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K (ARTĖJA
AUNIMO 

ONGRESAS
Penktasis Pasaulio lietuvių 

jaunimo kongresasprasideda liepos 
1 d. Pasaulio lietuvių dienų metu 
Čikagoje. Liepos 4-10 d. netoli 
Clevelando bus kongresinė 
stovykla, liepos 11-20 vyksta studijų 
savaitė prie Toronto, o uždarymas 
liepos 22-24 d. Montrealyje.

Į Jaunimo kongresų atvyksta 
lietuvių jaunimas iš keliolikos 
kraštų. Kreiptis j savo vietovės 
Jaunimo Sąjungos valdybą arba j 
kongreso būstinę: 5620 S. Clare
mont Ave., Chicago, IL 60636, 
USA, Tel.: (312) 778-2200.

JUBILIEJINĖS 
STOVYKLOS 

ŽINIOS

Kaip _ kiekvienoje skautų 
stovykloje, taip ir JS visi privalo 
laikytis užsimotų siekių, nustatytos 
skautiškos tvarkos ir drausmės. 
Skelbiu LSS stovyklose 
praktikuotas taisykles.

I MŪSŲ SIEKIAI

1. 1983-jų metų Jubiliejine 
Stovykla AUŠRA siekiame:

a) Suteikti progą skautiškam 
jaunimui susitikti, užmegsti naujų 
draugysčių ir pasijusti esą nariai 
didingos — lietuviškos šeimos, į 
kurią visi sudedame savų skilčių ir 
asmeniškos kūrybos lobį;

b) Skautiškoje stovykloje 
uždegti jaunimą. lietuviškosios 
skautybės dvasia ir padėti įsigilinti į 
savo tautos, bendruomenės, 
kultūros ir visuomeniškus 
uždavinius;
t c) Tęsti LSS tradicijas ir per
duoti jas jaunimui;

d) Paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, 
lietuvių skautų įsikūrimo, „Skautų 
Aido” ir kitų prasmingų įvykių 
(„Aušros” laikraščio, Dariaus-Gi

rėno skridimo, Lorao Robert Baden 
Powellio atsilankymo Lietuvoje) 
sukaktis.

2. JS laikomės skautiškos 
dvasios, lietuvių skautybės idealų, 
lietuviškų tradicijų ir visų ben
dradarbiavimo.

II BENDRA TVARKA

1. JS dalyvauja LSS nariai, 
pareigūnai ir kviesti svečiai.

2. Stovykloje ir už jos ribų 
kalbame lietuviškai.

3. Įdiegiame skautams,-ėms 
elgtis mandagiai ir tvarkingai tiek 
savųjų tiek kitataučių tarpe, nes 
mūsų elgesys reprezentuoja 
lietuvišką skautybę, — lietuvį brolį 
ir sesę.

4. Kitas stovyklas lankome 
nustatytu laiku.

5. Draudžiami naktiniai užp
uolimai ar žaidimai be vadovybės 
leidimo.

6. Stovykloje ar jos apylinkėje 
draudžiama vartoti ir turėti bet 
kokius šaunamuosius ginklus, 
sprogstamąją medžiagą ir t.t.

7. Draudžiama naudoti 
alkoholinius gėrimus, narkotikus ar 
juos turėti pas save ar apylinkėje.

8. Medžių kirtimas pionerijai, 
laužams ir kt. vykdomas stovyklos 
vadovybės nurodyta tvarka.

9. Susisiekimo priemonės, 
stambesni daiktai ir p. statomi ar 
dedami stovyklos vadovybės 
nurodytose - vietose ir nustatyta 
tvarka.

10. Maudomasi tik grupėmis, 
nustatytu laiku, nurodytoje vietoje 
ir tik maudymosi sargybai budint.

11. Stovykloje ar jos apylinkėje 
visi stovyklautojai bei svečiai laikosi 
nustatytos tvarkos ir vykdo 
vadovybės nurodymus.

12. Kiekvienas stovyklos dalyvis 
aktyviai prisideda prie JS 
sėkmingumo, kad ji būtų skautiška 
ir lietuviška, kad visi joje dalyvavę 
ar atsilankę iš jos išsineštų gražius 
įspūdžius ir prisiminimus.

13. Kiekvienas stovyklautojas 
jaučia pareigą svečius gražiai priimti 
ir JS aprodyti.

14. Suskridusius lietuvius 
skautus ir svečius iš kitų kontinentų 
ypatingai globokime, bendraukime 
ir skautiškomis žiniomis 
pasidalinkime.

15. JS dalyviai privalo:
a. Būti užsiregistravę LSS ir 

turėti nario liudijimą.
b. Susimokėti atitinkamą 

stovyklautojo mokestį, t.y. būti 
registruoti JS.

c. Pristatyti dokumentus: at
palaidavimo nuo atsakomybės — 
vaiko ar suaugusio, sveikatos 
blanką ir kt. reikiamus dokumen
tus.

16. Stovyklų vadovybės turi 
teisę už nusižengimus ar 
nesuvaldomą stovyklautoją pašalin
ti iš stovyklos, gavusios JS 
viršininkų pritarimą.

17. Stovyklai užsibaigus, 
dalyviai prieš išvykdami privalo 
atsiskaityti (inventoriumi 
mokesčiais) su stovyklos vadovybe 
ir gauti sutikimą išvykimui.

18. JS pasibaigus ar pareigas 
nustojus eiti kiekvienas vadovybės 
narys:

a. tvarkingai užbaigia savo 
pareigas,

b. paruošia apyskaitas, 
programų konspektus,

c. rūpestingai atsiskaito ir
d. visus reikalus perduoda 

stovyklos viršininko nurodymu.
19. Stovyklaujame svetingoje 

kanadiečių skautų stovyklavietėje; 
taigi stenkimės:

a. palikti stovyklavietę švarią, 
tvarkingą,

b. gamtos bereikalingai nežaloti,
c. laikytis visų nurodytų ugnies, 

vandens apsaugos ir kt. taisyklių,
d. užkasti griovelius, nuimti 

įrengimus ir viską sutvarkyti.
e. grąžinti nuomuotus daiktus ir 

tvarkingai atsiskaityti.
20. Iš anksto pasirūpinti 

kelionės priemonėmis į namus.
Linkiu sėkmės JS programų 

pasiruošime!
Budėkime!

v.s. Sigitas Miknaitis 
LSS Tarybos Pirmininkas
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SKAUTYBĖS

REIKŠMĖ

MANO

GYVENIME
„Noriu būti paukštyte,” 

pareiškiau 1970 metais, būdama 
penkerių metų amžiaus. Kas tie 
skautai — tada man nebuvo aišku. 
Mano dvi sesutės jau buvo skautės. 
Man jos buvo skaučių pavyzdžiu, 
patiko jų uniforma, viliojo iškylų ir 
nuotykių pasakojimai.

Būdama paukštytė, išmokau 
visokių ženklų, mazgelių ir viskas 

buvo įdomu. Pirmoji Rako stovykla 
buvo nepaprastai įdomi. Bet namų 
ilgesys kartais prislėgdavo. 
Paukštyčių vadovė buvo maloni, 
mumis rūpinosi. Tas jos malonus 
rūpestis paukštytėmis labai 
padėdavo užmiršti namus. Pirmasis 
stovyklavimas, darbai, užsiėmimai 
ir nakties tamsuma miške pasiliks 
savotiškas prisiminimas visam 
laikui.

Iškilmės, kai gavome pirmąjį 
kaklaraištį, buvo malonus 
prisiminimas. Kiekviena nekasdienė 
sueiga man buvo laukiamas įvykis. 
Taip metai bėgo, stovyklaujant ir 
žengiant iš vieno skautybės laipsnio 
į kitą.

