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PASTOJ 
DĖŽUTĖ

Pranešu, kad LSS Tarybos 
Pirmija patvirtino 
Lietuviškosios Skautybės 
fondo palūkanų paskirstymą. 
Siunčiame $2000.00 “Skautų 
Aido” leidimui.

v.s.Birutė Banaitienė 
LSS Tarybos Pirmininkė

Siunčiu “Skautų Aidui” Tomo 
Kuro straipsnį apie žiemos 
iškylą. Tomas atvažiavo 
šeštadienio rytą, o visi kiti 
Romuvoj atsiradom 
penktadienio vakare. Buvo 
skaidri, šalta naktis, apie 25 C 
laipsnius žemiau nulio.
Šeštadienį su saule temperatūra 
pakilo, bet naktį kai “pritsai” 
(prit. skautai ir kandidatai) 
miegojo sniege, buvo minus 8 
laipsniai Celsijaus. Kad 
negulėtų ant sniego, jų čiužiniai 
buvo dideli plastmasiniai 
maišai prikimšti sugniaužtais 
laikraščio lapais.

s.fil.Algis Simonavičius 
prit. skautų globėjas

“Nerijos” t. jurų skautės

Jau praėjo mėnuo, kai 
linksmai stovyklavome. Kad 
Jūs matytumėte t‘ gamtos grožį, 
tuos saulėlydžius, tuos 
čiulbančius paukščiukus, 
klausytumėtės nuostabios 
nakties tylos...

Žaviuosi “Skautų Aidu”. 
Labai gražiai leidžiamas. Daug 
žinių, turiningas, puikus 
apipavidalinimas; Dėkinga 
sesei Albinai Ramanauskienei 
ir Jums visiems.

Šiuo metu stengiuosi 
įgyvendinti mano svajonę: 
mano mokytojai, žymiai 
skautei vadei V.Arminaitei 
atidengti memorialinę lent' 
prie tos mokyklos kur ji 
vedėjavo Kaune.
v.s.Alina Dvoreckienė 
Vilnius

sietuvos nacionalinė
M.Mažvydo bibliotekai

Sveikiname ir siunčiame 
geriausius linkėjimus iš 
“Svajonių salos”. Linkime gero 
vėjo ir gražių saulėtų dienų.

Skautų Aidui” straipsnius, 
nuotraukas, pranešimus atsiuntė: 
s.V.Klimienė, Cleveland,OH, 
v.s.H.Plaušinaitienė, Chicago,IL, 
v.s. A.Ramanauskienė, Oak Lawn, IL, 
ps.kun.V.Viktoravičius, Telšiai, 
v.s.A.Dvoreckienė, Vilnius,
s.fil.R.Rudaitienė, Lemont,IL, 
ps.Ž.Gadeikytė, Klaipėda, 
v.s. A.Saulaitis S.J., Vilnius, 
v.s.R.Karvelienė, Northville,MI, 
v.s.L.Milukienė, Plainview, NY, 
s.fil.A.Simonavičius, Toronto, ON, 
j.ps.D.Navickas, Lisle, IL.

Visiems nuoširdus ačiū.
Dar specialus ačiū broliams Algiui 

Simonavičiui ir Tomui Kurui iš 
Toronto už straipsnį apie žiemos iškyl1 
į Romuv*. Labai norisi žinių iš 
gražiosios Romuvos.

Sesei Rūtai Mikulionienei ačiū už 
taip gerai aprašyt1 stovykl1 Dainavoje. 
Apsiėjome beveik be kalbos 
pataisymų. Sveikinam.

Ačiū sesei H.Plaušinaitienei 
persiuntusiai LSS Europos rajono 
leidinio “Budėkime” žiemos ir 
pavasario numerius. “Budėkime” 
redaguoja H.Gasperas, administruoja 
v.s.S.B. Vaitkevičius, medžiagą renka 
v.s.J.Maslauskas, nuotraukos 
ps.A.Philpott.

AN
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GARBĖS PAŽADAI
Neužmirštama diena, kada garbe pasižadėt ryžaisi
Širdim ir rankomis laikytis su seserimi,
Kad liktum visada ištikima tėvynės Lietuvos dukra...

Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė

Jaunos mergaitės ir berniuko duotas skautiškas garbės pažadas trispalvei tampa 
gyvenimo minties keliu. T ai daug pasako apie tą mergaitę ir berniuką, nes tas pažadas 
tampa rodykle augusio vaiko, brendusio jaunuolio ir suaugusio žmogaus minties 
keliui. Daug lietuvių kilmės mergaičių ir berniukų, gyvenančių už Lietuvos ribų, 
davė tą garbės pažadą, juo gyveno ir jį išlaikė ilgus metus, iki šių dienų.

Lietuvių Skautų Sąjunga jau gyvuoja 82 metus. Jos ideologijos principai yra 
giliai įsišakoję kelių kartų širdyse, nes virš 55 m. skautės ir skautai savo darbais įrodo 
jai savo ištikimybę?-

Skautybė mus moko ir įpareigoja būti ištikimais savo tautos vaikais, kur 
begyventume. Ji mus auklėja būti gerais valstybės piliečiais, dorais ir rūpestingais 
žmonėmis. Dėmesys skiriamas duotiems pažadams: sąžiningai atlikti apsiimtas 
pareigas, tobulinti save, talkinti šeimoje. Būti jautriu aplinkai ir padėti artimui. Ji 
mus įpareigoja asmeniškai, pagal talentus, kilti vis aukštyn, vis kilnyn gyvenimo 
laiptais, sekant Lordo Baden-Powell žodžius: “kad paliktume pasaulį truputį geresnį, 
negu jį radome”.

2000-tuose metuose garbės pažadai, ištikimybė įdėjoms ar net religijai nėra 
madingi šūkiai, nes jie reikalauja pastangų, ištikimybės, pasiaukojimo ir nėra 
apčiuopiami daiktai. Šių dienų pasaulis geriau siekia materialinių viršūnių - 
apčiuopiamų daiktų.

Mano linkėjimai sesėms ir broliams, vadovėms ir vadovams yra pilnai suprasti 
ir įvertinti šį brangų skautų organizacijos palikimą, nes j is žvelgia į kultūringo žmogaus 
dvasines vertybes. Kilni dvasia gali mus pakelti iš purvo ir pasiųsti iki dangaus skliautų. 
LordasBaden-Powell tikėjo, kad gyvenime yra du keliai: žemasis ir aukštasis. Skautas 
visuomet renkasi ir siekia aukštojo kelio.

Linkiu eiti skautų aukštuoju keliu, prisimenant mūsų įsakymą“Pirma mintis 
apie kitus, o antra apie save”.

Sesė Lilė

“Po šimto metų, kai žmonės kalbės; niekas neprisimins kokiais rūbais 
dėvėjome, kokiame name gyvenome, ar kokiu automobiliu važinėjome...

Bet po šimto metų minės tuos, kurie savo pavyzdžiu ir gėriu palietė jauno 
žmogaus širdį ir tuo paliko pasaulį truputį geresnį negu jį rado ”.
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DRAUSMĖ, PAGARBA, SESERIŠKUMAS, PAREIGA

“Aušros vartų-Kernavės” tunto 
vyr. skaučių kandidačių būrelio 
vadovės ps.fil.Alvida Baukutė ir 
s.fil. Renata Borucki šiais metais 
paruošė šešias seses vyresniosios 
skautės įžodžiui, kurį jos davė Rakė 
“Medeinės” stovykloje.

Spausdiname dviej ų sesių temas.

'Aušros vartų-Kernavės" t. vyr. skautės kandidatės sueigoje . Iš k.: būrelio vadovė 
ps.fil.Alvida Baukutė, Audra Adomėnaitė, Rasa Milo, Aušra Brooks, Inga Janušaitė, 
Eglė Milavickaitė, Aura Platakytė, būrelio vadovė s.fil. Renata Borucki.

Vyr.sk.Aura Platakytė

Yra daug svarbių gyvenimo būdo bruožų iš kurių matome gerą skautę, bet keturi iš 
jų yra ypatingai svarbūs.Tai - drausmė, pagarba, seseriškumas ir pareigų atlikimas. 
Labai svarbu prisiminti, kad šitos savybės padaro ne tik gerą skautę, bet ir geresnį 
žmogų. Taip reikia gyventi norint būti gera skaute.

Drausmė organizacijoje yra stiprybės dalis. Mes turime įstatus, įsakymus, 
kurie nurodo kaip reikia elgtis ir gyventi. Vyresnei skautei yra ypač svarbu elgtis 
taip, kad jaunesnės sesės matytų gerą pavyzdį kaip galima ar negalima elgtis. Mūsų 
- vyresniųjų skaučių pavyzdys gali pakreipti jaunųjų pasaulėžiūrą.

Pagarba yra labai svarbi skautavimo dalis. Pavyzdžiui - mes skautai vienas 
kitą vadiname sese ar broliu, nesvarbu kokio amžiaus būtų tas asmuo. Taip darydami 
jaučiamės tarp savęs lygūs, tuo pačiu būdami vienas kitam mandagūs ir malonūs. 
Gerbiame ne tik žmones, bet ir mūsų aplinką. Mano nuomonė apie pagarbą yra : 
elgtis su kitais taip, kaip nori, kad jie elgtųsi su tavim.

Pareigų atlikimas yra svarbiausias skautavimo bruožas. Geležinis įstatas mums 
sako, kad “skautė sąžiningai atlieka visas savo pareigas”. O kitas įstatas - “skautė 
linksma, susivaldo ir nenustoja vilties”. Abu įstatai kartu mums parodo, kad pareigas 
turime atlikti su šypsena, ypač tuos darbus, kurių nenorėtumėm atlikti. Jei žmonės 
savo pareigų neatliktų, nebūtų skautavimo.

Seseriškumas sujungia visas šias minėtas savybes. Jis mus skatina dalintis 
mintimis ir žiniomis su jaunesniaisiais, kad j ie tuo džiaugtųsi ir norėtų sekti pavyzdžiu. 
Jei mes to neatliksime, skautavimas baigsis su mumis. Seseriškumas mums sako kitus 
išklausyti ir stengtis jiems padėti. Turėdamos šias savybes, mes esame geresnės skautės 
ir, svarbiausia, geresni žmonės.
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Gražiai pasipuošiusios su 
naujiais mėlynais kaklariščiais 
sesės Aura, Audra, ir Inga.

Vyr.sk.Inga Janušaitė

Jau devyni metai kaip esu skautė, bet tik 
dabar pradedu suprasti ką reiškia būti tikra 
skaute. Taip, mes mokame įstatus ir įsakymus, 
skautų istoriją, Lietuvos istoriją, ir jau žinom 
apie lordo Baden-Powell visą gyvenimą, bet 
nepilnai supratome kodėl eidavom į sueigas 
kiekvieną šeštadienį. Skautybėje puoselėjamos 
savybės drausmė, pagarba, seseriškumas, 
pareigų atlikimas, mums duoda tą supratimą.

Drausmė parodo, kad esi stiprus žmogus. 
Kiekvienas turėtų būti drausmingas, nes tai 
padeda būti ramesniu ir tolerantišku kitam 
žmogui. Drausmė yra labai svarbu skautėms ir 
skautams. Pvz. jei kuri sesė ne taip greitai dirba, 
ar nelabai žino ką ji daro, kitos sesės 

drausmingumas padeda jai ramiai paaiškinti, nešaukti, pagelbėti.
Gerbti reikia save ir kitus. Labai svarbu su kitu kalbant žiūrėti į akis ir

atydžiai klausytis. Negali užsiimti kokiais darbais, kai kas nors nori su tavimi kalbėtis. 
Y patingai svarbu yra rodyti pagarbą vyresniesiems, nes j ie gyvenime yra daug patyrę 
ir mes galime daug iš jų pasimokyti.

