks vilkas ir t. t.
Nuo Velykų eglutės dovanoti kiaušiniai atneša laimę, 

sveikatų, apsaugo nuo ligų, nesėkmių.
Pasiklydus miške reikia atsiminti, su kuo per Velykas 

muštas pirmasis margutis, tada "blūdas" išnyks — rasi 
kelių.

Velykų rytų valgant reikia nupilti po stalu tris 
šaukštus valgio vėlėms, kurių niekas neprisimena.

Jei Velykų naktį nuėjęs prie upės nusiprausi, būsi 
visada baltas.

Kad velykinis pyragas gerai krosnyje keltųsi, šei
mininkė su tešla turi tris kartus apibėgti apie trobų.

Per Velykas šeimininkė turi išvirti kuo daugiau 
kiaušinių. Tada užaugs geresnės bulvės, rudenį daugiau 
jų prisikas.

Pirmų kiaušinį, kurį vaikas gauna kiaušiniaudamas, 
tėvai paima ir padeda, o kilus gaisrui su juo apibėga 
aplink degantį pastatų ir įmeta į ugnį. Tada ugnis 
nesiplečia.

Norint, kad pavasarį paukščiai lengviau ristųsi iš 
kiaušinių, gyvuliai greičiau numestų žiemos plaukų, 
greičiau medžiai sprogtų, greičiau keltųsi žolė, reikia 
surinkti margučių lukštus ir juos sudeginti.
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KITOS SVARBIOS PASTABOS

1.
2.
3.
4.

SKAUTO/SKAUTES 
STOVYKLINIAI 

REIKMENYS
PATALINĖ

1. Miegamas maišas
2. “' " ' ■"
3.

Čiužinys - pripučiamas ar foam 
Suliankama lovutė

4. Pagalvė su 2 užvalkalais 
Vilnonė anklodė

APRANGA

Darbo uniforma su tunto ženklu
Stovyklos marškiniukai su skautų ženklu
Tvarkinga uniforma
Dvejos trumpos skautiškos kelnės

5. Dvi poros ilgų unit kojinių
6. Stiprios ilgos kelnės ir marškiniai
7. Šiltas megstukas
8. Lietpaltis ir lietaus batai

Kojinių pamaina
Pora batų su kietais padais eiti į iškylas 

(biking boots)
Maudymosi kostiumas
Šilta pižama

TUALETINIAI REIKMENYS

1. Du rankšluosčiai
2. Muilas ii’muilinė
3. Dantims šepetukas ir pasta
4. Sukos ir šepetys
5. Siūlų, adatą, sagų
6. Keletą nosinių

{VAIRŪS

1. Pieštuką ir popieriaus
2. Užrašams sąsiuvinys
3. Vokų ir pašto ženkliukų

Lauko bonka vandeniui
5. Kišeninė elektros lemputė
6. Kuprinė
7. Maišas nešvariems drabužiams
8. Virvelė mazgams ar surišimui

4.

6.
7.
8.

1. Sužymėti visus daiktus pavarde ir inicialais.
2. Ant bagažo užrašyti pavardę ir tuntą.
3. Ant bagažo užrišti ar užklijuoti kortelę su pavarde ir adresu.
4. Stovyklon nusivežt i visų savo daiktų sąrašą.

Pižama yra būtina, nes negalima miegoti su drabužiais.
Stovykloje nešiojama stovykliniai marškiniukai ir kelnės - darbo uniforma.
Pinigų į stovyklą vežtis ne daugiau kaip $ 10.00.
Nesivežti nereikalingų daiktų - čia išvardinti daiktai pilnai pakanka
stovyklavimui.
Negalima vežtis: radijo aparatų, žurnalų, žvakitį degtuktį maisto, kirvių, peilių. / 

1 (). Iš stovyklos bus siunčiami namo visi kurie atsiveš ar naudos narkotikus, 
alkoholinius gėrimus, ne daktaro prirašytus vaistus ir nesilakys bendros 
stovyklos tvarkos.

9.
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VIII TAUTINES STOVYKLOS VADOVYBE
Viršininkė
Viršininkės Pavaduotoja 
LS Brolijos Viršininkas 
LS Seserijos Viršininkė 
A. S. S. Stov. Viršininkas 
Komendantas
Adjutante
Registracija ir Finansai

v. s. Birutė Banaitienė 
v. s. fil. Laima Kiliulienė 
v. s. fil. Albinas Sekas 
v. s. fil. Rita Penčylienė 
s. fil. Rimas Griškelis 
v.s. Gediminas Deveikis 
v. s. fil. Meilė Mickienė 
v. s. Irena Markevičienė
v. s. fil. Danutė Marcinkevičiūtė

TAUTINE
STOVYKLA
PAXTON • MA

1998

VHI-JI

Dvasios vadovai

Religinė Programa 
Laužavedžių Koord. 
Ūkio Paruošimo Viršininkas 
Maitinimo Viršininkė
Laikraštėlio Redaktorė 
Tarpmiestinis Transportas

Svečių Priėmimas

Apsaugos Viršininkas
Skautininkių/ ų/ Bendrijos
Ambulatorija Virš.
Vandens Apsauga
Krautuvėlė

Paštas
Stovyklos Įrengifnai
Stovyklos Papuošimai

v. s. fil. kun. Antanas Saulaitis
kun. Algis Gudaitis 
vysk. Ansas Dumpys , 
s. Aldona Lingertaitienė 
s. Jūratė Neimanienė 
s. Gintaras Čepas 
Daiva Navickienė
j. v. s. Genovaitė Treinienė
v. s. Bronius Naras
v. s. Vytautas D ilba
ps. Gloria Adomkaitienė
v. s. fil. Sigitas Miknaitis 
v. s. fil. Petras Molis
John Aiello
v. s. Irena Lileikienė
vyr. sk. Diana Juodaitytė 
BSA Staff
v. s. Česlovas Kiliulis
v. s. Albina Ramanauskienė 
v. s. Mikas Banevičius
v. s. Stasys Ilgūnas
s. Bronius Banaitis ir vyčiai 
s. Valentina Čepienė
s. Irena Veitienė

STOVYKLOS 
MOKESČIAI

Vienas stovyklautojas 
$250.00 

Vieną savaitę 
$175.00

Nuolaidos šeimoms 
du stovyklautojai 

$390.00 
Trys 

$500.00 
Keturi 

$600.00 
Vieną savaitę 

du stovykl.$275.00 
trys $375.00 

Keturi $460.00

rugpjūčio 9d.
Sekmadienis

nu « »uls ramiu
)IWHi

rugpjūčio 16d. SUKAKTUVIŲ DIENA
Sekmadienis Meldziame's, švenčiam

šv. Mišios
Iškilmingos sueigos

rugpjūčio 17d.
Pirmadienis

SESTOS TS DIENA 
Dainuojam, šokam

ATVYKIMO DIENA
Atvyks tam

Pamaldos
Stovyklos atidarymas

rugpjūčio 12d.
Trečiadienis

TRECIOS TS DIENA 
Tarnaujam, mokomės

rugpjūčio 18d. SEPTINTOS TS DIENA
Antradienis Rodom, darom

rugpjūčio 13d KETVIRTOS TS DIENA 
Ketvirtadienis Žaidžiam, vaidinant

rugučio I9d_ 
Treciadie. s

rugpjūčio 10d. PIRMOS TS DIENA 
Pirmadienis įsirengtam, puosiamės

Bendras susipažinimo laužas

rugpjūčio lid. AN 1 ROS TS DIENA 
Antradienis Dirbam, padedam

rugpjūčio 14d.
Penktadienis

rugpjūčio 15d.
Šeštadienis

PENKTOS TS DIENA
Draugaujam, dalinamės rugpjūčio 2.0d.

