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SensacijQS labai lengvai pagauna mūsų dėmesį ir vaizduotę. Spaudos didžiosios antraštės, televizijos vaizdai, krautuvių skelbimai jas iškelia, ir mes pamažu įprantame vis laukti ko nors sensacingo - kas stebintų, dirgintų, būtų nepaprasta.Kaip atsitinka su daugybe kitų dalykų, taip ir sensacijos gali tarnauti geriems tikslams įspėdamos, žadindamos veikti, norų sekti,keldamos nuotaika, dracsų, tikėjimų, arba jos, deja, gali tarnauti blogiems galams, iškreipdamos, kir- šindamos, aiškiai mėluodamos, sukurdamos klaidingų vaizdų, naikin- damos, kas gera, gražu, taikinga, kilnu.Kovodami, mielieji, už pasaulį, kuriame būtų maloniau gyventi, persikelkime iš plataus gyvenimo į 

savo siauresnį gyvenimą. Tikriausia pastebėsime, kad ir čia sensacijos randa plačiai atdaras duris į mūsų namus - sensacijos, tarnaujančios visų gerovei, vienybei ir džiaugsmui, ir sensacijos, kurių platinimas ne tik niekam nepadeda, bet ne kartą pajuokia, skaudina, griauna, plėšia garbę, o, svarbiausia, teršia patį platintojų.Tarpininkas šiais laikais dažniausiai yra telefonas, tas kantresnis už popierių įtaisymas.- Ar girdėjai? ... Kažin, kaip ten buvo . . . Taip ir maniau ... Seniai įtariau . . . Taip jai ir reikia . . . Kitus kritikavo, o matai, kas dabar atsitiko... Jei taip, te- sižinie - nieko bendro nebenoriu turėti . .. Ant peilių eina, nebegyvens . .. Turėjo parvežti namo . . . Ne pirmų kartų juos ten matė . . .

Kas graudžiausia: retai kas paskleistas klaidingas sensacijas atšaukia. Tiesų pa sakius, atšaukti jas būtų sunku, nes sniego gniūžtė, mesta nuo kalno ant kieno nors galvos ar garbės, jau virto lavina ...Kokios gi yra skleistinos sensacijos? Argi mes visi turime būti švelnios avelės minkštom pirštinaitėm, be nugarkaulio, bijančios blogį vadinti blogiu?Kovodami už gėrį-esame skautai, ir skautybė savaime mokomus kovoti už jį - blogį bandome naikinti, kur tik galime. (Keliame gėrį, kuriame gėrį, stengiamės jaunesniųjų akis ir širdis'kreipti į gėrį, iš kurio plaukia laimė,grožis, stiprybė. Svetimus nelaimę, nepasisekimų, klaidas, žioplumus atjaučiame, ir niekad, nepamirštame, kad geriausiose šeimose visko atsitinka. Nuo sunkumų niekas negali apsidrausti.Taigi nepriimame kiekvienos sensacijos už tikrų, skleistinu teisybę, bandome išsijoti, kų tenka girdėti ir skaityti ir net - matyti.O. S.

Sutelk mus, Viešpatie, būrin 
Padangėj savo atviroj, 
Ramybėj ir tyloj 
Maldaut jauna širdim.

Kaip lakios žiežirbos laužt} 
Sugrįžtam (Tave nūnai, 
O Tėve, Tu žinai 
Slaptas mintis visų.

Atleisk, jei buvome kalti, 
Palaimink pastangas šviesias 
Priimk dienos aukas 
Ir būk prie mūs arti.

Štai miškas rimsta vakarop, 
Ramybė skleidžiasi aplink, 
Tu maldų mūs priimk 
Padangėj atviroj.

uonalinč \

3



Leidžia: LSS Skaučių Seserija
Nr. 5 Vol. 11998IX 8

Redaguoja: v .s. fil. Nijolė Kersnauskaitė 
21451 Lake Shore Blvd., Euclid, OH 44123

VADO VES ^/ZRASAI

DAINATONAS
Šios vasaros pradžioje, norėdamos sukelti lėšų autobusui į Tautinę stovyklą, CIevelando Neringos tuntas 
(tunt. s. Vilija Nasvytytė-Klimienė ir s. Livija Juodišiūtė-Pollock) surengė DAINATONĄ. Mintis labai 
graži ir renginys labai gerai pasisekė. Gal būtų įdomu ir kitiems vienetams pabandyti.
Vieta: gamtoje, prie laužo arba salėje.

DAINA TONAS - DAINA VIMO MARA TONAS

Skautės kviečia savo draugus, kaimynus, gimines ir kitus tapti globėjais (sponsors), kurie už kiekvieną 
DAINATONE sudainuotą dainą pasižada sumokėti tam tikrą sumą pinigų (pvz. 5 centus).

Trys pavyzdžiai, kaip tai galima įvykdyti:

a. Sesės Danutės kaimynė pažada mokėti po 5 centus už dainą. Danutė sudainuoja
9 dainas; kaimynė sumoka 45 centus.

b. Kaimynė pažada mokėti 5 centus už kiekvieną sudainuotą dainą. Jeigu maratone 
bus sudainuota 100 dainų, ji sumokės $5.00.

c. Kaimynė, vietoj globojus dainas, duoda sesei Danutei auką (pvz. $5.00) už tai, 
kad ji dalyvauja maratone.

Pastaba: Skautės nedainuoja pavieniui; joms užskaitomos tos dainos, kurias jos 
moka ir dainuoja kartu su visais.

Rezultatas: Jeigu DAINATONE buvo sudainuota iš viso 30 dainų, Danutė surinko:

-Iš kaimyne, •ml. 'ž dalyvavimą $5.00
- Iš močiutės '• J centų už kiekvieną

"udainuotą dainą $3.00
- Iš tėvelio po 15 centų už kiekvieną

dainą, kurą Danutė dainavo $4,50
Viso $12.50

Reikmenys: - "Flip chart", kur bus įrašomi sudainuotų dainų pavadinimai
(Dainą įrašant, jai duodamas numeris. Dainos numeruojamos iš eilės.)

- Dainorėliai

- Sunumeruotas lapelis, ant kurio kiekviena skautė pažymi kurią 
dainą ji dainavo. (Žiūr. pavyzdį Nr. 1)

- Padėkos ir atsiskaitymo lapelis DAINATONO globėjams. (Žiūr. pavyzdį Nr. 2)
2
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PRA VEDIMO BŪDAI

- Dainas galima skirstyti pagal temas, mįsles ir pan. (Kuo geresnė pravedančiųjų 
vaizduotė, tuo bus įdomiau).

- Kai kurias dainas galima dainuoti grupėmis; pvz. jeigu viena grupė dainuoja dainą 
kuria nors tema, kita grupė turi atsakyti daina ta pačia tema, ir t.t.

- Kai kurias dainas galima įscenizuoti.

A'z. Nr. 1: Kiekviena skautė lapelyje pažymi, kurias dainas dainavo,
kad galėtų atsiskaityti.

Pvz. Nr. 2: Padėkos ir atsiskaitymo lapelis DAINATONO globėjams (sponsors):

SKAUTES VARDAS; _______________________________ __________________
Sudainuotos dainos: (prašau pažymėti)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 17 18 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

už paramą Neringos Tuntui, 
1998m.VI.27d.

DAINATONO proga.

Jūsų pažadėta auka: $
Sudainuotos dainos x
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VIII-TS PRITYRUSIU, SKAUGĘ DAVUSIŲ ĮŽODĮPASISAKYMAI
Man labai patinka mano šlipsas.Aš manau,kad geriau yra 
gauti slipstĮ. per Tautinę,nes yra geresnė stovykla.

Nyka Aukštuolytė

Aš esu laiminga ir džiaugiuosi prityrusios skautės šlipsu. 
Dabar turiu daugiau atsakomybės. Jis padaro mane vyresne 
ir specialia.

Audra Rupinskaitė

Buvo labai smagu gauti prityrusių šlipsą TS. Mes gavome 
daug lauktuvių ir atsiminsime,kad buvome T Stovykloje.

Kristina Lingrtaityte

AŠ esu dėkinga,nes man atsibodo vaikščioti su geltonu 
šlipsu.Buvo gera,nes gavome daug dovanėlių ir visada 
atsiminsiu TS.

Vida Ziograitė

Man labai patiko gauti prityrusios skautės 
Mano draugės ir visi sveikino.

Aistė

šlipsą VIII -TS

Narkevičiūtė

Man labai linksma,kad gavau savo prityrusių šlipsą.AŠ 
manau,kad burokinė daug gražesnė.Yra didelis pasiekimas 
ir atsakomybė.

Aurytė Sušinskaitė

Visą diena, galvojau apie tai ir buvau linksma.Dabar aš 
turiu daugiau atsakomybės. Man labai patiko,kad mano mama 
ten buvo kai gavau šlipsą, tas buvo didelis įvykis mano 
gyvenime.

Audra Bielskutė

Kai gavau savo bordo šlipsą buvau dėkinga, pagerbta ir 
sujaudinta.Niekad neužmiršiu,kai mano brolis davė iškimšta 
gyvuliuką. Man patiko gauti šlipsą šioje stovykloje.
Niekad nepamiršiu.

Aurelia Končiūtė

As buvau sujaudinta ir susinervavus,bet žinojau,kad’per 
įžodį būsiu gerai. Buvau laiminga, kad mano mama dalyvavo, 
ji visada dalyvavo ir dalyvaus mano sekančiam įžody.