Stovyklavimas man visuomet 

buvo malonus ir noriai 
važiuodavau. Stovykloje išmokome 
savarankiškumo, kartu sugyventi, 
dalintis ta pačia budėjimo nakties 
baime, dalintis bendrais laimė
jimais. Laike dviejų stovyklavimo 
savaičių geriau pažįsti savo būrelio 
skautes ir vadoves. Be to yra progos 
pažinti skaučių ir skautų iš kitų 
vietovių. Tokios pažintys labai 
įdomios, nes po stovyklavimo 
dažnai tenka pasikeisti laiškais ir 
sužinoti, kaip jie gyvena kitose 
krašto vietose.

Daugumoje vadovės buvo labai 
geros, žinojo pareigas ir maloniai 
mus mokė ir vadovavo. Kartais 
pasitaikydavo tokių, kurios dienos 
pratimuose buvo piktos, bardavosi 
ir, atrodo, elgdavosi visiškai 
nesuderinamai su skautų papročiais. 
Be to, kartais tokia vadovė

nesilaikydavo duoto žodžio • ar 
punktualumo ir rodydavo kai kam 
pataikavimų. Tokie pavyzdžiai 
sugadindavo norą stovyklauti.

Skautybė yra man suteikusi 
daug gerų pavyzdžių gyvenimui. Per 
eilę metų išmokome kaip sugyventi 
su kitomis skautėmis, su 
pažįstamais ar nepažįstamais 
skautais ir žmonėmis. Skautų įstatai 
labai gražūs, bet gyvenime kartais 
nelengva pritaikinti. Bet vistiek 
skautiški papročiai ir visa 
organizacinė veikla yra didelis 
dalykas mano gyvenime. Per eilę 
metų pamatai savo vadovių gerus 
papročius, pasiruošimą ir skautišką 
nuotaiką, o tai yra man svarbiausias 
pavyzdys, kaip aš turėčiau elgtis

Labi įdomu sveikintis 
su vyr. skautininke.

V. Bacevičiaus nuotr.

panašiu atveju.
Jokia kita organizacija negali 

duoti tiek gerų patarimų, 
pamokymų ir savarankiškumo kaip 
skautų organizacija.

Irena Gąbalytė
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SKAUTAVIMAS:
MALONUMAS 

IR/AR PAREIGA

ano nuomone skautą vimas
.yra ir malonumas ir pareiga. 
Skautavimo pareigos turi būti 
malonios, nes kitaip jos negali būti 
gerai atliktos. Stovyklos, iškylos ir 
sueigos yra tik keletą malonumų 
skautijoje. Jos parodo sesėm

vyresniosios skautės įžodį, sesės turi 
pagalvoti apie visą skautavimą ir 
apsispręsti, ar jos galės atHkti 
skautavimo pareigas.

Šios pareigos yra įvairios. Gali 
būti vadovavimas arba bendra 
pagalba skautijai. Jos turi pralavinti

lietuvybę ir parodyti mažesniom 
skautėm gerą skautišką pavyzdį.

Didžiausia pareiga yra kaip nors 
palaikyti ryšius su skautavimu per 
visą savo gyvenimą ir' atiduoti 
skautavimui, ką jis yra mums per 
metus davęs.

Nida Bichnevičiūtė
draugiškumą, meilę Dievui, Tėvynei 
ir gamtai. Skautaudama sesė ne tik 
fiziniai, bet ir dvasiniai lavinasi ir 
tobulėja.

Dauguma sesių pradeda 
skautauti nuo mažų dienų ir užauga 
skautijoje. Paukštytėm skautavimas 
atrodo tik vien žaidimai ir rankdar
biai. Gaudama geltoną kaklaraištį, 
sesė pradeda mokytis, kas tas 
lietuviškas skautavimas yra, koks jo 
tikslas ir kas yra jo idealai.

Joms padeda suprasti, ką 
skautavimas joms duoda ir kodėl 
jos skautauja. Prityrusioms 
skautėms ateina laikas pradėti 
galvoti, ar joms skautavimas yra 
šį-dyje svarbus — ar tik proga 
pabendrauti su kitom draugėm. 
Sesės pradeda girdėti daugiau apie 
pareigas.

Tada skautavimas nebėra tik 
vienas malonumas. Prieš duodamos
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VILKIUKU DAINA Muzika A. Zdaniaus
Žodžiai VI. Vijeikio

/X^Ves esame vilkiukai 

Smarkiausi iš visų. 
Kas sako, kad išdykę, 
Meluoja iš tiesų.

Kaklaraištis raudonas, 
Gairelė mėlyna. 
Juokauti ir dainuoti 
Mums niekad negana. 

Mes klausom savo vado. 
Drausmingi visados. 
Ir niekad neužmirštam 
Tėvynės Lietuvos.
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nuo laukinių žmonių vakarojimo 
apie ugnį? Kodėl stovyklos laužus 
visi labai mėgstame, bet ir manome, 
kad jie gali būti įdomesni, 
įspūdingesni, jaukesni? Kaip bus 
stovykloje su šimtais skautų ir 
skaučių iš visų kraštų ir vietoviiį?

Vienu žodžiu, kokie yra skautų 
sąjūdžio papročiai, surišti su laužu?

Kiek žinome iš istorijos, pir
mojoje skautų stovykloje, kurių 
1907 'm. vasarų Brownsea saloje 
pravedė pats lordas Robertas 
Baden-Powellis, laužai buvo 
kitokie, negu jnūsų šiandien. Svar

0. 0 0aO

Į laužavietę skautai ir skautės 
ateina ne kaip paklydusios avelės, 
bet su savo skiltimi, draugove ar

biausi laužo dalykai' buvo pasidalin
ti dienos įspūdžiais — stovyklavo 
tik draugovė —, pasiklausyti 
Baden-Powellio pasakojimų, 
sušukti įvairius šūkius, kuriuos 
stovyklos vadovas buvo savo 
kelionėse išmokęs.

Per 75 skautybės metus pasauly
je ir per 65 metus lietuviško 
skautavimo išsivystė papročiai, 
kurie bendri visiems skautams ir 
stovykloms. Ir tai nereiškia, kad visi 
laužai būna vienodi! Taip pat 
nereiškia, kad „laužas” yra 
vienintelė stovyklos vakarinė 
programa, vakarinis užsiėmimas! 

būreliu. Jie atsineša savo gairelę, 
prie kurios po laužo gali tyliai ir 
ramiai susirinkti, kad nereikėtų 
šūkauti. Dažnai priprasta sėdėti su 
savo būreliu, kad būtų lengviau 
susirinkti pasirodymams, sušukti 
šūkius, atsistoti, kai laužavedžiai 
paprašo.

Ateidami su savo vienetu, 
skautai ir skautės dainuoja. Tai 
lavina balsus ir suteikia nuotaikų. 
Bet, po laužo vakarinės giesmės, 
išsiskirsto tyliai. Jeigu reikia, pan
audoja rankinius tylius signalus, bet 
nebėra jokio triukšmo: susikaupę 
grįžta į savo stovyklavietę, be šūkių, 
dainų, kalbų, kol nepasiekia savo 
palapinių. Gėda būtų, jeigu reikėtų 
prie laužo po vadovo žodelio ir 
maldos kam nors sušukti, kaip buvo 
vienoje stovykloje, „Čia skautų 
stovykla, o ne skerdykla!”