Ketvirtadienis
80 METU LSS JUBILIEJAUS Di
Džiaugiamės, didžiuojamės

Paradas rugpjūčio 21d.
Bendras laužas Penktadienis

SKAUTYBES SIEKIŲ DIENA 
Pasizadam, prisiekiam

Bendras laužas

STOVYKLOS TVARKYMO D'
Tvarkomos, atsisveikinam

Stovyklos uždarymas

IŠVYKIMO DIENA
Keliaujam namo
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PROTĖVIU ŽEME
4

Vm-slos Tautinės stov. daina i Irena šerellenė

Pro- te-viy 
Skau-ty dai-

ze - me zy- 
nom su-ai-

dek,
dek,

Faustas Strolia 1998
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LSS SKAUČIŲ SESERIJOS 
VADUOS PASIRUOŠIMAI 

TAUTINEI STOVYKLAI
Pradėjome jubiliejinius 80 

skautiško gyvenimo metus. 
Tai metai VIII Tautinės sto
vyklos, kuriai jau pradėjome 
sparčiai ruoštis. Sudarome 
stovyklų ir pastovyklių vado
vybes, planuojame šią didelę 
skautišką šventę kuo iškil
mingiau atšvęsti. Šiame ap
linkraštyje suteiksiu Jums 
kiek galima daugiau informa
cijos apie Tautinę stovyklą.

Stovyklos data ir vieta:
Rugpjūčio 8-20, Treasure 

Valley Boy Scout Camp, Pax
ton, MA. Visi vadovai šuva 
žiuos rugp. 8 d., o skautai at
vyks iki rugp. 9 d. Stovyklos 
atidarymas įvyks sekmadie
nio, rugpjūčio 9 d. vakare.

Stovyklavietė:
Stovyklavietė yra 1,600 ak

rų ploto, prie labai gražaus 
ežero. Stovyklavietėje yra ne
mažai pastatų: konferencijos 
centras, virtuvė, salė, valgyk
la, rankdarbių ir žuvavimo 
įrankių nameliai, krautuvėlė 
ir kt.

Stovykliniai užsiėmimai:
Stovyklautojų vartojimui 

yra nemažas kiekis laivelių — 
burinių, kayakų, karinių bai
darių ir vienas 20 pėdų burlai
vis. Taip pat yra geras pa
plūdimys maudimuisi. Yra 
daug vietos iškylauti, pioneri- 
jos vieta, šaudykla (Rifle 
range), žuvavimo įrankiai, bei 
šaudymas lanku (archery).

Pašto vyklės:
Kiekvienoje pastovyklėje yra 

platformos palapinėms, „aero- 
dak shelters” pastogė su ce
mentinėmis grindimis ir sta

lais, bei virtuvė su vandentie
kiu maisto pasigaminimui.

Palapinės:
Stovykloje yra daugiau 400 

palapinių. Ūkio skyrius vėliau 
praneš ar reikės atsivežti pa
lapines ar ne. Stengsimės su
daryti sąlygas, kad palapinių 
vienetams nereikėtų gabentis. '

Valgykla:
Yra pastatyta valgykla, ku

rioje reikės valgyti pamaino
mis, nes joje telpa tik 200 as
menų. Į stovyklos programą 
įtrauksime, kad pastovyklės 
gamintųsi maistą vieną kartą 
per dieną.

Stovyklos mokestis:
Registracijos mokestis ■— 

100 dol.
Stovyklaujant 14 dienų, vie

nas stovyklautojas moka 250 
dol.; du stovyklautojai iš 
šeimos — 390 dol., trys sto
vyklautojai iš šeimos — 500 
dol., keturi stovyklautojai iš 
šeimos — 600 dol.

Stovyklaujant 9 dienas vie
nas stovyklautojas moka 175 
dol., du stovyklautojai — 275 
dol., trys stovyklautojai — 
375 dol., keturi stovyklautojai
— 460 dol.

Bendra stovyklos vado
vybė (dalina):

Stovyklos viršininkė — v.s. 
Birutė Banaitienė

Stovyklos virš, pavaduotoja
— v.s. fil. Laima Kiliulienė

Komendantas •— v.s. Gedi
minas Deveikis

Rigistracija ir finansai — 
v.s. Irena Markevičienė, v.s. 
fil. Danutė Marcinkevičiūtė

Sekretorė -— v.s.fil. Meilė 
Mickienė

Laužavedžių koordinatorius
— s.fil. Vladas Žukauskas

Bendrijos viršininkė — v.s. 
Irena Lileikienė

Laikraštėlio atstovė — v.s. 
Vida Jankauskienė

Stovyklos papuošimai, rank
darbiai ir parodėlės — v.s. fil. 
Gilanda Matonienė, v.s. Ra
mutė Česnavičienė, v.s. Milda 
Kvedarienė

Nakties budėjimas ir žai
dimai — s. Aldona Lingertai- 
tienė

Jaunų šeimų pastovyklės 
viršininkė — s. Rasa Karve- 
lienė

Paukštyčių pastovyklės vir
šininkė — s. Laima Rupins- 
kienė

Skaučių pastovyklės virši
ninkė — s. Dalia Trakienė

Prit. skaučių pastovyklės 
virš. — ps. Rasa Conklin

Vyr. skaučių pastovyklės 
virš. — s. fil. Naida Šnipaitė

Jūrų skaučių pastovyklės 
virš. — s. fil. Taiyda Chapętta

Kitos vadovybės narės (na
riai) bus paskelbti vėliau (ga
vus jų sutikimus).

Pastovyklių viršininkės pas
kelbs savo štabų sudėtis vė
liau.

Seserijos pastovyklės va
dovybė (dalina):

Viršininkė . — v.s.fil. Rita 
Penčylienė

Viršininkės pavaduotoja ir 
programų koordinatorė — v.s. 
Marytė Utz

Komendante — ps. Rūta 
Sušinskienė

Adjutante — v.s. Giedrė 
Stankūnienė

Laužavedė ir dainavimas — 
s.fil. Julytė Žukauskienė
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Pasiruošimas stovyklai: | 
Finansų telkimas — sesė f 

Milda Arlauskienė labai daug f 
dirba, stengdamasi sutelkti | 
kuo daugiau pinigų mūsų lote- | 
rijai. Išspausdinus loterijos bi- | 
lietus, ji išsiuntinės vienetų | 
vadovėms, kurios visą atskai- | 
tomybę už išplatintus bilietus, f 
bei surinktus pinigus turės at- = 
siųsti rajono atstovei. Šiuo rei- | 
kalu vienetų vadovės bus in- | 
formuotos vėliau. Kaip minė- | 
jau ankstyvesniame aplink- | 
raštyje, dalis surinktų pinigų | 
eis vienetams platinusiems bi- | 
lietus. Į

Garsinimas tautinės sto- | 
vykios bei raginimas kuo | 
daugiau skautiško jaunimo | 
stovykloje dalyvauti — ra- | 
ginu visus vienetus tai atlikti | 
Kaziuko mugių metu. Galima | 
padaryti atitinkamus plaka- | 
tus, platinti loterijos bilie- | 
tėlius, padaryti nuotraukų | 
kolažą iš buvusių tautinių sto- f 
vykių, vaidinimus stovyklos | 
tema, iškabinti stovyklines f 
gaires ir t.t. |

NARIO MOKESTIS

Prašau visas vienetų va- | 
doves nedelsiant atsiskaityti | 
su sese Irena Markevičiene, f 
atsiunčiant jai nario mokestį 1 
ir registraciją. |

MES LIŪDIME

Reiškiame nuoširdžiausią = 
užuojautą v.s.fil. Lilei Milu- | 
kienei ir s. Rasai Karvelienei, | 
mirus brangiai mamai ir mo- | 
čiutei. |

Budėkime! |

v.s. fil. Rita Penčylienė |
LS Seserijos Vyriausia | 

skautininke |

GEGUTĖ
Tai dažnai Liettuvoje 

sutinkamas paukštis.Ir 
dainose apdainuotas. Tai 
pavasario pranašas. Bet 
prietaringų žmonių ma
nymu gegutės kukavimas 
skelbdavo nelaimę. Gegu
tė lizdo nesuka. Ji savo 
kiaušinius sudeda į sveti
mą lizdą. Tegul kiti jos 
vaikais rūpinasi. Žiemoti 
skrenda į Afriką/. Bet/ ge
gutė šiek tiek naudinga, 
nes minta vabzdžiais.
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MES SU DAINA
KIT! KU! KU! 2. Mums gegutės užkukuos, 

„Lovų nėr žaliuos miškuos, 
Gulkit skautai ant šakų 
Ku! Ku! Ku!“

Skautai, ženkim pirmyn! ir t. t.

3. Skautės šaukia „Oi! oi! oi!
Bijome miegot tamsoj“, 
O gegutės ant šakų 
Ku! Ku! Ku!

Skautai, ženkim pirmyn! ir t. t.

