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Visur mažėja miškai, laukinės 
vietos, pelkės. Pasaulis rūpinasi 
Amazonijos bei kitų tropinių 
miškų likimu, nes tai seniausia 
ekologinė sistema, ledynų 
nepaliesta per milijonus metų. 
Kiekviena valstybė steigia parkus, 
miškus, draustinius, norėdama 
apsaugoti ■ bent dalelę visos 
natūralios gamtos ateities kartoms. 
Lietuvoje yra įvairių gamtos 
draustinių — net riedulių,akmenų, 
nekalbant apie Ignalinos valstybinį 
parką, saugojamus medžius.

Sakoma, kad tik žmogus gamtą 
taip panaudoja ir suvartoja, kad ją 
naikina. Ir nevienodai suprantami 
pirmieji šventojo Rašto žodžiai, 
kuriais Dievas liepia užvaldyti 
pasaulį, gyvulius ir augalus. Vieni 
tai supranta kaip dalyvavimą Dievo 
kūryboje, ir todėl yra linkę, 
rūpestingai globoti, protingai pan
audoti žmonijos gerovei, o kiti — 
betkaip išnaudoti, net jeigu ir 
sunaikina.

Pasaulinė skautija greitai minės 
80 metų sukaktį, o lietuviai — 60 
metų. Pertą laiką miestai,prekyba, 
pramonė, susisiekimas, mokslas — 
ir gamta — pasikeitė. Seniau 
kasdavome griovelius apie 
palapines. Šiandien sakome, jei 
reikia griovius kasti, palapinė 
negeroje vietoje pastatyta. 
Anksčiau tempdavome samanas ir 
augalus palapinės pakraščiams 
papuošti. Šiandien puošiame 
negyvais ir žemės neardančiais 
dalykais, nebenešiojame smėlio, 
nebekasinėjame. Malkas laužams 
surenkame iš medžių ar krūmų, 
kurie buvo specialiai paruošti,

Į STOVYKLĄ — IR Į 
DVIDEŠIMT PIRMĄ 

AMŽIŲ

vietoj viską nuteriodami. Pionerijai 
naudojamenugriuvusius ar išretin
tus medžius, niekad žalių nep
jaudami. Net vainikėlius gamin
dami pagalvojame, kad 
neišnaikintume stovyklos pievų, 
pamiškių.

Išmokstame lauželį kurti 
taupiai — neužkurti didžiulės 
ugnies vienam kiaušiniui išvirti. 
Vakaro laužą’su krauname taupų ir 
jaukų, o ne pasaulinio mąsto gaisro 
atvaizdą. Visos šiukšlės dabar 
išvežamos, nebe užkasamos prie 
kiekvienos palapinės ar virtuvėlės. 
Iškylaudami pagarbiai praeiname 
pro grybus, daigus, jautrias 
ekologines vietas, jų nepaspirdami 
ar neužmindami. Kaip Baden- 
Powellis sakė, stovyklavietėje 
paliekame du dalykus: padėką ir 
nieko — lyg niekas čia nebūtų 
buvęs.

Globojame pakrantes, šlaitus, 
ypatingai pelkes, kuriose labiausiai 
reiškiasi gyvybė. Nuo mažiausio 
jagi žinome, kad beržo ar kitų 
medžių gyvos žievės nelupame, 
peilių į medžius nemėtome, kirvių 
iš vis stovykloje nebenaudojame 
(tik mažus pjūklelius ir kišeninį 
peilį, užmiršdami tą mūsų 
mėgstamą suomišką peilį „finką”).

Kaip skautiška uniforma, 
palap' . : spalva derinasi prie gam
tos aplinkos, taip i r visas gyvenimąs 
gamtoje. Ar išeitume į parką trum
pai sueigai, ar savaites upe 
keliautume, ar dvi savaites vienoje 
vietoje stovyklautume — visada 
pagarbiai žmogui (po mūsų ten bus 
kiti žmonės) ir visai gamtai.^Gerb
damas kitus ir visą gyvybę, žpnogus 
gerbia save ir savo gyvybę.
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Daug stovyklų 1985 m. vasarą minėjo poetą vyskupą 
Antaną Baranauską ir garsųjį eilėraštį ’’Anykščių šilelis”. 
Atlanto rajono stovykla buvo kaip tik eilėrašio vardu 
pavadinta, o vienas iš užsiėmimų buvo surašyti savo 
gyvenimo taisykles, nes pats Antanas Baranauskas, 
būdamas dar jaunas, sau tokias surašė.

Gyvenimo taisyklės yra supintos iš kelių būrelių 
lentelių ar sąrašėlių pagal šakas.

SKAUTAI IR SKAUTĖS
1. TĖVAI IR ŠEIMA: sugyventi su tėveliais ir visa 

šeima, padėti su namų darbais, būti gera ir nesipešti su 
broliais ir seserimis, klausyti mamos ir tėtės.

2. PRIE STALO: gražiai ir tvarkingai valgyti, 
susivaldyti, nevalgyti nemaistingo valgio (’’junk food”).

3. MOKSLAS: pamokas tiesiai po mokyklos paruošti, 
gerai ir ištvermingai mokytis, klausyti mokytojų.

4. ELGESYS IR KALBA: būti mandagi, nekalbėti per 
daug, gražiai kalbėti, nesikeikti, nekalbėti, kai kiti kalba, 
blogai apie kitus nekalbėt.

5. VYRESNIEJI ŽMONĖS: gerbti vyresniuosius, 
būti jiems mandagiais.

6. DARBŠTUMAS: būti tvčrkingais, būti taupiomis, 
netingėti, neleisti pinigų be reikalo, užsimokėti skolas, 
aukoti vargšams.

7. DRAUGIŠKUMAS: būti gerais kitiems, 
draugiškais, nesipešti su draugėmis, padėti kitiems.

8. RELIGIJA: išlaikyti savo tikybą, eiti į bažnyčią, 
mylėti, visa, kas gyva.

9. S A V1 AURE A: save pagerbti, nebūti pesimistiškais, 
visuomet turėti gerą nuotaiką, nebūti užsispyrusiais, 
nežiūrėti pėr-daug televizijos, būti nustatytu laiku, kur 
reikia.

10. TIESUMAS IR TEISINGUMAS: nevogti, 
nemeluoti, ypač namie, neapkalbėti kitų, nepakliūti į 
bėdą.

11. SVEIK.AT A: nerūkyti,-negerti alkoholinių gėrimų, 
nevartoti narkotikų, būti švari,'dantis po kiekvieno valgio 
išsiplauti, eiti pas gydytoją ir dantistą, nešioti švarius 
drabužius.

PRITYRUSIEJI skautai ir skautės
1. TĖVAI IR ŠEIMA: sugyventi su tėveliai ir jų 

klausyti, padėti mamai, kai reikia.
2. MOKSLAS: tvarkingai ir rūpestingai mokytis, 

mokslą gerai išeiti, ’’mokslas prieš balius”, klausyti 
mokytojų, suderinti draugavimui ir mokslui reikalingą 
laiką, nežiūrėti televizijos pamokų ruošos metu.

3. ELGESYS IR KALBA: neatsakinėti nemandagiai, 
negražiai apie žmones nekalbėti, būti mandagi svečiams.

4. VYRESNIEJI ŽMONĖS: klausyti vyresniųjų ir 
juos gerbti, būti mandagi vyresniems žmonėms. ; 5. 
DARBŠTUMAS: atsiklausti prieš ką nors naudojant, 
nevogti, nemeluoti, būti atsakingais darbe, taupyti 
pinigus ir nenaudoti pinigų klaidingai, kiekvieną darbą ir 
darbelį sąžiningai atlikti.

6. DRAUGIŠKUMAS: būk, kas esi ir nepasiduok 
draugų norams, nepykti ant draugų ir bandyti sutaikyti, 
nesipešti su kitais, neužgauti kitų žmonių jausmų.

7. RELIGIJA: būti religinga, būti džiaugsminga, būti 
ištikimais savo tikėjimui.

8. TVARKINGUMAS: švariai apsirengti ir atrodyti, 
būti tvarkingais, savo daiktus tvarkingai užlaikyti.

9. SVEIKATA: negerti, nerūkyti, nežaisti su 
narkotikais, pakankamai miegoti, tvarkingai valgyti, 
prižiūrėti savo sveikatą.

• 10. NUOTAIKOS IR NUSISTATYMAI: galvoti apie 
visus, būti skautiška, būti maloni visiems, turėti gerą 
nuotaiką, nepasiduoti gyvenime ir moksle, padėti kitiems 
kai gali, laikytis valdžios įstatymų.

VYRESNIOSIOS SKAUTĖS IR SKAUTAI 
VYČIAI

1. TIESUMAS: neveidmaniauti, nemeluoti savo 
padėtį pagerinti, kalbėti tiesiai.

x 2. ATSAKOMYBĖ: būti ataskingomis už savo 
veiksmus ir darbus.

3. MOKSLAS: išsilavinti kiek gali.
4. RELIGIJA: stengtis išlaikyti religingumą, stengti 

Dievo įsakymų laikytis ir juos gerbti.
5. DRAUGIŠKUMAS: draugų nesmerkti, gerbti kitų 

nuomones ir idėjas, susivaldančiai ir neužgaunant kitų 
smagiai laiką praleisti.

6. SAVITVARDA: stengtis blogai apie kitus 
nekalbėti, pažinti savo silpnybes .prieš kaltinant kitus, 
būti garbings ir mandagi.

7. IŠTIKIMYBĖ: stengtis išlaikyti skautiškumą ir 
lietuvybę, stengtis optimistiškai į gyvenimą žiūrėti.
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MANDAGUMAS 
ŽMONIŲ BŪRELYJE

„Skautė mandagi ir kukli. 
Skautas mandagus ir riteriškas". 
Nereikia būti mumijai, kad 
galėtum maloniai žmonių būryje 
elgtis, kai esi svečiuose ar svečiai 
bei viešnios aplanko namus, 
šventę, gimtadienį ar mokyklos 
baigimo renginį. Visiems malonu 
Bendrauti su mandagiais 
žmonėmis. Tada niekam nieko 
nereikės vadinti „kriu-kriu" (arba 
kiaule, negražiai pasakius).