Vienas is svarbiausių principų skautėms yra seseriškumas. Skaučių ketvirtas įstatas 
sako, kad “skautė draugė savo artimui ir sesuo kitai skautei”. Šitas įstatas reiškia, 
kad jeigu reikia kam nors pagalbos, tai daryk viską ką gali tam žmogui padėti. Kai

eame skiltyje ir kartu sprendžiame problemas, 
mes juntame seseriškumą, nes žinom, kad 
galime viena į kitą kreiptis.

Paskutinis labai svarbus punktas yra pareigų 
atlikimas. Atlikdama savo pareigas, parodai, 
kad esi savarankiška ir, kad kiti gali tavimi 
pasitikėti.

Suprasdamos kodėl esame skautės, 
vertiname šias keturias savybes, nes tai parodo 
žmogaus stiprumąreikalingąne tik skautaujant, 
bet visam gyvenimui.
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SUTELK MUS, VIEŠPATIE

Sutelk mus, Viešpatie būrin 
Padangėj savo artimoj, 

Ramybėj ir tyloj 
Maldaut jauna širdim.

Lyg lakios žiežirbos laužų 
Sugrįžtam į Tave nūnai.

O Dieve, Tu žinai 
Slapčias 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 maldą mūs’ priimk 
Padangėj atviroj.

Visli laukiamas brolis - v.s.fil.Antanas Saulaitis S.J. "Spalvų sūkurio" stovykloje 
Dainavoje.

žodžiai v.s.kun.Stasio Ylos 
muzika Nijolės Ulėnienės

SKAUTŲ MALDOS

Ryto ir vakaro malda

Gerasis Dieve, ačiū Tau, kad leidi man gyventi, džiaugtis ir žaisti gražiame 
Tavo pasaulyje. Padėk man, kad vis labiau tave mylėčiau, kad būčiau geresnis, 
negu iki šiol buvau.Saugok ir globok, o Dieve, mano tėvelius, mūsų brangią 
tėvynę ir visus žmones.

Vėliavą pakeliant ir nuleidžiant

Viešpatie, tepakyla ši vėliava ligi Tavęs, kuris vadovauji mūsų kovai už 
Tavo, artimo ir tėvynės idealus, kuris skatini mus budėti. Per Kristų, mūsų 
Viešpatį. Amen.

Viešpatie, palaimink šią vėliavą, kuri plėvesavo Tavo garbei, artimo 
džiaugsmui ir tėvynės kovai, kad mes ir toliau budėtume, kaip lig šiol. Per 
Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

(v.s.kun.Stasys Yla 1950 m.)
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"GABIJA" IR "BALTIJA"

50 METŲ DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI

“Baltijos” ir “Gabijos” tuntų 50 
metų sukaktuvinė šventė

Detroito “Gabijos” ir “Baltijos” tuntai džiaugiasi 50 metų jubiliejumi Dievo, 
Tėvynės ir Artimo tarnyboje. Pagarba ir padėka mūsų tuntų įsteigėjams, 
vadovams, tėveliams ir rėmėjams, kurie savo pasiaukojimu, pastangomis ir 
gilia meile lietuviškam ir skautiškam gyvenimui uždegė ne vieną, lauželį 
jaunesniųjų skaučių ir skautų širdyse.

2000 metai, naujas tūkstantmetis. Lietuva vėl laisva, o pasaulio žinios ir 
vaizdai persiunčiami mums į namus per akimirką. Lengva paskęsti šių dienų 
informacijos tvane ir dažnai sunku surasti sausų šakelių pakūrenti lietuvių 
jaunimo lauželius. Ypač šiais laikais, Baden-Powellio skautiško gyvenimo 
principai, kurie išreiškiami įstatuose, yra tvirtas pagrindas jauno žmogaus 
gyvenimo kelionėje.

Tegu šis leidinėlis parodo praeities nužygiuotus takelius ir tebūna kelrodis 
mums ir mūsų vaikams žengti pirmyn tarnaujant kitiems ir sąžiningai atliekant 
visas savo pareigas.

Budėkime!

v.s. Rasa Karvelienė s. Paulius Jankus
“Gabijos” tunto tuntininkė “Baltijos” tunto tuntininkas

(Tuntininkų žodis “Gabija ir Baltija - 50” knygoje)

Detroito “Baltijos” ir “Gabijos” tuntų broliams ir sesėms

Lietuvių Skautų Sąjungos vardu sveikinu “Baltijos” ir “Gabijos” brolius ir 
seses švenčiant 50 m. skautavimo jubiliejų. Jūsų vadovų pasišventimas, 
įsipareigojimas ir sąžiningumas skautiškoje veikloje yra tikrai įvertintas. Jūsų 
ateitis priklausys nuo išaugintų lietuviškoje dvasioje jaunesnių vadovų, kurie 
tęs toliau tą išsaugotą meilę skautavimui ir jaunimo ugdymui DIEVO, 
TĖVYNĖS ir ARTIMO kelyje.

Šia iškilminga proga linkiu “Baltijos” ir “Gabijos” tuntams dar daug metų 
ištvermės ir meilės lietuviškam skautavimui.

Budėkime!

v.s.Birutė Banaitienė
LSS Tarybos Pirmininkė

2000 m. birželio 11 d., Detroito 
“Baltijos” ir “Gabijos” tuntų skautai 
ir skautės atšventė savo veiklos 50- 
ąjį jubiliejų. Iš vakaro, šeštadienį, 
suvažiavusios pirmosios “Gabijos” 
tunto vyr. skaučių skilties sesės 
surengė vakaronę, kurioje pagrindiniu 
kalbėtoju buvo Lietuvos Respublikos 
generalinis konsulas New Yorke 
dr.Rimantas Morkvėnas.
’ Sekmadienį sukaktuvinė šventė 
prasidėjo šv.Mišiomis. Toliau sekė 
iškilminga tuntų sueiga, meninė 
programėlė ir pietūs. Tuntų sueigos 
metu skaučių įžodį davė Kristina 
Juškaitė, Aleksa Lukasiewicz, Kristė 
Nemanytė ir Laila Zomboraitė, 
vilkiuko įžodį davė Mykolas 
Grabauskas.

Tuntininkai s.Paulius Jankus ir 
v.s.Rasa Karvelienė pristatė svečius - 
generalinį konsulą dr.Morkvėną su 
žmona, LSS Vyr.Skautininkės 
Pavaduotoją v.s.Dalią Trakienę, 
“Gabijos” tunto pirmąją tuntininkę 
v.s.Kunigundą Kodatienę, buvusius 
tuntininkus ir tuntininkes, ir 
pirmosios “Gabijos” tunto vyr. 
skaučių skilties nares. Buvo gauta 
daug sveikinimų iš organizacijų ir 
įvairių asmenų.

Paukštytės ir skautės Liana 
Butkūnaitė, Diana Jankutė, Diana 
Karvelytė, Aleksa Lukasiewicz, 
Karina Puškoriūtė, Laila Zomboraitė 
ir Daria Zubrickaitė, paruoštos vyr. 
skautės Virgos Šimaitytės, padainavo 
dvi linksmas daineles.

Tuntininkai padėkojo visiems už 
talką ir apsilankymą. Danutei 
Jankienei perskaičius maldą, 
bendrame rate visi sugiedojo “Lietuva 
brangi”. Sekė pietūs, užbaigti šauniu 
sukaktuviniu tortu.

rk
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Auksinei veiklos sukakčiai paminėti, "Gabijos" ir 
"Baltijos" tuntai Detroite išleido 80 puslapių gausią 
nuotraukomis ir aprašymais knygą "Gabija ir Baltija 
-50". Leidinio redaktorė - v.s.Rasa Karvelienė, 
sukaktuvinis ženklas ant viršelio - vyr.sk.sIVilijos 
Matvekienės, iliustracijos -ps.Kristės Zomborienės.

Pirmosios vyr. skautės. Sėdi pirmoji "Gabijos" skaučių tunto tuntininkė (1950-1954) vėliau 
Skaučių Seserijos Garbės Gynėja, LSS VS Pavaduotoja v.s.Kunigunda Kodatienė. Stovi 
s.Želvyra Suknytė Šimoliūnienė, pirmoji būrelio vadovė v.s.Jūratė Pečiūrienė, v.s.Liūda 
Griškelytė Rugienienė, v.s.Albina Kaselytė Ramanauskienė, v.s.Danguolė Šeputaitė Jurgutienė, 
vyr. sk. Danutė Racevičiūtė Jankienė, s.Aldona Rastenytė Page.

Šios aštuonios "Gabijos" tunto sesės buvo 21-nos stovyklos viršininkės, paukštyčių, skaučių, 
vyr. skaučių draugovių draugininkės, vaidinimų režisierės, skaučių tautinių šokių grupės 
vadovė. Šešios buvo "Gabijos" t. tuntininkėmis - K.Kodatienė, Ž.Šimoliūnienė, J.Pečiūrienė, 
L.Rugienienė, DJurgutienė ir A.Page. A.Ramanauskienė buvo 'Aušros vartų" t. tuntininkė 
Chicagoje. Visos bendrai tuntininkės pareigoms atidavė dvidešimt keturis metus!

Nuotr.A. Ra ma na uskienės
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"GABIJA" IR "BALTIJA" —50 METŲ JUBILIEJUS

s. Danguolė Jurgutienė pristato garbingą svečią. LR Generalinis konsulas New Yorke dr.Rimantas 
Morkvėnas taria sveikinimo žodį.

Skautės įžodi duoda Kristė Nemanytė, Kristina Juškaitė, 
Laila Zomboraitė ir Aleksa Lukasiewicz.

Kviečiam prie 
sukaktuvinio torto!

TUNTUS 
1350-2.000

r,, z- f
Mį , 1 • -’t
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Smagu rikiuotis 50-čio šventei.

Kaklaraiščius užriša Seserijos 
VSP v.s.Dalia Trakienė.

Nuotr. A.Ramanauskienės

Vilkiuko kaklaraištis Mykolui Gratauskui.

Mūsų daina - jums visiems. Liana Butkūnaitė, Karina Puškoriūtė, 
Aleksa Lukasiewicz, Diana Jankutė, Laila Zomboraitė, Diana 
Karvelytė, Daria Zubrickaitė. Vadovė - Virga Šimaitytė.

11
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"NERINGA" IR "PILĖNAI"

50 METŲ JUBILIEJAUS UŽBAIGIMAS CLEVELANDE

Kaip skirtingai žmonės jaučia laiką! 
Skirtingai pergyvenama ir 
lietuviškosios Skautijos Clevelande 
įsikūrimo 50 metų sukaktis. Tie, kurie 
patys tuos metus yra atgyvenę, jaučia 
lyg to laiko daug ir nebūta. Lyg tik 
vakar buvo sukrusta perkelti skautijos 
veiklą iš vieno žemyno į kitą. Atminty 
dar gyvas anuolaikinių nuotaikų, 
entuziazmo, džiugesio ir rūpesčių 
prisiminimas. Praeity, taip, bet lyg tik 
vakar. Nesvarbu, kada kuris įSkautiją 
įstojo, nesvarbu, kiek metų jis jos 
veikloje dalyvavo.

Tuo tarpu tiems, kurie dar tik 
pradeda gyventi, 50 metų - oho! - tai 
pusė šimtmečio, tai baisiai daug. Jiems 
tai laikas toil praeities miglose 
skendintis. Svarbus, nes iš to seno 
laiko jie, kaip skautai, išaugo. 
Intriguojantis, viliojantis, bet dar 
nepažįstamas.

Su šitokiom mintim žengėm į 
trečiąjį jubiliejaus minėjimo renginį. 
Mėginant suartinti visas skirtingai 
laiką pergyvenančias kartas, ši 
sukaktis buvo nutarta minėti šiuose 
trijuose skautų veiklos didesniuose 
įvykiuose: per Skautiškąsias Kūčias, 
Kaziuko mugėje ir užbaigiant 
skautiškus darbo metus visų skautų, 
jų šeimų ir nuolatinių draugų ir 
rėmėjų susitiktuvėse - gegužinėje, 
kuri įvyko gegužės 27 d., Kiwanis 
Lodge, prie Richmond Hts. City Park.

s.Ona Silėnienė

"Neringos" ir "Pilėnų" t. skautai ir skautės prie jubiliejinio ženklo.