4. Skautai puošės tris paras
Ir pražudė kepures, 
O gegutės ant šakų 
Ku! Ku! Ku!

Skautai, ženkim pirmyn! ir t. t.

5. O kai laužas suliepsnos, 
Jau ir skautės nebijos
Nei gegutės, nei vapsvos — 
Jos miegos.

Skautai, ženkim pirmyn! ir t. t.

(Kai Tiaktj VtTŠ tamsauspušyno, 
patyla pilnatis mėnuo 
ir spinduliai jo varva, Žiba, 
spygliais žaliais kvapių pušy 
ir grynu, pilty, sidabru 
aplieja palapines baltas, 
suklupusias prie krašto miško, 
sargybinio Žingsniu ramiu 
aš tyliai žengiu per stovyklą-

(Po balta drobe ilsis broliai, 
tyip satylaipo mišty krykštę 
pavargo po dienos Žaismų 
ir karalystėje sapny 
dabar linksmi drugeliais 
skraido...

O man vis menas kitos naktys, 
tautos garbė seny laity. |
... ir plieno Šalmas galvą dengia, 
kilpinis taityus ant pelių... |

‘Budžiu aš Ptymuno krantuose - 
pikti kryžeiviai anapus ’...
Laužai, toliam krante liepsnoją, | 
apšviečia riterius piktus - 
‘Kaip tityKęstutis su pulkais 
į palyčius audra atskris, 
vai baisus Čia ištity mašys ■ 
raus Komunas sraunus |

kraujais!... į

Kylupušyne. Tiksužvengia 
žirgai tyžtyr toli, toli -

O aš Žengiu vėl per. stovyklą 
sargybinio Žingsniu ramiu. į

iŠ mano nerimtų svajų, 
tityPietų Kryžius spinksi ryštys.

m . - r |
v.s. (Bronius Žalys
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Toronto prityrusių skautų 
raugovė šių metų sausio 31 ir 
asario 1 dienomis iškylavo mūsų 
rautų stovyklavietėje Romuvoje, 
ikiuos, kad rasite vietos kokiam 
einančiam Skautų Aido nume- 
je įtalpinti mūsų iškylos nuotrau- 
l ir trumpą aprašymą.

GLOBĖJO ĮSPŪDŽIAI...

Kelionė į Romuvą be įvykio, 
autai mano mašinoj nuo pusiau- 
lio snaudė. Ilsėjosi ateinančiam 
rbui. Mums oras buvo labai 
olankus. Dienos buvo saulėtos, 
i buvo apie dvi pėdos sniego ant 
nės. Palyginus buvo „šilta” 
na, apie vienas laipsnis šalčio, 
ie 30F), o per naktį nukrito iki 
•ba 7 laipsnių šalčio (apie 20F). 
) laiku ne retas atsitikimas, kad 
a žemiau OF. Sunkiausias dar

bas buvo surasti, atkasti ir suvilkti 
ižtenkamai malkų mūsų laužui.

Po dienos darbų, visi vakarienę 
pavalgė, rūbai šlapi (arba tik drėg
ni, bet priklausė kiek kas voliojosi 
sniege per dieną), bet po truputį 
džiūvo, skautai buvo pavargę ir jau

pradėjo ilsėtis. Uždaviniai dar ne
baigti!! ... laužo kūrimo varžybos.

Uždavinys buvo: kas greičiausia 
užkurs laužą, kuris sniege degs 
bent dvi minutes. O buvo 2 pėdos 
sniego. Tamsoje pritsai susiporavo. 
Jie gavo tik tris degtukus. Pirmavo 
Arvydas Janušonis ir Justas Simo- 
nelis. Jie surado beržo tošies ir 
sumaniai uždegė degtuką į bato 
padą.

Ar ten buvome vieni? Ne! Per 
dieną ir į vakarą matėm kelis 
"snowbiles" ir girdėjom jų ūžimą 
tolumoje. Po kurio laiko ir tas 
nusiramino. Naktį, žiūrint per 
ežerą nebuvo nei vienos šviesos ir 
nei vieno garso. Tai tikrai buvo 
tylu ir ramu.

Pritsam nakvynė nesudarė 
sunkumų... Barakas izoliuotas ir 
šildytas. O vadovam jau kitas 
reikalas. Vadovai miegojo kitame 

barake. Ryte brolis Vincas rado, 
kad jo vandens puodukas buvo 
užšalęs.

Grįžtant vos išvažiavau ant 
greitkelio ir visi mano keleiviai 
užmigo. Pabudinau pusiaukelyj 
paklausti ar alkani? Jie vos atsakė, 
„Ne!” ir vėl užmigo. Atbudo jau 
arti prie namų.

Nuotraukoje draugovė stovi 
prie pastatyto „Quonset namelio”. 

Nieks nebandė jame miegoti. Gal 
kitais metais... Iš kairės stovi: 
Arvydas Janušonis, Justas Simone- 
lis, Vytas Ruslys, Saulius Simonavi- 
čius, Paulius Goudie, Darius Son- 
da, klupo Paulius Marijošius ir 
Tomas Jonaitis. Vadovai, kurių 
nėra nuotraukoje, buvo Romas 
Otto, Arūnas Dailydė, Vincas 
Liakas ir aš.

Sueigoje, savaitę po iškylos 
svarstėm, kas gerai pavyko ir kaip
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galėjom pagerinti. Visi nutarė, kad 
iškyla buvo smagi ir kad daug ką 
išmoko. Pasiūlyta kitais metais 
važiuoti dviem naktim, vežtis "to
boggans” — mažiau reikia nešti, 
mažiau maisto ir kad vadovai 
mažiau padėtų. Tik neaišku... Kas

Žiemos Iškyla Su Prityrusiais
Saulius Simonavičius

Anksti šeštadienio rytą turė
jom atsikelti. Dar ne saulė nebuvo 
pasirodžiusi iš rytų. Mes visi susiti
kome Cloverdale Mall prie Do
minion maisto krautuvės. Mes 
buvom pasiruošę bet kokiai gam
tos išdaigai. Kol kiti pakavosi 
daiktus į mašinas, aš įbėgau į 
Dominion ir prisipirkau reikalingų 
daiktų: saldainių. Pagaliau išvažia
vom ir važiavom gan ilgai. Susto
jom prie Tim Horton’s Romuvos ir 
privalgėm ponėkų ir kavos. Tai 
buvo mūsų paskutinis tikros prau
syklos naudojimas. Nuo tada, visi 
reikalai turėjo būti atliekami miš
ke.

Pasistatėm mašinas už Far
mer’s Field, ir turėjom viską nuo 
ten rogėmis vežtis per dvi pėdas 
sniego. Kai atsiradome vilkų pasto- 
vyklėje, sukrovėm laužą ir sudėjom 
daiktus į baraką. Tada pasiskirs- 
tėm/j grupes ir ėjom ieškoti malkų. 
Paskui valgėm pietus: dešreles. 
Tada brolis Romas Otto pamokė 
kaip pastatyti Quonset (beveik taip 
pat kaip "igloo"). Mes tą padarėm 
laužavietėje. Mudu su draugu 
užlipom ant valgyklos stogo ir 
nušliaužėm nuo jo. Išmokom, kad 
gali gan greitai įsibėgėti, kai visas 
sniegas nutirpsta ir lieka grynas 
ledas. Tada reikia saugotis!!! Kai 

kitais metais nakvos Quonset 
namelyje? O, kad vadovai mažiau 
padėtų... Gerai, tik važiuokim trim 
naktim! Vadovai tai tikrai pasil
sės!!

Algis Simonavičius

pagaliau Quonset buvo pilnai 
pabaigtas, pavalgėm vakarienę: 
kotlietai ir sriuba. Po dienos tiek 
daug darbo buvo labai skanu. 
Truputį pailsėjom ir tada turėjom 
konkursą: kas gali greičiausiai 
sukrauti laužą. Konkursui buvom 
suskirstyti į 4 grupes (du žmonės 
kiekvienoj grupėj). Čia išmokom, 
kad skauto geriausias draugas šiuo 
atveju yra benzinas!!! Po truputį 
kalbėjom apie dienos įvykius ir 
sugulėm į lovą saldaus miego. 
(Normaliai galvotum, kad būtų 
šalta žiemą miegoti, bet ne tada, 
kai turi DU šildytuvus ir miegi 
izoliuotam barake. Tikrai neįtar
tum, kad mes esame skautai, ar 
ne?).

