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PAŠTO
DĖŽUTĖ

Administracijai:

Miela Sese,

Dėkoju Jums ir visiems “Skautų Aido” 
darbuotojams už lietuviškos skautiškos mirties 
ugdym“ jaunimui. Siunčiu “Skautu Aido” garbės 
leidėjos mokestį už 1999-2000 metus.

v.s.Antanė Kliorienė
St.Pete Beach, Florida

MIELA SESE,

SIUNČIU “SKAUTŲ AIDUI” $105.00 AUKĄ 
A.A.LAIMUTĖS LELIENĖS VARDU. A.A.LAIMUTĖS 
MEILĖS SKAUTYBEI NIEKADA NEPAMIRŠIME, TAI 
IR SIUNČIAME ŠIĄ AUKĄ JOS PRISIMINIMUI.

PS. GRAŽINA KAVALIŪNIENĖ
A.A. LAIMUTĖS LELIENĖS FONDO ADMINISTRATORĖ IR 
BUV. "DAINAVOS” VIETININKUOS VIETININKĖ. 
ROCHESTER.NY

EUROPOS RAJONAS ATSIUNTĖ
“SKAUTU AIDUI” $60.00 AUKĄ.

Visiems - sesėms ir broliams rėmėjams - AČIŪ!
“Skautu Aido” administratorė.

' U'e(uvosĄ 
MM,naline 
Oibhole(.a y

Mieliji Skautų Aido skaitytojai,

Dėl redakcijos ir ypatingai spaustuvės pakeitimo, 
“Skautų Aidas” labai vėluojasi. Rugsėjui skirtą numerį 
pradėjome ruošti tik spalio mėn. Atsiprašome.

“Skautybės Kelio” redaktorė j.vs.Irena Regienė stropiai 
saugo (skautė taupi!) “Draugo” dienraštyje tilpusią 
skautišką medžiagą ir ją perduoda “Skautų Aido” 
redakcijai, kad skautiškos žinios pasiektų ir tuos, kurie 
“Draugo” negauna. Šiame SA numeryje talpiname 
s.fil.R.R., v.s.V.Zelenienės ir v.s.fil.E.Vilko straipsnius.

Straipsnį ir nuotraukų SA atsiuntė v.s.Birutė 
Prasauskienė iš Lomita,CA, v.s.Regina Bagdonienė - 
Hamilton,Ont., v.s.Feliksas Mockus - Toronto,Ont., 
s.fil.Ritonė Rudaitienė - Lemont,IL.

Visiems nuoširdus ačiū.

Šio numerio “Skautų Aido” viršelį puošia 
A.Grigaičio nuotrauka daryta Rako stovykloje apie 1974- 
ius metus. Tame gražiame paukštyčių pulkelyje, viduryje 
su dainų lapeliu yra “Skautų Aido” techninė redaktorė 
s.fil.Renata Ramanauskaitė-Borucki.

Džiaugiuosi galėdama žvelgti į šios mūsų sesės 
skautišką)1 kelionę. Sesė Renata - nuo paukštytės iki 
skautininkės užaugo Chicagos skaučių “Aušros Vartų” 
tunte. Stovyklavo visose tunto stovyklose. Baigusi LSS 
Gintaro vadovių mokyklą 1986 metais, iki 1988 m. buvo 
“Šatrijos” d-vės Lemonte draugininke. 1991-1994 m. - 
“Aušros Vartų” tunto tuntininkė.

Kaip “Aušros Vartų” t. tuntininkė, Renata su 
savo vyru Clint, tėveliu v.s.fil.Liudu ir mama v.s.Albina 
ypatingai daug dirbo ruošdami Rako stovyklavietę 1993 m. 
LSS Jubiliejinei stovyklai. Dabar, paskutinius keturis 
metus Renata ir Clint yra “Aušros Vartų-Kernavės" tunto 
Rako stovyklos administratoriai.

Prieš pora metų sesė Renata buvo “Mūsų Vyčio” 
techninė redaktorė.

s.fil.Renata Borucki 1989 m. baigė Illinois 
universitetą įsigydama bakalauro laipsnį iš fine arts su 
industrial design specialybe.

A.Namikienė
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KAIP MES TAPOME DRAUGININKAIS, TUNTININKAIS, 
SKAUTININKAIS?

Vyresniesiems verta prisiminti, o jaunajai 
kartai gal pirmą kartą išgirsti iš kur tie mūsų 
skautiškieji pavadinimai.

Apie tai rašo lietuviškosios skautybės 
įkūrėjas Petras Jurgėla knygoje “Lietuviškoji 
Skautija”.

1918 rudenį skautinių įvardų reikalais 
kreipiausi į rašomosios lietuvių kalbos tėvą 
J.Jablonskį - Rygiškių Joną. Voroneže padėdavau 
jam lietuvių kalbos žodyno korteles tvarkyti, 
diktuojamus straipsnius rašyti ir kt. Vilniuje R.J. 
liepė man surašyti skautinius įvardus rusų, lenkų, 
anglų kalbomis ir siūlomus lietuviškus 
atitikmenis, kurių tinkamesnius jis, apsvarstęs po 
aiškinimų, patvirtino arba geresnius pasiūlė, 
naujus sukūrė. Štai : skautas, skautė, 
skautininkas-ė, skiltis, skiltininkas-ė, draugovė, 
draugininkas'ė, tuntas, tuntininkas-ė, sueiga, 
šūkis, budėk, įžodis bei įžadas ir 1.1. Skautiškai 
auklybai pavadinti Jablonskis pasiūlė : skautybė, 
skautystė, skautysta.

Jablonskiui paaiškinau, jog skautų dešimtis, 
draugija, susirinkimas nenusako ypatingos 
skautiškos paskirties ir pobūdžio. Pvz. skautų 
draugija yra savotiškai tvarkomas, valdomas ir 
drausmingas vienos idėjos draugų sambūris, kurs 
savo pobūdžiu skiriasi nuo visuomeninės 
draugijos. Skautija yra riteriškas savanorių 
sambūris. Todėl skautų susirinkimas yra ypatingo 
(draugiško, broliško, demokratiško ir kartu 
kariško) pobūdžio.

Išklausęs aiškinimų, kalbinių naujadarų 
kūrėjas užsimerkė ir pradėjo garsiai galvoti. 
Džiaugsmingai surašiau naują žodyną. Kiek 
atsimenu, jis ėmė šitaip aiškinti: “Tai ne šiaip 
sau susirinkimas, bet sueiga ... Zinai, kas yra 
apelsinas. Vienas vaisius. Nulupęs jį ir išskirstęs 
dalimis, gausi skiltis. Kiekvieną skiltį sudaro 
atskirų narvelių junginys. Skiltis būtų 

pagrindinis jūsų, skautų, vienetas ... Keturios 
skiltys sudaro didesnį vienetą. Sakoma: mūsų 
susirinko visas tuntas ... Taip, jam gali 
vadovauti tuntininkas ... Kaip atskiros minėto 
vaisiaus skiltys sudaro apelsiną, taip ir šešios ar 
aštuonios skautų skiltys gali sudaryti didesnį 
vienetą - draugovę ... Kaip sakai, skautai 
skiriasi nuo paprastos draugijos ir net nuo 
kareivių kuopos, tad jiems tiktu draugovė ... Tai 
bendro tikslo siekiančių draugų, bendradarbių ir 
vienos idėjos brolių vienetas. Skautai yra draugai 
ir broliai vienas kitam, sąmoningi, tvarkingi ir 
drausmingi. Tokiems vadovauja, juos moko, 
auklėja ir valdo vyresnysis jų draugas, brolis ir 
vadovas. Tegu skautų draugovei vadovauja 
draugininkas ... Skautus auklėti, mokyti ir 
jiems vadovauti tegali tiktai skautybės žinovas, 
jų auklėtojas ir vadovas, kaip siūlai - 
skautininkas ... Sakai, susitikę skautai vienas 
kit‘ sveikina savitu būdu. Ir jų vadovai sušunka, 
primindami skautų pareigą ... Būk pasiruošęs 
savo įžodį vykdyti! Tai yra jūsų šūkis: 
“BUDĖK!”

Taip buvo kuriama mūsų gražioji kalba 
Lietuvai paskelbus nepriklausomybę 1918 
metais.
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SVEIKINAM
V.S.FIL. EDMUNDĄ KORZONĄ

v.s. fil. Edmundas Korzonas

1999 metų liepos men. 1 d. v.s.fil. Edmundas 
Korzonas šventė 90'ties metų amžiaus sukaktį.

