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Aš esu mergaitė, Mylimo Dievo 
sutvėrimas. Tai manau nes tikiu į 
Dievą ir esu Krikščionė.

Esu duktė. Aš turiu klausyti savo 
tėvelių, nes jie mane labai myli ir aš 
juos labai myliu. Jie sunkiai dirba ir 
stengiasi mano gyvenimą pagerinti. 
Štai leidžia man lankyti gerą 
mokyklą, imti kitas pamokas kurios 
išlavina mano ypatybę ir priklausyti 
prie skautų organizacijos. Aš esu 
labai dėkinga tėveliams ir aš 
stengiuos gerai mokintis ir visa 
širdim dirbti skautybei.

Be to esu sesuo savo vieno brolio 
ir dviejų seserų. Jie visi trys yra 
vyresni už mane ir man daug padėjo 
kaip buvau jaunesnė ir dar dabar 
daug padeda. Duoda patarimus kaip 
geriau mokintis, atlikti šeimos dar
bus, ir skautauti nes jie jau per to yra 
praėję. Aš juos labai myliu ir esu 
labai dėkinga jiems. Jeigu kada jiems 
reikia pagalbos aš jiems mielai 
padedu.

Esu lietuvaitė. Turiu didelę at
sakomybę Lietuvių tautai. Nors pati 
negimusi Lietuvoje aš niekados 
negaliu pamiršti savo tėvelių krašto ir 
prarasti vilties, kad gal vėl vieną 
dieną Lietuva bus laisva. Reikia 
kalbėti lietuviškai ir niekados neleisti 
lietuvių kalbai išnykti nes kalba 
geriausia išlaiko tautą. Aš turiu 
stengtis kiek galima daugiau 
lietuviškai kalbėti su tėveliais ir 
kitais.

Aš esu skautė jau daug metų. 
Būdama skautė aš labai daug išm
okau apie lietuvybę ir skautišką 
ideologiją. Nuo pat paukštytės dienų 
mokina Lietuvos istoriją, geografiją, 
ir tautosaką. Tas-mokslas tęsiasi iki 
pat vyr. skaučių kandidačių 
programos ir iki to laiko skautė 
jaučia, kad jinai yra daug išmokus. 
Bet mokslas niekada nesibaigia ir 
skautė žino, kad dar daug turės 
išmokti, kad galėtų būti gera vadovė.

Skautiška ideologija praturtina 
žmogaus gyvenimą ir atidaro įvairius 
gyvenimo akiračius. Ši ideologija turi 
didelę įtaką mano gyvenime. Per 
skautybę aš išmokau pažinti gamtą, o
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per gamtą sužinau apie Dievo galybę 
ir jo meilę žmonijai. Išmokau kaip 
sugyventi su gamta harmonijoje ir 
kaip ją prižiūrėti. Gamtos meilė ir 
žmogiška meilė yra surišta skautybė- 
je. Jeigu žmogus gali turėti pagarbą 
gamtai jisai turės didesnę pagarbą 
Dievui ir žmogui.

Vienas svarbiausias įsakymas yra 
mylėti Dievą, Tėvynę, ir artimą. 
M anau, kad aš per skautybę išmokau 
kaip geriau sugyventi su artimu. Nors 
visados nėra lengva aš stengiuos savo 
artimui padėti ir susivaldyti jeigu 
man kas nors nepatinka.

Mano vyresnės skautės įžodis yra 
mano pažadas būti skautė visą savo 
gyvenimą ir visą laiką laikyti 
skautybę savo širdyje. Tas mano 
mėlynas šiipsas reiškia ir parodo 
kitiems, kad aš jau esu vadovė, užtai 
mano žodžiai ir darbai turi būti 
pavyzdžiai jaunesniems. Aš turėsiu 
būti visada pasiruošius padėti 
kitiems jei būti mano idėjos ar fizinė 
pagalba reikalinga. Turėsiu stengtis 
išlaikyti skautybę pritraukus daugiau 
jaunimo arba sulaikyti tuos kuriuos 
nori išeiti. Savo visas žinias išmokus 
per visus skautavimo metus stengsiu 
perduoti jaunesniems.

Davus vyr. skautės įžbdį ir 
pasipuošius rugiagėlės spalvos 
kaklariščiu netampi automatiškai 
vadove bet reikia ir toliau gilintis į 
Baden P-owell paskleistą skautybės 
idėją. Geras vadovas niekuomet 
galvoja, kad jis viską žino ir visada 
mėgina kuo daugiau išmokti.

Renata Ramanauskaitė
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§v. KAZIMIERAS

4

Sv. Kazimieras tarp sventijjij
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GAMTA NAKTĮ

Mokslininkai sako, kad pirmieji 
žinduoliai buvo naktiniai, nes naktį 
buvo saugiau- negu dieną. Didieji 
dinosaurai sutemus užmigdavo, ir 
žinduoliai galėjo maitintis, medžioti, 
jieškoti vandens, laisviau pajudėti. Ir 
šiandien naktį miške, pievoje, pajūry
je, prie upelio ar ežero, dykumoje yra 
daugiau judėjimo negu dienos metu. 
Tie patys mokslininkai spėja, kad 
žmonių tarpe visuotinis garso 
signalas „sssš” arba „šššš” esąs 
genetinės atminties likutis, 
primenantis pavojų — dinosaurų 
garsą, ir jį išgirdę, žmonės nutyla, 
nors dinosaurų šiandien netiek daug 
stovykloje sutinkame.

Nakties gamtą galima stebėti iš 
palapinės ar lapinės ar pastogės. 
Galima pasinaudoti žibintu — 
prožektoriumi arba sėdėti tyliai 
tamsoje. Po 15 min. žmogaus akys 
prie tamsos pripranta ir geriau 
pastebi, kokie gyviai naktį juda. Po 
45 min. žmogus tamsoje mato taip 
pat gerai kaip pelėda arba lūšis, ir 
daug geriau naktį mato negu zuikis ir 
lėlys.

Jeigu tarp stlvyklos palapinių 
maždaug tylu, išskyrus vieną kitą 
knarkiantį stovyklautoją, tai gamtoje 
garsų labai daug. Skautai gaH išm
okti vien tik iš garro atskirti iškylau
jantį zuikį ar išėjusią medžioti lapę. 
Nakties gyviai — žvėrys, paukščiai, 
vabalai, ropliai • — daug garsiau 
triukšmauja, savo giminės garsus 
leidžia, negu dieniniai gyviai. 
Priežastis — jie mažiau bijo (todėl ir 
varlės naktį garsiau kurkia).

Naktis paprastai esti drėgnesnė 
negu diena. Kartais net pasitaiko 
rūkas. Todėl išeina iš savo lizdų, 
urvelių ir lindynių gyviai, kurie 
labiau bijo, kurie yra baukštūs.

J eigų naktį pavaikščiosime 
(tyliai!) stovyklos gamtoje, 
pastebėsime, kad toje pačioje vietoje 
rasime dienos gyvius — paukščius 
prie lizdų, žvėrelius prie olų. Samanė, 
peteliškė kas naktį toje pačioje 
vietoje nakvoja, prisikabinusi prie to 
paties žiedo ar šakos.

■ Viena geriausių vietų naktį 
gyvybę stebėti yra prie upelio ar 
ežero, kai įvairiausi gyviai ateina 
atsigerti ar lakti.

Naktį matosi šviečiantys gamtos 
kūnai — apipuvę kelmai, ant kurių 

auga mažyčiai šviečiantys grybeliai. 
Dienos metu tokius kelmus ar rąstus 
galima atpažinti arba bent atspėti, 
jeigu gerokai supuvęs medis yra kiek 
drėgnas. Jeigu medis išdžiūsta, 
grybeliai išdžiūsta ir daugiau 
nešviečia. Kitos bakterijos veisiasi 
vandenyje plūduriuojančioje negyvo
je žuvyje.