Sekantį rytą pavalgėm pusry
čius ir išėjom pasivaikščioti. Brolis 
Otto ir brolis Dailydė mus išmo
kino ir parodė kaip galėtume išlikti 
gyvi, jeigu paklystame miške naktį. 
Brolis Otto parodė, kaip padaryti 
kojines iš laikraščių. (Tik nebandy
kite tą namuose, nes gali pradėti 
smirdėti gan greitai).

Sugrįžę atgal į baraką, susipa
kavom daiktus ir sulipome atgal į 
mašinas. Grįžom atgal į Torontą 
laimingi, kad viskas taip gerai 
mums pasisekė.

SESIŲ ŽIEMOS IŠKYLA

Sausio 31 ir vasario 1 d. 
„Dainos” skaučių dr-vė su glo
bėja s. fil. N. Simonavičiene, 
■draugininke vyr. sk. I.- Pet
rauskiene, adj. vyr. si. L. Sta- 
nulyte ir su 18 skaučių išky
lavo Woodland Trail vietovėje 
prie Auroros, kanadiečių sk. 
stovyklavietėje. Jos gyveno 
palapinėse, valgį gaminosi ant 
lauželio. Užsiėmimus vykdė 
pagal programą. Apie žiemos 
stovyklavimą aiškino kana
diečių skautų instruktorius. 
Taip pat apsilankė s. seselė 
Igne Marijošiūtė ir davė dvie
jų valandų pamokymus. Skau
tės stovyklautojos pažadėjo 
Maironio mokyklos vedėjai ps. 
G. Paulionienei. už atleidimą 
iš pamokų parašyti rašinius 
mokyklai, o gal ir „Tėviškės 
žiburiams”. Laukiam!

F.M.
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Vasaros stovykloje džiaugiamės dviem naujom vyr. 
skautėm. Julia Ubai (tėvas japonų kilmės, motina 
turi giminystės ryšių su lietuviais) Julia praveda 

sueigas, paruošia [žodžiams. Studentė. Mūsų 
dešinioji ranka. Regina Sinkūnaitė-Prokopienė, 
ilgus metus buvusi prit. skautė.

CLEUELRND
Vasario 16 d. minėjimas Clevelande. 
Organizacijos vėliavos įnešamos į 
Dievo Motinos šventovę. Vėliavas 
neša skautininkes M. Nasvytien'e ir 
R. Nasvytien'e Cleveland 1998.11.15. 
Foto V. Bacevičius.

Programoje dalyvavo ir šv. Kazi
miero lituanistines mokyklos moki
niai, kurie yra skautai ir skautės.

Ohio Gubernatorius George Voino
vich duoda autografą skautei T. 
Paškonytei.
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DETROIT

Detroito Gabijos ir Baltijos tuntų 
sesės ir broliai 40-sius metus tąsia 
gražią pavasario tradiciją beruošiant 
Kaziuko mugę.

Kaziuko mugės kaspiną perkirpo 
ir mugę, atidarė v.s. Jūratė 
Pečiūrienė. Jai padėjo jauniausia 
paukštytė ir jauniausias vilkiukas

Salė buvo pilna svečių. Pietus 
paruošė Onutė Abarienė, Lėlė 
Viskantienė ir talkininkės.

Prekystaliai buvo nukrauti 
įvairiais dirbiniais.

Nemažas susidomėjimas buvo 
žaidimais. Krepšinį laimėjo Marius 
Miliūnas ir Linas Kasputis. Jie 
gavo Vyto Zubricko paaukotus 
lietuviškus marškinėlius. Golfo 
žaidime dalyvavo tėvai prieš sūnus, 
draugai prieš draugus Laimėjo 
tuntininkas Paulius Jankus ir Chris 
Zombor.

Didžiojo “Velykinio stalo” 
loterija įvyko pabaigoje. Šioje 
turtingoje loterijoje buvo kumpis ir 
kitos gėrybės, paaukotos Anužių, 
Duobos, Karvelių, Narkevičių ir 
Sventickų.

Dėkojame visiem, kurie prisidėjo 
prie rengimo ir kurie aplankė.

v.k.
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Rūta Mikulionienė

Stefa Miškinienė

Žaidimai. Tadas AnužisAras Butkūnas

Mugė atidaro vs Jūratė Pečiūrienė kartu 
su paukštyte Diana Jankute ir vilkiuku 
Tadu Anužiu

Povilas Norkevičius tikrina laimėtojos 
bilietą : ||

.Paukštyčių stalas. ps i Daly 
ukasiewicz, Liana Šar aite, Die i

t 3 u <■ - _ d ic

šeimininkai. Sigitas Viskantas, Lėlė 
Viskantienė, Anatolijus Viskantas, Saulius 
Dėdinas, Onutė Abarienė
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CHICAGO TRADICINĖ KAZIUKO MUGĖ
Į tradicinę, jau keturiasde

šimtąją Čikagos skautų ir 
skaučių Kaziuko mugę Jauni-' 
mo centre, š.m. kovo 1 dieną 
vėl suvažiavo „gaspadoriai ir 
gaspadinės”, iš čia pat ir iš to
limų Čikagos priemiesčių, pa
bendrauti su Kaziuko mugę 
suruošusiais skautų,-čių vado
vais bei vilkiukus ir paukšty
tes į mugę atvežusiais tėve
liais, kurie prieš 40 metų pa
tys dar tik ruošėsi duoti vil
kiuko ar bebro, paukštytės ar 
ūdrytės įžodį. Dalyvavo ir dar 
keletas pirmosios Kaziuko 
mugės rengėjų, daug metų 
muges ruošusių, dabar tas pa
reigas atidavusių buvusiems 
vilkiukams ir paukštytėms.

— Ar tikrai ši jau keturias
dešimtoji Kaziuko mugė? — 
klausiau čia besisukinėjančią 
sesę s. Kazę Kuraitytė, lyg ne
norėdamas tikėti, kad mes jau 
tokie seni...

— Tikrai, tikrai! Ar neprisi
meni, kad Kaziuko mugės 
idėją parsivežėme iš ketvirtos 
Tautinės stovyklos Michigane 
1958 m. ir pirmąją mugę su- 
ruošėm 1959 m. kovo 5 dieną? 
— aiškino sesė Kazė, pirmoji 
ir ilgametė Kaziuko mugių 
rengėja, nes niekas taip gerai 
nevaldė pjūklo, kirvio ir grąž
tų bei kitų medžio dailinimo 
įrankių, kaip sesė Kazė, da
bar jau bežiūrinti į jaunesnių 
sesių darbus.

Padėka Globėjui 
šv. Kazimierui

Tradicinės Vilniaus Kaziuko 
mugės imitacija skautų tau
tiniam ir tradiciniam auklėji
mui, visiškai sutampa ir su 

skautų religiniu auklėjimu, 
švenčiant Lietuvos skautų glo
bėjo šv. Kazimiero dieną.

— Dar niekad nebuvo tiek 
daug žmonių atvykę į Kaziuko 
mugę, kaip šiandien, — džiau
gėsi ilgametis skautų kapelio
nas v.s. kun. Juozas Vaišnys, 
kai jį sutikęs sveikinau Jauni
mo centre.

— Ar tikrai? O man atrodo, 
kad šįmet salėje lengviau ju
dėti, lengviau prieiti prie pre
kystalių, negu pernai, — su
abejojau kapeliono statistika.

— Aš sprendžiu pagal žmo
nių dalyvavimą šv. Mišiose. 
Koplyčioje anksčiau užtekda
vo suolų. Šiais metais ir sto
vintiesiems vietos pritrūko. 
Čia gal prisidėjo naujieji atei
viai.

Gal prisidėjo naujieji atei
viai. Jų nemažai būna ir Pa 
šaulio lietuvių centre, Pal. 
Matulaičio misijoje pamaldų 
metu. Tiems, kurie yra iš Vil
niaus — Kaziuko mugė yra 
malonus tėviškės tradicijos 
išgyvenimas, buvęs ir okupaci
niu laikotarpiu. Kad šiandien 
Lietuva vėl laisva, kad jos gy
ventojai gali atvykti į Vakarų 
pasaulį, čia mokytis, čia už
darbiauti, kad sau ir ten liku
siems pagerinti ekonominę 
padėtį, dėkoti tenka šv. Kazi- 
mierui, o ne karo vadams ar 
diplomatams plačiame pasau
lyje.