Iškilmingoje šventės dalyje paukštytės įžodį davė Eglė Širvinskaitė, skaute 
- Nicholas Hallal ir Vytas Idzelis, ir paskautininkio - Andris Dunduras, prieš 
20 metų, Clevelande Skautijos 30-to jubiliejaus šventėje davęs vilkiuko įžodį. 
Sv.Mišias laikė Skaučių Seserijos Dvasios vadas s.kun.Gediminas Kijauskas.

įvairūs žaidimai, Rodom-darom, estafetės, vakarienė, didžiulis jubiliejaus 
tortas ir laužas, kurį uždegė tuntininkų pareigas einantieji s.Livia Pollock, 
s.Vilija Nasvytytė-Klimienė ir v.s.Remigijus Belzinskas padedami naujos 
paukštytės E.Sirvinskaitės ir naujo skautininko A.Dunduro, užbaigė 50-jį 
jubiliejų džiaugsmu ir viltimi ateinačiam.

Paskautininko įžodi duoda s.v.Andris Dunduras, kuris Clevelando 
skautijos 30-tame jubiliejuje davė vilkiuko įžodį. Šalia skautininkai 
Gerardas Juškėnas ir Andrius Belzinskas.

12



SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVEI CLEVELANDE

Clevelando Skautijos 50-čio 
Jubiliejaus užbaigimo proga, tenka 
prisiminti Skautininkių Draugovę. 
Per penkiasdešimt metų jos augino 
jaunų skautininkių būrį, su džiaugsmu 
priimdamos į savąj į tarpą įžymias vyt. 
skautes, akademikes, kūrybingomis 
jėgomis ir skautišku darbu 
pasižymėjusias jų jaunesniąsias seses.

Skautininkių D'vė išaugo, bujojo ir 
reiškėsi savo veikla: skautiška, 
visuomeniška, akademiška, o, 
svarbiausia, nuolatine talka tuntui - 
visos skautijos atžalai. Jos niekuomet 
nenutolo nuo pirmųjų savo skautiško 
gyvenimo žingsnių. Praėjęs 50-tis 
praretino jų gretas, išsekino 
energingas jėgas ir prigesino jų žiburį, 
švietusį mūsų Clevelando Skautijos 
dienose. Tačiau ir šiandien jos, kiek 
tik išgali, nepaliaujamu rūpesčiu 
domisi, seka, ir visomis jėgomis 
prisideda prie priaugančių sesių 
poreikių ir sėkmės skautybėje. Vis dar 
suorganizuoja stalą Kaziuko mugėje, 
o pelną perveda tuntui, kad vyktų 
sueigos, šventės, stovyklos.

Skautininkės buvo, yra ir bus tas 
mūsų moralinis kompasas ir 
materialinis aruodas. Būkite išdidžios!

Ačiū Jums, ir telydi Jus dėkingumo 
kupina jaunesniųjų skaučių ir vadovių 
širdis!

Vis Budime!
“Neringos” Tuntas

2000 metai, gegužės mėnuo.

Skauto įžodį davusius Nicholas Hallal ir Vytą Idzelį 
sveikina mamytės Regina Idzelienė ir Iris Hallal.

Nauja jaunesnioji skautė Eglė Širvinskaitė su 
vadove Veronika Taraškaite.

13
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"NERINGA" IR "PILĖNAI"
50-čio šventės Clevelande nuotraukos Edo Klimo ir Vilijos Nasvytytės-Klimienės.

Prie jubiliejinio torto Clevelando 
skautijos pirmojo veiklos 
dešimtmečio dalyviai: Henrikas 
Belzinskas, Vladas Petukauskas, 
Malvina Švarcienė, Rimgailė 
Nasvytienė, Albina Petukauskienė, 
Regina Nasvytienė, Mirga Kižienė, 
Albina Bakūnienė, Algirdas 
Muliolis, Amanda Muliolienė ir 
Giedrė Kijauskienė.

Skautės pravedė įvairias užsiėmimų stotis. Čia - Nijolė Pollock, 
Izabelė Rubinski, Vaiva Bučmytė ir Lina Bonda.

"Sesės Linos lauko virtuvėje" Lina Beržinskaitė, Vaiva Bučmytė, 
Veronika Taraškaitė ir Genutė Tamošiūnaitė.

14
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Gaudyk kamuolį! Tadas Taraškevičius, Laimis Belzinskas, Julytė Totoraitytė, Katerina Stungytė, 
Lina Majorovaitė ir Algis Aukštuolis.

"Kas čia?" Tadas Širvinskas, Simas Mizelis, 
Nida Hallal, Lina Aukštuolytė, Matas Hallal, 
Kristina Paškonytė, Janina Klimaitė ir (nugarą 
atsukusi) vadovė Laura Rukšėnaitė.

Šešėliams ilgėjant, "Neringos" t. co- 
tuntininkės sVilija Nasvytytė-Klimienė ir 
s.Livia Pollock buvo apdovanotos 
gėlėmis.

Baigiam šventę prie laužo. Priekyje: Vaiva 
Bučmytė, Lina Beržinskaitė, Vaiva 
Laniauskaitė, Genutė Tamošiūnaitė. Antroje 
eilėje: Teresė Paškonytė, sesutės Kižytės, Aras 
Klimas. Trečioje eilėje: Algis Aukštuolis, 
Gintas Civinskas ir Saulutė Tamošiūnaitė.
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IR PAVASARIS, IR RUDUO
IR STOVYKLON, IR MOKYKLON...

c Z

Kai Australijoje ir Brazilijoje gyvenantys mūsų 
sesės ir broliai laukia pavasario, Šiaurinėj Amerikoj 
ir Europoje jau grįžtame iš stovyklų, prasideda 
pamokos mokyklose, prasideda sueigos.

Su lituanistinių mokyklų metų pradžia 
dažniausiai būna pradžia ir skautiškai veiklai. Taip 
pat tuo laiku sulaukiame naujų narių į lietuviškąją 
skautybę.

Kaip priimame naują sesę ir brolį? Ar esame 
pasiruošę?

Dauguma mūsų skautų yra LS sąjungoje 
užaugusių skautų vaikai. Bet jau kelinti metai, 
lietuviškos skautybės rikiuotėn stoja vaikučiai, 
kurių tėveliams nebuvo progos skautų sąjūdį 
pažinti. Tai kodėl jie renkasi lietuviškąją skautybę 
išeivijoje savo vaikams?

Tumas Vaižgantas sakė: "Draugija - tai galybė, 
nes tai surinktinis asmuo". Šį posakį 

galima pritaikyti ir mūsų 
organizacijai, ir jei esame 

surinktiniai, tai nešame 
didelę atsakomybę.

v. s.fil.Antanas 
Sa u I a i t i s, S J. rašė: 
"Skiltininkai ir patys 
skautai bus tokie, kokiems 
vadovai ir tėvai duos 

progos išsivystyti". Tad - 
budėkime 

darbuokimės.
ir stipriai 
Skiltims ir 

draugovėms kvieskime pačius geriausius 
vadovus, tokius, kaip juos (skauto asmenybę) 
apibūdina v.s.fil.Aleksandras Flateris:

"Svarbiausią, gražiausią ir esmingiausią idealaus 
skauto asmenybės dali sudaro tos savybės, kurios 
kilnina, tobulina. Tai pareigingumas, ištikimybė, 
aktyvus religingumas, aktyvi tėvynės meilė, aktyvi 
artimo meilė, drausmingumas, giedrumas, 
susivaldymas, sąžiningumas ir t.t. Visas šias 
savybes apjungia, palaiko ir derina skauto garbė. 
Neveltui sakoma, kad be pirmojo įstato visi kiti 
įstatai nustotų prasmės, nes kokia gi išvidinė jėga 
gali negarbingą žmogų priversti jų laikytis?"

VADOVAI

Daugelis vienetų, ypač draugovės dydžio, vis 
ieško vadovų, nes šios pareigos reikalauja 
daugiausia darbo ir skautiškojo sugebėjimo. 
Puikiausia, jei metams, dviem galima surasti 
draugininką, vieneto vadovą, kuris ryžtųsi rimtai 
padirbėti; jei tai neįmanoma, galima 
sudaryti kelių asmenų 
vadovybę, kuri, susitarusi, 
paeiliui rūpintųsi atskiromis 
sueigomis, Ir draugininkui daug darbų nukris nuo 
pečių, jeigu smulkmenas ir kitus darbus paliks 
užsidegusiems skiltininkams ir skautams. Jei 
įpratinsim viską skautams atvirai ant padėklo 
paduoti, kažin, ar skautai patys daug domėsis. 
Skautiškiausia - yra sudaryti jiems sąlygas 
patiems norėti veikti ir tvarkytis.

Pačią programą, užsiėmimus reikia gerai 
paruošti. Tai lengviausia atliekama keliese, ir 
tenka pasiskirstyti pareigomis: kuo daugiau 
skautų ir vadovų svarsto, dalyvauja, prisideda, 
praveda, tuo įvairiau ir įdomiau, ir naudingiau.

Svarbu, kad iš kiekvienos sueigos skautas- 
skautė galėtų ką parsinešti namo, ar ką 
papasakoti tėvams ir tuo pačiu ką atnešti ar 
paruošti sekančiai sueigai.

Svarbu, kad kiekvienam pasisektų ką nors 
padaryti - būti pagirtam už piešinį, laimėti 
varžybas, pravesti užsiėmimą, pamokyti 
kitus, būti geroje skilties komandoje, 
pamatyti savo nuotrauką ar pavardę ant 
kokios lentelės ir pan.

Jis-ji turi jausti, kad čia - skautų tarpe, 
savame būrelyje priklauso, kad čia 
jauku ir malonu, ir smagu.

s.A.Saulaitis, SJ.
"Skautų Užsiėmimai

AN
Piešiniai iš Fun with Ropes and Spars-J. Thurman
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SUEIGA TRAKUOSE JAUNESNIESIEMS
Sueiga gali vykti kambaryje ar kieme.

Reikmenys:
Lietuvos žemėlapis. Trakų pilies, Kęstučio, Vytauto, Birutės nuotraukos iš laikraščio, žurnalo ar atvirukų. Spalvotas 

ar baltas popierius žuvyčių padarymui. Žirklutės visiems dalyviams. Meškerės - kiekvienam būreliui pagaliukas 
su pririšta virvute ir ant jos galo magnetas.

Rikiuotė, raportas, draugovės šūkis.

"Mūsų sueigai šiandien vyksime į Trakus. Kai nuvažiuosime j Lietuvą, 
surasime kur yra Trakai, sužinosime kas tenai gyveno.

Ratelis: "Pučia vėjas, neša laivą -
Nuneš mane į Lietuvą"...

Žemėlapyje surandame Lietuvos sostinę, Trakus. Suradus Trakus, trumpai, 
suprantamai papaskoti apie Trakų pilį, kunigaikščius Kęstutį ir Vytautą, parodyti 
atvirukus, paveikslėlius.

Žaidimas: Sala - vanduo.

Nubrėžti ant žemės liniją. Vienoje pusėje yra sala su pilimi, kitoje-vanduo 
(ežeras). Žaidėjai sustoja prie linijos. Draugininke sako "sala", tai žaidėjai 
šoka ant salos, kada sako "vanduo"-visi šoka į "vandenį". Žodžių eilę keisti. 
Nepataikius teisingai užšokti, išeina iš žaidimo.

Kad ežere būtų žuvų, sesės iškerpa iš popierio po 2-4 žuvytes. Kiekvienai 
žuvytei užsega metalinį popieriui smeigtuką ir sumeta žuvytes į ežerą 
(apibrėžtą ratą).

