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ŠVIESA. Šviesus žvilgsnis ir 
berželio šviesus žalsvumas. Šviesus 
miškas ir šviesūs plaukai. Šviesios 
aukštumos ir plačios, šviesios 
tolumos. Šviesa yra diena ir erdvė.

Galvoti apie šviesą — tas pat, 
kaip bandyti jūros vandenis 
šaukšteliu išsemti. Ko daugiau 
pasemi pajūryje, to daugiau lieka 
semti.

ŠVIESA. Tai mėnulis ir 
žvaigždės. Žaibas ir aušros gaisai. 
Laumės juosta, nutiesta virš marių. 
Tai pro debesis prasiveržianti saulė. 
Tvarkingo ir gyvo pasaulio pradžia.

ŠVIESA. Laikai, ženklai, dienos. 
Tai sveikata, laimė, linksmumas. 
Pats gyvenimas.

ŠVIESA. ■ Rūstanti žvakutė ir 
blykčiojanti ugnis. Šv. J ono vabalėlis 
ir šviesos signalas. Raketa ir 
šviesoforas. Sprogstantis sviedinys ir 
kristalas. Šviesa katės akyse ir 
skelbimų įkyrios šviesos. Švyturys ir 
mažas žibintas. Degtukas ir žieb
tuvėlis. Lazerio spindulys ir 
angliakasio lemputė. Žmogus šviesa 
gyvena.

ŠVIESA gali apakinti. Galima 
šviesoje atsistoti, arba ką nors 
išaiškinti, ar apšviesti kitą žmogų. 
Šviesa gali užgęsti. Galima kito 
šviesą užpūsti. Nereikia savo šviesą 
po krepšiu paslėpti. Kai šviesu, 
aiškiai viskas matosi. Pamatę žalią 
šviesą, judame pirmyn. Kartais 
žmogus stovi patamsyje.

ŠVIESA. Malonaus žvilgsnio 
šviesa ir prožektorius. Šviesos metai 
ir žiburėliai. Šviesoraščiai ir spin
dulėliai. Ir daug kitų šviesų.

ŠVIESA. Laimėjimas po ilgo 
nepasisekimo. Sunkaus skausmo 
pabaiga. Išipldytė svajonė ar ilgų 
metų troškimas. Surasti darbą ar 
butą. U žtikti retą pašto ženklą. G erai 
išlaikyti egzaminus. Ištrjaįukti laimikio 
bilietėlį. Matyti išeitį bė'doje. Nesan
taiką nuraminti. Atrasti mokslinį 
išradimą. Gauti mielą laišką. Šviesa 
— vilties ženklas.

ŠVIESA — nuotaikinga. Kone 
skaudi, kai saulė apšviečia sniego 
plotus, kai mirga virš vasaros kaitros 
gatvių. Žaisminga vandens lašelio 
spalvose ar mirganti tarp spalvotų 
gėlių prie lango.
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ŠVIESA gali būti šilta. Namų 
židinys, atsispindintis kambaryje. 
Laužo šviesa skautų ir skaučių 
veiduose. Senoviška žibalinė lempa 
ant močiutės stalo. Stora žvakutė, 
pakišta po arbatinuku. Naktinė 
šviesytė prie vaiko lovos: ji netoli 
šviečia, bet nuramina sergantį ar 
susirūpinusį vaikų.

ŠVIESA gali būti šalta. 
Traukinio stoties laukiamajame. 
Didžiulės parduotuvės melsvos 
šviesos. Po operacine lempa nukreip
tos akys. Pirkti sapnai, kino filmų 
svajonės. Traukinio ir automobilio 
šviesos.

ŠVIESA. Kartais šalta. Kartais 
šilta ir maloni. Kartais jausminga. 
Kas yra šviesa?

„TU ESI MANO ŠVIESA”, sako 
žmogus kitam ar kitai. Dėl tavęs 
mano gyvenimas šviesus, lengvas, 
linksmas. Man duodi kitaip matyti, 
pastebėti grožį, leidi šviesai pasiekti 
manyje tai, kas negera. Tu leidi man 
švytėti ir šviesa su kitais dalintis. Kai 
nusišypsau, iššaukiu kitame šypsnį.

Kur daug šviesos, šešėliai daug 
tamsesni. „Niekad neprašvis mano 
gyvenimas,” galvoju, kai esu 
nuliūdusi, įskaudinta, apleista. 
Šviesoje matomi tie dalykai, kurių 
tamsoje nematomi.

ŠVIESA ir tamsa. Kartais tąmsa 
gąsdina, baugi. Naktį sunkiau 
matyti. Susirūpinęs žmogus naktį 
nemiega, laukdamas šviesos savo 
gyvenime. Naktį išmiegojęs, aušrą 
pamatęs jau lengviau į gyvenimą 
žiūri. Tamsa padeda pagalvoti ir 
apgalvoti. Bet šyiesa aiškiau parodo 
skirtumus, kontrastus.

„Ir Dievas tarė: tebūnie šviesa! Ir 
atsirado šviesa. Ir Dievas matė, kad 
šviesa buvo gera. Tada Dievas 
atskyrė šviesą nuo tamsos ir 
pavadino šviesą diena, o tamsą — 
naktimi.”

Lietuviškas laikrodis
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Melskimės.
Visagalis amžinasis Dieve, kuris 

savo tarną šv. Kazimierą karališkose 
šio pasaulio gėrybėse nepalytėtą iš
laikei ir prie savo meilės patraukei, 
teikis ir mums tokio pat dievobaimin
gumo įkvėpti, kad Tavo šventosios 
meilės sustiprinti stengtumėmės šio 
pasaulio gėrybes niekinti, o dangiš
kųjų pageidauti. Per Jėzų Kristų, 
miisu Viešpati. Amen.

A. Tamošaičio pieš.

J. Mackevičiaus pav. Italų dail. pav.
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Mieli Broliai Vyčiai,
Atgaivinome Skautų vyčių skyrių 

mūsų Sąjungos žurnale SKAUTŲ 
AIDE.

LSB Skautų vyčių skyriaus 
sueigoje Jubiliejinėje stovykloje, 
Kanadoje, buvo pageidauta, kad šis 
skyrius būtų atgaivinamas. Pasitarus 
su LSS Pirmija ir „Skautų aido” 
Redaktorium, šis skyrius tapo 
rtdalybė.

Skautai vyčiai pasisakė, kad jie 
negauna pakankamai žinių kas 
dedasi LSB Skautų Vyčių Skyriuje ir 
kituose skautų vyčių būreliuose ir 
draugovėse. Norima palaikyti tam
presnius ryšius tarp skautų Vyčių, 
išsklaidytų visuose pasaulio kam
puose. Manau, kad šis skyrius 
SKAUTŲ AIDE bent dalinai 
atitaisys tų minėtų žinių paskleidimo 
trūkumų.

Kad šis mūsų skyrius tikrai 
atspindėtų mūsų margų veiklų, 
prašau man atsiųsti žinias, 
nuotraukas, net ir spalvotas 
nuotraukas, veiklos aprašymus, 
skundus, prašymus ir t.t., kad 
galėtumėm juos įtraukti į šiuos

puslapius.
Nuolat palaikau ryšius su LSS 

Vyr. Skaučių skyriaus vadovėmis 
apie mūsų bendros veiklos koor
dinavimų.

Pranešu, kad yra planuojama 
surengti skautų vyčių, vyr. skaučių, 
jūrų budžių ir gintarių suvažiavimų 
1984 m. Memorial Day savaitgalį, 
t.y. gegužės mėn. 25-28 d.d. 
Smulkesnę programų paskelbsime 
vėliau, taip pat vienetams atsiųsime 
medžiagų, paštu.