Mugės atidarymas ir 
dalyviai

Ilgai buvęs tradicinis mugės 
atidarymas kaspino perkirpi- 
mu prie salės durų, jį atlie
kant garbės svečiams ir vy
riausiajai skautiškai vadovy

bei, šioje Kaziuko mugėje bu
vo pakeistas naujoviška tvar
ka. Vietoje kaspino buvo su
rištos tautinės juostos. Mugę 
atidarant jas atrišo tuntų pa
vyzdingiausi skautai,-tės: Ra
mūnas Stančiauskas iš „Li- 
tuanicos” tunto, Eglė Milavic- 
kaitė iš ,Aušros Vartų7„Ker- 
navės” tunto ir Žibutė Šaulytė 
iš „Nerijos” tunto. Atidarymą 
pravedė ps. fil. Vida Brazai- 
tytė. Ji per mikrofoną nuo sce
nos tarė atidarymo žodį, kuris 
šia proga galėjo būti trumpes
nis. Atrišus juostas, mugės 
garbės svečiai — Lietuvos ge
neralinis garbės konsulas Vac
lovas Kleiza, „Draugo” vyr. 
redaktorė Danutė Bindokienė 
ir uniformuoti Brolijos, Seseri
jos ir ASS vadovai,-vės, veda
mi mugės komendanto — rajo
no vado v.s. Gedimino Devei- 
kio, atliko salėje išsirikiavusių 
tuntų vienetų inspekciją, 
jiems paleidžiant skambius 
šūkius. Svečius ir vadovybę 
pirmiausiai pasitiko puošnus 
Akademinio skautų sąjūdžio 
paviljonas su knygomis, 
plokštelėmis, kasetėmis, atvi
rukais, tautinėmis juostomis, 
takeliais ir lietuviškais ries
tainiais. Visi Kaziuko mugės 
garbės svečiai buvo apdovano
ti didelėmis, saldžiomis Kaziu
ko širdelėmis ir pavaišinti ka
vinėse.

Atidarius mugę, sveteliai 
sugarmėjo į salę prie prekys
talių, prie loterijų pažiūrėti ir 
pirkti pačių skautų,-čių bei jų 
vadovų ir tėvelių padarytų 
gėrybių ir grožybių.

Tradicinės mugės 
gėrybės

Rankdarbiais ir gėrybėmis
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šioje Kaziuko mugėje jau ne
begalėjo lygintis su 10-ja ar 
12-tąja Kaziuko mugėmis, kai 
tame dešimtmetyje v.s. Vlado 
Vijeikio spaustuvės patalpose 
susirinkę pora desėtkų „diev- 
dirbių” išpjaustydavo nuosta
bius Rūpintojėlius, Lietuvos 
pakelių smūtkelius, Geleži
nius vilkus ir daug kitokių 
mugės suvenyrų, kuriuos 
šiandien gali rasti beveik 
kiekvienuose lietuvių namuo
se. Dar prieš porą metų dai
lios Jūratės su gintarinėmis 
karūnomis, Neptūnai, Perkū
nai ir kitokie dailūs medžio, 
gintaro ir jūros kriauklių 
rankdarbiai į Kaziuko mugę 
plaukė iš a.a. j.v.s. Leopoldo 
Kupcikevičiaus dirbtuvės ga
raže, su meistrais j.ps. Vaciu 
Macieža, j.v.s. A. Levanu ir 
pačiu šeimininku. Šiandien 
liko tik mieli, brangūs prisimi
nimai... Brolis Leopoldas iške
liavo į Amžinybę ir jo dirbtuvė 
liko tuščia. Išsivaikščiojo, pa
seno brolio Vijeikio „dievdir- 
biai”, o jis pats šnekučiuojasi 
su draugu Florijonu „Dirvoje” 
ir su mumis „Skautų aido” bei 
„Skautybės kelio” puslapiuose.

Nepaisant tų daugelio pra
radimų, šioji Kaziuko mugė 
buvo gal ne prastesnė, kaip 
pirmoji ar penktoji. Visi trys 
tuntai, jaunimo laimės troški
mui, turėjo nemažas loterijas, 
kurios ištuštėjo per tris valan
das, tėvelius tampant už 
skverno, kad duotų jau dešim
tą dolerį.

„Lituanicos” tuntas į mu
gę „atvažiavo” su daugybe Ve
lykinių margučių, kuriuos „iš
margino” Brolijos tiekimo sky
riaus vedėjas v.s. Antanas 
Jarūnas su padėjėjais Lietu
voje. Iš ten atkeliavo ir ginta

ro paveikslai, kasetės ir kiti 
suvenyrai. Lentynose dar pui
kavosi anksčiau sukurtos 
rankšluostinės, laikraštinės, 
žvakidės ir kiti medžio dirbi
niai.

— Sakyk, kaip sekasi preky
ba? — klausiau už prekystalio 
prekiaujanį brolį Antaną.

— Silpna šiandien ta mūsų 
prekyba. Mažai kas perka.

— Sakyk, ką pats atvežei į 
mugę? — užpuoliau Kaziuko 
mugių veteraną v.s. Joną Pa- 
ronį.

— Nieko neatvežiau, nieko 
ir neparsivešiu, — kategoriš
kai atpylė brolis Jonas.

— Namuose visi kampai ap
kabinėti Kaziuko mugių su
venyrais, — tęsė Jonas. — 
Valgykloje sukirtau cepelinus, 
javinėje tortus su kava iš
bandžiau. Taigi mugę parė
miau.

Negalėjau Jonui priekaiš
tauti, nes ir aš tik tiek tepa- 
rėmiau šią Kaziuko mugę. 
Trys koplytstulpiai namuose 

stovi ant lentynos, rymo Rū
pintojėlis, kabo Vytis, ginta
rinė Jūratė ir kiti suvenyrai..

„Nerijos” jūrų skaučių 
tuntas į mugę atvežė spar
nuotus molio žirgus, ožius, 
zuikį, dekoruotas stiklo vazas 
bei butelius, meniškas dėžu
tes, žvakides, pintinę mar
gučių ir užrašus — „Močiutės 
daržas” ir kitokius. Kaip 
sekėsi prekyba — nesužino
jau.

„Aušros Vartų”/„Kerna- 
vės” skaučių tuntas į mugę 
atvežė medines gėles, žvaki
des, lėkštes, lėles, pagalvėles, 
sūrio slėgtuvus ir eilę kitokių 
suvenyrų. „Mirgos” draugovės 
sesės pardavinėjo meniškas 
medžio dėžutes. Tik niekur 
nesimatė Vilniaus verbų.

Tegyvuoja valgykla

Žemutinėje salėje prekyba 
vyksta geriau, negu Vilniaus 
Gariūnuose. Ne automobiliais 
ar odiniais švarkais, bet deš-

Pirmoje Čikagos skautų ir skaučių Kaziuko mugėje, 1959 m. kovo 5 d. Jaunimo centre, jūrų skautų „Baltijoj 
jūros” tunto „Laimės ratas” su kaukėtais laimės pardavėjais. Nuotr. jvs Br. Juodelio
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romis su kopūstais, kugeliu, 
cepelinais, virtiniais su jų vi
sais priedais ir kava. Konku
rencijos tarp ASS valgyklos ir 
,Aušros Vartų7„Kernavės”
tunto valgyklos nėra. Abiejų 
valgyklų darbininkės sušilu
sios dalina svečiams tokius 
pat patiekalus už tas pačias 
kainas. Pietauti norinčių piet- 
mečiu eilės ilgiausios, net su- 
siraičiusios prieangyje prie 
abiejų valgyklų.

— Ar pats esi akademikų

vykusiom Jaunimo centre, atvažiavo
Nuotr. jvs Br. Juodelio.

Penktojon Čikagos skautų ir s" ” ” ’ ' 
„gaspadorius” Kaziukas ir „gaspadinė” Barbutė.

skaučių Kaziuko mugėn, 1963 metais

virtuvės „bosas”? — sulaikau 
su maisto dėklais iš virtuvės 
bebėgantį Vytenį Kirvelaitį.