Sveikindami ypatingąjį Lietuvių Skautų 
S'jungos veteraną, džiaugiamės ir didžiuojamės 
jo labai plačia veikla Lietuvių Skautų Sąjungoje, 
linkėdami ateityje dar daug darbingų ir našių 
metų Dievo, Tėvynės ir Artimo tarnyboje.

Pažvelkime į Brolio Korzono svarbesnes 
visuomeninio ir skautiško gyvenimo datas:

1927 m. v.s.fil. Edmundas Korzonas baigė 
Vysk. M.Valančiaus gimnazij“ Telšiuose ir 1931 
m. Vytauto Didžiojo universitete teisės 
fakultetą. Nuo 1934 m. ėjo teisėjo pareigas 
Jurbarke ir Kaune, o 1939 m. suorganizavo 
naujai steigiamą Vilniaus apylinkės teismą, 
kuriame dirbo iki Sovietų Pirmininku. 1982 - 
1988 m. - LSS Garbės Teismo Pirmininkas, 
1979'1981 m. ASS Garbės Gynėjas ir 
pirmuosius žingsnius išeivijoje žengiančios 
Lietuvių Skautų Brolijos Garbės Gynėjas 1949 - 
1951 m.

Šiuo metu v.s.fil.E.Korzonas yra Vydūno 
fondo, kurio įregistravimo reikalais prieš daugelį 
metų jam teko rūpintis, Tarybos narys.

s.fil.R.R. ir AN

MINTYS DĖL LIETUVIŲ SKAUTŲ 
SĄJUNGOS ATEITIES

Mūsų sąlygose skautiškų vienetų 
vadovavimo darbas nėra lengvas, nes be 
skautiško auklėjimo ir bendrų skautiškų 
užsiėmimų, reikia išeiti plačią lietuvių tautinio 
auklėjimo programą. Išeidami tą programą, 
neketiname varžytis su lituanistinėmis 
mokyklomis, bet turime jaunimą auklėti 
lietuviškoje tautinėje dvasioje, panaudojant 
patrauklius skautiškus jaunimo auklėjimo 
metodus. Lietuvių tautinis auklėjimas turi būti 
vedamas visuose skautų ir skaučių vienetuose, 
nes be jo Lietuvių Skautų Sąjunga nustos savo 
prasmės.

v.s.fil.Edmundas Korzonas

Šias mintis v.s.fil.E.Korzonas atsiuntė 
“Lietuviškoji Skautija 1945'1985" knygos 
redakcijai 1985 m. birželio 29 d.
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< STOVYKLOS

"Ei, stovyklon, sesės broliai..." dainavom linksmai 
žygiuodami šios vasaros stovyklose. Mūsų visų 
dideliam džiaugsmui, jos buvo gausios ir gerai 
paruoštos.

Dažnai kartojame Baden - Powell mintį, kad skautai savo 
stovyklai ruošiasi 52 savaites metuose. Taigi - grįžome iš stovyklų ir 
pradedame ruoštis sekančioms. Kanados, J/V ir Europos rajonuose 
iš stovyklų tik sugrįžome, o Australijoje ir Pietų Amerikoje jau 
pavasaris ir naujoms stovykloms ruoša jau įpusėjusi.

"Skautų Aidas" jau virš 50 metų istorijon palydi mūsų stovyklas 
išeivijoje. Tai yra įmanoma tik mūsų vadovų dėka, nes jie atsiunčia 
aprašymus ir nuotraukas. Kaip gerai, kad turime nemažai sesių ir 
brolių suprantančių savos spaudos reikšmę.

Dalinamės su visais mūsų sąjungos sesėmis ir broliais šių metų 
stovyklų aidais, kuriuos "Skautų Aidui" prisiuntė v.s. Vida Gasperienė
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"ŠIMTMEČIO AUŠRA"

LSS vasaros stovykla Sodyboje, Anglijoje, 
1999 m. liepos 24-31 d.

Lietuvių Sodybos kalnelis vėl sudrebėjo, 
kai liepos gale atitripsėjo šimtas pėdelių, 
verždamiesi pro aukštus paparčius, sukeldami 
dulkių uraganą takeliuose, lyg būtumėm 
Saharoje. Su abejone akyse atvyko pirmamečiai 
stovyklautojai, su drąsa jau trečių metų “seni” 
stovyklautojai - skautai. Skautininkai skirstė 
visus šen ir ten, kol palapinių miestas prisipildė 
miegmaišiais, įvairiais stovyklavimo patogumais 
ir besišypsančiais veidais.

Pirmą dieną jau buvo suskaičiuoti 80 
stovyklautojų, iš jų 65 nuo 7 iki 15 metų 
amžiaus. Mergaičių daugiau negu berniukų.

Nedelsiant prasidėjo stovyklos 
pagrindiniai darbai - aikštės ir stalo puošimas, 
laužavietės paruošimas ir vėliau - pastovyklių 
pagražinimas. Visiems stovyklautojams buvo 
išdalinti skautiški marškinėliai, duoti

dainorėliai.
Stovyklos viršininkė ps.Kristina Harmes 

visus pasveikino, palinkėjo gerų stovyklavimo 
dienų, buvo paskaitytas pirmas stovyklos 
atidarymo įsakymas. Pastovyklėms vadovavo 
vyr.sk. Monika Raišytė (Seserijos) ir sk.vytis 
kand. Tomas O’Brien (Brolijos). Vyr.sk.Daina 
Gedmintaitė buvo stovyklos komendante. 
Bendrą tvarką prižiūrėjo v.s.Vida Gasperienė, 
s.V.O’Brien, s.V.Gedmintas, ps.Jonas Žilinskas ir 
Aldona Pilienė iš JAV. Prie programos darbų 
prisidėjo prit.sk. Kristina ir sk.vytis Vytas 
Jakimavičiai, vyr sk. Elena Augaitytė, vyr.sk. 
Audra Gedmintaitė, sk.vytis Adrian Cornish ir 
vyr.sk. Aldona Cornish.

Prieš savaitę atvykusi grupė skautų 
stropiai dirbo tvarkydami skautų būklą, 
paruošdami stovyklą atvykstantiems. Buvo 
statomos palapinės, o virtuvėje jau nuo pirmos 
dienos kunkuliavo sriuba, kvepėjo kava ir 
sumuštiniai. Karšta saulutė viliojo visus prie 
vandens, o sulčių ‘sočius šeimininkės vos spėjo

Mokomės rišti mazgus “Šimtmečio Aušros” stovykloje.
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pildyti.
Skautavimo ideologija, pagarba gamtai, 

drausmė ir sugyvenimo svarba buvo aiškinama 
naujiems stovyklautojams. Ryto užsiėmimai 
buvo skirti skautamoksliui, pionerijai, 
uždaviniams; popiečiai - iškyloms, plaukymui 
baseine, sportui, dainavimui. Vakarai praėjo prie 
smagių laužų.

Atvykęs į stovyklą, kun. Petras 
Tverijonas susipažino su stovyklautojais ir 
sekmadienio šv.Mišias atlaikė prie Rūpintojėlio, 
o ketvirtadieni, nusileidus saulei, šv.Mišios vyko 
prie seno nuvirtusio ąžuolo netoli ežero. 
Aukojome maldas už sergančius ir amžinybėn 
iškeliavusius skautus, prašėme laimės ir 
palaimos. Penktadieni aplankėme kun.A.Gerybą 
Basingstoke ligoninėje ir palinkėjome jam viso 
geriausio.

Savaitės bėgyje važiavome prie pajūrio - 
Southsea. Šaltos bangos visus atgaivino, o 
pajūrio kurorto įdomybės traukė jaunus 
pasidžiaugti karuselėmis ir pan.

Stovyklos savaitė praėjo sėkmingai. Keli 
skautai pasižymėjo klusnumu, o ypating* 
skautiškum1 parodė skautė Vlada Minkutė, kuri 
buvo pakelta į prityrusios skautės laipsnį ir sk. 
Marius Mozeris, kuris tapo skautu vyčiu 
kandidatu. Kiti skautai taip pat buvo pakelti į 
aukštesnius laipsnius, įsigijo specialybes ir gavo 
atitinkamus ženklus.