Viktorija Trakytė
Iš Tautinės stovyklos laikraščio “Jubiliejus”
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Visada maniau, paukštytė — tai 
paukštytė, mūsų jaunesnioji skautė, 
nešiojanti kregždutės ženklelį prie 
uniformos. Girdžiu, angliškai pauk
štytes vadina ,,brownie” labai
malonių laumę, kuri apie namus 
padeda žmonėms. Ėmiau ir paieško
jau knygoje, kaip paukštytės vadi
nasi įvairiose šalyse if kaip jų 
ženkliukai atrodo.

Pasirodo, kad įlį kfaštų sąvo 
jaunesnes skautes vadina paukštytė
mis ir ženklelį piešia su sparnais, 
plunksna ar visu paukščių. Ęet tie

KAS TOS MUSU 
VĄVKŠTTTLSt

paukšteliai pėpų pe patys! Čilėje 
peleką (taip pa į H- pilLU)i Egipte 
paubĮys ar gal nei tas pals gandras, 
kuiis iš Lietuvos į Lgiptų tpskrepcĮa 
Žiemų praleisti, Afrikoje kėkš)a§, 
kitur mėlynuke ar geltonukė.'“

Paugiaųsia kraštų savo jaunes
niąsias skautės vadina laumėmis, 
kurios nupieštos atskirai ar tarptau
tinio skaučių |enklo viduryje. Net 
33 krųšįąj taip ja$ vadina.'Paug kur 
jos yra „gėlytės” (ir tų kraštų, kurie 
piešia raidę „J” su šešiakampe žiedo 
fprtpa). Filipinuose — žvaigždutės. 

Botsvanoje - saulės spindulėliai. 
Labai gražūs tie paukštyčių vardai!

Bet dar ne viskas. Du kraštai 
paukštyčių ženkle vaizduoja stirnų
— vienos rgai inažyčiai, o kitos 
grakštūs. Šri Lankoje paukštytes 
vadina tiesiai iš skautės įstatų 
„mažoji draugė.” Italijos ženkliuke 
yra vabalas boružė, kartais 
vadinama „Dievo karvytė”. Pana
ma pasirinko voverę, Ghanos pau
kštytės yra vorytės, keturių kraštų
— bitelės, dviejų kraštų peteliš
kės. Vienas kraštas (Kinija) net 
vaizduoja varlytę. Paukštytės dar 
yra ir nykštukės, ir vilkiukės.

Ir jeigu Irane mama šyvo duk
relę bartų, .ji gali ramiai sakyti, 
„Mama, aš esu angeliukas” nes 
taip ten jaunesniąsias skautes vadi
na.

Ne visos skaučių sąjungos turi 
atskirus ženkliukus paukštytėms, 
skautėms, vyresniems skautėms 
(pavyzdžiui JAV), o čia nupiešta tik 
dalis jų ženkliukų.

A. Saulaitis, S.J.
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KALĖDŲ EGLUTĖS PAPUOŠIMAI EGLUTĖS ŽVAIGŽDĖ

jų daugiau

Sdlankstyti popierių. Iškirpti 
numatytą "raštą". Praverti siūlą. 
Siūlu s vu-t raukti. Viršutinę dalį 
Išskleisti. Jei maža vieno lapo 
apskritimui padaryti, kirpti ke
lius ir jdoš sulipinti.

Popier. gali būti 
įvairių spalvų. La
bai tinka auksinS 

sidabrinė ir k spal.

VĖL KLTOKIA ŠIAUDELIŲ ŽVAIGŽDĖ t

Sek bršžinėliuš iŠ eilės ir lengvai 
Išmoksi j kaip padaryti šitą žvaigždę iŠ 

šiaudelių ir siūlo.

vaizdeli L* 5ouo

Suraski ka& gali 
dytl dar kitokį
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IŠKIRPTAS TOKS ANGELĖLIS.IŠ POPIERIAUS

*

Kabink ant 
eglutės

ČIA SUDĖTINGESNIU BŪDU EGLUTEI 
PADARYTAS POPIERINIS ANGELAS.

ŠITOS 
MAŽOS

eglutei
PUOŠTI

Sunark

• višnu?

Prilipinti 
siūlo kilpele

GRAŽI G£LĖ 
KALĖDINIUS 
DOVANOMS 
PAPUOŠTI
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CHICffGO

DIDŽIOJI ,Sfclfll3
AKIMIRKOS IŠ „AVILIO” 

PASTOVYKLĖS. 1998.07.11-18 D.
Rako stovyklavietėje vyku

sioje „Vabzdyno” stovykloje 
dalyvavo ir mūsų patys jau
niausi — vilkiukai/bebrai, 
paukštytės/ūdrytės ir jaunos 
šeimos su savo mažamečiais 
vaikais. Jaunų šeimų pasto- 
vyklė pasivadino „Avilio” var
du, nes mūsų vaikučiai darbš
tūs ir judrūs kaip bitės. Mūsų 
stovyklos tema — vabzdžiai — 
Rako valdovai.

Pastovyklei vadovavo vyr. 
sk. y. si. kasa Ramanauskie
nė ir aš — s.v. v. s. Donatas 
Ramanauskas. Mudu tarpusa
vyje pasidalinom stovyklos pa
siruošimo ir pravedimo dar
bais, tai ir abu skaitėmės „vir
šininkai”. Visi tėveliai, atvy
kusieji su savo vaikais, talki
no mums pravesdajni įvairius 
žaidimus bei rankdarbių už- 
siėmirpus. Stovyklautojų skai
čius kelis kartus keitėsi, nes 
dalis šeimų atvažiavo pilnam 
laikui, kiti stovyklos tik pra
džiai, o dar kiti — stovyklos 
uždarymui. Aplamai, dalyvavo 
arti 45 tėveliai ir 45 vaikai. 
Vaikų amžius buvo tarp 2 ir 7 
metų. Buvo ir viens kitas vy
resnis, kurie padėjo tėveliams 
prižiūrėti savo jaunesniuosius 
broliukus ir sesutes. Mūsų 
tarpe buvo vienas tėvukas — 
brolis Alfonsas Eitutis, dau
giau 70 metų amžiaus. Visi 
susigyvenome labai gražiai ir 
tos septynios dienelės labai 
greit prabėgo.

Atvykome šeštadienį, ir pra
dėjome kurtis. Oras auksinis 
— šilta ir saulėta. Vaikai 
darbščiai kūrė savo asmeniš
kas gaireles. Pirmą vakarą tu
rėjom, pastovyklės laužą. Po 
keletos dainų ir šūkių, leidom 
vaikams kepinti „minkštu- 
kus” (marshmallows). Žinoma, 
tą vakarą visi turėjo saldžius 
sapnus...

Sekmadienio rytą sesė 
Dana Mikužienė visiems sto
vyklautojams pravedė susi
kaupimo valandėlę. Po susi
kaupimo, mūsų būrys žygiavo 
prie Eden ežero pasitaškyti 
bangose. Popiet prasidėjo 
rankdarbiai ir žaidimai. Ne vi
suomet reikėjo tėveliams orga
nizuoti — patys vaikai grie
bėsi kamuolius ir patys rajono 
vidury žaidė įvairius žai
dimus. Vienas iš mėgiamiau
sių laisvalaikio užsiėmimų 
buvo suptis didele supynė, 
pernai įruošta ps. Vytenio Lie
tuvninko talka. Brolis Vytenis 
pravedė vaikams labai įdo
mią iškylą per Rako stovykla
vietės pelkes, „Mosquito Val
ley”. Sekmadienio vakaro pro
gramoje buvo pirmasis bend
ras visų stovyklautojų laužas. 
Mūsų jaunesniesiems buvo la
bai įdomu stebėti vyresniuo
sius ir prisidėti prie mokomų 
dainų ir šūkių. Kai kurie 
„iškrito” (užmigo) dar gerokai 
prieš laužui pasibaigiant.

Pirmadienis — pirma pas- 

tovyklės iškyla. Važiavom į 
Silver Lake State parką. Pir
miausiai vykom pasivažinėti 
Mac Wood’s Dune Rides. Mū
sų vairuotojas Dan Raudonis. 
buvo pusiau — lietuvis jau
nuolis, kurio protėviai gyveno 
Brighton Parke, Čikagoje. Jis 
nustebo sužinojęs, kad lietu
viai skautai kas vasarą sto
vyklauja šiose apylinkėse. 
Dan mus ne tik vežiojo, bet 
sustodavo ir paaiškinti apie 
smėlio kuopų formavimą ir 
ekologiją. Baigę pasivažinė
jimą, nukeliavom į artimą Sil
ver Lake paplūdimį, kur sma
giai pasimaudėme ir pakran
tėje pavalgėme pietus. Vakaro 
programa — pastovyklės lau
žas. Įtraukiau į laužo progra
mos pravedimą kelis tėvelius, 
įskaitant Dainą Siliūnienę, 
Dalią Lietuvninkienę, Reginą 
Reusch ir Vytenį Lietuvnin
ką. Stengėmės pravesti kuo 
daugiau dainų su judesiais bei 
skambių šūkių.

