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„AŠ PASIŽADU . .
a

Jfeiš esu tokiam gyvenimo laikotarpy, kada man reikia 
daug spręstiapie savo ateitį.Turiu nuspręsti,ką aš noriu 
studijuoti, koks darbas bus man tinkamas ir kaip jam 
pasiruošti? Neužilgo, kaip kitos jaunos mergaitės, aš 
pradėsiu galvot apie šeimą. (Tik prašau nesirūpinti, dar 
negreitai.) Ir kaip kitos kandidatės, kurios čia yra 
susirinkusios, aš turiu dabar savęs paklaust, „Kokią įtaką 
ta lietuvybė, ta skautybė turėjo mano gyvenime? Kaip 
svarbi ta įtaka bus vėliau mano ateityje?” Anksčiau tuos 
klausimus man atsakydavo kiti — tėveliai, mokytojai ir 
vadovai, o dabar aš turiu pati apsispręsti.

Apsisprendimas apie lietuvybę nėra sunkus. 
Lietuvybė nėra tik įtaka man. Nei aš esu lietuvaitė! Tik 
dabar galiu įvertinti, kiek darbo Mamai buvo mane 
užauginti ir man perduoti lietuvių kultūrą. Aš atsimenu, 
kiek aš verkdavau ir rėkdavau, kai reikėjo važiuot į 
šeštadieninę mokyklą. Man taip nepatiko: Aš tik norėjau 
pasilikt namie ir žiūrėt,cartoons’, kaip darė visos kitos 
mano draugės. Bet iš meilės, Mama mane privertė. Dabar 
esu jai tikrai dėkinga. Man duoda didžiausią

O kai užaugom ir tapom skautėm, reikėjo priimt daugiau 
pareigų. Pavyzdžiui, prižiūrėti, kad visos stovyklos 
bulvės neprisviltų, būti gera laužavedė ir prižiūrėti, kad 
neužmigtų mergaičių pastovyklės sargyba. Dabar, kai esu 
kandidatė, man reikia savęs klausti, ar esu pasiruošus 
pirimt, iki šiol, savo didžiausią pareigą — tai yra pildyti 
vyresnių skaučių įžodį? Atsakyt šį klausimą man reikia 
suprasti, ką ši pareiga reikalauja, ir man reikia savęs 
paklaust, „kodėl aš noriu ją apsiimt?”

Aš suprantu, kai duodu įžodį, pasižadu visam 
gyvenimui laikyti skautiškus ryšius. Aš noriu aktyviai 
dirbti skautų organizacijoj. Ruošdamasi vyresnių skaučių 
kandidačių programai, aš pradėjau suprast, kiek darbo 
tokia pareiga iš manęs reikalauja. Per pereitas Kalėdas 
mes visos pravedėm skilties sueigą. Sąžiningai susirinkom 
visas medžiagas reikalingas šiaudinukams daryt, bet 
mūsų programa buvo silpna. Sesė Sodeikienė bandė mus 
įspėti, bet mes jos įspėjimo neklausėm. Medžiagas 
turėjom, bet kai reikėjo viską lietuviškai paaiškint ir 
mergaitėms darbą įdomiai pravesti, supratau kad mes 
tikrai nebuvom gana pasiruošusios. Kai matau kiek 
darbo reikia įdėti tik dėl skilties sueigos, man galva 
sukasi, kai pagalvoju, kiek pasiruošimo reikės tunto arba 
rajono sueigoms.

VYRESNIOJI SKAUTĖ RUOŠIASI ĮŽODŽIUI

pasididžiavimą kai žmonėms sakau, ,J’m Lithuanian.” 
T as skirtumas tarp manęs ir kitų žmonių stiprina mano 
charakterį ir duoda man geresnį gyvenimo supratimą. 
Būdama pati skirtinga nuo visų, aš galiu geriau kitus 
suprasti.

O skautiška organizacija buvo man kitokia mokykla. 
Per ją aš ne tik sustiprinau savo tautinę meilę, bet ir daug 
daugiau išmokau! Pavyzdžiui, stovykloj mums reikia 
praktikuoti atsakomybę ir draugystę, ir reikia išmokti 
kaip su kitais sugyventi.

Visa tai yra svarbios ir prasmingos pamokos, bet aš 
esu labiausiai dėkinga, kad per skautavimą suradau tokių 
puikių draugų. Turbūt mes taip gerai sugyvenant, nes 
kartu užaugom: ir visos suprantam, kaip svarbu yra mylėt 
savo lietuvišką tautybę. Skautavimas mus išlaikė vienam 
draugiškame būryje tuo tarpu, mano amerikietės draugės 
pasikeitė kas porą metų. Aš žinau, kad savo skautiškas 
drauges turėsiu amžinai. Kas metus stovykloj ta 
draugystė yra sustiprinama. Dabar šis įžodis reikalaus, 
kad. ateinančiais metais mes kartu gražiai susigyven- 
tumėm ir dirbtumėm.

Kitą labai svarbią pamoką kurią per skautes išmokau, 
tai yra atsakomybė. Po mažu pradėjom, ir kaip visom 
mažom mergytėm mums reikėjo, išmokti kaip greitai ir 
tiesiai išsirikiuoti ir atmintinai atsimint paukštyčių įžodį.

Tai kodėl aš norėčiau tokį amžiną darbą priimti? 
Matau, kaip sunkiai mano Mama dirbo mane lietuviškai 
užauginti, ir Jūs vadovės taip pat sunkiai dirbot man 
parduoti skautiškumą. Jums visoms esu labai dėkinga! 
Aš suprantu kad ta meilė, kaip ir Mamos, buvo man 
dovana. Aš noriu tą jūsų dovaną perduoti ir kitom, 
tęsdama jūsų darbą. Mano atsakomybė bus kitom 
skautėm. Aš noriu kitiems atiduoti tą meilę, kuri man 
buvo duota. Tai, mano nuomone, yra tikra reikšmė 
vyresnės skautės pasižadėjimo. —•,,Vita Altą

«
EISIU LIETUVOS KELIU

AJ Atvažiavusi į stovyklą, aš jau buvau parašius temą, 
bet po ilgos savaitės sunkaus darbo ir visokių įvykių, aš 
nutariau parašyti kitą temą. Aš pajutau, kad buvo mano 
pareiga temą pakeisti, nes šioje stovykloje suradau daug 
svarbių stiprių jausmų, į kuriuos anksčiau nekreipiau tiek 
dėmesio, kiek reikėjo. Šią savaitę buvo proga daugiau
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pagalvoti apie vyresnių skaučių tikslų, ir kodėl aš noriu 
savo visų gyvenimų atiduoti lietuvybei ir skautavimuĖ 
tęsti skaistybės idėjų pagal Baden Powell — tarnauti 
Dievui, Tėvynei, artimui, ir dirbti lietuvių tautos ir krašto 
gerovei.

Pasiruošimas vyresnės skaučių įžodžiui yra didelis ir 
svarbus darbas. Su tuo pasiruošimu negali įvykti 
nesusipratimų. Kadangi mes visos vyresnės skautės 
kandidatės neatvažiavom kartu į stovyklų, buvo ir 
sunkiau kartu dirbti. Būnant skautėm ir gerom draugėm, 
šis darbas turėtų mus suartinti. Y ra gera turėti varžybas 
tarp skilčių: kas geriausiai atliks savos pareigas, stengsis 
įdėti daugiau darbo negu prašoma ir kas užsidirba garbės 
gairelę, bet kai prasideda varžybos tarpusavyje, skiltyje, 
tai jau blogai. „Skautė naudinga ir padeda artimui. 
Skautė draugė savo artimui ir sesuo kitai skautei.” Šiedu 
įstatai turėtų mum priminti, kad mes turime viena kitai 
padėti. Ne tik draugės, bet ir visos skilties narės turi 
laikyti stiprius ryšius tarp savęs, su kitom skiltim, su 
tuntu, ir su visom skautėm pasaulyje. Kaip geros draugės 
pasidalina savo gyvenimo džiaugsmais ir vargais, taip 
turėtų eilgtis ir visos skautės.

Šiais metais mes minime50 metų nuo didžiojo liet 
tautos atgimimo dainiaus Maironio mirties. Su pag 
visi lietuviai ji mini, jo tėvynės atgimimo-prisikė 
viltimi gyvena. J o žodžiai ir motyvai yara labai įspūū 
Mes turime pasiekti šviesių, garbingų Lietuvos a 
kurių mes galime pasiekti su kova ir darbu, pergyveni 
šias Maironio eiles:

„Į darbų broliai, vyrs į vyrų
Tarnauti mokslu atkakliu
Paimsi arklų, knygų, lyrų 
Ir eisim Lietuvos keliu.”

Mums lietuviams skautams ir skautėms 
sukaktuviniai Maironio metai turėtų būti ypat: 
prisimintini, nes sekdamijo „Raseinių Magdės” įžangi 
posmo pamokymų, kad

„Mylėk, lietuvi, tų brangių žemę
Kame nuo amžių tėvai gyveno . . .”

mes atliksime savo skautiškų pareigų tarnauti savo 
tėvynei — Lietuvai!

Rita Čekanauskaitė

K SENELIAI NAMUOSE
ai žmonės ilgiau gyvena, negu prieš 100 metų, 

pasaulyje yra daugiau vyresnio amžiaus žmonių. Nors 
mieste gyvenančios šeimos neretai išsiskirsto po savo 
namus ir butus, seneliai kartais gyvena su savo vaikais ir 
anūkais dėl sveikatos, ekonominių sųlygų arba padėti 
vaikučius, savo vaikaičius auginti.

Žinoma, vaikai namuose tada mato dvi grupes tėvų— 
savo tėvus ir savo tėvo ar motinos tėvus. Labai daug kas 
tada vaikus globoja, ir gali kartais ilgiau užtrukti, kol 
jaunuolis tampa atsakingas už savo gyvenimų. Kartais 
šios dvi tėvų kartos susikerta dėl vaikų auklėjimo ar dėl 
kitų priežasčių.

Todėl, ar seneliai gyventų kartu namuose, ar dažniau 
ar rečiau bendrautų su savo vaikais ir vaikaičiais, šeimos 
stengiasi taip vaikučius auginti, kad visi galėtų iš senelių 
ilgos ir plačios patirties pasimokyti.

Senelė patenkinta, jei ji naudinga. „Senele, 
papasakok man pasakų” — irsenelei niekad nenusibosta. 
Iš ko gi išmoksi geriausius receptus, iš kur išgirsi apie 
„gerus senuosius laikus”, jei ne iš seneliiį? Kas nenuvarsta 
su mažais vaikais nuolat kalbėti ir šnekučiuotis
lietuviškai?

Seneliai nėra šeimos tėvai, nes jų vaidmuo yra labai 
ypatingas ir jiems naujas. J ų atsakomybė kitokia. Seneliai 
daug patyrė gyvenime — ir gali jaunesniems duoti jėgos ir 

pavyzdžio nenusiminti, kai sunku. Jei gali sulaikyti 
perdėtų užsidegimų ar įkarštį, sulyginti peštynes šeimoje, 
nesikišdami j jaunos šeimos reikalus, bet patardami. 
Seneliai padeda jauniesiems gerbti savo tėvus, 
palaikydami jų autoritetų (bet nebūdami jų vietoje) .

