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PAŠTO DĖŽUTĖ

Gavau “Skautų Aidą” su labai 
įdomiais įspūdžiais iš kelionės 
Lietuvon su Geležiniu Vilku... 
Taip pat labai džiaugiuosi, kad 
Audra Lintakienė taip gerai rašo 
ir vis po truputį spaudoj dalyvau
ja. Reiktų skirt kokią premiją ar 
pagyrimą tiems jauniems 
žmonėms, kurie be “užsakymo” 
ar mokyklų “paliepimo” per 
metus vis ką nors lietuvių spau
doj parašo.

Budžiu!
Nijolė G., IL

Skaitydama kovo-balandžio “Skau-- 
tų Aido" numerį, atkreipiau dėmesį į 
sesės Alinos Cepulytės atviruką. 
Man padarė didelį įspūdį. Ketvirto 
skyriaus mokinė! Fantastika, kad 
piešė ketvirtokė. Šaunuolė Alina, 
mano bendravardė.

Su geriausiais linkėjimais. 
Sesė Alina Dvoreckienė, 

Vilnius 

Praleidau visą dieną skaitydamas 
“Skautų Aidą”. Aprašymai apie 
kelionę j Lietuvą buvo labai 
įspūdingi, mane labai sujaudino. 
Vienas dalykas atkreipė mano 
dėmesį: nuotraukose visur dau
giau moterų negu vyrų...
Taip pat - Jūs daug darbo įdėjote 
redaguodama “Skautų Aidą” 79- 
3, bet “Pašto dėžutė” kalba apie 
praeitus metus. Norėčiau skaityti 
ir matyti šių dienų Skautų 
Sąjungos atsiekimus ir apie tuos, 
kurie žiūri j ateitį. Daug nuo
traukų ir aprašymų, bet, deja, 
mažai apie ateitį.

Ačiū už “Skautų Aidą”. 
Brolis Algimantas Kazakevičius, 

CA

Grįžęs iš Lietuvos, radau “Skautų 
Aidą”, kuriame aprašoma kelionė 
ir Lietuvos Prezidento V. 
Adamkaus apdovanojimas 
Geležinio Vilko ordinu. Manau, 

kad mums visiems yra malonus 
jausmas dėl šio neeilinio pager
bimo mūsų aukščiausiam Broliui.

Feliksas M., ON

Sveikinimai iš Norvegijos, kur 
mes keliaujam kajakais tarp salų.

N 68 49 43.8”
E 14 45 09.8”

Budėk!
Tomas ir Mya

Atlanto rajono 2002 m. stovykla 
“Žvėrynas” prazvimbė su 
didžiausiu pasisekimu ir štai, dar 
neatsigavęs nuo tų karščių, 
siunčiu Jums stovyklinius marš
kinėlius, ženkliuką ir laikraštėlį 
įsidėti į savo muziejų. Priedo ra
site voke lapą sveikinimo iš sto
vyklos.

Budėkime!
v.s.Vytautas Dilba

Mylimai Mamai 
Magdalenai Jasutienei 

mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame

JAV Ramiojo vandenyno 
rajono

Vadę v.s. Birutę 
Prasauskienę ir šeimą.

“Skautų Aido” redaktorės ir 
administratorė

“Skautų Aido” rėmėjai:

Aukos:
Ieva Paulauskienė, Chicago, IL $10.00

A. V.Namikai,
a.a.Onos Kašelienės atminimui $25.00

B. Stundžias Weston, ON,
Albinos Petukauskienės atminimui $20.00

Garbės prenumeratos:
Stasys Kligys, Homosassa, FL

Iškeliavus Amžinybėn 
brangiam Žmogui -

Motinai, jos dukrai v.s.
Albinai Ramanauskienei 
reiškiame gilią užuojautą.

Liūdime kartu su 
artimaisiais.

v.s.Alina Dvoreckienė ir 
Vilniaus “Birutės” d-vės 

senieji skautai

Nuoširdus ačiū.
Prašau Seses ir Brolius, pakeitus 
gyvenamąją vietą, kaip galima 
greičiau atsiųsti savo naują adresą. 
Kai paštas neranda adresato, mes 
turime sumokėti už kiekvieną 
numerį 60 centų. Ogi “skautas tau
pus"...

v.s. Albina Ramanauskienė 
“Skautų Aido” administratorė

Mylimai Mamai
Onai Kašelienei 

mirus, nuoširdžiai 
užjaučiame “Skautų Aido” 
administratorę sesę Albiną, 
brolį Liudą, “Skautų Aido” 
techn. redaktorę Renatą ir 

visą Ramanauskų 
skautiškąją šeimą.

“Skautų Aido” 
bendradarbių 

ir skaitytojų vardu.

s. Albinai Petukauskienei 
mirus, nuoširdžiai užjaučia 
jos vyrą j.v.s. Vladą, dukrą 
Daivą, ir sūnų Gintarą su 

šeimomis

j.v.s. Bronys, Marytė, j.ps. 
Audrius Stundžias

Z Lietuvos > 
Į nacionalinė 
Į M.Mažvydo 
\ biblioteka?
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Poetas Bernardas Brazdžionis su 
žmona Aldona Los Angeles lietu
vių skautų 50 metų Jubiliejaus 
šventėje 2001 m. lapkričio 18 .

Nuotr. Inos Petokienės

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
1907 - 2002

TESTAMENTAS

Ką tu, išeidamas iš protėviu gimtosios žemės, 
Mirties ir prievartos aklam likimui palikai - 

Seni piliakalniai - sodybos - ir aušros takai, - 
Te švies paklydusiam, kai bus dangus aptemęs 

Ir susipainios viltys ir takai.

Ką tu, išeidamas iš tėviškės pakluonių, 
Išsinešei, kai žemę rykštė palietė skaudi - 

Senoliu kraują - vardą - laisvės žiburį širdy, - 
Kaip amžiną paminklą visą šią kelionę, 

Kaip didį turtą nešk širdy.

Ir ju, vergijoje įmintos, pėdos šventos 
Ir tavo dienos, skirtos kovai ir vargams - 

Likimas tavo tėviškei kai naują dieną lems, 
Liks kaip nenykstantis granito testamentas 

Dienu dienoms - vaiku vaikams.
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Poetas Bernardas Brazdžionis dovanoja savo pasirašytas knygas - “Meškiuką Rudnosiuką” - Ramiojo Vandenyno rajono 
Vadei v.s. Birutei Prasauskienei 2001 m. lapkričio 18 d. Nuotr. Inos Petokienės

2002m liepos 17 d.
SUDIEV
Mūsų visų didžiai gerbiamas Poete, Vyte Nemunėli - Bernardai Brazdžioni, atėjome šiandien 

pasakyti Jums paskutinį sudiev. Atėjome su liūdesiu širdyse, nes nebematysime daugiau Jūsų mūsų 
tarpe, nebegirdėsime Jūsų stipraus balso skaitant naujausias eiles...

Mano karta užaugo su Jūsų poezija, su “Du ir du bus keturi”, o dabar mūsų vaikai ir anūkėliai skaito 
nepamirštamą “Meškiuką Rudnosiuką”. Benamių stovyklose Vokietijoje jausmingai deklamavome 
“Lietuva, mano šiaurės pašvaiste” , kai išsklidome po platų pasaulį, raminote mus eilėmis - “Aš čia, 
gyva”. Gerasis Dievas leido Jums sulaukti laisvos Lietuvos, į kurią dabar grįšite ir kuri Jūsų niekada 
nepamirš.

Lietuvių Skautų Sąjungos Tarybos pirmininkės v.s. Birutės Banaitienės, o taip pat ir JAV Ramiojo 
Vandenyno rajono skautų ir skaučių vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą poniai Aldonai Brazdžionienei, 
sūnui Algiui, anūkėms, anūkams, proanūkams ir giminėms. Lai Jūsų liūdesio naštą palengvina visų 
lietuvių meilė ir pagarba Poetui Bernardui Brazdžioniui.

v.s. Birutė Prasauskienė

Los Angeles “Palangos" tunto 
paukštytės su vadove vyr sk. Elina 
Venckiene džiaugiasi Poeto Bernardo 
Brazdžionio dovana - “Meškiuko 
Rudnosiuko” knyga 2001 m. lap
kričio 18 d. Nuotr. Inos Petokienės
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"ATEIMA NAKTIS"... KILMĖ

Ateina naktis.
Saulė jau nuslinko 
Nuo kalnų, nuo miškų, 
Nuo laukų.
Saldžių sapnų! Užmiki.
Dievas yra čia.

Šiais giesmės žodžiais mes užbaigiame 
iškilmingas sueigas, sujungtų rankų rate 
sutinkame naktį prie gęstančio laužo 
iškylose, stovyklose, palydime mūsų 
skautiškosios šeimos narius paskutinėn 
kelionėn...

s. Kęstas Pažemėnas buvusiam jo vietininkijos 
skautui (Stuttgarte 1946m.) s. fil. Antanui Dundzilai 
atsiuntė labai įdomų Mike Starnes straipsnį. Tai 
“Ateina naktis” giesmės kilmė...

“Visi esame girdėję kraupią giesmę “Taps”, kuri 
išspaudžia ašarą akyse, užima kvapą. Bet ar žinai 
jos kilmę, jos istoriją? Jei ne, manau nustebsi 
sužinojęs jos kuklią pradžią.

Pasakojama, kad 1862 m. Civilinio karo metu, 
Unijos Armijos kapitonas Robert Ellicombe su savo 
vyrais buvo Harrison’s Landing, Virginia. 
Konfederatų Armija buvo netoliese. Juos skyrė 
nedidelis žemės ruožas.

Naktį kapitonas Ellicombe išgirdo toje niekieno 
žemėje sužeisto kareivio dejavimą. Nežinodamas ar 
tai buvo Unijos ar Konfederatų kareivis, kapitonas 
Ellicombe vis dėlto nutarė, rizikuodamas savo 
gyvybe, parsigabenti sužeistąjį, kad galėtų suteikti 
medicininę pagelbą. Šliauždamas pilvu per 
apšaudomą plotą, kapitonas pasiekė sužeistąjį ir 
pradėjo jį traukti savos stovyklavietės link.

Kai pagaliau kapitonas pasiekė savąsias linijas, 
pamatė, kad tai buvo Konfederatų kareivis, kuris jau 
buvo miręs. Kapitonas užsidegė žibintą ir staiga 
netekęs žado sustingo. Blykčiojančioje žibinto 

šviesoje pažvelgęs į mirusio kareivio veidą atpažino 
savo sūnų. Jaunuolis Pietuose mokėsi muzikos kai 
prasidėjo Civilinis karas. Tėvui nepranešęs, sūnus 
įstojo į Konfederatų Armiją.

Sekantį rytą sielvarto prispaustas tėvas kreipėsi į 
savo vyresniuosius, prašydamas pilno kariško 
palaidojimo savo sūnui, nors jis ir buvo iš 
priešininkų pusės. Jo prašymas buvo tik dalinai 
patenkintas. Kapitonas Ellicombe prašė, kad armi
jos orkestro grupė jo sūnui pagrotų laidotuvių raudą. 
Deja, jo prašymas buvo atmestas nes karys buvo iš 
Konfederatų Armijos. Bet, pagerbdami tėvą, jie 
pasiūlė jam vieną muzikantą.

Kapitonas pasirinko trimitininką. Jis paprašė jo 
pagroti gaidas, kurias surado parašytas ant 
popierėlio sūnaus uniformos kišenėje. Tas jo noras 
buvo išpildytas. Kraupiai skausminga melodija, 
kurią mes žinome kaip “Taps” pradėjo tradiciją. Ji 
yra grojama kariškių laidotuvėse ir saulei nusileidus, 
vakare GS kariuomenės bazėse.