Antradienis — Oras žy
miai šiltesnis ir labai tvankus. 
Ryto užsiėmime vaikai turėjo 
atlikti rankdarbį — dažyti ak
menukus ir sustatyti bitės 
skulptūrą. Paskui vėl žygia
vome prie ežero pasimaudyti. 
Jūrų skautės buvo mums pali
kusios vandens žaislų su ku
riais pravedėm kelis vandens 
žaidimus. Popietinis užsiė
mimas buvo papuošti marški
nėlius (T-Shirt) — ačiū sesei 
Violetai Strikienei už pa
ruošimą. Vakarinė programa 
— jaunų šeimų vaikai „puolė” 
Seserijos pastovyklę — sėk
mingai! Mūsų vyrukai par
sinešė daugiau negu vien 
sesių gairelę.
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Trečiadienis — Ryte vėl 
keli žaidimai ir rankdarbiai. 
O po pietų, tėveliams talki
nant, pravedžiau trumpą 
■Orientacijos užsiėmimą — visi 
vaikai gavo progą pažvelgti į 
Rako stovyklos žemėlapį ir 
ieškoti pakely bei miške pas
lėptas vėliavėles. Vakaro pro
grama — sesė Dana Mikužie- 
nė paruošė visiems „Karnava
lą”. Buvo paruošti šeši ar sep
tyni žaidimai, užsiėmimai. Po 
kiekvieno, visiems buvo įteik
tos mažos premijos — plasti
kiniai vabzdžiai.

Ketvirtadienis — Petraus
kų šeima po pusryčių pravedė 
„Miško brangenybių” ieškonę 
(Scavenger Hunt). Sesė Daina 
paruošė smėlio skulptūros už
siėmimą. Jau Eden ežero pap- 
lūdimis uždarytas (sargai tu
rėjo išvažiuoti namo dėl asme
niškų reikalų), bet mes vis- 
tiek pasitaškėme prie valgyk
los su vandens žarna bei van
dens balionais. Šiandien sto
vykloje vyko sporto šventė. Po 
pietų sesė Rasa ir Laura Sta- 
lionienė pravedė vaikams ke
lias įvairias estafetes, baigiant 
bėgimo lenktynėmis. Net tė
veliai prisidėjo prie sporto, 
žaisdami krepšinį prieš jau
nuosius skautus vyčius bei 
jūrų būdžius — žinoma, „seni 
krienai” nugalėjo jaunuolius. 
Gaila tik, kad brolis Vytas Bu- 
tikas bežaisdamas išsinarino 
kelį. Tikėkimės, kad greit iš
gis. Po sporto šventės — šo
kiai! Oi, kaip dūko jaunimas 
bešokdamas „Macarena”! Vė
liau, po šokių, mūsų postovyk- 
lę „puolė” vyčiai ir budžiai. 
Sunku žinoti ar tėvams sargy
biniams ar vaikams buvo 
svarbiau pagauti puolikus, bet 
vienaip-kitaip, pagavome.

Penktadienis — Antroji 
iškyla. Po rytinio užsiėmimo 
(D. ir V. Siliūnų pravestas ka
rolių gaminimas) keliavome 
miesto link prie Hamlin Lake 
paplūdimio, Ludington State 
parke. Truputį pasimaudėme, 
paskui puolėme valgyti pietų. 
Po valgio — vėl maudytis, 
pasivaikščioti. Diena šilta ir 
saulėta. Grįžome į stovyklą 
laiku pavalgyti vakarienę — 
PITCĄ. Šio vakaro vėliavų 
nuleidime vyko „išpirkimai 
užpraeitos nakties puolimų 
,grobio1 “. Pabauda vyčiams 
ir budžiams buvo pargabenti 
mūsų visus vaikus atgal į 
mūsų pastovyklę. Kai kurie 
net po du turėjo nešti, bet 
nunešė. Mūsų gairės nulei
dime aš ir Rasa nustebome, 
kai sesė Violeta, stovyklautojų 
vardu mums padovanojo di
delį molinį puodą su išrašytais 
visų vaikų vardais bei bitės 
piešinukais. Ačiū visiems už 
tokį gražų prisiminimą. Va
karo programa — paskutinis 
bendras laužas. Vaikams labai 

patiko vyčių ir budžių pasiro
dymas — padainavo keturis 
variantus dainelės „Pučia 
vėjas”, įskaitant normalų, ope
rinį „alien” ir „rap”. Kitar: ge
ras pasirodymas buvo vil
kiukų „Laimės šulinys”, ku
riame įvairūs stovyklautojai 
(viršininkė, šeimininkė) iš šu
linio gavo įdomiais „dovanė
les”.

Šeštadienis — Stovyklos 
uždarymas. Anksti atsikėlę 
pradėjom stovyklos uždarymo 
darbus. Po pusryčių paskuti
nis vėliavų pakėlimas ir ofi
cialus stovyklos uždarymas. 
Po oficialios dalies, Sesė Rasa 
tėveliui Rimui Petrauskui įtei
kė dovanėlę, padėkodama jam 
už suolo pastatymą tėvelių 
laužavietėje. Paskutinį sykį 
sušukome šūkį: „Avily bitės 
dūzgia — Bzzzzz”. Grįžę į savo 
pastovyklę visi ne tik savo 
daiktus susidėjome, bet ir visi 
„pridėjom” ranką pastovyklės 
bei pastatų sutvarkymui. Di
delis ačiū visiems už pagalbą. 
Norime padėkoti šeiminin-

,.Vilkiukas klauso savo vado!” „Vabzdyno” stovyklos komendanto skauto vyčio Tomo Rupinsko atidžiai klauso
si vilkiukai Andrius Aukštuolis, Vytas Kapačinskas, Antanas Luneckas ir Paulius Ambutas.
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kėms, ypač sesei Zitai už visą 
savaitę gamintą skanų 
maistą.

Paskutinysis žodis. Nuta
riau du įdomiausius dalykus 
apie mūsų stovyklėlę: dieno
mis klausytis kaip vaikai kal
basi tarp savęs (dažnai ir lie
tuviškai), o vakarais klausytis

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOl

„VABZDYNO” STOVYKLA RAKO 
ĄŽUOLYNE

Mes, Čikagos ir apylin
kių jaunieji skauteliai ir skau- 
tytės, suskridę į Rako ąžuoly
ną, savo stovyklą pavadinom 
„Vabzdynu” nes joje gyvena 
įvairūs vabzdžiai.

Mūsų valdovė yra sesė Da
lia Zygienė, o jai talkina net iš 
Texas valstijos atskridęs „va
balas” Gražutis Matutis. Visų 
„vabzdžių” rikiuotoja — ko
mendante yra gintare Kristi
na Jonušaitė. Kad „vabzdžiai” 
nebadautų, pinigų maišiuką 
saugiai laiko sesė Rasa Alek- 
siūnienė. Mūsų tarpe yra ir 
vandenį mėgstančių „vabz
džių”, todėl mūsų vandens 
„liūną” budriai prižiūri dideli 
„vabalai” — Rūta Kirkuvienė, 
Larana von Braun, Tadas 
Stropus, Justinas Jonušas, 
Andrius Brooks ir Aušra Pum
putytė.

Mes mėgstam čirpti, kvarkti 
ir sparneliais plasnoti, o mūsų 
veiksmus ir pomėgius derina 
vadovė Dana Mikužienė. Ji 
mus moko naujų dainų, daly
vauja pasirodymuose, pasa
kėles pasakoja. Sesė Dana yra 
ir vakarinių programų vedėja, 
o jai talkina Tara Mikužytė ir 
Tomas Mikužis. Mes mėgstam 
ir sportą, turim tam ir entu- 

kaip tėvai kalbasi savo tarpe 
— kiek naujų ir senų pasakų 
girdėjau, visos įdomios. Ačiū 
visiems, kurie prisidėjo prie 
mūsų stovyklos pasisekimo. 
Iki kitų metų!

Donatas ir Rasa 
Ramanauskai

ziastus vadovus — Justiną 
Andriušį ir Nidą Lendraitytę. 
O nuo „plėšriųjų paukščių” ir 
kitų pavojų mus saugo sargy
bos viršininkas Vytautas Buti- 
kas. Be maisto ir skanių gėri
mų negalėtume ilgai džiaugtis 
Dievo sukurta gražia gamta, 
todėl pasiprašėm gerąsias 
močiutes, kurios mumis labai 
rūpinasi ir gerai maitina. Jas 
vadiname šeimininkėmis, tai 
— Zita Marčiulionienė, Asta 
Andriušienė ir jų padėjėjos 
Kristina Vaičikonienė ir Vida 
Meilienė. Jų tarpe yra ir 
milžinas virėjas Gražutis

Matutis.
„Vabzdyno” stovyklos šūkis: 

„Rako miško mes vabzdžiai, 
stovyklaujame linksmai”.

„Vabzdyno” stovykla yra su
siskirsčiusi į Seseriją, Broliją' 
ir Jaunąsias šeimas. Seserijos ; 
„Laumžirgių” stovyklą valdo 
vyriausia karalaitė jps. Laura 
Narytė-Lapinskienė ir jos pa
vaduotoja Ina Luneckienė, o 
drausmę palaiko komendante 
jūrų skaūtė Sabrina Cesaitė. 
Šios stovyklos paukštytės (jų 
yra 10), pasivadinusios „Pete
liškėmis” ir „Skruzdėlytėmis”. 
Joms vadovauja Ina Luneckie
nė, Aušra Butikienė, Aurelija 
Končiūtė ir Rasa Milo. Yra 
čia ir 10 ūdryčių pagal amžių 
susiskirsčiusių į „Varlytes”,: 
„Undines” ir „Boružes”, jos vi
sos turi savo vadoves, kurių 
vyriausioji yra Aldona Weir.