Kaip turbūt atsimenate, Jubilie
jinės stovyklos proga buvo pagamin

....... .......................................................................................................... .JKŪREJO DIENA
VASARIO 22
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ta skautų vyčių skyriaus maršinukai 
(T-Shirts) (violetinės spalvos su baltu 
skautų vyčių ženklu) 1 ir specialus 
skydelis LSS Skautų Vyčių Skyriaus 
sueigos proga.

Norintieji įsigyti marškinukus 
arba skydelius, galite jas užsisakyti 
mano adresu. Marškinukų kaina 
$6.50 (JAV) už vienų ir $50 už 
persiuntimų. Skydelio kaina $1.00.

Tikiuos, kad broliams vyčiams 
patiks mūsų naujai atgaivintas 
skyrius SKAUTŲ AIDE. Laukiame 
žinių iš Jūsų. Taip pat primenu, kaip 
ir visuomet, jeigu bet kur iškiltų 
neaiškumų bet kokiuose skautų 
vyčių reikaluose, stengsiuos duoti 
patarimus tuos neaiškumus išlyginti. 
Taip pat jeigu turite bet kokių 
pageidavimų iš manęs, parašyk; 
mielai padėsiu.

Iki sekančio karto, 
TARNAUKIME!

Jūsų Didysis Brolis 
Eduardas
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KONKURSAS
LS Brolija ir LS Seserija sa

vo patrono šv. Kazimiero 500 
metų mirties sukakčiai atžy
mėti skelbia konkursą, kurio 
tikslas yra paskatinti jauni
mą artimiau susipažinti su 
šiuo Lietuvos šventuoju kara
laičiu.

Konkursas paruoštas atski
rai jaunesniems ir vyresniems 
LSS nariams. Visi vadovai ir 
vadovės raginami pasiruoši
mą konkursui pravesti sueigo
se ir padėti broliams ir sesėms 
sėkmingai jame dalyvauti. Vi
sa konkurso medžiaga įteikia
ma vienetų vadovams,-vėms 
iki gegužės 1 d., o šie perduo
da ją LS Seserijos ir LS Broli
jos konkurso vertinimo komi
sijoms.

Konkurso laimėtojams nu
matomos premijos, o visi kon
kurso dalyviai gaus specialius 
ženkliukus, kurie bus dėvimi 
ant ‘uniformos;

KONKURSO 
REIKALAVIMAI

Jaun. skautėms, jaun. skau
tams, ūdrytėms ir bebrams. .

•šiv. Kazimiero, 
inertiškas atvaizdavimas
Piešinys.
Skulptūra, mplio. lipdinys. 
Mozaika.

Laisva kūryba
Malda į šv. Kazimierą.
Eilėraštis apie šv. Kazimie- 

rą Rašinėlis
.(nemažiau kaip 200 žodžių) 

Viena diena su šv. Kazimie
ru.

Vilniuje pas šv. Kazimierą. 
Šv. Kazimiero šventovės 

aplankymas
Aplanko vieną šv. Kazimie

ro šventovę —■ bažnyčią; ją ap
rašo, surenka nuotraukų — pa
veikslėlių, brošiūrėlių arba 
nufotografuoja.
Šv. Kazimieras Lietuvių 

skautų globėjas
Padaryti rinkinį iš: nuo

traukų, aprašymų, dainų-gies- 
mių, pasirodymų ir t. t.

Konkurso dalyviai privalo 
atlikti visų penkių punktų 
bent po vieną uždavinį. Steng
tis atlikti darbus sueigų metu, 
nes reikės vadovų paaiškini
mų, pavyzdžių ir pagalbos. Iš
skiriant pirmą uždavinį, vis
kas turi būti gražiai suklijuota 
į albumą (scrapbook). Atlik
tus darbus dalyviai įteikia sa
vo vieneto vadovei, -ui ne vė
liau kaip 1984 m. gegužės 1 
dieną.

Premijos
I premija — užmokama už 

vieną stovyklavimo savaitę;
II premija — užmokama už 

pusę stovyklavimo savaitės;
III premija — skautiška 

knyga ir vienų metų “Skautų 
Aido” prenumerata.

Visi laiku įteikę darbus kon
kurso dalyviai gaus specialų 
šv. Kazimiero ženkliuką, kurį 
bus galima visada dėvėti prie 
uniformos.

KONKURSO 
REIKALAVIMAI

Skautėms, skautams, jūrų 
jaunėms, jūrų jauniams, prit. 
skautėms, prit. skautams, jū- 
rų skautėms, jūrų skautams, 
vyr. skautėms, vyčiams, gin- 
tarėms ir budžiams.
Šv. Kazimiero meniškas 

atvaizdavimas.
Piešinys, skulptūra, mozai

ka, pasiūta bažnytinė vėliava 
— karūna.
Šv. Kazimiero giminės me
dis.

Surašo medyje šv. Kazimie
ro giminės vardus.

Laisva kūryba apie 
šv. Kazimierą 

Malda; eilėraštis.
Išmokti vieną šv. Kazi
miero giesmę.

Išmokus pagiedoti sueigos 
metu. Užrašyti giesmės žo
džius ir melodijos gaidas (pvz., 
giesmynėlyje “Aleliuja” gies
mės jaunimui, p. 53: arba iš ki
tų šaltinių).

Rašinėlis
(nemažiau 750 žodžių)

Svečiuose pas šventą 
Kazimierą iš istorinio taško.

Šv. Kazimiero paskelbimas 
šventuoju.

šv. Kazimieras, Lietuvos gy
nėjas.
Šv. Kazimiero 500 metų 
mirties sukakties minėji
mas. Surinkti: iškarpas 
straipsnių, nuotraukų, kelio- 
hių aprašymus apie minėji
mus Romoje, Kanadoje, JAV, 
Australijoj ir kitur.

Aplankyti vieną šv. Ka
zimiero šventovę baž
nyčią.

Ją aprašo", surenka nuotrau
kų arba nufotografuoja. Jei 
nėra jūsų ' vietovėje šv. Kazi
miero šventovės, susisiekite su. 
Kitur esančia ir sužibėkite bei 
aprašykite, kodėl buvo pa-
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rinktas tai šventovei ŠV. Kazi- 
tmiero vafdaš.

Šv. kazimieriošvenčių 
papročiai

Atlaidai, mugės seniau: ir 
diabaf (pašyti’ nupiešti, nu- 
fotogfafub'tf ir t. t.).
Iš maldaknygių surinkti 
maldas į šv. Kazimierų, 
Parašyti ne mažiau kaip 

tris.
Šv, Kazimieras, Lietuvių 

skautų globėjas.
Padaryti rinkinį: iš nuo

traukų, aprašymų, dainų — 
giesmių, pasirodymų ir t. t.

Konkurso dalyviai privalo 
atlikti visų dešimties punktų 
beht po vienų uždavinį. Steng
tas dalį darbų atlikti Sueigų 
ritėtu. Išskiriant pirmų uždavi
nį, viskaš turi pūti gražiai su
klijuota į albumą (scrapbook). 

Atlikus darbus dalyviai įtei
kia savo vieneto vadovei, -ui 
ne vėliau kaip 1984 m. gegu
žes 1 d. Premijos

Skautams, skautėms, jūrų 
jaunėms, jauniams,, prit. skau
tėms bei skautams ir jūrų 
skautėms bei skautams iki 16 
metų:

I premija — užmokama už 
vieną stovyklavimo savaitę.-

II premija —užmokama už 
pusę stovyklavimo savaitės.

III premija — skautiška 
knyga ir vienų metų “Skautų 
Aido” prenumerata.

Prit. „skautėms bei skau
tams, jūrų skautėms bei skau
tams nuo 16 metų:

I premija — užmokama už 
“Ąžuolo” ir “Gintaro” mokyk
lą 1984 m.

II premija — užmokama už 
pusę savaitės “Ąžuolo” ir 
“Gintaro” mokykloje.

III premija — skautiška 
knyga ir vienų metų Skautų 
Aido prenumerata.

Vyr. skautėms, vyčiams, 
gintarėms ir budžiams.