Senelių jausmai kitokie, negu tėvų, nes ir atsakomybė 
kita. Dabar jie gali laisvai mylėti ir paikyti savo anūkus, 
raminti, aiškinti, taisyti. Seneliai geriausia perduoda 
žmonių jausmus, pergyvenimus, patirtį. Tų žino ir jauni
tėvai — tapę tėvais, pagaliau supranta savo tėvelius, savo 
vaikų senelius. O jauniausieji išmoksta gerbti vyresnio 
amžiaus žmones, sugyvendami su savo močiute ir seneliu.
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MANO KELIONĖS 
LIETUVOJE

T P < j. Į • T
JLJėktuvas nusileido Lietuvoj, kur 

aš ir mano bendrakeleiviai išlipom 
iš Rusiško „Aeroflot”. Giminės 
laukė manęs už geležinės tvoros, 
kaip uždaryti kaliniai. Koks graudus 
momentas, kai penkiolika giminių 
pasitiko mane kaip karalaitę su 
gėlėmis, šampanu ir aprišo mane 
juostą išausta žodžiais: „Laimute, 
Sveikiname tave tėvų žemėje”. O 
aš nei vieno nepažinau. Neilgai 
užtruko ir aš pasijutau kaip 
namiškė. Praėjo porą valandų, ir 
norėjau visados pasilikti tėvų gim
tam krašte.

Čia Lietuva, mano tėvų gimtinė, 
apie kurią tiek daug girdėjau, bet 
man buvo taip gaila pamatyti kaip 
lietuviai yra nuskriausti, — net tie, 
kurie gyvena dideliuose 
miestuose, kaip Kaune. Kai kurie 
namai neturi įvesto vandens. Vedę 
vaikai dažnai turi gyventi su tėvais, 
nes trūksta butų. Trūksta ir darbų, 
ir dėl to žmonės dirba kokį jie 
darbą begautų.

Kas Am'eriikoj galėtų įsivaiz
duoti, kad daktarui reikėtų taupyti 
penkiolika metų nusipirkti mašiną, 
kuri čia kainuotų penkis 
tūkstančius dolerių? Arba kas 
pagalvotų, kad koks nepažįstamas 
žmogus ateitų pas tave į viešbutį ir 
prašytų, kad jam duotum kelnes ar 
ką nors panašaus?

Man buvo įdomu, kai viena 
moteris iš mūsų ekskursijos, slaptai 
iš Vilniaus išvažiavusi, buvo milici
jos pagauta ir grąžinta į miestą. 
Užtruko ištisą dieną apmokėti 
trisdešimt rublių pabaudą, nes 
reikėjo aiškintis su devyniais 
žmonėmis.

Man teko nuvažiuoti į Pijoneri- 
jos stovyklą netoli Kauno marių. 
Mums išlipus iš autobuso, trys

Trakų pilis

šimtai vaikučių mus pasveikino 
plojimu ir lietuviškais šūkiais. Jie 
ten stovyklauja labai gražiame 
miške. Bet kur tik žiūri iškabinti 
Lenino paveikslai! Iškeliant 
vėliavą, gaila, kad ne mūsų 
trispalvę, bet raudoną komunistinę 
vėliavą.

Turėjau progos pakalbėti su 
vienu žmogum, kuris man sakė, 
„Rusai gauna mėsą, o lietuviai 
kaulus.” Ir taip tikrai yra. Maskvoj 
mėsos galima pirkti, kiek nori, o 
Vilniuje ar Kaune žmonės visą 
dieną stovi eilėje į mėsinę kur tik 
dvi dešros padėtos.

Vienas dalykas, mane 
nustebinęs, tai kad visi lietuviai 
kalba lietuviškai, o ne rusiškai. 
Lietuvoj žmonės yra labai nusistatę 
prieš komunizmąj nes jų tautybė 
yra jiems brangiausia. Tai pajutus, 

pasidarė gėda: gyvenant laisvame 
krašte yra daug lengviau likti 
lietuvaite negu Lietuvoje.

Sugrįžus namo, esu dėkinga, 
kad gyvenu laisvame krašte. 
Amerikoj aš turiu tą laisvę išlaikyti 
savo lietuvybę ir didžiuotis savo 
tautybe. Man nereikia bijoti 
prisipažinti, kad aš esu lietuvaitė.

Man buvo labai liūdna palikti 
savo naujai pažintus gimines. 
Sunku įsivaizduoti, kad jie 
niekados neturės tokios laisvės, 
kaip mes turime. Man sunku 
širdyje, kad mūsų broliai negali 
išvažiuoti iš okupuotos Lietuvos ir 
turi mirti rusų kaliniais.

Ar ne mūsų pareiga. išlaikyti 
Lietuvybę laisvame krašte?

Laima Sturonaitė
(Los Angeles)
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PLJS JAUNŲ
DAILININKŲ 

RINKTINĖ MENO

SKAUČIŲ
ŽENKLELIAI

tarptautinis
Barbadai
Čilė
Danija
Domininkonų Respublika
Dramblio Kaulo Pajūrys
Egiptas
Indija
Iranas
Ispanija
Italija
Izraelis
Jamaika
Japonija
Kanada
Kinija
Korėja
Libanas
Libija
Lietuva
Liuksemburgas
Meksika
Panama
Peru
Šri Lanka
Tailandija
Turkija
Venesuela
Zambija

PARODA

1983 m. birželio 21 — liepos 9 
d.d. Pasaulio Lietuvių Dienų mętu 
įvyks Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos jaunų dailininkų rinktinė 
meno paroda. Paroda, tęsis tris 
savaites ir bus išstatyta Ilinojaus 
universiteto Čikagoje 
architektūros fakulteto (School of 
Architecture, Art and Urban Plan
ning) meno galerijoje. Parodos 
oficialus atidarymas įvyks birželio 
24 d. 5-7 vai. vak. Lietuvių kilmės 
jaunimas iki 33 m. amžiaus 
kviečiamas savo darbų skaidres ar 
nuotraukas įteikti komisijos pir
mininkei Birutei Šontaitei, PLD 
Raštinė, 5620 S. Claremont Ave., 
Chicago, IL 60636. Kiekvieną 
skaidrę ar nuotrauką reikia 
pažymėti savo vardu ir pavarde, 
pavadinimu, technika ir dydžiu. 
Skaidres ir nuotraukas prašoma 
įteikti iki kovo mėn. 1 d. Skaidrės ir 
nuotraukos bus grąžinamos tik 
kartu atsiuntus adresuotą ir 
užmokėtą voką (self-addressed, 
stamped envelope).

Ši paroda suteiks progą 
pasirodyti ne tik lietuvių bet ir 
plačiai amerikiečių visuomenei. 
Jauni lietuviai dailininkai skatinami 
savo darbų skaidres kuo greičiau 
įteikti. Turinys klausimų prašomi 
kreiptis tuo pačiu adresu.

Kiekvienas ženklelis ką nors 
ypatingo turi kraštui nurodyti!

(Atsiminti krašto kalbą, rašybą, 
herbą, vėliavą,‘tikybą, gamtą)

Skautybės tikslas yra jauniems 
žmonėms duoti įdomių užsiėmimų, g 
kuriais jie vystytų savo būdą, sveikatą 
ir nagingumą.

■šlife fe s^fe ®$fe ^Ife cįlfe įffe Wfe «JlfeSSįp
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ISTORINĖS LIETUVIŲ
VĖLIAVOS

tJ |eigu reikėtų visas lietuvių 
vėliavas surinkti ir nupiešti, turbūt 
netilptų visame „Skautų aide”! 
Mums žinomiausios yra dvi vėliavos: 
valstybinė ir tautinė (trispalvė). Nuo 
senovės lietuviai turėjo įvairias 
vėliavas, ypač Didžiojoje Lietuvos 
Kunigaikštijoje įvairūs didikai ir 
kariuomenės daliniai.

Seniausioji žinoma vėliava yra su
Gedimino stulpais ir kiek vėlesnė su 
Vyčiu. Nepriklausomos Lietuvos 
trispalvė buvo parinkta jau 
Nepriklausomybę paskelbus.

Pažiūrėkime į kai kurias istorines 
vėliavas.

3. KARIUOMENĖS VĖLIAVA. 
Aišku, nebuvo vienos vėliavos visai 
senovės Lietuvos kariuomenei.

6. ARTILERIJOS VĖLJAVA. 
XVIII-tame šimtmetyje Lietuvoje 
artilerija (todėl ir vaizduojama 
patranka!) buvo išsivysčiusi labai 
gerai.

Atskiri pulkai ar kurio kunigaikščio 
kariai turėjo savo vėliavas. Vėliavų 
ženklai ir papuošimai būdavo pan
ašūs į kitų Europos šalių simbolius ir 
puošmenis, dažnai ir religinio 
pobūdžio. Čia XVI-XVII a. pavyz-
dys.

7. ŽEMAITIJOS VĖLIAVA. 
Žeimaitija — svarbi Lietuvos dalis. 
N uo seno jos ženklas arba herbas yra 
lokys. Kai Žemaitijos didikai 
vykdavo į seimą, jie nusiveždavo
savo vėliavą.

1. GEDIMINO STULPAI arba
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vartai arba pilis (kartais vadinta ir 
Mindaugo). Raudonoje vėliavoje 
balti pilies kuorai (bokštai) žinomi 
bent nuo XV amžiaus arba virš 500 
metų. Tais laikais nebuvo papročio, 
kad valstybė turėtų vieną vėliavą, 
nors XIII a. Danija jau tokią turėjo.

2. VYTIS yra vienas seniausių 
Lietuvos simbolių, turbūt vaizduoja 
kunigaikštį. Vytis yra raitelis, raitas 
karys. Tas pats simbolis naudotas 
Lietuvos pinigams pažymėti ir vėliau 
tapo valstybės herbu. Abi vėliavos 
buvo sudėtos į vieną ir pavadintos 
Lietuvos valstybine vėliava, su 
Gedimino stulpais vienoje pusėje ir 
Vyčiu kitoje. Tokia vėliava plėvesavo 
virš Nepriklausomybės paminklo, 
prie prezidento rūmų.

4. RADVILŲ VĖLIAVA išXVII 
šimtmečio. Radvilai buvo Lietuvos 
didikai, ėjo įvairias valstybės 
pareigas ir valdė Lietuvos dalis, 
kuriose buvo naudojamas šeimos 
herbas — erelis. Šį herbą naudoti 
Radvilams leido Austrijos didikai. 
Turėti herbą reiškė priklausyti gar
bingai ir galingai šeimai.

5. PRŪSIJOS LIETUVIŲ 
VĖLIAVA. Nuo 1660 m. žinoma 
plačiai paplitusi lietuviška vėliava. 
Prūsijoje buvo naudojama su Vyčiu 
baltoje juostoje, o kitur vėliau ir be 
Vyčio. Lietuviai išeiviai Rusijoje 
vėliau tą pačią vėliavą naudojo savo 
seimuose ar susirinkimuose. .

8. MĖLYNA IR BALTA. 
Amerikos lietuviai norėjo XIX 
amžiuje kaip nors savo vėliavą turėti. 
Tada Lietuva buvo svetimųjų 
valdoma ir nebuvo nustatytos 
oficialios Lietuvos vėliavos. 1879 m. 
jie pradėjo vartoti savo 
suvažiavimuose mėlyną ir baltą (ar 
baltą ir mėlyną) vėliavą ar kaspinus.

9. XIX PABAIGOS VĖLIAVA. 
Kai kuriose J. A.V. vietovėse 
naudotos kitų spalvų vėliavos, kiti 
deriniai. Apie 1890 metus pasirodė ši 
vėliava. Amerikos lietuviai vis tarėsi 
su Lietuvoje gyvenančiais ar Europo
je užsienyje esančiais, norėdami 
sužinoti, kokias spalvas turėtų 
naudoti.

8
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10.1900 METŲ VĖLIAVA. Dar 
kitas JAV lietuvių organizacijų 
sugalvotas spalvų derinys. Spalvos 
kaip trispalvės, bet kitaip sudėtos.

11
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11. 1905 METŲ VĖLIAVA. 
Šiandien sunku sužinoti, kiek plačiai 
ir kuriose vietose buvo naudojamos 
tos visos skirtingos Amerikos 
lietuvių vėliavos. Kai kurios 
organizacijos turėjo ir tebeturi savo 
specialias vėliavas, kuriose vyraujanr 
„tautinės” vėliavos spalvų kom
binacijos.