— Gali ir taip vadinti. O gal 
geriau nešiku, —juokiasi.

— Turbūt visas junjores 
maistą dalinti pristatei?

— Aišku! Negi senus filiste
rius. Junjorės ir gražios, ir 
vikrios.Pačioje salėje stalai ne
besutalpina valgytojų antplū
džio.

— Neškimės į kavinę, — ce
pelinus gavęs kalbinu čia pat 
irgi cepelinus gavusį Edvardą 
Šulaitį.

— Kas vadovauja jūsų val
gyklai? — klausiau kasinin
kių.

— Kad nei nežinome. Tur
būt Julytė Žukauskienė? Sesė 
Julytė čia pat prabėgo vir
tuvės link su tuščiu dubenė
liu. Nėra laiko pokalbiams, 
kai tokia eilė „alkanų” svečių.

Jaukioje Jaunimo centro ka
vinėje įsikūrusi jūrų skaučių 
„Nerijos” tunto kavinė su tor
tais, pyragais, medžioklinėmis 
dešrelėmis ir kava. Prie lubų 
lempų supasi okeano žuvys. 
Trūksta tik Jūratės su Kas
tyčiu Baltijos bangose.

Aušros Vartų7„Kernavės” 
kavinė visus vilioja pavasario 
žiedais papuoštais langais, 

tortais ir kava. Jai nenusilei
džia gretimai įsikūrusi skauti- 
ninkių ir vyr. skaučių „Sietu
vos” draugovė čia atvežusi 
vežimą tortų, napoleonų, gry- 
bų-medauninkų, pyragaičių ir 
net loteriją pasivaišinusių sve
čių laimės išbandymui.

Žaidimai mažiesiems

Kaziuko mugės antrame 
aukšte — mažųjų pasaulis. 
Čia vilkiukų, paukštyčių, beb
rų ir ūdryčių Las Vegas diena.

Vienoje klasėje „Saulyčių” 
dr-vė, vadovaujama v.s.v.sl. 
Julytės Plačaitės, su paukš
tytėmis žaidžia „spinduliu
kais”. Kitoje klasėje vilkiukai 
žaidžia „Plinko”. Net neklau
siu koks tas žaidimas. Vis tiek 
nesuprasiu.

Didžiojoje klasėje nutiestos 
dvi „upės”. Jose kviečiami beb
rai ir vilkiukai lenktyniauti 
laivelių lenktynėse. Čia ir 
„Vilkiukų magija” ir „Paštas”, 
turbūt, su visu pasauliu. Ko
ridoriuje vilkai pardavinėja 
„Cotton” saldainius, o čia pat 
„dailininkų” kambaryje vilkiu
kai demonstruoja „modemų 
meną”, kai ant greit besisu
kančio disko užpylus kelių 

spalvų dažus, gaunamas šau
nus „abstraktaus meno” pa
veikslas.

„Perkūno” draugovė klasėje 
įsirengusi televizijos studiją, 
kartu prekiauja saldainiais, 
pyragais ir „Coca Cola”. Visi 
vadovai labai užimti dolerių 
skaičiavimu, nes jie bus labai 
reikalingi vasaros iškyloms ir 
stovykloms.

TRYS JUBILIEJAI

Čikagos skautų,-čių Kaziuko 
mugės 40-tas jubiliejus, jos 
rengėjai ir dalyviai gali di
džiuotis prieš visos Lietuvių 
Skautų sąjungos veiklos Lie
tuvoje ir išeivijoj 30 metų ju
biliejų, kuris šią vasarą bus 
pažymėtas 8-ja Tautine sto
vykla Lietuvoje ir išeivijoje.

Švenčiame ir Lietuvos vals
tybės 80-tąjį gimtadienį. Mes 
laimingesni, negu mūsų tėvy
nė Lietuva. Ji buvo laisva tik 
22 metus prieškaryje ir 7 me
tus dabar. Lietuvos Skautų 
sąjungos veikla tęsėsi 80 me
tų, su keturių metų pertrauka 
okupacijų metu.

j.v.s.fil. Br. Juodelis
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CHICAGO
SMAGI 

SLIDINĖJIMO 
IŠRYTA

Jau septinti metai iš eilės 
Čikagos jūrų skautės ir jūrų 
skautai ruošia slidinėjimo iš
kylą j Wilmont Mountain, 
Wisconsin. Šįmetinė iškyla vy
ko šeštadienį, sausio 31 d. 
Tuoj po pamokų Maironio litu
anistinėje mokykloje, broliai ir 
sesės skubėjo iš klasių į Pa
saulio Lietuvių centro automo- 
oiliams statymo aikštę, kur jų 
jau laukė autobusas. Sulipę 
autobusan, vaikai pavalgė vi
sų mėgstamus McDc ud’s 
sumuštinius.

Netrukus autobusas jau rie
dėjo greitkeliu į Wisconsiną. 
Dviejų valandų kelionė nepra
ilgo. Autobuse vadovai ir 
skautai įvairiai leido laiką. 
Vieni šnekučiavosi, kiti klau
sėsi muzikos ir net dainavo, o 
mažesnė grupė ilsėjosi, kai ku
rie net užsnūdo, taupydami 
jėgas slidinėjimui.

Atvykus į Wilmont, vadovas 
jps. Romas Česas išdalino lifto 
bilietus ir visi išsiskirstė 
būreliais. Atvykusius mus su
tiko skautės ir skautai iš 
Čikagos, o taip pat buvo ne
maža grupė lietuvių iš Wauke- 
gano. Bendrai susidarė gra
žus 88 asmenų būrys.

Visi slidinėtojai džiaugėsi 
švelniu oru ir puriu sniegu, 
nes šiuo žiemos metu papras
tai būna labai šalta, vėjuota, o 
sniegas pavirtęs ledu. Sli
dinėjome maždaug šešias va
landas. Grupė slidinėtojų su
sibūrė vakarienei valgyti pit- 
cos, kiti, gi, mažesnėse grupė
se valgė kitu laiku. Mūsų mie

loji dr. Birutė Pumputienė at
vežė įvairaus maisto visus pa
vaišinti.

Ši iškyla buvo puiki proga 
skautukams įsigyti slidinėtojų 
specialybę. Vasario 14 d. „Ne
rijos” tunto jūrų skautės ir 
„Lituanicos” tunto jūrų skau- 

1 tai suruošė dar vieną žiemos 
1 sporto — čiuožimo iškylą, ku
rioje buvo galima įsigyti čiuo- 
žėjo specialybę.

Šiuo metu jūrų skautai ir 
skautės įtemptai ruošias Ka
ziuko mugei, kuri šuoliais 
artėja, o darbo — daugybė 
Sesės ir broliai stengiasi paga
minti gražių muginukų, norė
dami mugėje užsidirbti pi
nigų, sumažinimui šią vasarą 
vyksiančios Tautinės stovyk
los išlaidų.

Kviečiame visus kovo 1 d. 
atsilankyti Čikagoje, Jaunimo 
centre vyksiančioje Kaziuko 
mugėje ir paremti skautus ir 
skautes įsigyjant jų kruopščiai 
padarytų muginukų.

Sesė Taiyda
Slidinėjimo iškyloje gerai nusiteikusios „Nerijos” tunto gintarės — Kristi
na Jonušaitė ir Laura Jokubauskaitė.

Kovo 1 d. — Tradicinė 
skautų ir skaučių Kaziuko 
mugė Jaunimo centre.

Kovo 15 d. — ..Skautų 
aido” 75 metų sukaktuvinė 
šventė 3 vai. p.p. Jaunimo 
centre. Rengia „Sietuvos” 
skautininkių ir vyr, skaučių 
draugovė.

STOVYKLOS

Balandžio 3, 4 ir 5 d. — 
ASS Studijų dienos, Wood- 
stock, IL.

Liepos 11-18 d. — Čikagos 
tuntų jaunesniųjų skautų ir 
skaučių stovykla Rako stovyk
lavietėje, Custer, MI.

Liepos 17-27 d. — Tautinė 
stovykla Lietuvoje, Alytaus 
rajone.