Kai supažindiname žmones, 
pagal taisykles reikia berniukus ar 
vyrus moterims pristatyti. Man
dagu paduoti ranką, nors Šiaurės 
Amerikoje vyrai moterims tik 
ranką paduoda, kai moteris pirma 
ištiesia. Jeigu paduodama ranka, 
stengiamės nepaduoti negyvos 
žuvies arba pradėti eiti imtynių. 
Kituose kraštuose madinga 
pabučiuoti — du kart, jei moteris 
ištekėjusi, tris kart, kai dar 
neištekėjusi. Čia reikia žinoti, 

kuriame krašte esi!
Jaunesnis asmuo pristatomas 

vyresniam, jeigu yra abiejų rūšių 
žmonių. Jeigu supažindiname 
skautus bei vadovus, supažin
diname jaunesnius su vyresniais 
pagaf kalendorinį amžių, ne pagal 
vyresniškumo laipsnius. Vyrai 
paprastai atsistoja, kai supažin
dinami su mergaite ar moterimi, 
tačiau nėra nemandagu iš viso 
atsistoti tokiems pokalbiams, jei 
jau sėdi. Moterys dažnai pasilieka 
sėdėti, nors ir vyai stovi.
Jaunesnieji žmonės atsistoja, 
sveikindamiesi su vyresniu 
asmenimi.

Labai gerai nepažįstamus 
žmones supažindinti taip, kad ką 
nors sužinotų viens apie kitą arba 
galėtų pradėti kalbėtis, pvz. „Ponas 
Kirvaiti, čia mano mokslo draugas 
Jonas Širvaitis, kuris taip pat 
mėgsta istoriją". Jeigu namus užp
uola labai daug svečių, šeimininkė 
ar šeimininkas nesistengia naujo 
asmens su visais supažindinti, bet, 
supažindinęs su keliais, paprašo 
draugų naują svečią toliau 
pavedžioti ir supažindinti.

Kai laikas keliauti namo, 
sakome „Buvo malonu susipažin
ti", „Tikiuosi vėl pasimatyti". Mes 
neatsisveikiname ar nenueiname 
nuo žmogaus, kol šis nebaigė 
kalbėti. Jeigu neišgirstame arba 
neatsimename kieno nors vardo, 
galima paklausti ar prašyti pakar
toti. Žinoma, skautiškoje grupėje 
yra kitas būdas išsigelbėti — visus 
vadinti „sese" ir „broli".

Jeigu kieno nors nepažįsti, 
mandagu prieiti ir pasisveikinti. 
Jeigu du ar keli draugai eina gatve 
ir sutinka asmenį, kuris pažįstamas 
vienam iš būrio, nėra tikros 
pareigos su visais supažindinti, bet 
galima visus išvardinti.

Gera šeimininkė ar geras svečių 
priėmėjas žiūri, kad neliktų kampe 
sėdinčių asmenų — stengiasi 
prakablinti, įtraukti. Mandagu 
pasiūlyti valgyti, užkandžiauti ar 
gerti, bet nemandagu prievarta- 

kitam : žmogui į lėkštę dėti ar 
pradėti, skųstis, kad turbūt 
svečiams nepatinka nei valgis nei 
gėrimas, jei daugiau nebevalgė ir 
nebenori. Taip pat nėra labai 
mandagu sakyti, „Prašoma viską 
suvalgyti — mes kkVulių 
neturime". Jeigu jau reikia apie 
kiaules kalbėti, aalima ' sakyti, 
„Jeigu nenorite užbaigti viso 
maišto, galite palikti — turime 
kiaulių" . . .

Būna svečių, kurie ko nors 
nevalgo ar negeria. Stengiamės 
parūpinti tiems žmonėms tinka’mo 
valgio, kad ir stovykloje. Pvz., kai 
kurie nevalgo mėsos ar dešrų, kiti 
alergiški kokiam tai valgiui.

Žmonių būryje visi stengiasi 
■ramiai ir aiškiai kalbėtis. Jeigu visi 
pradeda šūkauti, ; nebegalima 
girdėti. Prie svečių niekad 
nežiūrime televizijos (nebent atėjo 
televizijos pasižiūrėti), o jei radijo 
programa nėra muzikinė, taip pat 
nusukame ar išjungiame.

GALVOSŪKIAI

1. Piemenukas ganė žąsų ir avių 
pulką. Pro šalį ėjo keleivis ir 
paklausė:

— Kiek žąsų ir avių ganai? ■
— Galite suskaičiuoti. Mano 

pulke yra 40 galvų ir 110 kojų.
Kiek avių ir žąsų ganė piemenėlis?

2. Viena moteriškė ėjo j Alytų. 
Kelyje sutiko tris vyrus, kurie nešėsi 
po maišą ant pečių. Kiekviename 
maiše buvo po katę su trimis 
kačiukais. Kiek gyvų būtybių ėjo j 
Alytų?

•ftUlV ? °f? sijojo ui busią m_L "i 
hs&į 53 JĮ flĮAE 51 ų

SlUBĮUĮABpįn ĮBIU^USSJV
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GALVOSŪKIS
„VANAGO AKYS”

Jeigu per 50 sekundžių gali 
surasti šių piešinėlių tarpe 
pasislėpusius „dvynukus”, regi kaip 
vanagas. Tiedu brėžiniai yrą visai 
tokie patys, vienodi.

6
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Viešose plaukimo vietose yra 
stovyklos ar miesto a? kiti sargai. 
Tačiau kiekvienas plaukikas ir 
vandenyje žaidžiantis asmuo turi 
mokėti pati, saugiai plaukinėti. 
Reikia mokėti tris . dalykus: 
plaukioto dėsnius, klausyti gero 
instruktoriaus, dažnai plaukti — 
praktikuotis.'

1. Pilnais plaučiais žmogus 
plūduriuoja kaip kamuolys, 
neskęsta.

GERAI PLAUKTI IR
VANDENYJE ŽAISTI

MALONU

5. beijgviausia plaukti kaip 
šuniukas. ■ Pabandyti negilioje, 
vietoje.

. . 7. Svarbu gerai kvėpuoti. 
Įkvėpti veidu į vieną pusę, orą 
išleisti po vandeniu.

2. Plūduriuoti paviršiuje 
ištiesiamos rankos ir kojos.

6. Dabar sujungti rankų judesį 
ir kojų judesį ir plaukti tiek, kiek 
vieną kartą įkvėpus galima.

8. Dabar tenka sujungti 
kvėpavimą, kojų bei rankų 
judėsius.

*S!K*X*K*»****S******X*

3. Paviršium be judėsiu plaukti 
— ištiesti kūną ir kojomis nuo 
dugno pasispirti.

kojas judinti ne nuo kelių, bet visas!
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LIETUVOS AUGALŲ ŽODYNĖLIS

pipirmėtė — peppermint 
pipirnė — pepper-grass 
pirštuotė— crab grass 
plaumonė — floating-heart 
plautė lungwort 
plūdė pondweed 
plūdena — duckweed 
plukė — anemone, windflower, thimbleweed 
plukenis — najas 
plunksnalapė — water-milfoil 
plūstis — floating moss 
pocūgė — Douglas spruce, red fir 
piklius — flixweed 
pomidoras — tomato 
poraistė — loosestrife 
poras — leek 
posmiltė — corn spurrey
praujenė — water starwort, water fennel 
progailis — scarlet pimpernel 
prožiklė — ball mustard, yellow weed 
prožirnis — whin 
pudmė — asphodel 
puikūnas — monkey-flower 
pūkelis — cudweed 
pūkūnė — cotton-weed 
pupa — bean 
puplaiškis — buckbean 
pupelės — bean 
puriena — marsh-marigold 
purvuolis — twayblade, scutcheon, russet-witch 
pūslenis — ni nebark 
pušis — pine

Bankso pušis — gray pine, jack pine 
geltonoji — yellow (bull) pine 
juodoji — Austrian pine 
kedrinė — Swiss stone pine 
šiurkščioj! — pitch pine 
veimutinė — white pine 

putelis — goat’s-beard, salsify 
putinas — guelder-rose, viburnum 
putoklis — bouncing-bet, soapwort 
putokšlė — milk wort 
raguolis — larkspur 
raistenė -į— water-pennywort 
raitinytė — pert, hedge-hyssop 
raktažolė — pirmrose 
ramunė — „daisy” 

bevainikė — pineapple-weed 
bekvapė — scentless mayweed 
pajūrinė — scentless chamomile 
vaistinė — wild chamomile

rapsas — rape

Morkvenė

Bevainikė ramunė

rasakila — lady’s-mantle 
raudoklė — loosestrife 
raudonėlis — marjoram 
raugė — cockle 
raugerškis — barberry 
ravenė — cut grass 
razete — mignonette 
raženis — crown-vetch 
rėžiukas — water cress 
ridikas (svėris) — radish

dirvinis — wild radish 
rietmenė — barnyard grass 
rykštenė — goldenrod 
ropė — turnip 
rožūnė — lavatera 
rudbekija —coneflower 
rugiagėlė — cornflower,

bachelor's-button
rugiaveidė — wild rye 
rye — rye
rygštynė — sorrel

bukalapė — broad-leaved dock 
rauktalapė — curled dock 
smulkioji — sheep sorrel

8

8



Smulkioji rūgštynė

skiautalūpis — helleborine 
skirpstas — witch elm 
skleistenis herniary 
skudutis — angelica 
slepišerė — quillwort 
slyva — plum

aitrioji (kryklė)
^maliukė — catchfly 
smidras — asparagus 
smilga

baltoji — redtop 
paprastoji — browntop 

smilgaitė — brookgrass 
smilgenė — silver hairgrass 
smilgūnė — lovegrass

Sidabražolė

rūgtis — knotweed
būdmainis — water smartweea 
dėmėtasis — lady’s-tymb 
storabamblis — pale smartweed 
trumpamakštis — green smartweed 
vijoklinis — wild buckwheat 

runkelis — sugar-beet 
rusmenė — foxglove
rusvuolė — lady’s-slipper,mocassin-flower 
rūta — rue
rūtenis — corydalis 
saidra — beak-sedge 
saliavas — hog’s fennel 
salieras — cellery 
salota — lettuce

kompasinė — prickly lettuce 
sąulašarė — sundew 
saulėgrąža — sunflower

bulvinė — Jerusalem artichoke 
saulenis — rock-rose 
saulutė — daisy 
sausažiedis — thistle

bestiebis — silver thistle
paprastasis — carline thistle 

sausmedis — honeysuckle 
sedula — cornel 
septynikė — starflower 
seradėlė — bird’s-foot 
serbentas — current 
sidabražolė — cinquefoil, five-fingers 