„Vabzdyno” Brolija pasiva
dinusi „Vorais”. Jų šūkis: 
„Bebrai, vilkai, vabalai sto
vyklaujame drąsiai — mes 
„vorai”. Vyriausias „voras”' 
yra Algis Tamošiūnas, jo pav
aduotojai skautai vyčiai Linas 
Juodwalis ir Rimas Marčiu-

Čikagos jaunesniųjų skautų ir skaučių „Vabzdyno” stovykloje, Rakė, vadovas Aras Galinaitis aiškina jaunes
niems broliams ir sesėms aukščio matavimo būdus. Nuotr. Algio Tamošaičio
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lionis. „Voriukai” mėgsta pa
tys gaminti sau maistą, o tai 
tinkamai atlikti juos moko pa
tyręs „voras” Gintaras Aukš
tuolis. Sportuoti juos moko 
Justinas Andriušis, o dainų —- 
Tomas Mikužis. Tomo parei
gose yra ne vien dainavimas, 
bet ir laužų pravedimas bei 
įvairūs pasirodymai. Nors 
„voriukai” drausmingi, o kad 
kartais iš rikiuotės neišeitų, 
juos komanduoja sk. vytis To
mas Rupinskas.

šioje pastovyklėje gyvena 
vilkiukai ir bebriukai. Vil
kiukų didžiajame tinkle su
pinti keturi nedideli tinkliu
kai pavadinti „Termitais”, 
„Uodais”, „Šv. Jono vabaliu
kais” ir „Skorpionais”. Juos 
prižiūri ir moko prityrę vado
vai skautai vyčiai Algis Stri
kas, Aldis Liubinskas, Romas 
Senkevičius ir Andrius 
Brooks. Vilkiukų „tinkluose” 
yra 14 „voriukų” ir 8 vadovai.

Bebriukų, save vadinančių 
„Vandens vorais” , yra 8 ir 5 
suaugę „vorai”, kurių vyriausi 
yra jps. Petras Jokūbauskas ir 
jo pavaduotojas j. budys Tadas 

Mikužis. Jų komendantas — 
Aras Galinaitis

„Vandens vorai” turi įsiren
gę tris „povandenines val
tis”— „Širšių”, „Bičių” ir 
„Skorpionų” . Šiems „vabz
džiams” vadovauja Jokūbas 
Vadicka, Ramūnas Stančiaus- 
kas ir Vilius Palionis.

Prie „Vabzdyno” stovyklos 
prisijungė ir jaunosios šeimos, 
norinčios savo atžalėles nuo 
ankstyvųjų metų supažindinti 
su skautiško stovyklavimo 
malonumais ir romantika. 
Dauguma šių šeimų narių pa
tys daug kartų yra Rakė sto
vyklavę. Pagarba šioms šei
moms, nes su mažyliais ne vi
sada lengva gamtoje stovyk
lauti.

Šios pastovyklės vyriausias 
vadovas yra s. fil. Donatas Ra
manauskas ir jo talkininkė se
sė Rasa Ramanauskienė. Visi 
stovyklaujantieji tėvai ir ma
mytės prisideda prie progra- 
mų pravedimo. Paruošia me
džiagą rankdarbiams, ruošia 

.iškylas ir vakarinius laužus. 
Ši pastovyklė vadinasi „Avi
lys”. Jame yra 40 gyventojų. 

ilgamečio Čikagos skautų ir 
Rako stovyklavietės talkinin
ko Alfonso ir Jadzės Eitučių 
duktė jps. Alvyde su visa 
šeima (penki asmenys) atvyko 
net iš St. Louis.

„Vabzdžiai” ir „vorai” ne
tūno vien tik savo gūžtose ar 
voratinkliuose — jie visi labai 
judrūs.

Bebriukai ir ūdrytės daug 
laiko praleidžia prie ežero 
mokydamiesi vandens saugu
mo, plaukimo, naudojimosi 
valtimis ir kaip elgtis valčiai 
apvirtus. Šalia to stovykloje 
jie išmoksta įvairių darbelių: 

. piešia, neria grandinėles, dai
nuoja, ruošiasi pasirodymams.

Labiausiai mėgiamas nakti
nis žaidimas yra „puolimai”, 
kuriuos vykdo abi stovyklos. 
Sesėms sekasi —jos parsineša 
daug „grobio”. Įdomiausia 
yra, kai broliai turi išpirkti 
grobimus. Būna daug juoko. 
Tačiau ir sesėms ne visada se
kasi. Jos prarado kakla
raiščius ir gaireles. Tai būna 
Juodžiausia” joms diena, nes 
broliai užduoda labai sunkias 
išpirkimo sąlygas. Tačiau tai

Čikagos jaunesniųjų skautų „Vabzdyn ' stovykloje, Rak'- vėliavų pakėlimui renkasi jaunosios šeimos.
Nuotr. Vytenio Lietuvninko
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smagus žaidimas, nes išmoks
tama slinkimo, susiklausymo 
grupėje ir kaip paruošti pla
nus „tvirtovių” paėmimui. Iš
mokstama, kad reikia tylėti, 
nes „priešai” seka kiekvieną 
garsą, šie puolimai primena 
Lietuvos partizanų kovas, nes 
tik per drausmę, sumanumą ir 
pažinimą priešų vietovių buvo 
galimos pergalės.

Turėjome išvykas prie Mi
chigan ežero. Ten aplankėme 
kopas labai primenančias Lie
tuvos Kuršių pamarį.

Visas „Vabzdynas” kasdien 
eina maudytis į stovyklos apy
linkėje esantį ežerą. Ten turė
jome ir vandens olimpiadą.

Atlikome kelionę aplink vi 
są Rako mišką. Susipažinome 
su įvairiais ten augančiais me
džiais, vabalais, varlytėmis ii 
kadaise buvusiu paslaptingu 
„Miško brolių” draugovės bun
keriu. Šiandien jo tik griaučiai 
belikę. Kai nesinaudojama 
visa naikinantis laikas ir gam
tos jėgos viską suardo. Rako 
stovyklaviečių rajonai prašosi 
pataisymų. Susiduriama su 
lėšų ir pasišventusių savano
rių talkininkų stygiumi. Ne
paisant visko, Rako stovykla
vietėje yra įrengta nauja 
sporto aikštė. Pastatyti nauji 
krepšinio stulpai, aikštė išlie
ta asfaltu. Visas išlaidas su
mokėjo vienas geradarys, 
prašęs neskelbti jo pavardės.

Vieną vakarą turėjome sma
gų didžiulį karnavalą, kuria
me kiekvienas galėjo išban
dyti savo sugebėjimus.

Kitą dieną dalyvavome 
skautoramoje. Buvo 20 įvairių 
stočių. Čia skautukai ir skau- 
čiukės galėjo išreikšti savo 
skautišką patyrimą. Buvo įdo
mu stebėti kiekvieno dalyvio 
nusiteikimą pakeikto uždavi
nio atlikimui. Buvo gerai mo
kančių lietuviškai rašyti, bet 

buvo ir rašančių kaip su 
„vištos kojomis”, visai nekrei
piančių dėmesio į pateiktus 
klausimus. Gal ne visi atliko 
visus uždavinius, net visi tu
rėjo progą susipažinti su skau- 
toramos reikšme. Šią savo pa
tirtį galės panaudoti ateityje, 
kai sulauks vyresnio amžiaus. 
Skautoramą paruošė Gintaras 
Aukštuolis ir jo talkininkai.

„Vabzdyno” gyventojai jud
rūs ir mėgsta pamiklinti ko
jas. Turėjome ir sporto popie
tę, kurią pravedė Justinas An
driušis. Žaidėme- kvadratą, 
krepšinį, futbolą, vandens 
šliuožimą į pakalnę.

Turėjome ir tradicinį šokių 
vakarą. Čia jaunieji turėjo 
progą pašokti grojant lietu
viškų plokštelių muzikai.

Jaunųjų šeimų pastovyklė 
turėjo savo poreikiams pritai
kytą programą ir skautų bei 
skaučių užsiėmimuose nedaly
vavo. Šioje pastovyklėje buvo 
įvairaus amžiaus vaikučių ir 
jie numatytus žaidimus atlik
davo kartu su'savo tėveliais. 
Šie jaunieji, būsimi ateities 
skautų ir skaučių vadovai,-ės, 
pasižymėjo darbelių gausa ir 
jų įvairumu. Buvo naudoja
mas popierius, akmenėliai, 
margaspalviai siūlai. Naudo
dami šias medžiagas sukūrė 
pasigėrėtinų dirbinių.

Stovyklautojams didžiau
sias džiaugsmas kai ateina 
laikas stovykloje duoti pasiža
dėjimą tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir kasdien atlikti gerą dar
belį, o kiek vyresniems — pa
gal išgales padėti artimui.

Kandidatė Aldona Martinai
tytė pasižadėjo būti gera ūd- 
rytė tr mylėti jūrą.

Kandidatas Antanas Pau- 
žuolis jr„ įsijungė į jaunes
niuosius skautus ir pasižadėjo 
kasdien atlikti po gerąjį dar

belį, mylėti Dievą ir jo senelių 
kraštą — Lietuvą.