Rugpjūčio 8-21 d. — Aš
tuntoji Tautinė stovykla JAV 
— Paxton, MA.
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KAZIUKO MUGĖS ATIDARYMAS
Čikagos skautų ir skaučių 

40-ją Kaziuko mugę Jaunimo 
centre sekmadienį, kovo 1 d., 
11 vai. ryto atidarys jaunimas 
— visų trijų tuntų pavyzdin
giausioms skautams ir skau
tėms atstovaujantys dvi sesės 
ir vienas brolis. Mugės atida
rymui vadovaus „Aušros Var
tų”/,,Kernavės” tuntas, prave
dant fil. ps. Vidai Brazaitytei. 
Mugės komendantas — vs. 
Gediminas Deveikis, JAV Vi
durio rajono vadas.

Susipažinkime su mugę 
atidarysiančiais — broliu ir 
sesėmis.

Žibutė Šaulytė, 
pavyzdinga „Nerijos” 

tunto sesė

Žibutė Šaulytė į „Nerijos” 
tunto „Ventės” laivą įsijungė 
1991 metais. Ūdryčių įžodį da
vė 1993 m. sausio mėn. iškil
mingoje Klaipėdos dienos su 
eigoje.

Sesė Žibutė jau aštunti me
tai pavyzdingai dalyvauja su
eigose, iškylose, stovyklauja 
Rako stovykloje. Šią vasarą 
ruošiasi vykti į VIII Tautinę 

stovyklą. Už pavyzdingą skau- 
tavimą sesė Žibutė 1996 m. 
buvo apdovanota Žuvėdros žy
meniu. 1997 m. vasaros sto
vykloje, Rakė, Jūros dienos iš
kilmėse davė jūrų jaunės įžo
dį. Savo pareigingumu, darbš
tumu ir seseriškumu yra pa
vyzdys kitoms sesėms.

Žibutė mokosi Maironio litu
anistinės mokyklos 6-tame 
skyriuje. Šoka tautinius šo
kius „Grandies” jaunimo an
samblyje. Mėgsta vandens 
sportą ir užsiėmimus: kanojų 
iškylas ir buriavimą. Šią žie
mą įsigijo slidinėtojos ir čiuo
žėjos specialybes. Groja klar
netu mokyklos orkestre.

Eglė Milavickaitė, 
pavyzdinga „Aušros 

Vartų’7„Kernavės” tunto 
skautė

40-sios Kaziuko mugės ati
daryme .Aušros Vartų7„Ker- 
navės” tuntui atstovaus prity
rusi skautė Eglė Milavic
kaitė. Sesė Eglė pradėjo skau- 
tauti jos mamytės, ps. fil. Vi
dos Eidukaitės Milavickienės 
vedamoje ,Aušros Vartų” liep- 
snelių/giliukų draugovėje. 
1985 metais, būdama 6 metu
kų įsijūngė į „Kernavės” tunto 
„Dubysos” paukštyčių draugo
vę. Dabar jinai priklauso 
,AVK” prityrusių skaučių 
„Gražinos” draugovei. Sesė 
Eglė pareiginga ir darbšti 
skautė. Ji sąžiningai dalyvau
ja sueigose ir atlieka jai pas
kirtas pareigas. Stovyklauti 
pradėjo būdama 8 metų. Nuo 
to laiko kas vasarą ją matome 
Rako miškuose. Šiemet ruo
šiasi vykti į XVIII Tautinę sto
vyklą, vyksiančią Paxton, MA. 
Sesė Eglė reiškiasi ne vien

skautiškoje veikloje — baigusi 
lituanistinę mokyklą, ji dabar 
lanko Pedagoginį lituanistikos 
institutą ir šoka „Grandies” 
tautinių šokių šokėjų grupėje. 
Sesė Eglė mokosi Maria aukš
tesniojoje mokykloje, kurioje 
yra labai gera mokinė.

Valio, sese, Egle!

Ramūnas Stančiauskas — 
„Lituanicos” tunto 

pavyzdingas skautas

Ramūnas Stančiauskas į 
„Lituanicos” skautų tunto 
„Nemuno” laivą įsijungė 1994
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“Miško brolių” stovyklos štabas: Daiva Statkutė - Seserijos vad. Gilius Antanaitis
- Stovyklos virš
Dainius Tamašauskas - Brolijos virš. Nuotr. B. Prašmutaitės

AUSTRALIA

Aušros ” tunto vasaros stovyklaH

Sydnėjaus „Aušros“ tunto vasaros 
stovykla ir šiemet suruošta „Camp 
Coutts“ stovyklavietės, esančios netqljp, 
Waterfall (NSW) miestelio, rajone. 1998’ 
m. sausio 3-11 dienomis. Stovyklavo apie 
40 - 45 tunto skautų bei skaučių.

Stovyklai vadovavo jaunoji tunti- 
ninkė v.si. Daina Šliterytė, talkinama 
energingos adjutantės Dainos Dičiūnai- 
tės. Kiti stovyklos pareigūnai: seserijos 
pastovyklės vadovė - v.sk. Venta Protaitė, 
paukštyčių vadovė - Audrutė Markowskei, 
skaučių vad. - s. Elena Erzikov, egza- 
minatorė - s. Egiė Garrick, laužavedė -
v.sk.pl. Julija Viržintaitė, ūkio vadovas - 
sk.v.v.sl. Viktoras Šliteris, talkinamas 
sk.v. Antano Laukaičio.

Išskyrus stovyklavusias vyr. skautes ir 
sk. vyčius, daugumos stovyklautojų am
žius buvo labai jaunas. Patys jauniausieji 
įkurdinti stovyklavietėje esančiuose pas
tatuose. Oras pasitaikė nekarštas, su 
trupučiu lietaus, tai stovyklautojai net ga
lėjo kurti vakarinius laužus. Stovyklos 
dienotvarkė pritaikyta sovyklavusių am
žiui-

Stovykloje laikas veltui neleistas - 
užsiėmimų būta visokiausių. Vieni 
įdomiausių buvo pravestieji australų 
instruktorių - alpinizmas (abseiling), 
supažindinimas su Australijos ropliais - 
gyvatėmis, driežais ir t.t. Savieji ins
truktoriai pravedė įvairius darbelius, 
plaukimą, laužų krovimą, dainavimą. 
Ruošė iš patyrimų ir specialybių pro
gramų... Netrūko ir įvairiausių žaidimų - 

suruošta „laivų regata į Lietuvą1“, kelio
nės ženklais sekimas ir t.t.

Užsiėmimus pravedė instruktorės - 
talkininkės bei talkininkai: ps. Kristina 
Rupšienė, s. Elena Erzikov, p. Kristina 
Dičiūnienė, s. Eglė Garrick, vyr. skautės 
Daina Dičiūnaitė, sk.v.v.sl. Raimondas 
Vingilis, sk. v. Raimondas Jurkšaitis, 
Tomas Jablonskis, Virginija Coxaite, 
ps. Marina Coxaite, Raimondas Mali
šauskas, Julija Viržintaitė ir Viktoras 
Šliteris.

Paskutinę dieną į jaunųjų ruošimąsi 

Lietingą dieną darbelius praveda dr. Liuda Papenhagen, Juta Šliterienė ir 
Audrone Stašionienė

Nuotr. V. Vaitkaus

laužo programai įsijungė rįe bet kas, bet du 
scenos moksli} specialistai - buv. aušrietė 
dr. Liuda ir dr. Ron Popenhagen'ai. Taigi, 
instruktorių tikrai netruko.

Maistas stovykloje buvo tiesiog ka
rališkas. Ir kaip jis toks nebus, kai jį ga
mino tokie prityrę virėjai, kaip sk.vyčiai 
Viktoras Šliteris („bosas“) ir Antanas 
Laukaitis- liežuvį galima nuryti!.. Žiūrėk, 
ateina eilutės gale toks pipiro dydžio 
vyras ir komanduoja maistą dalinančius: 

„fkrėskit papildomai bulvių košėsi“, kai 
aš tik pusę „normos“ tepaėmiau... (Nors 
gal čia kaltas amžius, jį ant greitųjų 
palyginus, santykis buvo toks 7 : 77!..
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Stovyklos maitintojėlis sk. vytis 
Viktoras Šiite ris. Jis yra Lietuvos 
garbės konsulas.