I premija — užmokama už 
Lituanistikos seminarą 1984 
m.

II premija — užmokama už 
pusę savaitės seminare.

III premija — skautiška 
knyga ir vienų metų “Skautų 
Aido” prenumerata.

Įteikę laiku darbus, konkur
so dalyviai gaus specialų šv. 
Kazimiero ženkliuką, kurį vi
sada bus galima dėvėti prie 
uniformos.

KAIP PIRKTI 
PAŠTO 

ŽENKLUS?
Skautai mėgsta rinkti visokius 

daiktus. Daug vaikų, jaunimo ir 
suaugusių mėgsta rinkti pašto 
ženklus. Vieni — betkokius, kiti — 
pagal temų, treti — tam tikrų kraštų 
pašto ženklus.

Rinkėjas kartais nori nusipirkti 
ženklų, kurio trūksta jo rinkiniui. 
Kaip geriau pašto ženklus įsigyti?

Ženklų mugėje galima rasti 
įvairiausių ženklų. Pradedantieji 
paprastai perka vokelį ar puslapius 
su įdėtais įvairiais ženklais. Yra ir 
pašto ženklų parduotuvės. 
Patariama lankyti tokias, kurios jau 
seniai prekiauja ir yra žinomos, 
patikimos. Iš didelės apyvartos 
prityrusios parduotuvės paruošia 
rinkinėlius ar pavienius ženklus, 
kurių rinkėjas jeiško. Jeigu 
rinkinėlis būtų ir nepilnas, jis 
vertingas, kai nupirktas patikimoje 
vietoje.

Naujus ženklus galima įgyti 
filateliniuoiuose valstybinio pašto 
skyriuose arba parduotuvėse, kurios 
naujais ženklais prekiauja. Tokius 
naujus ženklus galima užsisakyti 
paštu, paprastai nusiunčiant 
užstatų, kuris užmoka už tikrų 
ženklų vertę su persiuntimo išl
aidomis.

Iš pradžių renkami bet kokie 
ženklai. Vėliau paaiškėja, kad viso 
pasaulio ženklus surinkti 
neįmanomai Tada tenka pasirinkti 
kurį nors kraštų ar temų (gamta, 
paukščiai, skautiški . . .). Visi kiti 
ženklai irgi renkami, bet rinkėjas ar 
rinkėja ypatingų dėmesį kreipia tai 
sričiai, kuri įdomi.

Dauguma ženklų tiek pat teturi 
vertės po daugelio metų, todėl 
negalima tikėtis iš prekybos pašto 
ženklais praturtėti. Bet kuris 
laisvalaikio pomėgis žmogui neša 
turtuš? Į ženklus sukišti pinigai yra 
gerai investuoti.

Reikia saugotis pirkti ženklus iš 
prekybininkų, kurie žada 
nepaprastų pelnų ar ypatingus 
ženklus labai pigia kaina.
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Ill-iojoje Tautinėje stovykloje
1948. VIII.13 įžodis Alpių kalnuose.

VIENOS STOVYKLOS
PRISIMINIMAI

Lygiai prieš 50 metų j Vengrijos 
sostinės Budapešto traukinio stotį 
įvažiuoja traukinys, išlipa 35 
Lietuvos skautai ir vengriškai 
užgieda Vengrijos himną. (Himną 
išmoko iš Vengrijos pasiuntinio 
Kaune). Stotyje esantys žmonės jau 
daug buvo matę skautų (30.000), 
atvykstančių į pasaulinę skautų 
stovyklą, bet šis būrelis iš Lietuvos 
juos sujaudino ypatingu būdu.

Pirmūnas Petras Jurgėla savo 
knygoje „Lietuviškoji skautija” san- 
traukiniai lietuvių dalyvavimą 
aprašo. Stovyklos laikraštėlis įdėjo 
rašinį apie vieną įdomiausių dalykų, 
lietuvių liaudies instrumentus. 1983 
m., švęsdami sukaktį New Yorko 
valstijoje rugpjūčio mėn. stovykloje, 
vengrai skautai perspausdino ir šį 
straipsnį sukaktuviniame leidinyje. 
(Karikatūros iš stovyklos

(Nuotrauką paskolino s. Ilona Lau
čienė).

laikraštėlio). (Versta iš prancūzų 
kalbos).

Lietuviška muzika Godollo 
jamborėje

Lietuviai skautai tarp kitų savo 
krąšto originalių dalykų į stovyklą 
atsivežė liaudies instrumentus, 
vadinamus „skudučiai”, „ragai” ir 
„daudytės”.

„Skudučiai” yra kiek panašūs į 
senovės graikų dievaičio Pan 
muzikos instrumentą. Tik skiriasi 
tuo, kad Pano dūdelės buvo gro
jamos vieno žmogaus, o skudučius 
groja keli. Jų yra vienuolika 
nedidelių medinių dūdelių, 
duodančių po vieną garsą.

„Ragai” pagaminti iš uosio 
medžio. Penki instrumentai sudaro 
vieną komplektą. Ragai — tarp 50 
cm ir l m ilgio.

„Daudytės” panašios į ragus, tik 
daug ilgesnės. Visada dvi daudytės 
grojamos kartu.

Šie instrumentai buvo kone 
užmiršti žmonių tarpe, bet skautai 
atgaivino šią senovišką muziką. Šie 
senovės instrumentai gerai perduoda 
„sutartinių” dainų melodijas.

Lietuviai skautai ■ dainuoja 
„dainas” — senas ir naujas liaudies 
dainas. Naująsias dainas dainuoja 
vienas, du ar trys balsai. 
Senoviškosios sutartinės tik gali būti 
dainuojamos didesnio žmonių būrio. 
Jose įvairūs balsai, kurie susijungia 
savotišku ritmu. Žodžiai sudėti 
atskirai ir muzika lyg nesutampa, 
todėl ir iš pradžių atrodo „nesuderin
ta” m'uzika.

Ir sutartinės ir liaudies in
strumentai senoviškai sudėti penkių 
gaidų gamoje. Šią senovišką gamą 
pažįsta ir senovės kultūros — indai, 
kinai ir kiti.

S; Paliulis 
(Iš Godollo famobrės laikraščio, 
1933 m. Vengrijoje)

Il-je Tautinėje stovykloje 
Pažaislyje, 1938 m.
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skautų. Iš jų apie 30, praėję skauto 
patyrimų laipsnius, nei vadovavimu, 
nei vyčiavimu nesusidomėjo, ir tuo 
pačiu, nebejtiko į įprastinius skautų 
organizacijos rėmus. Tunto 
vadovybė tada nutarė steigti specialų 
vienetą, kuris rūpintųsi tokiais 
skautais, paskirdama draugovės 
organizatoriumi — vadovu Juozą 
Šalčiūną. Taip prieš 12 metų— 1971 
rudenį — buvo įkurta Miško Brolių 
drautovė.

Draugovės veiklos idėja išsivystė 
sekančiai: Lietuvoje, skautų tarpe, 
buvo mėgstama imituoti indėnų 
gyvenimą. Atsikėlus į J.A.V., 
pasirodė, kad tie romantiškieji in
dėnai nėra jau tokie romantiški. Bet

Jubiliejinėje „Aušros” Stovyklo
je, Kanadoje, tankiai matydavome 
praeinant džiuglių-khaki spalvos 
stovyklinėse uniformose darnioje 
vorelėje išsirikiavusių skautų būrelį; 
jų „džypas” patruliuodavo naktimis 
milžiniškos stovyklos keliais ir 
keleliais; dieną ir naktį du ar trys iš jų 
budėdavo prie pagrindinių stovyklos 
vartų — visuomet mandagūs, 
visuomet pasiruošę padėti infor
macija ar patarimu; retkarčiais jų 
žvalus būrelis — atitinkamom 
progom — atsistodavo, drauge su 
visa stovykla, ■ rikiuotėje, ir tada 
pastebėdavome, kad nors jų unifor
mos fantastiškai tvarkingos, bet jų 
šlipsai geltoni, nors amžius — skautų 
vyčių; vartoja ilgas, išrašytas lazdas, 
kurias skautus naudojant retai kas 
beprisimena . . .