12. PIRMOJI TRISPALVĖ. 
1912 m. Amerikos lietuviai kai kur 
turėjo ir dabartinę trispalvę, bet dar 
neišskyrė iš visų kitų vėliavų. Gali 
būti, kad išeiviai turėjo įtakos į 
galutinę Lietuvos tautinę vėliavų, 
parinktų Vilniuje Nepriklausomybę 
paskelbus.

13. 1914 METŲ VĖLIAVA.-Gal 
tautinių rūbų spalvų deriniai padėjo 
kurti šių vėliavų Amerikoje.

VĖLIAVA. 1917 m. Rusijos lietuviai 
rinkosi seimui ir prąšė dailininko 
paruošti vėliavų. Vietoj Vyčio su 
kardu jis nupiešė Vytį su degančiu 
žibintu.

15. LIETUVOS LAIVYNO 
VĖLIAVA. 1935 m. buvo paskelbta 
Lietuvos karo laivyno vėliava.

16. TARYBINE VĖLIAVA. 
Lietuvos okupantas, Sovietų Sų- 
junga, paskyrė Lietuvai vėliavų, 
pagrįstų komunistine — daugiausia 
raudona, su komunistų ženklu (kūju 
ir pjautuvu) kampe. Baltasis ruošas 
yra 1/14 pločio.

9
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TARPTAUTINĖ SKAUTŲ ĮSTAIGA

Skautų sąjūdis prasidėjo prieš 75 metus — buvo net 
mažų skautų būrelių prieš 1907 m. Baden-Powellio 
pravestą Brownsea saloje pirmąją stovyklą — oficialią 
skautų įkūrimo datą! 1920 metais jau buvo 900.000 
skautų, 1965 m. — dešimt milijonų, o dabar — iki 
šešiolikos milijonų. Ir tai — neskaitant skaučių!

Nuo pat pradžių rūpėjo skautybės kryptis, vystymasis 
ir ryšiai. Todėl buvo įsteigtas ir šiandien Ženevoje, 
Šveicarijoje, veikia Tarptautinis skautų biuras ir kitos 
įstaigos. Šių bendrų įstaigų tikslas yra:

1. Tobulinti skautavimo kokybę, kad ji gerai rištųsi 
su nariais vietinėse, tautinėse ir tarptautinėse ben
druomenėse, ypač kuo daugiau įtraukiant pačius ber
niukus ir jaunimą.

2. Didinti skautų sąjūdžio narių skaičių ir skaičių 
kraštų, kurie susijungę pasaulio skautų organizacijoje. 
(Šiuo metu yra 150 kraštų ar teritorijų).

3. Užtikrinti skautų sąjūdžio šaltinius, kad įvairaus 
lygio organizacinės dalys galėtų pačios ekonominiai 
Verstis.

Visa tai atliekama ryšių schema, kaip geroje skiltyje ir 
gerame vienete. V įsiems rūpi, kad sąjungos nebūtų viena 
nuo kitos atskirtos ar atitolusios, bet dalintųsi patirtimi, 
žiniomis, o ypač vadovų lavinimo patirtimi. Todėl 
Tarptautinis skautų biuras turi rajoninius centrus 
Nigerijoje, Sirijoje, Costa Ricoje, Filipinuose ir Šveicari
joje.

Biuras tvarko sąjūdį pagal Tarptautinio komiteto 
nurodymus, o komitetas kas dvejus metus renkamas 
Tarptautinėje skautų konferencijoje. Komitetas turi 
skyrius: informacijos, administracijos, finansų 
planavimo, tyrimų, ryšių su kitomis organizacijomis, 
atžymėjimo ir du didesnius: veiklos (minėtoms penkioms 
sritims įstaigos — Afrikai, arabams, Europai, Azijai ir 
Ramiojo vandenyno sričiai, Amerikos kraštams) ir 
vadovų lavinimo, įskaitant programą ir lavinimo plėtimą.

Lietuvos skautų sąjunga priklausė tarptautiniam 
biurui, kaip ir D. P. skautai prieš emigraciją iš Europos 
po karo. Dabar tie lietuviai skautai, kurie registruoti ir 
vietinėse sąjungose, per jas priklauso. Bet pati Lietuvių 
Skautų Sąjunga šiuo metu nėra narė.
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Šiaulių jūros skautai 
Rekijavos pušyne 
1932 V 25-26

V. Lengvenio nuotr.

Stovykla Lietuvoje
Iš kalendoriaus Budėk 1939 m.

Anuomet VI-j e Tautinėje Stovykloje 
vienetų gairės nost algiskai laukia 
ateinančios stovyklos.

Ramintos Jelionytės nuotr.

11

11



ATSIŲSTA PAMINĖTI

MANO LIETUVA, Chicagos Aušros Vartų tunto 
1982 m. stovyklos Rakė 29 psl. laikraštėlis. Apstu savos 
kūrybos, piešinių, aprašymų ir stovyklos dainų.

• KANKORĖŽIS, Dvidešimtosios Romuvos( Kanado
je) stovyklos laikraštėlis, keturi numeriai po 4 psl., 
redagavo s.fil. Liuda Rugienienė. Nuotraukomis ir 
piešinėliais paįvairinti stovyklos aprašymai, rašinėliai ir 
eilės.

VASAROS NAKTIS, Atlanto rajono stovyklos 
„Maironis” laikraštėlis, 4 nr„ 58 psl. Redagavo vyr.sk. 
Rasa Chirienė su s. Terese Jakubauskiene. Aprašymai, 
stovyklautojų kūryba (rašiniai ir piešiniai), sveikinimai, 
stovyklos informacija ir stovyklautojų sąrašai.

DAINŲ ŠALIS, Chicagos Kernavės tunto „Dainos” 
stovyklos 17 psl. laikraštėlis.

Atlanto rajono skautų-čių sporto šventės 25-METŲ 
SUKAKTUVĖS, 64 psl. leidinys su 1957-1982 m. sporto 
švenčių nuotraukomis, aprašymais, rėmėjų skelbimais, 
Worcesterio Neringos ir Nevėžio tuntų trumpais 
aprašymais lietuvių ir anglų kalbomis. Redagavo ir 
administravo s.fil. Danutė Marcinkevičiūtė ir ps. Danutė 
Thomas su talkininkais.

GABIJA, Nr. 1, gegužė-birželis. Naujosios Seserijos 
vadijos su VS v.s.fil. Danute Eidukiene biuletenis.

V adijos narių adresai, įsakymai. K artu V adovių lavinimo 
skyriaus 8 psL lapelis su stovykloms medžiaga apie 
skautoramą, Tėvynės pažinimo dieną ir lietuviškų 
papročių dieną.

ŽUVININKAI, Algirdo Gustaičio iliustruota knygelė 
vidurinių skyrių mokiniams, 32 psl. Išleido JAV LB 
Švietimo taryba, 2 dol. Trečioji „Algis Trakys ir 
taksiukas Šleivys” serijos dalis. Gaunama: 5620 S. 
Claremont, Ave., Chicago, IL 60636, USA.

MINTIMIS Į TĖVYNĘ, Antanas Skirka, 32 psl., 
1982 m.' Eilėraščiai, paties autoriaus iliustruoti, 
tautinėmis ir gamtos temomis. Australijoje gyvenantis A. 
Skirka bendradarbiauja „Skautų aide”.

SUBATOS VAKARĖLĮ, Vokietijos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos išleistas dainynėlis, 118 psl., DM 7.— 
arba JAV $3 50, gaunamas :Ramunė Buivys, Romuva, 
684 Lampertheim 4, West Germany. Virš imto dainų, 
atspausdintų su gaidomis, 1982 m.

MŪSŲ VYTIS, 1982 m. nr.2, red. s. JuozasToliušisir 
redakcinė kolegija. Pažymėtina Vydūno Jaunimo Fondo 
30 m. sukakties aprašymas ir Indrės Žadeikytės 
„Akademikės skautės profilis”.

LITHUANIAN EASTER EGGS, dail. Antanas 
Tamošaitis, 216 psl., spalvotai ir nespalvotai iliustruota. 
Bus platinama metų pabaigoje, Kan. $23.00, U S $19.00. 
Kreiptis: Lietuvių Tautodailės Institutas, c/ o 243 South 
Kingsway, Toronto, Ont. M6S 3VI, Canada.

- SESE DANUTE, KAI MES 
PAMATĖME ŠITĄ GYVATĘ, 
MUMS REIKĖJO GRIEBTI 
SVIEDINĮ IR BĖGTI.

PARUOŠĖ DAIVA GRIGAITYJE

O
- SESE DRAUGINlNKE, AR 
JŪS GALITE MAN PASAKY
TI KUR YRA PAMESTŲ 
DAIKTU DĖŽĖ

- SESĖS, APLINKRAŠTYJE 
AIŠKIAI BUVO PASAKYTA, 
KAD I STOVYKLĄ NEGALI
MA VEŽTIS RADIJO APA
RATŲ.
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tau,VADOVI
IŠKYLOS

IRKLINIAIS / 

LAIVELIAIS V

Irklavimas yra vienas iš 
gražiausių ir maloniausių sportų, o 
jūrų skautei teikia neribotų 
galimybių pažinti gamtą. Tyliai 
iriantis pakrantėmis, pamatoma 
aplinkos augmenija ir gyvūnija: 
nendrynuose ir ant uolų —įvairių 
paukščių lizdai, kaip narų, 
žuvėdrų, laukinių gulbių, žąsų, 
ančių . . . Aukštesnių medžių 
viršūnėse — erelių tvirtovės. 
Įlankoje — biredis, elnias, stirna ar 
koks mažesnis žvėrelis, atėjęs 
vandeniu atsigaivinti. Čia pat 
mikliai žuvauja audinė, pliuškenasi 
ūdra, stypinėja ilgakojė gervė, o 
darbšžūs bebrai užsispyrusiai 
plukdo ištisus krūmus savo užt
vankai ar buveinei stiprinti. 
Skaidriame vandeny, prie tyliai 
plūduriuojančio laivelio priplaukia 
smalsuolės žuvys, ant irklo nutupia 
margaspalvis laumžirgis, o kartais ir 
įsidrąsinusi varlė žaliūkė papteli 
tiesiai į vadovės sterblę.

Pietų kraštuose — šilto klimato 
gyventojai labiau puošeiviški. Jų 
apranga margesnė ir balsai 
skardesni.

Vandens ir pakrančių augmeni
ja taip pat žavi akį ir stebina savo 
įvairumu.

Skautė, būdama gamtos 
draugė, jos nenaikina: neskina 
gėlių, nelaužo šakų, nebaido 
paukščių ir žvėrelių. Reikia dar 
atminti, kad daugelyje valstybių kai 
kuri augmenija yra draustinė,

kurios liesti neleidžia to krašto 
įstatymai.

Meškeriotojos (vyresnio 
amžiaus) privalo turėti žvejo 
leidimą ir laikytis valstybės 
nustatytų taisyklių.

Irkliniai laiveliai

Irklinių laivelių yra daug rūšių, 
kaip valtis, baidarė („Folbot" — 
amerikiečių gamybos, „Klepper” 
— vokiečių), kanoja, kajakas ir kt. 
Visi jie skirtingai valdomi ir iriami 
tik jiems būdingais irklais.

Jūrų skautėms patartina 
naudoti dvivietę baidarę, kuri yra 
saugiausia ir patogiausia, ji beveik 
niekad neapvirsta, žinoma, jei joje 
laikomasi visų irkluotojų taisyklių.

Pasiruošimas iškylai

Jūrų skautės, šalia irklavimo 
pamokų, pratinasi apvirsti vandeny 
ir praktiškai išmoksta saugumo 
taisykles. Žinodamos, kas atsitinka 
apvirtus, jos neišsigąsta ir išvengia 
nelaimės:

Iškylos vadovė turi būti ne tik 
patyrusi irkluotoja ir plaukikė, bet 
ir sumani skautė. Svarbiausi jos 
būdo privalumai: gera nuotaika, 
pasiryžimas pasiekti tikslą, 
pastabumas, sugebėjimas išlaikyti 

drausmę, greita orientacija ir 
ramumas ištikus nelaimei.