Stovyklos užbaigimo iškilmėse visus 
sveikino: LR Ambasados Londone vardu 
Ričardas Degutis, LR Seimo narys Alvydas 
Medalinskas, DBLS pirmininkas Jaras Alkis. 
Taip pat gavome daug sveikinimų raštu iš 
Lietuvos, JAV ir mūsų bendruomenės narių. 
Nuoširdžiai dėkojome instruktoriams, Sodybos 
vedėjams, virtuvės šeimininkėms ir visiems 
padėjusiems pravesti šią stovyklą Paskutiniam 
laužui prie ežero vadovavo stovyklos laužavedė 
Aldona Pilienė. Buvo paimtas žiupsnelis pelenų 
kitų metų - naujo šimtmečio laužui, sugiedota 
“Lietuva brangi”.

Šeštadienio vakaras vyko Sodybos salėje. 
Po stovyklos darbų, atgaivai jaunimas šoko, o 
senesnieji praleido vakarą stovykloje prie laužo. 
Dėkojame p.Elenai Vainorienei, p.p.Michael ir 

Genei Cornish, Rimui Stalmokui ir Ediui Uikiui 
už talką sutvarkant palapines, bei virtuvės 
reikmenis.

Taip praleidome šio šimtmečio paskutinę 
stovyklą. Ji buvo pilna naujų veidų, naujai 
“iškeptų” skautų, kurie su tėvelių pagalba, 
tikimės, žengs pirmyn į sekantį šimtmetį tęsdami 
lietuviškąjį skautavimą, ką mes, senieji, 
atlikome šiame šimtmetyje.

v.s.Vida Gasperienė
LSS Europos Rajono Vadė

“LOBYNO” stovyklos brolis komendantas su šypsena 
pasitiko stovyklautojus.
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JAV Atlanto rajono stovykla, Bolton, MA. 
1999 m. rugpjūčio 15-22 d.

Atlanto rajono skautų ir skaučių stovykla 
vyko gražiame pušyne Bolton, MA. Atvyko sesės 
ir broliai iš Bostono, Philadelphia, New Jersey ir 
Washington D.C. Pirmą kartą Atlanto raj. 
stovykloje dalyvavo jaunos šeimos, kurios, kartu 
su savo prieaugliu, atvežė energijos ir daug 
skautiško patyrimo.

Savaitės bėgyje visi stovyklautojai 
mokėsi, linksminosi, dainavo, statė lietuviškais 
motyvais kryžius, kūrė velnių kaukes, šventė 
senovines lietuviškas vestuves ir Joninių metu 
labai linksmai ieškojo paparčio žiedo. Gal 
klausiate - kodėl Joninės rugpjūčio mėnesyje? 
Stovyklos vardas buvo “LOBYNAS", tai ir 
sudėjome į stovyklos program' papročius ir 
šventes iš lietuvių tautosakos lobių.

Stovyklos komendantas s.v.Kazys 
Adomkaitis, rikiuotėje paprašęs stovyklos šūkio, 
sulaukdavo garsų ir entuziastišką- “Praeitis, 
dabartis, ateitis - LOBYNAS!” Savo šūkius 
turėjo ir atskiros pastovyklės. “Piliakalnio” 
prityrę skautai stebino visus jų sumaniais 
kasdieniais naujais šūkiais. Jiems vadovavo 
s.v.Saulius Dambauskas. Vyr. Skaučių Dalios ir 
Audrės Mironaičių vadovaujamos prityrusios 
skautės iš “Brangenybių alėjos” pastovyklės 
džiugino savo švelniais šūkiais ir ypatingai 
įdomiais raportais.

Labai tvarkingame, menišku lietuvišku 
kryžiumi papuoštame rajone, įsikūrė vyr.sk.Rūtos 

Mickūnienės ir vyr.sk.Ginos Walat 
vadovaujamos “Karūnos” pastovyklės skautės ir 
ps.Jono Bielkevičiaus vadovaujami “Kardų” 
pastovyklės skautai. “Lobyno” jauniausios 
stovyklautojos, krykštaujanti paukštyčių grupelė, 
apsigyveno “Lietuvos turto” pastovyklėje kartu 
su savo vadovėmis vyr.sk. Egle Šukiene, s.Janina 
Matulaitiene ir pagelbininke vyr.sk.Angelika 
Kazokaityte. Ten plėvesavo spalvingos 
vėliavėlės, o palapinių papuošimai bei jų pačių 
pastatytos rankšluostinės patraukė visų dėmesį. 
Aukštai ant kalno, “Velniukų balos” 
pastovyklėje dūzgė jauni vilkai ruošdami 
meškeres, statydami kryžius ir kurdami velnių 
kaukes. Jų tarpe vis su šypsenomis sukinėjosi jų 
vadovai ps.Tomas Štuopis ir vyr.sk. Rita 
Stuopienė su talkininkais.

Ketvirtadienio ryte išdygo jaunų šeimų 
pastovyklė “Grybų miškas” ir stebuklingai šis 
miškas pasipuošė meniškais vartais, paparčiais ir 
vėliavomis. Vadovės ps.Joana Šimkienė li
ps.Paulita Alinskienė paruošė įdomius ir 
linksmus užsiėmimus jauniausiems 
stovyklautojams ir jų tėveliams, kurie net

ps.J .Bielkevičius su broliais “kardais”.
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Prityrę skautai džiaugiasi 
pasisavinę sesių gairę.

O mes turime brolių gairę !

papuošė staltieses ir salę vestuvinei puotai.
Stovyklos metu teko dažnai maudytis, 

plaukti laiveliais ir net šaudyti! Prie laužų mes 
dainavome, vaidinome ir prarasdavome balsus 
šaukdami šūkius. Įsigijome specialybes, išėjome 
patyrimo laipsnių programas ir davėme įžodžius

Pasisėmėm daug skautamokslio ir 
sustiprinom draugystės ryšius. Ruošiantis 
išsiskirti ir keliauti į namus, jauni ir seni 
atsisveikinom sakydami ... “iki sekančios 
vasaros”. Liko tik 320 dienų iki sekančios 
stovyklos! Iki pasimatymo!

“Lobyno” stovyklos viršininkai buvo 
ps.Gloria Adomkaitienė ir v.s.Vytautas Dilba.

Stovyklos laikraštėlį “Šauklys” redagavo 
Birutė Ziaugriene; bendradarbės - Laima 
Bagdonavičienė, Valė Čepienė ir Lina 
Subatienė.

GRA
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Jaunos šeimos puošė vis‘ 
stovykl‘1

Mūsų lobis - paukštutės ir 
vilkiukai “Lobyno” stovykloje.
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JAUNATVIŠKA DRAUGYSTE KALIFORNIJOJE

Hamilton, ONT. Canada
Šių 1999'tųjų metų vasaros stovykla mūsų 

“Rambyno” stovyklavietėje prasidėjo tikros 
draugystės ženkle. Suvažiavę ASS penkiasdešimt 
šeši nariai į savo sukaktuvinių 75 metų pirmąjį 
renginį - stovyklą mūsų “Rambyne”, vertingai 
praturtino visos stovyklos “DRAUGYSTĖ” 
gyvenim1. Akademikai draugiškai pabendravo su 
vietiniais stovyklautojais, įdomiai pravesdami 
naktinius žaidimus, vakarinius laužus, pirmos 
pagalbos stotis ir pan. Oras kalnuose buvo 
žavingas. Gal atvažiavusiems iš Kanados, 
Čikagos bei Atlanto pakrantės mūsų pietinės 
Kalifornijos vidudienio saulė buvo per karšta, 
bet todėl, jai leidžiantis, malonus vėjelio 
dvelkimas ir vakaro nuostabiai žvaigždėtas 
dangus visus turėjo atgaivinti. Ir vakariniai 
laužai buvo pilni džiugesio ir jaunystės polėkio.

Šiai stovyklai ruošiantis Ramiojo 
vandenyno pakraščio rajono vadovybės 
sukviesta talka per Atminimo dienos savaitgalį 
stovyklavietėje daug pasidarbavo. Skautai vyčiai 
ir vyr. skautės (arti 30 asmenų) perdažė visą 
didžiulį namą, naujai perstatė ir nudažė po 

žiemos šalčių sugriuvusius lauko laiptus, sutaisė 
stovyklavietės metalinius vartus, aptvarkė 
laužavietę.

Taip laukta stovykla “Draugystė” 
prasidėjo birželio 30 d., trečiadienį. Pradžioje 
atvyko mūsų vyresnis jaunimas, o po kelių 
dienų, šeštadienį (liepos 3d.), jaunesnis. 
Akademikų stovykla “Šiuo keliu eik”, 
vadovaujama fil.Rimanto Griškelio, sutapo su 
mūsiškių ir tęsėsi iki liepos 5 d.