Būreliai sustoja toliau nuo "ežero" estafetės tvarka - linijomis. Davus ženklą, 
pirmieji numeriai su meškerėmis bėga prie ežero, pagauna (kai magnetas 
pritraukia smeigtuką su žuvele) žuvį ir, nešini meškere bėga atgal į savo liniją, 
nuima žuvį, tada bėga meškerioti sekantis. Laimi būrelis pagavęs didžiausią 
laimikį.

Trakuose išbuvom visą dieną, atėjo vakaras ir krūmuose apie pilį sumigo 
visi paukšteliai. Tik viena lakštingala gieda savo giesmę, o mes jai tyliai 
padėsime -

Karpi - karpi - karpi,
Čiakš - čiakš - čiakš,
Tikš - tikš - tikš,
Jurgut - Jurgut - Jurgut,
Kinkyk - kinkyk - kinkyk,
Paplak - paplak - paplak,
Važiuok - važiuok - važiuok,
Stabdyk - stabdyk - stabdyk Trrrr!...

Visi jaučiame, kad laikas ir aplinkybės 
daug veikia į mūsų lietuviško gyvenimo 
veiklą. Keičiasi tėvų entuziazmas 
lietuvybei, keičiasi vadovų interesai ir 
keičiasi pats jaunimas lietuvybės 
atžvilgiu, šie visi gyvenimo aplinkos 
veiksniai verčia vėl mus sustoti, 
pergalvoti ir tiesti realius planus 
ateities darbams. Žengdami j 
septyniasdešimtuosius veiklos metus, 
mes turime save nukreipti j naujai 
iškilusią problemą - lietuvių kalbos 
menką vartojimą: sueigose, iškylose, 
stovyklose irt.t. Eidami skautiškosios 
metodikos principais, mes laviname 
jaunimą būti savarankiškais žmonėmis, 
skatiname juos pasireikšti įvairiose 
turimo talento ir sugebėjimo srityse, 
skatiname būti jaunu vadovu ir vadove. 
Tačiau šiandien, jau nebūtinai geras 
vadovas ar vadovė, moka gerai kalbėti 
lietuviškai.

Lietuvių Skautų Sąjunga išeivijoje, nuo 
pasaulinės skautų organizacijos skiriasi 
tuo, kad ji puoselėja lietuviškos kultūros 
ir lietuvių kalbos pradus. Čia ir yra mūsų 
organizacijos ypatinga kokybė.

v.s.Lilė Milukienė—1979 m. gruodžio 15 d.

(Lietuvos nemačiusiems, ląkštingalos negirdėjusiems, lietuviškai silpnai kalbantiems - 
čia trumpa pamokėlė žaidimu)
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LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS ARCHYVAS
Lietuvių Skautų sąjungos archyvas buvo įsteigtas 1981 

m. Jėzuitų name prie vienuolyno, Chicagoje, gavus
v.s.A.Saulaičio turimą skautiškos veiklos medžiagą. 1990 
metais archyvą perkėlėme į Pasaulio lietuvių centrą 
Lemonte. Čia savo lėšomis įrengėme patalpas skautų 
institucijoms. Jas turi Chicagos skautų,-čių tuntai, Vydūno 
fondas ir LSS Archyvas. PLC mokame bendrą nuomą pagal 
užimamą plotą ir taip pat čia turime minimų vienetų 
sandėlius.

Archyvą nuo pradžios tvarkė to meto Pirmijos narys 
a.a.J.Paronis, o nuo 1990 m. dirba ir S.Miknaitis. Vėliau į 
darbą įsijungė j.v.s.Antanas Levanas, o šiuo metu dar 
prisidėjo v.s.Romas Puodžiūnas ir v.s.Justinas Kirvelaitis. 
Dirbame pirmadieniais ir penktadieniais. Jau sukataloguoti 
LSS Tarybos Pirmijos dokumentai.
v Archyvą finansuoja Lietuviškosios Skautybės fondas. 
Šiuo metu naudojamės Akademinio Skautų sąjūdžio 
paskolintu kompiuteriu ir Brolijos kopijavimo mašina. 
Išlaidas stengiamės pritaikyti prie esamų išteklių, nors reikia 
mokėti nuomą, nuolatos pirkti tinkamas dėžes, viršelius, 
taisyti kopijavimo mašiną ir 1.1.

Archyvo dokumentus rūšiuojame metų tvarka pagal LSS, 
Broliją, Seseriją, ASS., periodinius skautų leidinius, knygas. 
Nuo 1990 m. gauname vis daugiau archyvinės medžiagos. 
Tačiau, joje yra nemažai spragų, nes daugelis buvusių 
kadencijų pareigūnų nėra

Skautiškos veiklos, stovyklų brangus prisiminimai.

pristatę namuose laikomos 
dokumentacijos. Archyve 
turime pilnus “Skautų Aido” ir 
“Mūsų Vytis” komplektus, o 
pertekliumi dalinamės su 
Lietuvos skautais, bei kitomis 
institucijomis. Kai kuri turima 
skautiška spauda ir dokumentai 
siekia skautų įsteigimą Lietuvoje.

LSS Archyvo tikslas yra 
apsaugoti sąjungos dokumentus, 
nes kitaip jie dingtų laiko 
užmarštyje privačiuose namuose. 
Dėl to, prašome visus buvusius 
ir esamus skautų pareigūnus ir

PS: Labai malonu būna užeiti į LSS Archyvą. Neįmanoma yra aprašyti 
kiek daug įdėta ten darbo. Iš cementinio rūsio patalpos po didžiuliais PLC 
pastatais tik keli žmonės padarė labai gražų didelį kambarį ir tvarkingą 
archyvo sandėlį. Patys statė, dažė sienas, vedė elektrą, valė grindis, tempė 
baldus ir puikiai išdabino.

Stiklinės vitrinos pilnos mūsų sąjungai brangių ženklų, atminimų. 
Viename kampe ant staliuko didžiulė svečių knyga, ant sienų plakatai, 
paveikslai ir pasaulio žemėlapis su pažymėtomis vietovėmis, kuriose veikė 
ar tebeveikia Lietuvių Skautų sąjungos vienetai. Prieš j į stovėdama įsitikinau, 
kad teisingai prieš kiek metų rašė a.a.v.s.Juozas Toliušis - “parafrazuojant 
buvusios Britų imperijos posakį, galima didžiuotis, kad ir LSS veiklos ribose 
niekad nenusileidžia saulė”.-—A.Namikienė

darbuotojus, ar jų šeimų narius, pranešti mums apie turimą 
skautišką medžiagą. Galima ją siųsti ar pristatyti: 
LITHUANIAN WORLD CENTER - LSS ARCHYVAS,
14911 E. 127th St., Lemont, IL 60439

Galima kreiptis telefonu pas S.Miknaitį- 630-985-1820

v.s.fil.S.Miknaitis
LSS Archyvo pirmininkas
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Albumai, II Tautinės stovyklos 1938 m. plakatas 
ir j. v.s. Antano Levano pagamintas LSS skydas.

Trumpam pokalbiui ir kavai iš archyvo einam į 
Vydūno fondų. Iš k.: LSS archyvo pirm. v.s.Sigitas 
Miknaitis, Vydūno fondo valdybos pirm. 
v.s.filVytautas Mikūnas, j.v.s.Antanas Levanas ir 
v.s.Romas Puodžiūnas.

LSS archyve kompiuterio problemas sprendžia L.Paronienė, 
j.v.s.A.Levanas ir v.s.fil. S.Miknaitis.

Nuo pirmųjų iki vėliausių numerių Skautų 
Aidai" archyve tvarkingai sudėti.

K'
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"SPALVŲ SŪKURYS"

Skautų “Spalvų Sūkurio” stovykla 
džiugiai prasidėjo š.m. birželio 17 d. 
Dainavoje,MI. Dar vieną sykį kartu 
draugiškai stovyklauti suplaukė 120 
skautų ir skaučių iš Detroito ir 
Clevelando tuntų. Palapines statėmės 
abiejose ežero pusėse, o geltonšlipsiai 
skautai įsikūrė aukštai Rambyno 
kalne ir gavo “Kalno brolių” vardą. 
Pirmąją dieną sesės ir broliai pastatė

Stovyklos atidarymo metu skauto 
įžodį davė Tadas Anužis, Linas 
Kasputis ir Marius Miliūnas, 
paukštytės - Vilija Mikeska, Monika 
Rudytė ir Julija Sirgedaitė. Vėliavų 
nuleidimo metu vilkiuko įžodį davė 
Mikas Giedraitis.

Labai džiaugėmės, kad seniai 
matytas, mūsų mielas brolis 
kun.Antanas Saulaitis,S.J. trumpam

į baidarių iškylą vyko skautai ir 
skautės geltonšlipsiai bei prityrusios 
skautės. Plaukdami Raisin upe 
pamatė, kad nėra taip lengva 
naviguoti kaip jie galvojo, bet vistiek 
smarkiai irklavo ir pietums sustojo 
miesto parke. Kitą dieną iškylavo tik 
skautės Waterloo valstybinio parko 
gamtos pažinimo takuose, o broliai 
skautai.liko prie savo projektų

"Cabijos", "Baltijos", "Neringos" ir "Pilėnų" 50-čio stovykla Dainavoje.

ne tik palapines, bet ir 
pastovyklių vartus, 
laužavietes bei 
supynęs.

Sekmadienį, birželio 
18 d., Tėvo dienos 
proga, pagerbėm visus 
stovyklaujančius 
tėvelius, kuriems per 
pusryčius vaikučiai 
mielai patarnavo. Po 
pusryčių vyko 
iškilmingas stovyklos 
atidarymas. 
Viršininkė Rasa 
Karvelienė pristatė 
stovyklos vadiją: 
pastovyklių 
viršininkai: vyresnių
skautų (“Kalno brolių”) - Phil Moss, 
skautų - Paulius Jankus, ir padėjėjas 
Paulius Jurgutis, prityrusių skaučių - 
Alma Sventickienė ir padėjėja 
Regina Puškorienė, paukštyčių - 
Daiva Lukasiewicz ir vadovės Aleksa 
Moss, Saulutė Tamošiūnaitė, Laura 
Rukšėnaitė ir Venta Civinskaitė, 
vilkiukų ' Darius Rudis ir padėjėjas 
Audrius Moss, jaunų šeimų - Vilija 
Matvekienė ir Daina Anužienė. 
Vakarinių programų vedėja - Rūta 
Mikulionienė, sporto vadovas - Linas 
Mikulionis, slaugė - Dalia Rudytė' 
Harp, virtuvės šeimininkai - Rita ir 
Edmundas Kaspučiai. Komendanto 
pareigos kiekvieną dieną teko vis 
kitam vyresniam skautui.

mus aplankė, atlaikė šv.Mišias ir 
vakare smagiai su mumis pabendravo.

Stovyklinės dienos buvo pilnos 
užsiėmimų. Paukštytės drožė ir 
ryškiomis spalvomis nudažė 
iškylavimui lazdas, vilkiukai gamino 
ypatingus periskopus. Lauko virtuvę 
pastatė prityrusios skautės ir 
geltonšlipsės. Broliai geltonšlipsiai 
padėjo Pauliui Jurgučiui išvalyti 
miškelį prie kelio, o “Kalno broliai” 
pravalė du takus per Rambyną ir 
pastatė lapinę pastogę, iš- kurios 
Dainavą galime stebėti iš aukštai. 
Stefa Miškinienė dvi dienas vadovavo 
marškinėlių dažymui gamtiniais 
dažais. Be šių užsiėmimų, skautai 
įsigijo dar ir daug specialybių. 

stovykloje. Vieną 
popietę atvyko 
gamtininkas iš Lansing 
miesto. Jis pasakojo 
apie visokius gyvūnus ir 
leido skautams 
palaikyti ir paliesti 
gyvates. Nors skautai 
yra gamtos draugai, bet 
... ne visi noriai su 
gyvate draugavo.