Nereikia nei klausti — tuojau 
suprasi — tai miško broliai.

Juos stebint paskirų asmenų 
reakcija būdavo skirtinga: vieni juos 
laikė labai drausmingu, skautišku 
vienetu, kiti jame įžiūrėdavo 
paramilitarinę organizaciją! . . .

Kodėl tokie skirtingi atsiliepimai? 
Kas tie „miško broliai”? . . . Ypač 

čia, Australijoje, mažai iš mūsų kas 
apie juos žino, tad vieną dieną — 
Jubiliejinėje Stovykloje — susitaręs 
su vieneto vadovu, v.s. Juozu 
Šalčiūnu, išsikalbėjau, ir štai, to 
pasėkoje, pluoštas žinių . apie šį 
ypatingą vienetą — MIŠKO 
BROLIŲ DRAUGOVĘ.

* * *

Prieš 12 metų Čikagos 
„Lituanicos” tunte buvo apie 500 

jauni vyrai mėgsta sekti idealiais 
pavyzdžiais. Buvo pagalvota apie 
Lietuvos partizanų organizuotą 
pasipriešinimą, kovojant prieš oku
pantą už Lietuvos laisvę, įterpiant jį į 
skautiškojo auklėjimo sistemą.

Taip Miško Brolių d-vė, 
įsiskaičiusi į Daumanto knygą „Par
tizanai už Geležinės Uždangos” 
(tapusios draugovės „biblija”), su 
Liet. Skautų Brolijos vadovybės 
pritarimu, savo veiklą pertvarkė ant

12
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rfcUb VADO
VADOVAMS IR 

VADOVĖMS 
PAGALVOTI

Kokia bebūtų skautybės ateitis, ji 
visuomet bus sėkminga, kai skautija 
tikra broliška ir seseriška, pagrįsta 
savo pradais, vienybe (ne 
vienodumu), pagarba, toleran
tiškumu, atviru ir sąžiningu pokalbiu 
apie nuomones, kaip pagerinti 
skautišką programą berniukams ir 
mergaitėms. Jei skautiškas jaunimas 
ir vaikai nėra viso darbo tikslas, mes 
turėtume savo mintis, maldas ir 
pastangas skirti kokiam kitam 
dalykui.

* * ♦

Laikraštyje, rašoma, kad ker
tamas medis užvirto ant 16 m. 
berniuko, arba kad 14 m. mergaitė 
nuskendo sraunioje upėje. Kodėl taip 
įvyko? Ar nemokėjo medžio kirsti? 
Ar plaukė viena? Ar mokėjo plaukti? 
Ar žinojo ką nors apie upių srovę? 
Visada reikia klausti, kiek mūsų 
skautiški užsiėmimai paruošiami ir 
tikrovėje, gyvenime pritaikomi. Ar 

draugovės sueigos yra tik tam, kad 
vaikai išmoktų sudėtingus žodžius ir 
struktūrai? Ar mūsų užsiėmimai 
nuolat derinami su pajėgumais, 
reikalingais namie, mokykloje, 
pramogoje, ne tik gamtoje? Gerai 
užsiėmimais perduoti skautavimo 
esminiai dalykai padarys pasaulį 
geresnį ir saugesnį visiems.

* * *

Skautiška vadovo ir vadovės 
tarnyba pasirinkta laisva valia. Tai 
nereikštų, kad kiekvienas daro, ką 
nori. Tikrai laisvs žmogus 
rūpestingai ištikimas šeimai, tautai, 
gimtinei, parapijai, kraštui—jo lobis 
yra vertingos tradicijos ir disciplina, 
kuri asmeninius pomėgius, domėsius 
ir mintis suderina į kilnią asmenybę.

* * *

Mes turime stengtis vystyti 
sugebėjimą nugalėti baimę. Baimė 
nugalima pasitikėjimu savo fizinėmis 
jėgomis ir savo dvasiniais ištekliais, 
be kurių niekad didesnių dalykų 
neatsieksi. Svarbu, kad mes, o 
ypatingai ateinančios kartos, 
sugebėtų išvengti smulkmeniškumo, 

savanaudiškumo ir netolerancijos, 
kad vis daugiau žmonių galėtų 
džiaugtis tuo, kas gera ir gražu.

* ♦ ♦

Baden-Pov'ellis sakė:
„Stovykla visada turi būti užim

ta, darbšti, o ne tinginiavimo 
mokykla”.

„Nuotykių troškimas įvedė ber
niuką į skautybę, nuttykių stoka jį 
išveda iš skautybės”.

„Pirma — man atėjo mintis. 
Tada pamačiau idealą. Dabar mes 
turime sąjūdį. Jeigu nesisaugosime, 
mes pavirsime į tik organizaciją”.

♦ ♦ ♦

Pramonės ir miesto pasaulis 
mažiau suteikia progų atskiram 
asmeniui išgyventi ypatingą nuotykį. 
Be nuotykių žmogus lieka nebetoks 
tuftingas. Mūsų sąjūdyje būtinai 
reikalingas šis nuotykių bruožas, kad 
berniukai ir mergaitės galėtų ką 
ypatingo išgyventi.

♦ ♦

Kai skautai ir skautės keliauja

Jubiliejinėje stovykloje 1983 m. 
v.s. B. Zinkus, 
v.s. M. Jonikienė, 
v.s. M. Barniškaitė, 
v.s.fil. V. Varnas, 
VS V. Vidugiris, 
v.s. S. Miknaitis, 
VS D. Eidukienė, 
s. D. Goeeitienė

V. Bacevičiaus nuotr.
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Jubiliejinėje stovykloje 1983 m. V. Bacevičiaus nuotr.

kartu į stovyklą, suvažiavimą ar kitą 
renginį, o ypatingai jeigu kelionė ilga, 
varginga — svarbu mums taip elgtis, 
kad skautybės sąjūdis išlaikytų savo 
gerą vardą visuomenės akyse.

♦ ♦ *
Kadangi daug kur trūksta vadovų 

ir vadovių, pareigas einantieji turi 
tikrai perdaug laiko prie skautiškų 
darbų praleisti. Tai atbaido kitus 
vadovauti sugebančius žmones. Kai 
visuomenė gerai supranta skautų 
sąjūdžio tikslus ir norus, tada būna 
daugiau žmonių, kurie pasiruošę 
padėti skautybei jos tikslus atsiekti.

* * *
Ar vyresnio amžiaus skautininkai 

ar kiti vadovai turėtų pasitraukti? 
Auklėjimo sąjūdyje svarbi žmogaus 
asmenybė, ne tiek jc veiksmingumas 
ar sugebėjimai. Amžius žmogaus 
asmeninės vertės nesumažina, o kaip 
tik vertę padidina. Jeigu vyresnio 
amžiaus kilnus žmogus nebegali 
daug dirbti, galima surasti talkos iš 

jaunesnių tarpo, kaip ir šeimoje, 
gerbdami senelį ar senelę, juos laiko 
savo tarpe ir, kai reikia, talkina.