Prieš iškylą vadovė turi būtinai 
patikrinti kelionės planą, ypač jei 
sumanyta keliauti upe. Upės vaga 
kasmet keičiasi, susidaro pavojingų 
sūkurių, užtvankų, o audrų 
nuversti medžiai tampa 
nenumatytomis kliūtimis. 
Idealiausias patikrinimo būdas — 
pačiai su kita patyrusia irkluotoja 
perplaukti numatytą kelią ir 
įsidėmėti pavojingesnes vietas bei 
parinkti poilsio užuovėją. Privačio
je pakrantėje apsistoti turi būti 
gautas savininko leidimas. Vietiniai 
gyventojai dažniausiai yra 
paslaugūs ir net suteikia reikiamų 
informacijų.

Prieš ilgesnę kelionę patartina 
kreiptis į vietinį irkluotojų klubą ar 
turistų informacijos biurą, kuris 
parūpina žemėlapius, nurodo 
stovyklavietes ir vietinius 
įstatymus.

Sausmečiu būtina iš anksto 
sužinoti ugniaviečių taisykles, šių 
taisyklių nepaisymas gali baigtis 
miško gaisru, didele pinigine 
bausme ar net kalėjimu.

iškylos rytą vadovė patikrina 
oro sąlygas, klausydama radiją, ar 
telefonu paskambina radijo stočiai, 
artimiausios policijos būstinei arba 
turistų informacijos centrui.’ Kilus 
mažiausia abejonei, iškyla 
atidedama palankesnei dienai.

Apie iškylas vandeniu labai 
patartina pranešti vietinei vandens 
apsaugos sargybai ar policijai. Kai 
kuriosevietovėse tai yra privaloma.

Pagrindinės irkluotojų saugumo 
taisyklės

1. Iškylauja tik gerai mokanti 
irkluoti1.
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2. Nemokanti plaukti j laivelį 
nelipa.

3. Visos irkluotojos, be išimties, 
dėvi gelbėjimosi liemenes.

4. Niekad neplaukiama 
nepalankiu oru ar pavojingu 
vandeniu.

5. Niekad nevilkima sunkiais 
rūbais ir aukštais guminiais batais 
(wellingtons).

6. Visada pranešama krante 
liekančiai vadovei numatytos 
iškylos laikas, kelionės planas, jos 
tikslas ir sustojimo vietos.

7. Prieš išplaukiant 
patikrinamos oro pūslės ar plūdės 
(buoyancy), pritvirtintos laivelyje. 
Taip pat patirkinami visi daiktai, jų 
išdėstymas laivelio dugne: išl
yginamas, išbalansuojamas svoris.

8. Laivelis niekad 
neperkraunamas. Geriau atsisakyti 
keletos daiktų, negu laivelį pavo
jingai apsunkinti.

9. Plaukiama atokiau kitų laivų, 
o su jais prasilenkiant, laikomasi 
prasilenkimo taisyklių.

10. Išvirtus, laikomasi visų 
saugumo taisyklių ir niekad 
nepamirštama svarbiausios — 
nepalikti laivelio!

Iškyla

Prieš išplaukiant, vadovė 
patikrina visų irkluotojų gelbė
jimosi liemenes — žiūri, ar jos 
tinkamai uždėtos. Peržiūri kiek
vieną laivelį, jo pakrovos 
išdėstymą, stebi ar nėra palaidų 
virvių, į kurias irkluotoja, nelaimei 
ištikus, gali įsipainioti. Vadovė 
pažįsta kiekvieną irkluotoją ir žino 
jos pajėgumą.

Iškyloje plaukia ne daugiau 
kaip septyni laiveliai. Priekiniame 
ir paskutiniame laively — pačios 
stipriausios irkluotojos. Vadovė 
plaukia vidury, tuo būdu jai 
lengviau stebėti visas iškylautojas. 
Iškyloje dalyvauja bent viena 
maudyklės sargė (life guard).

Irkluojant paliekamas dviejų 
laivelių nuotolis tarp kiekvieno 
laivelio. Plaukiama silpniausių 
irkluotojų pajėgumo greičiu.

Jei iškylaujama upe, pradžioje 
plaukiama prreš srovę, o grįžtama 
pasroviui. Ežere laikomasi arti 
kranto, nepasitikima vėju, nes jis 
labai netikėtai ir apgaulingai 
keičiasi. Baidarę nesunku 
manevruoti, išnaudojant vėją. 
Salos, įlankos ir iškyšuliai sudaro 
skirtingas irklavimo sąlygas, todėl 
priekinė irkluotoja, sėdinti laivelio 
pirmagaly, yra stebėtoja. Ji apie 
vandens vagos bei vėjo 
pasikeitimus praneša savo laivelio 
užpakalinei irkluotojai, kuri yra 
vairuotoja ir laivelio vadovė. Jos 
nurodymų klauso priekinė. Dažnai 
laivelio priekyje sėdi fiziniai 
stipresnė irkluotoja.

Priplaukus kliūtį, pirmasis 
laivelis duoda ženklą visoms sustoti 
(pakelia dešinę ranką) ir vadovė 
patikrina kelią. įsitikinus, kad 
kelias nepavojingas, vadovė 
perplaukia pirma ir praleidžia 
kiekvieną laivelį. Pavojingoje 
vietoje negalima išsirikiavus 
plaukti, nes vienam laiveliui apvir
tus, sekantieji susigrūda, gali net 
susidaužyti ir sužeisti irkluotojas.

Kelionėje vadovė palaiko gerą 
nuotaiką, tačiau neleidžia 
triukšmauti ir šūkauti. Ji atkreipia 
dėmesį į gamtą, ženklais parodo 
įsidėmėtiną vietą, augalą, paukštį 
ar gyvulį. Priplaukus meškerioto
jus, laikomasi jūrinio ir skautiško 
mandagumo: laiveliai sustabdomi 
ir vadovė paprašo leidimo 
praplaukti.

Perkeliant 
neperplaukiamą 
visus daiktus, jis 
skaučių. Laivelis 
abiejų galų, 
nevelkamas, 
pririšamaisiais lynais ir nenešams 
įsikibus į bortus.

Šiukšlės ir maisto atliekos 
niekados nepaliekamos krante ir 
nemetamos į vandenį. Viskas 
sudedama į plastikinius maiškus, 
kurie parvežami namo.

laivelį per 
vietą, iškrovus 
nešamas dviejų 
pakeliamas už 
Jokiu būdu 
netempiamas

Trumpos iškylos irkluotojos 
apranga

Vasarą, gražiame ore, tinka 
sportinė stovyklinė apranga. Reikia 
tik atminti, kad ant vandens saulės 
spinduliai yra stipresni, ir skaudus 
nudegimas dažnai neišvengiamas. 
Apsaugai nuo saulės visada dėvima 
kepuraitė ir atsargai pasiimama 
ilgom rankovėm bliuze bei ilgos 
kelnės. Jos taip pat apsaugo nuo 
uodų ir kandžių musių. Negalima 
plaukti basom, nes pavojinga 
krante įsidurti į aštrius akmenis, 
stiklus ir pn. Geriausiai tinka seni 
teniso batukai su šonuose iškirp
tom skylėm — vandeniui išbėgti.

Taip pat patartina pasiimti liet
paltis, maudymosi kostiumas, 
purškalas ar tepalas nuo uodų ir 
saulės, kišeninis peiliukas ir kt.

Rekomenduojama bent viena 
aprangos dalis oranžinės spalvos. 
Šioje spalva geriausiai matoma 
vandeny ir nelaimės atveju 
greičiausiai pastebima.

Šaltesniame ore — šiltesni 
rūbai: būtina vilnonis megztinis 
(ne sintetinis) ir vilnonės kojinės. 
Vilnoje yra natūralaus lanolino, 
kuris, net sušlapus, teikia izoliaciją. 
Iš šlapios vilnos vanduo 
išspaudžiamas (ne išgręžiamas) ir, 
jei nėra galimybės persirengti, 
megztinis dėvimas šlapias. Med
vilnė (cotton) įsiurbia vandenį, 
kaip kempinė ir šaldo kūną.

Sausi pūkiniai švarkai yra 
idealūs savo lengvumu ir 
patogumu, tačiau šlapi pasidaro 
beverčiais. Patyrę irkluotojai 
pataria vilkėti visą vilnonę aprangą. 
Apatiniai rūbai gali būti med
vilniniai, apsaugojantieji kūną nuo 
vilnos sukeliančio neižtėjimo. 
Dabar vis labiau naudojami „float 
coats", kurie yra šilti ir atstoja 
gelbėjimosi liemenes.

Trumpos iškylos pagrindiniai 
dviviečio laivelio reikmenys

1. Iškylai paruoštas laivelis, 
irklai, gelbėjimosi liemenės.

2. Rankinė pompa arba įžulnai
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nupjautas keturių litrų indas 
(Bleach jug) su rankena — vandens 
išsėmimui. Kempinė — laivelio 
dugno nusausinimui.

3. Laivelio galuose pritvirtinti 
lynai — prisirišimui.

4. Laivelio taisymo priemonės 
(kramtoma guma tinka laikinam 
baidarės skylės užtaisymui). At
sarginis irklas.

5. .Geriamas vanduo 
(plastikiniame inde), užkandis ir 
plastikinis maišas — šiukšlėms.

Vadovės laivelyje — pirmos 
pagalbos maišelis ir baterinis radi
jas (nebūtinai).

3-ių dienų iškylos irkluotojos 
apranga ir reikmenys

Kepuraitė, sportinė stovyklinė 
apranga, ilgos kelnės, ilgom 
rankovėm bliuze, vilnonis megz
tinis, lietpaltis, maudymosi 
kostiumas, teniso batukai, 
guminiai botai, kojinės, viena 
eilutė baltinių, rankšluostis, 
purškalas ar tepalas nuo vabalų ir 
saulės įdegimo; gualetiniai 
reikmenys: dantų šepetukas, pasta, 
šukos, muilas, tualetinis popieris ir 
pn.

3-jų dienų iškylos pagrindiniai 
dviviečio laivelio reikmenys

Žiūr. trumpos iškylos 
reikmenys; šalia jų:

1. 2-jų žmonių palapinė, 2 
pripučiami matracai, 2 
miegmaišiai.

2. Primusas, virimo puodas, 
keptuvė; dubenėliai, šaukštai, 
šakutės, peiliai.

3. įrankis konservų dėžutėms 
atidaryti, degtukai (neperšlam- 
pomoj dėžutėj), šveistukas (SOS ar 
kt.), indų šluostukas.

4. Baterinė lemputė ar žibintas.
5. Keli stiprios plastikos gabalai, 

neperšlampami maišai, virvės.
6. Pirmos pagalbos maišelis.

3-jų dienų iškylos visų iškylautojų 
reikmenys

1. Kastuvas, kirvis, piūklas, 

kibiras, virvė.
2. Pirmos pagalbos priemonės, 

bent dvi vilnonės antklodės.
3. Žemėlapis, kompasas, 

signalizacijos lemputė, baterinis 
radijas.