Naktį miške, laukuose, paupyj^ 
saugu vaikščioti. Kai kur sutinkame 
skunksą, tokią šeškų rūšį, kuriįp 
kvapas nėra labai malonus. Šie 
gyvūnėliai yra taikingi, todėl galima 
ramiai ir lėtai palaukti, kol jie nueis, 
arba lėtai pro juos praeiti. Jie iš tolo 
signalizuoja savo balta uodega. Kad 
kartais neužiiptume ant gyvatės, 
užsidedame aulinius (storesnius) 
batus ir ilgas, storesnes kelnes.
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SKAUTAS STOVI 
ANT SAVO PATIES

KOJŲ

Brazilijos skautų laikraštis „O 
Escoteiro” atspausdino aprašymą, 
kuris tapo viena didžiųjų legendų 
skautų tarpe. Tai tikras atsitikimas, 
kai telegrafo signalizuotojas 
suklydo ir tais pačiais bėgiais 
pasiuntė prekinį traukinį ir
keleivinį traukinį, kuriame buvo 
Belo Horizonte miesto skautų 
draugovė. Naktis buvo pėjuota, 
šalta. Traukiniai susidūrė netoli 
joao Aires miestelio pakeliai į 
Anchieta vietovę. Keleivinis 
traukinys buvo prikimštas 
grįžtančių ir keliaujančiųjų.

Milžiniškoje maišatyje 
draugininkas jieškojo ir rankiojo 
savo draugovės skautus, sąraše 
pažymėdamas kiekvieno surasto 
vardą. Skautai atsiliepė „Esu”, tik 
keturi nebeatsiliepė — jų kūnus 
paguldė vieną' šalia kito, o sąraše 
padėjo kryželį, užlietą ašaromis.

■ Kai tik skautas atsiliepė, jis tuoj 
ėjo padėti sužeistiesiems, prade
dant nuo sunkiau sužeistųjų. Iš 
savo marškinių gamino neštuvus, 
ardė traukinio laužą žmonėms 
ištraukti. Tuo tarpu draugininkas 
dar tikrino sąrašą ir iššaukė vardą 
Caio Vianna Martins. „Čia!” at
siliepė mirštantis dvylikos metų 
berniukas. Prie jo skebėjo kiti 
skautai su neštuvais. Caio smarkiai 
kraujavo, bet pasikėlė ir pažvelgė] 
kitus Jabiau sužeistus keleivius. 
Pribėgusiems jam padėti, skautas 
pasakė, „Skautas stovo ant savo 
paties kojų”. Bevek be pagalbos 
atsistojo, paėjo vieną žingsnį gan 
stipriai, antrąjį žingsnį silpniau, ir 
tada krito negyvas.

„O Escoteiro” straipsnio 
autorius aprašymą baigia sakiniu, 
„Tegul Dievas globoja jus penkis

mūsų draugovės skautus, kurie 
žuvo, bet neužmiršo savo skauto 
įžodžio. Mes visados atsiminsime, 
kad „Skautas stovi ant savo paties 
kojų”.

Skautų idealas? Įkūrėjas 
Baden-Povvellis niekad nesurašė 
aiškaus skautybės idealo, nes 
skautų sąjūdyje tie idealai yra ne 
raštai ar sąrašai, o pavyzdingi

žmonės, kurie nuolat ješko tikrojo 
kelio, budi, atviri, pasiruošę 
vadovauti. Toks buvo Baden-Po- 
wellis, tokie ir tokios yra vadovai, 
kurie įgyvendino be ilgų 
pamokslų, o savo pavyzdžiu 
pilietiškumą, tautybę, ryšį su 
Dievu, sveiką galvoseną, gabumus, 
šviesų žvilgsnį į žmones.

WWWWWWwVWV

Visi skautai ir visos skautės 
žino, kad visuomenė remia mūsų 
sąjūdį, kai žino jo tikslus, dėsnius 
ir lavinimo būdą. Skautų draugai ir 
rėmėjai turi suprasti sąjūdžio 
veikimo būdą, kad galėtų 
nuoširdžiai skautišką veiklą remti.

Norėdami sužinoti, ką apie 
skautus visuomenė mano, keli 
Airijos skautininkai gatvėje, 
namuose ir darbovietėse 
apklausinėjo suaugusius žmones: 
„Ką manote apie skautus?” Štai 
keli būdingi atsakymai:

— Aš manau, kad skautai yra 
nuostabūs (mokyklos mokinė).

— Nežinau, ką manyti. Mano 
sūnus 7 vai. iš namų išeina švarus ir 
tvarkingas, o už kelių valandų 
sugrįžta visiškai purvinas. Bet turiu 
pripažinti, kad jam patinka 
skautauti (motina).

— Manau, kad seni 
skautininkai turėtų nešioti ilgas 
uniformos kelnes, kad savo kojas 
paslėptų (sekretorė).

— Mūsų verslui labai 
kenksmingas sąjūdis (arkliukų 
lenktynių kasininkas).
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prisiminti, kaip gelbėti savo ar kitų 
gyvybę ir sveikatą žiemos metu.

Vietoj iliustracijoje nupieštų 
rogučių galima ištiesti kopėčias, 
lentą, šaką. Visų ant ledo pagalbos 
būdų dėsnis yra išskirstyti svorį kuo 
plačiau.

RIŠAME
GELBĖJIMO 

KILPĄ
Kitam tikslui ar kitam asmeniui 

rišame gelbėjimo kilpą vienaip, o 
apie save ar apie rąstą (kaip 
brėžinyje) kitaip.

GERIAU IS TOLO ŽIEDAIS GROŽĖTIS

Kiekviena gėlytė, kolei klesti, žydi, _ 
Savo gražumėlių rodyt nepavydi. 
Aš kiekvieną jųjų gerbčiau ir mylėčiau; 
Kartą nusiskynęs, prie širdies dėvėčiau. 
Baltąją leliją ir puikuolę rožę, 
Rūtą ir rezetą, kur taip klesti grožiu.

Daugel dar kitokių aš gėlių pažįstu, 
Bet žinau, kad visos prie širdies suvystų. 
Man geriau iš tolo jų žiedais gėrėtis, 
Kol skaidrių lapelių pačios nenumėtys. 
Visos juk gėlytės, kol klesti, žydi, — 
Savo gražumėlių rodyt nepavydi.....

Putinas
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KAI NAMUOSE ESI 
VIENAS

Kiekviena šeima turi savo 
tvarką, gyvenimo būdą. Prie 
„namų taisyklių" priklauso ir ką 
daryti, kai namuose lieka tik vienas 
asmuo, ypatingai vaikas.

1. Prie telefono — svarbūs 
telefono numeriai: gydytojo (ir po 
jo darbo valandų), ugniagesių, 
policijos, greitosios pagalbos, 
nuodų ambulatorijos, tėvų darbo 
telefonas, patikimų kaimynų 
telefono numeris.

2. Taip pat prie telefono — 
pieštukas ir popieriaus užsirašyti, 
ką reikėtų pasižymėti.

3. Telefdną reikia atsakyti tik 
vienu žodžiu, pavyzdžiui „Labas”, 
„Alio”. Nereikia pasakyti savo 
vardo ir niekad nesakyti 
nežinomam skambintojui, kad 
namuose kitų žmonių nėra.

4. Asmuo, kuris skambina, 
turėtų pasakyti, kas kalba. Jeigu 
nori kalbėti su tėvu, motina, 
močiute ar kitu suaugusiu, kurio 
šiuo metu namie nėra, reikėtų 
pasakyti „Dabar užimtas” arba 
„Mama šiuo metu negali prie 
telefono ateiti”. Pasisiūlyti 
užrašyti, ką asmuo norėtų 

■pasakyti.
5. Svarbiausia taisyklė — 

atidaryti duris tik pažįstamam 
žmogui. Daug namų ir butų turi 
mažą langelį ar žiūronėlį, per kurį 
matosi prie durų stovintis asmuo. 
Jeigu parduotuvės vežikas ateina. 

pirma reikia pasitikrinti — tėvai 
paprastai pasako, kad šiandien 
atveš siuntinėlį ar pirkinį.

6. Jeigu prie durų ateina 
elektros bendrovės tarnautojas, 
telefono firmos ar dujų ar vandens 
tikrintojas, paprašyti sugrįžti kitu 
laiku (kai vienas iš namų suaugusių 
bus namie).

7. Jeigu asmuo prašosi skam
binti telefonu, neatidaryti durų,

MINKIME MĮSU

1. Mėlynu mesta, rudu atausta, 
aukso peiliu rėžta.

2. Pradėjau sent, pradėjau 
temt.

3. Gale lauko ugnelė kūrenasi.
4. Be kojų, be rankų — vartus 

atidaro.
5. šėma karvė dangų laižo.
6. Tėvas negimęs, sūnus 

pražilęs.
7. Kaip nori, pjauk — neperp

jausi, kaip nori, kirski — neperkir- 
si.