“Draugystės” stovykloje buvo keturios 
pastovyklės: Brolijos, Seserijos, Skautų vyčių ir 
ketvirtoji Jaunų šeimų pastovyklė, kuri mūsų 
rajone vyko pirmą kartą, ir reikia tikėtis, kad 
kitais metais, vaikučiams paaugus, jau bus 
galima sudaryti jiems skautiško stovyklavimo 
aplink1.

Atvykus paukštytėms ir vilkiukams (arti 
25) vidurinio savaitgalio šeštadienį, vėliavų 
nuleidimo iškilmėms aikštelėje buvo išsirikiavę 
160 stovyklautojų. Mums tai rekordinis skaičius. 
Iškilmes stebėjo keliasdešimt atsilankiusių 
tėvelių ir jų svečių. Vėliau stovyklinė virtuvė 
turėjo gerai pasitempti, kad galėtų visus sočiai ir

LSS Ramiojo vandenyno rajono stovykla “Rambyno” stovyklavietėje “Kryžkelės” pastovyklės paukštytės.
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skaniai pavalgydinti.
Prieš iškilmes buvo pamaldos. Sv. Mišias 

aukojo svečias iš Alytaus kun.kan. Juozas 
Gražulis. Pamaldų metu gražiai giedojo sesės 
skautės.

Kitą dieną, lankantis tvarkingose 
pastovyklėse, dėmesį atkreipė prie palapinių 
priglaustos sesių skilčių gairelės. Pastovyklės 
“Kryžkelė” sesės pasivadino “šviesoforais”, 
“keliagūzais” (speedbumps), “greitkelio 
policininkėmis”, “sustok! Sese”, “strėlėmis”.

Paukštytės, tikriausiai sužavėtos 
žvaigždėtu dangumi, pasivadino “žvaigždėmis”, 
“kompasu”, “takeliu” ir “aušrinėmis”. Prie štabo 
palapinės gana didelė gairelė sako - “mes 
sugrįžom”.

Brolių pastovyklės “Greitkelis” skilčių 
pavadinimai vyriški: vilkiukai pasivadino 
“žaibais”, skautai - “pasienio sargyba”, 
“policininkais”, “šeštafuunais”! Svečiai iš 
Toronto - 3 skautai vyčiai kand. pasivadino 
‘“žuolais”.

Skautų vyčių pastovyklėje “Landsbergis” 
apsigyveno 5 skautai vyčiai ir 5 kandidatai. Ir 
kaip sk. vyčiams pridera, jie visi dirba su 
jaunesniais stovyklautojais. Be to, prisideda prie 
stovyklavietės darbų; pvz., iškasė ilg“ griovį 
naujam elektros laidui pravesti.

Ramiojo vandenyno rajono stovyklos 
“Draugystė” nepailstanti viršininkė v.s.fil. Zita 
Rahbar. Ūkio vedėjas - v.s.Jonas Lileikis, 
atvairavęs net aštuoniolika šimtų mylių padėti 
stovyklautojams, kurie jau ne vieną vasarą 
naudojosi jo prityrusiomis paslaugomis, ir jį 
pamilo. Šiais metais jo padėjėju buvo 
sk.v.Dainius Petronis. Stovyklos iždininkė, savo 
darbui atsidavusi fil. Aldona Kudirkienė; pirmoji 
pagalba - ps.fil.Jūratė Venckienė. Sesė Jūratė, 
neturėdama daug ligonių, visada aktyviai 
dalyvauja stovyklos gyvenime, pravesdama 
religines programas bei instruktuodama 
įvairiuose projektuose.

Brolijos pastovyklės “Greitkelis” 
viršininkas s.fil.Vytenis Vilkas, jo padėjėjas 
pr.sk.Aras Matis, komendantas sk.v.kand.Marius 
Anieliauskas, programų vedėjas ps.Tadas 
Dabšys. Vilkiukų vadovas sk.v.Kęstas Reivydas, 

skautų - sk.v.Aidis Matis, prit.skautų - 
sk.v.Vincas Giedraitis.

Seserijos pastovyklės “Kryžkelė” 
viršininkė ps.Danutė Mažeikienė, komendante 
vyr.sk.Daiva Matytė, ypatingiems reikalams 
instruktorė ps.Audra Reivydienė, meno 
instruktorė Katile Baltrušaitytė. Vadovės 
paukštytėms ps.fil.Regina Polikaitienė ir 
ps.fil.Regina Jogienė; skautėms - ps.Laima 
Balčienė ir vyr.sk.Danutė Klein; prit.skautėms - 
vyr.sk.Daina Zemaitaitytė.

Į stovykl“ atvyko Brolijos VS 
v.s.fil.Albinas Sekas ir buvęs LSS Tarybos pirm. 
v.s.fil.Kęstutis Ječius.

Akademikų stovyklai “Šiuo keliu eik” 
pasibaigus, mūsiškiai stovyklautojai turėjo 
pasilikti dar tik vien“ savaitę. Palinkėjom jiems 
gero oro, nes iš pietų artėjo audros.

Visi, prisidėję prie šios išskirtinės dalyvių 
gausa ir gilios minties stovyklos “Draugystė” 
organizavimo, tikrai gali didžiuotis savo 
pastangų vaisiais, ir taip pat pripažinti rajono 
vadovybės sugebėjimą, vadovaujant visų 
gerbiamai ir mylimai v.s.fil.Zitai Rahbar.

v.s.Vanda Zelenienė
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LSS KANADOS RAJONO STOVYKLA

Š.m. liepos 31d. “Romuvos” stovyklavietėn 
suvažiavo stovyklos vadovai. Ruošdamiesi sutikti 
stovyklautojus jie čia turėjo pirmąjį podėdį.

Sekmadienį, rugpjūčio 1 d. nuo pat 
ankstyvo ryto pradėjo rinktis stovyklautojai, o 
apie pietus jų susirinko daugiau negu šimtas. 
Visus prie vartų pasitiko registratorė, v.sl.Ilona 
Tarvydienė. Netrukus visi sužinojo savo 
įsikūrimo vietas ir kibo į darbus. Mažieji giliukai 
ir liepsnelės, kartu su tėveliais, apsigyveno 
palapinėse netoli laužavietės. Jiems vadovavo 
ps.D.Petrauskienė.

Iš LSS “Ąžuolo” ir “Gintaro” jaunųjų 
vadovų mokyklos, šįmet vykusios JAV Vidurio 
rajono stovyklos Rakė, atvyko gražus būrys 
kursantų ir instruktoriai - ps.fil.M.Leknickas ir 
LS Brolijos Vyriausio skautininko pavaduotojas 
v.s.R.Otto. Po pakeliui pergyventos avarijos, 
stovyklon laimingai atvyko broliai ir sesės iš 
Rochesterio.

Visiems suvažiavus darbai virte virė. 
Vakarop, jau apsitvarkius, pasiruošta stovyklos 
atidarymui. Stovyklos komendantės ps.Audros 

Puzerytės švilpuko sukviesti vėliavų aikštėje 
rikiavosi stovyklautojai. Visus pasveikino 
stovyklos viršininkė ps.Rūta Baltaduonytė- 
Lemon, linkėdama smagiai ir draugiškai 
stovyklauti. Giedant Lietuvos hirnn1 kilo 
Kanados, Lietuvos ir JAV vėliavos. Perskaityti 
įsakymai stovyklautojus supažindino su 
vadovybe, stovyklos tvarka ir drausme. Maloniai 
visus nuteikė LS Seserijos Vyriausios 
skautininkės v.s.fil.Ritos Penčylienės ir LS 
Brolijos Vyriausio skautininko v.s.fil.Albino 
Seko įsakymai, kad ilgamečiai stovyklautojai 
Romuvoje, Rochesterio vietininkijos vadovai 
Rūta Gečienė ir Aleksas Gečas pakeliami į 
paskautininkų laipsnį. Jų įžodį pravedė VSP 
v.s.Romas Otto. Pasipuošusius žaliaisiais 
kaklaraiščiais ps.Rūtą ir ps. Aleksą džiaugsmingai 
pasveikino visi stovyklautojai.

Po atidarymo iškilmių prasidėjo smagus ir 
darbingas stovyklavimas bei įvairūs draugovių 
užsiėmimai. Skautai vyčiai ir kandidatai, 
vadovaujami sk.v.v.sl.Edvardo Pečiulio, gražiai 
sutvarkė vėliavų aikštę. Salia stovyklos
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paminklo, kuriame įmūryta 1963 m. atidarant 
“Romuvą” jos krikšto dokumentai, pastatyti 
penki kryžiai su pagražinimais, laužavietėje 
įruošti suolai, atnaujintas Lietuvos žemėlapis, 
nudažant jį mūsų vėliavos spalvomis. Žemėlapis 
prieš keliolik“ metų buvo suprojektuotas sk.vyčio 
Vytauto Matulaičio, dabar gyvenančio 
Lietuvoje.