Baigiasi diena... Nusileido saulė... Nuo ežerų...
Nuo kalvų... Nuo dangaus.
Visur ramu, saugiai ilsėkis... Dievas yra čia...

Blėstanti šviesa... Temsta aplinka... Ir žvaigždė...
Danguje sublizga skaisčiai
Iš toli, atslinkus pamažu, apgaubia naktis.

Ačiū ir garbė už mūsų dienas po saule,
Po žvaigždėmis, po dangumi,
Kai mes išeiname, mes žinome, Dievas yra čia.

Aš irgi jaučiau drebulį girdėdamas “Taps”, bet 
niekuomet nebuvau matęs iki dabar visų žodžių. Aš 
net nežinojau, kad yra daugiau nei vienas posmelis. 
Taip pat nežinojau istorijos apie raudą. Taip gi 
nežinau ar tu tai žinai, tad nutariau su tavimi pasi
dalinti.”

Mike Starnes - Legislative Computer Systems
U.S. House of Representatives
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REIKĖJO TIK VIENOS 
DRAUGĖS

Kad galėčiau papasakoti ką noriu, turiu pradėti 
nuo pačios pradžios.

Gimiau Lietuvoje, gražiame mieste. Turėjome 
jaukius namus, šunį ir katę. Viską kas reikalinga 
šeimai. Svarbiausia - turėjau daug savo amžiaus 
draugų, lankiau netoli esančią mokyklą. 
Smagiausia, kad Lietuvoje nereikėjo bijoti, kad kas 
tave gali pagrobti ir gatvės visada būdavo pilnos 
vaikų. Į mokyklą pėsčiomis nueidavau per 10 min
učių, tačiau sugrįžti užtrukdavo daugiau negu 
valandą. Me, ne dėl judėjimo. Grįždavome draugų 
būryje ir neskubėdavome. Eidavome, kalbė
davomės, užsukdavome į parduotuvę nusipirkti ledų 
ir visą laiką labai daug juokdavomės. Net neatsi
menu iš ko. Tik atsimenu, kad buvo labai smagu eiti 
visiems kartu. Grįždavau ir sakydavau mamai:

— mama, mes taip prisijuokėm, taip prisi- 
juokėm, kad vos pilvas neplyšo iš juoko.

Lietuvoje buvo toks posakis “vos pilvas neplyšo 
iš juoko”.

Ir štai vieną gražią dieną tėvai man pasakė, kad 

2001 m. naujos vyr. skautės “Palangos” tunte. Stovi: Elina 
Venckienė, Auksė Stočkutė, Daiva Mattytė, straipsnio 
autorė - Simona Gajauskaitė, Audra Griciūtė, Indraja 
Šulcaitė, Aušra Venckutė ir Lina Wallace. Žemai prie stalo 
- Karina Balchaitė.

visa mūsų šeima išvažiuoja gyventi į Ameriką!!! 
Mano vaikiškas protas nesuvokė ką tai reiškia. Bet 
vis dėl to mane apėmė nerimas. Žinoma, Amerika 
skambėjo viliojančiai. Jau buvau girdėjusi pasako
jimus apie gražų gyvenimą toje nepažįstamoje, bet 
taip viliojančioje Amerikoje.

Bet vėl gi —.ar yra kas nors gražesnio už gyven
imą savuose namuose, vasaros išvykas prie ežerų, 
grybavimą miškuose rudenį, ar važinėtis rogėmis 
ant užšalusio ežero? O kaip bus su mano močiute? 
Juk taip smagu svečiuotis pas ją ir daryti įvairius 
dalykus, kuriuos tik močiutė gali sugalvoti. 
Svarbiausia, kaip aš paliksiu savo draugus, savo 
mokyklą?! Prie viso to man buvo pasakyta, kad ten 
niekas nekalba lietuviškai...

5

7



SKAUTŲ AIDAS — Rugsėjis-Spalis, 2002

Mano amžiuje tėvai buvo didelis autoritetas. Jie 
ramiai ir gražiai paaiškino, kad viskas bus gerai, kad 
jei nepatiks - mes grįšime namo. Pasidarė ramiau ir 
jau buvo įdomu išbandyti kažką naujo.

Tikrai nežinojau kas manęs laukia. Niekas 
nežinojome ir nesitikėjome, kad bus taip sunku. Ne, 
ne fiziškai buvo sunku, bet moraliai. Tikriausiai pusę 
vakaro galėčiau pasakoti kiek pastangų įdėjo mano 
tėvai, kad prisitaikytų ir priprastų prie naujų sąlygų.

Apsigyvenome gražiame San Diego mieste. Tuoj 
pradėjau lankyti mokyklą. Aš nieko nesupratau ir 
manęs niekas nesuprato. Jei mokytojai ir norėjo 
man padėti, bet negalėjo, nes nesupratau ką jie man 
sakė. Tiesa, matematikos egzaminą išlaikiau labai 
gerai ir visas užduotis atlikdavau be problemų. Su 
kalba buvo be galo sunku. Jei Lietuvoje namo 
grįždavau visą kelią besijuokdama, taip dabar bėg
davau namo verkdama. Dar buvome prigąsdinti, 
kad vienai vaikščioti nevalia, kad reikia saugotis. 
Mama naktimis dirbo fabrike ir nemiegojusi bėgda
vo mane iš mokyklos pasiimti.

Tikra kančia buvo ruošiant namų darbus 
nemokant kalbos. Mama bandė mane įtikinti, kad aš 
neturiu visas pamokas paruošti, kad jos yra visiems 
kitiems vaikams. Devynis metus mama mokė, kad 
reikia atlikti savo pareigas, o dabar... Tikrai negalė
jau suvokti, kaip galiu nepadaryti kas užduota. Abi 
su mama verkėm iš nevilties beveik visus metus.

Tik, atrodo, apsipratau su nauja mokykla, ir vėl 
naujiena. Išsikraustėme į Santa Moniką. Mama su
galvojo, kad būtinai turiu eiti į lietuvišką mokyklą. 
Pamaniau - gal ir gerai, gal vaikai bus panašūs į 
mano lietuviškus draugus. Tas buvo labai toli nuo 
tiesos. Pirma mano pažintis su Amerikos lietuvai
čiais buvo skautų stovykloje Big Bear kalnuose. 
Nemoku jums papasakoti, kaip sunku buvo prie visų 
prisiderinti. Sunku buvo jums įtikti ir savo elgesiu, ir 
apsirengimu, net ir mano taisyklingos lietuviškos 
kalbos nesupratote. Negaliu pasakyti, kad mer
gaitės buvo nedraugiškos, bet buvau absoliučiai 
ignoruojama — niekas su manimi nekalbėjo, niekas 
neprisėdo kartu pavalgyti. Jaučiausi be galo vieniša 
ir pasimetusi tuose dulkėtuose Big Bear kalnuose. 
Grįžusi namo pasakiau, kad buvo sunku, bet vistiek 
parsivežiau ir gerų įspūdžių. Vaikiška širdis nemoka 
ilgai liūdėti.

Rudenį prasidėjo mokyklos — kasdieninė ir litu
anistinė šeštadieniais. Ėjau be didelio džiaugsmo, 
bet neturėjau pasirinkimo. Mama pasakė, kad pri
valau eiti, ir gal būt ateis diena kada viskas pasikeis. 
Kantriai laukiau tos dienos. Ir ji atėjo. Ir nereikėjo 
didelio stebuklo, kad viskas nušvistų visai kitom 
spalvom. Tereikėjo tik vienos draugės!

Sekančioje stovykloje buvau paskirta į palapinę 

su kitom mergaitėm. Mums besikuriant, įėjo viena 
tamsiaplaukė mergaitė ir paklausė ar negalėtų apsi
gyventi su mumis. Tą akirmirką pajutau, kad kažkas 
gero pasibeldė į mano gyvenimą. Mudvi tuoj 
susidraugavome ir tapome labai geromis draugėmis 
ilgiems metams. Atrodo taip nedaug žmogui reikia, 
kad taptum laimingas — tik vieno draugo. Nuo tos 
akimirkos viskas pasikeitė. Ir Amerika pasidarė ne 
tokia baisi, ir skautai labai malonūs ir įdomūs, ir 
dulkių ne tiek daug, ir naktys ne tokios šaltos, ir 
saulė ne tokia kaitri. Mūsų draugystė tęsėsi šeštadi
eninėje mokykloje. Dviese buvo žymiai drąsiau, tai 
ir į “Spindulio” ansamblį įstojome. Ledai pradėjo 
tirpti ir kitos mergaitės pradėjo mus pripažinti.

Vieną vasarą atostogoms išvažiavau į Lietuvą — 
į mano išsvajotą pasakų šalį. Buvo nepaprastai 
smagi vasara. Susitikau visus savo senus draugus. 
Buvau laukiama ir niekas manęs nepamiršo. Tikrai 
buvo smagu, bet kai atsisveikinant palikau didelį 
būrį mane lydinčių žmonių kieme ir sugrįžau viena 
atsisveikinti su savo gimtais namais, giliai širdyje 
pajutau, kad važiuoju namo. Tuo momentu 
supratau, kad nežiūrint kaip gaila visus palikti, aš 
jau važiuoju namo. Ta svetima šalis jau traukė mane 
atgal, buvau pasiilgus savo naujų draugų. įvyko per
silaužimas ir nebuvo liūdna išvažiuoti. Tyliai ištariau 
“sudiev”.

Grįžusi, su dar didesniu entuziazmu kibau į 
mokslus. Be jokios prievartos ėjau į lietuvišką 
mokyklą. Ir ne vien dėl to, kad norėjau mokytis 
lietuvių kalbos, bet todėl, kad man patiko su visais 
bendrauti, draugauti. Esu dėkinga visiems, kad turė
jau galimybę praleisti tiek daug vasarų skautų 
stovyklose. Užsidirbau visus skautiškus šlipsus. 
Tapau paukštyčių vadove. Būdama skaute, stovyk
lose aš ne tik susipažinau su draugais, bet ir pati 
subrendau. Skautų įstatai ir šūkis skatina mane būti 
geresniu žmogumi. Niekur kitur aš nebūčiau 
išmokusi tokių naudingų dalykų, kaip kurti laužą, 
rišti mazgus, statyti palapines, daryti visokius reik
menis iš medžio. Žinoma, smagiausia yra būti su 
savo draugais. Stovyklos man suteikė progą susi
pažinti su naujais žmonėmis, o kartais ir senus drau
gus išbandyti. Kiekvieną dieną normaliomis sąly
gomis mes neatsiskleidžiame taip, kaip sun
kesnėmis stovyklos sąlygomis. Taip pat labai svar
bu, kad stovyklose privalome kalbėti lietuviškai, 
nors ir ne visuomet tas pavyksta. Man patinka būti 
skaute, nes pritariu skautiškiems tikslams, noriu 
bendrauti su lietuviškai kalbančiais žmonėmis, kurie 
turi tas pačias tradicijas, šaknis.

Vyr.sk. Simona Gajauskaitė
(RVR “Palangos” tuntas)
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AUSTRALIJOS RAJONE

ISKYLAUT, STOVYKLAUT...
Ištraukos iš ps.Jeronimo Belkaus dieno
raščio. kuri spaudai paruošė “Vienišas 
Vilkas”.

Dar nespėjo Kariong apylinkės atsigauti nuo 
gaisrų ir karštos australiškos saulutės, o ten ir vėl 
traukia virtinės automobilių. Tai Sydnėjaus 
“Aušros” tunto skautai rengia naują stovyklą. S.m. 
balandžio 20-25 dienomis po Pietų Kryžiumi plevė
suoja mūsų trispalvė. Tad ir pati stovykla buvo 
pavadinta “Pietų Kryžiaus” vardu.