Kitas svarbus skautiškas 
paprotys yra vadovo ar vadovės 
valandėlė laužo pabaigoje. Čia 
vienas iš vyresniųjų taria minutės ar 
kelių mintį, dažnai papasakodamas 
kokį atsitikimų iš šios stovyklos ar 
iš skautiškos patirties. Tada 
vakarinė giesmė „Ateina naktis”, po 
kurios tik skautai vyčiai pasilieka 
savo „tradicinei”, tai yra, savo
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vakarinei giesmei. Ir jie tyliai išeina.
Kita skautiška tradicija yra 

laužą pradėti ir baigti kokiomis 
nors apeigomis, lygiai kaip sueigose. 
J os nebūna ilgos, bet atkreipia visų 
dėmesį ir sujungia širdis. Apeigos 
būna su vėliava, žvakėmis, žodeliu, 
ratu ar panašiai. Nėra būtina, kad 
šimtai laužo dalyvių triukšmingai 
sustotų į vieną ratą. Po vadovės 
žodelio, tyliai sustoja ten, kur 
sėdėjo ir susiima rankomis.

Labai lietuviškas paprotys yra 
visiems dainuoti. Laužas nėra 
koncertas! Kai visi dainuoja — 
smagiau! Kas nori geriau žodžius 
išmokti, atsineša savo ar stovyklos 
dainynėlį ir šviesytę, kuri tik tam 
tikslui vartojama.

Pats laužas, ugnis — pritaikyta 
tam vakarui. Lauže niekas šiukšlių 
nedegina, nesumeta malkų betkaip. 
Vakaro liepsna yra draugystės 
ugnis, kuri šviečia visiems. Didelis 
menas mokėti sukrauti laužą, kurio 
nereikia kūrenti, gęsinti, krapštyti 
pasirodymų metu.

Prie laužo skautai vaidina tokius 
pasirodymus, kurie neužgauna nei 
asmenų, nei tautybių, nei kitų 
žmonių, kadangi kiekvienas 
pasirodymas turi kokią nors mintį 
— nebūtinai labai rimtą, bet 
skautišką, lietuvišką žodelį visų 
dalyvių nuotaikai pakelti, 
gyvenimui praturtinti.

Laužo ritmas gali praturtėti ir 
visokiais žaidimais ir net šokiais. 
Tinka žaidimai, kurie išjudina 
žiūrovus ir dalyvius, suteikia 
gyvybės, judrumo.

Taigi, tarp skautiškų stovyklos 
papročių yra šie:

1. Į laužą ateiti su savo vienetu, 
būreliu, skiltimi

2. Ateiti su daina, išeiti labai 
tyliai

3. Pradėti ir baigti apeigomis
4. Kūrenti ugnį, kuri laužui 

tinka
5. Visi dainuoja (kartu!)
6. Vaidinti, pasakoti, žaisti, 

sušukti šūkius
7. Visada prie pabaigos — 

gražus vadovo. ar vadovės žoelis, 
mintis.
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MEW BRUNSWICK
SASKATCHEWAN

tSOVA SCOTIA
QUEBEC

MANITOBA

SUSIPAŽINKIME
SU KANADA

Kanada yra pasaulyje antras 
kraštas savo žemės plotu, apie 5000 
km nuo rytų iki vakarų. Vien tik 
pajūrio žemynas turi apie 25000 
km!

Atlanto pakraščiui priklauso 
keturios provincijos: New 
Brunswick, Newfoundland, Nova 
Scotia ir Prince Edward Island. 
Quebec provincijoje daugiausia 
prancūziškai kalbančių gyventojų. 
Ontario yra finansinis ir valstybės 
valdžios centras. Vakarų lygumose 
yra trys provincijos: Manitoba, 
Saskatchewan ir Alberta, kuri kasa 
daug naftos. Kalnynai atskiria 
vakarinę British Columbia provin
cijų nuo kitų provincijų.

Ką apie kiekvienų Kanados 
provincijų galime sužinoti iš provin
cijos herbo? Kų parodo apie gam
tovaizdį, gamtų? Kaip atsispindi 
steigėjų tautybė ar tikyba?

Be dešimties provincijų, 
Kanadoje dar yra dvi teritorijos, 
kurios plotu užima trečdalį visos 
žemės: Yukon ir Northwest 
Territories.

Kanados lietuviai gyvena 
daugiausia Ontario ir Quebec 
provincijose, bet mažesnis lietuvių 
skaičius įsikūrė ir kitur. Jubiliejinė 
skautų stovyklų įvyks Ontario 
provincijoje.

Toronto
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tauVADOVE
GAMTOS 

UŽDAVINIAI
ŽIEMĄ

Kraštuose, kuriuose žiemą 
užšąlą upeliai, ežerai, įšąlą žemė 
ir ją dengia sniegas, gamta gali 
atrodyti mieganti ar negyva. Bet 
reikia tik skautams ir skautėms 
pajieškoti — tuoj atsiras daugybė 
gyvybės reiškinių. Reikia atsiminti, 
kad gamtoje — miške, pievoje, 
upėje — gyvena daugybė 
žvėrelių, vabalų, paukščių, kurie 
ištisą žiemą maitinasi.

Žiemą gamtos jieškinio 
žaidimas gali atverti akis ir padėti, 
kad jaunas ir vyresnis nebijotų 
žiemos, šalčio, ledo, sniego. Per 
valandą dirbdami poromis, tre
jukėmis ar skiltimis, žaidėjai gali 
nesunkiai miškelyje ar net namų 
kieme surasti:

SĖKLOS — medžių, krūmų, 
gėlių (neužmiršti kankorėžių, rūtų 
sėklų,} medžiuose užsilikusių 
vaisių, uogų, gal net apdžiūvusį 
grybą. Pajieškoti po sniegu, prie 
medžio kamieno prie šakų, po 
lapais. Gilė taip pat yra sėkla!

VABALAI IR KIRMINAI. Po 
negyvo medžio žieve yra daug 
įdomių daiktų: miegančios 
kirmėlės, vikšrai, vabalai. Kartais ir 
driežas, voras.

KIAUŠINIAI. Įvairios peteliškės 
savo kiaušinius deda ant plonų 
šakelių ar tiesiai ant medžių 
žievės. Tai pūkuotos vietos, baltos 
ar rudos. Prie kelmų ar po 
apipuvusiu rąstu yra visokių 
vabalėlių kiaušinių.

ŽIEDAI. Kai kurios žolės ir kiti 
augalai tebeturi savo žiedus

žiemą, kai žiedai sudžiūsta ir 
nenukrenta. Kai kurie krūmai 
žiemą žydi (JAV-bėse lapkričio ir 
gruodžio mėn.).

DAIGAI. Darže jau žiemą pro 
sušalusią žemę prasikala tulpių, 
narcizų ir kitų augalų daigai. 
Atsargiai nubraukus sniegą, 
galima daigus atkasti, augalo 
nepažeidus. Miškelyje po sniegu 
auga paparčių ir kitų krūmelių 
žali daigeliai. Visur yra žalių 
samanų, kuriomis minta stirnos. 
Paklausti žaidėjų: Jei būtum stirna 
ar zuikis, kur jieškotum maisto?

GYVIAI. Kaip laimingos buvo 
sesės, žiemą po sniegu ir lapais 
atkasusios miegančią varlę! Kar
tais po rąstais smėlėtoje žemėje ar 
po didžiule lapų ar žolių krūva 
žemė nesušąlą, ypač jei yra daug 
sniego. Pagaliuku pakrapštyti 
žemę. Atsiras ir pelytės ola ir kiti 
gyvybingi ženklai. Kai kurie 
gyvūnėliai po sniegu prie pat 
žemės laksto, iškasa savo tunelius. 
Jų pėdsakus galima sniege sekti, 
kol surandi skylutę. Kai kurie 
paukščiai neria j sniego krūvas 
nuo šalčio apsisaugoti. Čia jieškoti 
atkriaušės, apsaugotos nuo vėjo.