Sulaukus brandesnio am
žiaus, ateina laikas tapti 
skautijos vyčiais. Kandidatai į 
vyčius: Gintas Jameikis, Ri
mas Putrius, Tomas Rupins- 
kas, Andrius Brooks ir Petras 
Matranga, atlikę paskutiniuo
sius reikalavimus, dalyvau
jant gausiam skautų vyčių 
būriui davė skautų vyčių įžodį 
ir pasižadėjo būti pavyzdžiu 
kitiems skautams. Jų šūkis 
„Tarnauti!” — skautams, Die
vui, Tėvynei, žmonijai ir nai
kinti visa pikta, kas teršia 
kilnų žmogaus vardą.

Jūrų skautai, norį ir toliau 
skautauti ir skleisti jūrinę 
idėją, nori visam gyvenimui 
tapti jūrų budžiais. Kandida
tas Tadas Mikužis, atlikęs 
nustatytą programą ir užduo
tą uždavinį, davė jūrų budžio 
įžodį.

Jūrų skautai turi tradiciją 
stovyklų metu prie ežero pra
vesti Jūros dienos apeigas. Tą 
dieną prisimenami jūrų gel
mėse žuvę jūreiviai, o taip pat 
ir mirę jūrinės skautijos na
riai, pagerbiamas jų atmini
mas į „marių” gelmes vainiko 
nuleidimu.

„Vabzdyno” stovyklos daly
viai ir jų tėvai yra dėkingi 
vadovams, sudariusiems ga
limybę ir • šią vasarą stovyk
lauti Rakė, nes ne visi galės 
dalyvauti Paxton, MA, vyk
siančioje VIII LSS Tautinėje 
stovykloje. Dėkingi Maitinimo 
skyriaus vadovams, ypač Gra
žučiu! Matučiui, Ačiū ir sto
vyklos direktoriui s.fil. Jonui 
Tamulaičiui, daug laiko pas
kyrusiam, kad stovyklavietėje 
būtų galima stovyklauti. Ačiū!

Senas „Voras” Antanas
Paužuolis
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DŽIAUGIAMĖS 
SKAUTAIS 
VYČIAIS

Šiais, 1998 metais, Čikagos 
lietuviai skautai pakėlė spar
nus į 80-ją lietuviškosios skau- 
tybės šventę, į Tautinę stovyk
lą Paxtone.

Savoje Rako stovyklavietėje 
šiais metais stovyklavo tik jau
nesnieji ir jauniausieji su tėve
liais. Tarp 160 stovyklautojų 
šūkavo, žaidė, žygiavo, varles 
gaudė ir ilgą kelią į skautus 
vyčius pradėjo arti 40 vilkiukų 
ir bebriukų. Komendantu tam 

jaunesniųjų skautų rajonui 
buvo skautas vytis Tomas Ru- 
pinskas.

Todėl ir rašosi šios eilutės, 
nes prasidėjus stovyklai Tomas 
davė skauto vyčio įžodį. Labai 
svarbus lietuviškoje skautybėje 
tas įžodis, tas pasirinkimas 
TARNAUTI. Kaip daug pavyz
dingų jaunuolių sveikinom per 
tuos 42 metus Rako ąžuolyne! 
Kaip švietė jų veidai ir violeti
niai kaklaraiščiai, kaip džiau
gėsi jais — gražiais, jaunais, 
gerais! Skauto vyčio tradicija 
pradėta 1925 m. Lietuvoje, at
gaivinta 1945 m. Vokietijoje 
DP stovykloje ir sėkmingai tę

siama toliau, traukia į savo 
eiles gražųjį jaunimą.

Skautiškoje Rupinskų šeimo
je skautas vytis Tomas yra jau 
trečioji karta. Jo tėvelis s. fil. 
Romas — skautas vytis, dėdė 
Vytas — skautas vytis ir abu 
seneliai jvs. Vladas Rupinskas 
ir vs. Zįgmas Jaunius buvo 
skautai vyčiai. Malonu buvo 
sužinoti, kad Tomo įžodyje da
lyvavo jo krikšto tėvas Algis 
Tamošiūnas ir Sntvirtinimo 
sakr. tėvas Gražutis Matutis 
— abu skautai vyčiai.

Laimingo ir sėkmingo vyčia- 
vimo!

A.Namikienė

Naujieji „Lituanicos” tunto skautai vyčiai po įžodžio Rako stovyklavietėje. Iš k. Andrius Brooks, Rimas Putrius, 
Tomas Rupinskas, Gitas Jameikis ir Petras Matranga.

Po įžodžio sesių saldainių vėriniais apdovanoti „Lituanicos” tunto „Perkūno” draugovės naujieji vilkiukai su 
savo vadovais. Iš k.: draugininkas senj. skautas vytis si. Rimas Gecevičius, vilkiukai — Greg Ruesch, Algis Kaz
lauskas, Justinas Bartašius, Audrius Aleksiūnas ir tuntininkas fil. ps. Ričardas Chiapetta,
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A „Dubysos” draugovės paukštytės parodoje prie savo kūrinių. Iš k.: Vanes*
sa Ruesch, Živilė Badaraitė, Viktorija Biskytė, Lisa Bartašiūtė ir Simoną 

I Marcinkevičiūtė.
„Lituaničos” tunto „Perkūno” draugovės „Stiprių ryklių” skilties dailinin
kai prie savo kūrinių. Iš. k. — Linas Aleksiūnas, Jonukas Vaičikonis ir 
Paulius Trimakas.

„Aušros Vartų7„Kemavės” tunto „Dubysos” draugovės naujos paukštytės po įžodžio tarp savo vadovių. Iš k. — 
komendaante si. Alicija Stankevičiūtė, paukštytės —Patricija-Kirvaitytė, Simona Markevičiūtė, Sandra Bada
raitė ir draugininke t.n. si.Onutė Utz.

■ js Viligailė Lendraitienė — „Nerijos” t-tas, fil. ps. Ričardas Chiapetta — 
„Lituaničos” t-tas, s. Laima Rupinskienė _ „Aušros Vartų/Kernavės” t-tas ir vs Gediminas Deveikis — rajono 
vadas. ■ Nuotr. D. Mikužienė

14

16



ARGENTINA
Buenos Aires. “Klaipėdos” tunto 
skautai. Carla Stukaitė, Eugenija 
Bacevičienė (viešnia iš Brazilijos), 
Gisela Siliunaitė, Norberto 
Simniškis, Frederico Mahne 
Zavickas, Martin Bielinis, Gaston 
Kucinškas 'ijVZ^/'

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

AUSTRALIA.

„DŽIUGO” TUNTO 
STOVYKLOJE

Tarp įvairių stovyklos dar
bų, pramogų, įvykių, patyrimų 
yra ir meno darbų.Kai mūsų 
dvasios vadovas v.s. fil. kun. 
dr. Pr. Dauknys sausio 4 d. po
pietės metu atvyko į stovyklą 
pamaldoms, prieš jas pateikė 
jaunesniems ir vyresniems 
nuspalvinti įvairių grafikos 
brėžinių iš 10 Dievo Įsakymų. 
Tuoj ėmėsi visi darbo: paukš
tytės, vilkiukai, vėliau ir vy
resni. Kai gale savaitės vėl at
vyko mūsų dvasios vadovas, 
surinko visus piešinius, su
darė meno komisiją, įvertinti 
atliktus darbus, o jie visi buvo 
gražiai atlikti, tai v.s. Rasa 
Sutkuvienė, Božena Kviecins- 
kas ir kartu sprendėme.

Pirmą premiją laimėjo 
Ramūna Sadauskaitė, Daina

Žiedaitė, Marta Lukaitytė, 
Ginta Statkutė, Tomas Kvie- 
cinskas. Antrą premiją laimė
jo: Raminta Kymantaitė, Vili
ja Stephens, Brigita Balba- 
taitė, Daina Meiliūnaitė, 

1 Chris Firinauskas. Trečią pre
miją: Karolis Vaitiekūnas, 
Elena Tamašauskaitė, Jessica 
Rutkauskaitė, Justinas Kli
mas, Rami Lynikas. Ketvirtą 
premiją: Olivia Lukaitytė, Ne
rida Balbataitė, Nindra Skei- 

LSS Tarybos pirm, vs birutė Banaitien 1997 m „Eukalipto šešėlio” sto
vykloje, Australijoje, prisega žymenį S .dnėjaus „Aušros” tunto tuntinin- 
kei v.si. Dainai Šliterytei.

vytė, Daiva Statkus, Paulius 
Kviecinskas. Penktą premiją 
laimėjo: Aisvydas Sadauskas, 
Laura Tamašauskaitė, Marty-; 
nas Didžys, Gražina Kyman
taitė, Alanta Skeivytė, And
rius Verbyla ir Audra Verby- 
laitė.