Penktadienis, balandžio 19 d. Pirmieji 
stovyklos pionieriai, ps. Arvydas Zduoba ir ps. 
Jeronimas Belkus, jau ankstyvą popietę atvyksta į 
stovyklavietę. Juos pasitinka prižiūrėtojas Morman 
Schofield ir padeda apžiūrėti aplinką. Pirmoje eilėje 
atsižvelgiama į gamtos ir stovyklautojų apsaugą, 
nes po kelių lietingų laikotarpių aplinka gan šlapo
ka. Pavakary atvyksta ir stovyklos administratorė 
Audrutė Markowskei su dukrele Sarah.

Šeštadienis, balandžio 20 d. Ankstyvą rytą 
Arvydas ir Jerius, pirmieji “virėjai”, rengia pus
ryčius, po kurių tuoj prie darbų: pastatomi vėliavų 
stiebai ir pakeliamos vėliavos. Apie vidurdienį 
atvyksta stovyklos viršininkė ps. Kristina Rupšienė ir 

su savo adjutante Belinda Hornas tuoj griebiasi 
stovyklos įrengimo darbų. Audrutė, kaip paprastai, 
rausiasi po “popierizmą”, priima naujai atvyk
stančius. Viena bėda - ne bėda! Buvo sugriuvusi 
transporto priemonė su stovykliniu turtu, o dabar 
sužinom, kad dalis stovyklavietės šiai dienai buvo 
(per apsirikimą) užleista kitiems, tad sesėms 
skautėms pirmąją naktį teks praleisti po stogu, 
stovyklavietės pastatuose.

Pirmasis vėliavos nuleidimas - adjutante 
Belinda raportuoja vadovybei, viršininkei Kristinai, 
užsiėmimų vadovui Arvydui ir stovyklos globėjai, 
tuntininkei ps. Dainai Sliterytei.

Pirmai vakarienei - tradicinės dešrelės su 
salotomis ir bulkute. Raimondas Jurkšaitis paruošia 
stovyklos laužą. Kaip malonu, po ankstyvesnių 
nedateklių, draudimų kurti ugnį viešumoje, pamatyti 
dangun skriejančias žiežirbas - tai tikras laužas! 
Nors paprastai tikrieji laužai yra gan subtilūs, šį 
kartą laužavedė Daina paėmė “vadeles į savo 
rankas” ir, paskelbusi kovą letargijai, su triukšmingu 
“Čigonai” drumstė vakaro ramybę. Neužteko laužo -

Stoty klos raportas adjutantei Belindai Hornaitei-Wilson.
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Šešėliams ilgėjant ‘‘Pietų 
Kryžiaus”stovyklos vilkiukai ir 
vadovas s.v.David Rountree.

tuojau po jo stovyklautojai buvo suskirstyti į grupes. 
Jiems buvo duoti “paslaptingi” nurodymai, kuriais 
remiantis pasileista “paslėpto turto” ieškoti. Naktis 
tapo diena, kai kišeninės lemputės apšvietė visus 
krūmus ir užkampius, ieškant “meškiuko prie 
prūdo”, “stovyklos viršininkės kepurės”, įvairių 
daiktų išdžiuvusio upelio vagoje, paslėptų daiktų 
medžiuose, krūmuose ir net po žeme. Po valandos 
sugrįžę “ieškotojai” rodė savo laimikius. Laimėtojais 
tapo entuziastingi skautai kandidatai - Andrius 
Belkus, Chris Miller, Dalius Wilson ir Lukas Labutis.

Kai nuvargę, bet patenkinti stovyklautojai krito į 
lovas, prityrę skautai kandidatai perėmė nakties sar
gybą.

Sekmadienis, balandžio 21 d. Kad vėliava 
nebūtų nuleidžiama tamsoje, stovyklos viršininkė 
nusprendė nekeisti nustatytos programos ir 
užsiėmimų laiko, bet pasukti laikrodį viena valanda 
į priekį ir tai pavadinti PKCK (Pietų Kryžiaus Camp 
Kariong) laiku. Naujuoju PKCK laiku 8 vai. ryto 
vyko stovyklos oficialus atidarymas - vėliavos 
pakėlimas. Naujasis stovyklos virtuvės šefas, virė
jas Kajus Kazokas pateikia pirmuosius pusryčius - 
niekas nesirauko, visi patenkinti.

Po pusryčių užsiėmimai. Šį kartą - “gyvenimo 
sąlygos australiškame miške” (bush craft). Visi 
vadovai buvo užimti su aštuoniomis grupėmis. 
Popietinis užsiėmimas - “kelionė į gamtą”. Užbaigti 
ir praktiniai užsiėmimai. Įspūdingiausi rezultatai 
buvo vilkiukų Dominic Gakas, Elvis Jaramino ir 
Julian Wilson suprojektuoti užsidarantys vartai ir 
paukštyčių Lara Kains, Nerijos Rupšytės ir Izabelles 
Stašionytės laisvai stovinti džiovykla. Vyksta ir dainų 
valandėlė; Audrutė dainuoja su broliais, o Daina 
priglaudžia seses. Šie dainos pusvalandžiai buvo 
labai populiarūs ankstyvesnėje stovykloje, ir stovyk

lautojai išmoko daugiau lietuviškų dainelių.
Po pietų Antanas Braželis perėmė “muštravoti” 

skautus - giria skambėjo nuo rikiuotės įsakymų lyg 
“karo mokykloje”! Prieš vėliavos nuleidimą David 
Rountree ir Belinda Hornas patikrina palapines. 
Geriausiai susitvarkiusios - paukštytės. Po nelauktai 
puikios vakarienės, pasiruošimas laužui. Laužavedė 
Daina su Giorgia Gakas ir Nerija Rupšytė neleidžia 
stovyklautojams prarasti geros nuotaikos. 
Neužmirštamas laužas baigiamas A.Braželio pas
tatymu “Star Wars - Part A - Stovykla and the 
Ventolin Man”. Pagrindinę rolę vaidino Jenny 
Kazokaitė, kaip “princesė Suleah”. Nuo sukelto 
juoko vos pilviukai neplyšo...

Pirmadienis, balandžio 22 d. Visą naktį lijo. 
Vėliavos pakėlimas vyksta salėje, o po to užsiėmi
mai - mįslės ir susipažinimas. Juokai sklinda po 
pastatą, o į langus barbenantys lietaus lašai mūsų 
skautukų nebaugina.

Vakare, nustojus lyti, raudonšlipsiai išvežami už 
stovyklos ribų “naktinio gyvenimo” stebėjimui. Nors 
mėnulis ir švietė lyg žiburys, bet laukinių gyvulėlių 
neteko sutikti. Geltonšlipsiai tuo metu, vedami 
vietos miškininko, iškeliavo dviejų valandų stebėji
mo kelionėn.

Antradienis, balandžio 23 d. Po kojomis dar 
šlapia, bet dangus pragiedrėjo. Po vėliavos 
pakėlimo, dalyvaujant 55 stovyklautojams, orga
nizuojamos “atminimo” žaidynės. Jas laimi nauja 
komanda - Renata Popenhagen, Jenna Kazokaitė ir 
Vilija Jurkšaityė. Tuo pačiu metu vyksta 
raudonšlipsių išvyka, susidedanti iš žygiavimo, 
dainavimo ir kelionės ženklų.

Po pietų sesė Belinda organizuoja “lauko vir
tuvę” ir visa stovykla prisideda prie Raimundo 
Jurkšaičio statomos didžiulės “požemių ugniavi-
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etės”. Kiekviena grupė gauna uždavinj paruošti dalj 
valgiaraščio specialiam mėsos ir daržovių 
patiekalui, lengvai pakeptai duonai ir saldumynams. 
Stebėtina, kad patiekalai buvo aukštos kokybės, o 
jaunosios kartos atstovės Emilija Rupšytė, 
Magdelina Soulos, Alana Rountree ir Alija Stašionytė 
parodė kulinarinius gabumus, kuriais ne viena 
šeimininkė galėtų didžiuotis.

Trečiadienis, balandžio 24 d. Ypatingi 
užsiėmimai. Stovyklautojai pasidalinę j spalvų 
būrelius, turėjo atlikti uždavinius penkiose stotyse:

Pastatyti palapinę ant uolos pakriaušės ir tik 
vienas grupės vadovas turi teisę kalbėti bei duoti 
nurodymus.

Persikelti per 3-jų metrų prarają palinkusio 
medžio ir virvės pagalba. Vienas grupės narys su 
“sulaužyta” koja.

Atrasti geriamo vandens, nes grupė suranda 
vieną “gyvą po nelaimės” asmenį, kuris negali 
kalbėti ir į klausimus atsako tik galvos linkčiojimu. 
Vandens indas paslėptas giliai krūmuose.

Grupės nariams užrišamos akys ir jie vedami per 
mišką j susirinkimo vietą. Nurodymai duodami tik 
švilpuku.

Užvirti vandenį katiliuke, naudojant drėgnas 
prakuras.

Kol vyresnieji “plušo” ir “varvino prakaitą”, 
Danny Hornas raudonšlipsiams pravedė “atradimo” 
konkursą. Popietiniuose užsiėmimuose ypatingą 
dėmesį atkreipė dr. Steve Markowskei pravesta 
“Kaip išsilaikyti miestietiškose džiunglėse paskaita, 
kuri buvo atydžiai išklausyta.

Gaila, bet viskam yra pabaiga. Tad ir paskutiny
sis laužas neapsiėjo be slegiančios nuotaikos, bet 
Dainos, Audrutės ir Kristinos pastangos nenuėjo vel- 

“Daug, daug dainelių”... Tylu ir ramu stovykloje. Tik 
Pietų Kryžius dar žvelgė į sumigusius jo pamiltus 
“Aušros” tunto skautus, tarsi linkėdamas “saldžių 
sapnų ir iki kito karto”.

Ketvirtadienis, balandžio 25 d. Laikrodžiai 
atsukti į normalų laiką. 11:30 vai. stovyklos 
pabaiga - vėliavos nuleidimas. Stebint tėveliams, 
jaunasis Elvis Jaraminas pasipuošia raudonu kak
laraiščiu, mažoji Gintarė Hornaitė išdidžiai rodo 
raudoną virvutę - ji paukštytė kandidatė. 
Pavyzdingiausia palapine skelbiama “ Lamų” palap
inė - Jenna Kazokaitė, Vilija Jurkšaitytė, o brolių - 
“Bebrai” - Dominic Gakas, Elvis Jaraminas ir Julian 
Wilson. Geriausias stovyklos skautas - Andrius 
Jurkšaitis, skautės - Jenna Kazokaitė ir Vilija 
Jurkšaitytė. Lietuvos Himnas palydi nuleidžiamą 
trispalvę.

“Pietų Kryžiaus” stovykla daugelio laikoma 
viena iš geriausiai pasisekusių ir linksmiausių 
stovyklų. Tad nenuostabu, kad sveikinimai ir padė
ka skiriama tai iškiliajai, daug kliūčių nugalėjusiai 
stovyklos viršininkei ps. Kristinai Rupšienei. Taip pat 
nuoširdus skautiškas AČIŪ vadovams Belinda! 
Hornas, Dainai Sliterytei, Arvydui Zduobai, Audrutei 
Markowskei, Raimundui Jurkšaičiui, Danny Hornas, 
Romai Gakienei, Jeronimui Belkus, David Rountree, 
Viktorui Sliteriui jnr. ir Antanui Braželiui. Padėka 
reiškiama naujajam virtuvės šefui Kajui Kazokui, bei 
jo nuolatiniams pagalbininkams Jonui Lee ir 
Antanui Mikui. Taip pat ir tiems, kurie laisvu laiku 
(jeigu tokį surado) prisidėjo prie “alkano pavalgy- 
dinimo ir trokštančio pagirdymo”. Tai - Romai 
Gakienei, Laurai Belkienei, Elenai Erzikov, Natalie 
Karp ir Antanui Braželiui. Su pagarba prisiminsime 
paskaitininkus dr. Steve Markowskei ir Edį Karp.

tui - jaunųjų šypsena ir dalyvavi
mas prie laužo buvo didelis atpil
das. Paskutinė naktis stovykloje 
tapo ir tradicine “disco” naktimi. 
Miegoti niekas nenorėjo. Galų gale 
pasirodė ir antroji bei paskutinė 
dalis pastatymo “Star Wars - 
Jaberis strikes Qach”.