8. Gyenu be kūno, šneku be 
liežuvio; visi mane girdi, o-niekas 
nemato-.

3. Be rankų, be kojų į dangų 
eina.

10. Toli žirgas žvengia, arti 
kamanos skamba.

bet pasakyti, kad mielai paskam
binsi, norėdama ar norėdamas 
padėti. Jeigu prie durų, kieme ar 
netoli namų kokia nelaimė ar 
įvykis, paskambinti policijai ir 
pasakyti.

8. Jei grįžti iš mokyklos ar kitur, 
ir tuo metu paprastai nieko namie 
nėra, o namų durys atdaros, langas 
išmuštas ar kitaip kas nors net
varkoj, nereikėtų įeiti. Geriau 
pasikviesti kaimyną ar pasambinti
tėvams arba policijai. Mat, jeigu 
kas nors į namus įsilaužė, dar 
galėtų viduje būti.

Atsarga gėdos nedaro! Ne 
kiekvienas žmogus, atėjęs prie 
durų ar paskambinęs telefonu, yra 
žulikas. Su kiekvienu elgiamės 
mandagiai ir paslaugiai, 
laikydamiesi šeimos sutartų 
taisyklių.

(•seun^fjad 
0L 'sAuide į, 'sepiB g 'onpuBA 
Z 'iBiunp jį Busdaj| 9 ūBuunp 
g 'sBfpA fr 'jSBĮzp;a| spės g 'sjĮnuąiu 
Z 'EJSOB L : IVIA/AX VS1V)
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PASTOVIAUSIA 
ŽVAIGŽDĖ

Visi, gyvenantys į šiaurę nuo 
Pusiaujo ir dar apie 25 laipsnius j 
pietus, mato Grįžulo ratus, kurie 
sukasi apie šiaurės Ašigalio žvai
gždę. Tuos pačius ratus senovės 
klasikinės kultūros žmonės vadino 
Didžiąja Meška arba Ursa Maior, 
anglų kultūros žmonės Didžiuoju 
Samčiu arba Arklu, o lietuviai, 
nusižiūrėję, kad šio žvaigždyno 
žvaigždės prieš laikrodžio kryptį (jei 
tais laikais buvo lairkdožių . . .) 
sukasi žvaigždynas, kuris suka ratą 
apie Siaurės Žvaigždę (ne todėl, kad 
panašu į ratus — vežimą, nors labai 
panašus).

Pagal Šiaurės Žvaigždžę, Grįžu
lo Ratus ir Ratukus galifna surasti 
kitus žvaigždynus, ir pagal šiuos — 
Šiaurės Žvaigždę, kaip brėžinėlis 
parodo. Didžiosiomis raidėmis pa
rašyti žvaigždynai, mažosiomis — 
žvaigždžių vardai.

Ženklu, panašiu į S raidę, 
atskirti tolimesni žvaigždynai ir 
žvaigždės, kurių kryptį nurodo 
piešinėlyje matomieji. Pegaso, 
skrendžančio žirgo, garsusis kvar- 
daatas yra toks didelis, kad tarp 
keturių jo žvaigždžių nuotolis toks 
pats, kaip visų sgrįžulo Ratų ilgis. 
Šio keturkampio viduryje akimi 
galima matyti apie 30 žvaigždžių, 
kurios yra vienos iš tolimiausių nuo 
žemės.

Iš Šiaurės Žvaigždės pro Capellą 
pasiektume Tauro žvaigždyno Al- 
debaran, maždaug tiek pat nuo 
Capellos, kiek Capella nuo Šiaurės 
Žvaigždės. Pratęsdami tą pačią 
„liniją” dangaus skliaute lygiai tiek 
pat, pasiektume Sirius žvaigždę 
Didžiojo Šuns (Canis Maior) žvaig
ždyne. Šalia Aldebarano yra Septy
nios Seserys, žvaigždžių krūvelė 
vienoje vietoje.

Dvynių (Gemini) žvaigždė Cas
tor yra dviguba žvaigždė, bet iš

GULBE
Deneb

i
LYRA 
Vega i 

t

BATUKAI

Castor

Pollux •

LIŪTAS

MERGELE • Regulus

DIDIEJI 
GRĮŽULO 
RATAI

' BOOTES
Arcturus

• Spica

tikrųjų trigubai dviguba, nes ten 
viena apie kitą sukasi šešios žvaigž
dės. Nuotolis tarp Cast oro ir Pol- 
luxo žvaigždžių yra maždaug penki 
laipsniai (5) dangaus skliautė, o tai 
padeda mums matuoti kampus. Kai 
žmogus ištiesia savo ranką ir išsklei
džia pirštus, sprindis yra maždaug 
20 laipsnių.

Piešinėlyje neparodytas Šienpjo
vių žvaigždynas (Orion, Medžioto
jas), kurio kardo makštis, kabantis 
nuo visiems pažįstamo trijų žvaigž
džių diržo, taip pat rodo tiesiai į 
Šiaurės Žvaigždę, kai linija nutiesia
ma kone per visą dangų šiaurėn. 
Šiame žiemos (šiaurės pusiauje) 
žvaigždyne medžiogojo dešinysis 
petys yra ties Betelgeuse žvaigžde, 
kuri yra raudona, o kairė koja liečia

•'I PEGASUS

• JUKSTANDIS
• . CASSIOPEA

' Šiaurės 
žvaigždė PERSEUS

AURIGA 
Capella

Aldebarim
TAURUS

DVYNIAI

Rigel žvaigždę, labai baltą. Prie 
diržo yra žvaigždžių ūkas — debe
sis. Prie Šienpjovių (Oriono) yra 
Kurklys (Scorpio), kuris medžioto
jui į koją įkando.

Skautų Aido aštuntame nr.
1984 m. 9-10 pusi, esančiame 
rašinėlyje yra klaida. Rašinėlio 
autorius yra prit. skautas pa- 
skiltininkas Ričardas Matas, 
vienintelis LSB skautas, kuris 
dalyvavo Pasaulio Skautų Jam
boree.

9

9



GALVOSŪKIS APIE
SKAUTŲ ĮKŪRĖJĄ

1. Pasaulio skautų įkūrėjo 
pavardė yra Baden-Powell. Kokie 
buvo jo vardai?.

2. Kur ir kada B-P gimė?
3. Kur.*ir kada B-P mirė?
4. Koks įvykis iškėlė Baden- 

Powellio vardą Didžioj oje B litanijo
je ir šiaip pasaulyje?

5. Kokiais metais B-P ir su kuo 
sukūrė šeimos židinį?

6. Kiek vaikų Baden-Powelliai 
turėjo, kokie jų vardai?

7. Baden-Powellis parašė šešias 
knygas. Kokie tų knygų 
pavadinimai?

8. Kur buvo pirmoji skautų 
stovyklai?

9. Kokiais metais įvyko pirmoji 
skautų stovykla (tai yra ir skautų 
įkūrimo metai)?

10. Kokiais metais pasirodė 
„Skautybė berniukams” angliškai? 
lietuviškai?

11. Kas B-P vadino „Impysą” ir 
ką tas žodis reiškia?

12. Kokios tautos skautai pirmieji 
po Anglijos įsteigė skautui?

13. Kaip buvo pavadintas skautų 
įkūrėjas pirmosios pasaulinės skautų 
stovyklos (jamborės) pabaigoje?

14. B-P buvo abirankis. Ką tai 
reiškia?

15. Kurioje šalyje B-P išmoko 
skautų šūkį „In-gon-jama”, aprašytą 
„Skautybėje berniukams”?

16. Kaip Ašanti gyventojai 
vadino B-P?

17. Kur B-P rado kudu antelopes 
ragą, kuris tapo tradicine skautų 

Čia mirė BP

vadovų (Gilwellio) kursų dūda?
18. Kokiais metais atsirado pir

mieji vilkiukai pasaulyje? Skautai 
vyčiai? Skautų židiniai?