4. Atsarginis kuras primusams ir 
žibintams.

3-jų dienų iškylos maistas dviem 
žmonėm (minimalinis)

Pusryčiams:
3 8-ių oz. vaisių sunkos dėžutės.
2. dėžutės žuvies ar sūrio.
3 irestainiai ar 6 riekės duonos.
Priešpiečiam:
3 dėžutės sunkos.
6. medžioklinės dešrelės.
3 riestainiai ar 6 riekės duonos.
3 pomidorai ar agurkai.
3 apelsinai.
Dviem vakarienėm:
2 dėžutės sriubos.
2 dėžutės mėsos.
2. riestainiai ar 4 riekės duonos.
2 pomidorai ar agurkai.
2 dėžutės konservuotų vaisių.
Priedai: sausainiai, kava (ins

tant) ar arbata, pieno milteliai, 
cukrus, druska, pipirai, 4 litrai 
geriamo vandens, 1 dėžutė sviesto 
ar margarino, 4-6 bulvės — 
kepimui prie laužo, pakelis razinų.

Kelionės pradžiai galima paimti 
virtų kiaušinių, sumuštinių ir 
šviežių vaisių.

Galima imti ir dehidruoto 
maisto, ypač patartina „beef 
jerky". Jis gaunamas sporto ir 
didesnėse maisto krautuvėse.

Daiktų sudėjimas laivelyje

Visi daiktai sudedami į 
neperšlampamus, plastikinius 
maišus. Prieš užrišant, iš jų 
išspaudžiamas oras. Prie kiekvieno 
maišo pririšama ilgesnė virvė (išvir
tus, lengviau daiktus surankioti). 
Brangiausi daiktai, pvz. foto 
aparatas, radijas, sudėjus į 
neperšlampamą maišelį, pririšami 
laivelyje. Kiti daiktai nepririšami, 
nes apvirtus jie kliudo ir sunkina 
laivelį atversti.

Miegmaišiai, antklodės, 
baltinių pamainos dedamos 
giliausiai — laivelio galuose. 
Arčiausiai — palapinė (lietaus 
atveju greičiausiai pasiekiama ir 
pastatoma), vienos dienos maistas 
ir būtiniausi dalykai tarp pusryčių ir 
vakarienės. Visi daiktai lygiai 
išbalansuojami.

Nakvynė

Nakvynei sustojama iš anksto 
numatytoje vietoje, maždaug 3 vai. 
prieš saulėleidį. Dar nesutemus 
įrengiama stovyklavietė, sut
varkomi nakčiai laivai, išverdamas 
maistas, susipažįstama su aplinka ir 
atliekami tos dienos darbai.

Išskirtinu atveju, prireikus 
plaukti sutemus, laiveliai turi ap
sišviesti. Šviesos, plaukiančiuose 
laivuose, pagal įstatymus, 
privalomos nuo saulėlydžio iki 
aušros.

Didesni laivai kairėj pusėj 
šviečia raudona šviesa, dešinėj — 
žalia. Mažesni laiveliai turi turėti 
bent vieną baltą šviesą.

Literatūra:
„Canoeing Skills and Canoe 

Expedition Technique For 
Teachers and Leaders” by 
Squadron Leader P. F. Williams, 
R.A.F. Pelham Books LTD. London, 
1969.

„The All-Purpose Guide to 
Paddling” by Dean Norman 
Greatlakes Living Press, Publishers, 
Matteson, III. 1976.

„Monarch Illustrated Guide to 
Boating” by Bruce Gossett 
Monarch Press, N.Y. 1977.

„The Complete Beginners 
Guide to Canoeing” by Bernhard 
A. Roth Doubleday and Co. Inc. 
N.Y. 1977.

j.s. Dalia Bylaitienė 
Iš spaudai ruošiamos knygos „Sese, 
budėk!"
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PIRMOSIOS 
PAGALBOS ŽAIDIMAI

NEŠTUVŲ LENKTYNĖS. 
Kiekvienai skilčiai (ar trijų skautų 
būreliui) antklodę, balioną ir dvi 
skautiškas lazdas (ar šluotkočiu^. 
Skiltys (ąę poros) turi 5 metras 
nubėgti, padaryti neštuvų (sul- 
ankstydami antklodę tarp lazdų), 
uždėti balioną ant „ligonio”(trečiojo 
skauto) pilvo ir nenumetę baliono 
„sergantį” parnešti atgal. Išmoks 
rūpestingai (nebūtinai greitai) 
sužeistą žmogų nešti ir neštuvus 
pagaminti.

APRIŠTOS RANKOS 
LENKTYNĖS. Skautai eilėmis, 
kitame gale „sužeistasis”. Davus 
ženklą, turi nubėgti ir ranką prie 
sprando pririšti savo kaklaraiščiu 
(kaip laikoma sužeista ranka, sul- 
ei?k«a ties krūtine). Teisėjas pasako, 
kad tvarkoj, skautas^ grįžta atgal, 
bėga sekantis.

RANKŲ NEŠTUVAI. Skiltys 
(ar po tris skautus) pakartoja, kaip 
sukabinti dviejų skautų rankas ties 
riešu, kad trečias galėtų atsisėsti. Du 

sudeda rankas, neša trečią 5 ar 1Q 
metrų. Tada grįžta. Tol žaidžiama, 
kol visa skiltis pernešta į baigimo 
vietą. Jei nevienodas skaičius, turės 
antrą kartą nešti ar būti nešamas.

APRIŠIMAI. Skiltimis (ar po 
kelis). Nubėgama iki „ligonio” ir 
kaklaraiščiu aprišama vieta, kurią 
teisėjas nurodo, pvz. galva, ranka, 
kelias, pėda. Taškai: 5 labai gerai, 4 
gerai, 3 patenkinamai.

NOSINĖS. Kiekvienas turi 
švarią nosinę. Poromis. Kuris iš 
poros greičiau apriš ranką, iš kurios 
smarkiai bėga kraujas, greičiau 
kraują sustabdyt^?

LAIKRAŠČIO ŽINUTĖ. Iškirp
ti iš laikraščio keletą nelaimių 
aprašymų. Paduoti skiltims (ar 
skautų būreliams). Per 5 min. turi 
pergalvoti įvykį ir išpasakoti, ką ten 
būdami darytų, pvz. skambintų 
pagalbos, aprištų žaizdą, nukreiptų 
kitus automobilius. Arba po iškarpą 
kiekvienam skautui, ir kiekvienas 
papasakoja, kaip būtų. Kiti skautai 
apsprendžia, ar gerai išaiškino visą 

Ramumas ir linksmumas šių dienų 
pasaulyje labai reikalingi.

pirmosios pagalbos eigą.
LŪŽUSI KOJA. Dvi grupės. 

Kiekvienos vienas narys guli toliau 
miškelyje, parke ar kitame kam
baryje. Grupė turi prie savo nario 
nubėgti (pirma jį surasti!) ir 
sklandžiai iš kaklaraiščių ir ten 
esančių lazdų ar pagalių suteikti 
pirmąją pagalbą skautui, kurio koja 
lūžo, kai iš medžio nukrito, nuo 
uolos nuslydo ar kambaryje 
susižeidė.

BALIONŲ NEŠTUVAS. Kaip 
„rankų neštuvai”, tik vietoj trečio 
skauto uždėti balioną, kad pora 
atsargiai savo naštą neštų.

PIRMOJI PAGALBA 
NAMUOSE. Skautės laukia, kol 
viena nueina į virtuvę. Vadove 
iššaukia nelaimę, pvz. skautė išgėrė 
nuodingą valymo skysti. Visos sub
ėga ir „teikia” pagalbą, paaiškin- 
damos, ką daro. Vadovė'iš anksto 
pasitikrina, kas daroma užspringus, 
nurijus nuodingų medžiagų, įsip
jovus, paslydus ir koją išsisukus.

SKAUTIŠKA SPORTO ŠVENTĖ

Žaidimai — esminė skautavimo dalis. Prie žaidimų 
priklauso ir sportiniai ir kiti žaidimai, kurie lavina 
žmogaus kūną, susiklausymą, teisingumo jausmą. 
Skautams nėra būdingos perdėtos varžybos, nes žaidimai 
turi būti smagūs. Skautai mėgsta suruošti ir dalyvauti 
savoje sporto šventėje, žaidynėse, olimpiadoje. Kokie gali 
būti tokie žaidimai?

RUTULIO STŪMIMAS. Akmuo, kurį kiekvienas 
galėtų numesti. Sudėti visos skilties nuotolius ir pagal tai 
skirti taškus.
_ VIRVE LIPIDAS. Kiekvienas dalyvauja. Užlipęs tik 
rankomis gauna du kart daugiau taškų, negu lipęs ir 
kojomis laikydamasis.

ŠOKIMAS PER LAZDĄ. Tarp dviejų trikojų lazda, 
kurią galima tik viena ranka paliesti. Po tašką skautui ir 
skilčiai.

SUPIMASIS VIRVE (kaip Tarzanas). Nusisupti į 
nurodytą vietą. Po tašką. .

GRANDINĖ. Skautai eilėje, susiriša kojas 

nustatytais mazgais, lenktyniauja nurodytą nuotolį.
SKAUTO ŽINGSNIS. Skautai kartu eina ir bėga po 

50 žingsnių. Taškai skiltims, kurių nariai kartu nukeliauja 
tiek pat per 12 minučių.

SKAUTO ŽINGSNIO ESTAĖETĖ. Kiekvienas 
skauto žingsniu nubėga 200 metrų.

MIŠKININKŲ LENKTYNĖS. Skiltis užriša 
miškininko kilpą ir rąstą nuvelka nurodytą nuotolį, atrša 
mazgą ir suvynioja virvę.

ĖJIMO LENKTYNĖS. Eiti 200 ar 300 metrų taip, 
kad viena koja visada liečia žemę. Galima du ar tris kart 
eiti, pasirinkti greičiausią laiką.

DEGTUKAI. Kirviu uždegti stačiai įdėtus degtukus. 
Kiekviena gali penkis kart bandyti, po du taškus už 
uždegtą.

ĮMESTI K REPŠĮ (kaip krepšinyje).
Gali būti ir daug kitų žaidimų: bėgimas per kliūtis, 

lazda mušti skiedinį ar čyžą, mesti sviedinį ar balioną . . .
Varžyboms galima nustatyti, pavyzdžiui, kad skiltis 

ar rinktinė, gavusi 75 iš 100 galimų taškų, vadinama 
„olimpinė” ar „sportiška” skiltis. Premija gali būti 
arbūzas, ledai . . .
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NUOTYKINGA CANBERRIŠKIŲ
IŠKYLA

Birželio 20-tą (1982) Baltijos tunto skautai-tės ir 
vadovai išvyko į Brindabellos kalnus netoli Canberros. 
Iškyloje dalyvavo 14 brolių-sesių.

Kiek pavažiavus, mūsų mašinos šoferis, brolis Ridas, 
pastebėjo, kad brolio Rikos mašina nusuko klaidingu 
keliu. Pradėjom jį vytis. Pagaliau jį pralenkėm, tada visi 
apsisukom ir grįžom atgal prie laukiančios trečiosios, 
brolio Mindaugo vairuojamos mašinos.

V ažiuodami negrįstu keliu pasiekėme upę, per kurią 
teko persikelti. Ridas norėjo padaryti fotonuotrauką, tad 
Mindaugas grįžo atgal ir dar kartą važiavo (labai greit) 
upe . N uotrauka buvo padaryta, bet brolis Ridas buvo 
smarkiai aptaškytas . . .

Iš pradžių kelias buvo lygus, geras, bet vėliau pasidarė 
dimblinas. Teko motorus įjungti į „4 wheel drive”.

Neužilgo privažiavom aukštą, šlapią, slidų ir statų 
kalną. Kaip tyčia brolio Rido mašina sustojo ant 
stačiausios kelio dalies — ją į viršų užstūmė Mindaugas, 
Rika ir J onas. J aunieji broliai Kazys ir Arūnas bijojo būti 
mašinoje, tai jie viršų pasiekė pėsti.