“Ateina naktis” - šį kartą 
paskutinė šioj stovykloj. Išvargę 
vadovai dar kurį laiką pasiliko prie 
gęstančio laužo, sklido daina po 
dainos, o pabaigai dar sudainuota 
viršininkės mėgstamiausia Sesė Audrutė Markowskei vadovauja dainų valandėlei.
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VALIO CANBERROS 
ŽIDINIUI!!!

Australijos “Mūsų Pastogėje” Juras Kovalskis 
rašo apie Canberros skautų židinio ypatingą 
sumanymą: -

Pernai vasario mėnesį Canberros 
židiniečiai pasirįžo pastatyti Trakų pilies maketą ir 
jį padovanoti Canberros miniatiūrinių 
architektūrinių eksponatų “Cockington Green” 
parkui.

Jau praėjo daugiau nei metai nuo to nutarimo 
ir, štai, Trakų pilis jau auga. Pradžia buvo gan 
sunki, nes reikėjo daryti daug tyrimų, bandymų, 
nustatyti kokią medžiagą naudoti statybai ir, 
pagaliau, išmokti statyti.

Dabar projektas yra jau gerokai pažengęs j 
priekį ir beveik pusė pilies jau stovi. Iš pradžių 
buvo galvota, kad gal atiduoti statybą meistrams, 
bet nutarta, kad tai per brangu. Židiniečiai nutarė 
patys atlikti šį darbą. Taip ir daroma. Reikia 
tikėtis, kad iki šių metų galo s.Mindaugo Mauragio 
šeima vėl galės pradėti naudotis savo garažu, nes 
šiuo metu jis yra užimtas - jame statoma pilis.

Vienas bokštas Jau baigiamas.

Štai, kaip daug jau 
padaryta!
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CLEVELANDAS IR DETROITAS

DRAUGYSTĖS TILTAS

"Draugystės tilto" stovyklautojai.

Šią vasarą suėjo 10 metų kai 
Detroito ir Clevelando skautų ir 
skaučių tuntai stovyklauja kartu 

Dainavoje. “Draugystės tilto” stovyk
la, kuri įvyko birželio 15-22 dienomis, 
atšventė ir pastiprino tą glaudų ryšį 
tarp mūsų miestų.

Suvažiavo 170 vadovų ir stovyklautojų, o savait
galiais skaičius pasiekė 200 žmonių. Oras buvo 
gražus, nuotaika gera. Stovyklavom kaip viena 
didelė šeima. Net ir janos šeimos, kurios lankėsi 
pirmą sykį pas mus, jautė tą šiltą priėmimą.

Stovyklai vadovavo: viršininkė - v.s.Rasa 
Karvelienė, komendantas - prityręs skautas Lukas 
Laniauskas, jaunų šeimų pastovyklės vadovės 
vyr.sk.psl.Lidija Gobienė ir Alma Jankienė, 
paukštyčių vadovė v.s. Vilija Klimienė, jai padėjo 
vyr.sk. Saulutė Tamošiūnaitė, vilkiukų vadovas - 
s.v. Rimas Matvekas, padėjėjai v.s.Remigijus 
Belzinskas ir s.v.Saulius Anužis. Skautėms vadova
vo s.Daiva Lukasiewicz, jai padėjo vyr.sk.v.sl.Vilija 
Matvekienė ir vyr.sk.si.Elenutė Sventickaitė, skau
tams - ps.Darius Rudis ir Kęstas Civinskas, prityru

sioms skautėms - ps.fil.Viktė Moss, pri- 
tyrusiems skautams - Phil Moss, 
s.Paulius Jankus ir s.v. Audrius Moss. 
Vyresniųjų skaučių globėja buvo vyr.sk. 
Venta Civinskaitė, jų programai vadova
vo s.Virga Norkevičienė. Vakarinėms 
programoms vadovavo Clevelando tun- 

tininkė s.Virginija Rubinski. Stovyklos slaugė buvo 
vyr.sk.si.Dalia Harp. Seimininkė s.Alma
Sventickienė su padėjėjomis ps.Regina Puškoriene ir 
s.Kristina Zubrickiene bei jų kitais talkininkais mus 
maitino kaip karalius.

Stovyklos savaitė buvo pilna visokių užsiėmimų 
ir nuotykių. Sekmadienį iškilmingais pusryčiais 
atšventėm Tėvo dieną. Prityrę skautai ir skautės bei 
vyr. skautės plaukė upe baidarėmis. Plaukiant 
pasitaikė ir nuversti medžiai, ir didžiulės šakos, ir 
vandens lelijų tankumynas bei užtvanka. Visi 
išvargo, bet su šypsenomis grįžo į stovyklą. Skautės 
išvažiavo j ūkį jodinėti ir tuo pačiu išmoko kaip 
prižiūrėti arklius, juos iššukuoti ir pašerti. Skautai 
keliavo į kaimynų žemę, kur žuvaudami praleido 
dieną. Paukštyčių programoje buvo kelionė į val-
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stybinį parką
pavaikščioti gamtos 
takeliu. Vilkiukai sekė 
vyresniųjų jiems palik
tus kelio ženklus, kol 
pasiekė pietums 
parinktą laužavietę. 
“Karibų vakaro” šokių 
metu pasveikinom 
visus, kurių gimtadi
eniai išpuolė šioje 
stovykloje, taip pat 
prisiminėm Detroito ir 
Clevelando bendro 
stovyklavimo 
dešimties metų 
sukaktį.

Didžiausia staig
mena įvyko kai, per 
nelaimę, stovyklos 
ribose buvo užmušta 

Audrius Moss padeda Tadui Lukasiewicz pasiruošti (žodžiui.

stirna. Su Dainavos prižiūrėtojo brolio Jono Revento 
(šeimų pastovyklės tėvelis ir buvęs JAV laivyno 
“SEAL”) pagalba, prityrę skautai paruošė stirnos 
mėsą kepimui, tuo pačiu turėjo biologijos pamokėlę, 
pastatė laužą su iešmu, skaniai iškepė mėsą ir 
pavaišino visus, kurie apsilankė jų pastovyklėje.

Stovyklos metu buvo įvairių pagerbimų, 
pakėlimų ir įžodžių. Per atidarymą “atsisveikinom” 
su s.Pauliu Jankum, kuris po daugelio darbingų 
metų užbaigė Detroito “Baltijos” tunto tuntininko 
pareigas š.m. birželio 1 dieną. Nauji vilkiukai Matas 
Anužis ir Donatas Tukys davė jaunesniojo skauto 
įžodį. Skautai kandidatai Mykolas Grabauskas, 
Tadas Lukasiewicz, Saulius Matvekas, Viktoras 
Puškorius ir Lukas Rudis gavo geltonus 
kaklaraiščius. Savaitės viduryje, šokių metu atšven- 
tėm mūsų dešimties metų bendro stovyklavimo 
sukaktį. Gale savaitės, Kristina Gedvilaitė ir Rūta 
Sventickaitė tapo vyresniosiomis skautėmis, o Lina 
Aukštuolytė ir Vija Gnderytė davė prityrusių skaučių 
įžodį. Matas Anužis, Aras Butkūnas, Danius 
Giedraitis, Paulius Jankus, Vytas Kasputis, Vitas 
Paškus ir Renatas Tukys perėjo į prityrusių skautų 
kandidatų eiles. Kandidatai Alvydas Civinskas ir 
Jonas Paškus davė prityrusių skautų įžodį.

Stovykla greitai prabėgo. Buvo liūdna, kai 
reikėjo griauti palapines ir pakuoti mašinas. Lieka 
mieli prisiminimai ... ir pasiryžimas sugrįžti kitais 
metais. r.k.

“Draugystės tilto” stovyklos nuotraukas 
“Skautų Aidui” atsiuntė v.s. Rasa Karvelienė.

Kiek vilkiuku gali atsisėsti ant vienos kėdės? Susėdo 
Marius Anužis, Karigaila Reuentas, Mikutis Tuljak ir 
Audrius Matvekas.
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Broliai skautai - priekyje klūpo 
įžodi davę Lukas Rudis, Viktoras 
Puškorius, Saulius Matvekas, 
Tadas Lukasiewicz ir Mykolas 
Grabauskas. Stovi: vadovas Darius 
Rudis, Mikutis ir Matas Hallal, 
Vytas Idzelis, Linas Kasputis, 
vadovas Kęstas Civinskas, Tadas 
Anužis ir Tadas Širvinskas.

Prityrusios skautės aiškina ir vaidina Baden-Powell istorija.

Sveikinam vilkiuko įžodį davusį Marių Anužį.Erikas Anužis duoda jaunu šeimų pastovy klės raportų. Su 
juo - Lidija Gobienė ir Kristina Gobytė.
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“Draugystės tiito” stovyklos nuotraukas “Skautų Aidui” atsiuntė v.s. Rasa Karvelienė.

Liepsnelės ir giliukai pasiruošę iškylai - Tomas Rolando, Katrina ir Kazys Barauskai, Erikas Anužis, Andrius Lukasiewicz, 
Kovas Kijauskas, Andrius Gobis, Aliukas Anužis, Mozė West ir Perkūnas Reventas.

Patys drąsiausi 
gamtos draugai!
- Vija ir Tadas

Prie darbo virtuvėje prisideda Rūta Mikulionienė ir Jonas 
Reventas.

Linksmos šeimininkės Kristina Zubrickienė, Regina 
Puškorienė ir Alma Sventickienė.
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Vyr. skaučių Linos 
Beržins kaitės, 
Genutės 
Tamošiūnaitės, 
Vaivos Laniauskaitės 
ir Rūtos 
Sventickaitės 
pasirodymas.

Pirmąjį stovyklos 
laužą uždegė Matas 

Anužis ir Inga Moss, 
kurie visus 10 metų 

yra stovyklavę 
Cleuelando ir 

Detroito tuntų 
stovykloje ir pirmąjį 

kartą stovyklau
jančios Elena 

Juodišiūtė ir Vaiva 
Bučmytė.

Šokių metu linksminasi ir 
tėveliai.
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JAV ATLANTO RAJONAS

“ŽVĖRYNO” STOVYKLA JAV ATLANTO RAJONE

Paukštyčių . “Pempių" pas
tovyklė. Vadovės - vyr.sk. 
Daiva Veitaitė Neidhardt - 
virš., Rasa Brittain, Judita 
Glinskienė, Reda Limantienė, 
Debbie Pileikienė, Eglė 
Šukienė.

JAV Atlanto rajono stovyklos, vykusios 
2002 m. rugpjūčio 11 - 18 dienomis, 
dienoraštis yra rajono tinklapyje. Kadangi 
ne visi naudojasi internetu, tai sesės 
Glorijos Adomkaitienės leidimu dalinamės 
gražios ir karštos stovyklos įspūdžiais 
šiuose puslapiuose.