19. Kokį mėnesį ir kurią dieną B- 
P gimė?

20. Kokio amžiaus (kiek metų) 
buvo B-P, kai mirė?

21. Kokią mokyklą Londone 
lankė B-P?

22. Kur ir kada įvyko pirmoji 
didžiulė skautų šventė?

23. Kada ir kur buvo skautijos 
stovykla, mininti subrendusį są
jūdžio amžių (21 metus)?

24. Kokia buvo B-P tėvo profesi
ja?

25. Ką B-P tėvas dar labai gerai 
mokėjo, kuo labai domėjosi?

26. Kokie buvo B-P 
mėgstamiausi sportai Indijoje?

27. Ką B-P veikdavo laisvalaikio 
metu, dar tarnaudamas kariuomenė
je?

28 kur, kada ir kaip atsirado 
skauto lazda?

29. Koks yra svarbiausias žodis, 
minimas visose B-P knygose?

30. Kaip Baden-Powellis sugalvo
jo skautų šūkį „Budėki”?

31. Kada B-P pagaliau sukūrė 
uniformą, kurią vėliau skautai nešio
jo?

32. Ką reiškia, iš kur paimta 
skautų lelijėlė?

10
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BP mokėjo piešti abiem rankom 
iš karto

33. Kada pradėjo eiti pirmasis 
skautiškas laikraštis „The Scout”? 
Kada buvo pradėtas „Skautų aidas”?

34. Koks yra pagrindinis skautų 
vienetas?

35. Kodėl skautiškos taisyklės 
tiek sėkmingoj?

36. Kada ir kur pasidėjo skautų 
sąjūdis Lietuvoje?

37. Kada pasirodė pirmoji 
skautiška knyga skautėmš? Kas jų 
parašė?

38 kaip vadinasi skaučių 
vadovėliai lietuvių kalba? Jų yra trys.

39. Kada prasidėjo pasaulyje 
jūrinis skautavimas?

40. Kada Olave Baden-Powell, 
įkūrėjo žmona, tapo pasaulio 
vyriausia skaue(šefe)?

ATSAKYMAI: 1 — Robert 
Stephenson Smyth, 2 — Longone 
1857 m., 3 — Nyeri, Kenijoje, 
Afrikoje, 1941 sausio 8 d., 4 — 
Mafekingo apsupimas 1899-1900 m. 
Pietų Afrikos kare, 5 — 1912 m. su 
Olave St. Clair Soames, 6 — tris: 
RobertPeter,H eather G race ir B etty 
St. Clair, 7 — Skautybė berniukams 
(Scouting for Boys), Sėkmingas

vyčiavimas (Rovering to Success), 
Gyvenimo universitetas (Varsity of 
Life), Gyvenimo kliūtys (Life’s 
Snags), Imperijos vyčiai (Knights of 
the Empire), Vilkiukai( Wolf Cubs) ir 
S kautų žaidimai( S couting Games), 8 
— Brownsea saloje prie Dorset, 
Anglijoje, 9 — 1907 m., 10 — 1908 
angliškai, lietuviškai — 1934 m. 
(šiemet sukanka 50 metų!), 11 — 
Matabelės gyventojai, „Vilkas, kuris 
niekad nemiega”, 12 — 1909 m. Čilė, 
13 — Pasaulio vyriausias skautas 
(šefas), 14 — galėjo rašyti ir piešti 
abiem rankom iš karto, 15 — Zulu 
žmonės, 16 — „Kantankje” — 
„Žmogus su didele kepure”, 17 — 
Matabelėje, 18 — vilkiukai 1916 m., 
skautai vyčiai 1918 m., židiniai — 
1946 m., 19 — vasario 22 d., dabar 
skautams „Įkūrėjo diena”, o skaučių 
„Susimąstymo diena”, 20 — mirė 
eidamas 84-tuosius metus, 21 — 
Charter House, 22 — 1909 Anglijoje, 

BP piešinėlis iš "Paxtu" namy, 
kur praleido savo paskutiniuosius, metus

Londone, „Crystal palace” rūmuose, 
23 — Arrowe Parke, Anglijoje, 1929 
m., 24 — Protestantų kunigas, 25 — 
mokslininkas ir gamtininkas, 26 — 
polo (arkliais) ir šernų medžioklė, 27 
— dramos ir koncertai,'28 — Ašanti 
krašte 1895 m.,29 — „pastabumas”, 
30 — kai organizavo Pietų Afrikos 
policijų ir laiškuose rašydavo posakį 
„Budėk karo ir taikos metu”, 31 — 
Kašmire, Indijoje, 1897 m., 32 — 
kompaso šiaurės ženklas, dar dabar 
žemėlapiuose pažymimas, 33 —; 1908 
balandžio mėn., o „Skautų aidas” — 
1923 kovo 15 d. Šiauliuose, Lietuvo
je, 34 — skiltis!, 35 — nes jos yra 
lanksčios, 36 — Vilniuje 1918 
lapkričio 1 d., 37 — 1912 m., Agnes 
Baden-Powell (B-P sesuo), 38 — 
„Skautybė mergaitėms”, „Skautybė 
lietuvaitei”, „Sese, budėk!”, 39 — 
1909 m., o jų knygą parašėB-P brolis 
Warrington, 40 — 1918 m.
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KELIONĖS 
ŽODYNĖLIS

Apianka — kelias taisomai ar 
uždarytai gatvei aplenkti, ap
važiuoti (angliškai: detour) 

dvikryptinė gatvė — automobiliai 
važiuoja į abi kryptis 
(vienakryptė: galima tik į vieną 
pusę važiuoti)

eismas — automobilių, 
sunkvežimių, autobusų ir kitų 
vežimų judėjimas

eismo šviesos — parodo, kada 
važiuoti, sustoti

eismo ženklas — užrašas ar sim
bolinis piešinys, nurodantis 
vairuotojui kelio taisykles, pavo
jus ar kitą informaciją.

geležinkelio pervaža — kelias per 
traukinio bėgius

greičio riba — kiek kilometrų ar 
mylių greičiu daugiausia 
važiuoti

greitkelis — kelias, turintis edaug 
išsisukimų, šviesų

grindinys — kelias grįstas ar išlietas 
smala, 'cementu, akmenimis ar 
kt.

kelias —kelias
kelio įsijungimas — kai iš šalies į 

pagrindinį kelią įvažiuoja 
automobiliai (angį, merge)

kelio juosta — kiek eilių 
automobilių lygiagrečiai važiuo
ja (greitkeliai dažnai turi 
keturias ar šešias juostas

keiks pirmumo teisė — kas turi 
teisę pirmas pravažiuoti

kryžkelė — vieta, kurioje kampu 
susitinka du keliai

nuotolis — kiek mylių ar 
kilometrų iki tam tikros vietos

nelaaningas įvykis — susidūrimas 
perskirta autostrada — tarp prieš

irdy kelio juostų atrama, 
žolynas ar kita pertvara

POSŪKIS

plentas — grįstas kelias, dažnai 
greitkelis

pralanka — kelio lankai vietoj 
kryžkelių (colverleaf angliškai)

posūkis — kai reikia sukti kairėn ar 
dešinėn

sankryža — du keliai ar plentai 
kerta vienas kitą, dažnai prie 
eismo šviesos

statykla — vieta, kurioje pastatomi 
automobiliai, kol žmonės dirba, 
eina į teatrą ar parduotuvę

šaligatdo briauna — šaligatvio 
kraštas į gatvės pusę

vingis — kai tiesus kelias aplenkia 
kliūtį ar krypsta į vieną ar kitą 
pusę

12
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\/A D

M®

1. J šonus pečių lygyje ištiestos 
rankos: sustoti eile prieš drauginin
ką, žaidimo vedėją ar kitą asmenį, 
lygiagrečiai su rankomis.

p? -

VIETOJ
ŠŪKAVIMO ... i

Pasaulio skautai ir skautės nuo 
seno pažįsta rikiuotei, žaidimams ir 
visokiems užsiėmimams rankinius 
signalus, nes skautai ir skautės yra 
įpratę viską stebėti ir pastebėti. 
Labai gaila, jei sueigoje (ir dar 
iškilmingoje kurioje nors salėje) 
tenka šūkauti ar švilpti skautų 
dėmesį atkreipti!

Dažniausi signalai yra šie:

5. (Neparodyta) Iškelta ranka 
reiškia dėmesio. Visi nutyla ir 
laukia tolimesnio žodžio.