Vėliavos kas rytą keliamos budinčios 
skilties, o 
vidurinį 
savaitgalį 
Iškabinamos 
istorinės 
Lietuvos 
vėliavos, 
dovanotos 
mūsų mylimo 
v.s.fil.Antano 
Saulaičio.S.J. 
Daug metų j is 
su mumis 
stovyklavo, 
prisidėjo prie 
programų 
paruošimo ir 
kitų darbų. 
Pasigedom jo 
šioj stovykloj. 
Tikime, kad jis 
prisimena mus. 
Vėliavos kas 
vakarą 
nuleidžiamos 

Kanados Romuvos stovyklos valgykloje praėjusių stovyklų gairės ir šių 
metų gausūs stovyklautojai.

oficialiai su įsakymais, pagyrimais, įžodžiais ir 
himnu. Vakarais ' laužas su gerai paruošta 
programa. Po “Ateina naktis” maldos, netrukus 
skardus komendantės švilpukas skelbia tylą.

Sporto aikštėse kasdien vyksta įvairių 
šakų praktika ar varžybos, vadovaujant 
ps.fil.M.Leknickui ir jo sūnui Pauliui.

Pirm‘jai savaitei baigiantis, rugpjūčio 8 d. 
ryt“ saulei tekant vyko vyresniųjų skaučių įžodis. 
Per praėjusius metus ps.A.Puzerytės paruoštos 
įžodį davė: Ramona Kaminskaitė, Ana 
Kaminskaitė, Ilysa ir Audra Sidaravičiūtės, 
Kristina Petrauskaitė, Remy Vanagaitė, Jesika 

Thorn. įžodyje dalyvavo ir kartu džiaugėsi 
stovyklaujančios ir iš Toronto atvykusios 
skautininkės. Nauja gintare džiaugėsi ir jūrų 
skautės, kai j.s.Elenos Namikienės paruošta, 
įžodį davė Veronika Kulikauskaitė. įžodį pravedė 
j.ps.Kristina Janavičiūtė ir j.ps.Silvija Kišonienė.

Prityrusių skaučių įžodį davė: Livija 
Jonaitytė, Gabrielė Nekrašaitė, Audra Rusinaitė, 
Alicija Panavaitė, Viktoria Petrauskaitė, Teresė 

Saplytė, 
Vaida 
Simonavičiūtė, 
Aleksandra 
Valaitytė, 
Julija 
Valiulytė, 
Vilija Yčaitė. 
Jų įžodį savoje 
pastovyklėje 
pravedė 
s. fil. Nijolė 
Simonavičienė. 
Po įžodžio 
sesės prie 
lauželio 
dainavo iki 
lietus užbaigė 
iškilmes.

Šeštadienio 
vakare didysis 
laužas buvo 
paruoštas 
laužavietėje, 
bet pradėjus

lyti, vyko salėje, pilnoje stovyklautojų ir svečių. 
Lauž‘ pradėjęs naujas komendantas s.dr.R.Saplys, 
jį toliau vesti pakvietė laužavedes
A.Baltrušaitytę ir A.Venskutę. Sesės puikiai 
pravedė dainas. Geri buvo atskiri būrelių 
pasirodymai, visų sutartinai atliekami šūkiai.

Šįmet stovykloje neturėjome dvasinio 
vadovo, todėl džiaugėmės, kai sekmadienį iš 
Toronto atvyko studijas Romoje gilinantis 
klaipėdiškis kun.Visvaldas Kulbokas. Svečias 
kunigas 3 vai.p.p. aukojo šv.Mišias ir pasakė 
gražų pamokslą. Skaitinius skaitė v.s.F.Mockus ir 
ps.A.Puzerytė. Giesmes pravedė skautės iš Los
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Vyr.skautės kand. Aura 
Baltrušaitytė ir Aušra 
Venskutė moko paukštytes 
dainuoti.

Mamyčių globoje Romuvos 
stovyklos Liepsrrelės ir 
Qiliukai.

Angeles. Po Mišių stovyklos viršininkas 
s.M.Rusinas prisiminimui kunigui įteikė 
stovyklinius marškinėlius ir ženklelį. Visiems 
buvo smagu, kai malonus svečias tuoj pat tomis 
dovanomis “pasipuošė”. Apžiūrėjęs stovyklavietę 
kun.Kulbokas atsisveikino ir išvyko. Kunig' 
atvežė klierikas V.Staškevičius. Skautiškas ačiū! 
Mišiose ir kitose Iškilmėse dalyvavo daug tėvelių 
ir skautininkų iš Toronto, jų tarpe Kanados 
rajono vadė v.s.fil. Rūta Žilinskienė, P.Butėnas, 
P. ir B.Sapliai, V. ir L.Sendžikai, A.Empakeris ir 

jo žmona, F.Mockus, V.Morkūnas, D.Keršienė, 
E.Simonavičienė ir kt.

Pradedant antrąją savaitę pasikeitė 
viršininkai ir kai kurie draugininkai. Iš 
Montrealio atvyko “Geležinio Vilko” tunto 
tuntininkas s.Andrius Gaputis, jo pavaduotojas 
G.Bulota ir 5 skautai. Siek tiek pasikeitė ir 
dienotvarkė. Prasidėjo Iškylos. Trejoms paroms į 
Alganquin park' išvyko 24 skautai ir 23 prityrę 
skautai. Vieni baidarėmis plaukė į rytus, kiti į 
vakarus, sustodami tik pavalgyti, o vakare
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Aš pasižadu ... Įžodį duoda S.Šileika.

pasistatyti palapines ar lapines. Septyni jūros 
skautai su vadovu rašytoju j.b.v.v.A.Šileika 
baidarėmis Gibson upe plaukė iki Georgian Bay 
ir atgal. Šios iškylos buvo įdomios ir teikė progą 
geriau pažinti gamtą.

Skautės baidarėmis iškylavo savame 
Lapės ežere, nuplaukdamos iki Vernon ežero kur 
turėjo persinešti baidares ir pasidaryti lapines 
nakvynei. Paukštytės ir vilkiukai baidarėmis 
plaukė iki Buck ežero. Ten gaminosi valgį, 
pažaidė ir vakare grįžo į savo Romuvą.

Tą savaitę įžodį davė dar keturios skautės 
ir keturios paukštytės. Skautai ir vilkiukai 
įžodžius buvo davę prieš stovyklą, tai stovykloje 
jų įžodžių nebuvo.

Džiugu, kad šioje stovykloje vilkiukai, 
paukštytės, skautai, skautės ir keli vyresnieji 
įsigijo 300 įvairių specialybių. Visi grįžusieji iš 
“Ąžuolo” ir “Gintaro” jaunųjų vadovų mokyklų 
buvo įsijungę į vadovavimą ir atliko užduotą 
baigimo praktiką.

Buvo malonu stovykloje turėti 
stovyklavietės komiteto pirm. j.s.R.Sriubiškį su 
šeima. Jis organizavo tėvų talką ir atliko daug 
valymo ir kitų darbų. Stovykla buvo gerai 
pravesta ir visi grįžo patenkinti su naujais 
patyrimais ir gerais prisiminimais

Jūrų skautės įžodį duoda E.Birgiolaitė.

Pirmą savaitę stovyklavo 112 skautų ir 
skaučių. Antrą savaitę stovyklavimu džiaugėsi 
160 brolių ir sesių.

v.s. Feliksas Mockus
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Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, vos tik 
atšilus orui, mes pradėjome naująjį “Skautišką 
vasara 99" sezoną. Jis susideda iš trijų etapų: 
vasaros stovykla, dviračių žygis ir paskutinis 
laužas.

Sezono atidarymas - vasaros stovykla 
vyko š.m. birželio 21-27 d., Biržuvėnų r., 
“Laumės pėdoje”. Nepaisant prasto oro susirinko 
nemažai skautų iš Mažeikių, Kybartų, Plungės, 
Zarasų, Šakių. Buvo svečių iš Kauno, Kretingos, 
netgi Amerikos ir Australijos. Vienas iš jų, 
australietis, prieškario jūrų skautas, 1924 m. 
baigęs valstybinę vysk.M.Valančiaus gimnazij“ ir 
1945 m. pasitraukęs iš Lietuvos, Henrikas 
Lenkauskas.