Sekmadienis, rugpjūčio 11d. Atvažiuojam į sto
vyklą. Daug energijos, daug šypsnių. Karšta. Labai 
karšta. Labai, labai karšta. Tvanku!!! Vistiek nuotai
ka gera. Esame iš Boston, Philadelphia, Hew York, 
Florida, Arizona, Hew Jersey CT, Worcester, Canada 
ir net iš Hong Kong.

Registracijos namely vadovai mus sutinka su 
šypsena, duoda spalvingus marškinėlius ir keliau
jam tolyn j pastovykles. Įsikūrė sekančios pastovyk- 
lės: paukštyčių “Pempės”, vilkiukų - “Šernai”, 
skaučių - “Lapės”, skautų - “Meškėnai”, prityrusių 
skaučių - “Stirnos”, prityrusių skautų - “Kurmiai”, 
vyr. skaučių - “Audinės”, skautų vyčių - “Eržilai” ir 

šeimų pastovyklė “Apuokai”.
Dalyvavom šv. Mišiose pilnomis uniformomis, 

žygiavom j aikštę stovyklos atidarymui, skaniai 
vakarieniavome ir bendrame lauže praleidom smagų 
vakarą.

Viskas labai jauku, bet KARŠTA!!!
Pirmadienis, rugpjūčio 12 d. Karšta, karšta, karšta. 
Šį rytą vyko skautorama. Buvo septynios stotys: 
mazgų, pionerijos, laužų statymo, kompaso, įstatų, 
pirmos pagelbos ir vandens apsaugos. Smagiai 
sušlapome ežere.

Po pietų - maudymosi egzaminai. Dainuojam, 
žygiuojam, sportuojam, statom vartus, supynęs ir 
ruošiamės naktiniams žaidimams.

Haktiniai žaidimai smagiai praėjo. Mėlynoji 
komanda laimėjo pirmą vietą - nunešė daugiausia 
vandens ir karolių giliai miškan. Hors vadovai miške 
pasislėpę ir gaudė, ir dažnai išpildavo spalvotą van
denį, bet kai kurie žaidėjai gan greitai atsiekė žaidi
mo tikslą.

Vilkiukų pastovyklė buvo pati tvarkingiausia, tai
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“Žvėryno Beždžionė” pirmą naktį apsi
gyveno pas juos.

Antradienis, rugpjūčio 13 d. Karšta, 
karšta, karšta. Saulė mus kepina! 98 laip
sniai. Bet mes dirbame ir žaidžiame, tik 
šiek tiek lėčiau. Geriame daug vandens ir 
galime iš ryto nueiti prie ežero atvėsti.

Šiandien prityrę skautai išėjo naktinei 
iškylai. Po pietų plaukiame laiveliais, o 
laisvalaikyje atsigaivinam skaniais ledais.

Vietoje laužo paukštytės nutarė dain
uoti ir šokti prie vėsaus ežero. Vandenyje 
plaukė žvakės, buvo maloni nuotaika.

Vyčiai kandidatai pastatė puikias 
sūpynes ir atnešė prie valgyklos, kad visi 
galėtų pasisupti. Prityrę skautai savo pas- 
tovyklėje irgi pasistatė sūpynes. Vartai 
pakilo pas brolius skautus ir vyr. skautes. 
Skautai, skautės ir prit. Skautai šiandien 
šaudo strėlėmis ir šautuvais. “Žvėryno 
Beždžionė” apsistojo pas skautus.
Trečiadienis, rugpjūčio 14 d. Stovyk
laujami neapsakomoj kaitroj, visur šlapi 
marškiniai, bet kartu matome ir šypsenas.

Mokomės dainuoti prie ežero 
kranto,arba po senų pušų šakomis. Broliai 
skautai įsteigė savo chorą ir kasdien 
kruopščiai repetuoja. Vilkiukai mokosi 
dirbti su moliu, pagamino molinius 
karolius ir kaklaraiščiams žiedus. Skautės 
smagiai dirba pionerijos darbus, o 
paukštytės riša verbas.

Kasdieną vis taikliau šaudome. Vyčiai 
kandidatai, pasiėmę . didžiules kuprines, 
išvyko j 15 mylių žygį, į Douglas State 
Forest.

Žolinių šv. Mišioms vyr. skautės gražiai 
papuošė altorių žalumynais ir paukštyčių 
rištomis verbomis. ■ “Žvėryno Beždžionė” 
šiandien nakvos pas paukštytes.
Ketvirtadienis, rugpjūčio 15 d. Karšta, 
labai karšta! Termometras siekia netoli 
100 laipsnių! Ar mes jau pradedam 
priprasti? Ar nebejaučiam savo šlapių 
marškinėlių?

Vyčiai kandidatai grįžta iš savo 
iškylos... kojos skauda, pečiai nutirpę, bet 
patenkinti, ir tuoj pradeda sekantį uždavinį 
- pastatyti burlaivį, perplaukti ežerą ir nuo

Vilkiuku “Šernu," pastovyklė. Viršininkas s.v. kand. Leonas Bernotas, 
vadovai - ps. Rita Štuopienė, Kristina Katinienė, Johanna Šimkienė, 
Povilas Štupis.

Skaučių “Lapių" pastovyklė. Vadovės: vyr.sk. Audrė Mironaitė - 
virš., ps. Dalia Mironaitė ir vyr.sk. Loreta Kazakaitytė.

Skautų “Meškėnų” pastovyklė. s.Tomas Štuopis ir s.v. Linas
Banevičius - viršininkai.
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Prityrusios skautės - “Stirnos". Viršininkė - Atlanto rąj. 
vadė s.fil. Maida Šnipaitė

tolimo kranto paimti baltą gulbę sėdinčią ant plaus
to...

Prityrę skautai ir skautės, dienai auštant, ėjo 
aplink ežerą tolio matavimo praktikai. Skautai 
įsirengė lauko virtuvę ir pasigamino vakarienę. Vėl 
šaudome ir jau daugelis tiksliai pataiko į taikinius.

Po šakų laužų - metinė Dainorama. Visi rodė 
savo dainavimo gabumus. Premijos įteiktos už 
pirmą, antrą ir trečią vietas. Stebuklai!... “Žvėryno 
Beždžionė” pasirinko gyventi prit. skautų pastovyk- 
lėje. Jų pastovyklė buvo tikrai tvarkingiausia ir net 
kiekvienas stovyklautojas užsidirbo tvarkingumo 
medalį.

Jaunos šeimos atvyksta stovyklom 
Penktadienis, rugpjūčio 16 d. Pusryčiams atėjo vyr. 
skautės pasipuo-

Šeimų pastovyklė “Apuokai". Viršininkė - s. Paulita 
Alinsklenė.

delis. Šokinėjam, bėgiojam, mėtom vienas kitam 
vandens pripiltus balionus ir lošiam tinklinį su 
didžiuliais sviediniais.

įvyko keletas įžodžių. Matome naują sesę gel- 
tonšlipsę, naujus brolius skautus, padidėjo vilkiukų 
skaičius. Vyčiai kandidatai savo burinį laivą turi pris
tatyti iki penktos valandos. Jiems pasisekė! Vėliavų 
nuleidime jie dalyvavo sėdėdami laiveliuose su 
laimėta balta gulbe.

Šį vakarą šokiai!
Šeštadienis, rugpjūčio 17 d. Oras? Karšta ir labai

Prityrę skautai - “Kurmiai". Vadovai: s.fil. Malda Šnipaitė 
- virš., s.v. Gintas Adomkaitis, s.v. Alvydas Knašas, s.u. 
Tauras Vebeliūnas.

šusios naujais, 
gražiais, mėly
nais kaklaraiš
čiais, kuriuos ga
vo šį rytą saulei 
tekant.

Beveik pa
miršau - karšta, 
karšta ir labai 
karšta! Šiandien 
sporto diena. 
Nors karšta, bet 
entuziazmas di-
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karšta. Girdim vyčių maršą. Sparčiai atžygiuoja trys 
broliai ką tik davę skauto vyčio įžodį! Violetiniai kak
laraiščiai spindi.

Po pusryčių visi stovyklautojai žygiuoja į 
laužavietę nusifotografuoti, kad “Žvėryno” stovyklos 
prisiminimas liktų visam amžiui.

Pastovyklėse vyksta programos ir jau laukiam 
tėvelių ir svečių. Maudomės, plaukiojam laiveliais, 
lošiam tinklinį ir svečiuojamės, nes žinom, kad taip 
ilgai lauktoji stovykla jau baigiasi. Ruošiamės šv. 
Mišioms ir stovyklos iškilmingam paradui.

Kaip smagu matyti visas pastovykles išsiriki
avusias pievoje prie ežero. Atsisveikiname ir jau 

darome planus keliauti j Jubiliejinę stovyklą 2003 
m. Kalifornijoje. O kiti nekantriai lauksime vėl 
Atlanto rajono stovyklos 2004 metais.

Po skanios vakarienės skubame į paskutinį 
laužą. Tradicinis dainų laužas. Smagiai dainuojame, 
vaidiname ir šaukiame daug šūkių. Paskutinį kartą 
sugiedame “Ateina naktis”.
Sekmadienis, rugpjūčio 18 d. Atspėkite koks oras? 
Karšta, karšta ir karšta! Ruošiamės namo. Skaitom 
naują stovyklos laikraštėlį, apsikabiname, atsisveik
inam su draugais. Vienas kitam linkime saugios 
kelionės į namus ir prižadame pasimatyti ateinančioj 
skautų stovykloje.

GRA

"Žvėryno" stovyklai vadovavo:

s.fil Gloria Adomkaitienė - viršininkė
v.s. Vytas Dilba - viršininkas
ps. Kazys Adomkaitis - komendantas
ps. Gintaras Subatis - registracija/ūkio skyrius 
s. Birutė Žiaugrienė - laikraštėlio redaktorė 
p. Veronika Bizinkauskienė - slaugė 
s.v. Arūnas Šimkus - ūkio skyrius 
ps. Marius Ziaugra - ūkio skyrius
vyr.sk. Rasa Bobelytė Brittain - dainavimo koordi
natorė.
s. Alė Mačiūnienė - krautuvėlė/laikraštėlis 
vyr.sk. Lina Penikaitė - vandens apsauga 
(pastovyklių vadovai išvardinami toliau prie pas- 
tovyklių nuotraukų)
Kiti vadovai: s.fil. Algis Adomkaitis, s. Milda 
Kvedarienė, s. Janina Matulaitienė, ps. Andrius 
Dilba, vyr.sk. Angelika Kazakaitytė, s. Laima 
Bagdonavičienė, s. Lina Subatienė, vyr.sk. Dana 
MacDonald, ps. Saulius Dambauskas, j.v.s. 
Gintaras Čepas.
Maistą gamino: ps. Vanda Lescord - vyr. 
šeimininkė, ps. Dana Dilbienė, s. Stepas Zabulis, 
s.v. Tomas Levečkis, s. Irena Vidugirienė, vyr.sk. 
Norma Šnipienė, s.v. Aidas Kupčinskas, s.v. Jonas 
Kriščiūnas, v.s. Mikas Banevičius, p. Zita 
Krukonienė, vyr.sk. Lilė Kulbienė, vyr.sk. Rima 
Knašienė, vyr.sk. Danutė Kazakaitienė, p. Irena 
Kalvaitienė, s. Vincas Šnipas.
Stovykloje išleistas 36 puslapių puikus laikraštėlis, 
su jaunimo rašiniais, piešiniais, labai ryškiomis 
kiekvienos pastovykles bei vadovų ir talkininkų 
nuotraukomis. Laikraštėlio viršelis ir stovyklos 
ženklas - ps. Ritos Štuopienės.

Vyr. skautės kandidatės - Kristina Lingertaitytė, Daina 
Maciūnaitė ir Vida Žiaugraitė. Pastouyklei uadouauo s.fil. 
klaida Šn.ipaitė, uyr.sk. Lina Penikaitė, uyr.sk. Nida Walsh.