žąsine — si I verweed
sidabriukė — rattlesnake plantain 
sinavadas — columbine 
skaistažiedė — chrysanthemum 
skaistenis — feverfew 
skamainis — rock cress, sickle-pod 
skendenis — bladderwort 
skėstukas — bartsia

smiltainė — club grass 
smiltė — sandwort

čiobralape — thyme-leaved sandwort 
smiltlendrė — beachgrass, sea-sandreed 
snaputis — crane’s-bill, wild geranium 
snaudalė — fall dandelion 
sora — millet
sorbarija — false-spirea 
>orokė — wood millet
šotvaras — bayberry, wax mirtly 
spalgena — small cranberry 
spyglainis — Christmas fern 
sprakšė — fragile fern
sprigė — touch-me-not,jewel-weed 
sravanosė — burnet 
stoklė — sea rocket
strebulė — false bromegrass
stripesnė — melicgrass ,
sgrugena — mouse-tail
sukatžolė — motherwort 
sultenė — corn-salad
svėrė — yellow rocket, winter cress 
svidrė — ryegrass
svogūnas — onion
šakinys — night-flowering catchfly 
šakys — bracken fern
šalavijas — sage 
šalmėtė — spearmint 
šalmutis — yellow archangel 
šalusnis — coltsfoot 
šaltekšnis — buckthorn 
šantra — horehound
šarkakojis — club moss 
šatreinis — wall-rocket 
šaukštis — butterbur 
šeivamedis — elderberry 
šemenis — fleabane 
šepetukas (smiltainė) 
šerytė — foxtail
šermukšnis — mountain ash 
šertvė — polypody 
šiaudenis — antheric 
šilagėlė — pasque-flower 
šilauogė — velvetleaf blueberry 
šilinge — yellow loosestrife, moneywort 
šilokas — stonecrop, (jve-forever 
šilžiurkštis —' crossleaf heat 
šimtūnė — chaffweed
širdažolė — centaury 
šiurpis — bur-reed 
šiušelė — erigeron 
šlamutis — everlasting 
šluotsmiltė — hairgrass 
šunažolė — orchardgrass

9
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ĮDOMYBĖS

Bitė gali panešti naštą 300 kartų 
sunkesnę negu ji pati.

* * *
Zylė per dieną sulesa tiek 

vabzdžių, kiek pati sveria.

* * *
Klausimas: Ką visi vabzdžiai turi 

panašaus?
Atsakymas: Šešias kojas!
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KELIONIŲ IR
STOVYKLŲ VASARA

Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse kasmet vaikų stovyklose 
stovyklauja apie šeši milijonai 
vaikų, o iš viso valstybiniuose’' 
miškuose ar kitur stovyklauja virš 
50 milijonų žmonių. Daug šeimų 
atostogas praleidžia vienoje vieto
je ar keliaudami su palapinėmis, 
vežiojama virtuvėle. Kartais keliau
ja kelios kartos — seneliai, tėvai, 
vaikai.

įtarimai ar neaiškumai.
Vakare tinka turėti laiko 

pasikalbėti, pasidalinti įspūdžiais. 
Jeigu visa kelionė ar etovyklavimo 
savaitė smulkiai pagal darbotvarkę 
sustatyta, galima nusiminti, jeigu 
kas nors nepavyks ar nepasiseks.

„Kaip skautų stovykloje, taip ir 
šeimos kelionėje visi turi savo 
uždavinius — nešti daiktus, ruošti 
valgį, plauti indus, prižiūrėti 
reikmenis. Pasidalinti darbais, kad 
nebūtų tarnautojų ir aptarnaujamų 
luomai. 

dviese. Net ir trumpon iškylon 
reikia pasiimti pagrindinius 
saugumo cralykus (švilpuką, 
peiliuką, degtukų . . .), nes miške, 
kalnuose lengva pasiklysti, kartais 
išsigąsti.

Kiekvienas dalyvis žino, kad be 
galo svarbu šiltai laikytis — 
paklydus miške ir palikus nakčiai 
galima palįsti po lapų krūva, ap
sidengti žolėmis, pasidarius guolį 
(dauguma drėgmės kyla iš žemės, 
ne iš viršaus). Pasiklydus liekama 
toje pačioje vietoje — kiti greičiau 
suras.

Šeimos kelionės

Šeimos dažnai važiuoja j 
pažįstamas bei žinomas vietas, arba 
tokias, apie kurias žino iš kitų arba 
iš leidinių susipažino. Jeigu važiuo- 
ja/na į naują vietą, reikia tikėtis 
netikėtumų.

Kaip namie, taip ir kelionėje 
šeimos nariai turi savo 
tvarkaraščius. Kiek įmanoma, 
turėtų būti laiko kiekvienam 
pasėdėti, pavaikščioti, pabūti 
mažesniuose negu šeima 
būreliuose.

Nevisi žmonės vienodai pat
varūs. Kai kurie mielai 20 valandų 
per dieną laipios po kalnus, o kiti 
— mėgsta sėsliau laiką praleisti.

Kaip su susisiekimu — 
automobilis, autobusas, traukinys? 
Kokios kitos galimybės iš sustojimo 
vietos pajudėti, kur reikia?

Jeigu keliauja kelių šeimų nariai 
ar suaugę asmenys, jie iš anksto 
sutaria dėl pinigų — kas kaip ką 
mokės, kaip atsiskaitys, kad 
kelionės nesugadintų kokie

Reikmenys

Ką pasiimti? Palapinę, 
miegmaišį, plastmasės gabalą po 
miegmaišiu pakloti, pakankamai 
drabužių persirengti, kai lyja.

Saugumo sumetimais 
patariama paimti švilpuką, 
elektrinį žibintumvą, atsarginių 
žibintuvo vidurių, butelį vandeniui 
su vandeniui dezinfekuoti 
tabletėmis, skarelę ar lengvą 
kepurę.

Pasiimame virvės gabalą, 
tualetinius reikmenis, krosnelę 
(dujų) su indais, užkandžių iškylai, 
pirmosios pagalbos dėžutę, 
peiliuką, nuo drėgmės apsaugotų 
degtukų, žemėlapį ir kompasą.

Žinoma, kiti stovyklaudami 
vežasi televiziją, visus 
elektroninius aparatus, į kom
piuterį surašytus valgių receptus.

Visi stovyklautojai — ir šeimų ir 
didelių stovyklų — žino, kad 
niekad į mišką, prie vandens ar 
kitur neina po vieną, bet visuomet

I Liežuvis yra skaudesnis už g 

botagą. J
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JAV SKAUTIŠKAS užrnalas 
„Boys’- Lire” leidžiamas jau 75 
metus. Prasidėjęs su 6.000 
prenumeratorių, šiandien turi 1,5 
milijonus skaitytojų. Per tą laiką 
kaina pakilo nuo penkių centų už 
numerį iki šešių dolerių per metus 
skautams ($13.00 neskautams). 
Vidutinis straipsnių bei rašinių ilgis 
sutrumpėjo nuo 3.000 žodžių iki 
1.500 žodžių, o turinio berniukai 
pageidauja tą patį — daug apie 
medžioklę, žuvavimą, muziką ir 
automobilius.

©
JAV SKAUTŲ istorija „The Boy 

Scouts: An American Adventure”, 
gaunama skautų parduotuvėse. Jų 
garsioji stovyklavimo bei gamtos 
pažinimo knyga „Fieldbook” 
laimėjo žymiausios knygos vardą iš 
National Resources Council.

JAV VILKIUKŲ šaka buvo 
pradėta 1930 metais ir šiuo metu 
turi apie pusantro milijono narių 
su puse milijono suaugusių 
vadovų bei talkininkų. 1982 metais 
buvo pradėta tigriukų šąka pirmo 
skyriaus arba septynerių mėtų 
berniukams. Nuo 1987 metų an
trojo skyriaus vilkiukai pereis į 
trečiojo skyriaus (devynerių metų) 
meškiukų programą, o tada į 
Webelu grupę iki 10 su puse ar 11 
rrj^tų, kada gali pereiti į skautų 
šaką, baigę penktąjį skyrių.

IMi
INDIJA išleido gamtos ir 

pasaulio priežiūros bei apsaugos 
plakatus. Skautai ir skautės tuos 
plakatus platindami atspausdina 
savo sąjungų lelijėlę.

PARAGVAJUS davė to krašto 
skautų sąjungai pusę valandos 
televizijos kas savaitę. Programa 
matoma visame krašte ir yra dalis 
ilgesnės programos, vadinamos 
„Stebuklingoji sala". Paragvajaus 
skautai jau aštuoneris metus turi 
savo savaitinę radijo programą.

KORĖJOJE tarptautinių 
jaunimo metų proga suruoštoje' 
stovykloje buvo 600‘korėjiečių ir 
230 skautų bei skaučių iš kitur. 
Visokių užsiėmimų, taip pat ir apie 
krašto vystymąsi, taiką, ryšius su 
šiaurės Korėja ir kt.

ISPANIJOS ir Portugalijos 200 
skautų vyčių rugpjūčio mėn. 
stovyklavo savo stovykloje.

You can presewelfeor destroy it 
Which will you choose?

IftCRc REE5

INDIJOS skautai padeda 
supažindinti žmones su raupsais 
— kaip juos atpažinti ir gydyti, kad 
raupsuotieji nebūtų žmonijos at
matos.

©
BANGLADEŠO skautai sur

engė net 150 jaunimo forumų 
pasaulinių jaunimo metų proga. 
Išvados iš šių bus suvestos j 
didesnių sričių forumus ir pagaliau 
į tautinį forumą.

SALVADORO skautai padeda 
aprūpinti vaikučius skiepais. Pir
moje programos dalyje pasiekė 
beveik 50 tūkstančių.
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BESIKEIČIANČIAME
LAIKE

ps.fil. E. Jonaitienė

Neseniai vienas Australijos 
skautų vadas savo sveikinimą 
skautų sąskrydžiui pradėjo tokiais 
žodžiais: „Skautybė yra pramogos, 
žaidimo, džiaugsmo organizacija”. 
Iš vaikų taško žiūrint, tai tiesa. Jei 
vaikai bei jaunimas skautaudami 
nerastų pramogos, malonumo, 
sudominančio ir patenkinančio 
žaidimo, tai jie tikrai taip skaitlingai 
nesiburtų, o susibūrę taip ilgai 
drauge neišsilaikytų. Tačiau kur tik 
suburiamas jaunimas, o ypač 
vaikai, ten vyksta vienoks ar kitoks 
žmogaus formavimo, auklėjimo 
procesas. Vaikai žaidžia ir tame 
žaidime randa pramogą, tuo tarpu 
jų vadovai visus žaidimus, visas 
pramogas, visą jaunimo ben
dravimą ir būryje buvimą stengias 
pakreipti į tam tikrą specifinę 
žmogiškosios asmenybės ūgdyrho 
kryptį.