UPELYJE. Atsigulti prie upelio 
ar balos, pramušti skylę lede ir 
stebėti upelio ar balos dugną. 
Vanduo labai šaltas, bet po kiek 

laiko dugnu praplaukia ar 
prabėga visokie vabalėliai, vikšrai, 
kirminai. Gi žmonės žiemą per 
ledo eketę žuvauja, o žuvys turi 
kaip'nors maitintis!

PRIE ŠALTINIO. Kur vanduo 
nuolat iš žemės veržiasi paviršiun, 
vanduo nesušąlą. Prie tokių 
šaltinių žiemą dažnai yra žalių 
augalų — žolių, samanų, daigelių. 
Kas ten ateina atsigerti, graužti 
žalumynų? Kur paukščiai žiemą 
randa geriamo vandens?

KITI RADINIAI. Paukščių 
plunksnos, prie medžio ar 
spygliuotos vielos prikibę 
praeinančių žvėrelių plaukai, 
kailio gabalėliai. Paukščio nešta ir 
pamesta sėkla, grūdas, duonos 
gabalėlis. Lede įšalusi žuvytė ar 
vabalas (ranka ar kitaip pašildyti 
ledo gabalą, kol pasidaro per
matomas kaip stiklas).

SNAIGĖS. Prie tamsios 
pirštinės ar megstinio labai aiškiai 
matosi kiekviena snaigė. Visi 
žinome, kad kiekviena snaigė 
skirtinga, bet kaip būtų, jei skiltis 
turėtų nupiešti penkias skirtingas 
snaiges?

PĖDSAKAI. Žiemą gyvulėlių 
pėdsakus reikia lieti kitaip, negu 
dumble ar molyje vasarą. 
Purkštuvėliu (pavyzdžiui, pan
audoti langams plauti įrangą) 
pamažu apipurkšti sniege įmintą 
pėdą, kol pasidaro ledinis 
paviršius. Tada galima gipsu išlieti 
arba bent nupiešti. į kurią pusę 
bėgo stirna ar kiškis? Kur medžių 
skaniausios šakeles apkandžiotos 
stirnų, zuikių ar kitų gyvių? Kiek 
buvo sniego, jei iki tam tikro 
aukščio zuikiai plonas šakeles 
nukramtė?

1
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ŽAIDIMAI VILKIUKAMS

1. KULNŲ IR KOJOS PIRŠTŲ LENKTYNĖS. 
Vilkiukai (ar paukštytės) estafete — bent dvi eilės 
žaidėjų žąsele už pradinės linijos. Davus ženklą, 
pirmasis nueina iki sienos (ar medžio), dėdami pėdą 
prieš pėdą — vienos kojos kulnį prie kitos kojos pirštų. 
Grįždami šoka kaip varlytės. Tada bėga antrasis.

2. RATUKŲ LENKTYNĖS. Vėl estafetė. Pirmasis 
žaidėjas padeda rankas ant žemės, antrasis paima jo 
kojas. Nubėga taip iki galo, grįžta. Tada gulsčiai bėgęs 
žaidėjas eina į eilės galą, o stačias bėgęs tampa trečiojo 
žaidėjo ratukais. Žaisti, kol visi turi progos 
lenktyniauti.

3. BUTELIO ŽIEDAS. 60 cm pagalys ar lazdelė, 
prie jos (piemenų kilpa!) 50 cm virvutė, o prie šios — 
metalinis ar plastinis žiedas (kaip užuolaidų).

4. „KREPŠINIS”. Šį kartą krepšis — tikras šiukšlių 
krepšis arba kibiras. Sviedinį reikia mesti, kad tik nuo 
žemės pašokęs įkristų į kibirėlį. Kiekvienas žaidėjas gali 
penkis kart mesti.

5. STIKLINIAI BURBULIUKAI. Stovėdamas ant 
kėdės, vilkiukas ar paukštytė stengiasi į butelį įmesti 
stiklo burbulą.

6. GAIDUKAI. Pakėlę vieną koją, rankas suglaudę 
prie krūtinės, žaidėjai stengiasi vienas kitą iš apskritimo 
išstumti.

7. ŠLUOTKOTIS. Paimti šluotos kotą prieš save, 
iškelti aukštyn. Tada bandyti lenktis atgal, kol 
šluotkočio galas paliečia grindis ar žemę.

2
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8. PER PAGALIUKĄ. Paimti lazdą ar šluotos kotą 
rankomis prieš save. Tada perlipti per pagalį, už 
nugaros užlenkti rankas, perkelti per galvą ir sugrąžinti 
lazdą į savo priekį. Negalima rankų nuo šluotkočio 
nuimti!

9. BE RANKŲ. Vilkiukas rankas sudeda prie 
krūtinės. Atsigula ant žemės. Atsikelia, nenaudodamas 
rankų ar alkūnių.

10. PLOJIMO RATAS. Žaidėjai ratu. Kiekvienas 
turi skaičių. Vedėjas pradeda ritmingai ploti: pirma 
suduoda į kelią, tada suploja rankomis, tada vienos 
rankos pirštus suploja (vidurinį pirštą nuo nykščio). Kai 
ritmas išsijudina, iššaukia skaičių. Pašauktasis 
plodamas rankomis turi iššaukti kitą skaičių. Kai 
prieinama prie rankų plojimo, šis iššaukia vėl kitą 
skaičių.

11. ŽYMŪS ŽMONĖS. Geras žaidimas, kol 
vilkiukai ir paukštytės renkasi sueigai. Kiekvienam prie 
nugaros prisegamas žymaus asmens vardas (istorinis 
asmuo, kino aktorius, gyvuliukas, visuomenėje ar 
skautuose pažįstamas žmogus, stovyklos pareigūnai — 
laužavedė, viršininkė, virėja . . .). Žaidėjas tuoj pat kitų 
klausinėja apie save. Į klausimus kiti tik gali atsakyti 
„taip” ar „ne”. Kai žaidėja atspėja savo vardą ar 
užsiėmimą, užrašas prisegamas prie marškinių ar 
suknelės iš priekio.

12. DVIDEŠIMT KLAUSIMŲ. Žaidėjas leidžia 
visiems kitiems klausti iš viso 20 klausimų, pats 
pasakęs, apie kokį dalyką galvoja (pvz. žymus asmuo, 
kas nors stovykloje, augalas ar gyvis).

13. BE KEPURĖS. Visi žaidėjai išskyrus vieną turi* 
popierinę kepurę — čia pat sulankstytą ar pataupytą 
nuo Naujųjų Metų ar gimtadienio. Susėda ar sustoja 
ratu. Davus ženklą, kiekvienas nuima kepurę nuo 
kaimyno iš dešinės ir kepurę uždeda ant savo galvos. 
Davus antrą ženklą, neturįs kepurės iškrenta. Tada 
sumažinti viena kepure ir žaisti toliau.

14. ILGIAUSIŲ METŲ. Žaidėjai sėdi ratu. Vidury
je esantis parodo pirštu į vieną iš rate sėdinčių ir sako 
„Ilgiausių metų” (arba, pagal metų laiką: „Linksmų 
šventų Kalėdų”, „Su šventėm” . . .) Šis turi labai greitai 
atsakyti „Taip pat ir tau”, prieš viduryje esančiam 
pabaigus sakyti sveikinimą. Jei nespėja arba pasako 
atsakymą, kai vidurinis tik prodo ir nieko nesako, eina į 
vidurį, jo vieton.

15. PASISVEIKINIIMAS. Žaidėjai ratu, žiūrėdami 
į vidų. Vienas paduoda ranką iš kairės esančiam ir 
pasako savo vardą. Tada atsistoja to žaidėjo dešinėje. 
Trečias žaidėjas pasveikina pirmąjį, antrąjį ir atsistoja 
to dešinėje, ir taip toliau, kol visi pasisveikina. Geras 
susipažinimo žaidimas.