* * *■

Radęs valandėlę susikaupti, 
pasitraukti iš skautiškos veiklos, 
vadovas (ir vadovė!) gali savęs šiuos 
klausimus apie skautų sąjūdį 
paklausti:

1. Ar stengiuosi kiek galiu savo 
kasdieniame gyvenime gyventi pagal 
įžodį ir įstatus?

2. Ar skauto įstatai yra mūsų 
draugovėje ar vienete tikrai 
gyvybinga jėga?

3. Ar kiekvieną savo skautų ar 
skaučių pažįstu asmeniškai?

4. Ar visas skautamokslio 
lavinimas užsiėmimuose atsiliepia į 
narių poreikius?

5. Ar mūsų vienetas yra 
pilietiškumo, tautiškumo mokykla 
per užsiėmimus gamtoje?

6. Ar pilnai išnaudojame skilčių 
sistemą asmenybus ugdyti?

7. Ar panaudojam visas progas 

lauke, gamtoje skautauti?
8. Ar skautavimas skautams ir 

skautėms tikras nuotykis?
9. Ar įjuhgiu visas savo jėgas 

skautų sjąūdžiui savo vietovėje?
10. Ar esu pasiruošęs savo 

prielaidas ar įsitikinimus peržvelgti 
ar net pakeisti, jei tai būtų sąjūdžio 
labui?

* * *
Vieneto tradicijos, kaip šeimoje, 

kuria vieningą skautišką nuotaiką. 
Atmestinos „senos” tradicijos, 
kurios šiandien vieneto nepagyvina, 
kurios vaikiškos, keistos ar 
nevykusios; ir ugdyti tradicijas, 
kurios prisideda prie laimės ir 
džiaugsmo skautavime.

2
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PAVIENIAI SKAUTAI IR 
SKAUTĖS

Mums visiems patinka dideli skautijos būriai: 
stovyklos, eisenos, didžiulis laužas ar gausūs Kaziuko 
mugės lankytojai. Tai įspūdinga, gražu. Vadovui ir 
vadovei, kurie rūpinasi vaikų bei jaunimo auklėjimu ir 
lavinimu, rūpi kiekvienas asmuo atskirai — kiekviena 
mergaitė, kiekvienas berniukas. Vieną pritraukia 
stovyklos, kita domisi kažkokiu pomėgiu — kiekvienas 
sąjūdžio narys įneša ką ypatingo ir sau pelni ką nors 
ypatingo šiai dienai ir gyvenimui.

Kaip su lietuviukais, kurie gyvena toli nuo vienetus 
turinčių miestų? Kurie dėl tėvelių darbo išsikraustė 
labai toli? Kurie ilgai serga ar yra mokyklos ar 
universiteto bendrabutyje ištisus mėnesiui? Juk 
kiekvienas vaikas turi teisę norėti būti skautu ir skautų 
sąjūdžio turtais pasinaudoti!

Dauguma skautų sąjungų turi specialius nuostatus ir 
gaires pavieniems skautams, angliškai vadinamas „lone 
scout”, kurių būna ir vilkiukų ir vyčių. Kol . mūsų 
sąjunga tokių ypatingų nuostatų ir gairių neturi, gal yra 
būdų vienetų ar vietovių vadovams ir vadovėms įtraukti 
ar išlaikyti sąjungoje pavienius skautus ir skautes. 
Keletą pavyzdėlių padės išaiškinti, kaip tokia tvarka 
vykdoma.

Pavieniai vilkiukai

Kraštuose, kuriuose gyventojai labai išsisklaidę, 
„pavienių” programa vykdoma jau 60 ar daugiau metų. 
Pavyzdžiui, Naujoji Zelandija kiekviename savo rajone 
turi skautininką pavieniams vilkiukams, į kuriuos įeina 
ne tik toli gyvenantieji, bet ir luošieji ar dėl kitų 
priežasčių negalintys būrelyje dalyvauti.

Šiam draugininkui padeda kiti vadovai, kurių 
kiekvienas turi šešis vilkiukus savo žinioje, nes daugiau 
berniukų vienam žmogui aprūpinti suriku. Nario 
mokestis užmoka pašto išlaidas ir skautiško žurnalo 
prenumeratą.

Kadangi jauni vilkiukai dar sunkiai skaito, jiems 
paruošta ypatinga medžiaga, kurią įsirašydamas ber
niukas gauna. Būrelio' vadovas rašo laiškus, rašo juos ir 
taip pat artimiausias vilkiukų būrelis. Uniforma ta pati, 
išskyrus kaspinėlį „pavienis skautas”.

Kad vilkiukas galėtų vilkiukų vadovėlį sekti, jam 
siunčiami „Kąsniai” — trumpi kelių puslapių 
paaiškinimai. Eiliniame būrelyje tai būtų atliekama per 
sueigas. Būrelio vadovas duoda klausimų atsakyti, kad 
žinotų, kaip vilkiukui einasi ir kada išlaikė patyrimo 
laipsnius.

Kai vilkiukas duoda įžodį ar pereina patyrimo

Jubiliejinėje stovykloje parodą apžiūri 
John Millar, Tony Manson ir B. Barkus

V. Bacevičiaus nuotr.

laipsnius, pakviečiamas į artimesnę vietovę keturiom ar 
penkiom dienom pas to miesto vilkiukus. Tai skatina 
broliškumą — skautybės pagrindą. Kai vilkiukas jau 
tampa skautu, vėl stengiamasi į draugovę kuriame nors 
mieste įvesti.

Šios progranios tikslas yra kiekvienam berniukui 
duoti progą būti vilkiuku ir skautu. Ir kartais iš 
pavienio berniuko išauga skautiškas būrelis ar skiltis. 
Pavienių programa įtraukia skautininkus ar 
skautininkes, kurie dėl savo priežasčių negali eilinėje 
veikloje dalyvauti, bet mielai apsiima pavienių berniukų 
būrelį globoti.

Korespondencinis skautavimas

Olandijos skautų sąjunga išvystė korespondencinį 
skautavimą berniukams, kurie negali sueigose dalyvauti 
dėl sveikatos, mokyklos ar nuotolio. Įstodamas į 
skautus, toks berniukas gauna keturių laiškų seriją. 
Laiškai spalvoti, iliustruoti piešinėliais. Gavęs laišką, 
naujasis skautas perskaito ir grąžina draugininkui. 
Kadangi laiškai ranka rašyti, jie gyvi ir įdomūs.

Kiekvienas toks pavienis skautas kas mėnesį gauna 
dar aplinkraštį, pagal kurį gali eiti patyrimo laipsnius ir 
žaisti įvairius žaidimus. Žaidimų duomens įrašomi į 
kito mėnesio 
aplinkraščius, 
medžiagos.

biuletenį. Rinkdami biuletenius — 
skautai surenka daug naudingos
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Be laiškų ir aplinkraščio, šie pavieniai skautai ir 
vilkiukai gauna dar tunto laikraštėlį, kuriame yra jų 
pačių ir kitų rašyti rašinėliai, žinutės. Kai pavienis 
skautas ruošiasi specialybei, susirašinėja su specialybės 
patarėju, kol programą užbaigia. Patarėjas parūpina ir 
reikalingą medžiagą.

K as šešias ar aštuonias savaites apylinkės skautukai 
susirenka, ir skautai ir vilkiukai, nors jų užsiėmimai 
atskiri. Kartais susirenka tik viena skiltis, ir tada 
skiltininkas atsako už sueigą. Vieną kartą per metus, 
metų pradžioje, kviečiami visi pavienių skautų tėvai. Jie 
išgirsta, kaip jų sūnums sekasi, apie skautybę bendrai, 
susipažįsta su kitais tėvais, kurių vaikai yra pavieniai 
skautai.

Šiame krašte pavienių skautų stovyklos būna trijų 
dienų. Luošiems skautams padeda skautas, kuris gali 
judėti, jeigu reikalinga. Olandai skautai čią pavienių 
programą pradėjo 1947 m.

Pavienios skautės

Anglijos skautės turi ir pavienias skautininkes, kurių 
reikalavimai tie patys, kaip visų vadovių. Tik priedo — 
sugebėti savo išreikšti raštu, suprasti kito žmogaus 
rašytas mintis ir tas mintis išreikšti veikla. Pavienių 
skautininkių prašo įsijausti į pavienės mergaitės aplinką 
ir sąlygas.