Į skautybę visuomet žiūrėta 
kaip į vaiko bei jaunuolio auklė
jimo organizaciją. Ankstyvais 

skautijos metais šitas auklėjimas 
rėmėsi tais pačiais pagrindais kaip 
ir vaiko auklėjimas šeimose ir 
mokyklose. Skautiškasis obalsis 
„Dievui, Tėvynei ir Artimui” 
išreiškė bendrai priimtą 
krikščioniškai moralaus žmogaus 
supratimą. Ankstyvame lietuvių 
išeivijos laikotarpyje, daugeliui 
pasklidus tolimuose kraštuose, 
dažnai mažomis grupėmis, kaip, 
pavyzdžiui, Austraijoje, grėsė 
paskendimas svetimoje ir dažnai 
skirtingumams ■ nepalankioje 
aplinkoje. Tuomet lietuviškų 
organizacijų kūrimas buvo 
pastanga išsaugoti tautiškąjį iden
titetą. Tame laikotarpyje iš 
skautiškojo idealo susumavimo 
obalsyje „Dieveui, Tėvynei ir Ar
timui” antrasis aspektas — Tėvynė 
— atrodė pats svarbiausias, dažnai 
priverčiąs likusiuosius lyg ir 
pamiršti, beveik kompromisuoti.

Visokiausiais būdais jaunimas 
burtas į krūvą, kartais pakenčiant 
net ir nelabai skautiškus 
pasireiškimus, kad tik nei vieno 
nenugąsdinus, iš savo būrio 
nepraradus. Šiandieną, po virš 
trisdešimties metų, padėtis daug 

pasikeitė. Lietuviškosios ben
druomenės išaugo, sustiprėjo, 
pasikeitė ir senųjų, vietinių gyven
tojų pažiūra į jas. Tautiškumo 
išlaikymas, tiesa, ir toliau pasiliko 
pagrindinis mūsų gyvenimo 
uždavinys. Tačiau visoje aplinkoje 
atsirado nauja spraga, prie kurios 
užpildymo skautybė galėtų 
reikšmingai prisidėti, iš naujo 
iškeldama ir ryškindama ir abu 
kitus anskčiau gal kiek apleistus 
skautiško idealo aspektus: tarnybą 
Dievųiz ir Artimui. Tuo tarpu 
priešingai negu ankstyvais skauti
jos metais, šiandien skautiškasis 
obalsis nebeišneša visiems savaime 
priimtino moralaus žmogaus 
supratimo.

Šio šimtmečio technologijos ir 
medicinos pažanga sukrėtė ilgai 
bendrai priimtą moralės supratimą 
ir sugriovė Vakarų pasaulio auklė- 
jimo sistemų pagrindus. 
Pragmatiškas bei hedoniškas 
gyvenimo svarstymas bei 
aiškinimas iš mokyklų išstūmė 
ideologinį auklėjimą. Sąmoningai 
vengiama vaikams duoti moralines 
gaires. Jauni tėvai patys dažnai 
jaučiasi nedrąsūs ir nebežino, kaip

13



vaikams beaiškinti kas gera, kas 
bloga, kas teisinga ir kas ne. Visoje 
aplinkoje skatinamas pliuralizmas, 
pakentimas įvairių, skirtingiausių, 
anksčiau gal visai nepriimtinų 
pasireiškimų, vengiama kelti 
gyvenimo būdo pranašumą prieš 
kitus. įstatymais stengiamasi 
įteisinti tokius dar nesenai 
neįprastus reiškinius, kaip 
homoseksualizmą, poligamines 
bendruomenes, net kai kurių 
narkotikų vartojimą. O jaunam 
vaikui vis diegiama mintis, kad jis 
pats turi apsispręsti, kas priimtina, 
ir kas ne, jis pats vienas turi 
apsigalvoti, kas jis yra, ko nori, 
kokios vietos sau siekia ben
druomenėje. Kitų autoritetai 
nepripažįstami ir paneigiami.

Tuo tarpu tokio apsisprendimo 
reikalavimas vaikui yra nepaprastai 
sunkus, jo psichologinį vystimąsi 
sunkina dar ir tai, kad turtingose 
Vakarų demokratijose jauni 
žmonės greičiau užauga, anksčiau 
subręsta, o tačiau vis ilgiau turi 
laukti,' kol galės pilnai įsijungti į 
suaugusių žmėnių gyvenimą per 
profesiją ir prasmingą darbą. 
Prisideda visiems bendras ateities 
netikrumas. Automatizacija, 
bedarbė, nepaprastu greitumu 
besikeičiąs amatų ir profesijų 
turinys vaikystę ir jaunystę apsupa 
netikrumu, nepasitikėjimu, baime.

Šitose sąlygose organizacijos, 
kaip skautija, jaunam žmogui gali 

padėti ne tik surasti ideologinį 
gyvenimo pagrindą, bet tuo pačiu 
ir palengvinti apsisprendimo at
sakomybę. Tačiau ideologinio 
mokymo bei auklėjimo jaunuolis 
šiandien nebepriims 
neklausinėdamas, kaip savaime 
suprantamą. Todėl skautų 
vadovams svarbu svarstyti, kaip 
skautijos idealą padaryti supran
tamą ir priimtiną šiandienos 
žmogui.

Besvarstant iškils visa eilė 
klausimų, į kuriuos patys 
jaunuoliai, o tuo labiau jų vadovai 
turės ieškoti prasmingų atsakymų. 
Aplinkui augant religiškam in
diferentiškumui ką reiškia

skautiška tarnyba Dievui? Ar 
visiškai netikintis gali būti skautas? 
Kaip iššaukti pagarbą skirtingom 
religijom? Kaip užtikrinti savosios 
išlaikymą ir praktikavimą 
skautiškuose susibūrimuose? Ką 
reiškia Tėvynė, kada vaikų gimtas 
kraštas nebe tas, kaip tėvų? Kas 
labiausiai jungia išeivijos etnines 
antros, trečios ir dar tolimesnės 
kartos bendruomenes? Ar kyla 
konfliktas tarp lojalumo savo gim
tam ir tėvų kilmės kraštui? Kas yra 
Artimas? Ar artimo sąvokoje gali 
tilpti ir priešo sąvoka? Ką reiškia 
įstatas liepiąs skautui būti gamtos
draugui? Vakarų pasauliui vis 
labiau ir greičiau miesčionėjant, 
kur dar gali pasireiškti skautiškoji 
„draugystė" su gamta? Ar skautybė 
įmanoma be išorinės disciplinos, 
uniformos, rikiuotės, autoriteto, 
kada bendroje aplinkoje jais abe
jojama ar net bandoma juos 
atmesti?

Kad skaustybė ir toliau būtų 
pilnos asmenybės ugdymo 
organizacija, ne vien žaidimas ir 
pramoga, skautiškoji ideologija 
turi būti nuolatos nagrinėjama ir 
persvarstoma. Nors klausimai ir 
pasiliktų tie patys, besikeičiantis 
laikas verčia ieškoti vis naujų 
atsakymų į juos.

2
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NAKTIES ŽAIDIMAI

Naktiniai žaidimai labai’ 
naudingi, nes jie padeda jaunam 
žmogui vystyti pasitikėjimą savimi, 
būti drąsiam ir nebijoti tamsos, apie 
kurią vaikystėje daug pasakų girdėjo. 
Gerai, jeigu prie žaidimo maišosi 
suaugę, nes tai padeda palaipsniui 
priprasti. Skautų amžiaus vaikai turi 
išmiegoti maždaug 9 vai. per parą, 
todėl žaidimai tamsoje pradedami 
sutemus ir baigiami anksti. Jei reikia, 
kitą dieną ilgiau miegama arba 
popiet skelbiamas poilsis.

Pirmieji žaidimai stovykloje būna 
vos temstant, kad žaidėjai priprastų 
prie žvaigždžių, medžių šešėlių, 
nakties gyvūnėlių ir garsų, drėgnos 
žemės ir kitų kvapų. Parenkamos 
aikštelės, kur geriau matosi ir mažiau 
pavojaus šaomis įsibrėžti ar nugriūti, 
kol žaidėjai per kelis kartus pripran
ta.

DIENOS NAKTINIS 
ŽAIDIMAI. Dvi komandos, kurių 
pusė žaidžia, o pusė stebi. Atskirtos 
maždaug 150 metrų nuotoliu, <kur 
nebūtų pavojingų kliūčių. Davus 
ženklą, žaidėjai ant akių užtraukia 
tokią medžiagą, kad truputį matytųsi 
šešėliai, lyg tamsią naktį. Kiekvienas 
turi skautišką lazdą-kelią surasti —J 
medį neatsiduoti ir kt. Priešingos 
komandos žaidėjas iškrenta,, kai jį 

paliečia anos grupės žaidėjas ranka 
(ne lazda!). Tada davus pabaigos 
ženklą, žaidžia antrieji žaidėjai, o 
pirmieji — stebi savo draugus.

NAKTIES TAKELIS. Nustatyti 
visai švarų takelį, bet netiesų. 
Kiekvienas žaidėjas eina atskirai, 
užrištom akim (kad truputį šešėlius 
matytų) ir su lazda. Matuojamas 
laikas, kiek užtruks taką pereiti. 
Jeigu žaudėjas paliečia betkokį 
daiktą, „pabauda” gali būti 5 

i sekundes vietoj laukti arba žengti 
vieną žingsnį atgal prieš einant tolyn į 
keliuko galą.

ŠVYTURĖLIAI. Du žaidėjai 
išeina iš anksto numatytu keliuku. 
Maždaug kas minutę žibintą uždega 
arba atsuka į žaidėjų pusę — šie 
tuodu pirmuoju seka, kol visi 
sugrįžta į stovyklą.

PAKLYDĘ ŽVĖRYS, 
GYVULIAI. Žaidimo pradinėje 
vietoje stovi vedėjas, kuris „ieško” 
trijų gyvūnų, esančių miške: arklio, 
veršio ir vilko. Arklys kas 10 
sekundžių sužvengia, vilkas kas 20 
sek. staugia, veršis kas 30 sek. gailiai 
baugia. Žaidėjai pagal garsą ieško 
gyvūnų, o kai suranda — iš „gyvulio” 
gauna spalvotą lapelį (baltą arklio, 
rudą veršio, juodą vilko). Gavęs po 
vieną kiekvieno, žaidėjas sugrįžta pas 
žaidimo vedėją ir juos išmaino į 
raudoną lapelį. Jei nori, gali antrą 
kartą eiti gyvūnų ieškoti. (Lapeliai 
verti 3, 2 ir 1 tašką, o raudonas — 6 
t.). Pabaigai duodamas morzės 
ženklas „P” (pabaiga), susirenka 
taškų suskaičiuoti.