3
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LIETUVIŠKA
SKAITYBA

Jeigu norime, kad vaikai ir jaunimas gerai skaitytų 
ir mėgtų skaityti, jiems reikia knygų — daug knygų, 
kurias galėtų branginti, savo vardų įsirašyti, pasidalinti 
knygomis su kitais. Ir visokių knygų — svajonių, 
nuotykių, knygų apie save, apie kitokius žmones ir 
vietas, apie visokias įdomybes. Knygų, kurias gali 
ramiomis valandėlėmis paskaityti vien iš džiaugsmo ką 
įdomaus rasti ir ką naudingo išmokti.

Televizija ir kitos vaizdinės priemonės žiūrovo 
nelaukia. Knygą galima skaityti kada nori, kur nori ir 
savu greičiu. Galima grįžti kelis puslapius, pagalvoti. 
Nereikia jokių brangių įrangų. Ir galima pasirinkti tai, 
kas įdomu. Skaityba prisitaikoma kiekvienam 
asmeniui.

Kodėl trejų metų vaikas stengiasi skaityti? Vaikai 
nori išmokti skaityti, lygiai kaip mokosi vaikščioti, 
bėgti, patys valgyti, apsirengti. Skaityba — suaugusio 
žmogaus požymis.

Knyga — gera dovana, tinkama premija, geras, 
atminimas. Lietuviškų knygų nėra tiek daug, kiek 
kitomis kalbomis. Lietuviški knygynėliai prie parapijų, 
lietuvių parduotuvės ir lietuvių leidyklos mięlai patar
nauja, įteikdamos tas, kurios yra atspaustos ir 
prieinamos. Prie knygų galima priskaityti ir kitą 
skaitybą — vaikų laikraštėlį „Eglutę”, vaikų skyrius 
laikraščiuose, „Skautų aidą”, kitus mokyklų, būrelių ar 
vietovių leidinius.

Mažiausi vaikai mėgsta pasakas su staigmenomis ir 
įvykių pynėmis. Berniukai, sako specialistai, mėgsta 
skaitybą apie „tikrovę”, įskaitant apie gyvulius. 
Mergaitėms, toliau sako žinovai, patinka knygos apie 
kitus vaikus. Pasakos, kaip ir liaudies pasakos, patinka 
3-5 skyriaus vaikams. 12 ar 13 m. vaikai mėgsta 
nuotykius, judrius, paslaptingus, humoro, gamtos, 
sporto ir drąsos, įvairių išradimų knygas. Jau nuo 12 m. 
pradeda domėtis biografijomis, kelionių ar istorijos 
knygas. Nuo 16 m. skaityba jau labiau skiriasi ir 
jaunimas skaito panašiai, kaip suaugę žmonės.

Vadovei nebūtinai reikia namus apkrauti knygomis 
taip, kad sienų nesimatytų. Nebūtinai vadovas savo 
automobilio užpakalinę sėdynę apkrauna šimtais 
leidinių. Bet geras pavyzdys čia, kaip ir visur, daug 
reiškia. Ar sueigų vietoje yra knygiį? Ar vadovė prie 
savo skaučių pasižiūri į knygą? Nurodo gerą knygą? 
Pasakoja ką nors iš knygoš? Gal kas turi senų „Eglutės” 
numerių, kurių nebereikia (vaikai užaugo, išsikraustė iš 
namų) — tiktų peržiūrėti, karpyti, jieškoti iliustracijų, 
pasakėlių, eilėraščių.

Ar ateinančiai sueigai skautai gali sužinoti, kokią 
knygą jų tėvai skaito, ir atėję papasakoti — palyginti 
savo tėvų skaitybą? Ar gali pasisiūlyti tėveliams surašyti 
namuose turimų knygų sąrašą? Ar vadovei gali reikėti 
kokios knygos, kurią kas nors iš skaučių šeimų 
namuose turi ir galėtų paskolinti?
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PRIES ŠIMTĄ

METŲ IR 
ŠIANDIEN

1983 „Aušros” metais norime 
atžymėti pirmojo lietuviško 
laikraščio sukaktį ir suprasti kiek 
geriau tautinio atgimimo laikotarpį. 
Ar šiandien dar mums lietuviams 
reikalingas tautinis atgimimai?

Kuo pasižymėjo XIX amžiaus 
pabaiga ir XX amžiaus pradžia, kad 
šiuos dešimtmečius vadiname 
„Tautinio atgimimo metą”?

1. Po ilgų svetimųjų valdžios 
metų lietuviai suprato, kad jie 
atsakingi už savo ateitį ir turi teisę 
save valdyti ir tvarkyti.

2. Iš patirties ar praeities 
kunigaikščių valdomoje valstybėje, 
lietuviai sėmėsi žinių ir supratimo 
apie demokratiniais pagrindais 
organizuotas valstybes, kuriose 
kiekvienas galėtų balsuoti ir būti 
kandidatu.

3. Kadangi svetimųjų valdžioje 
švietimas buvo suvaržytas, lietuviai 
labai troško mokslo, kuris 
oficialiose mokyklose tuo metu 
buvo sunkiai prieinamas. Tik šviesi 1 
tauta, jiems atrodė, gali būti 
nepriklausoma. Net suaugę žmonės 
mokėsi skaityti ir rašyti. Kur 
nebuvo galima mokykloje ar būrely
je mokytis, buvo naminės 
lituanistinės mokyklos.

4. Lietuviai vystė ryšius tarp 
tautiečių įvairiuose kraštuose, tinklą 
panašų į lietuvių ryšius šiandien.

5. Spauda skaitėsi ginklas ir 
įrankis. Todėl ir pradėjo eiti 
laikraščiai, knygelės, atsišaukimai

6. Norėdami suprasti, kad 
lietuviai yra savita tauta, žmonės 
labai domėjosi tautosaka, menu, 
muzika, papročiais, dainomis, 
istorija, legendomis, dar tais laikais 
neturėdami tiek daug įrankių 
praeičiai ir kultūrai pažinti, kaip 
šiandien. Jiems buvo svarbūs 
praeities paminklai.

7. Vienas iš būdų tautą kelti iš 
baudžiavos, iš tuometinės vergijos, 
ir juos suburti į mažas ben
druomenes, buvo blaivybės sąjūdis.

8. Visame pasaulyje tie metai 
buvo pereinamieji iš senos sant
varkos į naują. Plito pramonė, 
judėjo žmonės emigruodami ir savo 
vietose siekdami darbininkų ir kitų 
teisių. Tie visi sąjūdžiai palietė ir 
Lietuvą.

9. Tautinio atgimimo metu 
Lietuva nebuvo laisva. Kartu su 
kova už savo kultūrą ėjo 
spaudimas, persekiojimai, galingųjų 
politika.

10. Lietuviai turėjo išmokti 
draugauti su kitomis tautomis, kitų 
tautybių žmonėmis, visų pirma su 

SKAUTES
MALDOS

O

Dieve, aš tikrai labai noriu būti 
skaute, bet bijau, kad bus sunku. 
Prašau, padėk man visą laiką. Bet 
jeigu aš tikrai stengsiuosi, gal bus 
gerai. — Audra Puzerytė

(Iš patyrimo laipsnių 
religinės
programos užsiėmimo 
Toronte).
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Dieve, aš labai norėčiau gauti 
savo geltoną šlipsą. Tiktai man 
nepatinka žiūrėti, kai kiti žiūri į 
mane, kai aš gavau paukštyčių šlipsą. 
Mano akys pradėjo ašaroti. — Rita 
Sakutė

Mielas Dieve, aš labai norėčiau 
būti skautė, bet kažkodėl aš bijau 
sakyti įžodį. Ar tu galėtum man 
padėti ir ar galėtum man padėti būti 
geresne skaute. Aš žinau, kad galėsi 
padėt! Labai ačiū! Indrė 
Freimanaitė

kitataučiais, gyvenančiais Lietuvoje, 
o tada ir su lietuvių draugais 
užsieniuose.