Pagal savo premiją kiekvie
nas gavo dovaną. Tai buvo ne
veltui atliktas gražus me
niškas darbas, visiems pasi
grožėjimas. P.D.
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wusu didžioji seim. i
LSS Europos Rajono ‘Vytauto ir Birutės’ vasaros stovykla Lietuvių Sodyboje.
Europos Rajono vasaros stovykla šiais metais pavadinta 'Vytauto ir Birutės' vardu. Stovykla įvyko 
gražioje Lietuvių Sodyboje, 30 mylių už Londono, liepos 25d. - rugpjūčio 1d. Sodybos skautų 
kalnelis priglaudė virš 70 stovyklautojų. Veikė trys pastovyklės - seserijos 'Sapno Tąsa’, brolijos - 
'Žalgiris', jaunų šeimų - “Ateitis”, o žiliagalvių - “Atžilynas”. Daugel metų žvaigždės pavidalu 
iškaskas stalas, netoli vėliavų aikštės, pasipuošė šyškų, samanų ir gelsvo smėlio ornamentais. 
Paradų aikšėje iškeltų vėliavų - trispalvės ir anglų, ir beržinio kryžiaus papėdę puošė Rūta ir Lelija, 
o kryžius tarp jų iškilmingai pasidabino ąžuolų vainiku. Stovyklos viršininkas s. Vincentas O'Brien 
atidarė stovyklą, palinkėdamas visiems gero stovyklavimo.
Savaitė buvo pilnai užimta skautiškais darbais, mazgų narpliojimais, dainomis, taut.šokiais, sportu, 
maudimusi, iškylavimu, naktiniais žaidimais, na, ir smagaus vakaro laužais. Virtuvėje visuomet 
buvo galima suuosti kunkuliuojančią sriubą, o kai kuriomis dienomis pasirodė net kugelis ir blynai, 
paruošti patyrusių virėjos sesės s. Irenos Gerdžiūnienės rankų.
Svečiai iš: Lietuvos - v.s. Alina Dvoreckienė, iš Australijos - s.v. Linas Kaspariūnas ir iš JAV -
p. Aldona Pilienė savaitės begyje praturtino stovyklos programą su įdomią mankštą, pioneriją ir 
labai įdomiais laužų vakarais. Skautiška šeima yra pasaulinė ir, kur testovyklaujant, visuomet 
galima pozityviai prisidėti prie šios šeimos programų.
Pastovyklių viršininkai daug svarstė, daug mąstė ir daug dirbo. Kaip paprastai, brolija atsilikdavo 
savo darbais, kol pabusdavo iš ‘miego’, tada,kaip ąžuolai, pirmyn į kovą! Visur ir visuomet, 
gražiausiai ir pavyzdingiai pasirodė jaunųjų šeimų būrelis - su daina, su žygiu, su žaidimais. Nuo 
ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro triūsė, kol visi vakare, po laužo, krisdavo į savo loveles, ir tyla, tyla 
vyraudavo miške........
Atžilynai tai mąstė, tai delegavo, tai konsultavo......per dieną.......... ir toliau per naktį.
Stovykla buvo sėkminga. Virš 10 sesių ir brolių davė įžodį, o 15 buvo priimti j kandidatus. Džiugu 
matyti augančius sesių ir brolių skaičius Didž. Britanijoje, džiugu, kad vėl daugiau matysime sesių 
ir brolių, pasipuošusių skautiška uniforma mūsų stovyklose ir kitur.

v.s. Vida Gasperienė
LSS Europos Rajono Vadė
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ŽVAIGŽDYNAS
Stovykla įvyko biržeio 13-20 

dienomis Dainavoje. Dalyvavo 150 
skaučių ir skautų iš Detroito, 
Clevelando ir Čikagos apylinkių.

Vilkiukų įžodį davė Tadas 
Lukasiewjecz, Saulius Matvekas, 
Viktoras Puškorius, Lukas Rudis. 
Skaučių įžodį davė Vytautė 
Petraitytė, Prityrusios skautės:Rasa 
Kaunelytė ir Audra Straškytė. Skautų 
įžodį Lukas Laniauskas.

Stovyklos vadija sudarė:
Viršininkė - S. įlaša Karvelienė
Stovyklos Komendante - Margaret Rudienė
Jaunu Seimų, pastovyklės viršininkės - ps. Regina Puskorienė ir ps. Kristina 

Zubrickienėv v • v » , ,
Paukštyčiu pastovykles viršininke - ps. Kriste Zomboriene 
Vilkiuku pastovyklės viršininkas - sk. vytis Darius Rudis 
Skaučių. pastovyklės viršininkė - s. Rasa Karvelienė 
Skautu pastovyklės viršininkes - s. Paulius Jankus 
Prityrusiu skauciu pastovyklės viršininkė - vyr-skautė Rita Selenienė 
Prityrusių, skautų. pastovyklės viršininkas - ps. Robertas Selenis 
Vyr-skaucių. pastovyklės viršininkė - s. Gailė Dėdinienė 
Slaugė - vyr-skautė Dalia Harp 
Vakariniu Programų Vadovė - vyr-skautė Rūta Mikulionienė 
Seimininkai - Edmundas ir Rita Kaspučiai 
Registracija - os. Alma Butkūnienė
Prie programos pravedimo taip pat prisidėjo vyr-skaute Lina Anužienė, 
brolis Kęstas Civinskas, ps. Viktė Jankutė-Moss, sk. vytis Paulius Jurgutis, 
sk. vytis Rimas Matvekas, brolis Phil Moss, ps. Virga Norkevicienė, ir s. 
Alma Sventickienė.

įskylu dieną, kol Liepsnelės ir Giliukai (su tėveliais), Paukštytės ir 
Vilkiukai išnagrinėjo Dainavą., vyresnieji plaukė baidarėmis, kaiminystės 
Raisin upe. Visi grįžęJ stovyklą, išvargę, bet patenkinti. Vakarienei laukė 
plačiai-zinoma stovyklos “pica”, paruosta vyriausio šeimininko, Edmundo 
Kaspučio. Ta patį, vakarą, per iškilminga, vėliavų.nuleidimą, prisiminėm 
lietuvių, skautijos 80 metu, sukaktį, ir jos gražiu praeitį. Su viltimi ateičiai 
sudainavoin ilgiausių.metų.prie didžiulio jubiliejinio pyrago.
V
Šiemet penkios jaunos vadovės pavyzdingai ir pareigingai pasirodę 
stovykloj - Simona Augytė, Venta Civinskaitė, Evelina Maciulevičiūtė, 
Aleksa Moss ir Laura Ruksėnaitė. Lauksime jas matyti vadovių eilėse 
ateityje.
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Stovyklos savaites programa ^buvo ivairi. Statėm vartus ir bokštus. 
Įrengėm lauko virtuvę ir ruosem vakarienę. Pynėm laukiniu žolių juostas. 
Mokėmės ledus daryti skardinėse Rodom-Darom stotyje. Dainavom ir 
vaidinom prie laužo. Maudėmės, sportavom, ruošiamės puolimam. 
Pasimeldėm po didžiuoju ąžuolu su Kun. Algiu Gudaičiu, kuris mus 
aplankė keliom dienom.

V V j . . • . -
Neužmiršome ir atlikti skautiška geraĄdarbeliDainavai. Teveliu, būrelis 
pastatė sępis naujus stalus su suolais pastogei. Tą^darbą projektavo ir vedė 
Kestutis Sonta; jam talkininkavo Edvardas Chmieliauškas ir Bill Harp.
Taip pat, Paulius Jurgutis ir Bill Harp privežė naujo smėlio pležui ir 
atgaivino Spyglių,ežero pakrantę.
Šeštadienio ryta mus pažadino linksmos daipos ir juokai. Tai buvo penkios 
naujos vyr-skautės, anksti tąjy lodavusios įžodį- Lina Mikeska, Aleksa 
Moss, Elena Straksytė, Elenutė Sventickaitė*, ir Allison Tomkeviciūtė.
Savaitė labai greitai prabėgo. Gražus oras, linksma nuotaika, skanus 
maistas, geri draugai. Stovyklas oficjalus uždarymas įvyko penktadienį 
vakare per vėliavų nuleidimą. Žvaigždyno stovyklos Viršininkė Rasa 
Karvelienė padėkojo visiem už gražu, sk^utiškąstovyklavimę - vadovam 
uz pravedimą įdomios programos, tėveliam uz į>agalb^, kur tik jos reikėjo, 
sesėm ir broliam uz parodyto draugiskurrię vienas kitiem. Detroito sesės it 
broliai ypatingai dėkojo Clevelando Nėrifigos tunto vadovėm ir feimoin už 
dalyvavimąjr uohįprisidėjimąprie musięštovyklos pasisiekimo.
Sekantį rytą, liko tik nugriaut palapines, aptvarkyti stovyklavietes ir keliauti 
namo. Bet išvažiavom laimingi, patenkinti, ir pasiryžę vėl kitą vasara 
susitikti. ' . s

Mus vėl aplankė gamtininkai 
Aistė Degesytė laiko gyvatę

Marius Anužis pasiruošęs 
Planetų baliui
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JURŲ SKAUČIŲ „KLAIPĖDOS KRAŠTAS”
PAŠTOVYKLĖ VIII TS

Įsikūrėme gerai. Stovyklau
jame linksmai. „Klaipėdos 
krašto” pastovyklėje esame 36 
sesės — trisdešimt iš Čika
gos, trys iš Toronto, viena iš 
Lietuvos, viena iš Floridos ir 
viena iš Seattle.

Pastovyklės vadovybę suda
ro: viršininkė js. fil. Taiyda 
Chiapetta, viršininkės pava
duotoja g.v.v. Danutė Navic
kas, komendante g. valt. Kris
tina Jonušaitė, uosto komen
dante fil. Virga Rimeikienė, 
pionerijos vadovė jps. Dalia 
Zygienė, jūrų skaučių vadovė 
g.v.v. Rasa Fabijonienė, jūrų 

jaunių vadovės — g.valt. Lau
ra Jokubauskaitė ir g.valt. Li
na Lendraitytė, rankdarbių 
instruktorė ps. Dana Mikužie- 
nė.