Kalno viršūnėj pasikeitėme mašinomis — aš dabar 
buvau su broliu Mindaugu. Iš pradžių kelias buvo labai 
akmenuotas, o vėliau pasitaikė ant kelio užvirtęs medis. Jį 
teko supiaustyti motoriniu piūklu. Privažiuodami kitą

statų kalną, vadinamą „Piccadillio Cirkum”, pamatėme 
sniegą. Prieš viršukalnę vėl sustojo br. Rido mašina. Kol 
vadovai sprendė mašinos užvežimo problemas, mes, 
jaunieji, žaidėme sniegu (nors ten jo daug nebuvo).

Brolis Mindaugas sugalvojo uždėti grandines ant savo 
„Landrover” ratų ir užkabinęs lyną užtraukti 
„payargttsią” brolio Rido mašiną. Deja, tik įklampino 
savąją .. . Tada jie nutarė stovyklavietę pasiekti kitu 
keliu.

Tuo metu buvo užkurtas laužas ir pavalgyti pietūs. 
Popiet vėl sėdomės į mašinas. Kelias, kol nepasiekėm 
pagrindinio vieškelio, buvo labai akmenuotas. Dabar 
vykome į Mt. Coree. J o viršūnė slėpėsi miglose. Smarkiai 
snigo! Apžiūrėjome surastą ugnies bokštą. Beveik visi 
žaidėme sniegu, kurio čia buvo prikritę kokie 5 cm.

Nuvažiavus į pakalnę pasukome į Boggy Flats. Kelias 
buvo labai šlapias, teko grįžti atgal ir ieškotis kito. Bet čia 
pasipylė visa eilė nuotykiu: po brolio Rido mašina 
pasipynė kelmas, kurį teko išimti; brolio Rikos mašina 
paslydo ir atsidūrė skersai kelio . . . Brolis Mindaugas, 
važiuodamas pakalnėn, pradėjo slysti ir Isydo tol, kol 
neatsimušė į pastatytą motociklą. Niekas neužsigavo. 
Motociklas buvo ištrauktas irdarveikė.Betjosavininkas 
nebuvo perdaug patenkintas (. . . būsi, broli, diplomatu! 
— Red.).

Grįžtant mums teko net šešis kartus pervažiuoti per tą 
patį, purviną, besisukiojantį upelį, bet jau 4 vai. popiet 
pasiekėm pagrindinį kelią. Neužilgo buvome Cotter 
Reserve, kur mus pasitiko laukę tėvai.

Man labai patiko ši iškyla, sniegas ir visi 
nuotykiai! ...

Vilk. Paulius Stepanas

13

17



LSF PREMIJĄ LAIMĖJO 
ADELAIDĖ

Prieš kiek laiko ir Australijoje būvo platinami 
Lietuvių Skautų Fondo suruoštos loterijos bilietai. Šios 
loterijos pagrindinę premiją — spalvuotos televizijos 
aparatą — laimėjo adelaidiškis, p. Paulius Stimburys.

Kadangi televizijos aparatą atgabenti iš JĄV nėra taip 
jau lengva, jam vietoj to, neseniai įvykusios Adelaidės 
„Vilniaus” tunto stovyklos-iškylos metu buvo įteiktas 
$400.00 čekis.

Liet. Skautų Fondo tikslas yra sukaupti didesnes 
pinigų sumas ir jų procentais remti skautiškąją veiklą.

Adelaidėje LSF Įgaliotiniu yra paskirtas v.s. Vacys 
Ilgūnas.

B. Ž.

SKAUTIŠKAS ,J)ISCO”

Liepos 17-tą dieną „Baltijos” tunto skautai suruošė 
„disco” vakarą. Vakarui ruošti buvo sudarytas 
komitetas, kurį sudarė 3 paukštytės — Belinda Howe, 
Daina Mauragytė irRasaDaukutė — ir 3 jaun. skautai — 
Danius Mauragis, Andrius Daukus ir Dovydas P ember. 
Komitetui pirmininkavo vyr. sesė Vida Howe.

„Visi sumanymai, visas darbas buvo atliktas 
komiteto. Mano pagrindinis darbas buvo išlaikyti taiką” 
— pareiškė sesė Vida praėjus vakarui. „Po šių pareigų, 
pirmininkauti bendruomenės suvažiavimuose bus tik 
juokai! . . .”

Komitetas nutarė, kad vakaro apsirengimas ir muzika 
turi būti 1950-jų metų stiliaus. Jis taip pat parinko 
muziką, sugalvojo žaidimus, numatė valgius ir. salės 
sutvarkymą. Taip pat buvo nustatytos griežtos taisyklės: 
kiekviena mergaitė gali atsivesti vieną draugę, kiekvienas 
berniukas — vieną draugą; salėje negalima bėgioti, ir iš 
jos išeiti ilgiau, kaip 3 minutėms; jei kviečia šokti — 
negalima atsisakyti ir 1.1.

Vakaras praėjo labai gerai. Prie lubų sukosi šimto 
veidrodžių sviedinys, blyksėjo geltonos-žalios-raudonos 
šviesos, sinchronizuotos su muzika, visus „baltino”, ultra
violetinė šviesa. Šokiai ir žaidimai vaikams ir tėvams 
užpildė vakarą.

Vakaras patiko jauniems ir seniems. Tik komitetas 
nusiskundė, kad nepadaręs pelno, bet kitais metais 
žinosiąs kaip viską geriau organizuoti . . .

ATGIJO „ŠVENTARAGIS”

Po ilgesnio poilsio, atgijo Canberros S k. Vyčių 
Šventaragio būrelis. Nauju vadu išsirinktas br. Romas 
Miniotas nustatė sekančių metų gaires ir pradėjo šaukti 
reguliarias sueigas. Pagal anksčiau vyravusią tradiciją, 
numatyta kiekvienos sueigos metu pravesti paskaitą ar 
pokalbį lituanistine ar kt. tema.
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Pirmoji sueiga įvyko birželio mėn. Kęstas Antanaitis 
pravedė pašnekesį tema „Kompiuteriai ir jų reikšmė 
dabartiniame gyvenime” apie labai gretią jų išsivystymą 
per paskutinius 20-30 metų ir jų sugebėjimų ribas. Nors 
prelegentas užtikrino, kad kompiuteriai niekada 
neprilygs žmogaus smegenims, vis tik pasiliko nejaukus 
jausmas, kad jie kartais darosi gudresni už mus.

Liepos mėn. sueigoje br. Juras Kovalskis nagrinėjo 
lietuyių genčių kilmės problemą, trumpai 
papasakodamas apie senas, dabar jau atmestas, teorijas, 
mėginusias įrodyti lietuvių kilmę iš romėnų ar graikų. Jis 
ilgiau apsistojo prie dabar jau plačiai priimtos teorijos 
apie lietuvių sąryšį su sanskritu. Ji pagrįsta moksliniais, 
lingvistiniais tyrinėjimais ir geriausiai atitinka žinomus 
faktus. Bet ji vistiek yra tik teorija ir, tikrumoje, apie 
lietuvių kilmę yra labai mažai žinoma.

Šventaragio būrelio vadas, br. Romas Miniotas ir 
ateityje numato tęsti gyvą vieneto veiklą.

R. D.
RAJONO VADIJOJE

* 1982-84 m. kadencijos LSS Australijos rajono vadiją 
sudaro: vadas — s. Albinas Pocius, dvasios vadovas — 
v.s.fil. kun. Pranas Dauknys, vadeivė — v.s. Danutė 
Čižauskienė, vadeiva — j.s. dr. Rimantas Šarkis, ASS 
įgaliotinis/ vadeiva — ps.fil. Algis Žilinskas, sekretorė — 
v.s.v.sl. Jieva Arienė-Didžytė, iždininkas — v.s.fil. 
Vytautas Vaitkus, spaudos skyriaus vedėjas — v.s. 
Bronius Žalys. Tikimasi, kad netrukus rajono vadiją 
papildys tiekimo skyriaus pareigūnas.
* Iš Adelaidės gauta žinių, kad ten rugpjūčio 5 d. 
palaidotas dipl. inž. ps.KostasTymukas,62 m. amžiaus, 
pakirstas .vėžio ligos. Brolis Kostas į skautus įstojo 
lankydamas Biržų gimnaziją. Aktyviai reiškėsi kaip 
skautų vadovas Lietuvoje, Vokietijoje ir vėliau, pir- 
josiomis lietuvių skautų organizavimosi dienomis (apie 
1948-50 m.). Adelaidėje.

PAVYKĘS KAUKIŲ BALIUS

Sydnejaus „Aušros” tuntas, talkinamas skautų 
židinio ir skautų tėvų komiteto, rugpjūčio 14 d., Lietuvių 
Klube Bankstowne suruošė nuotaikingą Kaukių balių, 
kurio metu tunto skautai-tės atliko programą prie salėje 
„sukurto” laužo, veikė laimės šulinys ir didžioji loterija, 
visų lauktas kaukių paradas, gausus žemiškais ir 
nežemiškais „padarais”.

Premijas už kaukes gavo: Sydnejaus gydytojų skirtą 
premiją($ 100) už geriausią kaukę laimėjo PetrasBurokas 
(„ROBOTAS R2D2); II-ją premiją ($50) skirtą Sydne
jaus Radio valandėlės vedėjo Viktoro Šliterio, laimėjo 
Arvydas Zduoba už kaukę „Ned Kelly”; III-ją skirtą 
Sydnejaus skautų Židinio ($30) — Betina Migutė ir 
DaniStė ‘ Stasiūnaitytė; IV-ją, skirtą skautų Tėvų 
Komiteto ($15), už kaukę „Žvakė” —jaunasis Lašaitis.

Svečių, kaip paprastai, baliuje buvo apstu.
B. Ž.
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IŠKYLA AUSTRALIJOJE
Atsibudau anksti šeštadienio rytą, dar. saulutei 

nepatekėjus. Buvo labai šaltas rytas. Greitai atsikėliau, 
nusiprausiau, apsirengiau, pavalgiau pusryčius ir 
laukiau, kol atvažiuos mano transportas. Mat šį rytą 
važiuoju su skautais iškylauti Victorijoje į gražius 
Grampians kalnus. Jau esu susipakavęs savo daiktus į 
kuprinę ir pasiėmęs maisto trim dienom. Netrukus 
atvažiavo mažu autbusiuku mūsų draugininkas s.v. Algis 
Šimkus. Su juo jau buvo pakeliui paimti keli skautai, bet 
dar reikėjo surinkti daugiau brolių, tai važiavom aplink 
Melbourną, kol tas reikalas ouvo sutvarkytas.

Kelionė į Grampians buvo gana ilga, keturių valandų 
važiavimo. Autobuse daug ką veikti negalėjome; stebė
jome gražias apylinkes, padaiiiavom, pasikalbėjom, 
pajuokavom ir pamiegojom. Atvažiavę prie Grampians 
miško, atsisėdę gražioje vietoje valgėm pietus. Pavalgę 
sočiai vėl susipakavome viską, prisipylėme vandens 
gėrimui, ir pradėjom žygiuoti tolyn. Šios išvykos tikslas 
buvo numatytas daugiausia keliavimas, o ne vietoj 
stovyklauti. Žemėlapis, kurį turėjome, buvo negerai 
paaiškintas, bet mes susigaudėm, kur randamės. Priėjom 
nusekusį upelį ir pradėjom eiti per jo akmenuotą sausą 
dugną apie kilometrą kelio. Išlipę iš upelio,, pasirinkom 
mažą takelį, apžėlusį aukštom didelėm žolėm. Takelis vis 
kilo į kalną, ir darėsi sunkiau ir sunkiau eiti, o tos 
kuprinės, pilnos maisto ir visokių rakandų, slėgė pečius 
labiau ir labiau, todėl reikėjo dažniau sustoti ir pailsėti. 
Artėjant vakarui, pradėjom dairytis patogios vietos 
nakvynei. Suradom gražią ir patogią vietą. Dabar buvo 
svarbiausia — pasigaminti maisto mums patiems, 
atitrūkus iš mamyčių virtuvės. Bet mums sekėsi gerai 
kepti steikus ir kitus valgius.- Tik sunku buvo rasti 
vandens, tačiau ir čia laimingai pasisekė rasti vandens 
duobę, į kurią bėgo vanduo iš kalno.