Pavienė skautė taip pat priklauso kuriam nors 
vienetui, į kurio veiklą protarpiais galėtų įsijungti. Ji 
jaučia, kad nėra viena, bet priklauso didesnei seserijai. 
Ji priklauso skilčiai, kurios skiltininkė palaiko su ja 
ryšį. Kai pavienė skautė yra vyresnioji skautė, 
susirašinėjime reikalinga ypatingai daug dėmesio ir 
kury iing ūmo.

Anglijos skaučių sąjunga ragina pavienes skautes ar 
vyr. skautes savo tarpe susirašinėti, susidraugauti, 
pasidalinu sumanymais. Laiškai eina per visą pavienią 
skiltį, nuo skautės kitai, kol sugrįžta skiltininkei. 
Kiekviena laišką palaiko pas savo tris dienas. Kai 
skautė išsiunčia laišką, tą pačią dieną pasiunčia 
skiltininkei (draugininkeį) atviruką, pranešdama, kam 
jauką išsiuntė. P; ♦ovumas ir punktualumas susirašinė
jime yra svarbi lavinimosi dalis.

džiai ir kitos apeigos paprastai vyksta kuriame 
nors vienete, bet gali ilgiau užtrukti patyrimo laipsnius 
ir kitas programas korespondenciniu būdu išeiti. 
Anglijos skautės pavienių skaučių programą vykdo nuo 
1911 m.

MAŽIAU KALBŲ, DAUGIAU 
AUGALŲ

„Dabar sėdė-^ne ir išmoksime atpažinti 19 lapų 
rūšių”, sako vadovė. „Sese, kaip iš mažos sėklos išauga 
gėlė?” Vadovė atsako, „Nesvarbu. Šiandien mokomės 
apie akmenų rūšis!”

Mieste žiemos metu daugiausia augalų yra pas 
gėlininkę. Susitarusi, mielai priimtų skaučių būrelį ir 
paaiškintų apie skirtingas augalų rūšis, kaip auginamos, 
prižiūrimos. Gal netoli yra šiltadaržis?

Kokį augalui puodą parinkti? Geriausia molinis, 
neapdegintas dažais. Apdeginti, platiniai ar metaliniai 
lėčiau išgarina vandenį, lengva perlaistyti.

Kokia žemė tinka? Skautės pačios gali sumaišyti: 3 
dalis, žemės, 1 dalį organinių trąšų, 2 dalis pjuvenų ar 
sąmanų, 1 dalį smėlio, 1/4 dalies medžio anglies 
gabaliukų. Kaktusams dvigubai smėlio.

K aip pripidlyti puodą? V irš skylės uždėti šukę, tada 
neprispaudžiant žemių iki 1 cm nuo briaunos. Persodinus 
augalą, visą puodą įmerkti, kol persisunkia, o tada leisti 
nubėgti. Vanduo turėtų būti drungnas, kad šaknys 
nečiaudytų. Jei puode nėra skylės, mažai laistyti.

Kaip augalas iš sėklos išsivysto? Čia gera pamoka apie 
žmonių vystymąsi — žmonėms irgi ilgai trunka subręsti. 
Tegul kiekviena skautė pasodina puodelyje keletą 
kukurūzų sėklų, o gal pupų ar ridikėlių. Kad būtų galima 
matyti, kaip šaknys ir lapai vystosi, tarp dviejų stiklo ar 
plastikos (permatomos!) gabalų įdėti minkšto popieriaus 
(servetėlių), pupas. įmerkti į vandenį taip, kad vanduo 
popierių kiltų aukštyn. Netrukus bus labai gražus 
vaizdas. Ar pirma pradeda augti šaknys ar kotelis su 
lapeliais

Gal kuri motina gali pamokyti, kaip namines gėles 
padalinti. Arba, kaip iš lapo ar šakeles naują augalą 
išauginti.

Skautės gali nupiešti naminių augalų lapus ir žiedus 
— tai lavins jų pastabumą gamtoje.

Kai kada skautės išaugina naminių gėlių ir jas 
padovanoja ar pardavinėja.
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partizanų gyvenimo pagrindų: 
griežta drausmė, susiklausymas, 
paprasčiausia* beveik be ženklų, 
uniforma. Sueigų metu, be kitų 
skautiškų užsiėmimų, garsiai 
skaitoma Daumanto knyga, iš ten 
semiantis pavyzdžių d-vės ir 
asmeniškam gyvenimui. Draugovė 
turi susikūrusi savo tradicijų, kurių 
daugumas paremtas didvyriškais 
partizanų darbais. Pav.: neklausk 
vieneto narių skaičių; tau to nė vienas 
nesakys (partizanai savo skaičius 
slėpė), į jų — užmaskuotas, gerai 
paslėptas pastovykles — bet kuris 
svečias (kad ir skautas) atsivedamas 
užrištomis akimis. Stovyklos 
sąrašuose, įsakymuose, 
užsiėmimuose ir tarpusavio 
pokalbiuose jie vadinami tik 
slapyvardžiais. Aš ir šiandien težinau 
tik jų vado pavardę. Kitus — Kardo, 
Beržo, Uosio ir pan. vardais.

Man teko stebėti miško brolius iš 
arti — Jubiliejinėje Stovykloje. Ir 
kaip paprastai — iš smulkmenų 
dažnai yra lengviau pastebėti vieneto 
bei jo narių discipliną, išsiauklėjimą. 
Stovyklose mėgstama iš visko 
pasišaipyti. Netruko to ir Jubiliejinė
je .. . Kliuvo ir miško broliams! Bet 
jie tai pakėlė be jokios reakcijos, 
stoiškai, lyg sakydami — leiskite 
vaikams išsisiausti! . . .

Pietų metas. Pila sodrus lietus. 
Stovyklos keliuku atžygiuoja miško 
brolių vora. Prieš įeinant į valgyklą 
jie sustoja eilute šalia kelio ir garsiai 
sukalba maldą prieš valgį — 
nustatytą tvarką ir savo įsitikinimus 
šie jauni vyrai moka palaikyti, 
nesvarbu ar lietus, ar giedra, stebi 
juos kas, ar ne . . . Miško brolių 
tarpe tegirdėsi tik lietuvių kalbą!

Miško Brolius taip apibūdina 
,,Lituanicos Tunto trys 
dešimtmečiai”, 1979 Čikagoje išl
eistas leidinys: „Išstudijuoti 
(Daumanto „Partizanų” knygos) 
epizodai buvo taikomi viekloje ir 
uždaviniuose. Tokiu būdu miško 
broliui nebūna šalta, šiltajam nelyja 
ir nepučia vėjas. Gamtoje būna 
vykdomi žvalgyso uždaviniai. V ienas 
brolis ar maža grupelė prabūna visą

dieną miške. įspūdingai praeina 
kasmet gamtoje švenčiamos kūčios: 
šventąjį vakarą valgomi atsinešti 
valgiai, ant medžio kaba kryžius su 
užrašu „Už gėvų žemę”, pravedamas 
pokalbis, tyli daina”.

„1974 m. draugovės nariai 20 
kartų važiavo į Rako stovyklavietę 
(250 mylių už Čikagos) kasti par
tizanų slėptuvės. Slėptuvė yra 14 
pėdų gylyje, 12 pėdų pločio, 22 pėdų 
ilgio. Tai įspūdingas, autentiškas 
partizanų slėptuvės modelis”.

„Miško brolių uniforma yra 
trumpos kelnės, žalsva palaidinė, 

skautiškas šlipsas,. virš trispalvės — 
žuvusio partizano slapyvardis, ant 
rankovės — autentiškas Suvalkijos 
miško brolių ženklas. Taip pat 
nešiojama uniforminė lazda, 
tautiniais ženklais ir raštais išdeginta. 
Ant kiekvieno krutinės kabo 
žiūronai. Žiemą sniege nešiojami 
balti maskuotės apsiaustai”.