2. Sustoti žąsele vienas už kito. 
Jeigu yra kelios skiltys, komandos 
ar kitos grupės, kiekviena sustoja 
vienas už kito, bet atskirai.

3. Sustoti skiltimis (ar kitomis 
grupėmis) viena už kitos eilėmis. 
Skautiškoje rikiuotėje paprastai 
skiltininkė būna viename gale, 
paskiltininkė — kitame. Skiltys 
kaip bangos viena už kitos.

4. Sustoti pusračiu apie vadovą 
ar-Vadovę.

SKAUTIŠKA
DVASIA

Kokia yra skautiška dvasiai?

Skambi daina
bendras darbas

nuoširdus džiaugsmas
kilnūs jausmai 

švelnūs žodžiai
linksmos dienos

artimui pagalba
ramybė gamtoje 

tiesa ir ištikima tarnyba
jaukūs laužai

Tėvynės meilė
artumas Dievui, visų žmonių tėvui 

tyla žvaigždėtoj padangėj

(Šiuos žodžius galima 
deklamuoti gražaus laužo pabaigoje 
ar kita proga, kuriai tinka švelni 
valandėlė)

Tepaliečia skautiška dvasia mūsų 
ausis

mintis
akis

lūpas
rankas

kojas
širdis

(Sakant žodžius, paliesti ausis, 
galvą, akis, lūpas, rankas, savo kojas, 
savo širdį — ir tada susiimti 
rankomis giesmei ar dainai).
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EKOLOGINIAI 
ŽAIDIMAI

Šių žaidimų tikslas — padėti 
žaidėjams pajusti aplinką, garsus, 
gamtą, įvairių gyvių santykį, lavin
tis sėlinti ir stebėti gamtą. Kai kurie 
žaidimai tinka labiau viduje (įskai
tant stovykloje, kai negalima iš 
pastogės išeiti), kiti — lauke. Daug 
žaudimų turi komandas — pagal 
žaidėjų skaičių gali būti du ar trys 
vienoje komandoje. Žinoma, jeigu 
stovyklautojų daugiau, tinka ir 
skiltimis, jei visai skilčiai užtenka 
užsiėmimų uždavinius atlikti.

GARSŲ KASA. Tikslas — lavinti 
garsinę, klausos atmintį ir atpažinti 
garsus, kuriuos dažniau girdime. 
Bent dvi komandos po tris žaidė- 
jus, kiekviena su mažu 
magnetofonu ir juostele. Koman
dos paruošia eilę panašių garsų, 
kuriuos kiti žaidėjai turi atpainti. 
Tarp garsų — tyla, kad kita ar kitos 
komandos galėtų pasitarti ir garsą 
atpažinti. Sunkesnius garsus 
išklausyti antrą kartą. Pabaigai 
juostą įrašiusios komandos 
paaiškina, kokie tie garsai buvo 
(garsai pačių įrašyti — arba namų 
gamybos garsų arba iš aplinkos).

Garsų grupės: 1. Žinomi gyviai 
— šuo, katė, arklys, karvė, gegutė, 
gandaras, liūtas, kanarėlė, avis . . ., 
2. Gamtos garsai — jėra, lietus, 
vėjas, šaltinis, griaustinis, paukščių 
pulkas, krioklys, liūtys . . ., 3. 
Namų ir gatvės garsai —telefonas, 
laikrodis, lėktuvas, greitoji 
pagalba, automobilis, rašoma 
mašinėlė . . .

LAPŲ KRAŠTAI. Tikslas — 
atpažinti būdingesnius medžių 
lapus, jų nematant. Galima žaisti 
būreliais arba pavieniui. Parinkti 
šešis ar daugiau gan skirtingus 
medžių lapus: klevas, ąžuolas, 
kaštanas, akacija, pušis, eglė, šer
mukšnis, liepa . . . Lapai siunčiami 
ratu žaidėjams, kurių akys užrištos.

EISMO ŽENKLAI. Tikslas — 
atpažinti įvairius kelių ženklus ir 
išmokti jų reikšmę. Keli ar 
keliolika eismo ženklų pakabinti 
ant sienos, bet visi sąmoningai 
pakeisti — forma, spalva, 
piešinėliu. Visi žaidėjai ženklus 
stebi, tada vadovė po vieną 
parodo, o kiekviena komanda 
(tarp 3 ir 6 žaidėjų) nupiešia sau 
teisingą ženklą, pridėdama, ko 
pavyzdyje trūksta ar perdaug ar 
netinka. Eismo ženklai yra, pvz. 
stok, atsargiai, sankryža, stirnos, 
vaikai žaidžia, negalima statyti 
automobilio, vienakryptė 
gatvė . . .

KOMPASO KRYPTYS. Tikslas 
— lavintis naudoti kompasą ir 
pažinti pasaulio šalis. Žaidimo 
vietoje aplink pakabinama įvairių 
užrašų, paveikslėlių ar ženklų 
(pvz. iš eismo ženklų žaidimo). 
Vadovas nurodo komandoms ar 
žaidėjams kryptį, „Paskaitykite ar 
atpažinkite simbolį, kabanti 
šiaurės vakaruose”. Pirmą kartą 
teisingai atspėjusi komanda gauna 
3 taškus, antrą kart bandydama — 
du taškus, trečią — tik vieną tašką. 
Jeigu atsako į užrašo ar ženklo 
klausimą, gauna papildomai dar 
vieną tašką. Prie kiekvienos 
komandos — vadovas.

GIESMININKAI. Žaidimą 
paruošia vadovai, iš plokštelės ar 
gamtos įrašydami paukščių čiulbė
jimą ar garsus, bet tik po vieną 
paukštį ilgoje juostoje. Juostos 
pakabinamos parke ar miške ir 
paleidžiamos po to, kai visi žaidė
jai kelis kartus išklausė skirtingus 
garsus ir išmoko atpažinti, kurio 
paukščio koks garsas. Su kiekviena 
komanda eina žaidimo vedėjas, 
kai komanda stengiasi pagal garsą 
prieiti prie ,,paukščio” 
(magnetofono). Žaidimas baigiasi, 
kai garsai nustoja (vadovai žino, 
kokio ilgumo juostelė).
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KAIRĖN IR DEŠINĖN. 
Kiekvienas būrelis gauna lapę 
languoto popieriaus, kurio vidury
je nubrėžta linija, tai yra, eisimas 
takas, o kiekvienas langelis yra, 
pvz. dešimt žingsnių. Žiūrėdami 
kairėn ir dešinėn apie 50 ar 100 
žingsnių (ar metrų, žiūrint, kokia 
gamta), žaidėjai nupiešia akies 
žemėlapį. Žaidėjai žino, kiek laiko 
turi, pvz. jei eina vieną kilometrą, 
30 ar 45 min. Galima įpiešti gamtos 
reiškinius, pastatus ir kt. spalvotais 
pieštukais, apskaičiuoti ilgį, plotį, 
nuotolį, aukštį.

TELEGRAMA. Vadovai parašo 
„telegramą”, kurios žodžių raidės 
tiktų įvairių augalų (ar kitų 
stovyklos gamtos daiktų) 
pavadinimams, žaidėjams 
pasakydami tik kad telegrama, 
pvz. dviejų žodžių, kurie turi po 
tiek raidžių (pvz. 6 ir 4). Iš anksto 
tada dešimt augalų paženklinti 
popieriaus lapais su skaičiais 
(raidžių eile). Žaidėjai vaikšto po 
nurodytą plotą, pasižymėdami 
raidę ir jos eilę. Jeigu telegrama 
(kurios turinys bus išduotas tik 
žaidimui pasibaigus) būtų „surask 
gėlę”, skaičiai prisegti prie augalų: 
1 — skroblas, 2 — uosis, 3 — rožė, 
4 — ąžuolas, 5 — samanos, 6 — 
klevas, 7 — guoba, 8 — eglė, 9 — 
liepa, 10 — epušė. Jeigu sunku 
rasti augalą, prasidedantį tinkama 
raide, galima tą patį kartoti. 
Papildomai tinka įpinti kokią mįslę 
ar klausimą, kuris žaidėjams 
padėtų atsiminti augalų 
pavadinimus, pvz. „Šiame žaidime 
sutiksite visus medžius, minimus 
pasakoje Eglė žalčių karalienė” 
(ąžuolas, uosis, beržas, drebulė).