Skautai uyčiai kandidatai - Laimis de sa Pereira, Aidas 
Gedeika, Vytenis Krukonis ir Tomas Subatis. Vadouas-ps. 
Kazys Adomkaitis.
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IŠLYDĖTI ...

Ps. Alfonsas Vėlavičius
mirė 2002 m. birželio 8 d., Detroite.

Į lietuviškąją skautybę brolis Alfonsas įstojo 
Mažeikiuose, kur baigė gimnaziją 1940 m. 
Studijavo Vytauto Didžiojo ir Detroito universitetu
ose. Inžinierius.

1970 - 1972 m. skautų brolijos “Baltijos” tunto 
tuntininkas. 1970 m. vadovavo vilkiukų stovyklai 
Dainavoje, 1971 m. - Romuvoje, Kanadoje, buvo 
tunto skautų viršininku.

V.s.fil. Mirga Kižienė
mirė 2002 m. liepos 4d., Clevelande, OH

Sesė Mirga yra buvusi “Neringos” skaučių tunto 
tuntininke ir Cleveland© Skautininkių draugovės 
draugininke.

Ps.fil. Nijolė Bertašiūtė Maskaliūnienė
mirė 2002 m. liepos 27 d. Chicagoje.

Skautės įžodį sesė Nijolė davė 1946 m. 
balandžio 23 d. CIchtėje, Vokietijoje. Buvo skaučių 
“Gabijos” d-vės draugininke, “Vilniaus” tunto adju
tante.

1955 m. baigė St. Mary of the Woods kolegiją 
Indijanoje su “Cum Laude” atžymėjimu. 
Studijuodama, tarp daugelio organizacijų, priklausė 

ir “Foreign Students Radio Club”, kur kas antrą 
savaitę dešimtį minučių kalbėdavo apie Lietuvą.

ASD spalvas sesė Nijolė gavo 1956 m. ir tais 
pačiais metais buvo pakelta į filisteres. 1961 - 1963 
m. Skaučių Seserijos vadijoje buvo vyresniųjų 
skaučių skyriaus vedėja, vadovavo “apskritojo 
stalo” diskusijoms skaučių vadovių suvažiavime 
1961 m.

Priklausė “Verpsčių” būreliui Chicagoje, 
“Lietuvos našlaičių globos” komitetui, Lietuvos 
Dukterų draugijai. Su vyru v.s.fil.Leonu dosniai rėmė 
lietuviškuosius reikalus.

Labai daug žmonių, daugelis organizacijų 
atstovų susirinko Nijolę atsisveikinti ir palydėti. 
“Verpsčių” būrelio vadovė N. Martinaitytė Nelson 
pradėjo Leonardo Andriekaus “Senkapių” posmais:

Jei būčiau rastas nevertu
įžengti i ramybės karalystę,
Atmink bent, Viešpatie, kad senkapių vartus
Ne syki uždariau -
Ne syki uždariau vaikystėj,
Kai vėjas daužė Juos,
Neleisdamas ramiai ilsėtis mirusiems
Po vasaros ir po rudens darbų.

Besibaigiant XX šimtmečiui Clevelando skautija šventė 50 m. veiklos sukakti. Prie sukaktuvinio pyrago susirinko 
linksmos sesės ir broliai. Jų tarpe buvo šią vasarą mus palikusios sesės - sėdi v.s. Mirga Kižienė (mirusi liepos 4 d.) ir 
ketvirta iš kairės stovinti v.s. Albina Petukauskienė (mirusi liepos 29 d.). Clevelando “Neringa" neteko dviejų buv. tun- 
tininkių. G.Juškėno nuotr.
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Tai ir džiaugiuos, kad užrėmiau
Vartus, pakėlęs akmenį nuo kelio.
Dabar gal man pačiam ilsėtis bus ramiau
Tenai, po diemedžiais -
Tenai, kur diemedžių šakelė
Tau, Dieve, patglom šlamės,
Kaip aš vaikystėje gailėjaus mirusių
Ir žadint Jų neleidau vėjui.

“Miela Nijole - Tu savo trykštančia meile 
artimui - žmogui ir gamtai uždarei vartus nuo blogio 
daugelį kartų. Tad dabar ilsėkis tenai po diemedžiais 
apgaubta Visagalio malonės. O mes “Verpstės” Tau 
tariame - iki pasimatymo”.

Sesė Joana - perskaitė pora “Neišsiųsto 
laiško” sakinių:

“Visą gyvenimą Tu, Nijole, sekei “šiuo keliu 
eik”, kuris vedė į grožį, gėrį, teisingumą, toleranciją, 
tarnauti Dievui, tėvynei ir artimui. Praeidama Tu to 
ženklo nenutrynei, bet palikai ir mums, kad mes juo 
sektume kol vėl susitiksime anapus žvaigždžių... 
Ačiū Tau, Nijole”.

Lietuvių Tautinėse kapinėse, laidojimo 
apeigoms pasibaigus, sūnus Linas Maskaliūnas per
skaitė savo Mamos Nijolės žodžius:

"Sudiev, sudiev... Tariu visiems sudieu.
Regėsiu laime aš tenai Anapus.
O kai nukris lemties skirta žvaigždė, 
uždekite žvakute man ant kapo..."

V.s. Albina Petukauskienė
mirė 2002 m. liepos 29 d., Clevelande, OH

PASKUTINIS SUDIEV SESEI ALBINAI
Vaiva Neringoje audė Juostas milžinams, 
Eglės sūnūs tebelaukia burto Žilvinams.
Nemuno vaikai dainuoja ilgesio dainas, 
Mes parnešim Jiems rytojų ir laužų liepsnas.

Laisvu vėju dainos skrieja - laisva Baltija!
Žengia vėliavas iškėlė tau, brangioji Lietuva!

s. Ir.B.K.Šerelienė

v.s. Albina Petukauskienė 
(Talis Studio nuotr.)

Albina Kazlauskaitė Petukauskienė gimė 1922 
m. Lukšiuose, Šakių apskrityje. Nemuno pakrantėje 
augo ir lankė Kriukių miestelio pradžios mokyklą. 
Vėliau lankė Jurbarko gimnaziją, kur žaidė krepšinį, 
pradėjo skautauti ir vadovavo “Gražinos” skaučių 
draugovei. Baigusi gimnazijos 6 klases, išvyko į 
Marijampolės moky
tojų seminariją. 1940 
m. ją pabaigusi kurį 
laiką dėstė Lietuvos 
pradžios mokyklose. 
Sovietų ir vokiečių 
okupacijos metais 
nebegalėjo skautauti.

Karo bangai
atskubėjus, 1944 m. 
Albina išvyko
Vokietijon. Bavarijoje 
gyveno Ingolstadto ir 
Eichstaetto pabėgėlių 
stovyklose. Ten moky
tojavo ir vadovavo 
“DLK Birutės” d-vės 
skautėms. 1948 m. su 
skautėmis stovyklavo 
111 Tautinėje stovykloje Alpėse.

1949 m. su kitais pabėgėliais paliko stovyklą ir 
atvyko į Bostoną, MA. Ten besikurdama dirbo, lankė 
anglų kalbos vakarinius kursus ir vėl įsitraukė į 
skautybės veiklą “Baltijos” skaučių vietininkijoje. 
Atvykusi į Clevelandą - dainavo “Čiurlionio” ansam
blyje, mokytojavo šv.Jurgio parapijos 
“Vysk.M.Valančiaus” ir Dievo Motinos . parapijos 
“šv.Kazimiero” lietuviškose mokyklose. Ištekėjo už 
j.v.s.Vlado Petukausko, su juo užaugino dukrą Daivą 
ir sūnų Gintarą. Abu jų vaikai skautavo “Neringos” ir 
“Pilėnų” tuntuose. Arti 4 metų v.s. Albina 
Petukauskienė buvo Clevelando “Neringos” skaučių 
tunto tuntininkė. Sveikatai sušlubavus, negalėdama 
aktyviai veikti, padėjo “Neringos” tuntui kaip 
skaučių egzaminatorė, buvo skautininkių d-vės narė 
ir ryšininkė.

Sesė Albina mirė 2002 m. liepos 29 d. rytą 
Berea, OH. Atsisveikinome su ja šermeninėje 
rugpjūčio 2 d. vakarą, sugiedodami tradicinę

—Ateina naktis... Viešpatie, priimk ją savo 
globon.

Brolis Gerardas
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JAV VIDURIO RAJONAS

SESĖS "VERPSTĖS" 
TEBEVERPIA

Paskutinei š.m. sueigai “Verpsčių” būrelis 
susirinko birželio 17 d. pas v.s.Ritą Penčylienę. 
Priešpaskutinėje sueigoje pas “verpstes” viešėjo 
“Maironio” lit. mokyklos mokytoja ir “Geležinio 
Vilko” istorijos būrelio vadovė mokyt. Gr. 
Sturonienė, kuri plačiai papasakojo apie Lietuvos 
istorijos dėstymą šeštadieninėje mokykloje. Šia 
tema sesės “verpstės” ypač domisi, nes ne viena jų 
buvo mokytojos ir ilgametės skautiškojo jaunimo 
vadovės Seserijoje. Todėl ir šioje sueigoje ta tema 
dar buvo nemažai diskutuota.

Kaip ir kasmet, paskutinę metų sueigą “verp
stės” skiria poezijai: kiekviena sesė paskaito po du 
ar tris jai labiausiai patinkančius lietuvių poetų 
eilėraščius. Taip pat, beplanuojant sekančių metų 
veiklą, Verpsčių Verpstės ir jos padėjėjos - Kuodelio 
- pareigoms vienbalsiai buvo perrinktos dabartinės 
vadovės - vyr.sk. Nijolė Martinaitytė Nelson ir s. 
Daila Liubinskienė.

Sesės galėjo pasidžiaugti nauja būrelio nare ps. 
Aušrele Sakalaite, kuri būdama JAV Švietimo tary

bos, Kultūros tarybos ir LSS Vadijos narė, savo 
žiniomis praturtins “verpsčių” sueigas.

Sesei Ritai dėkingos už vaišes ir jaukią aplinką 
jos žaliame miškingame kieme, “verpstės”, sug
iedoję “Ateina naktis”, išsiskyrė iki rugsėjo mėn. 
parafrazuodamos Kr. Donelaičio “Metų” punktelj:

“Ant, saulelė vėl nuo mūs atstodama ritas
Irgi, palikusi mus, greita vakarop nusileidžia.
Vei, atėjo jau laikas verpti ir austi
Ir ilgais vakarais prie posėdžių skobnio susėsti!

Nugi, “Verpstės”, jūs viežlybos gaspadinės,
Jums garbė, kad jūsų verpstės sukasi smarkiai
Ir skautiškųjų darbų kuodelį nupeša greitai!
Jums garbė, kad skautiškos staklės vis trinka,
Ir skautybės audeklas j ritę vyniojasi margas!
Ale, nevenkite dar daugiaus kaip reik pasipurtint

Ir gerųjų darbelių nesišiaušdamos imtis!”

Sesės tiki, kad didžiojo Kristijono rimta dva
sia nesupyks, bet nusišypsos! Gražios vasaros 
“Skautų Aidui” linkėdamos,

VERPSTĖS

PIETŲ AMERIKOS RAJONAS

"PALANGOS" v.
VILA ZELINOJE

Velykų šventės prasideda Verbų sekmadieniu - 
Kristaus iškilmingu įėjimu į Jeruzalę. Mes čia 
einame procesijoje nešdami alyvų ir palmių šakeles.