Ketvirtadienis - 
savivaldos diena. Lukas 
Laniauskas buvo 
paskirtas stovyklos 
viršininku, prityrusios 
skautės ir “Kalno 
broliai” perėmė 
pastovyklių vadovų

pareigas. Sporto šventei taip pat 
vadovavo prit. skautės. Pagal 
savivaldos dienos vadovus - diena 
buvusi labai ilga ir smagu buvo grįžti 
į stovyklautojų eiles.

Kiekvienas vakaras stovykloje buvo 
skirtingas. Šeštadienį visi susibūrėm 
tradiciniam laužui prisimindami senas 
dainas, šūkius ir juokus. Sekmadienio 
vakare stovyklautojai rinko taškus 
kliūčių kely, lenktyniavo, sprendė 
galvosūkius, tikrino kelio ženklus, 
žaidė gamtos ieškinio ir kimo 
žaidimus. Pirmadienio asmeniški 
lauželiai kvietė dainai, žaidimams ir 
svečių pavaišinimui. Antradienį - 
susikaupimo vakaras. Lietus smarkiai 
daužo pastogės stogą, kad sunku
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Sesių ir brolių įžodžiai - 
iškilminga stovyklos dalis!

susikaupti. Vakarui baigiantis, 
Viešpats mus apdovanojo labai gražia 
vaivorykšte, kuri išsitiesė nuo vieno 
ežero krašto iki kito, lyg laimindama 
mūsų stovyklos vardą. Trečiadienį, 
pasitelkę ypatingą garso systemą, 
skautai turėjo progos pašokti ir labai 
nuotaikingai praleido kartu vakarą.
Ketvirtadienio laužas skirtas

liUCSEJIS • SPALIS

Vilkiuko įžodi duoda Mikas Giedraitis.
žinomoms vaikų pasakoms. Stebėjom 
operas, baletus, robotiškus aktorius, 
seneles ir 1.1. Paskutinį vakarą 
stovyklautojai lošė “Jeopardy”. 
Laimėtojai buvo apdovanojami 
skaniais ledais. Kiekvieną stovyklos 
vakarą baigdavome malda ir giesme 
“Ateina naktis” visų bendrame rate.

Baigiant stovyklą visi 
stovyklautojai ir vadovai buvo 
apdovanoti Kęstučio Civinsko 
pagamintais medžio medaliais. į 
prityrusius skautus kandidatus pakelti ’ 
septyni skautai - Andrius Giedraitis, 
Algytis Kasputis, Tadas Kasputis, 
Lukas Laniauskas, Gytis Mikulionis, 
Andrius Miliūnas ir Jonas Paškus. 
Stovyklos viršininkei Rasai 
Karvelienei už jos nepailstantį darbą 
buvo įteiktas spalvotas skėtis su visų 
stovyklautojų parašais.

Susėdom visi Rambyno kalno 
slėnyje ir, kaip kas met, įamžinom šią 
mūsų brangią stovyklą Dainavos 
krašte.

Rūta Mikulionienė

Pasižada paukštytės Vilija Mikeska, Julija Sirgėdaitė ir Monika Rudytė.

"Brangindamas savo garbę..." Linas Kasputis, Marius Miliūnas ir 
Tadas Anužis.
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"GABIJOS" "BALTIJOS"L5 , "NERINGOS" |R "PILĖNŲ"

Ieškinio žaidėjai su sese Vilija Klimiene.

Ledais smaguriauja "Kalno broliai" Algytis Kasputis, 
Tadas Kasputis, Jonas Paskųs, Lukas Laniauskas, 
Andrius Giedraitis, Gytis Mikulionis, Andrius 
Miliūnas.

Mūsų portretas "Spalvų sūkury" - Inga jankutė-Mossaitė, skaučių 
viršininkė Alma Sventickienė, Laila Zomboraitė, Alana Zomboraitė, 
Rūta Sventickaitė, Svaja Mikulionytė, Kristina Gedvilaitė, Greta 
Augytė, Ermina Sablauskytė,-vadovė Regina Puškorienė, Kristė 
Nemanytė, Žavinta Maleckaitė, Ernande Bendtsen, Milda 
Chmieliauskaitė, Janina Klimaitė, Aleksa Lukasiewicz, Arija 
Kasputytė, Kristina Juškaitė, Laura Karvelytė.
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50-ČIO STOVYKLA DAINAVOJE

Vilkiukai pasiruošę naktiniam žaidimui.

Vaišinasi ir jauniausia stovyklautoja Michelle Harp su 
mamyte Dalia.
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IŠLYDĖTI ...

v.s.fil.dr. Juzė Draskytė Aglinskienė 
mirė 2000 m. birželio 15 d., Kaneohe, 
Havajuose.

Sesė Aglinskienė, būdama labai 
malonaus būdo, buvo puiki Skaučių 
Seserijos atstovė tarp svetimtaučių. Ji 
- ir mokytoja, ir med. gydytoja, ir 
skautė.

■Paskautininkės laipsnį, gavo 1933 
m., vyresniųjų skaučių skyriuje dirbo 
nuo 1931 m. 193'4 ir 1938 metais 
atstovavo Lietuvos skautes 
Šveicarijoje vykusiose konferencijose, 
o 1935 m. ten pat lankė tarptautinius 
vadovių kursus. Ruošiant didžiąją II- 
ją Tautinę stovyklą Pažaislyje, ji buvo 
rengėjų tarpe ir vėliau, stovyklos metu 
buvo palydovė ir vertėja 
suvažiavusioms viešnioms skautėms.

Vokietijoje -1947 m. LSS Tarybos 
narė. ’

Chicagoje gyveno nuo 1949 iki 
1987 metų. 1954-57 m. - Skaučių 
Seserijos Garbės Gynėja. 1957 m. 
pakviesta naujai įkurto “Juodkrantės” 
jūrų skaučių tunto globėja, 1960 m. 
jūrų skautų “Baltijos jūros” tunto 
vėliavos krikšto mama.

Eidama JAV Vidurio rajono 
vadeivės pavaduotojos pareigas, 1959 
m. Chicagoje suorganizavo labai gerai 
pavykusias Skaučių Dienas, kuriose 
dalyvavo visų trijų tuntųskiltininkės, 
paskiltininkės bei vyr. skautės.

s.kun.Jonas Pakalniškis mirė 2000 
m. birželio 26 d. Long Island, N.Y.

Kun.J.Pakalniškis Lietuvių Skautų 
Brolijos Dvasios vadovu išbuvo 16 
metų ! - nuo 1959 iki 1975 m.

Su s.kun.V.Cukuru ir 
v.s.kun.J.Vaišniu, S.J. paruošė 
“Religinė programa” knygelę, kurią 
bendrai išleido LS Brolijos ir Seserijos 
vadijos.

Dalyvavo V Tautinėje stovykloje 
1968 m. ir 1973 m. Jubiliejinėje 
stovykloje.

s.Stefa Vilūnienė mirė 2000 m. 
liepos 29 d. Chicagoje.

Sesė Stefa į paskautininkės laipsnį 
buvo pakelta 1928 m. 1935 m. 
Marijampolėje buvo skaučių tunto 
adjutante.

Gyvendama Chicagoje priklausė 
Skautininkių draugovei.

s.Teklė Žukienė mirė 2000 m. 
liepos 31 d. Chicagoje.

Sesė Teklė, gimusi Latvijoje, įsteigė 
lietuvių skaučių draugovę Rygoje.

Chicagoje 1954-1957 m. Skaučių 
Seserijos vadijoje buvo vyr. skaučių 
skyriaus vedėja. “Aušros Vartų” tunte 
buvo skaučių draugininke, “Palangos” 
stovyklos 1957 m. viršininke, 
“Neringos” draugovės vėliavos krikšto 
mama 1959 m. Dalyvaudavo 
Chicagos Skautininkių d-vės 
veikloje.
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NAMO... į VILNIŲ

Ilgametis “Skautų Aido” bendradarbis, redakcijos narys v.s.Bronius Žalys š.m. gegužės mėn. iš Sydney 
išvyko gyventi į Vilnių.

Brolis Žalys Australijos rajone ėjo Rajono Vado, Rajono Atstovo (vadeivos), skautų vyčių, spaudos skyriaus 
vadovo pareigas. 1955 m. pradėto leisti “Pėdsekio” laikraštėlio pirmasis redaktorius. (Vėliau, iki 1969 m. 
pabaigos “Pėdsekys” buvo Australijos rajono laikraštėliu.) Sydney “Aušros” tunte dirbo tunto vadijoje, 
priklausė “Geležinio Vilko” skautų vyčių būreliui, buvo Sydney skautų Židinio tėvūnas.

“Lietuviškoji Skautija 1945-1985” knygai v.s.Bronius Žalys kruopščiai paruošė istorinę medžiagą apie 
Australijos rajono veiklą. Skyriaus pabaigoje (1985 m.) jis rašo:

“Toks maždaug yra LSS Australijos rajono kelias, nueitas per 37 metus. Lietuvių kolonijoms Australijoje 
esant mažoms ir išsibarsčiusioms keliuose didmiesčiuose, tarpusavio bendravimas yra sunkus, o ateinančių 
kartų išlikimas - klaustuko ženkle. Per rajono skautų gretas yra praėjusi žymi Australijos lietuvių jaunimo 
dalis, irskautybė esamomis sąlygomis padarė visa, kad jaunųjų širdyse būtų įžiebtos tėvynės meilės liepsnelės.

Vyriausioji vadovų karta, 37 metus variusi lietuviško-skautiško darbo barą Australijoje, palengva pasitraukia 
iš pirmųjų linijų. Ateina jaunesnės kartos - jau čia gimę skautų vadovai, jų rankose yra lietuviškos skautybės
ateitis Australijoje.”

Algis Bučinskas “Mūsų Pastogė” laikraštyje š.m.gegužės 15 d. rašo:
“Niekas turbūt taip nesušildo ir nesuartina žmonių, kaip gera daina. Daug dainuodami praeityje, kad ir 

vargingiau gyvenome, buvome atrodo laimingesni. Neveltui ir psichologai pataria nusiraminimui daugiau 
dainuoti.

Nuoširdi daina skambėjo ir skautų atsisveikinimo su broliu B.Žaliu metu. Dainavo jaunimas, dainavo 
pagyvenę, dainavo vaikai... Graži, jauna, puiki tuntininkė skautininke Sliterytė puikiai vedė laužą.
Buvo labai malonu matyti visą grupę šaunaus jaunimo, kartu su žilagalviais traukiančią X. g a i 
Išgirdęs, kaip netoli manęs sėdintis skautas vytis dainuoja, tardamas gražia lietuviška B9 k a 
dainos žodžius, pamaniau, kad tai jaunuolis neseniai atvykęs, iš Lietuvos. 
Pasirodo, tai v.s.Henriko Antanaičio sūnus iš 
maloniai sugėdintas, tačiau tikrai galima sakyti, kad 
išeivijoje dar ilgai gyvuos!”

d ą .
1 b a
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"VERPSČIŲ" METAI

Į paskutinę prieš vasaros atostogas sueigą birželio 5 d., “Verpsčių”

skautininkių ir vyr. skaučių būrelio narės gavo tokį 
pakvietimą:

Kokiuopavidalu, poezija, tu man kalbi
Iš lūpų žemės ir dangaus,

kad žvaigždės ima aikčiot,
Kad žaluma ir žiedauja apsipila žiema žvarbi
Ir eina eglės Lietuvos miškais

tartum sidabro toga kunigaikščiai.
Bernardas Brazdžionis

Su šia mūsų tradicine poezijos skaitymo sueiga, užbaigsime dar vienus 
savo veiklos metus. Prašome atsinešti bent vieną jus palietusį, atmintiną ar 
pamėgtą eilėraštį, kuriuo norėtumėt pasidalinti.”