GARSAS IR ŠVIESA. Vienas 
žaidėjas būna toliau nuo kitų. 
Penkiom sekundėm atidengia 
žibintą, uždengia ir< švilpuku labai 
trumpai sušvilpia. Žaidėjai bando 
atspėti, koks nuotlis iki šviesos ir 
švilpuko. Tada žaidėjai į žibinto bei 
švilpuko pusę eina tiek žingsnių, kiek 
buvo spėję ir sustoja. Kas pasiekia 
lygiai, gauna daugiausia taškų, kiti 
vis mažiau taškų pagal kiek žingsnių 
trūksta nuo signalo vietos.

VISI PRIE ŠVIESOS. Vedėja 
i stovi viduryje žaidimo ploto, kuris 

gali būti nelygus, apaugęs. Kas kiek 
laiko parodo ar uždega žibintą. 
^Komandos iš skirtingų pusių traukia 
į šviesą. Pirmoji komanda, kurios visi 
nariai pasiekė žibintą, laimi. (At
siminti, kad prie nakties žaidimo 
priklauso tinkama tyla).

ŠVILPUKAI. Tiek žaidėjų su 
švilpukais, kiek komandų ar būrelių. 
Kas dvi minutes švilpukai sušvilpia. 
Paliestas „švilpukas” iškrenta iš 
žaidimo. Jeigu visi „švilpukai” 
nutildomi, gaudytojai laimi.

PAKLUSNŪS ŠVILPUKAI. 
Kaip „Švilpukų” žaidimas, tik 
žaidimo vedėja turi kitokio garso 
švilpuką. Kai ji sušvilpia, sušvilpia ir 
gaudomos žaidėjos (ne kas dvi 
minutes kaip aname žaidime).

ŽVALGAS. Tiek būrelių ar 
komandų, kiek žaidžia. Vienas būrys 
imasi ginti nustatyto ploto ar 
stovyklos, išstatydamas sargus svar
biose vietose. Visi kiti būreliai 
stengiasi į stovyklos vidurį įslinkti 
nepaliesti — arba visi kartu ar 
komandomis. Puolėjus išleidžia 
gynėjų parinktas asmuo, žinantis, 
kur sargai stovi.

ŽIBINTO BĖGIMAS. 
Kiekvienas būrelio žaidėjas gauna po 
degantį žibintą ir turi nubėgti tam 
tikrą nuotolį, degalui neužgęsus. Jfei
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ugnelė užgęsta, tun sugrįžti iš naujo 
pradėti. Galima vartoti ir žvakę ar 
balaną.

NAKTIES KELIONĖ. 
.Žaidžiama arba sutemus arba anksti 
rytą. Jei anksti rytą, žaidėjai 
anksčiau atsigula, o po žaidimo 
pavalgo pusryčius ir eina dar 
pamiegoti. Kiekvienas būrelis ar 
skiltis gauna kompasą ir žemėlapį, 
kuriame pažymėtos svarbios ir 
ryškios gamtos žymės. Eina 3-6 
kilometrų kelią ir sugrįžta į stovyklą.

Jei grįžta naktį, grįžta paprastu ir 
saugiausiu keliu.

NAKTIES STEBĖTOJAI. 
Kiekviena skiltis ar žaidėjų būrelis 
visą dieną stebi nustatytą vietą — 
kryžkelę, paupį ar pn. Valandą prieš 
aušrą atsikelia, šiltai ir sausai ap
sirengę stebi tą vietą, pasižymėdami 
gamtos reiškinius, vėją, kvapus, visa, 
.kas darosi. Sugrįžę dar pamiega. 
Dienos metu paruošia iliustruotą 
pranešimą apie tą parinktą ar 

pasirinktą vietą.
KILNOJAMA STOVYKLA. 

Trečią vai. ryto skiltininkai ateina 
pas vadovą, kuris paaiškina, kad 
stovykla perkeliama į tam tikrą vietą. 
Kiekviena' skiltis nukeliauja ten, 
pastato palapinę, paruošia pusryčius. 
Tuo pačiu turi pastebėti, kur kitos 
skiltys stovyklauja, joms 
netrukdydami. Už pastabumą po 10 
taškų, už įsirengimą ir kt. tarp 1 ir 20 
taškų. Po pusryčių gerokai 
pamiegoti.

SKAUTYBĖS DĖSNIAI, SIEKIAI IR 
VEIKIMO BŪDAI

ASMENS AUGIMAS IR BRENDIMAS:
a) Ryšys su Dievu — dvasinis: žmogus turi, kiek tik 

gali, mylėti Dievą ir jam tarnauti
b) Ryšys su kitais — visuomeninis: žmogus turi gerbti 

kitus ir elgtis pagal žmogaus vertę ir asmenų teisę
c) Ryšys su savimi — protinis, jausminis, fizinis: 

žmogus turi pripažinti pareigas sau — vystyti ir 
išlaikyti visas savo galimybes.

ORGANIZACIJASĄJŪDIS:
d) Sąjūdžio tikslas yra padėti vaikams, jaunimui ir 

jauniems suaugusiems vystyti savo asmenybę, kad 
būtų išradingi ir atsakingi visuomenės nariai

e) Sąjūdžio tikslas yra parūpinti galimybes ir 
vadovavimą vaikų, jaunimo ir jaunų suaugusių 
fiziniam, socialiniam ir dvasiniam vystymuisi, 
auklėjimuisi

VEIKIMO BŪDAI:
f) nariai yra savanoriai, sąjūdis atviras visiems, kurie ir 

kurios stengsis gyventi pagal savo šakos įžodį ir 
įstatus

g) nariai dalyvauja mažose grupėse, kurios su 
suaugusių pagalba ir patarimu veikia siekdamos 
kuo labiau pačios tvarkytis ir dalintis atsakomybe

h) kiekvienos šakos programa pritaikyta tos grupės 
poreikiams ir domesiams

i) organizacija veikia su kitomis organizacijomis
visuomenės labui

j) kiekvienos šakos programa pritaikyta šių laikų
poreikiams pagal amžiaus gru-ę

k) nariai programoje dalyvauja, kai ji parūpinama 
skautiškos vadovybės ir institucijų

KITI SKAUTYBĖS DĖSNIAI:
l) gamta yra ypatingai pageidaujama aplinka

skautybės siekiams atsiekti
m) tarp žmonių veikia atviri, pasitikintys ir pagalbūs 

santykiai
n) disciplina-drausmė vystoma iš vidaus vietoj iš lauko
o) jauni žmonės turi išmokti problemas spręsti patys ir 

patys spręsti
p) visi žmonės sugeba prisidėti prie vadovavimo ir 

turėtų turėti progos vadovauti
r) žmogui turi sektis, kad jis galėtų save gerai vertinti ir 

pasiekti teigiamo savęs supratimo
s) pažangumą atžymėti, o ne tik pastangas; 

pasitenkinimas kyla ne iš atžymėjimų, o iš gerai 
atlikto uždavinio; stengtis pasiekti lygį, standartą, 
ne kokybę.

t) teisingumas ir teisingai žaisti
u) mokytis yra smagu
v) mokytis darant, išmokti jieškant, tyrinėjant

.,4
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URUGVAJAUS skautai ir 
skautės surengė jaunimo forumą 
11-16 m. skautams ir skautėms. 
Tema buvo „Jaunimas ir jų ben
druomenė".

JAPONIJOS skautų devintoji 
tautinė stovykla sukvies apie 30 000 
skautų rugpjūčio pradžioje Shiroishi 
mieste.

ČILĖS skautija pernai sau lėšų 
surinko, platindami 14 rūšių 
kalėdinių atvirukų, kurių dailininkai 
savo darbą paaukojo skautų sąjūdžio 
labui. Kalėdinius atvirukus lietuvių 
aarpe jau kelis dešimtmečius platina 
Vydūno Jaunimo Fondas 
(akademikai skautai).

PRANCŪZIJOS skautai 1985 
Jaunimo metų proga suruošė 250 km 
kelionę dviračiais, iš rėmėjų gaudami 
po vieną franką pažado už kilometrą. 
Patys dviratininkai galėjo nuspręsti, 
kuriam skautiškam projektui trečia
jame pasaulyje jo uždirbti pinigai bus 
skiriami per pasaulinį skautų fondą. 

©
SALVADORO skautai ir 

skautės, pasikvietę kitų jaunimo 
organizacijų narius, pravedė trijų 
dienų jaunimo forumą. Dalyvavo 15- 
24 m. jaunimas.

GLOBOTI KŪDIKIUS — 
skautiškas uždavinys. Argentinos 
skautai mokosi kaip globoti mažus 
vaikus, stebėti jų augimą, skiepų 
reikšmę ir kaip išgelbėti mažo 
vaikučio gyvybę, kai kūnas pergreit 
netenka drėgmės viduriuodamas.w

AZIJOS IR RAMIOJO 
vandenyno srityje yra 20 skautų 
sąjungų, kurių narių skaičius — 
virš 7,5 milijonų. Per metus 
priaugo 5,5%. Tai beveik pusė visų 
berniukų skautų pasaulyje (apie 16 
mln). Filipinuose yra 2,3, In
donezijoje 2,3 ir Indijoje 0,7 mili
jonai skautų.

tokios stovyklos
bus ruošiamos

KORĖJOJE virš 500 luošų 
skautų dalyvavo pirmame tokiame 
suvažiavime Kyonggi-do vietovė
je, skautų • lavinimo centre. 
Dalyviai buvo tokie užsidegę ir 
susidomėję, kad 
(trijų dienų) 
kasmet.

lV,
KANADOS 

kvietė skautus 
kompiuterių 
mazgus,
morzę, spėliojimus ir skautiškus 
brėžinius.

skautų sąjunga 
atsiųsti įvairias 

programas apie 
kompaso žaidimus,

SR.I LANKOS ministeris pir
mininkas pradėjo skautų finansinį 
vajų (milijoną rupių), kuris padėtų 
skautų sąjungos narių skaičių 
pakelti nuo 23.500 iki 75.000 per 
trejus ar ketverius metus.

KELIAJUANTĮ LAUŽĄ 
įvairiose Fribourgo valsčiaus 
vietose suruošė 150 šveicarų 
skautų ir skaučių tarp 8 ir 18 m. 
amžiaus. Laužuose buvo kviečiami 
gyventi miestelių bei kaimų 
gyventojai, kad susipažintų su 
skautiška programa.

„VAIVORYKŠTĖ" — tai 
Vokietijos skautų tarp 11 ir 14 m. 
Sekminių stovykla — sąskrydis. 
Dalyvavo 7000, gyvendami 30- 
tyje kaimelių. Užsiėmimai: 200 
skirtingų amatų, specialybių, 
rankdarbių, įskaitant bitininkystę, 
šokį, lėlių teatrą, skulptūrą, ir kt.