Nuotr. V. Vaitkaus

„Nesijuok, - sako virėjas, jis dar ateis 
papildomos porcijos!..“ (Ar atėjo - ne- 
bepastebėjau!..). Gi pietums (10.01) ga
lėjai gauti keptos vištienos, dešrelių ir 
kotletų su bulvėmis ir salotomis, priedo - 
nektarinų, neseniai skintų sode. Virėjams, 
prie jų - ne taip jau lengvų darbų, 
daugiausia talkino sesė Audrutė Mar- 
kowskei, vyr. skautės ir sk. vyčiai, kai 
patys jauniausieji dar tik žaidė kaip 
„skusti bulves...“

Tiesa, šeštadienio pietų metu (10/01) 
„pasižymėjo“ ir vienas iš virėjų - brolis 
Antanas Laukaitis - sužinota, kad šiandien 
jo gimimo diena, tad tučtuojau, sustojus 
prie stalų, jam buvo sugiedota „Ilgiausių 
metų!..“ ir sušukta triskart „valio!“

Kiti du, pasižymėję penktadienio nak
tį, buvo sk. vyči įžodį davęs kand. Vikto
ras Šliteris ir vyr. skautės rugiagėlinį 
šlipsą gavusi Audrutė Šliterytė - Mar- 
kowskei. To pasėkoje, kaip vyr. sesės, taip 
broliai vyčiai dienos metu užmerkti akis 
bijojo, kad neužmigtų; viena jauna sesė 
man pasakojo, kad „tu tik gerai pasižiūrėk 
iš arti - jų visų akių vokai paramstyti 

degtukais!..“ Žinoma, iš taip arti žiūrėti į 
brolių - sesių akis buvo nepatogu...

5 vai. (10/01) rinkomės stovyklos atvi
ro oro koplyčioje. Čia sesė s. Elenutė 
duodančius įžodį supažindino su įžodžio 
svarba ir reikšme. Po to trumpom malde
lėm jaunieji išreiškė savo jausmus įžo
džio davimo proga. Susikaupimo valan
dėlė užbaigta skautiška giesme „Kažkas 
verkia, ar girdi...“

Vėliavų nuleidime tą vakarą dalyvavo 
45 skautai(tės). Buvo visa eilė jaunųjų 
brolių - sesių, išlaikiusių patyrimo pro
gramų egzaminus ir davė įžodį.

Jaun. skauto - Harry Levy, Darius 
Popenhagen, Mattias Braach- Maksvytis* 
jaun. skautės - Elisa Erzikov, Georgia 
Gakaitė, Emilija Rupšytė ir Sdra Mar- 
kowskei. Skautės įžodį davė Kristina 
Erzikov ir Renata Popenhagen.

Visas būrys stovyklautojų pasiruošė 
specialybėms: stovyklautojo - Matthew 
Garrick, Kristina Erzikov ir Renata Po
penhagen; gyvulių stebėtojo - Louis 
Garrick, Nikoleta Braach - Maksvytis , 
Yasmina Gakaitė, Andrius Jūrkšaitiš, Vi
lija Jurkšaitytė, Sara Markowskei, Mat
tias Braach - Maksvytis Emilija Rup
šytė, Nerija Rupšytė, Georgia Gakaitė,

Prytyrę skautai pastatė bokštą. Justinas Rutkauskas, Gilius Antanaitis, Saulius 
Klimas, Verbyla ir Nindra Skeivytė

Nikoleta Braach-Maksvytis
susipažįsta su pitonu

Nuotr. D. Šleiterytės

Harry Levy, Elisa Erzikov ir Darius 
Popenhagen.

Du - patys jauniausieji pakviesti į 
gintarėlius - aguonėles: Nerija Rupšytė ir 
Todd Jablonskis.
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Pavyzdingiausiais stovyklos skautais 
pripažinti Matthew um.iuk ir Darius 
Popenhagen, pavyzdingiausia skaute - 
Renata Popenhagen.

Į vyr. skiltininkės laipsnį pakelta v.sk. 
Virginija Coxaite, į paskiltininkės - v.sk. 
Julytė Viržintaitė.

Švaros ir tvarkos konkursą laimėjo 
„Kregždučių“ skiltis (Kristina, Renata, 
Vilija).

Sekė padėkos stovyklos darbuotojams 
ir ypatingai virtuvės personalui (A. 
Markowskei, V. Šliteris ir A. Laukaitis). 
Visiems ir visoms įteiktos kuklios do
vanėlės, jie pagerbti skautiškais valia
vimais. Rajono vadijos vardu v.s. B. Ža
lys tarė trumpą padėkos žodį jos orga
nizatoriams, darbuotojams ir vadovams.

Paskutinį, užbaigiamąjį laužą prave
dė v.sk. pi. Julytė Viržintaitė, talkinama 
v.sk.v.sl. Virginijos Coxaites. Laužą, 
sukrautą sk. vyčių upelio sietuvėlėje,

LEMONT 

Aušros Vartų-Kemavės tunto “Saulučių" draugovės paukštytės iškyloje čiuožykloje

uždegė iš ‘dangaus atskriejusi ugnies 
strėlė...“ O prie to laužo jaunieji akto- 
riai(rės), dainininkai(kės) dainavo, vaidi
no, „mandravo“, stengdamiesi iš žiūrovų 
„ištraukti“ plačiausias šypsenas ir jiems 
tai, daugumoje, pavyko. Juokėmės s. 
Elenutei Erzikov skaitant Tetos Rūtos 
patarimus stovyklos įsimylėjusiems, 
nepatenkintiems, mamų pasiilgusiems ir 
1.1. O po to į didelį, platų ratą atsisveiki
nimo giesmei, kuri, cikadų muzikai 
pritariant, skambėjo intin žaviai.

Vėliau dar virėjai visus pakvietė 
naktipiečių - išgerti karšto šokolado, bet 
mes su bičiuliu jau išskubėjome namo.

Stovykla, kiek girdėjome, užsibaigė 
sekmadienį (11/01), bet tai jau buvo 
pionierių darbas - stovyklavietės tvarky
mas ir t.t.

Šeštadienio (sausio 10 d.) stovyklos 
iškilmių dieną į videojuostą įrašė brolis 
j.v.s.fil. V. Vaitkus. v « R Ž

SKAUTININKU 
RAMOVĖ

Penkiasdešimtmečio proga, nežiūrint 
Kitų įsipareigojimų, Melburno lietu
vių namuose vyr. skautės suruošė vyr. 
skaučių -'sk. vyčių - jūros budžių 
susitikimą. Susirinko virš 30 skautų- 
čių. Jų tarpe buvo ir nenuilstantis dva

sios vadovas v.s.fil. ‘kun. dr. Pranas
Dauknys, dalyvavo trys būvį “Džiugo“ 
tunto tuntininkai, dabartinis tuntinin- 
kas s. Povilas Kviecinskas, trys buvę 
būrelių vadai, netgi vienas jūrų budis 
„atplaukė“ į susitikimą, nešdamas savo 
gitarą... Dainavome skautiškas ir 
lietuviškas dainas. Išgirdome apie 
stovyklą Panemunėje, vilkiuko pri
siminimus stovykloje ir apie iškylas, 
įžodžius bei stovyklas Australijoje. 
Ačiū „Audros“ būrelio vadovei Ritai 
Bniožytei už suėjimo organizavimą ir 
tikėkime, kad susirinkome ne pasku
tinį kartą.

Keliaukime dabar į Melburno skau
tininkų ramovę. Praeitais metais ra
movė pagerbė savo narį s. Juozą Ma- 
kulį, kuris šventė 90 - mečio jubiliejų. 
Skautininkas Juozas du kartus buvo 
„Džiugo“ tunto tuntininku (1950- 1956 
ir 1963 - 1967 metais). Sueigos metu 
ramovės pirmininkė įteikė broliui Juo
zui ženklelį „Ačiū", padėkojo už jo įdė
tą darbą vadovaujant mūsų skautams.

Šeštadienio vakare įvyko pirma šių 
metų ramovės sueiga. Buv.o aptartas 
šių metų veiklos planas, numatyti 
sekantys renginiai: kovo 21 - 22 dieno
mis iškyla (jei dėl kokių nors priežas
čių iškyla neįvyktų, kovo 23 d. įvyks 
skautininkų sueiga); rugpjūčio 24 d. - 

‘skautininkų sueiga; rugsėjo 20 d. - 
skautininkai virs pietus Melburno 
lietuvių namuose; lapkričio 16 d.- 
skautininkų sueiga.
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