Sekantį rytą kopėm į kalno viršūnę, bet nejkopėm, tik 
ipusėjome. Iš tos gana aukštos vietos matėsi labai gražūs 
aizdai ir didelis, mėlynas, mirguliuojantis ežeras. Priėjo 

neteko prieiti — pasukom kitur. Pavargus keliauti 
pėstiems, mūsų vadovai nutarė paskutinę dieną 
pavažinėti autobusu, kad būtų ir mums ir jiems lengviau 
ir būtų galima daugiau pamatyti įdomių ir gražių tų kalnų 
vietovių. Šios kelionės metu matėm keletą koalų, kengūrų 
ir triušių. J okių ypatingų nuotykių neįvyko, nes buvome 
atsargūs, tik vienas' skautukas įkrito į vandenį ir 
išsimaudė.

Buvome dvylika skautų įvairaus amžiaus ir du suaugę; 
s.v. Algis Šimkus ir p. Antanas Kesminas. Jie mus 
globojo, saugojo ir stengėsi aprodyti kuo daugiausia dar 
nematytą vietovę — Grampians gražiuosius kalnus. Savo 
ir visų važiavusių skautų vardu dėkoju mūsų vadovams 
už įdomią trijų dienų išvyką, kuri įvyko per ilgąjį 
savaitgalį mūsų karalienės Elžbietos gimtadienio proga 
1982 m. birželio 14 dieną.

Jonas Rukšėnas

„BALTIJOS” TUNTE

TUNTO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ

Canberros „Baltijos” tunto skautai-tės pradėjo 
mokytis tautinių šokių. Pirmas viešas pasirodymas 
numatytas rugsėjo mėn. — Tautos šventės metu. Grupę 
instruktuoja p. Gintaras Genys, padedant vyr. sesėms
V idai H owe, Rasai Mauragienei, Gabijai M ierensdorff ir 
Audronei Stepanienei. Akordeonu pritaria brolis Min
daugas Maruagis.

Gintaras Genys, prašomas tunto, apsiėmė sunkų 
darbą: jaunųjų skautiškoj tautinių šokių grupėj yra virš 
20. Jų amžius — 6 iki 14 metų ir daugumas jų iš pradžių 
panašesni į drambliukus, bet ne į tautinių šokių 
šokėjus . . . Gerai, kad Gintaras turi daug patyrimo 
tokiam darbui.

Gintaras, senų canberriškių Vytauto ir Ramos Genių 
sūnus, tautinius šokius pradėjo šokti dar būdamas 
gimnazistu. Baigęs gimnaziją jis išvyko į Ameriką, kur 
mokinosi Rick’s koledže, Idaho, ir ten įstojo į tarptautinę 
šokių grupę — V alhalla F oik Dancers. G rupė šoko įvairių 
tautų šokius, įskaitant lietuviškąjį Malūną, Lenciūgėlį ir 
Žiogelį. Su šia šokių grupe Gintaras koncertavo 
Amerikoj, Kanadoj ir eilėj Vakarų Europos kraštų.
V ėliau, studij uodamas B righam Y oung universitete ( kurį 
baigė Bachelor of Science — in Business Management) 
įstojo į universiteto tautinių šokių grupę — International 
F oik Dancers. Ši grupė atstovavo J. A. V. tarptautiniuose 
tautinių šokių festivaliuose. Gintaras dalyvavo dviejuose 
festivaliuose ir gastroliavo po Rytų ir V akarų Europą. 
Šokant Tarybų Sąjungoje, grupės pasirodymas buvo 
transliuojamas ir per Lietuvos televiziją.

Europos festivaliuose grupė šokdavo amerikietiškus 
tautinius šokius, bet gastroliuojant po J.A.V., šokdavo 
įvairių tautų šokius, tarp jų Lenciūgėlį ir Malūną, 
išmokintus Gintaro.

Įdomūs Gintaro svarstymai:
„Aš jaučiu daugiau malonumo mokydamas vaikus, 

negu pats šokdamas” — sako jis., Jeigu žmogus turi kam 
nors talento, jis turi juo pasidalinti, mokindamas kitus, 
ypatingai vaikus”.

„V aikus reikia pradėti mokinti šokti kuo jaunesnius” 
— galvoja-Gintaras. „Iš pradžių, atrodo, kad jie turi tris 
kojas, bet jeigu jų interesas bus sužadintas, jie pasiliks prie 
šokio”.

„Iš praktiškos pusės žiūrint, reikia su vaikais judėti 
visą laiką. begalima stovėti ir jiems aiškinti kaip ką 
daryti; reikia parodyti ir juos vesti. Kartais reikia daryti 
kvailus, juokingus judesius, kad vaikams būtų linksma ir 
įdomu. Taip pat yra svarbu sumaišyti vyresnius su 
jaunesniais ir geresnius su blogesniais, kad jie galėtų 
mokytis vienas iš kito”.
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BALTIJOS TUNTE 
(Canberra, A.C.T.)

Pasikeitė draugininkės

Dėl susidėjusių šeimyninių ir 
darbo sąlygų, sesė Rasa 
Mauragienė, 4 metus ėjusi 
mergaičių draugovės draugininkės 
pareigas, pasitraukė. Naująja 
draugininke paskirta sesė Vida 
Howe.

Tuntininkas reiškia gilią padėką 
sesei Rasai už įdėtą darbą ir tikisi, 
kad ateity, šeimai paaugus, vėl ją 
matys aktyvių vadovių eilėse. Sesei 
Vidai linki sėkmės sunkiame ir 
reikšmingame darbe.

Reikia paminėti, kad sesės 
Rasos išėjimas į skautiškas 
atostogas tik trupučiuką sumažino 
Mauragių šeimos dalyvavimą 
skautų eilėse: ps. Mindaugas 
vadovauja berniukų draugovei, 
skautas Danius, paukštytė Daina ir 
aguonytė Skaistė aktyviai veikia 
Baltijos tunte, o Neris Mauragis, 
nors dar per jaunas būti gintarėliu, 
aktyviai maišosi po kojomis 
sueigose ir iškylose.

įžodis

Rugsėjo 19 d., Tautos Šventės 
minėjime, Baltijos tuntas suruošė 
iškilmingą sueigą. Jos metu, 
sėkmingai išlaikę lll-čio patyrimo 
laipsnio egzaminus, jžodj davė 
sekantys kandidatai: paukštytės — 
Karen Gocentaitė ir Antoinette 
Martičiūtė, vilkiukai — Bret 
Gružas, Kazys Stepanas ir Petras 
Šilinis.

Kandidatus įžodžiui paruošė 
sesė Gabija Mierensdorff. 
Užrišdama gerojo darbelio mazgą, 
ji palinkėjo naujoms paukštytėms 
ir vilkiukams ilgai skautiškai veikti. 
Tėvynės ilgesio mazgeliui užrišti 
buvo pakviestas kun. Povilas 
Martūzas, kuris juos asmeniškai 
pasveikinęs, paaiškino tėvynės 
ilgesio mazgelio reikšmę.

Tautinių šokių grupė pasirodo

Baltijos tunto tautinių šokių 
grupė „JAUNOJI AUDĖJĖLĖ” 
pirmą kartą pasirodė Tautos 
šventės minėjime, pašokdama du 
šokius — „Šeivį” ir „Žilvitį”. 
Pasirodymas praėjo labai 
sėkmingai, ir buvo entuziastiškai 
priimtas Canberros visuomenės. 
Jaunieji šokėjai,-jos ne tik vikriai 
pašoko, bet ir gražiai atrodė, 
pasipuošę tautiniais rūbais.

Šokių grupei vadovauja Gin
taras Genys, o muzika talkina brolis 
Mindaugas Mauragis. Rūbų 
paruošimą koordinavo sesė Rasa 
Mauragienė; jai ir , motinoms, 
pasiuvusioms ir išsiuvinėjusioms 
šokėjų tautinius rūbus, ypatingai 
padėkotina. Jaunieji šokėjai puikiai 
atrodė, ir motinos, po didelio 
darbo, tikrai galėjo jais didžiuotis.

Dviratininkų iškyla

Rugsėjo 26 d. Baltijos tuntas 
suruošė iškylą dviračiais. Metų 
pradžioje įvykusi panaši iškyla 
dalyviams labai patiko, tad ir buvo 
nutarta ją pakartoti.

Iškylai buvo parinkti trys takai: 
skautų skilčiai 45 km. takas, 
paukštytėm vilkiukam —25 km. ir 
patiėjm’sr mažiesiems — 10 km. 
Iškyloje dalyvavo virš 30 
dviratininkų: 20 skautų-čių, o kiti 
buvo tėveliai ir vadovai. Tėvai 
galėjo pasirinkti bet kurį taką —

Baltijos Tunto „jaunoji Audėjėlė" 
šoka.

vieni jų pasirinko ilgiausiąjį, kiti — 
trumpąjį.

Diena buvo labai graži, tik 
smarkus vėjas vietomis sunkino 
kelionę, bet maždaug po 2 12 
valandų visi laimingai pasiekė 
tikslą.

Po kelionės, gražioje ežero 
pakrantėje, kur susirinko dar 
daugiau tėvų, buvo iešminė. 
Neužilgo, kiek pailsėję, skautukai 
suruošė BMX dviračių lenktynes. 
Žinoma, jas nepraėjo be kruvinų 
kelių, bet tai priskaityta prie 
skautiško patyrimo . . .

Buriavimo sezono pradžia

Atšilus orui ir ežero vandeniui, 
Baltijos tunto skautai toliau ruošėsi 
buriuotojo specialybei. Tam 
ruoštis buvo pradėta praeitais 
metais, ir skautų skilties dauguma 
jau yra išburiavę vieną sezoną. Bet, 
instruktoriaus nuomone, skautai 
nebuvo pasiekę pakankamai 
aukšto lygio, ir specialybė nebuvo 
suteikta. Šiemet tęsiama toliau.

Spalio pirmas sekmadienis — 
buriavimo sezono tradicinė 
atidarymo diena; deja, buvo labai 
šalta ir vėjuota, tai buvo nutarta 
neburiuoti dėl pavojaus. Ta proga 
susirinkę skautai išvalė laivą,
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patikrino bures ir atliko kai kuriuos 
remonto darbus.

Buriuotojo specialybei ruošiasi 
Adomas Brūzga, Andrius Daukus, 
Povilas Klegens, Danius Mauragis, 
Antanas ir Dovydas Pember. Vėliau 
šiemet nutatyta pradėti mokyji 
buriuoti vyresniąsias paukštytes ir 
vilkiukus.

Iškyla

Rugpjūčio 18 d. Baltijos tuntas 
suruošė iškylą po Canberros 
apylinkes. Kelionės takas, 
maždaug 12 km. ilgumo, buvo 
jvairus bet nesunkus. Pradžioje 
buvo sekamas upelis, po to, pro 
pušyną, kylama į kalną ir paskui 
kalvuotom kalvom j kelionės tikslą.

Iškylautojai buvo padalinti į dvš 
grupes. Skautų skilčiai, be vyresnio 
vadovo, buvo., duotas žemėlapis, 
kompasas ir parodytas kelionės 
tikslas. Pakeliui buvo paslėpti du 
„lobiai”; pažymėti žemėlapyje. 
Skautai duotus uždavinius atliko ir 
kelionės tikslą pasiekė sėkmingai. 
Buvę šiek tiek bai mės, kai juos ėmė 
vytis karvių banda ir truputį pavo
jaus, kai pora skautukų bandė lysti 
pro elektrifikuotą tvorą. Bet rasti 
„lobiai” — saldainių dėžutės — 
pakėlė nuotaiką ...