Miško brolių veikla didžiosiose 
stovyklose, kaip 1973 Jubil. 
Stovykloje, Beaumont, šių metų 
Jubiliejinėje, Kanadoje ir kitur, 
reiškėsi tvarkos palaikymu, sargybų 
ėjimu; Čikagos Kaziuko mugėse jie
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eina gaisro apsaugos prižiūrėtojų 
pareigas — taip jie atlieka savo 
tarnybų artimui.

Jų darbų, keliais atvejais, įvertino 
aukštoji LSS vadovybė: Miško 
Brolių D-vės vėliavų puošia pora 
•žymenų; šiemet, Jubiliejinėje, priejos 
prisegtas dar vienas ■— Tėvynės 
Sūnaus — garbės žymuo.

Miško brolių veikla buvo 
pastebėta ne tik Amerikos lietuvių 
spaudoje. Apie juos pora atvejų rašė 
ir okupantų leidžiamas „Gimtasis 
Kraštas”, bandydamas' iš jų 
šaipytis ... Tai tik įrodo, kad 
jaunųjų brolių einamas kelias yra 
tęisingas.. * * *

Prisižiūrėjus į miško brolius kyla 
klausimas — ar nereikėtų įsteigti 
daugiau panašių vienetų? Kiek žinau, 
miško broliai tik apsidžiaugtų at
siradus daugiau panašaus pobūdžio 
draugovių.

v.s. B. Žalys

Partizanas - VI. Vijeikio pieš.
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SKAUTŲ SKAIČIAI

Pasaulyje yra 16 milijonų skautų, 
gyvenančių 150 -tyje šalių ir teritorijų, 
priklausančių Pasaulinei skautų 
organizacijai. Šiaurės Amerikos 
skautų sąjūdžio skaičiai buvo 
sumažėję apie 1970 metus, bet dabar 
sparčiai auga.

Kanados skautai turi apie 
315.000 narių. Sąjungų šakų 
nuošimtį parodo, pavyzdžiui, 
prancūzų kanadiečių 1982-1983 m. 
narių skaičiai. Iš jų sąjungos 38.896 
narių 5% yra jaunieji vilkiukai 
(bebrai),51% vilkiukai, 19% skautai, 
6,5% prityrusieji skautai, 0,8% 
skautai vyčiai, visi kiti — vadovai. 
Nuo 1981-1982 m. skaičiaus (per 
metus) paaugo virš 5000 narių arba 
15%. Daugiausia 1979-1982 m. tarpe 
paaugo bebrai ir skautai vyčiai. 77% 
visų prancūziškai kalbančių vienetų 
yra Quebec provincijoje.

Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
prieš dvylika metų buvo 3.235.000 
skaučių, 4.805.519 skautų ir 457.433 
„Campfire” organizacijos narių. 
1970 m. skaučių sąjungos skaičius 
sumažėjo 30%, skautų — 35%, 
„Campfire” sąjungos — irgi 35%. 
Tada pradėjo visos trys organizacijos 
naujus vajus, taip kad per trejus 
metus visų bendras skaičius pakilo 
apie 12%.

Aiškindami narių skaičiaus 
pasikeitimus, sąjungų vadovai 
pripažįsta, kad iš vis gyvenime 
įvairios institucijos keičiasi — 
pasaulio prieš 75 m. nepalyginsti su 
pasauliu šiandien. Visos trys JAV 
grupės daug dėmesio kreipia į 
tautinių mažumų narius, į netur
tingus vaikus ir į luošuosius. Naujos 
programos pabrėžia amatus ar 
profesijas, lavinimąsi darbui, kom
piuterius. Daugiau bendradar
biaujama su mokyklomis ir net su 
pataisos namais. Vietnamo karo 

metu pasidarė nepopuliaru nešioti 
bet kokią uniformą ir nepasitikė
jimas valdžia išsireiškė nepasitikė
jimu bet kokia institucija, sako 
sociologai.

Žinomoji Gallup organizacija 
apklausinėjo amerikiečius pereitą 
vasarą. Kai žmonių paklausė išvar
dinti „jaunimo labui įsteigtas 
organizacijas”, 53% sakė skautai, 
39% — skautės, 35% —YMCA.96% 
visų atsakovų žinojo šį tą apie skautų 
sąjungą ir 92% teigiamai apie skautų 
sąjūdį atsiliepė. Į klausimą, kaip 
skautybė paveikia berniuką, 38% 
žmonių atsakė, kad ugdo būdą ir 
dorą, 29% minėjo stovyklavimą ir 
užsiėmimus gamtoje, 17% pabrėžė
pilietiškumą, 16% sakė, kad skautybė 
moko ir auklėja jaunimą. Labai 
mažas skaičius sutiko, kad skautybė 
— vaikiška, pasenusi, perdaug 
organizuota ar nuobodi.

KANADOS skautų sąjunga 
skautybės 75 metų proga paruošė 
laikraščiams priedą apie skautus, 
kuris buvo įdėtas į 41 laikraštį.

PIRMOSIOS skautiškos 
stovyklos Brownsea saloje 1907 m. 
teliko du stovyklautojai iš 20, nes 
prieš pusmetį mirė Arthur Primmer, 
kuris po tos stovyklos dirbo Anglijos 
skautų sąjungoje iki pat mirties.

ŠKOTIJOJE, Glenshee kalnuose 
kartais net 5000 slidinėtojų sportuoja 
tuo pačiu metu. Jau 20 metų 
vyresniųjų skautų vienetas rūpinasi 

pirmąja pagalba, kiekvieną slidinė
jimo laikotarpio 14 savaičių 
padėdamas 25-iems sužeistiesiems.

1981-1990

„VANDENS DEŠIMTMETIS 
ir skautai — Pasaulinio skautų biuro 
■leidinys. Kadangi šiuo metu pusė viso 
pasaulio gyventojų neturi lengvai 
prieinamo geriamo vandens, skautų 
sąjūdis nori prisidėti prie Jungtinių 
Tautų dešimtmečio vajaus.

SINGAPŪRO skautų sąjunga 
ruošia seminarus apie narkotikus ir 
yra įvedę į programą 
priešnarkotikinę snecialybę.

JAV skautų sąjunga 1982 m. 
įvedė naują programą „Pasiruošę 
šiandienai”, kuri taikoma tėvams ir 
vaikams, skleidžiama per mokyklas, 
bažnyčias ir kitas įstaigas. Tai nėra 
skautų programa, bet patarnavimas 
visiems. Jos tikslas — padėti tėvams 
savo vaikus išmokyti savimi rūpintis: 
1) būti namie vieni, 2) sau paruošti ką 
nors valgyti, 3) saugiai namuose būti, 
4) pažinti kaimynystę, 5) rūpintis 
mažais vaikais, 6) būti pasiruošę 
išspręsti problemas. Knygelė išleista 
anglų, ispanų, vietnamiečių ir laosų 
kalbomis. Per metus jau pusė mili
jono žmonių šia programa 
pasinaudojo.

15

19



KLAUSIMAI

1. Kaip vadinasi tarptautinė 
skautų stovykla, paprastai kviečiama 
kas ketverius metu^?

2. Ką Baden-Powellis atsakė, kai 
jo paklausė, kodėl pavadinta „jam
boree”?

3. Kur įvyko pirmoji pasaulio 
skautų jamborė ir kokiais metais

4. Kodėl trečiosiosjamborės 1924 
m. simbolis yra auksinė strėlė?

5. Kas šiandien yra pasaulio 
skautų šefas?

6. Ar Lietuvos skautai dalyvavo 
Olimpijos jamborėje 1920 m.?

7. Kurioje jamborėje pirmą kartą 
dalyvavo Lietuvos skautai?

8. Kodėl 1929 m.jamborėvadinta 
„skautybės subrendimo” metų 
stovykla?

9. Kuriame krašte vyko jamborė, 
kurios simboliu yra Baltasis briedis?

10. Koks yra 1937 m. jamborės 
Olandijoje ženklas (lyg keturgubas 
kryžius)?

11. Kuri yra jamborė, kurioje 
paskutinį kartą skauybės steigėjas 
Baden-Powellis dalyvavo?

12. Kaip vadinama tarptautinių 
skautų vyčių stovykla?

13. Kas yra „Indaba”?
14. Kas yra „Agoon”, kurių 

pirma įvyko 1949 m.?
15. Kur įvyko 1924 m. pirmoji 

pasaulinė skaučių stovykla?