Sekmadienį, rugpjūčio 9 d. 
vyko VIII Tautinės stovyklos 
iškilmingas atidarymas daly
vavo arti 600 stovyklautojų.

Saulei leidžiantis jūrų skau
čių įžodį davė sesės Andrea 
Dutton, Nida Lendraitytė ir 
Vilija Pauliūtė, o pirmadienio, 
rugpjūčio 10 d. pavakary jūrų 
jaunių įžodį davė sesė Vaiva 
Rimeikaitė. Sveikinam ir kar
tu su jomis džiaugiamės.

Mūsų užsiėmimų progra
moje numatytas buriavimas- 
plaukimas kanojom ir baida
rėmis, tinklo mezgimas, gam
tos pažinimas, taip pat susi
pažinimas su gydomosiomis 
žolelėmis ir jų naudojimu, po- 
pierio gaminimas, susipažini
mas su Klaipėdos krašto isto
rija, papročiais, gamta ir geo
grafija. Kai kurie užsiėmimai 
atliekami kartu su broliais 
jūrų skautais, o kiti — kartu 
su skautėmis ir prityrusiomis 
skautėmis. Kelias dienas pa
čios gaminsimės maistą lauko 
virtuvėje. Penktadienį, rug
pjūčio 14 d. švęsime Jūros 
'dieną. Laikas greit bėga. Nuo
taika gera, darbinga, sesės 
drausmingos ir draugiškos.

VIII Tautinėje stovykloje, Paxton, MA, jūrų skaučių pastovyklėje „Klaipėdos kraštas” stovyklavo Čikagos 
„Nerijos” jūrų skaučių tuntas ir kelios sesės iš Toronto, Kanados. Pastovyklės viršininkė buvo LS Seserijos jūrų 
skaučių skyriaus vedėja j.s. fil. Taiyda Chiapetta.
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DIEVAS ISKLAUSE VAIKUČIŲ MALDAS

Šią vasarą VIII Tautinėje 
stovykloje didžiausia pasto- 
vyklė buvo jaunų šeimų „Ma
žoji Lietuva”. Suvažiavo dau
giau kaip 30 šeimų iš Kalifor
nijos, Connecticut, Floridos, Il
linois, Massachusetts, Michi
gan, New Jersey, New Yorko, 
North Carolina, Ohio ir Vir
ginia valstijų.

Pirmos savaitės antradienio 
rytą, šeimos susirinko pasi
melsti kartu su kun. Antanu 
Saulaičių, kun. Algiu Gudai
čiu ir kun. Algimantu Žilins
ku...

Šiandien rytą dangus apsi
niaukęs ir pamažu lyja. „Ma
žoje Lietuvoje” švilpukas kel
tis. Grįžę po pusryčių vadovai 
ir tėveliai ruošiasi šv. Mi
šioms, nes vyks mūsų stovyk
lavietėje.

Sustumdę stalus, kad visi 
tilptų po stogu, paruošė kavą, 
kakavą ir pyragaičius stovyk
lautojų ir svečių vaišėms.

Atėję tėveliai „architektai’ 
— vyčiai: Paulius, Arūnas 
Antanas ir Saulius per 15 

minučių pastatė mums iš bre
zento labai gražią bažnytėlę, 
net ir su kryžiumi.

Sesė Alma sukoordinavo su 
kunigais ir sese Aldona šv. 
Mišių eigą. Suėjo,. „Mažosios 
Lietuvos” stovyklautojai ir ku
nigai: kun. Algis Gudaitis, 
kun. Antanas Saulaitis, SJ, ir 
evangelikų kun. Algimantas 
Žilinskas. Mus aplankė sto
vyklos viršininkė v.s. Birutė 
Banaitienė, Anglijos ir Brazili
jos atstovai ir kiti mums mieli 
svečiai. Kun. Algis mokė vai
kučius giesmių; jam talkino 
sesė Jūratė.

„Dievas stato namus,
Dievas stato namus,
Dievas stato namus 

nuostabius.
Stato ne iš akmenų,
Stato iš vaikų širdžių,
Dievas stato namus 

nuostabius”, i
Prasidėjo Mišios. Aukojimo 

metu vaikučiai meldėsi už sa
vo šeimas, už vadovus, už gy
vuliukus, už mirusius. Tada 
'aikučiai, lydimi tėvelių ir

mamyčių, sudėjo ant altoriaus 
savo piešinėlius su savo asme
niškomis intencijomis.

Šv. Mišių metu giedojo sto
vyklautojai ir svečiai. Sesės 
mamos — Regina ir Kristina 
pritardamos gitara, pagiedojo 
kelias giesmes.

Šv. Mišios baigėsi; pasirodė 
saulė. Pastovyklės viršininkė 
sesė Rasa pakvietė visas ir vi
sus pasivaišinti. Dievulis mū
sų maldų išklausė — lietus 
liovėsi lijęs.

Sena Pelėda

VIII TS Seserijos stovyklos „Viltis” sesės ir vadovės susirinkusios „šeimos portretui”.
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Stovyklos atidarymo iškil
mių vaizdas, tai tvarkingai 
uniformuoti skautai ir skautės 
išsirikiavę pakelti JAV, Lietu
vos, Kanados, Australijos, An
glijos, Brazilijos ir LSS vėlia
vas. Įspūdis džiuginantis, nes 
jaunimas dominuoja LSS sto
vyklose ir jau kelintą kartą ne 
vien save lietuviais vadina, 
bet ir lietuviškai neblogai kal
ba. Mūsų skautijos veteranų 
būrys žymiai sūmažėjęs, o ir 
atvykusieji dirbo pašte, krau
tuvėlėje, ūkyje ar panašiose 
pareigose. Skautams ir skau
tėms vadovauja jų tėvai ar 
jaunesni vadovai ir vadovės.

Stovykloje dalyvavo šeši 
šimtai LSS narių iš aukščiau 
suminėtų valstybių. Arti 90% 
dalyvaujančių buvo jaunimas. 
Pirmą savaitę buvo registruoti 
582 dalyviai, o savaitgalyje 
skaičius prašoko šešis šimtus. 
Šioje stovyklavietėje vyko T.S. 
1978-siais metais. Per dvide-

JAUNA 8-JI TAUTINE
STOVYKLA

šimtį metų stovyklavietės bu
vo gerokai pagerintos, kitoje 
ežero pusėje pastatytas skau
tų mokymo centras, o admi
nistracijos personalas mus 
priėmė kaip tikri skautavimo 
broliai. Jie stebėjosi mūsų 
skaičiais, švara ir tvarka.

Mes, vyresnieji, džiaugėmės 
jaunų tėvų pastovyklės daly
viais su jų mažais vaikais. Jie 
visi kartu dalyvavo bendruose 
renginiuose su vaikų vežimė
liais, lopšeliais ir pan. priemo
nėmis. Stebėjomės jaunų va
dovų ir vadovių sugebėjimu 
dirbti paukštyčių ir vilkiukų 
pastovyklėse, kai mažieji 
linksmi ir su šypsena spietėsi 
apie juos, tarsi būtų namuose 
su mama ar tėte.

Stovykla buvo suorganizuo
ta įprasta tvarka: 8-sios T.S. 
vadija, Brolija, Seserija, Aka
demikai ir Bendrija. Toliau 
Brolijoje buvo vilkiukų, skau
tų, prityrusių skautų ir sk. 
vyčių pastovyklės, o Seserijoje 
— paukštyčių, skaučių prit. 
skaučių, vyr. skaučių ir jaunų 
tėvų pastovyklės. Akademikai 

aktyviai reiškėsi talkindami 
visose skautų ir skaučių prog
ramose, savanoriškai dirbda
mi valgyklose be eilės ir dar 
surado laiko kasdien lankyti 
stovyklas garsindami Akade
minį Skautų sąjūdį.

Pastovyklių užsiėmimus, pa
radus ir pan., tikiu, aprašys 
kiti stovyklautojai. Tačiau, 
stebint stovyklautojus, ypač 
judrus judėjimas vyko krau
tuvėlėje laisvalaikio v metu le
dų ir atsigėrimų prekyba. Du 
vakarus vyko šokiai aikštėse 
grojant moderniai muzikai. 
Jaunimo entuziazmas užkrėtė 
daugelį suaugusių, kurie taip 
pat įsijungė į siūbuojančią jau
nimo bangą.

8-ji T.S. ir Lietuvių Skautų 
sąjunga buvo pagerbtos žymių 
svečių atsilankymu. Lietuvos 
Respublikos ambasadorius 
gerb. Stasys Sakalauskas su 
žmona praleido šeštadienį su 
mumis, dalyvaudami priėmi
muose ir iškilmėse. Jų abu sū
nus globojo akademikai, tikė
damiesi sudominti juos skau
tiška veikla. Dr. Petras Anu-

VIII Tautinės stovyklos jaunųjų šeimų pastovyklėje
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sas, Lietuvos Respublikos kon
sulas, dalyvavo stovyklos iš
kilmėse ir priėmimuose. Lie
tuvių Bendruomenės, JAV 
krašto pirmininkė s. Regina 
Narušienė, stovyklavo savait
galyje su mumis. Lietuvių fon
do vardu stovyklai čekį įteikė 
v.s.fil. Kęstutis Ječius, o Mai
ronio Parko Worcesteryje var
du čekį įteikė pirm. Kazys 
Adomavičius su žmona. Iškil
mėse dalyvavo Worcester me
ras Raymond Mariano ir rep
resentative 3rd MA district 
Jim Me Govern. Stovyklą ap
lankė latvių Vyriausi skauti
ninkai Janis ir Maia Skinkis,, 
o vengrų skautų atstovas Vic
tor Fischer stovyklavo savait
galyje. Visi suminėti svečiai 
kalbėjo svečių priėmime, o 
jiems skautiškas dovanėles 
įteikė v.s. Birutė Banaitienė, 
8-sios T.S. viršininkė.