11. Kūryba davė progos 
tuometinių vertybių ir supratimo 
dvasioje išreikšti tai, kas lietuvių 
kultūroje ir praeityje gražiausia.

12. Kadangi svetimieji, kurie 
Lietuvą valdė, buvo kitos tikybos, 
jei iš viso būtų buvę religingi, 
lietuviai jautė, kad reikia ugdyti 
savo, tarpe krikščioniškąjį tikėjimą 
ir tradicijas.

Kokie iš šių dvylika dalykų tiktų 
dar šiandieną? Kurie pasikeitė? Kas 
naujo ar skirtingo reikalinga šian
dieną, kai Lietuvą vėl valdo svetimi 
žmonės, o išeivijos lietuviai 
išsisklaidę, kaip ir anais laikaiš? Kas 
pasikeitė ekonomijoje, gyventojų 
sudėtyje, politikoje, švietime, 
susižinojimo priemonėse?

Kodėl šiais „Aušros” metais 
vyksta Pasaulio lietuvių dienos, 
Pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas, dainų šventė, sporto 
žaidynės, jubiliejinė stovykla?
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GELBĖMIJAS 
ANT LEDO

Jei nėra kito žmogaus, už 
slidaus ledo laikytis kietu daiktu, 
pavyzdžiui, kišeniniu peiliuku, ir 
atsigulus nuslinkti ar nusiridenti 
nuo skylės.

Kitą asmenį gelbėti kopėčiomis, 
rogutėmis, virve, ilga kartimi ar 
sugulus. Svarbu neatsistoti ant ledo, 
nes įlūš. Vienam žmogui išlaikyti 
užtenka 5 cm ledo, keliems — 8 cm, 
daug čiuožėjų ar iškylautojų išlaiko 
10 cm ledo.

VĖLIAVAI 
PADĖKLAS

Jeigu draugovė, tuntas ar kitas 
vienetas neturi vėliavos kotui 
padėklo, galima tokį pasigaminti iš 
automobilio rato. Automobilių 
dalių senienų ar vartotų dalių 
sandėlyje rasti ratai parenkami 
gražūs, kaip čia nupiešta. Jei ratas 
dviejų dalių, teks vėl sujungti.

1 — Išimti varžtus į vidurinę 
dalį. 2 — Išvalyti visą ratą, 
nubraukti rūdis ir purvą. 3 — 
Nuplauti žibalu, tada muilu, 
išdžiovinti ir jei reikia nudažyti, 4 
— Į vidurį įvaryti medžio gabalą, 
paliekant skylę, vos didesnę už 
vėliavos ar gairės kotą. Viduje 
įtvirtinti žiedus ar lenteles su skyle, 
kad kotas nevirstų. 5 — Įkalti 
žiedus ir sujungti abi rato dalis, jei 
reikalinga.
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MARGUČIAI . .

Artėja Velykos ir su jomis 
rūpestis kaip gražiau išmarginti 
margučius, kaip sueigose pravesti 
kiaušinių dažymo užsiėmimus ir 
laimėti pirmų vietų margučių 
marginimo varžybose.

Į pagalbų ateina senas skautų 
draugas dail. A. Tamošaitis su prieš 
pat Kalėdas išleista knyga „Lithua
nian Easter Eggs”. Jų skoningai 
išleido Lietuvių Tautodailės In
stitutas. Turinyje mokoma kaip 
kiaušinius dažyti ir marginti 
peiliuko bei vaško pagalba, 
aiškinami lietuviams budingi 
motyvai, aprašomi su margučiais 
susiję burtai, žaidimai ir tradicijos. 
Knyga 216 lapų ir joje 135 Irenai 
spalvotų iliustracijų. Iš viso 1870 
margučiu pavyzdžių iš visos 

Lietuvos. Knygoje labai daug 
medžiagos vadovuiei, norintiems 
perteikti jaunesniesiems broliams ir 
sesėms vienų iš mūsų turtingos 
Tautodailės dalių.

Knygos kaina Kanadoje 23 DO 
dol. ir 130 (kanadiškais doleriais), 
o Amerikoje 19 D0 dol. ir 300 (JAV 
doleriais) pašto išlaidoms padengti. 
Užsakymus siųsti Lietuvių 
Tautodailės Institutui, 243 
Kingsway, Toronto, Ont. M6S 3VI, 
Canada.
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SUTARTINIAI 
ŽENKLAI ■
SNIEGE

Lentelėje — sutartiniai ženklai, 
kuriais pranešama lėktuvui, kai 
iškylautojai paklydę ar reikalingi 
pagalbos. Sniege ar smėlyje ženklai 
yra išmindžiojami. Kitu atveju — 

sudedami iš medžiagų, brezento ar 
net sugulus ant žemės.

1 — Sunkiai sužeistas asmuo, 
reikia gydytojo,

2 — Reikalinga pirmosios 
pagalbos reikmenų

3 — Negalime pajudėti iš vietos
4 — Reikia maisto ir geriamo 

vandens
5 — Parodykite mums kryptį, 

kuria eiti, ir nelaukite
6 — Einu (einame) šia kryptimi

7 — Ne, neigiamas atsakymas
8 — Vieta, kurioje galima 

nusileisti
9 — Viskas gerai
10 — Reikia kompaso ir 

žemėlapio
11 — Nesuprantu (nesupran

tame)
12 — Taip, teigiamas atsakymas
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4f. KAS NU* 
PIE&b?

1. KOKH} MEDŽIU LAPAI?

2. KIEK SIŪLU ?

£ MINUTĘ 
STEBĖK 
16 BRĖŽINIO 
DALIĄ. 
TADA NU- 
BRĖŽK NE
ŽIŪRĖDAMA. !!!

3. PABANDYK RI^Tj UBAGO MAZGĄ! 
(BUTELIUI PAKABINTI)

• (sbSzbui sisbjsS 
spjsuns reasSau ) siSzBtuuns ‘sbSzbui 
ftuauiaid ‘ofoAZ ‘sbSzbui ofąpnB 
‘BdpjĮ oioji^potu ’9 'sipaMO j-uapsg 
siepjoq -į? ‘ĮBĮnis g ’Sbubjsb^ 
^sison ‘BdaiĮ ‘SB^nq ‘sBĮonzfe 
— 1^1 I IVJNA^VSIV
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DIDŽIOJI S'GIOVl
VADOVŲ 

SUVAŽIAVIMAS

Lapkričio 13 d. į Jaunimo Židinį 
suvažiavo Anglijos skautų ir 
skaučių vadovai, vadovės ir 
kviestieji organizacijų bei tėvų 
atstovai, 16 dalyvių. Buvo nagrinėta 
Europos rajono veikla, nustatytos 
gairės ir pianai ateičiai, jžengus j 
L.S.S. 65-us Sukaktuvinius metus.

Dalyvavo LSS Europos rajono 
vadas s. St. Br. Vaitkevičius, s. dr. 
kun. S. Matulis, MIC. Seserijos 
vadeivė s. J. Traškienė, Brolijos 
vadeiva v.s. J. Maslauskas, V-jos 
vietininkas s. A. Gerdžiūnas, v.s. Br. 
Zinkus, s. E. Šova — „Budėkime” 
redaktorius, s. A. Jakimavičius, ps. 
I. Gerdžiūnienė, s.v.v.sl. M. Ger
džiūnas, prityrusi sk. V. Gas- 
perienė, K. Bivainis, H. Gaspe ris, J. 
Damoševičius, A. Vasgauskas, J. 
Dubickas, ir posėdžio šeimininkės: 
F. Damoševičienė ir O. 
Vasgauskienė.