PRANCŪZIJOS 60 skautų if 
skaučių gyveno Senegalyje 15 
dienų kartu, su senegaliečiais 
skautais bei skautėmis kaimuose 
sodino medžius, statė, am
bulatorijas, pagamino virš 100 
krosnių, kurios sudegina tik 10% 
kuro, reikalingo atvirai ugniai.
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UŽDAVINIAI PRIE VANDENS

Jeigu metame virvę ar gelbė
jimo ratą, metame už vandenyje 
esančio, kad jam ar jai nereikėtų 
siekti, kad galėtų lengviau virvę

pagriebti. (Virvės gale galėtų būti 
koks mazgas ar kilpa, kad būtų 
lengviau laikytis.) Per žaidimus 
išmokstame gerai gelbėjimo ratą 
mesti. Ištraukiame žmogų 
palengva, ne staigiu judėsiu.

Jeigu kam reikia pagalbos 
vandenyje, pirma stengiamės 
pasiekti žmogų kokiu nors ten
esančiu daiktu. Pagriebęs pagalį, 
grėblį, drabužį ar gelbėjimo ratą,

žmogus gali pats 
kranto arba būti ištrauktas. At-
sargiai, kad nepasilenktum per
daug ir pats neįkristum.

Jei esame laivelyje, prisiiriame 
atbulai. Vandenyje esantis 
užsikabina už laivo krašto.

Jeigu negali žmogaus pagaliu, 
irklu, lazda ar virve pasiekti — ypač

jei esi dar jaunas arba nemoki gerai 
plaukti — reikia bėgti ir šauktis 
pagalbos. Jeigu paežerėje yra bent 
du — vienas gali iš karto pagalbos 
bėgti.

STOVYKLOJE

Kur želia žali krūmai 
ir šlama eukaliptai, 
į mieląją stovyklą 
mama man leido vykti.

Tvarkiau kuprinę savo, 
jon visą turtą dėjau, 
„Sudiev!" visiems pasakęs 
stovyklon išskubėjau.

Čia palapines statėm, 
grioveliais apvedžiojom, 
po to dar jas papuošti 
gražiai susigalvojom!

Štai, iš virtuvės dūmai 
jau rūgsta, aukštyn kyla, 
kvapai malonūs sklaidos, 
kai ten dešrelės svyla . . .

Lygiom eilėm ri'kiuojam 
prie vėliavos kas rytą 
ir sklaidosi trispalvė 
vėjelio pablaškyta . . .

Čia žaidžiam, čia dainuojam, 
čia mokomės ir dirbam, 
kas vakarą prie laužo, 
nuo juoko miškas virpa . . .

Kur želia žali krūmai 
ir šlamščia eukaliptai 
miestelis drobės stovi — 
tai mūs' graži stpvykla!

V *

v.s. Bronius Žalys
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MOKYKIMĖS IŠ KITŲ

15

Piešinėliai nr. 1-4 yra pasiskolinti 
iš JAV skautų žurnalo „Boys’ Life”, 
paruošti iš šimtametės miške 
gyvenančių čiabuvių indėnų patir
ties. Pastogės visos skubios, iškyloje 
ar keliaujančioje stovykloje 
pastatomos. Nr. 1 yra pagaliais 
paremtas brezentas, atremtas į 
atkrantę, didžiulį rąstą ar akmenį. 
Nr. 2 — pagaliais atremtas laivelis, 
vėliau (brėžinys iš šono) apdengtas 
brezentu ar plastika. Kai kur 

miškuose galima rasti nuvirtus^medį 
(Nr. 3) ir panašiai panaudoti. Visi 
brezento stogeliai taip nukreipti, kad 
kuo geriau lietų nutekintų. Nr. 4 
pastogėje yra vietos ugniavietei.

Nr. 5 — prancūzų skautų 
sugalvotas brezentinis prietaisas 
malkoms nešioti. Nr. 6 — austrai 
skautai virina vandenį popieriniame 
maiše, neleisdami liepsnoms maišo 
pasiekti. Nr. 7 — Anglijos skautų 
lengvai sulankstomas stalas. Nr. 8 — 
JAV skautų kelionės reikmenims 
dėžė, lentyna ir stalas.

1*2 
i
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^sr LIETUVOS DAILININKAI
PAULIUS AUGIUS , 1909 - 1960

Grafika, kaipo meninė poraiška istoriškai nėra taip 
sena, kaip tapyba. Tačiau tai yra srytis, kuri nei kiek 
neatsilieka nuo kitų meno technikų. Lietuvių dailėje 
grafika užima labai stiprią poziciją.Ypatingai išaugo 
nepriklausomos Lietuvos laikotarpyje'. Visa eilė 
talentingų lietuvių dailininkų studijavę Lietuvos 
meno mokykloje, studijas tęsė Paryžiuje, kur įgijo 
europinį išsilavinimą.Grįžę Lietuvon jie savo naujus 
pasiekimus nešė į lietuvišką kultūrinį atgimimą. 
Vienas iš tokių buvo Paulius Augustinavičius-Augius. 
Jis savo kūryboje, neužmiršdamas lietuviškos senovės 
tradicijų, veržėsi į naujus pasauliu. Daugeliu atvejų 
jam tai pavyko. Jis vienas iš tų, kurie lietuvišką grafiką 
iškėlė į aukštumas, kuriose ji dar ir šiandien yra. 
sųš

Malda (medžio raižinys)
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MEDŽIU RAIŽINYS
„Eglės, žalčių karalienės“ iliustracija (medz. raiz.)
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flmsa DIDŽIOJI S(IU>1

AUSTRALIJOS RAJONE 
PASIŽVALGIUS

Canberra, A.C.JT.
Kovo 9 d., Lietuvių Klubo 

patalpose, „Batlijos” Tunto broliai- 
sesės suruošė tradicinę Kaziuko 
mugę, kuri praėjusi labai įdomiai: 
netrukę žaidimų ir visokių 
skanumynų ...
Adelaide, S.A.

ASS ADelaidės Skyriaus narės, 
ps.fil. Bronės Mockūnienės, 
knygos „Saulėleidis”, gavusios 
1978 m. ASS premiją (ją išleido 1985 
gate ASS Leidykla Čikagoje), 
pristatymas įvyko kovo 15 d. 

'Adelaidės Lietuvių Namuose. Kiek 
teko girdėti, autorė ruošia antrąją 
knygą.
Melbourne, Vlic.

Melburno Skautininkų 
Ramovės sueiga įvyko balandžio 27 
d., A. ir D. Žilinskų namuose. 
Sueigos metu pašnekesį pravedė 
ps. L. Baltrūnas, palygindamas 
jaunimo auklėjimą ’ anksčiau 
Lietuvoje ir dabar — Australijoje. 
Sueigoje dalyvavo 12 skautininkų- 
kių. Sueiga užbaigta kavute.

MŪSŲ ŠEIMOJE

V.s. Br. Žalys, surinkęs savo 
„jaunų dienų” eilėraščius, juos, 
pavadinęs „Laiko pėdomis”, mul
tiplikavo, įrišo ir išdalino savo 
£rtimiausiems bičiuliams vietoj 
kalėdinės dovanos.

Knyga (tikrumoje rankraštis) 
apima jo kūrybą 1944-84 m. Jos 228 
psl. patalpinta virš 130 eilėraščių. ,

-Balandžio 26 d., Rajono Vadijos 
sušaiuktoje Sydnejaus skautininkų 
stlieigoje, skautininkų įžodį davė 
du Canberros „Baltijos” Tunto 
vadovai: v.sl. Ridas Daukus ir v.sl. 
Rasa Mauragienė.

VANDENS, VĖJO IR 
ŽEMĖS STOVYKLA

Adelaidėje , yra sunku 
suorganizuoti jaunimo 
parengimus. Vieni studijuoja, kiti 
augina jaunas šeima, treti nenori iš 
viso jungtis į betkokią jaunimo 
veiklą ar įsipareigoti.

Bet pagaliau, pagaliau penki 
optimistiškai nusiteikę jaunuoliai- 
ės, nutarę suorganizuoti Adelaidės 
jaunimo stovyklą. Dana Baltutytė, 
Audra Milen, Antanas ir Linas 
Pociai, būdami skautai, pradėjo 
organizuoti stovyklą skautų vardu. 
Andrius Patupas, nors ir ne skautas, 
mielai jungėsi ir pagautas 
skautiškos nuotaikos, sukosi kaip 
vijurkas.

Reikėjo atlikti šimtus darbų 
stovyklai pasiruošti. Organizatoriai 
visi mažai patyrę, bet užsispyrimas 
ir noras viską nugalėjo. x Brolis 
Donatas Dunda padrąsin 
pažadėdamas pagalbą; tuo- 
jiprisidėjo sesės Laisvė ir Aldona 
Daugalienės — ypač Laisvė, kuri 
yra Vilniaus tunto draugininke. 
Vyresnieji, atvykę į pirmąjį 
pasitarimą, pamatė, kad šie 5 
jaunuoliai-ės yra pilni degančio 
entuziazmo ir jau didesnį stovyklos 
paruošimo darbą atliko. Iš pradžių 
buvo numatyta suruošti mažutę l 
stovyklą: 25 jaunuolių tarp 8-25 m. 

amžiaus. Bet paskelbus spaudoje ir 
per lietuvišką radiją, sujudo beveik 
visas Adelaidės jaunimas; pabudo 
iš miego ir panoro išvykti į gamtą! 
Stovykla vyko balandžio 25-27 
dienomis (ANZAC savaitgalis). 
Stovyklos pavadinimas: „Vandens, 
žėrnės ir vėjo stovykla” visiškai 
atitiko oro ir. gamtos sąlygoms. 
Penktadienio rytą lietučiui 
smulkiai dulkant, reikėjo vilkti 
sunkias palapines ir krauti į 
mašinas. Dar nepasiekę stovyklos, 
šie penki pilni optimizmo 
jaunuoliai buvo šlapi. Bet jiems 
lietaus lašai nekenkė ir jie 
skautiško pasiryžimo skatinami, 
ragino, skubėjo, sutiko 
nelinksmais veidais atvykusius 
stovyklautojus, nes lietutis, atrodo, 
nenorėjo sustoti. Tėvai atvežė savo 
vaikus, pradėjo abejoti. Vienas 
kitas net užklausė, ar tikrai vykstate 
stovyklauti.

— Na, koks čia klausimas, — 
atsakė organizatoriai, nors patys 
pradėjo abejoti.

Pagaliau pasikrovėme, ir išvyko 
pilnos mašinos vaikų ir stovyklos 
reikmenų su sunkiomis 
priekabomis. Organizatoriai 
pilnomis šypsenomis, nes reikia 
palaikyti smunkančią moralę; 
susodino vaikus ir visi pajudėjo į 
Mt. Crawford mišką.