Stovyklos išvakarėse atvažiavo desantinė 
grupė, kuri padarė didžiausią darbą - nušienavo 
stovyklavietę, įrengė virtuvę, prinešė malkų. 
Pirmadienį atvažiavusieji didžioji stovyklos dalis 
pradėjo statyti palapines. Net nepajutome, kaip 
greitai stovykla jau buvo visiškai įrengta ir 
pradėjo virti skautiškas gyvenimas.

Mūsų tikslas - ne vien linksmai leisti 
laiką, bet ir kasdien mokytis, todėl stovykloje 
vyko skautoramos. Jos labai pravertė, nes įgytas 

žinias vėliau galėjome panaudoti praktiškai 
žygyje ir estafetėse.

Turbūt šauniausia pramoga - kun. 
Egidijaus Arnašiaus koncertas, kuris vyko 
Biržuvėnuose. Nors iš koncerto grįžome pavargę 
ir sušlapę, visgi buvome geros nuotaikos ir vis1 
vakarą dainavome jo dainas.

Kadangi mūsų šūkis, įžodis, priesakai ir 
skautiški principai kviečia tarnauti Dievui, tad ir 
stovykloje stengėmės to neužmiršti. Kasdien 
vyko religinės valandėlės, kurias vedė keturi 
studentai iš Kretingos, susikaupimo laužas ir 
programa “Krikščionybės jubiliejui artėjant”. 
Šiai programai talkininkavo seselė Igne iš 
Amerikos, dabar atliekanti misiją Lietuvoje. 
Programos metu vaidinome, žaidėme, meldėmės, 
giedojome...

Šioje stovykloje pasipildė mūsų gretos. 
Dvi sesės ir trys broliai davė skauto įžodį ir 
pradėjo gyventi skautišką gyvenimą.

Stovykloje vyko daug konkursų - 
pažangiausios skilties, kruopščiausio, 
dainingiausio skauto, šauniausio kandidato, taip 
pat nominuota buvo ir triukšmingiausia, 
dažniausiai naktimis nemieganti skautė.
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Saulutei pasirodžius ... Telšių tunto stovykloje.

Aršiausia kova vyko tarp skilčių. Šauniausi buvo 
“Lokiai”, tačiau ir “Skruzdės” stengėsi neatsilikti, 
kovojo iki paskutinės minutės.

Kasdien būdami gryname ore labai 
išalkdavome, todėl budintys virtuvėje turėjo 
gerokai pasistengti. O tai nebuvo lengva. Kelis 
kartus pritrūko skanios skautiškos košės, tad 
labiausiai išalkę gavo gramdyti puodą.

Vieną naktį stovykloje taip lijo ir žaibavo, 
jog ne vienas kukčiojo iš baimės ir meldėsi, 
prašydamas Dievo pagalbos. Nors ryte atsikėlę 
buvome šlapi, tačiau mus šildė skautiškas laužas, 
aplink jį susibūrė draugai ir iš mūsų lūpų 
sklindančios dainos bei šūkiai.

Sesė Ieva
LS Telšių tuntas
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MES VĖL STOVYKLOJE "BUDĖK"
VILNIUS - VALAKUPIAI, 1999 M. BIRŽELIO 14-21 D.D.

Nuostabus Vilniaus kampelis prie 
Nemenčinės plento. Miškas, grybai, uogos, gėlės, 
paukščiai ir mažos, mažos musytės, kurios vėliau 
mums pridarė daug bėdos. Gal mes buvome per 
saldūs? Bet skautas kantrus, tai iškentėjome. 
Taigi skubame ten - į Valakupius, kur 
stovyklaujame jau eilę metų. Įžengdami į 
stovyklavietę sušunkam “Būk sveika, 
stovykla!!!”

Ilgai netrunkam įsikurti, nes viskas jau 
žinoma. Pirmiausia pasiskirstome “gyvenamąjį 
plotą”. Įsikuriame, susitvarkome. Stovyklos 
aplinka jau laukia mūsų rankos. Skubame, 
plušame. Prakaito lašų nespėjame skaičiuoti; jie 
bėga srovele.

Pasistiprinę savo maisto atsargomis, 
skirstomės skiltimis, pareigomis.

Kitos dienos ryte, po visų mankštų, 
skubame į rikiuotę, į vėliavos pakėlimą. Kylant 
trispalvei, giedamas Lietuvos himnas. Sesė 
Jolanta malda kreipiasi į Aukščiausią, prašydama 
globoti mūsų Tėvynę, jos žmones, mūsų tėvelius 
ir mus pačius, čia išsirikiavusius. Po pusryčių 
susitvarkę jau dainuojame, mokomės, kartojame 
Šukius, siūlome, ginčijamės, vieni kitiems 
patariame. Net nepastebėjome, kad pietūs jau 
kvepia. Greitai pasistiprinę, likusį laiką skiriame 
vakaro programai.

Po vakarienės, padėkojus Aukščiausiam 
už globą ir nuleidus stovyklos vėliavą, skubame į 
laužavietę. Bet tuo metu ir lietutis panoro būti 
su mumis, tik netilpo pro duris. Tačiau mes 
išradingi - atidarėme langus ir mūsų šokius, 
dainas, žaidimus salėje lietus galėjo stebėti pro 
langą. Greit atėjo laikas ruoštis nakties poilsiui, 
ir netrukus iškeliavome į sapnų karalystę.

Sekančiomis dienomis buvo stipri 
programa: skautamokslis, dainos, sportas, 
varžybos, Neries upės vandens temperatūros 
išmatavimas savo kūnu, miško kelio 
patikrinimas juo žygiuojant. Taip pat mokėmės 
vieni kitiems teikti pirmąją pagelbą.

Nepastebimai bėgo stovyklos dienos. Šios 
stovyklos svarbiausia žymė: prityrę skautai ir 
skautės - Daumantas Ciunis, Gintautas Ciunis, 
Alina Gagytė ir Jolanta Murauskaitė po vieną 
dieną vadovavo stovyklai. Tai buvo puiki 
praktika, kuri gerai įvertinta.

Štai jau ir paskutinė stovyklos diena. 
Ruošiamės jos uždarymo laužui, kuris, 
vadovaujant laužavedžiui Daumantui, puikiai 
pavyko. Ypatingo pasisekimo susilaukė sesių 
pasirodymas - šokis pagal dainą “Ridikėlis ir 
petruška”. Teko kartoti.

Laužas, liepsna, kibirkštys, pušys ir 
“Lietuva brangi”... “Ateina naktis”... 
Spaudžiame kairę ir “Iki kito karto!”

prit.sk.Alina Gagytė
Vilnius

Pušų pavėsyje v.s.Alina Dvoreckienė su 
skautėmis.
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Vaišinamės “Budėk” stovykloje. Iš k.
Q. Kaluiniene, A.Qagyte, R.Dambauskaitė,
R. Lesevičiūtė, E.Eįeranauskaitė,
J.Murauskaitė, D.Ciunis, šeimininkė
E.Semėnienė, A.Zaicevą. Priekyje prie stalo - 
jauniausias stovyklautojas J.Qurskas ir 
A.Miliauskaitė.

DVIRAČIAIS PO ŽEMAITIJĄ

Nepraėjo nė trys dienos po savaitę trukusios 
stovyklos Laumės pėdoje, kai vėl pakėlėme 
sparnus naujam skrydžiui. Šį sykį - keturių dienų 
žygis dviračiais po vakarų Žemaitij1. Dalyvių 
skaičius šiame žygyje buvo kur kas kuklesnis 
negu stovykloje - tik dvidešimt du skautai ir 
skautės.

Kelionę pradėjome liepos 1 d. nuo vysk. 
V.Borisevičiaus vidurinės mokyklos. Kad 
nekeltume telšiškiams vairuotojams siaubo, 
susiskirstę į grupes, patraukėme Sedos kryptimi.

Pirmas sustojimas buvo prie vadinamojo 
Panų kalno. Ilgesniam laikui sustojome 
Plinkšėse, kur atsigaivinę vėsiu ežero vandeniu, 
papietavę, apžiūrėję dvaro rūmus, nuostabų 
parką, patraukėme toliau, kol pasiekėme Sedą. 
Čia trumpam apsilankėme bažnyčioje ir vėl 
leidomės į kelionę.