Šiais veiklos metais “Verpsčių” būreliui, kurio narės gyvena keliuose 
Chicagos priemiesčiuose, vadovavo sesės Ritonė Rudaitienė ir Vida Rimienė.

Darbštūs buvo “Verpsčių” metai. Jos turėjo aštuonias sueigas ir 
v.s.N.Užubalienės knygos “Atvirukai” pristatymą.

Savo žiniomis ir patirtimi su “Verpstėmis” dalinosi LSS 
Vyr .Skautininke Rita Penčylienė (LSS veikla ir dabartinis stovis), sesė Danutė 
Penčylaitė PHD (artrito gydymas), akt.Nijolė Martinaitytė-Nelson (dailusis 
skaitymas), prof.dr.Daiva Markelytė (lietuvių imigrantų anglų kalbos 
pasisavinimas), Pranė Slutienė (Mercy Lift darbas Lietuvoje), prof.dr.Jurgis 
ir Dalia Anysai (įspūdžiai ir skaidrės iš kelionių po Mažosios Azijos kraštus). 
Taipogi, matėm dokumentinę vaizdajuostę apie narkomaniją, alkoholizmą 
ir “gatvės vaikus” Lietuvoje. Dėl susidėjusių aplinkybių, savo pažadėtus 
pašnekesius turėjo atidėti vėlesniam laikui dr.Renata Variakojytė 
(nuskausminimas: nėra reikalo kentėti) ir v.s.fil.Leonas Maskaliūnas 
(Medininkų ir kitos Lietuvos pilys), Muzikos/Literatūros vakaronę pas save 
žadėjo suruošti sesė Nijolė Martinaitytė-Nelson.

Šių metų sueigos vyko sesių Aldonos Rasutienės, Daivos Luneckaitės- 
Bulicz, Ramunės Lukienės, Aldonos Markelienės, Dailos Liubinskienės, 
Danutės Dirvonienės namuose.

Ateinančiais metais “Verpsčių” būreliui sutiko vadovauti v.s.Halina 
Plaušinaitienė ir v.s.Dalia Povilaitienė.

RR
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ŽIEMOS IŠKYLA ROMUVOJE

2000 m. vasario 11-13 dienomis su 
prityrusiais skautais dalyvavau mano 
pirmoje iškyloje į Romuvą. Smagiai 
iškylavome!

Pirmą kartą pamačiau tą visų labai 
mėgiamą Toronto skautų 
stovyklavietę Romuvą. Atvykau kiek 
pasivėlavęs, bet tuoj įsijungiau įdarbą. 
Vidury sporto aikštės statėme igloo. 
Kairėje vieno namelio pusėje du 
skautai šildė makaronams vandenį, o 
dešinėje pusėje buvo kitoks igloo, kurį 
vadinome “Quinzy”. Jame sudėjom 
savo kuprines, malkas ir didesnių 
medžio gabalų, kad būtų tvirtas. Visą 
apdengėm brezentu ir dėl šilumos 
apkasėm sniegu.

Apie 12 vai. dienos, saulei skaisčiai 
šviečiant ir nejausdami didelio šalčio, 
sužinojom baisią žinią! Brolis Matas 
pranešė, kad mūsų makaronai ir visas 
kitas maistas yra krepšyje kartu su 
visomis kuprinėmis po sniegu 
“Quinze” ir negalim ten įeiti, nes 
sniegas dar nesukietėjęs. Kaip greitai 
išsiilgsti modernių patogumų, ypač kai 
pilvas tuščias, o pietų nematyti! Bet 
sunkus darbas viską gydo ... Puolėm 
kasti “Quinze” ir viską išėmėm.

Iš anksto buvome nusprendę kas 
kuriame igloo miegosime ir 
pradėjome ruoštis vakarui. Aš su 
broliais Andriais tvarkėme “Quinze” 
- j ie tvirtino vidines sienas, o aš kasiau 
ant jo sniegą. Viskas gerai sekėsi, kol 
vienas iš Andrių patraukė dalį 
brezento ir visas stogas sukrito. 
Andrius P. lėkė prie skylės ir vos spėjo 
iškišti galvą, o ant Andriaus R. 
nugaros užkrito stogą laikiusi didelė 
lenta. Jie abu galvojo, kad ir vienas ir 
kitas buvo mirę, nes nieko negalėjo 
matyti. Mes visi šokom gelbėti! Bėgau 
žiūrėti kaip yra Andriui R., nes 

mačiau, kad kitam nebuvo pavojaus. 
Abu Andrius išgelbėjom, nei vienas 
nebuvo užgautas, bet likom be 
nakvynės!

Susitarėm, kad abu Andriai 
pasistatys mažesnį“Quinze”, o aš eisiu 
miegoti su kitais į igloo. Saulė pradėjo 
leistis, darėsi šalta. Skubinom baigti 
abu sniego namus, kad turėtumėm kur 
miegoti.

Baigę darbą keli nuėjom iki 
prityrusių skautų rajono ir slidinėjom. 
Ten buvo tiek daug medžių ir 
pasisukimų, kad kai vieną kartą 
nukritau veidu žemyn, tuoj užaugo 
sniego barzda!

Saulei leidžiantis susirinkom 
stovyklos virtuvėje, kuri buvo grynas 
ledas. Negalėjom vaikščioti, turėjom 
slidinėti. Vistiek virtuvėje buvo 
šilčiau negu lauke! Andrius R. mums 
labai skaniai iškepė kumpį, o rankas 
šildėmės 
karštomis 
bulvėmis; 
net gaila 
buvo jas 
valgyti!
Atėjo 

laikas 
miegui. Aš 
paskutinis 
įlindau į ig
loo ir 
turėjau 
uždaryti 
duris. 
Miegojau 
skylėj , 
buvo šalta ir nepatogu. Bet grynas oras 
ir nuovargis tuoj mus visus užmigdė.

Sekantį rytą buvom labai užsiėmę. 
.Brolis Algis pažadino mus dvidešimt 
po septynių. Nesinorėjo keltis, bet 

buvome labai išalkę tai greitai 
lindome iš skylės ir bėgom į virtuvę. 
Ten brolis Orest jau virė vandenį. Aš 
užmiršau, kad grindys buvo ledinės ir 
paslydau. Po pusryčių daug dirbom; 
nebuvo taip šalta! Sugriovėm igloo, 
o kuprines ir miegmaišius sukrovę ant 
rogių vežėm iki mašinų. Baigę 
tvarkytis dar pasidalinome įspūdžiais. 
Gyvenantys Toronte važiavo su 
broliu Algiu, o kiti su broliu Orest. 
Kelionė namo buvo labai tyli - visi 
miegojome. Graži ir smagi buvo mūsų 
iškyla. Aš labai daug išmokau ir 
linksmai praleidau laiką su savo 
broliais draugais! Kiekvienas gal 
daugiau įvertinsime kasdienius 
patogumus, draugystę ir nuoširdų 
bendradarbiavimą.

Tomas Kuras

Brrr... žiemos iškyloje Romuvoje prit. 
skautų ir kandidatų globėjas s.fil.Algis 
Simonavičius, Tomas Kuras, Linas 
Paškauskas, Danielius Puzeris, Andrius 
Povilaitis, Andrius Rusinas ir Matas 
Turczyn.
Nuotr.Orest Turczyn
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Andrius Povilaitis, Andrius Rusinas ir Linas 
Paškauskas pavargę žiūri į dangų ir nesitiki 
sniego, kad nereiktų daugiau kasti.

KAS PAGLOSTYS SMAUGLĮ?

1 Fairfield ūkį pirmai šių metų iškylai išvyko 
80 Sydnėjaus “Aušros” tunto skautų ir tėvelių. 
Iškylos vadovės buvo Elena Erzikov ir Laura 
Belkus, maistą gamino Mark Wilson, Jerry 
Belkus ir Eddie Karp.

Skautai ir skautės, nekreipdami dėmesio į 
drėgną žemę, su džiaugsmu jungėsi į visus 
užsiėmimus. Suaugę iškylos dalyviai gana 
skeptiškai žiūrėjo į trijų metrų ilgio smauglį, o 
jaunieji vos galėjo sulaukti savo eilės jį 
paglostyti. Nors sesėms Romai Gakaitei ir 
Kristinai Rupšytei buvo kiek sunkiau prisiversti 
tokiam malonumui, o Alma Rowntree visiškai 
nesutiko prie jo artintis.

Iškylautojai buvo suskirstyti į keturias grupes. 
Patys jauniausieji - baltašlipsiai Dominic 
Gakas, Todd Jablonskis, Natalija Lee, Tadas ir 
Irena Kapočiai, Belindos Wilson-Hornas ir 
Dariaus Gako globoje, ėjo maitinti mažuosius 
ūkio gyvulėlius. Jie taip džiaugėsi savo darbu, 
kad vadovai vos spėjo kartu su jais bėgti.

Raudonšlipsių buvo du būreliai. Jono ir 
Danutės Lee vadovaujamas būrelis, kurį sudarė 
Darius Popenhagen, Darius Kazokas, Andrius 
Belkus, Lydia Karp, Emilija Rupšytė, Maree 
Kavaliauskaitė, Alana Rowntree, Lara Kains 
ir Kate Kazokaitė, nuėjo stebėti žemės ir ežero 
gyvių ir atlikti uždavinį, kai netikėtai prie jų 
per arti prisiartino didžiulis emu. Rankų mostais 

tą didelį paukštį Jonas Lee nuramino, privertė 
atsitūpti ir užsnūsti.

Viktoriukas Sliteris ir Audrey Markowskei 
vadovavo antram raudonšlipsių būreliui. Jų 
pirmas užsiėmimas buvo Kimo žaidimas. Dalius 
ir Julian Wilson, Mattias Braach-Maksvytis, 
Christipher Kavaliauskas, Luke Kains, Sarah 
Markowskei, Nerija Rupšytė Gloria Gakaitė, 
Alija ir Isabelle Stasionytės iš padėtų 28 daiktų 
po dviejų minučių atsiminė 26!

Pati didžiausia buvo geltonšlipsių grupė. Su 
vadovais Liuda Popenhagen, David Rowntree, 
Raimundu Vingiliu ir Kajum Kazoku pakartojo 
ir mokėsi naujų mazgų rišimo, tada bandė botagų 
šmaikštumą, ėjo melžti ir jodinėti. Laimingi 
geltonšlipsiai buvo: Louis Garrick, Mantas 
Zegeris, Alexander Karp, Rimas Kazokas, 
Jonathan Lee, Nikolas ir Natasha Potter, Mel- 
issa Belkutė, Elissa ir Kristina Erzikov, Renata 
Popenhagen, Yasmina Gakaitė, Nicoletta 
Braach-Maksvytis ir Jenna Kazokaitė.

Plačios jaunimo šypsenos vadovams ir tėvams 
buvo maloni dienos pabaiga.

(Laisvas vertimas iš Jerry Belkus straipsnio “In 
the Wild - Almost!” “Mūsų Pastogėje” 2000 m. 
gegužės 5 d.)
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TRUMPAI ...

s.fil.dr.Stepą Matą Tarptautinės Amerikos 
metalurgų sąjungos Clevelando skyrius pagerbė 
2OOO'jų metų garbės žymeniu už jo didelius 
nuopelnus metalų technologijoje. Dr. S.Matas, 
pagal V.Rociūno pranešimą “Drauge”, LTV 
plieno koiporacijoje buvo generalinis tyrinėjimu 
ir tarptautinių reikalų direktorius. Dirbdamas 
Republic Steel korporacijoje, jis buvo 
svarbiausias tyrinėtojas išvystant labai atsparaus 
plieno lydinį, kuris buvo naudojamas 
malūnsparniams, raketų apsaugos dangai ir 
lėktuvams. Išėjęs į pensiją, dr.Matas yra 
Tarptautinės technologijos konsultantas, 
Lietuvos Jėzuitų švietimo rėmimo programos 
komiteto pirmininkas. S.fil.S.Matas priklauso 
ASS, 1970 m. Clevelande vykusiame gausiame 
LSS vadovų studijiniame suvažiavime skaitęs 
įdomią paskaitą sąjungos ateities reikalais.