Atvykusį mišką, mažas dangaus 
lopinėlis švystelėjo. Girdėjosi 
Danos komanda — pilnu balsu 
rėkė, tai turbūt ir išsklaidė tamsius 
debesis. Visi stovyklautojai buvo 
suskirstyti į septynias grupes. 
Kiekviena grupelė buvo 
„saugoma” vyresnio amžiaus 
jaunuolio-ės. Draugai išskirstyti ir
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Adelaidės Jaunimo stovykloje skaito brolis LINAS Pocius.
pamaldas laiko kun. J. Petraitis, Nuotr. V. Vosyliaus

sumaišyti su kitais, kad atsirastų 
naujos draugystės. Juk stovyklos 
tikslas ' susipažinti su naujais 
draugais, d nė' su senais sėdėti ir 
rankutėmis laikytis.

Palapinės išdygo kaip grybai po 
lietaus. Gintaras Daugalis buvo 
mūsų stovyklos vyriausias „inž
inierius”.

Jis su lipinama juosta bėgiojo 
nuo vienos palapinės prie kitos, vis 
užklijuodamas skyles. Brolis 
Donatas Dunda ,įkūrė’ virtuvę Ir 
sandėlj, ir tuoj pradėjo kilti garai; 

karštą kavutė- laukė visų. Sesės 
Laisvė ir Aldona Daugalienės 
pasistatė arabišką palapinę, nes su 
grindimis, ir atrodė, kad jos 
Saharoje stovyklauja. Sesės Dana ir 
Audra, prižiūrėdamos kitus, 
neturėjo laiko pasistatyti palapinių, 
bet broliai skautiško draugiškumo 
vedini, pastatė joms palapinę.

Kai kurįe tėvai kartu atvyko j 
stovyklą: mat norėjo pamatyti, kaip 
jų vaikai tokią šlapią dieną įsikurs. 
Pamatė, kaip greitai išaugo 
palapinės, ir visi stovykautojai 

džiaugsmingai rėkaudami suliadoį 
jas. Tėvai pamažu išsiskirstė. Vos tik 
dingo paskutinė „tėvų” mašina, 
Dana pradėj švilpti ir visus varinėti. 
Stovyklą atidarė sesė Laisvė 
Daųgalienė. Tautinę vėliavą gražiai 
nuleido nuo aukšto eukalipto 
šakos. Koks išradingumas! 
Vyresnieji broliai suruose visai 
stovyklai ženklų iškylą. Nors 
stovyklavo ne tik skautai, bet.ir 
šiaip jaunimas, visi mielai jungėsi į 
skautiškus žaidimus. Po ženklų 
iškylos visi grįžo pavargę ir išalkę. 
Pasigedome Danos grupės. Ne
jaugi pati „viršininkė" pabėgo? 
Pasirodo, kad pasiklydo, nes 
ženklai jos grupę nuvedė į kitą 
pusę. Teko paklajoti virš valandos. 
Juos išgelbėjo Antanas Pocius ir 
Michael Trutwin, kurie, 
„pasiklydėlius" pargabeno mašina, 
nors jie ir labai spyrėsi norėjo grįžti 
į stovyklą, taip, kaip iškeliavo.

Vakare liepsnojo laužas. Sesės 
Dana ir Audra atbabeno visokių 
mušamųjų instrumentų ir 
dainorėlių, bet pamiršo, kad 
dauguma stovyklautojų nemokėjo 
dainų, nes pirmą kartą stovyklavo'. 
Ką daryti? Dainavo tiktai tie, kurie 
mokėjo. Bet tyroj pasimokysime!

Naktį pravesti skautiški nakties 
žaidimai. Brolis Andrius Dunda

Adelaidės Jaunimo stovyklos 
organizatoriai: Viršuj iš k.: Michael 
Trutwin, Dana Baltutytė, Antanas 
Pocius. Apačioj: Linas Pocius, 
Audra Milen, Gregoris Janulis, 
Andrius Dunjla. (Trūksta Andriaus 
Patupo).

Nuotr. V. Baltučio

Verkia duonytė, tinginio 
valgoma.

1.9
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taip įsismagino, kad nepastebėjo, 
fcteip žaidimai baigėsi — jis dar vis 
slapstėsi, nors niekas jo nebeieško
jo. Pagaliau visi nuvargę sumigo. 
Bet stąiga pradėjo griausmingai 
ūžti maštnps: mat vietinis jaunimas 
nutarė mus aplankyti. Mūsi/drąsūs 
vyresnieji (Jonas Kazla ir Andrius 
Patupas) tuoj jiems parodė, kad ir 
jie ne pėsti, ir triukšmadarius nuvi
jo.

Šeštadienio rytas visus 
pažadino. Vyresnieji sunkiai ritosi 
‘iš ŠHtb guolio. Bet vėsus oras ir 
miškas visus greit išjudino. Vyko 
rytinė mankšta, į kuria visi įsijungė. 
Geriausiai sportavo Gregorio 
Janulio grupė, nors Gregoris po 
ilgos naktinės sargybos mažai 
miegojo. Vėliau vyko virvės temp- 
tynės. Visi rėkė, ragino ir tempė 
virvę, kuri nejudėjo.

Po pietų vyko „vėliavos” 
žaidimas. Žaidė dvi komandos. Visi 
pasklido po mišką, ieškodami savo 
„priešo” vėliavos. Daug klegesio, 

"riksmo, šauksmo pilnas miškas.
Šeštadienio popietę į stovyklą 

atvyko tautinių šokių mokytojas 
Vytautas Neverauskas. Paskirstėme 
į dvi grupes; jaunesnieji ir 
vyresnieji. Pasigirdo akordeono 
muzika: mokėmės šokti. Kitoje 
stovyklos pusėje Audra, Linas ir 
Dana mokė pačius jauniausius 
dainuoti. Pasirodo, kad jaunimas 

-gali ir moka dainuoti, tik reikia 
truputį pamokyti. Po^ gero
pusvalandžio po mišką ’aidėjo 
pačių jauniausiųjų traukiama
lietuviška daina.

Pavakariais atvyko klebonas J. 
Petraitis ir atlaikė mums pamaldas. 
Jaunimas paruošė altorių iš medžių 
šakų ir skujų. Tikrai skautiška 
nuotaika! Vakare laužas vyko kaip 
reikiant. '‘Dainos nuaidėjo po 
mišką; šūkiai skambėjo laužo 
•aplinkoje.

Atėjo ir sekmadienis — 
paskutinė stovyklavimo diena. 
Stovyklose yra tokia tradicija, kad 
vyresniųjų palapines nuima ir 
sutvarko jaunesnieji. Šią tradiciją

Sesė Dana Baltutytė ■ stovyklos 
metu.

jaunieji su malonumu išlaikė. 
Sekmadienio rytą vyko paskutinieji 
žaidimai: visi susiskirstė į 6 grupes, 
kurios keitėsi kas 20 minučių. 
Pirmosios grupės vadovas Andrius 
Patupas mokė geografijos, 
pasitiesęs Lietuvos žemėlapį. 
Audra bandė įkalti į galvas Lietuvos 
miestų vardus, Michael statė 
lapinę, Linas rišo mazgus, o Aldona 
Daugalienė mokė pinti iš virvelių. 
Dana suko mažiukams galvas, 
bandydama sudėstyti sukarpytus 
Lietuvos himno žodžius. Žaidimai 
vyko kiek įmanoma lietuvių kalba 
ir apie lietuviškus dalykus. 
Jaunimui tai labai patiko.

Sekmadienio popietę pradėjo 
rinktis „svečiai” — tai tėvai atvyko 
savo jaunimo į namus pargabenti. 
Prieš vėliavos nuleidimą buvo 
paskelbti tvarkingiausi ir stropiausi 
stovyklautojai, surinkę daugiausia 
taškų: Tai buvo Jono Kazio grupė: 
Venesa Milen, Rachael Malliotis, 
Donna Ferris, Kristina Gudelytė, 
Rasa Pociūtė ir Kristina Dryžaitė. 
Tai darbščiausia grupė, 
tvarkingiausiai atlikusi stovyklos 
darbus. Kitiems buvo įteiktos 
dovanos už įvairius pasireiškimus ir 
t.t.

Visi skirstėsi į namus pilni 
įspūdžių, klausdami vadovų kada 
vėlei stovyklausime? Stovykla buvo 
labai gerai suorganizuota, 
tvarkingai pravesta ir visas 
jaunimas buvo labai patenkintas. 
Stovyklos vadovai: Dana Baltutytė, 
Antanas Pocius, Audra Milen, 
Andrius Patupas ir Linas Pocius. 
Vyresniųjų talką jaunimas labai 
įvertino ir yra dėkingi Donatui 
Dundai, Aldona ir Laisvei 
Daugalienėms, Vytautui Patypui, 
Andriui Dundai, Michael Trutwin 
ir kt., kurie padėjo šią stovyklą 
suruošti ir pravesti.

Ši stovykla įvyko vien tik keletos 
jaunuolių užsispyrimu, kurie 
nežiūrėdami sunkumų, dirbo ir 
kitus ragino. Jie įstengė suburti 
nors keletai dienų jaunimą, kuri ne 
vienas iš vyresniųjų yra nuraęs.

Ruošiant stovyklą girdėjosi 
nemažai pesimistiškų pastabų, net 
ir mūsų savaitgalio mokyklos vedė
jas nelabai jai pritarė ir nebuvo 
linkęs leisti į ją vaikų, nes praras 
šeštadienio pamokas. Ačiū jam, 
kad vistik jis pasitikėjo ir sutiko.

Pasimatysime sekančioje 
stovykloje.

Dana Baltutytė
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RETA DOVANA 
LOS ANGELES

SKAUTAMS

Balandžio 20 d., skautų 
globėjo Šv. Jurgio šventės 
proga, Los Angeles skautai 
gavo ypatingą dovaną — 
kunigo Romano Klumbio 
skautiškus atsiminimus ir 
atžymėjimus. Ramiojo Vande
nyno rajono vadeivai ps. Albi
nui Šėkui šią dovaną įteikė s. 
Birutė Prasauškienė, su kun. 
Klumbio linkėjimais, „Šiuos 
visus skautiškų darbų prisi
minimus skiriu lietuviams 
skautams Los Angeles...”