Rajono vadas s. St. Br. 
Vaitkevičius dėkoja plačiajai 
visuomenei už gausias aukas 
stovyklai, LSS Tarybos pirmininkui 
už glaudų bendradarbiavimą ir 
visas informacijas, skautų 
vadovams už pasišventimą 
skautiškam darbui.

Europos rajono vadeivė s. J. 
Traškienė praneša, kad rajone yra 
46 skautės. Seserijos veikla bendra 
su Brolija, ir metų laike beveik visi 
susirenka į vasaros ir savaitgalines 
skautų-čių stovyklas.

Europos Rajono Brolijos 
Vadeiva v.s. J. Maslauskas savo 

pranešime perduoda raštiškus 
sveikinimus. Vadeiva teigia turįs 
platų susirašinėjimą su LSS ir LSB 
vadovybe. Tamprius ryšius palaiko 
su vyr.sk.v.sl. J. Lemkiene — 
Vasario ,16 gimnazijos „Aušros” 
tunto tuntininke ir su vietiniais 
vadovais.

V-jos Vietininkas s. A. Ger
džiūnas sako, kad plačiai rajone 
išsiskleidusių skautų yra 48. Skautai 
vyčiai dėl įvairiausių sumetimų ir 
mokslo labai nubyrėjo ir skautiško
je veikloje mažai reiškiasi.

S. E. Šova — „Budėkime” 
redaktorius, nusiskundžia, kad 
tenka žvalgytis arba beveik vienam 
puslapius užpildyti. Talkos sunkiai 
sulaukiama iš vadovų ir jaunimo, 
„Budėkime” yra mūsų visų. Tokiu 
būdu, ar verta jį toliau leisti ir ar 
atsiekia leidinys savo tikslą? Rašyti 
yra kviečiami visi ir apie viską. 
„Budėkime” administratoriaus J. 
Levinsko pranešimas skambėjo 
šitaip: visi platintojai daug padeda 
ir leidinėlį energingai platina, 
todėl visiems platintojams 
išreiškiama nuoširdi padėka. 
„Budėkime” siunčiamas į visus 
pasaulio žemynus.
Prenumeratorių atsilyginimas yra 
labai įvairus, dauguma atsilygina 
labai sąžiningai.

Posėdžio dalyviai E. R. Šovams ir 
jų šeimoms pareiškė padėką už jų 
pastangas, darbą, lėšas ir sur
inkimą. Padėka «pareikšta ir J. 
Levinskui, sąžinginam 
„Budėkime” administratoriui.

Lietuvių Skautų Sąjungos 65-ius 
Sukaktuvinius metus atžymėti 1983 
metais nutarta rengti vasaros 
skautų tradicinę 34-ją stovyklą vėl 
Lietuvių sodyboje liepos 23-30 d.

JAV gyvenantieji vadovai-vės,

Pavyzdingiausias stovyklautojas 
ski. David Pilcher laimėjęs 
M. Barnienės dovanąTsu sesute 
Helen. ANGLIJA

sesės ir broliai, jei tuo laiku 
lankytųsi Europoje, kviečiami 
aplankyti Anglijos skautų stovyklos 
miestą. Visi mielai laukiami!

Pramatyta organizuoti šv. 
Kazimiero proga kovo mėn. 
skautų-čių savaitgalio stovyklą 
Manchesteryje, o Atvelykyje — 
Mottinghame. Jaunimui stovyklos 
yra vienintele vieta ir priemonė čia 
Anglijoje susirinkti iš įvairių plačiai 
išmėtytų vietovių į didesnę 
skautišką šeimą ir yra vienas iš 
populiariausių skautiškų 
parengimų.

Po pasisakymų ir diskusijų 
įvairiomis skautavimo temomis 
prieita išvados, kad būtų naudinga 
šaukti daugiau suvažiavimų, kviesti 
organizacijų atstovus, tėvus, ir 
jaunimą.

v.s. J. M.

Į 1T T1JVCS
Į N ' NE '
I
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ATLANTO
RAJONE

Skautai vyčiai. Nuotr. A. Glodo.
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Vasario 18 d.
Kruopštasis Gevelando Pilėnų 

tunto skautų tėvų komitetas 
vadovaujamas dr. ps. Giedrės 
Matienės, sukaupdamas jėgas sur
uošia Užgavėnių blynų balius jau 
trečius metus iš eilės.

Pripildo skautų artimųjų rėmėjų 
pilną lietuvių namų salę ir su 
lietuviškais valgiais užsigavėjo.

Šiemet, kaip ir pernai, vakaro 
programą išpildė Qe ve lando skautų 
dainuojantis vienetas Budėk, 
kuriam vadovauja skautų prietelis 
sportininkas-veteranas A. Blelskus, 
akomp. jauna muzikė R. Čyvaitė- 
Kliorienė, o pranešėja visų mėgiama 
ps. V. Nasvytytė. Dainuojantis 
vienetas programą atliko labai 
gražiai. Publika norėdama įsitikinti 
vieneto pajėgumu ant biso dar 
išprašė dvi dainas padainuoti. 
Ridėk vienetas ,,egzaminą ” išlaikė 
prieš publiką ir be vargo padainavo.

Vakarienei maistą patarnavo 
skautai su pagalba sesių skaučių. 
Patarnavimas buvo geras — be 
priekaišto.

Skauto R Strimaičio vadovau
jama muzikos kapela, gražiai ir 
linksmai linksmino svečius.

Pilėnų tunto skautai užtikrintai 
važiuos į jubiliejinę stovyklą, nes 
tėvų komitetas sukėlė pilėniečiams 
lėšas. Pilėnų tunto tuntininkas ps. 
R. Belzinskas esąs dėkingas 
komiteto nariams: Pirm. dr. Giedrei 
Matienei, R Mainelienei, M. 
Puškorienei, R Taraškienei, J. 
Biliūnui ir P. Stungiui.

VI. Bacevičius

Gevelando Neringos tunto skaučių 
vadovė pakelta į paskautininkės 
laipsnį ir duodanti skautininkių 
įžodį.

ASS skyriaus pirm. ps. A. Juodikis 
užriša kaklaraištį A. Rukšėnui 
davusiam skautininkų įžodį.

Nuotraukos 
V. Bacevičiaus

Clevelando skautijos 
vadovai su 
naujai 'pakeltais 
( paskautininkus 
(viduryje) 
L Jokūbaitis, 
Nijolė ir 
Algis Rukšėnai 
davusiais įžodžiais.
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1 Clevelando Pilėnų tunto skautų 
dainuojantis vienetas Budėk atlieka 
programą per Užgavėnių blynų 
balių. Nuotrauka Vlado 
Bacevičiaus.

2 Užgavėnių blynų baliaus pranešėja 
ps. V. Nasvytytė. Nuotrauka Vlado 
Bacevičiaus.

3 Kažkuo tai trūksta tai sriubai? Sesės 
B Vedegienė ir V. Butkuvienė (Kai 

ką pasako įrašas ant žiursto) 
Nuotrauka Vlado Bacevičiaus.

4 Su nuotaika per Užgavėnių blynų 
balių. Nuotrauka Vlado 
Bacevičiaus.

5 Clevelando Pilėnų tunto skautų 
tėvų komitetas, kuris labai 
rūpestingai kelia lėšas skautams 
nuvykti į Jubiliejinę stovyklą. K k. į 
deš.: dr. G. Matienė — pirm., B 

Taraškienė, B Mainelienė, P. 
Stungys, J. Biliūnas ir M. 
Puškorienė. Nuotrauka ■ Vlado 
Bacevičiaus.