Mūsų skautai - “Palangos” vietininkija praėjusioj 
stovykloj sausio mėn. išmoko rišti “Vilniaus verbas”. 
Juos išmokė kun. Antanas Saulaitis. Tokiu būdu 
skautai dalyvavo Verbų sekmadienio procesijoje 
nešdami savo padarytas verbas. Tai sudarė gražų 
įspūdį ir vaizdžiai parodė lietuviškų religinių tradicijų 
grožį.

Velykų ryto liturgijoje Lietuvoje tikintieji budi ir 

meldžias visą naktį, nuo šeštadienio vakaro apeigų 
iki Prisikėlimo ryto. Mes to jau nebeįstengiam 
padaryti. Prisikėlimo apeigas su procesija pradedam 
6-tą vai. ryto. Anksčiau procesija eidavo Vila 
Zelinos gatvėmis, o dabar jau užtenka apeiti aplink 
aikštę. Šiais metais procesijoje kryžių nešė šv. 
Juozapo vyrų broliją atstovaująs A.Rudys, Moterų 
maldos apaštalavimo vėliavą - M.Idienė. Skautai 
nešė Lietuvos, Brazilijos ir savo vėliavas. Po skautų 
procesijoje ėjo tautiniais drabužiais apsirengę 
“Nemuno” ir “Rambyno” atstovai nešdami 
Prisikėlusio Kristaus statulą.

Pasibaigus Prisikėlimo Mišioms, kun. Petras 
Rukšys visus pakvietė kavutei. Jaunimas atsinešė 
savo dažytų margučių, žaidė žaidimus.
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KANADOS RAJONAS

Lietuviškoji skautija Hamiltone 2002 m. Kaziuko mugėje.

PAVASARĮ
PRISIMENANT
Toronto skaučių “Šatrijos” tuntas kartu su skautų 
“Rambyno” tuntu paminėjo skautų globėją šv. Jurgį 
savo iškilmingoje sueigoje š.m. gegužės 11 dieną. 
Sueigos metu vyko vilkiukų ir skaučių įžodžiai. Tai 
buvo sezono užbaigimo sueiga, kurią tuntininkė ps. 
Rūta Baltaduonytė - Lemon baigė dėkodama 
vadovėms už gražų vadovavimą, palinkėjo visiems 
puikios vasaros ir kvietė į “Romuvos” 40-ąją sukak
tuvinę stovyklą, pavadintą “Šiaurės žvaigždynu”.

I.M.
(Nuotraukas iš Hamiltono atsiuntė u.s.R.Bagdonienė)

Klebonas Juozapas Žukauskas OEMsu “Šatrijos Raganos" 
būrelio sesėmis v.s. Reg. Bagdoniene ir v.s. A. Vilimiene.

Apdovanotos prityrusios skautės: iš k.: Viktorija Valaitytė, 
Elytė Saplytė, Erika Yčaitė, Andrytė Juknevičiūtė, Julija 
Valiulytė, Jūra Sondaitė, tuntininkė ps. Rūta 
Baltaduonytė-Lemon. Nuo t r. Irenos Meiklejohn

Tuntininkė ps. Rūta 
Baltaduonytė- 
Lemon užriša 

tėvynės ilgesio 
mazgeli įžodį davu

siai skautei Rasai 
Šiaučiūnaitei. Stovi 

vadovės vyr. sk. psl. 
Rasa Saulėnaitė- 

AJello ir vyr. sk. psl. 
Violeta Sriubiškienė. 

Nuotr. Irenos 
Meiklejohn
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SKAUTAI LIETUVOJE

TĖVIŠKĖ TRAUKIA

(Jpninku gimnazijos direktorė ir skautų,-iu, vadovė 
Danguolė Vasiliauskienė su skautais u.s. Feliksą Mockų 
pasitiko prie gimnazijos 225 m. sukakčiai paminėti pamin
klo.

Kaip miela yra lankytis Lietuvoje! Liepos 2 dieną 
Upninkų gimnazijoje teko susitikti su skautų 
vadovais. Gimnazijos direktorė ir skautų,-ių vadovė 
Danguolė Vasiliauskienė pasitiko su gėlių puokšte ir 
supažindino su sesėmis ir broliais. Apžiūrėjome gim
nazijos klases (tylu, nes atostogų metas), muziejų, 
kuriame pasidalijome ir dovanėlėmis. Įdomus gim
nazijos antro aukšto koridorius papuoštas mokinių ir 
meno mokytojų paveikslais. Biblioteka knygomis 
nėra turtinga, bet, atrodo, nuoširdžiai naudojama. 
Salia bibliotekos - salė sueigoms. Čia jau buvo 
paruoštas vaišių stalas. Smagu susitikti bendram
inčius ir kartu pabendrauti prie skanumynų, dali
nantis skautiškomis bei politinėmis mintimis. Po taip 
mielo susitikimo atsisveikinome linkėdami, kad 
Dievo, Tėvynės ir Artimo meilė visus lydėtų skau

tiškame gyvenime ir moksle.
Prieš karaliaus Mindaugo šventę liepos 6 d. dar 

teko pasidžiaugti Tėviškės laukais, miestais ir 
miesteliais; džiaugtis ir kartu liūdėti Kryžių kalne.

Karaliaus Mindaugo šventė prie Lietuvos 
Prezidentūros buvo didinga. Buvo visų karinių dali
nių paradas, daugybė žmonių, prezidento 
V.Adamkaus kalba. Šoko ir dainavo indėnų, 
prancūzų, lenkų ir kt. ansambliai. Buvo įdomu, kai 
prezidentas ėjo aikšte ir visus sveikino.

Po minėjimo ėjau Pilies gatve, ji buvo pilna 
prekiautojų įvairiomis dovanomis. Gale - 
“Kalnapilio” restoranas ir aikštelė, kurioje iš minėji
mo aikštės atėję dainininkai ir šokėjai tęsė toliau 
programą. Čia apsilankė ir prezidentas V.Admakus 
su ponia. Aukštuosius svečius dainininkai pakvietė 
už stalo ir vaišino linksmindami dainomis ir tautini
ais šokiais. Po vaišių šokėjai svečius pašokdino ir 
atsisveikino.

Buvo miela ir malonu dalyvauti tokioje neeilinė
je šventėje.

F.M.

apninku gimnazijos bibliotekoje svečiai ir skautai.
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Mindaugo dienoje 
Prezidentas Valdas 

Adamkus su ponia buvo 
pavaišinti parkelyje prie 

“Kalnapilio” restorano.

Visos nuotraukos v.s.
F. Mockaus

"KUPETA T .
Pasibaigus mokslo metams, egzaminams, mok

sleiviškiems rūpesčiams, prasidėjusi vasarėlė vėl 
visus skautus, kandidatus, vadovus sukvietė 
pasibūti “kupetoj” j jau seniai telšiškių skautų 
pamėgtą stovyklavietę prie Virvytės, netoli legen
domis apipintos Laumės Pėdos. Čia birželio 19-26 
dienomis vyko Lietuvos skautijos Telšių krašto 
vasaros stovykla “Kupeta 2002”. Joje dalyvavo net 
102 stovyklautojai, kurių mažiausiam buvo tik 7 
metai. Šiais metais į stovyklą ir vėl buvo atvykę 5 
jauni žmonės su klausos negalia iš Panevėžio 
kurčiųjų mokyklos.

Sugužėję, sugarmėję - kas iš Telšių, Luokės, 
Plungės, Rietavo, Sedos, Šiaulių - sukruto įsireng- 
inėti stovyklavietę. Vieni nešė malkas, kiti plušėjo 
virtuvėje, dar kiti statė stovyklinius įrengimus. 
Dirbdami, bendru tikslu bei sunkumais besidalinda
mi, nė patys nepajuto kaip per keletą valandų įgijo 
naujų pažįstamų, draugų, o ir su buvusiais tapo 
artimesni.

Antrą dieną visi rinkosi j iškilmingą stovyklos 
atidarymo rikiuotę. Plungės vikaras Saulius-Paulius 
Bytautas OFM, Luokės klebonas K.Leščiauskas bei 
kun. V.Viktoravičius prie pačių stovyklautojų pas
tatyto altoriaus aukojo šv. Mišias. Nuostabus ir kartu 
liūdnokas jausmas buvo dalyvauti perkeitimo 
paslaptyje, kada visai čia pat girdi medžių 
šlamėjimą, upės šniokštimą, paukščių čiulbėjimą ir 

kartu žinoti, jog šalia yra ir tie, kurie viso to negirdi...
Į atidarymą buvo atvykęs būrelis kviestų ir labai 

lauktų svečių: Telšių savivaldybės Švietimo skyriaus 
vedėjas V.Kleiva, Luokės seniūnė G.Linkuvienė, 
Žemdirbių asociacijos pirm. V.Barsteiga, Sedos vid. 
Mokyklos direktorė, Luokės klebonas 
K.Leščiauskas.

Ėjimas Dievo link visos stovyklos metu buvo 
kažkuo ypatingas. Kasdien po pusryčių stovyklauto
jai būrėsi į susikaupimo valandėlę. Šių metų tema 
buvo “Malda”. Tiek stovyklautojai, tiek svečiai viso
je stovyklavietėje galėjo paskaityti ir apmąstyti ant 
medžių prisegtų įvairių gyvūnėlių maldeles, kurios 
buvo parengtos pagal knygelės “Nojaus maldos” 
tekstus. Baigiantis stovyklai apsilankė dešimties 
jaunų žmonių evangelizacinė grupė “Kerigma” iš 
Olandijos, kuri savo buvimu, skautiškai metodikai 
artimais žaidimais, įvairiais užsiėmimais pagyvino ir 
dvasiškai praturtino stovyklinį gyvenimą.

Kiekviena diena kažkuo išsiskyrė iš kitų. 
Šeštadienį beveik visus skautus aplankė gausus 
būrys tėvelių. Kai kurie jų vakare dalyvavo 
Biržuvėnų dvare vykusiame “Manzanos” koncerte. 
Biržuvėnų dvaro muziejaus įkūrėja, bibliotekos 
vedėja A.Simonavičiūtė nuoširdžiai džiaugėsi, kad 
toks smagus jaunų žmonių būrys, pasak jos “gražus 
Lietuvos žiedas”, linksmu klegesiu kasmet nors ir 
labai trumpam išjudina visus Biržuvėnus. Na, o kitą 
rytą laukė truputį tolimesnis žygis. Pėsčiomis nuke
liavę į Luokę, stovyklautojai dalyvavo sekmadienio 
šv. Mišiose, kurias aukojo kun. V. Viktoravičius ir 
klebonas K. Leščiauskas. Pasimeldę ir pasistiprinę,
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“Sakalų” skilties komanda iueikinėjo skautiškų kliūčių ruožą: 
Mindaugas Dapšys, Mindaugas Norkus, Tomas Storpirštis, Paulius 
Remeza ir Simonas Gedvilas.

Broliai ir sesės šoka prie Biržuvėnų dvaro, kur koncertavo 
“Manzana" grupė.

“Ramunių” skilties ir stovyklos vadovų pasirodymas prie laužo.

visi ketino traukti Šatrijos kalno link. 
Tačiau kaip iš kibiro be perstojo pilantis 
lietus bei šaltas vėjas pakeitė planus. Vėl 
visi grįžo j Luokės bažnyčią, kur du mažieji 
bičiuliai davė Jaunesniojo skauto įžodį ir 
jiems buvo užrišti oranžiniai kaklaraiščiai. Į 
skautų tarpą, duodami Skauto įžodį, 
įsijungė net 25 sesės ir broliai. Be to, 
stovyklos metu šeši skautai geltoną kak
laraištį pakeitė vyšniniu, taip prisiimdami 
dar atsakingesnį ir sudėtingesnį skautavi- 
mo kelią. Keturios vadovės davė 
Suaugusio skautybėje įžodį ir joms buvo 
užrišti pilki kaklaraiščiai.