Balandžio 30 d. Los Angeles “Kng.Gražinos” 
vyr. skaučių būrelis šv.Kazimiero parapijos salėje 
suruošė visuomenei pašnekesį “Pasiruošimas 
žemės drebėjimui ir kitoms nelaimėms”. Kalbėjo 
Los Angeles ugniagesių instruktorius ir paliko 
pluoštą informacijos lapų, kuriuos būrelis 
padaugino visų žmonių naudojimui. 
“Kng.Gražinos” būreliui vadovauja v.s.Zita 
Ralibar.

Vilniaus šv.Kazimiero bažnyčioje birželio 13 
d. už a.a.v.s.fil.Joną Dainauskąbuvo aukojamos 
šv.Mišios, kuriose dalyvavo Vilniuje 
gyvenantieji ir tuo metu iš JAV atvykę ASS 
nariai. Giedojo Vydūno fondo V.Jonuškaitės- 
Zaunienės premiją laimėjusi solistė Aušra 
Liutkutė.

j.ps.dr.Marius Naris, buv. “Lituanicos” tunto 
tuntininkas, XI Pasaulio Lietuvių mokslo ir 
kūrybos simpoziume š.m. birželio 21-25 d. 
Vilniuje skaitė pranešimą “Analitinės chemijos 
reikšmė vaistų gamyboje, vykdant tarptautinius 
reikalavimus”.

JAV Ramiojo vandenyno rajono “Rambyno” 
stovyklavietėje, “Žvaigždyno” stovyklai 
vadovavo virš. s.fil.Tadas Dabšys, skaučių 
pastovyklei - ps.fil.Danutė Mažeikienė, skautų 
- s.fil.Vytenis Vilkas.

Rako stovyklavietėje, Michigano valstijoje, 
stovyklaujantys Chicagos skautų tuntai vandens 
užsiėmimams naudoja netoli esančią Eden ežero 
pakrantę. Šiais metais William ir Della Markus 
pranešė, kad tą pakrantę j ie dovanos Chicagos 
lietuviams skautams. Kaip padėkos ženklą, 
“Nerijos” ir “Lituanicos” tuntų jūrų skautės ir 
skautai pastatė iškabą prie tako į pakrantę su 
dovanotojų vardais, LSS Brolijos ir Seserijos 
ženklais ir “Lithuanian Scouts Association” 
užrašu. Iškabą pagamino j.s.Petras Jokubaųskas, 
jam padėjo j.s.Romas Cesas, ženklus išdrožė 
j.v.s.Antanas Levanas.

Chicagos skautų “Rako” stovyklavietėje 
vykusioje “Medeinės” stovykloje, “Nerijos” jūrų 
skaučių tuntas stovyklavo “Svajonių salos” 
pastovyklėje. Viršininkė - j.ps.Aldona Weir, 
pavaduotoja - j.s.fil.Rūta Kirkuvienė.
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Telšių "Džiugo" d-vės stovykla

Birželio 22-25 dienomis vyko Telšių skautų draugovių stovyklos. Viena iš 
jų, Žarėnų seniūnijoje, prie Pilnijos piliakalnio. Joje stovyklavo 18 brolių. 
Piliakalnio papėdėje dažnai skambėdavo skautiškų ir lietuvių liaudies dainų 
posmai.

Stovyklos metu skautai tvarkė Pilnijos šlaitus, išvalė nedidelį Minijos upės 
ruožą. Gražią šeštadienio pavakarę, aukščiausioje piliakalnio vietoje, keturi 
broliai davė skauto įžodį.

Stovyklaujančius Telšių “Džiugo” draugovės skautus aplankė ir skautiško 
maisto krimstelėjo Žarėnų seniūnė A. Andrijauskienė, miškininkas A.Knašas 
bei Žarėnų klebonas kun.V.Pocius su besikuriančio parapijos jaunimo centro 
nariais. Aplankė mus ir trys broliai iš Plungės. Nors Telšių sesės stovyklavo 
prie Plinkščių ežero, bet draugiški sveikinimai ir linkėjimai pasiekė vieni 
kitus.

Stovyklos pabaigoje buvo išrinkta šauniausia stovyklėlės skiltis. Nors joje 
jauni ir nepatyrę skautai bei kandidatai, tačiau j ie nepabijojo labiau patyrusių 
ir vyresnių brolių. “Žirgų” skilties linksmumas ir išradingumas buvo pavyzdys 
visiems kitiems stovyklautojams.

Ankstų sekmadienio rytą, silpnai lyjant lietučiui, pradėjo griūti pirmosios 
palapinės. Visi susikrovę savo mantą patraukė namolio. Kai kurie dar paskutinį 
kartą atsigręžė ten, kur dar taip neseniai buvo jų laikinieji namai, kur jie 
daug ko išmoko, nemažai sužinojo. Kaip gera, kad tai tik pirma, bet 
nepaskutinė šios vasaros Telšių skautų stovykla.

Brolis Andrius
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Vilniaus skautų stovykla "BUDĖK

Mes stovyklaujame
Ankstyvas birželio 15-os rytas. Kas 

važiuotas, kas pėstute atvyksta į 
stovyklą mūsų pamėgtoje vietovėje.

Stovyklautojus pasitiko jaunieji 
stovyklo vadovai: sesė Alina II-ji ir 
brolis Gintautas. Mes ištisus metus 
aptarinėjome, ruošėmės ir nutarėme, 
kad stovyklai vadovaus jaunieji 
vadovai. Be abejo, šalia ir vyresnieji, 
kaip pagelbininkai. Taigi, į stovyklą 
atvyko ir keletas naujokų. Jiems buvo 
daug kas nežinoma, tačiau stengėsi 
viską įsisavinti.

Susiskirstę skiltimis, tvarkėme savo 
“būstą”, aplinką. Išgirdę stovyklos 
šeimininkės kvietimą, visi skubėjome 
stiprintis, kad turėtume daugiau jėgų. 
Pirmąją dieną sutarėme dėl visos 
veiklos. Dirbome, plušome ir 
nepastebėjome, kad saulė jau leidžiasi 
už miško. Mes taip pat pasiruošėme 
miegui ir ... saldžiai užmigome.

Sekanti diena - ruoštis stovyklos 
atidarymui. Atsikėlėme anksčiausia 
be jokio signalo. Pasimankštinome, 
nusiprausėme ir papusryčiavę kibome 
į darbą. Šią dieną - jokio laisvalaikio. 
Ginčijamės, deriname, siūlome, 
repetuojame ir pagaliau, 17 vai. 
budinčiojo signalas. Kviečia mus 
stovyklos atidarymui. Rikiuotė, 
raportai. Vėliavininkams keliant 
vėliavą, giedame himną. Malda, 
prašant Aukščiausiojo globoti mūsų 
Tėvynę ir mus šioje stovykloje. 
Stovyklos vyriausia linki visiems 
gražių, turiningų stovyklavimo dienų, 
skambių dainų. Netrukus esame 
kviečiami vakarienei, o po vakarienės 
19:30 vai. rikiuotė, vėliavos 
nuleidimas ir kuo skubiau persirengę, 
skubame prie laužo.

Kai kas jaučiasi nedrąsiai, nes 

stovyklauja pirmą kartą. “Senieji” - 
drąsesni. Netrukus visi apsipratome ir 
jau dainos, išdaigos, žaidimai, juokas. 
Tai - graži jaunystė. Po dienos 
pradžios ateina ir jos pabaiga. Taigi, 
tradicinė “Ateina naktis”. Nelabai 
norisi skirtis, bet - dienotvarkė! 
Pasiruošiam miegui ir 23:00 vai. tyla.

Kitas dienas gyvename ir dirbame 
pagal nustatytą tvarką. Be abejo, 
svarbiausia yra skautamokslis, 
patyrimo laipsniai, dvasinės 
valandėlės, elgesio kultūra, žaidimai, 
dainos, varžybos. Tinginiauti nėra 
kada.

Visiems labai patiko sukarintas 
žaidimas, kuriam vadovavo brolis 
Gintautas. Nuovargį pajutome visi, 
tačiau laužo neatsisakėme. Sulaukėm 
malonios staigmenos. Vakare prie 
laužo netikėtai apsilankė karys - mūsų 
brolis Tomas. Broliams buvo 
džiaugsmo, nes netrūko klausimų ir 
atsakymų. Sesės irgi nenusileido ir 
pakvietė brolį Tomą aplankyti 
“Siaubo” kambarį. Kai Tomas išėjo iš 
siaubo kambario, matėsi ir rezultatai. 
Po to pasirodė ir “indėnai”, kurie 
demonstravo šuolius per laužą. 
Išdainavome daug dainų. Dar 
galėtume dainuoti ir žaisti, bet laikas 
ruoštis nakties poilsiui...

Sekančią dieną - kitas malonus 
įvykis. Atvyko žygių specialistas 
s.Vytautas, kuris panoro su mumis 
pabendrauti. Išsirikiavome: pradžioje 
mažesnieji, už jų didesi, o pabaigoje 
sesė Alina I-ji, kad pakelyje nieko 
nepaliktumėme. Pradžioje keliavom 
takeliu. Dairėmės įšalis, matėm gražių 
naujų statybų, stengėmės vieni nuo 
kitų neatsilikti. Toliau - jau krūmai, 
medžių kliūtys, kupstai. Sustojome,

pailsėjome ir išklausę s.Vytauto 
paaiškinimus, nukeliavome ieškoti 
upės. Girdime - “paklydome!” Brolis 
Vytautas klausia kur toliau keliauti? 
Atsakinėjome įvairiai. Pasirodo, tokia 
buvo žygio taktika. Br. Vytautas 
visada ką nors įdomaus sugalvoja. 
Eidami toliau suradome laužui vietelę. 
Pasiskirstėme pareigomis. Broliai - 
laužas, arbatos virimas, sesės - žolelių 
ir uogų arbatai rinkimas ir sumuštinių 
paruošimas. Visiems - skanauti. 
Bevykdant užduotis, pastebėjome nuo 
upės pusės kylant debesis. 
Nenorėdami sušlapti, susitvarkėme ir 
iškeliavome stovyklon. Ėjome 
trumpesniu keliu ir, pasiekus 
stovyklavietę, pliūptelėjo liūtis. Bet 
jau buvo nebaisi, nes turėjome 
pastogę. Vėliavininkai dar suskubo 
nuleisti vėliavą. Pavakarieniavę, 
lietui nustojus, išlydėjome s.Vytautą 
ir pasiruošėm miegui.

Priešpaskutinę stovyklos dieną sesei 
Alinai II-jai paslaptingai davus įžodį, 
buvo užrištas vyr. skautės kaklaraištis.

Paskutinė stovyklos diena. 
Ruošiamės stovyklos uždarymui. 
Vienur skamba daina, kitur 
demonstruojama ir mokoma 
savigynos, kiti už medžių pasislėpę 
repetuoja savo kūrybos dainą.

Pagaliau, paskutinė iškilminga 
rikiuotė, skilčių raportai, įžodis. 
Pasveikiname seses ir brolius 
papildžiusius Rūtų ir Lelijų darželį. 
Stovyklos viršininko įsakymai. 
Kalbame mūsų sukurtą maldą:

Tepasiekia Tave, Aukščiausias, 
mūsų žodžiai skirti Tau šiame 
nuostabiame kampelyje.