SMULKI APŽVALGA. Tikslas — 
atpažinti kuo daugiau augalų bei 
gyvių mažame plote. Kiekvienas 
būrelis ar žaidėjų pora tufi 
rūpestingai ištirti plotą ar vietą, 
sužymėdamas visus gyvius, 
augalus, žiedus, sėklas ir kt. arba 
surasti tai, ko žaidimo vedėjai 
prašo. Plotas gali būti 4 kv. metrai 

žolyno bei krūmų, 3 ar 4 metrai 
pagal mažą upelį, keli metrai 
ežero dugne prie kranto (kur nėra 
pavojaus), plotelis po vienu ar 
daugiau ant žemės ilgai gulinčių 
kelmų, rąstų ar akmenų. Prie šio 
galima pridėti kitą uždavinį — 
pagaminti ir pripildyti akvariumą 
ar terariumą su tos vietos gyvūni
jos ar augmenijos pavyzdžiais.

MIESTO APLINKA. Kiekviena 
skiltis ar pora gauna nurodymus, 
kuriomis gatvėmis ir kur turi eiti. 
Kiekvienai vietai vadovai iš anksto 
surašo klausimus, pvz. po 5 ar po 
20 apie pastatą, parduotuvės 
langą, iškabą ar kitą dalyką, 
stebėdami tą vietą tik 5 mi}. ar 
mažiau, jei daiktų mažiau. ''.Jba, 
pažierėję 5 min. į langą, susirenka 
prie savo skiltininko ar prie teisė
jo, atidaro klausimų voką ir atsako 
iš atminties. Už kiekvieną teisingą 
klausimą po tašką, pvz. „Koks 
parduotuvės pavadinimas? Koks 
pastato numeris? Kiek kainuoja 
sūrio svaras? Kokios bendrovės 
marškiniai parduodami? * Kiek 
rūšių dešrų parduodama?” jt’igu 
krautuvininkai pažįstami, galima 
susitarti, pvz., įdėti futbolą į 
kepyklos langą, o vėliau skautų 
klausti, o tvarkinga.

PASLAPTINGI ŽODŽIAI. 
Sugalvojamas žodis, kurio raidės 
visos skirtingos, pvz. BERŽAS, 
MEDIS, RAMUNĖ, SKAUTĖ. 
Įvairiose vietose prie medžių 
pakabinami užrašai su viena tų 
raidžių, nusukti į skirtingas puses. 
Žaidėjai skiltimis ar būreliais 
slenka po apylinkę (nurodytą 
plotą), stengdamiesi prislinkti ir 
pamatyti raidę, kol visas raides 
perskaito ir žodį atspėja. Prie 
kiekvienos raidės ar kitose 
patogiose vietose budi teisėjai, 
kurie seka, kaip žaidėjai slenka, 
kad jų nepastebėtų „raidė". 
Pamatęs raidę, žaidėjas gali grįžti 
prie komandos sutartoje vietoje ir 
pranešti radinį, arba gali tęsti 
toliau, jieškodamas kitų raidžių.

Jeigu teisėjai pasako žaidėjo vardą, 
šis arba pradeda iš naujo arba 
prieina prie teisėjo ir minutę tyliai 
pastovi prieš sugrįždamas į 
žaidimą. Jeigu norima pastebėti 
daugiau žodžių, kiekvieno skir
tingo žodžio lapai turėtų būti tos 
pačios spalvos.

STEBĖTOJŲ POILSIS. Būrelis 
arba vaikščioja ramiai arba sėdi 
vietoje ten, kur būtų judėjimo 
(gamtos ar žmonių). Laiks nuo 
laiko žaidimo vedėja paklausia 
klausimą, pvz. „Kas mato vorą (ar 
traukinį ar žuvėdrą)?” Pirmoji 
atsakiusi gauna tašką. Kai viena 
žaidėja turi penkis taškus, 
žaidimas baigiasi. Arba 
pratęsiamas, kol daugiausia turinti 
taškų sugrįžta iki nulio (dešimt 
kartų teisingai pirma atspėja).

LAIKO KELIONĖ. Kad žaidėjai 
įprastų sekti ir kelią ir jausti laiką, 
kiekvienam būreliui paduodamas 
žemėlapis ar kitos instrukcijos 
nueiti tam tikrą nuotolį per tam 
tikrą laiką. Teisėjai tose vietose 
stebi ir pažymi tikslų laiką, kada 
skiltis ar būrelis praėjo. Taškai 
suvedami taip: jeigu tarp dviejų 
stočių sutarta duoti 50 taškų, atimti 
du taškus už kiekvienas 30 
sekundžių peranksti ar pervėlai.
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SKAUTAMS IR

VILKIUKAMS

1. VĖLIAVOS IR KAULAS. 
Viename gale įvairios vėliavos 
(kraštų, Lietuvos istorinės). 
Kiekvienas žaidėjas ar žaidėja turi 
savo skaičių. Vedėjas iššaukia 
skaičių, ir abiejų komandų šie nariai 
bėga paliesti paminėtų vėliavų, tada į 
antrų galų griebti kaulų (guminį!) ir 
antrojo aidėjo nepaliesti bando 
sugrįžti prie savo komandos. 
Vėliavas galima pakeisti piešiniais, 
kaulų sviediniu ar kitu daiktu.

2. DANTŲ ŠEPETUKAS IR 
BAKTERIJA. Žaidėjai ratu, sustoja 
vienas už kito po du. Vienas žaidėjas 
turi dantų šepetukų ir taip vadinasi. 
.Kitas — bakterija. Dantų šepetukas 
bando bakterijų pagauti, bet jei 
bakterija atsistoja prieš rate esančių 
žaidėjų porų, užpakalyje santis tam
pa bakterija.

3. TIESOS RATAI. Iš abiejų 
žaidimo vedėjos pusių nupieštas ar 
išbrėžtas ratas. Vienas ratas — tiesa, 
kitas — netiesa. Vedėja skaito ar 
sako sakinį iš skautiškos programos 
— apie saugumų stovykloje ar 
gatvėje, apie pirmųjų pagalbų, iš 
lituanistikos (Lietuvos sostinė yra 
Vilnius). Pabaigus sakinį pasakoma 
„Bėk”. Pirmoji iš kiekvienos koman
dos bėga aplink vedėjų, įeina į 
„tiesos” ar „netiesos” ratų (žiūrint, 
koks buvo sakinys) ir atsitūpia. 
Taškas, kai pirma nubėga į tinkamų 
ratų.

4. MEŠKŲ LINDYNĖS. Tinka 
labiausiai stovykloje ar iškyloje, bet 
galima pabandyti kambaryje. Visi 
vaikštinėja laisvai, lyg turguje. 
Vadovas iššaukia įvairius gamtos 
reiškinius: saulėta diena, švelnus 
vėjelis,. . ., kol sušunka „AUDRA”. 
Visi turi kuo greičiau pasislėpti 
„meškos oloje”. Paskutinysis 
pasislėpęs ar nespėjęs pasislėpti 
„sušlampa”.

5. BAILUS TRAUKINYS. 
Žaidėjai susikabina kaip traukinys 
kiekvienoje komandoje ar būrelyje, 
daro traukinio garsus ir švilpesį. Kai 
vadovas sušunka „AUDRA” (kaip 
„Meškų lindynių” žaidime), 
traukiniai bijo sušlapti ir išsislapsto.

6. KALADĖLĖ. Žaidėjai 
būreliais žųsele. Pirmasis gauna5 x 5 
x 5 cm kaladėlę, kurių ant vienos 
kojos šokinėdamas turi nuspirti į 15 
cm ratų už 10 metrų. Tai atlikęs, 
grįžta atgal. Išeina antrasis žaidėjas, 
kol visi uždavinį atlieka. Kai koman
da pabaigia savo uždavinį, visi jau 
nustemę kaladėlę į ratų, stovi žųsele 
ramiai ir tyliai.

7. ARKLIŲ LENKTYNĖS. 
Poromis. Vienas užsilipa ant kito 
juosmens. Davus ženklų, raitelis 
atlieka uždavinį, pvz. atsisėsti ant 
grindų, apsiversti kūliais. Arklys 
nejuda. Atlikęs uždavinį, raitelis vėl 
ant žirgo užlipa. Paįvairinti — 

pasikeisti raiteliais, nepalietus žemės. 
Arba įsakyti žirgui ir raiteliui paliesti 
anų sienų, kėdę ar pn. ir sugrįžti 
vieton.