Pakeliui į Židikus aplankėme kažkada 

garsų Renavo dvarą. Parko teritorijoje auga 
viena storiausių Lietuvoje eglių. Buvusio dvaro 
salėje turėjome progos pasiklausyti brolio Aivaro 
atliekamo Oginskio polonezo. Muziejaus 
prižiūrėtoja mums papasakojo, kad šis kūrinys 
ypač dažnai skambėdavo dvarą valdant 
paskutiniams savininkams, o jį atlikdavo 
specialiai iš Plungės kviesti muzikantai. Buvome 
maloniai nustebinti, kai sužinojome jog per 
pastarą į dešimtmetį, Oginskio polonezas čia 
nuskambėjo tik antrą kartą.

Židikuose, kur gyveno ir yra palaidota 
rašytoja Šatrijos Ragana, pasibaigė mūsų pirmoji 
kelionės diena. Kitą rytą papusryčiavę 
išsiruošėme tolyn, link Ylakių. Kalnėnų kaime 
aplankėme

Žemaičių botanikos parką, kurį įkūrė 
Izidorius Navidanskas. Čia gausu įvairių rūšių 
augalų, iškasti septyni tvenkiniai, kuriuose 
plauko paukščiai, veisiasi žuvys. Per parką
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Dviračių žygio metu Telšių tunto skautai ant “Panų 
kalno” prie koplytėlės.

čiurlena Spiginąs. Pasigrožėję parku, per Ylakius 
patraukėme Barstyčių link. Puokės kaime 
pabuvojome prie didžiausio Lietuvoje esančio 
Barstyčių akmens. Šį akmenį atvilko prieš 13-14 
tūkstančių metų slinkęs ledynas. Akmens 
gimtinė - Fenoskanijos uolynas Skandinavijoje, 
Kolos pusiasalio ir Karelijos teritorijoje.

Sekantis mūsų keliones tikslas buvo 
Žemaičių Kalvarija, į kurią atvykome jau vakare. 
Su mylimais dviratukais teko “atsisveikinti” visai 
parai. Liepos 3 d. buvo paskelbta vyskupijos 
Jaunimo diena, tad nuo pat ryto mes 
dalyvavome tai dienai skirtoje programoje, kuri 
baigėsi Žvakučių vigilija.

Liepos 4 d. ryte visi žvalūs ir pailsėję vėl 
ruošėmės daiktus kelionei, šį sykį - namo! 
Grįždami užsukome į netoli Platelių miške 
esančią Giedriaus trobelę, po to trumpai 
stabtelėjome prie Platelių ežero ir vėl leidomės į 
kelią. Paskutinis sustojimas buvo Alsėdžiuose, o 
nuo ten jau ir iki namų netolimas kelias liko. 
Važiuojant visą kelią mus gąsdino sunkūs lietaus 
debesys ir tolumoje dundantis griaustinis. Tačiau 

mes buvome beveik tikri, kad grįšime sausi. Visi 
mūsų įsitikinimai kaip mat išgaravo, kai prie pat 
Telšių vos spėjus atsisveikinti prapliupo toks 
smarkus lietus, kad nebeliko nieko kito, tik 
kiaurai peršlapti...

Šios mūsų kelionės maršrutas, kurį 
įveikėme iki galo, buvo: Telšiai - Plinkšės - Seda 
- Renavas - Židikai - Ylakiai - Barstyčiai - 
Žemaičių Kalvarija - Plateliai - Alsėdžiai - 
Telšiai. Numynėme apie 180 km.įapie 110 
mylių). Nors truputėlį pavargome, tačiau 
nutarėme, kad važiuojant mašina negalima 
pamatyti ir patirti viso to, ką išgyveni minant 
dviračio pedalus. Taigi mink, žiūrėk ir pamatysi!

Gero Jums kelio!
Sesė Jovita

Labai daug metų galėjome tik svajonėse, 
prisiminimuose ar specialiai paruoštuose 
žaidimuose “keliauti” po Lietuvą. Nuoširdus ačiū 
Sesei Jovitai už pasidalinimą šia gražia kelione 
po gimtąją šalį. (Red.)
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TŪKSTANTIS SKAIDRIŲ MINČIŲ______________________
Hamiltono “Šatrijos Raganos” skautininkių būrelis šių metų birželio 10 dieną suėjome pas sese 
E.Kontenienę. Aptarėme ateities planus ir sekančiai sueigai nutarėme vėl kviesti svečią.
Pasivaišinusios pica, kavute ir saldumynais, nuėjome prie pamiškėje sukrauto skautiško 
lauželio. Gražiame gamtos kampelyje augantieji berželiai ir eglaitės, kartu ir žydintieji 
jazminai sudarė labai malonią šiam pavakariui aplinką. Vienu degtuku sesės Aldonos 
Pietrantonio uždegtas lauželis gražiai liepsnojo:

‘jau lauželis dega, oi
Kibirkštėlės dangun skrenda, 
Šatrijos Raganų būrelis
Linksmas dainas sau dainuoja, oi

Iškyloj viena ugnelė, oi
Čia susėdusių seselių
Padraugauti susirinko, 
Tūkstančius uodų maitinti, oi.

Vieną gilią šaknį būriam, oi 
Dešimt įstatų mes turim, 
Simt' skaučių papročių,
Tūkstantį skaidrių minčių, oi, oi, oi. "

Kad. geriau įsiliepsnotų vienu degtuku uždegtas
lauželis...v.s. A.Pietrantonio, ps.E.Kontenienė, v.sl.M.Kalvaitienė, 
v.s.R.Bagdonienė, s.A.Vilimienė.

Nuotr. s. A. Stanaitienės

Prie lauželio buvo sudainuota nemažai skautiškų ir liaudies dainų, skautiški šūkiai, kas, kaip 
ir lauželio žėrėjimas, prisidėjo prie pakilios nuotaikos. Dainavome iš visos širdies, laikas nuo 
laiko pasidalindamos prisiminimais. Būrelio vadovei Tonei (Antaninai) Vilimienei 
ateinančių Antaninių proga sušukome sveikinimo šūkį. Lauželis pamažu geso:

"Gera, linksma drauge būti, oi
Pasvajoti, pamastyti,
Bet mėnuliui besišypsant,
Atsisveikiname lyg kito karto, oi, oi, oi. ”

Prie blėstančio lauželio sustojusios palinkėjome viena kitai smagios vasaros, taip pat 
“bon voyage” į Europą važiuojančiai sesei A.Pietrantonio ir užbaigėme sueigą 
“Ateina naktis” garsais.

Sekanti sueiga bus trečiadienį, spalio 6 d. pas sesę A.Stanaitienę. Joje dalyvauti yra 
pakviestas hamiltonietis vaistininkas, veiklus visuomeninėje ir skautiškoje veikloje, skautas 
vytis Viktoras Remesat, kuris praves mums pokalbį apie vaistus, vitaminus ir kitus sveikatos 
išlaikymui svarbius dalykus.

Reg.B.
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LIETUVOS ISTORINĖS VĖLIAVOS
ŠIAURĖS AMERIKOS MIŠKUOSE IR VILNIAUS 
SENAMIESTYJE

Vilniaus Paveikslų galerijos rūmų kiemas šią vasarą buvo pasipuošęs kun.Antano Saulaičio 
S.J., Alekso Radžiaus ir Ramutės Petrulienės pastangomis atkurtomis Lietuvos istorinėmis 
vėliavomis. Tai Lietuvių Skautų S'jungos nuosavybė, kuri yra saugojama L.S.S. archyvuose, 
Lemonte,IL.

Sv.Kristupo Vasaros muzikos festivalio metu, Vilniaus Paveikslų galerijos rūmų kieme buvo 
suruošti net penki didelės apimties renginiai: Instrumentinių serenadų koncertas, Populiarių arijų 
koncertas, Kinijos simfoninio orkestro koncertas, Sv.Kristupo vasaros muzikos salono koncertas ir 
Giovanni Battista Pergolesi opera - buffa “Tarnaitė - Ponia”.

Sostinės gyventojai ir svečiai gėrėjosi ne tik aukštos klasės koncertais, bet ir labai gražiu ir 
turtingu istorinių Lietuvos vėliavų rinkiniu.

s.fil. Ritonė Rudaitienė

Qiovanni Battista Pergolesi operos - buffa “Tarnaitė-Ponia” repeticija Vilniaus Paveikslų galerijos rūmų kieme. 
Viršuje plėvesuoja Amerikos lietuvių skautų atkurtos Lietuvos istorinės vėliavos, kurios vėliau bus sugr'įintos į LSS 
archyv‘ Lemont e.

Nuotr. s.fil.Ritonės Rudaitienės
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LOS ANGELES LSS UŽDARĖ MOTEIKIENĖS FONDĄ
1999 m. birželio 21 d., 7:30 - 9:30 v.v., pas 

v.s.Rimtautą Dabšį įvyko LSS Ramiojo 
vandenyno rajono, Moteikienės fondo komiteto 
sueiga.