Bene daugiausia susidomėjimo 
sulaukė paskutiniosiomis stovyklos 
dienomis vykusi Sporto diena. Kliūčių 
ruožas visiems turbūt labiausiai įstrigs 
atmintin savo labirintu, siūbuojančiu rąstu, 
stačiu skardžiu, per upę ištemptomis 
lygiagretėmis, o labiausiai “purvo vonia” - 
kiekvienai komandai, net ir stovyklos 
štabo nariams, kurie mielu noru dalyvavo 
estafetėje, teko pilvu prašliaužti žliugsinčio 
purvo duobę, Turbūt komentarai 
nereikalingi...

Nuplovę visus nešvarumus ir prakaitą 
gaiviame Virvytės vandenyje, visi pradėjo 
ruoštis stovyklos uždarymui. Vakarop kun. 
V.Viktoravičius aukojo šv.Mišias. Visi 
dėkojo Dievui už šią smagią stovyklą, 
žmones, kurie pagelbėjo, kad stovykla 
būtų šauni, kartu praleistą laiką, naujus, 
senus pažįstamus ir meldė Jo pagalbos 
darant gerus darbus savo artimui bei 
palaimos toliau žingsniuojant skautavimo 
keliu.

Gž stovyklos metu suteiktą paramą 
nuoširdžiai dėkojame Kišonienės ir 
R.Staigienės firmai “Restera”, GAB 
“Telsoda” direktorei S. Milašienei ir 
visiems, kurie reikiamu mus palaikė.

Jovita Sarpnickytė
LS Telšių krašto seniūnė
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NAUJA ŽAIDIMŲ 
KNYGA
2002 metais Lietuvoje išleista v.s. 
fil.Antano Saulaičio SJ paruošta žaidimų ir 
sielovados pratimų jaunimui knygelė “Kito 
link”. Spausdiname keletą ištraukų -

Modernus pasaulis mus bando išmokyti, kad 
vienintelis būdas žaisti ir sportuoti yra varžybinis: 
vienas žaidėjas, viena rinktinė ar sportininkas laimi. 
Įtampa ir varžybos - svarbus dalykas. Milijonai vaikų 
bei jaunų žmonių svajoja apie profesionalų sportą, o 
profesionalių sportininkų pasaulyje yra ne tiek jau 
daug. Gal tiek pat nuotykių ir džiaugsmo savo skau
tams ir skautėms suteiksime, žaisdami kiek skau- 
tiškesnius žaidimus, kuriuose visi varžosi, stengiasi 
kiek gali, - ir visi laimi.

ŽAISKIME!

Nakties sargyba. Labai tamsią naktį (visiems 
užrištos akys) prireikė visiems tyliai be žodžių 
išsirikiuoti, kad kunigaikštis matytų visus savo 
gyventojus. Visi gyventojai rankas turi sukryžiuoti 
ant krūtinės. Tada kunigaikštis prašo visus sustoti 
pagal ūgį...

Kūlgrinda. Esate senovės lietuviai, kurie trauki
asi nuo priešo per klampias pelkes į saugią pilaitę 
miškų gilumoje. Pasitaikė, kad visas būrys beei
damas kūlgrinda - akmenų taku pelkėse, apie kurį 
žino tik vietiniai gyventojai, - staiga išgirdo 
kryžiuočių žingsnius ir jų žirgų kanopų bildesį. Turite 
skubiai visi sustoti ant 50 cm (pusė yardo) skers
mens akmens ir taip išstovėti bent dvi minutes, kol 
priešas prajos.

Laivai audroje. Kiekvienas žaidėjas nusipiešia 1 
metro skersmens “laivą” - ratą smėlyje, - užrašo 
laivo pavadinimą. “Jūra” neturi laivo, tai vaikšto 
tarp ratų ir aplink, kol sušunka: “AUDRA!” 
Kiekvienas žaidėjas bando sugrįžti į savo laivą, o 
“jūra” gali įlipti į bet kurį ratą. Kol “jūra” vaikšto, visi 
kiti žaidėjai eina paskui žąsele. Nespėjęs rasti savo 
“laivo”, tampa “jūra”.

Kito link
Žaidimai ir sielovados pratimai jaunimui

HWQC ku'1 AMANAS SAUtAfRS SJ

Gelbėjimosi ratas. Stora virvė padedama ant 
smėlio (žemės ar grindų), surišta į ratą. Kiek galima 
daugiau žaidėjų susėda ant žemės, abiem rankomis 
įsikimba į virvę. Davus ženklą, visi kartu stojasi.

Žvėryne. “Strutis” gaudo visus, išskyrus tuos, 
kurie yra saugūs, - jeigu atsistoja ant vienos kojos, 
sulenkia kitą (kaip strutis ar gandras) ir rankos 
pirštais sugnybia sau nosį. Reikia riboti šį saugaus 
stovėjimo laiką, pavyzdžiui, iki 3 ar 5 sekundžių. Jei 
lėtai sekasi, tegul gaudo du “stručiai”.

Žąselė. Žaidėjai laisvai vaikštinėja. Davus 
ženklą, užsimerkia ir sustoja žąsele pagal abėcėlę, 
garsiai kartodami savo vardą. Arba išsirikiuoja 
pagal metus, garsiai kartodami savo gimimo datą, 
ar pagal ūgį. O atsimerkę - pagal spalvą (marškinių, 
kelnių).
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KŪLGRINDA
KŪLGRINDA yra iš akmenų ar rąstų padarytas 
slaptas kelias po vandeniu. Tokiu kūlgrindos keliu 
galėdavo eiti tik tie žmonės, kurie jį gerai žinojo, 
nes kelias būdavo vedamas ne tiesus, o vingiais. 
Priešams užpuolus pilį, kol vyrai kariaudavo, 
moterys ir vaikai tokiomis kūlgrindomis galėdavo 
per ežerus ar pelkes pereiti į saugesnes vietas pasislėpti.

■s. . } Šiame
j žaidime 

3 / į ežero
D / viduryje 

j/ esančią
salą galime 

lengvai nueiti, 
nes turime nurodymus, 

kiek akmenų žengti į 
ną pusę> kad nePaklystume.

t?- o rt -* < P 2 »
—_______
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M anaging Editor (Name and complete mailing address)
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10. Owner (Do not leave blank. U the publication Is owned by a corporation. give the name and address of the corporation immediately followed by the 
names and addresses of all stockholders owning or holding 1 percent or more of the tola! amount of stock. If not owned by a corporation, give the 
names and addresses of the individual owners. If owned by a partnership or other unincorporated firm, give its name and address as wet! as those of 
each individual owner. If the publication is published by a nonprofit organization, give its name and address.)

Full Name Complete Mailing Address
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11. Known Bondholders, Mortgagees, and Other Security Holders Owning or 
Holding 1 Percent or More of Total Amount of Bonds. Mortgages, or 
Other Securities. If none, check box --------------------------------- ---------- -------------► Malone

cull Name_______ Complete Mailing Address

12. Tax Status (For completion by nonprofit organizations authorized to ma3 at nonprofit rates) (Check one)
S?Junc,ion>and nonprofit status of this organization and the exempt status for federal income lax purposes: 
Aa Has Not Changed During Preceding 12 Months
□ Has Changed During Preceding 12 Months (Publisher must submit explanation of change with this statement)

16. Publication of Statement of Ownership
^Publication required. Will be printed In the Sg/^y Issue of this publication. □ Publication not required.

13. Publication Trtlo 14. Issue Date for Circulation Data Below

IS.
Extent and Nature of Circulation Average No. Copies Each Issue 

During Preceding 12 Months
No. Copies of Single Isaue 
Published Nearest to Filing Dale

a. Total Number of Copies (Netpress run) IZSZ 1351

b. Paid and/or

(D Paid/Requesled Outside-County Mai Subscriptions Staled on 
Form 3541. (Include advertiser’s proof and exchange copies) ~ICMD 7S7

(2) Paid In-County Subscriptions Slated on Form 3541 
(Include advertiser's proof and exchange copies) 237

Circulation (3) Sales Through Dealers and Carriers, Street Vendors. 
Counter Sales, and Other Non-USPS Paid Distribution

(4) Other Classes Mailed Through the USPS czrtfi 333
*?• Total Paid andfor Requested Circulation v

(Sum of 15b. (1). (2),(3),and (4)) F /■Z.5S /53 1
dFree

Distribution 
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(V Outside-Counly as Stated on Form 3541 £22
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(3) Other Classes Mailed Through the USPS

e- Free Distribution Outside the Mail 
(Carriers or other means)

Tolal Free Distribution (Sum of 15d. and 15e.) j>

9 Tolal Distribution (Sum of 15c. and 15f)
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Copies not Distributed <z-C> 'Z-O
Tolal (Sum of 15g. and h.) IZ53 1351

i- Percent Paid ancVor Requested Circulation 
(15c. divided by 15g. bines 100) IOOa/v lOtT/p

17. Signature and Tjtle of Editor, Publisher, Business Manager, or Owner

ŽD/TO*._____________________________________________________________ _
I certify that all information furnished on this form is true and complete. I understand that anyone who furnishes false or misleading information on this form 
or who omits malc'lnl or information requested on the form may be subject to criminal sanctions (including fines and Imprisonment) and/or civil sanctions 
(including civil penalties).

Date

0^-13-00.

“Skautų aidui” pranešimus, straipsnius, nuotraukas atsiuntė:
v.s.N.Užubalienė, Chicago, IL, v.s.fil. A.Saulaitis SJ, Vilnius, s.fil.A.Dundzila, Port Orange, FL, D.Zduobienė, 
Westleigh, Austr., v.s. R.Karvelienė, Northville, Ml, ps.kun. V.Viktoravičius, Telšiai, v.s. B.Prasauskienė, Lomita, CA, 
v.s. F.Mockus, Toronto ON, s. l.Meiklejohn, Toronto, ON, v.s. G.Juškėnas, Cleveland, OH, v.s. V.Dilba, South 
Boston, MA. Visiems nuoširdus ačiū.
Ačiū JAV Atlanto rajono “Žvėryno” stovyklos viršininkams s.fil.G.Adomkaitienei ir v.s.V.Dilbai už dovanas - stovyk
linius marškinėlius ir laikraštėlį, kurį malonu paimti į rankas, džiugu skaityti.
“Gabijos” t. tuntininkė v.s.Rasa Karvelienė “Skautų aidui” nuolat, kaip ir kiti mieli bendradarbiai, atsiunčia Detroite 
vykstančių skautiškų Kūčių, Kaziuko mugės ir stovyklų aprašymus. Šį kartą verčiant gausias “Draugystės tilto” 
stovyklos nuotraukas, dvi iš jų staiga iškrito iš rankų... Pasižiūrėkite. Tikiuosi, kad sutiksite jog sesė Vija ir brolis 
Tadas yra patys drąsiausi gamtos draugai!
Nuoširdus ačiū ps.fil.Liudui Volodkai už pagalbą rokuojantis su nauju lietuvišku raidynu kompiuteryje. i

Sesė Alė N.
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“Merijos” tunto jurų skautės sveikina ir siunčia geriausius linkėjimus iš gražaus Rako miško.

Gyvename lyg “Pasakų šalyje” tarp žaliuojančių miškų ir blizgančio ežero.
Dirbame, žaidžiame ir dainuojame kartu skautiškoje nuotaikoje.

y Gero vėjo!
j.v.s. Viligailė Lendraitienė

pastovyklės “Gyvasis Vanduo” viršininkė
j.s.fil. Rūta Kirkuvienė

pastovyklės viršininkės pavaduotoja
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