6 Užgavėnių blynų baliaus vyriausia 
vadovė dr. ps. Giedrė Matienė taria 
sveikinimo žodį. Nuotrauka Vlado 
Bacevičiaus.
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Skautai R. Biliūnas ir Paulius 
Tallat-Kelpša dirba darbelius artė

jančiai Kaziuko mugei.

Su vadove N. Rukšėniene skautės 
gamina Kaziuko mugės 
mugeniukus. Nuotrauka Vlado 
Bacevičiaus.

Pirm. Lietuvos skautų vyr. skn. V. 
Senbergas ir buv. Seserijos skyriaus 
vedėja Apolonija Šenbergienė su

v.s. B Kviklių susitiko Clevelande. 
Jie nesimatę per 30 metų. 
Nuotrauka Vlado Bacevičiaus.

IŠ LIETUVIŠKOSIOS
SKAUTYBES
FONDO VEIKLOS

Vadovybė džiaugiasi, kad praė
jusių metų loterija davė Fondui 
$7,102.97 pajamų. LSFondo 
valdybos sumanymu ir Pirmijos 
pritarimu, dalis 1981 m. palūkanų 
($1,500.00) paskirta skautų 
vienetams (proporcingai) jų prisidė
jimui platinant loterijos bilietus 
šiose vietovėse:

$ 328.00 
250.00 
156 00 
144.00
8100 
7700 
66 00 
60.00 
5600 
5600 
5300 
5100 
4300 
3400

15. Washingtonas 1900
16. Elizabethas 1300
17. Philadelphia HOC
18. St. Catherines 2 00

1. Bostonas
2. Los Angeles
3. Cleveland
4. Detroitas
5. Rochesteris
6. Hartfordas
7. Waterburis
8. Torontas
9. Montrealis
10. Wcrcesteris
11. Adelaidė
12. Chicaga
13. Sydnėjus
14. New Yorkas

Lietuviškosios Skautybės Fondo 
1981 m. pagrindinio kapitalo 
palūkanos paskirstytos:
1. Vadovų lavinimui
a) Seserijos draugininkių kursams 
$250.00
b) Brolijos draugininkų kursams 
$250.00
c) Seserijos Gintaro mokyklai 
$500.00
d) Brolijos Ąžuolo Mokyklai 
$500 00
e) Miško Ženklo kursams $500.00
f) LSS Lituanistikos seminarui

$1, 000.00

2. Skautiškiems leidiniams
a) „Mūsų Skautybd4 knygai 

$1,00000

3. Rajonų skautiškai veiklai stiprinti
a) Anglijai $400.00
b) Brazilijai $500 00
c) Vokietijai $$20000
d) Kitoms Australijos, JAV ir 
Kanados vietovėms $1,254.52

Iš viso $7,854.52
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1 Vidurio rajono vadovių ir vadovų 
sąskrydžio vakaro programa prav
edė v.sl. R. Motiejūnaitė ir ps. V. 
Nasvytytė.

2 Vidurio rajono vadovių ir vadovų 
sąskrydyje paskaitą skaitė v.s.fil. N. 
Kersnauskaitė — Tuntininkas ir jo 
pareigos.

3 Vid. rajono vadovių ir vadovų 
sąskrydžio dalyviai — atstovai 
atneša šv. Mišių aukas. Kirvelai- 
tienė, Paužuolis, Gaidelytė ir 
Goceitienė priima kun. G. Ki- 
jauskas, S. j.

4 Vidurio Rajono vadovių Vadovų 
sąskrydyje per laužo programą 
pasirodo Omaha. Iš kair. s. I. 
Lileikienė,. s. L. Antariėlienė, s. vyt. 
R. R eškevičius, ir s. G. 
Reškevičienė.

5 Vidurio rajono vadovių ir vadovų 
sąskyrdžio dalyvės. Iš k. į deš.: 
Vidurio rajono vadeivė ps. A. 
Miškinienė, vyr.skn. pav. D. 
Gotceitienė ir s. L. Rugienienė.

6 LSS, JAV Vidurio rajono vadovių ir 
vadovų sąskrydžio dalyviai prie 
Laisvės paminklo Clevelande.

7 S. L. Rugienienė su nauju projektu 
sekantiems metams.

8 Vidurio rajono vadovių ir vadovų 
sąskrydyje paskaitą skaitė vyr. skn. 
pav. D. Goceitienė — Lituanistiniai 
seminarai.

LSS, JAV Vidurio rajono vadovių ir 
vadovų sąskrydyje seserijos 
vadovės su vyr. skn. pav. D. Gocei
tienė.

10 Vidurio rajono vadovių ir vadovų 
sąskrydyje paskaitą skaitė s.fil. K. 
jiečius — draugininkas, draugovių 
veikia.

11 s.fil. K. Jiečius pasiruošia uždėti 
Gilwelistu kaklaraištį ps. R. 
Belzinskui. Iš k. į deš.: ps. R. 
Belzinskas, s. L. Antanienė, s. L. 
Rugienienė, ir s. K. Jiečius.

12 v.s.fiĮ N. Kersnauskaitė įteikia 
Rūpintojėlio ženklelį v.sJil. A. 
Paužupliui. Iš Vidurio rajono- 
sąskyrdžio.
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SKILT1NINKŲ 
KURSAI

LSS-LSB Atlanto rajono Skiln- 
tininkų kursai įvyko 1982 m. 
lapkričio mėn. 20-21 dienomis, 
Camp Sayre, Milton, Mass, 
amerikiečių skautų stovyklavietė
je. Kursus pravedė Lavinimo 
skyriaus vedėjai — v.s. Laima 
Kiliulienė ir ps.fil. Eduardas Meilus 
Jr. Programai talkininkavo skaučių- 
tų vadovai, v.s. Č. Kiliulis, j.s. G. 
Čepas, ps.fil. A. Lingertaitienė, 
skt.vyt. Dr. A. Budreckis, vyr.skl. 
Laimutė Švarcaitė-Kormos, j.s. G. 
Treinienė ir s.fil. A. Treinys.

Viso dalyvavo 12 kursantų: iš 
Bostono — R. Bričkutė, E. Kazlaitė, 
V. Špakevičiutė, A. Budreckis, V. 
Goštautas, T. Petronis, T. Zikas, iš 
Worcesterio — D. Juodaitytė, R. 
Čiraitė, J. Pranckevičius, į.Stankus,

J. Miliauskas, kursų komendante 
vyr.skt. Regina Kulbytė.

Nors ir buvo lapkričio pabaiga, 
bet oras pasitaikė puikus, sesės ir 
broliai sustiprėję skautiškomis žin
iomis grįžo į vienetus tęsti savo 
užsimojimus skilties vadovavime. .

ERELIS

Miško broliai
A. Vaitkevičius ir
A. Tamulaitis Kronikos 
parodos tarnyboje

J. Tamulaičio nuotr. 
CHICAGO
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ALp(LKA)3083
------ -  1983, Nr.2sw

6346 S. Washtenaw Ave.
Chicago, Ill. 60629

Prašau paduok mano 
kvepalonus! Aš netikiu, kad jis girdėjo trimitą — geriau 

papūsk dar kartą! . . .
* ♦ *

Kalbėkime taisyklingai:

— Bulvė turi žievę, riešutas — 
kevalą, svogūnas — lukštą, sraigė 
— kiautą, jautis — odą.

♦ * *

Girdėjau vilkiukus taip lietuviškai 
tarp savęs kalbant:

— Tu atmiršai, ką vakar žadė
jai?

— Atgesink šviesa!
— Įpilk vandens ir atdžius 

gėlytė!
— Nudek žvakę!
— Man šiandien nesekasi . . .
— Nepilk smėliaus j akis!
— Kiek tu turi dančiiį?
— Žiūrėk, kaip greitai jie 

.uplytino tą namą!
Jubiliejinėje stovykloje - visi 
tvarkingai uniformuoti....
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