8. ANČIŲ LENKTYNĖS. Es
tafetė. Pirmasis žaidėjas iki 
nurodytos vietos eina kaip antis 
pritūpęs. Nuėjęs atlieka uždavinį 
(surišti mazgų, nupiešti pilį, atsistoti 
ant galvos). Grįžta. Tada antrasis 
žaidėjas.
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LIETUVIŲ NAMŲ PAPUOŠIMAI

Stogsj žirgeliai
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VILKIUKŲ 
PASAULIS

Vilkiukai, kaip skautai ir skau
tės, paplitę po visą pasaulį. Unifor
mos skirtingos, papročiai įvairūs, 
net kitaip vadinasi — ne visur 
„vilkiukai”. Bet visus pasaulio 
vilkiukus jungia ta pati šypsena ir 
gerasis darbelis.

Kahados skautai vilkiukų būrelį 
vadina „šešetuku”, o Amerikos 
vilkiukų būrelis yra „ola”.

Šaltuose kraštuose vilkiukai ne 
tiek daug stovyklauja ar lauke 
žaidžia, kaip šiltose šalyse. Prancū
zijos vilkiukai pasižymi dainavimu 
ir sumaniais vaidinimėliais ir daug 
stovyklauja. Norvegijos, Švedijos, 
Danijos vilkiukai turi labai šiltai 
apsirengti žiemą — jų kelnės plačios 
ir patogios.

Tropiniuose kraštuose vilkiukai 
ne tiek daug drabužių dėvi ir dažnai 
vaikščioja basi, kaip žmonės yra 
pripratę. Visur vilkiukai turi ženk
lus ar specialybes, kurias įsigydami 
gali daug išmokti ir žaisti.

Iš kur kilo vardas „vilkiukas” 
jaunesniesiems skautams pavadinti? 
Ir kodėl aukščiausias lietuvių skau
tų garbės medalis vadinamas „Ge
ležinis vilkas”?'

Gal teko matyti filmą ar skaityti 
knygą, pavadintą „Džiunglių kny
ga”. Anglas autorius Rudjardas 
Kiplingas aprašė berniuką, kurį 
džiungėlse . vilkai užaugino. Ten 
berniukas išmoko apie gyvenimą 
gamtoje, sugyvenimą Su kitais, 
pastabumo, miklumo, savigarbos ir

pagarbos kitiems. Vilkų tarpe berni
ukas Mauglis turėjo būti vilkiukas.

Amerikos indėnai savo žymuio- 
sius vyrus vadindavo vilkų vardais 
— „Pilkasis Vilkas” „Juodasis 
Vilkas”, panašiai, kaip Afrikos 
čiabuviai savo žymius medžiotojus 
ir vadovus vadina „Vilkais”. Lietu
vių tarpe mes sakome apie prityrusį 
skautininką — „Senas vilkas”.

„Džiunglių pasakoje” įvairūs 
miško žvėrys vaizduoja žmones. 
Akela yra vilkų ir vilkiukų draugi
ninkas, senasis vilkas, apie kurį visi 
vilkiukai susėda ratu. Shere Khan 
pasakoje yra didžiulis tigras, kuris 
visiems grąsina ir visus gąsdina, bet

Norvegijos vilkiukas

viduje — lepšis. Kai šakalas norėjo 
mažąjį Mauglį iš vilkų atimti ir 
suėsti, tikras ėjo pas vilkius berniu
ko reikalauti. Bet senasis vilkas 
Akela apgynė berniuką.

Norėdami naują vilkų būrio narį 
išmokyti, vilkai pavedė visų įstaty
mų ir tvarkos mokymą senai ir 
storai meškai vardu Baloo. O 
džiunglėse vikrumo mokė juodoji

IftgerCobsBSA

7 m. JAV vilkiukų ženklas
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pantera Bagheera. Kai kuriuose 
kraštuose vilkiukai savo drauginin
ką vadina- Akela, draugininko ar 
draugininkės padėjėjus — panteros 
ar lokio vardu, vietoj sakydami 
„adjuntantas”, „pavaduotojas”, „in
struktorius”.

Gudrieji Bagheera ir Baloo vieną 
kartą pagalbon pasikvietė didžiulį 
smauglį Kaa. Ši stipri gyvatė padėjo 
Mauglį išgelbėti iš beždžionių pul
ko. Beždžionės, arba Bandarlog, 
džiunglių gyventojų nelabai mėgsta
mos, nes jos daug kalba, triukšmau

ja, dedasi labai gudrios ir išradin
gos, labai mėgsta girtis ir apie save 
pasakoti. Tiek daug beždžionės 
kalba ir šneka, kad neturi laiko 
dirbti ar praustis. Bandarlogai 
nieko neatsimena ir patys sugalvoja 
įstatymus ir taisykles, kurias taip 
pat užmiršta. Beždžionės visai 
nepanašios į vilkų tvarkingą ir 
drausmingą pulką.

Vilkai skautų tarpe turi tokį 
garbingą vardą, kad niekuomet 
jokia skiltis nesivadina „Vilkai”.

Apie vilkų gyvenimą šiek tiek 
pamatome filmoje „Never Cry 
Wolf’.

„Geležinis Vilkas” visiems mums 
žinomas iš pasakojimo apie Gedimi
no sapną. Tuo vardu pavadintas ir 
aukščiausias lietuvių skautų sąjun
gos ■ žymuo arba ordinas. Prie 
geltono ir žalio kaspino kaba mažas 
plieno spalvos vilkas.

Rašydamas vilkiukams vadovėlį 
prieš 75 metus, skautų įkūrėjas 
lordas Baden-Powellis kiekvieną 
knygos skyrių pavadino „kąsniu” — 
tiek parašyta, kiek galima per vieną 
sueigą ar vakarą „nukąsti” ir „suvi
rškinti”.

15

SKAUTŲ
MALDOS

Dieve, ačiū tau už visas dovanas: 
mūsų šeimą, mokyklą ir mūsų skautų 
draugovę. Padėk mums išlaikyti 
skautų ir religinius tikslus. Amen.

— Ričardas C.
. Dieve, mes tavęs prašome 

prižiūrėti visus skautus ir skautes, 
kurie eina šioje iškyloje, kad nieko 
blogo mums neatsitiktų ir kad visi 
gerai laiką praleistų. Amen.

— Gintas Š.
Dieve, prižiūrėk mus šioje iškylo

je, kad mes atsargiai ir linksmai 
praleistume laiką. Amen.

— Tomas P.
Dieve, ačiū už šitas gražias dienas 

stovykloje, ir prašau mus toliau 
globoti. Amen.

— Stepas P.
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Rudens lietus augina grybą.

Stipriai įsitvirtinę grybai laikosi pargnuvusio rąsto.

Kiekvienas gyvas augalėlis siekia saulės šviesos.Iš mažų gilių išauga didžiuliai 
ąžuolai, kaip skoutybė iš vieno 
žmogaus įkvėpimo tapo palaidinių 
sąjūdžiu, kuriame dalyvavo ligi šiol 
250 milgomį jaunimo.

Nuotraukos I- VAIČIULYTĖS Rako stovyklavietėje
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didžioji seiiivi
SKĄUTININKIŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Suvažiavimą Clevelande spalio 
6-7 dienomis, sakvietė, suorganizavo 
ir jam vadovavo skautininkių sky
riaus vedėja ps. Milita Nasvytienė. 
Buvo pakviesti borliai skautininkai 
ir vyr. skautės, globojo Clevelando 
Skautininkių draugovė.

1 šį suvažiavimą suskridome
sesės ir broliai iš visų pakraščių: 
Chicagos, New Yorko, Waterburio, 
Bostono, Lemonto, Toronto, West 
Roxbury, Erie, Warwick, na ir 
Clevelando. Visų pirmą prisiminėme 
ir pagerbėme mirusias Vyriausias 
Skautininkes ir Skautininkus: v.s. 
Sofiją Kymantaitę-Čiurlionienę, v.s. 
Juozę Augustaitytę-Vaišiūnienę, v.s. 
dr. Dormininką Kesiūnaitę, v.s. Oną 
Zailskienę, pik. v.s. Mykolą Kal- 
mantą, v.s. Juozą Kuprionį, v.s.fil. 
Steponą Kairį.