Dėkojame Tau, kad mus saugojai, 
leidai džiaugtis, dirbti, žaisti.
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Pirmieji atvykę į "Budėk" stovyklą . I eilėje: E.Ožerskytė, 
I.Lisevičiūtė, G.Urbelionytė, R.Ribokaitė, E.Aleknaitė, 
A.Miliauskaitė, G.Zdanavičiūtė. II eilėje: A.Gagytė, E.Mickevičius, 
ATamošiūnas, J. Jauni skis, E.Mažeika, J.Gurskas, jų palydovė 
vyr.sk.G.Kaluinienė ir G.Ciunis.

Prašome, globok musų Tėvynę, jos 
žmones, mus - mažus ir didelius, kad 
taptume geresni ir tarnautume Tau, 
Tėvynei, Artimui.

Giedant himną, nuleidžiama 
trispalvė. Paskutiniame lauže 
dalyvauja svečiai ir tėveliai. Dainos, 
šokiai žaidimai. Tėveliai aktyviai 
dalyvauja. Gęsta laužas ... “Ateina 
naktis”. Tylu, ramu. Išlydime svečius 
ir pagaliau taip visų laukta diskoteka. 
Pasišokome iki nukritimo. Jau 
vidurnaktis ir linksmybių pabaiga. 
Tyla ... Gamta ilsisi. Ilsimės ir mes.

Kitą rytą sutvarkome 
kuprines, stovyklavietę, dalinamės 
įspūdžiais, aptarinėjame likusias 
atostogų dienas. Atsisveikinam su 
stovykla sakydami: “Iki kito karto!”

Liepsnoja laužas "Budėk" stovykloje.
Nuotr. sesės Alinos

Sesė Indrė
Vilnius, Valakupiai
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SKAUTAI PASAULYJE

Lietuvos Eucharistiniame kongrese birželio 1 -4 
d., Kaune skautai ir skautės padėjo palaikyti ryšius, 
tvarką ir pravesti užsiėmimus. Lietuvos skautijos 
ir Euroskautų nariai talkino vaikų dienos (birželio 
3 d.) užsiėmimų mugėje, kuri vyko kaip 
skautorama. Pravedė 10 skirtingų estafečių 
žaidimų su 300'tais 6'11 m. vaikų iš karto, padėjo 
ant skardinių krosnelių kepti duoną septyniose 
stotyse su 210 vaikų.

Skautai ir skautės dėvėjo du kaklaraiščius - 
skautiškąjį ir Eucharistinio kongreso savanorių 
žymenį' mėlynąkaklaraištįsu kongreso ženkleliu. 
Vaikų dienoje dalyvavo 7000 vaikučių iš visos 
Lietuvos. “Vaiko teisių” stotelėje 210 vaikų klijavo 
žurnalų iškarpas pasirinkta tema pagal Jungtinių 
tautų paruoštą programą, kurią parengti padėjo ir 
pasaulinės skautų bei skaučių organizacijos drauge 
su Raudonu Kryžiumi ir YMCA.

sąjūdį, valstybės prezidentą Taft kviesdamas garbės 
pirmininku. Per pusmetį jau buvo 60000 narių. 
1912 m. pradėtas leisti oficialus žurnalas “Boy’s 
Life”. 1923 m. įvestas skautiškas pasisveikinimas 
kairiąja ranka, 1930 m. įvesta vilkiukų šaka. II 
Pasaulinio karo metu skautai padėjo rinkti atliekas 
(stiklą, metalą...) 1982 įvesta programa 6'7 m. 
berniukams. 1985 nuspręsta tautines stovyklas 
rengti toje pačioje stovyklavietėje Virginijos 
valstijoje. 1988 pirmame tokio pobūdžio vajuje 
Amerikos skautai surinko 60 milijonų maisto 
produktų dėžių neturtingiesiems sušelpti. 2000 
liepos gale visi skautai studijuoja BademPowellio 
1908 m. knygą “Skautybė berniukams”, kad geriau 
suprastų skautybės mintį ir nueitą kelią.

Alžirijos musulmonai skautai kovo mėnesį rinko 
centus. Per dvi savaites surinktas lėšas panaudos 
mokyklų apšildymui.

Lagaminai vaikams yra vieno JAV skauto 
sugalvotas būdas padėti vaikams, gyvenantiems 
pas laikinus globėjus (angį, foster families). Per 
trejus metus 11 m. brolis ir 14 m. sesuo surinko 
18000 lagaminų, nes globojami vaikai bent tris 
kart keičia šeimas, dažnai teturėdami šiukšlių maišą 
savo daikteliams susidėti.

BSA, JAV skautų sąjunga, 2000 m. švenčia savo 
90 m. sukaktį. Per BSA eiles perėjo 100 milijonų 
berniukų, dabar yra 5 mln. narių, o viskas prasidėjo 
labai paprastai - kasdieniu geru darbeliu. Leidėjas 
William C.Boyce 1909 m. Londono rūke paklydo 
ir j į į viešbutį nuvedė berniukas, nepriemęs pinigų 
už patarnavimą. Grįžęs namo pradėjo skautų

Columbijos skautai vyčiai, savo krašte įgiję daug 
patirties gelbėjimo darbuose, per UNICEF 
paruoštą programą vyko į Venezuelą padėti 
skautams vyčiams gelbėjimo talkoje didžiojo 
potvynio (gruodžio mėn.) metu. Po potvynio 
daugelis skautų įsijungė į programą padėti atsigauti 
mažiems vaikams, kurie potvynio metu prarado 
tėvus, namus, šeimas.

Vokietijos skautų ir skaučių sąjungos Pasaulinėje 
parodoje - World Expo 2000, Hanoveryje įrengė 
kaimelį, kur galima dalyvauti jaunų žmonių 
lavinimosi programose.

AS
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Sveiki, gyvi!

Kaip praėjo Jūsų vasara? Man tai labai 
gerai.Jdomiaitebeleidžiu laiką su savo šeimininke. 
Šią vasarą ji dirba važničiotoja (ar žinot tokį 
žodį?). Smiltynėje vežioja vaikus ir jų tėvelius į

Jūrų muziejų. Jis yra įrengtas buvusioje švedų ginybos tvirtovėje, kuri yra 
apvalios formos, o aplinkui iškastas kanalas. Norint patekti j muziejų reikia 
eiti tiltu. Pats muziejus jau veikia 20 metų. Ir kiek ten visko yra! - įvairiausių 
žuvyčių, kriauklių, visokių laivų maketų. Bet svarbiausia-ten yra pingvinų ir 
jūros žinduolių, kuriems priklauso Baltijos jūros ruoniai, Baikalo ruoniai. Jie 
yra labai maži; galima paimti į rankas ir nešti. Be šių ruonių, muziejuje yra 
net trys Siaurės jūrų liūtai. Suaugęs liūtas sveria iki vienos tonos. Tai toks 
vienas čia ir gyvena, o kiti mažesni. Bet linksmybės dar nesibaigia! Mes 
turime delfinų. Tikras smagumėlis! Jie tokie linksmi ir taip nori išdykauti. 
Aš bandžiau su jais pažaisti, tačiau jie manęs į savo baseiną nepriėmė, tik 
taškėsi ir krykštavo kai aš purčiau galvą nuo vandens.

Ar žinote, kad delfinai kvėpuoja plaučiais? Turi SS dantis, kuriuos 
naudoja žuviai sugriebti. Jie gimdo mažylius, kurie būna 50 cm. ilgio ir yra 
maitinami pienu.

Su geriausiais linkėjimais -
Brolis Polis. Au-au-au.
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Šiame kryžiažodyje yra 21 žodis 
skersai, įstrižai, aukštyn, žemyn.
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BALTIJA 
BANGA 
BASEINAS 
DELFINAS 
JŪRA 
KELTAS 
KLAIPĖDA 
KRIAUKLĖ 
LAIVAS 
LIŪTAS 
LYDYS 
MUZIEJUS 
PINGVINAS 
PLEKŠNĖ 
RUONIS 
SMILTYNĖ 
TILTAS 
TVIRTOVĖ 
UNGURYS 
ŽUVĖDRA 
ŽUVYTĖS

S B (A R D Ė V U z)C D Ė F R 
Y MU Z I EJU5GVDJU 
R K I AMPVNR05EK0 
U C D L Ė y G I T J N L P N 
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KELTA5DGK I M 5 N A 
OI P R 5 A I V S A T Ū I L 
ANBANGAR5UVL0T 
5AVIALPLEK&NĖI 
R5LEKM0NVLTLŽJ 
P I N G V I NA5ĖJŪRA
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KITOKIA PAUKŠČIUKAMS LESYKLA

Kankorėžį prikimšti lašinukų gabaliukais ir pakabinti ant šakos.

Įdomu kiekvieną dieną užrašyti kiek sparnuotų svečių buvo 
pasivaišinti.

Žaidimas - PAUKŠČIŲ STEBĖTOJAI

Žaidėjams ant nugaros prisegama kortelė su paukščio 
vardu (jei įmanoma, tai ir su paveikslėliu). Kiekvienas 
žaidėjas turi popierio lapelį ir pieštuką. Visi išsisklaido 
paskirtoje vietoje ir per nustatytą laiką stengiasi pastebėti ir 
užrašyti kitų žaidėjų paukščių vardus.

Negalima stovėti ramiai, nugarą atsukus į kokį nors daikta 
kaip siena, palapinė ir pan. Laimi žaidėjas surašęs 
daugiausia vardų.

Žaidimas - PAUKŠČIŲ MEDŽIOKLĖ

10 ar 20 pėdų nuotolyje nubrėžiami trys ratai - "lizdas", 
"miškas" ir "narvelis". Lizde sėdi mama paukštė. Tarp lizdo 
ir miško stovi medžiotojas. Miške - visi paukščiukai. Tai 
žaidėjai pasirinkę paukščių vardus (du-trys pasirenka tą patį 
vardą).

Mama paukštė šaukia paukščiukus kuriuo nors iš 
pasirinktųjų vardų. To vardo paukščiukai turi iš miško 
parlėkti į lizdą, o medžiotojas juos gaudo. Jei pagauna, tai 
pagautąjį veda į narvelį ir ten palieka iki žaidimo pabaigos.

Žaidimas baigiamas, kai visi paukščiai būna lizde ar 
narvelyje, o miškas tuščias.

įW!W
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KODĖL PAUKŠTIS VADINAMAS PETRELIU?

Paukščiukas - PETRELIS arba kregždi n is audrapaukštis.
Vieversio didumo, beveik juodas, tik uodegos 
dengiamosios plunksnos baltos; snapas gale užlenktu 
kabliuku, uodega giliai įpjauta. Peri uolų plyšiuose, deda 
po vieną baltą kiaušinį. Gyvena Atlanto ir Pacifiko dalyje. 
Užklysta ir į Baltijos jūrą. Leidžiasi labai toli ir į vandenynų 
plotus. Bangų nesibaimina. Išlaikyti nuo vandens atstumui 
jis, ištiesęs savo laibas kojas, liečia jomis vandenį ir sudaro 
įspūdį, lyg jis vandeniu skubiai bėga. Todėl jūrininkai ir 
davė jam Petrelio vardą.

(iš Lietuvių Enciklopedijos)
Liaudies išmintis
Paukščiai dažniau atskrenda į tą sodą, kuriame gali atsigerti.
Varnos ant sniego tupia prieš atodrėkį.
Paukščiai rudenį žemai skrenda prieš šaltą žiemą, aukštai - prieš šiltą.

Mįslės apie paukščius

1. Du kartu gimsta, vieną kartą miršta.
2. Be rankų, be kirvio namus pastato.
3. Gaspadorius gieda be knygos.
4. Sulopinėta, sukurpinėta - į vandenį įmesta neskęsta.
5. Dieną aklas, naktį mato.
6. Juodas nedažytas, margas nerašytas.
(•sXuaD ’vpąpj -sijuy 'sXpĮB9 -sppiniy sijs^nej)
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g tytei
MALŪNAS prasideda 

raide M.
Visi kiti žaidimo žodžiai
iaip pat prasideda raide M
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