Parado metu dalyvius svei
kino gerb. Stasys Sakalauskas 
— ambasadorius, dr. Petras 
Anusas — konsulas ir s. Regi
na Narušienė — JAV Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė. 
Stovykloje buvo gauta daug 
sveikinimų raštu.

Pirmą savaitgalį šy. Mišias 
aukojo s. vysk. P. Baltakis, 
v.s.fil. kun. A. Saulaitis, kun. 
A. Gutauskas ir s. kun. A. Ži
linskas. Kiekvieną dieną šv. 
Mišias įvairiose pastovyklėse 
aukojo v.s. fil. kun. A. Saulai
tis.

Svečių lankymosi sekma
dienį šv. Mišias aukojo vysk. 
Riley, Worcester arkidiecezijos 
vyskupas su dviem savo asis
tentais ir v.s. fil. kun. A. Sau
laičių. Mišios vyko gražioje 
laužavietėje — amfiteatre ant 
ežero kranto. Po meistriško 
pamokslo, kuriame kreipėsi į 
mažus, suaugusius, amerikie
čius, kanadiečius ir iš kitų 

valstybių dalyvaujančius. Po 
šv. Mišių gerb. vyskupas tęsė 
pokalbį su publika. Prašė pa
dainuoti populiariausią lietu
vių skautų dainą. Sesė Jūratė 
Neimanienė pravedė ,Atgimė 
Tėvynė”, kurią su įsijautimu 
dainavo visi stovyklautojai. 
Skautiškas dovanėles ir lietu
višką juostą vyskupui įteikė 
sesė Birutė Banaitienė, T.S. 
viršininkė, ir paprašė vyskupą 
padainuoti populiariausią ai
rių dainą. Paėmęs mikrofoną 
vyskupas gražiai padainavo 
„Irish Eyes are Smiling”. Sto
vyklautojai atsakė „bravo,

LSS SESERIJOS PASTOVYKLĖ 
„VILTIS”

Neužgęstanti viltis, Lietuvos ir išeivijos ateitis!
Seserijos rajone stovyklauja 

arti 300 stovyklautojų. Esame 
susiskirsčiusios į šešias pasto- 
vykles: jaunų šeimų „Mažoji 
Lietuva”, paukštyčių „Laisvės 
varpas”, skaučių „Kryžių kal
nas”, prityrusių skaučių „Ko
vos kelias”, vyr. skaučių „Pėd- 
sakos” ir jūrų skaučių „Klai
pėdos kraštas”.

Ketvirtadienį buvo Seserijos 
diena, per kurią visos pasto- 
vyklės priėmė svečius iš visos 
stovyklos, pristatydamos savo 
pastovyklės vardą su maža 
programa ar daina. Per „Vil
tis” gairės nuleidimą, buvo pa
minėtas 80 metų skautijos ju
biliejus, buvo pagerbtos visos 
mirusios ir gyvos Vyriausios 
skautininkės. Buvo atidaryta 
kraičio skrynia, kurioje sudėti 
įvairūs pastovyklių daiktai iš 
VII Tautinės stovyklos. Gale 
stovyklos užrakinsime naują 
skrynią, kuri bus atidaryta tik 
IX Tautinėje stovykloje. ~ 

bravissimo”. Po keletas klau
simų skautams ir skautėms, 
nenoriai skirstėsi stovyklauto
jai ir gerb. vyskupas, įsigijęs 
draugų stovyklautojų tarpe.

Galima pastebėti, kad Wor
cester ir kitose MA valstijos 
apylinkėse gyvena daug kelių 
kartų lietuvių kilmės žmonių. 
Įvairūs politikos, valdžios ir 
bažnyčios pareigūnai labai 
įvertina lietuvių įtaką JAV 
gyvenime ir noriai dalyvauja 
lietuvių renginiuose.

S. Miknaitis

Penktadienį Jūros dieną, lan
kėme jūrų skaučių „Klaipėdos 
krašto” pastovyklę ir gėrėjo
mės jų programa.

Esame laimingos turėdamos 
puikias vadoves, kurios pavyz
dingai tvarkosi pastovyklėse 
ir „Viltis” štabe. Tik jų dėka 
sesių ūpas ir nuotaika gera! 
Trys mūsų vadovės įrengė la
bai gerą parodą, kurioje pa
vaizduota ne tik lietuviškos 
skautijos istorija, bet pristaty
ti mūsų išeivijos skautai, uži
mantys svarbias pozicijas tiek 
mūsų, tiek amerikietiškoje vi
suomenėje. Atskirai prista
tytas Lietuvos prezidentas, 
s.v. Valdas Adamkus, nuro
dant jo veiklą išeivijoje.

Pasibaigus savaitgalio iškil
mėms, šokiams ir paradams, 
sesės vėl įsitraukė į kasdieni
nę programą

v.s. fil. Rita Penčylienė
„Viltis” pastovyklės 

viršininkė
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TRYS KARTOS TAUTINĖJE STOVYKLOJE iI
v.s. Irena Markevičienė 
vyr. sk. Linda AieBo- dūkra 
vilkiukas - Micheal 

v.s.fi!. LHė Mftukienė
s. Rasa Karvefienė - dukra
sk. Laura Karvelyte - anūkė 
jaun.sk. Diana Karvelytė - anūkė

j. v.s. Genovaite Treinienė 
j.s.fR. Virga Rimeikienė - dukra 
j.jaun. Vaiva Rrmeikaitė - anūkė

v.s. Liūdas Ramanauskas, 
ps. Indrė Ramanauskaitė- 
Paškauskienė,
Daiva Paškauskaitė,
Linas Paškauskas,
v.s. Albina Ramanauskienė

v.s. Danute Surdėnienė 
s. Laima Badonavičienė - dukra 
sk. Rūta Bagdonavičiūtė - anūkė 
jaun.sk. Adrija Bagdonavičiūtė - anūkė 
s. Alė Mačiūnienė - dūkra 
pritsk. Daina Madūnaitė - anūkė 
sk. Lina Madūnaitė 
pritsk. Vytas Surdėnas - sūnus 
vyr.sk. Danutė Surderienė - marti 
Aras ir Laima Surdėnai - anūkai

s. Janina Matulaitienė
v.sk. paskl. Daiva Juozelsklenė - dūkra 
jaun.sk. Lina Juozelskytė - anūkė

vyr.sk. Irena Alksninienė 
vyr.sk. Lina Anužiene -dukra 
sk.vyt Saulius Anužis - žentas 
Marius, Vytis, Tadas ir Matas 
Anyžiai - anūkai

VIII TS vadovybė stovyklos atidarymo iškilmėse. Nuotr. S. Miknaičio
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Kauno Arkivyskupas Metropolitas
Rotušės a. 14 a, 3000 Kaunas 

t. 320147; fax. 320090

Gerb. p. Albina Ramanauskiene,

Gavau labai gražų skautų lankstinuką ir sveikinimą su daugybe 

parašų. Džiaugiuosi gausiomis skautų gretomis, tikiuosi, kad jie subręs .7 

dorais, kilniadvasiais ir tvirtais žmonėmis, mylinčiais Dievą, Tėvynę ir 

artimą. Laiminu visų vadovų darbą ir visus mieluosius skautus.

Su pagarba -

Kaunas, 1998 08 25 Arkiv. Sigitas Tamkevičius
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Arkivyskupas 
Sigitas 
Tamkevičius 
lanko 
Tautinę 
stovyklą
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ffllM! 15 WK TAMES STOVYKLOS ' t
LlttUVIU škAUtU šAJUNgA

Jūrų sesės
Pupa Strub,Žiba Saulytė
Vida Mikalčiutė

f
V

i>■ s. t*

Treasure Valley h
Scoot Reservation v/* 
Paxton, MA Oi612 Jį^

WI8-IM8
aštuntoji 

TAUTINI; STOVYKLA,

1998. OS. 08- 2t

i/, r

RTIMUI

U ODAI

| SK7LA

j^| AKTIPIEČIAI
9 

E GL^S

Tautinėje Stovykloje smagu, patinka žaisti ir eiti prie ežero ir pležo, 
smagu lauže.
"Lelijos " Kristina, Karina, Diana, Daria, Liana.

Patinka: plaukimas ir šiitas vanduo, lankymo valandos, pasirodyti /i 
dainuoti , draugauti su salamanders.

"Pelytės" Lia.Aura, Aleksa, Aista.

Patiko varpelius daryti. Eiti pasivaikščioti. Klausyti dainų ir dainuoti.
Lankyti kitas pastovykles.
" Pelėdos " Anna, Lisa, Nijolė, Renė, Kristina.

Hit. j
Tautinėj smagu, turim palapinę, žygiuojam ir dainuojam.Patinka stovykla.
"Lapės" Adria, Laima, Laura, Ieva. ĮS Tautlnėg st0yyki08 i^raščlo Jubiliejus
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