Paskaitas skaitė v.s. kun. J. 
Vaišnys „Skersinis mūsų sąjungos 
pjūvis”, s. I. Šerelienė „Skautininkė- 
kas lietuviškos ideologijos rėmuose”, 
v.s. Senkevičius diskusine tema 
„Nelaimingi klausimai”, v.s.t.n. S. 
Gedgaudienė; „Skautininkes vieta 
seserijoj” ir s. G. Plačas: „Praktiškas 
skautavimas”. Visos paskaitos buvo 
gerai apgalvotos, puikiai paruoštos 
ir patraukliai perduotos.

Visiems labai patiko, kad šis 
suvažiavimas nuo pradžios iki užbai
gimo vyko tikslumu. Tai gražus 
skautiškas pavyzdys. Kartais po 
įdomios paskaitos dar taip norėjosi 
padiskutuoti, bet laikas neleido.

Turėjome ir literatūros vakarą su

Giedamas himnas.

mūsų garsiuoju pianistu Andrium 
Kuprevičium ir dviem skautininkėm 
rašytojom v.s. N. Jankute- 
Užubaliene ir s. Aurelija Balašai- 
tiene. Tai maloni atgaiva po susikau
pimo paskaitose ir po įvairių 
diskusijų. Po koncerto visi dalyviai 
buvo pakviesti j žemutinę salę, kur 
svečių laukė puošnus, įvairus ir 
turtingas Židiniečių paruoštas vaišių 
stalas.

v.s. D. Eidukienė apdovanojo v.s. J.
Budrienę dovanomis.

LSS Skaulininkių-kų suvažiavimo dalyviai.
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Šv. Mišių aukas atnešė ps. V. 
Juodišiūtė, vyr. skn. D. Eidukienė, 
LSS Taryb. pirm. S. Miknaitis ir S. 
G. Plačas.

Meninę programą atliko s. A. 
Balašaitienė ir v.s. N. Jankutė-Užu- 
balienė.

Prie kavos puoduko ... Iš k. į deš. 
kun. ps. G. Kijauskas, SJ, LSS 
Tarybos pirm. S. Miknaitis, ps. A. 
Saplienė, s.* A. Baltakienė.

Dailės paroda įvyko tame pat 
Ramada Inn patalpose, kur vyko 
suvažiavimas. Parodoje su savo 
kūriniais dalyvavo: s. M. Burbienė, 
s.fil. M. Kižienė, v.s.fil. A. Muliolie- 

nė, s. S. Šatienė, j.s. G. Treinienė ir 
s. Abelkienė. Paroda buvo daugu
moje lietuviškais motyvais. Šiaudi
nukai, audiniai, mezginiai ir meniš
kai išdegintos lėkštės viliojo akį. 
Parodą gerai ir išsamiai pristatė s. 
Jolanda Kerelienė. Gaila, kad visos 
tos mūsą valandėlės taip greitai 
bėgo, kad visur reikėjo skubėti.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Suvažiavimo koordinatorė: p.s. 
V. Nasvytytė, suvažiavimo registra
torė: ps. J. Taorienė, suvažiavimo 
emblema ir ženkliukai: ps. V. Juo- 
dišiūtės. Bet pats sunkiausias darbas 
teko skyriaus vedėjai ps. M. Nasvy- 
tienei.
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Giedama ilgiausių megų v.s. Vytau
tui Civinskui jo 80 metų gimtadienio 
proga. Nuotraukoje sukaktuvinin
kas su žmona Leokadija ir dukrom 
ir sūnum bei jų šeimom. Dešinėj: A. 
Tamulionis ir v.s. V. Šenbergas.

Sekmadienį, spalio 7 dieną visos 
suvažiavimo dalyvės atvyko į Šv. 
Mišias Dievo Motinos šventovėje. 
Mišias atnašavo ir pamokslą sakė 
klebonas kun. Gediminas Kijauskas 
ir jam asistavo Seserijos dvasios 
vadas v.s. kun. J. Vaišnys.

Užkandžiaujame, v. s. M. Barmiš- 
kaitė, j.s. B. Vindašienė, ir s. M. 
Burbienė.

LSS Taryb. pirm. S. Miknaitis 
sveikina suvažiavimo dalyvius.

Po mišių vyko L.S.S. Šakų 
atskiros sueigos. Skautininkės turėjo 
simpoziumą: „Atvirai kalbant”. 
Žodį tarė Vyriausia skautininke 
v.s.fil. D. Eidukienė. Simpoziume 
kalbėjo: s. R. Gelažienė, s. D. 
Lukienė, s. E. Nainienė, ps. V. 
Nasvytytė.

Gera buvo susitikti seniai maty
tus veidus ir pajusti seseriškai 
skautišką ryžtą tesėti visuose dar
buose.

v.s. Izabelė Jonaitienė
(Dirva)
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IŠ CLEVELANDO 
PADANGĖS

Rugsėjo 22 dieną Clevelando 
Neringos tunto skaučių suruoštas 
tradicinis balius Vasarą palydint, 
buvo gavęs kitą antspalvj — Kaukių 
balius. Dėl to daug kas suabejojo: 
kas per kaukės? Kaip ten eiti 
besibaigiančioj vasarai? Rengėjai 
pasigedo svečių o sesės pasidžiaugė 
su įvairiais rūbais ir dar kaukėmis.

Programa: daržovių vakaruška 
su dainom ir įvairiais rūbais, mor
kos, ridikai, svogūnai, agurkai, 
petruškos, pamidorai, barvykai, 
raudonikiai ir lepšės — visi sukosi 
scenoj. Vaizdelį paruošė ps. V. 
Nasvytytė.

Neringos tunto tuntininkė t.n. 
fil. D. Vadopolienė pasveikino 
atsilankiusius svečius ir paprašė 
kun. G. Kijauską, S.J. sukalbėti 
vakarienės maldą.

Skauto vyčio R. Strimaičio 
muzikos kapela linksmino svečius, o 
skautės vikriai nešiojo šiltos vaka
rienės patiekalus ir rūpinosi kad 
svečiai būtų sočiai pavalgydinti.

Šokiais kaip visad pasinaudojo 
suaugę ir „drąsesnieji” keli jaunuo
liai. O kur^uvo mus skautai? Gal 
kur rūsyje T.V.'žiūrėjo?

Vėl išjudinam vienetų veiklas. 
Vėl spausim pinigą prie pinigo — 
tik ar bus kam ateinančiais metais 
vasarą važiuoti į stovyklas? Kaip 
liūdna žiūrėti į čia gimusį jaunuolį, 
jaunuolę, kurie stampinėja „kaip 
dūšės be vietos” ir apleidžia mūsų 
atkurtas organizacijas.

v.s. VI. Bacevičius

Kas kopūstais nudegė, tas ir 
darže pučia.

Nuotr. V. Bacevičiaus.

Neringos tunto skautės kanklininkės 
atliko programos dalį per Daržovių 
Vakaruškų.

Į Neringos tunto rengtą Kaukių 
balių atėjo su įvairiais rūbais ir 
kaukėmis.

„Daržovių Vakaruška” suvaidino 
Neringos tunto skautės per tradicinį 
rudens balių Clevelande.

26



Neringos tunto surengtam Kaukių 
baliuje — garbės stalo svečiai. 
Belzinskai, von Kiparskiai, Vadopo- 

lai, Kun. G. Kijauskas, S J, ir Puško- 
rienė.

Nuotr. V. Bacevičiaus.

1984 m. Rako stovykloje davusios 
vyresniosios skautės įžodį Ilona 
Vaičiulytė ir Renata Ramanauskaitė 
(deš.). Nuotrauka I. Vaičiulytės.

Spaudai ruošiamos knygos „Mūsų 
skautybė ” redakcinės komisijos 
nariai posėdžiauja Jub. stovykloje 
Auroroje, Kanadoje. Iš k.: v.s Sof. 
Jelionienė, v.s. Br. Žalys iš Australi
jos, v.s. Č. Senkevičius iš Toronto, 
Kanados, v.s. A. Namikienė ir v.s. 
Alf. Samušis.

j.v.s. L Knopfmilerio nuotr.
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