Sueigoje dalyvavo: fil.Zita Rahbar - LSS 
Ramiojo vandenyno rajono vadė, fil.Gediminas 
Leškys - fondo administratorius, fil.Birutė ir 
fil.Zigmas Viskantai - Moteikienės fondo 
vykdytojai-administratoriai iki 1997 m., 
fil.Eugenijus Vilkas - Moteikienės testamente 
įrašytas Ramiojo vandenyno rajono vadovas, 
v.s.Rimtautas Dabšys - atstovavęs fil.Jonui 
Navickui, įrašytas į Moteikienės testamentą, 
fil.Albinas Sekas - LSB VS Brolijos atstovas, 
fil.Daina Kasputienė - LSS Ramiojo vandenyno 
rajono atstovė. Viso 8 asmenys.

Palikimo administratoriaus fil.G.Leškio 
pranešimu: gauta paskutinioji skola už parduotą 
Moteikienės namą. Pinigai laikomi Calif. Lith. 
Credit Union (Santa Monica).

Sueigos metu svarstyta palikti ar uždaryti 
Moteikienės fondą?

Po gana ilgų diskusijų, pristatyta 3 pasiūlymai 
balsavimui:

1. Palikti fondo administravimą kaip yra 
(Status Quo)

2. Likviduoti fondą - išdalinti visą likutį į tris 
dalis: Los Angeles ASS, LSS, LSB.

3. Likviduoti fondą - duoti visoms trims 
šakoms po 1,000 dol. Likutį perduoti Ramiojo 
vandenyno rajono iždui.

Nubalsuota fondą likviduoti pagal 3-čią 
punktą.

Sueigai sekretoriavo 
fil.Eugenijus Vilkas

Palangos” tunto skc utės ir vadovės Šv.Bernardino kalnuose. Dešinėje - tuntininkė ps.Danutė Mažeikienė.
Nuotr. ps. Danutės Cline
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JAV RAMIOJO VANDENYNO RAJONAS

Kalifornijos skautų daina

Žodžiai V.Kevalaitienės 
Muzika G. Gudauskienės

Ošia, šlama žalios pušys
Pastatysim drobių miestą

Tolimuose vakaruos,
Po melsvu dangaus skliautu, 
Skamba, aidi skautų dainos

Ir uždegsim savo laužus 
Kalifornijos kalnuos.

Taip arti, arti žvaigždžių.

{stovyklą...
{stovyklą, įstovyklą
Balt ‘smėlį išrašysim

Mes žygiuojam su daina
Su lietuvišku žodžiu,

Mes atnešim naują viltį
Ir iškelsime trispalvę
Tau, Tėvyne Lietuva.
Plevėsuoti virš kalnų.

Istovyklą...

28

Linksma ■vasaros iškyla 
Ramiojo vandenyno 
rajone.

“Palangos” tunto 
skautės: I-oj eil.Vita 
Reivydaitė, Alytė 
Mažeikaitė, Aleksandra 
Habonek; II-oje eil. 
Viktutė Balčaitė, Daina 
Mataitė, Darija 
Varnaitė, Lina Jocaitė; 
IlI-ioje eil. Auksė 
Stočkutė, Daiva Mataitė 
ir Audra (jriciutė.

Nuotr. ps.L.Balchas
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Apaugo stovykla vijokliais. I\ai surasi 
stovyklose matomus daiktus, užpildyk sarasq.

29



Lietuvių Skautų Sąjungos
RAŠINIŲ KONKURSAS 21-MOJO ŠIMTMEČIO AUŠROJE

Lietuvių skautų sąjunga skelbia 1999 metų rašinių konkursą L.S.S. nariams ir narėms šiomis nurodytomis sąlygomis:

LAIKAS: Temos turi būti Išsiųstos iki 2000m. sausio 29d. (pašto antspauda).

DALYVIAI - GRUPĖ A:
Jaunesnieji skautai ir skautės
(vilkiukai, paukstytės.bebriukai.udrytės) 

arba
Jaunesniųjų skautų, skaučių draugovės

TEMA: Mano gerasis darbelis 21-mame šimtmetyje"

Konkurso dalyvis, dalyvė arba draugovė, paruošia 
projektą, kur pristato savo pramatytą gerąjį darbelį siekiantį 
pagerinti žmogaus padėtį ar aplinką 21-mame Šimtmetyje. 
Projektas turi turėti aiškų įvadą kuris apibudintų gerojo darbelio 
tikslą. Projektas turi turėti planą kaip tas gerasis darbelis gali būti 
įgyvendintas. Projektas turi pristatyti gerojo darbelio pramatytas 
pasekmes. Projektas gali būti iliustruotas nuotraukomis ar 
piešiniais su atitinkamom antraštėm.

REIKALAVIMAI: PMeniejns.delyyiams:
Rašinėlis turi būti netrumpesnis, kaip vieno rankraščio puslapis 
(neįskaitant nuotraukų, iliustracijų).

Draugovėms:
Draugovės projektas, "didelės knygos" formate, turi turėti 
nemažiau kaip 10 dideliu lapų,

PREMIJOS: Pavieniai dalyviai:
I vieta 75 dol., II vieta 50 dol., III vieta 25 dol.

Draugovė: Pirma vieta 100 dol.

DALYVIAI - GRUPĖ B:
Skautai, skautės, prityrę skautai, prityrusios 
skautės, skautai vyčiai, vyresnės skautės, jūrų 
skautai, jūrų skautės, budžiai ir gintarės 

arba
jų būreliai ar draugovės

TEMA: "Mano pareiga artimui 21-mame Šimtmetyje"

Konkurso dalyvis, dalyvė paruošia rašinį kuriame apibudina 
skauto, skautės pareigą artimui 21-mame šimtmetyje. Rašinyje 
turi aiškiai atsispindėti tikslas pagerinti žmogaus padėtj 
dutūkstantmetyje.
Rašinys turi turėti aiškų įvadą, konkrečius pavyzdžius ir 
susidarytas išvadas. Jis gali būti iliustruotas nuotraukomis, 
piešiniais, iškarpomis su atitinkamomis antraštėmis.

REIKALAVIMAI: Eavieniems dalyviams:
Rankraštis turi būti netrumpesnis, kaip du rankraščio 
puslapiai (neįskaitant nuotraukų, iliustracijų, iškarpų).

Būreliams, draugovėms:
Rašinių rinkinys turi turėti nemažiau kaip 20 puslapių.

PREMIJOS: Pavieniai dalyviai:
Skautai, skautės ir kitos tokio pat amžiaus grupės
I vieta 100 dol., II vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

Prityrė skautai, prityrusios skautės: ir kitos tokio pat 
amžiaus grupės:
I vieta 100 dol., II vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

Skautai vyčiai, vyr. skautės ir kitos tokio pat amžiaus 
grupės:
I vieta 100 dol., II vieta 75 dol., III vieta 50 dol.

Skautai, skautės bei kitos tokio pat amžiaus grupės: 
Pirma vieta 150 dol.

Prityrę skautai, prityrusios skautės bei kitos tokio pat 
amžiaus grupės: Pirma vieta 150 dol.

Skautai vyčiai, vyr. skautės bei kitos tokio pat amžiaus 
grupės: Pirma vieta 150 dol.

PRISTATYMAS: Po rašiniu pasirašyti slapyvardžiu, pažymėti amžiaus 
grupę ir vieneto vardą bei vietovę. | atskirą 
užklijuotą vokeli įdėti savo tikrą pavardę, vardą, 
adresą, telefono numerį, vieneto vardą, ir vietovę. 
Viską sudėti Į voką ir su visa medžiaga išsiųsti šiuo 
adresu:

Laima Kiliulienė - L.S.S. Konkursas 
17 Tyler Road
Lexington, MA 02420

MECENATAS: L.S.S. Tarybos pirmija, naudojanti prel. s. Juozo 
Prunskio Lietuvių Fonde paskirtos sumos palūkanas

VERTINIMAS: Speciali komisija

PASTABOS; Patartina, ypač mažiesiems, rašinius ruošti sueigos 
metu. Tuo būdu konkursas bus sueigos dalis, o ne 
kaip kažkoks pašalinis apsunkinimas.

įsijungimas j konkursą ir konkurso pasisekimas 
priklausys nuo vadovų ir vadovių tinkamo dėmesio ir 
naudos supratimo.

Dėl papildomos informacijos skambinkite Laimai Kiliulienei (781) 861-1465.

Sėkmės rašyboje!
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