ATSAKYMAI

1. Jamboree (kartais lietuviškai 
rašoma „džiamborė”).

2. „Kaip kitaip tokia stovykla 
pavadintum?”

3. 1920 m. netoli Londono, 
Anglijoje, Olimpią parke(žr. simbolį 
su dideliu pastatu) .-

4. Nes įvyko Arrowe parke 
Anglijoje (Arrow angliškai yra 
strėlė).

5. Niekas. 1920 m. Baden-Po
wellis Olimpijoje buvo paskelbtas 
pasaulio skautų šefų (vyriausiu 
skautu). Jam 1941 m. mirus, niekas 
tos garbės ar pareigų neperėmė.

6. Ne, bet dalyvavo Estijos.
7. 1924 m. Danijoje (simbolis 

buvo Danijos vėliava) dalyvavo 43 
Lietuvos skautai.

8. Nes 1929 m. suėjo21 metai nuo 
skautybės įkūrimo. Šioje jamborėje 
dalyvavo 50,000 skautų.

9. Vengrijoje 1933 m., lietuvių 
dalyvavo 35. Baltasis briedis yra 
vengriškos legendos ypatingai gar
bingas gyvūnas, kuris rodo kelią į 
vertingus, svarbius gyvenimo tikslus.

10. Tai vadinama ,Jokūbo laz
da”, nuo senovės jūreivių naudo
jamas prietaisas kelią per 
vandenynus surasti.

11. 1937 m. Vogelensang, Olan
dijoje. (miestelio vardas reiškia 
„paukščių giesmė”.)

12. Moot. Pirmoji įvyko 1931 m. 
Kandersteg, Šveicarijoje.

13. Skautininkų tarptautinis 
suvažiavimas — stovykla. Pirmoji 
sukviesta 1952 m.

14. Luošųjų, invalidų skautų 
tarptautinė stovykla.

15. Foxlease, Anglijoje, tarp
tautiniame skaučių vadovių lavinimo 
centre.

16

20



17

M
A

ZG
A

I &
 KI

LP
O

S

21



OI, LEKIA LEKIA

Oi. lekiu lekia 1 
Gulim) pulkelis, ) 
Tėvynę ginti Į 
lingių bernelius, j

Tėvelis senas, 
Broliukas mažas, 
Šelmis bernelis 
Tai puikorėlis.

2 k.

2 k.

Eisim, seselės.
Žirgo balnoti. 
Keiks mažutėliui
Broleliui joti.

AŠ PASĖJAU LINELIUS

Ri_tin do_ bil, ri_tin do_bil, ri-tin do—bil, ję.Aš pasėjau linelius Tėtušėlio daržely. Ritin dobil, ritin dobil, Ritin dobil, je.Man išdygo lineliai Tėtušėlio daržely.Ritin dobil, ritin dobil, Ritin dobi1 je.Man išaugo lineliai Tėtušėlio daržely.Ritin dobil, ritin dobil, Ritin dobil, je.Man pražydo lineliai.Tėtušėlio daržely.Ritin dobil, ritin dobil, Ritin dobil, je.
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„NAUJIEJI” SURIŠIMAI

Vienoje tarptautinėje stovyklo
je senas skautininkas pastebėjo, 
kad jaunas japonas skautas kitaip 
suriša lazdas kokiam tai įrengimui. 
Taip pasaulio skautų tarpe labai 
greitai paplito „japoniškas" sur
išimas, nes jis stangresnis, 
stipresnis ir lengviau surišamas, 
negu senesniu būdu rišami.

JAPONIŠKAS SURIŠIMAS 
pradedamas virvės viduryje. Virvė 
maždaug trečdaliu ilgesnė negu 
tradiciniam surišimui (tai yra, 
vartams ar bokštams — vietoj 4 
metrų — apie 5-12 m). Virvė 
sukama dviguba, niekad 
neužverčiama ant kitos, o dedama 
šalia. Apvesti du kart. Tarpą tarp 
pagalių apsukti atskirai — virvės 
du galu atvirkščiai, prieš vienas 
kitą. Užbaigti tikruoju mazgu.

Kiti dir surišimai populiariai 
irgi vadinami „japoniškais", nors 
pirmasis yra norvegiškas, antrasis 
(trijų pagalių) — daniškas.

NORVEGIŠKAS SURIŠIMAS 
irgi pradedamas virvės viduryje. 
Abu galai sukami priešingomis 
pusėmis, bet tuo pačiu būdu, kaip 
senoviškai surišant. Užbaigti vėl 
tikruoju mazgu. Šie abu surišimai 
tinka ne tik stačiam surišimui, bet 
ir kryžminiam. Tikruoju mazgu 
užbaigtas surišimas geriau laiko ir 

gali būti geriau įtemptas, negu 
pradedamas ir baigiamas piemenų 
mazgu.

DANIŠKAS SURIŠIMAS taip 
pat pradedamas virvės viduryje. 
Pinti keturis ar šešis kartus 
kiekviena virvės puse. Sutvirtinti 
vieną ar du kart apsukant tarp 
pagalių. Vėl užbaigti tikruoju 
mazgu.

JAPONIŠKAS DANIŠKAS
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SUBASK DU VIENODUS PIEŠINĖLIUS

ATSAKYMAI - 1 - a ir d, 2 - a ir b, 3 - b ir c, 4 - a ir b, 5 - a ir d.
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Jub. stov. pašto viršininkas v.s. V. 
Bacevičius atsisveikina su pašto 
pavad. v. s. S. Ilgūnu. Šie du broliai

skautavę Kaune Dariaus-Girėno 
draugovėje prieš 50 metų.
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o

Alvyde

Aleksandra

Daina B.

Kristina 
Johnsonaitė

Dr. Algis 
Paulius

Aidė V.

p. Gražina K.

Kassandra K.

Vida G.

Milda R.

p. Eitutis

Viva B.
Lisa K. ir kiti .

DIENA SU
MARIAKAIS

Dramatis personae: Aleksandros 
Veikalo užrašymas: Gražinos 

Sklandumas: Jokūbo

Sesės! broliai 1 iškylaukit! 
Žaijskit, bet ne išdykaukit! 
Šypsosi visiems Vadovė 
O viršuj Kristina stovi! 
Tupi ji paukščių lizde 
Lip pagalbon Al-y-de. 
Stoja ji ant Aleksandros 
O Vida žiūri j patranką. 
Ar čia kamuolys? ar žvakė? 
O kodėl viens galas dega? 
Dainai aišku ką daryti 
Vadoves iš proto varyti! 
Karaitytė moka plaukti 
Ir žuvų gražių pagauti. 
Aidė pro žiūronus žiūri — 
Kur tie broliai jos pražuvo? 
Milda jau ant tilto lipa 
Staiga atžygiuoja Lisa, Viva. 
Ten ir brolis Algis Paulius 
tvarko skautus, o ne peles. 
Ponas Alfonsas žuvauja 
Su gamta ramiai draugauja. 
Sesės pildo puodukus 
Oi koks geras balius bus!, 
Jei mes gersim šito „grog-o” 
Ar patiksim miško broliams? 
Girdis juokas, girdis triukšmas 
Jūrų skautės tikrai linksmos.
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a-ivaufi

— Ar tau patiko uogienė, 
Aušryte? — klausia šeimininkė 
stovyklos valgykloje.

— Aš labai greitai suvalgiau ir 
neparagavau. Prašau įdėti dar 
truputį, tada pasakysiu!

7 4 1, * ^2
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