Antroji grupė susidėjo iš būrio 
paukštyčių ir vilkiukų ir dviejų 
vadovų — brolių Mindaugo ir 
Rido. Trim vyresnėm paukštytėm 
buvo duotos pareigos kiekvienai 
prižiūrėti po kelis jaunesnius 
iškylautojus ir vadovauti konkur
sui, stebint, kurie pirmieji pasieks 
tolumoj matomą kalną arba medį, 
kurie pamatys pirmą kengūrą ir 
pan. Taip bekonkuruojant, 
priskaityta virš 40 kengūrų. Kelionė 
gerai* sekėsi ir tikslas sėkmingai 
pasiektas.

Kelionės gale skautus pasitiko 
jų tėveliai ir gražios Murumbidgee 
upės pakrantėse visi linksmai 
džiaugėsi išemine.

R.D.

1982-84 m. kadencijos LSS Australi
jos Rajono vadija: iš k. į d. j.v.s.fil. 
V. Vaitkus — ižd., v.s.v.sl. J. 
Didžytė-Arienė — sekr., ps.fil. A. 
Žilinskas — ASS įgaliotinis, s. A.

LOS ANGELES 
SKAUTŲ 

STOVYKLA, 1982

GAILĖ RADVENYTĖ

Stovykla jau buvo įsikūrusi prieš 
savaitę, kada paukštytės ir vilkiukai 
pradėjo stovyklauti Ramiojo 
Vandenyno stovyklavietėje, Ram- 
byne. Nors buvo jau pastovyklavę 
visą savaitę prieš jauniesiems at
važiuojant, vyresnieji skautai ir 
skautės dar nesiruošė važiuoti 
namo. Planavo stovyklauti, ir antrą 
savaitę, su-paukštytėm ir vilkiukais 

1982 Maironio Stovykla Big Bear, 
California. Skautai gerbia vėliavas, 

! rikiuotėje.
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Pocius — r. vadas, v.s. D. 
Čižauskienė, 1. vadeivė, ir j,s. dr. R. 
Šarkis — LSB vadeiva. Trūksta 
dvasios vadovo, s.fil. kun. P. 
Dauknio ir sp. sk. vedėjo B. Žalio.

kartu. Antrosios savaitės metu, 
buvo suvaidintos scenos iš Vinco 
Pietario istorinės apysakos — 
Algimantas. Pirmadienį buvo 
Gegužinė ir gudų užpuolimas, 
kurie buvo vaidinti vilkiukų, 
jaunesnių skautų ir bendrai, visų 
stovyklautojų. Trečiadienį buvo 
scena, kurioje Algimantas (Tadas 
Dabšys), po daugelio metų 
išsiskyrimo susitinka su savo 
motina, Tranaitienę^ (Rima 
Navickaitė), su kun. Virpšos (An
drius Kulikauskas) pagalba.
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1982 Maironio Stovykla Big Bear, 
California. Algimanto ir Danutės 
Vestuvės.

Penktadienį buvo Aigimanto 
(Tadas Dabšys) ir Danutės (Gailė 
Radvenytė) vestuvės. Buvo daug 
skanių valgių, gražių gėlių, linksmų 
šokių, daug juoko. Be vaidinimo ir 
repeticijų, stovyklos tvarka buvo 
tokia pat kaip pirmosios savaitės — 
mankšta, vėliavų pakėlimas, 
pusryčiai, tvarkymasis ir inskpekci- 
ja, užsiėmimai (rankdarbiai, 
pionerija, dainavimas, pokalbiai, 
iškylavi mas), pavakariai, 
maudymasis, pietūs, poilsis-, 
užsiėmimai, vakarienė, lankymasis 
(arba pasiruošimas laužui) ir laužas, 

per kurį stovyklautojai dainavo, 
vaidino, juokavo, išdykavo ir tada 
gale,-rimtai pasimeldė, kad sekanti 
diena būtų tokia smagi, kaip visos 
praėjusios.

Konkursų laimėtojai buvo šie: 
pavyzdingiausia skaučių skiltis — 
Gintarėlės, kurioms skiltininkavo 
Undinė Mulokaitė, skautiškiausia 
skautė — Gailė Radvenytė, o 
draugiškiausia ir lietuviškiausia 
buvo Rima Navickaitė. Tauras 
Radvenis buvo pavyzdingiausias 
skautas, ir Linas Venckus geriausia 
išpildė savo pareigas. Sveikiname 
visus pasižymėjusius.

LIETUVIŲ
SKAUTŲ,-ČIŲ 

STOVYKLA 
ANGLIJOJE

Naktiniai žaidimai, tautiniai 
šokiai, pirmosios pagelbos 
pratimai, lituanistiniai dalykai — tai 
tik keli užsiėmimai, pravesti Eu
ropos Rajono trisdešimt trečiąją 
skautų stovykloje, pavadintoje 
Maironio vardu.

Stovyklos viršininku buvo s. S. 
B. Vaitkevičius, naujai išrinktas 
Europos skautų Rajono vadas. Jo 
adjutanto pareigas ėjo ps. R. 
Valteris. Mergaičių „Pavasario 
balsų" pastovyklei vadovavo ps. I. 
Gerdžiūnienė, o berniukų 
„Jaunosios Lietuvos” s.v.skl. M. 
Gerdžiūnas. Stovyklos virėjai s. A. 
Gerdžiūnas ir s.v.sk. P. Pūkštys. 
„Taukuoto puodo” redaktoriai 
v.s.sl. L. Kairytė ir V. O’Brien. 
Administratorius — buhalteris s. A. 
Jakimavičius.

Buvo ir keturi svečiai iš 
užsienio: v.s. psl. D. Molytėirsk. A. 
Narbutis iš JAV ir vyr.sk.sl. Lidija ir 
Stepas Kairiai iš Vasario 16 gim
nazijos Vokietijoj.

Instruktorių buvo daug: ps. S. 
B. Vaitkevičius, V.s. B. Zinkus, v.s. J. 
Maslauskas, ps. R. Valteris, 
t.n.vyr.sk.psl. D. Molytė. M. Baro
nienė dėstė lituanistinius dalykus, 
T. Philpott pirmąją pagelbą, v.s.psl. 
L. Kairytė ir skl. A. Narbutis 
tautinius šokius, P. Gudiškis 
mazgus, I. Venskienė, V. Gornish ir 
A. Waterman rankdarbius, V. Gas- 
parienė dainas, V. O’Brien dainas ir 
sportavimą.

Palankus oras leido pravesti 
pilną stovyklos programą. Buvo ne 
vien tik vartų statymas, kur 
pasižymėjo sesės skautės, 
baigdamos vartus anksčiau už 
brolius, ir iškyla, kurioje laimėjo 
patys jauniausieji, bet ir du 
parengimai. Pirmasis pravestas I. 
Venskienės ir V. Gasparienės. 

vyr.sl. kun. A. Ceryba šv. Mišias, 
atnašauja po atviru Dangum 
stovykloje — Lietuvių Sodybos 
skautų aikštėje.

Lietuvių Sodybos papuoštoj salėj I. 
Venskienė lietuviškai, o V. Gas- 
parienė angliškai supažindino mus 
su Lietuvos gintaro istorija. I. 
Venskienė ne tik kalbėjo, bet ir 
rodė fotografijas ir gintaro gabalus, 
aiškindama, kaip atsirado tas 
„Baltijos auksas”. Antrasis 
parengimas irgi pritraukė daug 
svečių iš atostogaujančių Sodyboj 
gyventojų. Tai buvo M. Barėnienės 
pravesta programa apie Maironį. 
Programoje dalyvavo jaunesnieji 
su deklamacijom ir vyresnieji su 
dainom. Dalyvavusiems ta
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Prityrusi sk. solistė Vida Gas- 
perienė stovyklautojams praveda 
dainų pamokas.

programa paliko , didelį įspūdį.
Laužai, po mankštos ir ausyčių 

kepimo bei valgymo, buvo 
smagiausia dienos dalis. Netrūko ir 
savanorių pasirodymų. Ir šiais 
metais turėjome didelę grupę 
muzikantų. Dainuojant ir vaidi
nant, visi taip įsismagindavo, kad 
net vakarienės kakava nepa
jėgdavo nuraminti. Tamsią naktį, 
per naktinius žaidimus visi bėgiojo, 
slapstėsi, gaudė vieni kitus, kol 
visiškai išvargę krisdavo į lovas, 
klausdami, kada ir vėl bus tie 
žaidimai.

s. Eimučiui Šovai — Budėkime 
redaktoriui, stovyklos metu 
seseriškai ir broliškai at
sidėkodami, aptarnauja pietumis, 
prie stovyklinio stalo stovykloje.

Turėjome labai įspūdingą 
tradicinį susikaupimo vakarą su Šv. 
Mišiom už Tėvynę. Lauke, prie 
gėlėm papuošto altoriaus, vien tik 
žvaigždžių ir žvakių šviesoje, kun. 
A. Gėrybos pasakytas pamokslas 
paveikė klausytojų širdis.

O dar vieną vakarą suėjo 
vyresnieji pakalbėti, padainuoti ir 
prisiminti senus gerus laikus. Tiek 
daug buvo prisiminimų ir dainų iš 

Vadovai — v.s. J. Maslauskas, ps. 
Irena Gerdiūnienė ir s. E. Šova 
apžiūrėjo stovyklos įrengimus, 
tariasi dėl programos.

Nuotraukos Tony P.

senųjų laikų, kad laužas užsitęsė 
beveik iki ryto.

Bet deja, ir šį kartą laikas 
prabėgo žymiai per greitai. Šešta
dienį, paskutinę stovyklos dieną 
susirinko daug svečių. Tarp jų 
Europos Rajono vadeivė s. 
Traškienė ir buvęs Rajono vadas 
v.s. J. Alkis, kuris per stovyklos 
uždarymo iškilmes perdavė savo 
pareigas s. S. B. Vaitkevičiui.

Buvo ir premijų. Pirmą premiją 
už geriausią lietuvių kalbą laimėjo 
Elenutė Augaitytė ir Algimantas 
Gasperas, antrą premiją teko 
Karolinai Waterman ir Ričardui 
O’Brien. Zita Žilinskaitė ir David 
Pilcher laimėjo M. Barėnienės 
darbo lėkštes, kaip pavyzdingiausi 
stovyklautojai.

Po visų baigiamųjų iškilmių 
prasidėjo liūdniausia stovyklos 
dalis — stovyklavietės tvarkymas. 
Visi gana greitai išsiskirstė su viltim, 
kad sekančiais metais vėl visi 
suvažiuos ir vėl stovyklaus kartu.

tn.v.sk.sl. Danutė Molytė

vyr.sl. kun. A. Geryba jauniesiems 
praveda pašnekesį stovykloje.
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Lietuvių atstovai ukrainiečių skautų 1982 tautinėje stovykloje.

DETROITAS

Antanas Kizlauskas, Mykolas
Abarius, Darius Rudis, Arvydas

Detroito Gabijos tunto naujos 
viršskautės: Alma Matvekaitė, Rasa 
Orentaitė, Daiva Orentaitė, an
troje eilėje: Roma Sveraitė, Lidija 
Gilvidytė, Danutė Gilvydytė, Gina 
Rugieniūtė. Priekyje: Audra 
KHmaitė.

Detroito Baltijos tunto broliai 
iškepė sesėm pyragą ir pertepė su 
mėlynu pertepimu, kad tiktų prie 
sesių naujų šlipsų. Iš kairės broliai:

Naujos virskautės pjauna brolių 
iškeptą pyragą.

Alkus, Andrius Anužis, Algis
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s. Irena Lileikienė (Omaha) vs. 
Vanda Aleknienė (Čikaga) Atlapto 
rajono stovykloje.

Skautų vadovai Antanas Kulbis ir 
Vytas Būti kas.

Maironio „manifestacija” — minė jimas su ps. E. Meilum.Nuotraukos Teresės Gaidelytės
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