Kun. Romanas Klumbis 
daugelį metų darbuojasi 
Amerikos indėnų misijose Te
xas, Colorado, Califomijoje ir 
dabar — Arizonoje. Daug kur 
pastatė bažnyčias, ar koply
čias, kad tikintieji; turėtų 
maldos ir užeigos namus. 
Palm Springs, CA, atstatė 
žemės drebėjimo sugriautą 
indėnų bažnyčią ir ją pavadi
no Guadalupe Marijos vardu. 
Dabar gyvendamas Wenden, 
Arizona, į šiaurę nuo dešim
tojo greitkelio, kun. Klumbis 
vėl stato bažnyčią Šv. Jono 
Krikštytojo parapijai. Tai 
vyksta sunki dusiose sąlygose 
— parapiečiai neturtingi,. 
miestelis yra-toli nuo prista
tymo centrų įr vasaros karš
čiai apsunkiną fizįnį darbą. O 
į tą darbą kum Klumbis kimba 
savomis rankomis. Pagal jį, su 
Aukščiausiojo ir geraširdžių 
žmonių pagalba, bažnyčia^us 
baigta šį rudėnį.

Kaip misijonierius, kun. 
Klumbis' su jaunimu dirbo 
panaudodamas skautų ideo
logiją. Ji gražiai jungia Dievo, 
Tėvynės ir artimo meilę su

Taupos Kooperatyvo direktoriai V. 
Stoškus ir dr. V. Maurutis priima iš 
Neringos skaučių tunto tuntininkės 
v. s. E. Nainienės ir Iris H aliai tunto 
sadtaup as, kurias įgalino

kooperatyvą įnašus viršyti milijoną 
dolerių. Pastebėtina, kad Taupa dar 
jauna — vos pusantrų metų.

Nuotr. V. Bacevičiaus

Skautininkas kun. Romanas 
Klumbis XII-oje Pasaulinėje 
Jamboree, 1967 m.

gamta, kuri yra taip artima 
indėno širdžiai. Kunigas pats 
skautavo ir vedė jaunimą tų 
idealų keliu. Užsidirbo daugelį 
specialybių, yra skautas vytis 
— Eagle Scout, baigė Gilwellio 
vadovų mokyklą ir užsitar
navo daug ženklų ir atžymė- 
jimų.

1967 m. XĮI-je Pasaulinėje 
Jambore, Idaho kun. Klumbis 
buvo, paskirtąs kapelionu ne 
tik amerikiečiams,, bet ir iš 
kitų kraštų atvykusiems skau
tams. Ten jis> netikėtai sutiko 
dar du lietuvius, tuo metu 
skautus vyčius Vytautą 
Jokūbaitį ir $jgirdą Avižienį. 
Lietuviai riėturėjo leidimo 
Jamborėje dalyvauti kaip 
vienetas, bet būdami trys,
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tuojau sudarė neoficialią skil
tį!

Dovanotame rinkinyje yra 
kun. Klumbiospecialybių juos 
ta, „Sign of the Arrow” raiš
čiai, skaiito vyčio kaklaraištis 
su odiniu ; ereliu, įvairiai 
padirbti kapeliono kryžiai,, 
indėnų jam dovanoti karoliai, 
Jamborė suvėnyrai, ženklai ir 
daug nuotraukų, laiškų ir laik

CXXXXXKXXXXXXXKXXKKiKKK

CHICAGO
PABAIGTUVĖS 

„DUBYSOS” DRAUGOVĖJE
„Srauniai teka Dubysa, 

būsime skautės visada!” — 
skambėjo „Dubysos” draugo
vės šūkis užbaigiant dar 
vienus sėkmingos veiklos 
metus. Šeštadienį, birželio 7 d., 
kaip ir kiekvieną kitą pra
ėjusių mokslo metų Šeštadienį, 
po pamokų lituanistinėse 
mokyklose, „Kernavės” tunto 
„Dubysos” draugovės paukš
tytės ir jų vadovės — ps. 

raščių Iškarpų. Visuose 
aprašymuose kun. Klumbis 
minimas kaip lietuvis, ger
biamas už jo darbą ir pasi
aukojimą savo parapiečiams 
ir jaunimui.

Kunigo Romano Klumbio 
adresas yra: St. John' Baptist 
Catholic Mission, P.O. Box 
227, Wenden, AZ 85357.

s. B. Prasauskienė

Marytė Utz ir vsl Daiva 
Tamulaitytė susirinko erdvio
je Jaunimo centro klasėje. 
Visos tvarkingai uniformuo
tos, šventiškai nusiteikusios, 
šypsančios. Šion veiklos metų 
užbaigimo sueigon buvo 
pakviesti paukštyčių tėveliai 
ir šeimų nariai. Susirinkę savo 
dalyvavimu išreiškė paramą 
skautiškai veiklai.

Išsirikiavusios būreliais, 

sesės sueigą pradėjo sukai- 
bėdamos jaunesniųjų skaučių 
maldą, pakartodamos savo 
įžodį ir prisimindamos jaunes
niųjų skaučių įstatus, stengtis 
būti gera ir klausyti savo 
vadovių. Sekė būrelių raportai 
ir šūkiai. Sesė Daiva Tamulai- 
tytė perskaitė draugovės 
įsakylnus kuriuose buvo išvar
dinti šių metų atlikti darbai. 

Trečio patyrimo laipsnį įsigi
jo ir įžodį davė sesė Dąina 
Lukaitė „Geltonų tulpių” 
būrelio narė. Antro patyrimo 
laipsnį įsigijo „Žalių ramu
nėlių” būrelio narės: Audra 
Apkė, Mildutė Harris, Lisana 
VonBraun, Elytė Žukaus
kaitė, Rima Žukauskaitė ir 
„Raudonų žibučių” būrelio 
narės: Danutė Genčiūtė, Alek
sa Izokaitytė, Lina Šlėnytė, 
Lora Tolušaitė, Onutė Utz ir 
Neringa Valkiūnaitė.

Per šiuos metus sesės įsigi
jo įvairių skautiškų specialy
bių ir ženklų. „Geltonų tulpių” 
būrelio narėms: Kristai Agiū- 
tei, Daliai Bendoraitytei, 
Rasai Gierštikaitei ir Dainai 
Lukaitei draugininke ps. 
Marytė Utz prisegė įsigytus 
Šeimininkės, Dainininkės,

22

„Nerijos” jūrų skaučių tunto „Nidos” laivo gintarės kandidatės su vadove „Lituanicos” skau
tų tunto iškihningųje sueigoje. Iš kairės: Audrė Rauckinaitė, Gražina Daunoravičiūtė, Milda 
Rudaitytė, Rasa Rauckinaitė, tuntininkės pavaduotoja g.v.v. Aleksandra Gražytė, Tayda Ru- 
daitytė ir vadovė j.s. Birutė Vindašienė.
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Dviratininkės, Artistės, Pir
mos Pagalbos, Mažo vaiko 
draugės, ir Žaidėjos specia
lybių ženklus. „Žalių ramu
nėlių” būrelio ir „Raudonų 
žibučių” būrelio narėms buvo 
prisegti Knygos draugėj, 
Muzikės, Religinis ir Gamtos 
draugės specialybių ženklai.

Vyr. si. Daiva Tamulaitytė, 
jai prašant, buvo atleista iš 
pareigų. Sesė Daiva už nuošir
dų darbą ir parodytą meilę 
paukštytėms ir skautavimui 
buvo apdovanota gėlėmis. Jai 
linkime sėkmės universitete ir 
tikimės, kad ji mus dažnai 
aplankys. Sesė Marytė pasi

džiaugė paukštyčių pasiseki
mais ir atliktais uždaviniais, 
skatindama jas šią vasarą 

- stovyklauti. Dėkojo tėveliams 
už jų nuolatinę paramą.

Sesėms susėdus pusračiu, se
kė linksmoji dalis. Pasikeis
damos paukštytės pravedė 
savo mėgiamiausias dainas ir 
šūkius. Tėvelių ir dukrų balsai 
jungėsi šiltoj, šeimyniškoj 
nuotaikoj. Deja laikas vėl 
išsiskirti. Sustojus ratu skau
tiškai supintomis rankomis, 
dar kartą Jaunimo centre 
nuaidėjo „Ateina naktis” ir 
„Iki pasimatymo stovykloje!”

M.

*******************

Šypsančios „Aušros Vartų” tunto „Saulutės” ir jų vadovė Dalia Januškienė šių metų Kaziuko 
mugėje. Iš k.: I eil.:. N. Januškytė, K. Hamilton, D. Volodkaitė. II eil. — K. Mažeikaitė. M. 
Gylytė, V. Januškytė ir L. Panaraitė. Nuotr Alės Namikienės
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Piešiniai ir žodžiai — Aleksandro 
Jakšto.

<£«**********
plyšį

SUSIŽIEDAVUSI

Viena paukštytė nuėjo su savo 
mama į parodą, kurioje pamatė J ’ 
įvairių gyvulių. Vienoje pertvaroje ( Vilkiukas: — Tėveli, gal geriau 
stovėjo bulius su žiedu šnervėse. / tu padaryk mano mokyklos namų

— Mamyte, — paklausė paukš- J darbus, o aš išplausiu indus . . . 
tytė, — ar ši karvė yra susižieda- ( Nežinau, kaip rytoj — po Motinos 
vusi? J Dienos — mama reaguos už

K K* K KKXXXK l pri,aSky,ą vlr,uvę?‘ ‘‘

— Tu niekad nepasidarysi šių ' 
laikų dainininku — viena, ką tu 
dainuoji aš viską galiu suprasti, 

‘ antra — mano ausys perneša tavo 
instrumento garsą ...

Vilkiukas anksti stovykloje pabudo, tyliai iš palapinės 
išėjo iratsisėdo ant kelmo. Mažas paukštelis kelis kart 
savo giesmelę pagiedojo ir tada sustojo.

— Turbūt žodžius užmiršo, — galvoja vilkiukas.

Po kelių valandų kelionės autobusu iš miesto į vasaros 
stovyklą, autobusas pasuka j poilsio vietą.

— Turbūt, nuvargo, — galvoja vienas keliautojas.

Rikiuotėje skautas pastebi, kad visi dėvi lauke ir 
gamtoje tinkamus batus, o vienas — gražius 
sekmadieninius.

— Ar neapsiausi laukinių batų, broli?

Skautai įsigilino į labai įdomų uždavinį, betjau laikas 
pietų.

— Broliai, jau pirma valanda. Grįžtame prie vir
tuvėlės.

— Čia taip įdomu. Tegul mums atneša valgyti!
— Kaip kas nors atneš maistą? Gal neturi proto?
— Tegul atneša ir proto! ,

Stovyklos slaugė praveda pokalbį apie sveikatą, 
pabrėždama, kaipsvąrbu dantis valyti ir prižiūrėti. 
Susidomėjusių stovyklautojų klausia:

— Ar žinote, kurie žmogaus dantys atsiranda 
paskutiniai?

— Dirbtini.

90.7li t 36
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