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Millieli Skautų Aido skaitytojai — šiais metais mūsų 

žurnalas švenčia 65-rių metų sukaktį. O kad sukaktuvės bū
tų šaunios, reikalinga mūsų visų talka. Todėl S. A. (Skau
tų Aidas) ir S. A. (Saulaitis Antanas) ir S. A. (Sesė Albina 
— administratorė) kviečia visas-visus rašančius, fotografuo
jančius, piešiančius ar dar kitokiais skautiško išradingumo 
būdais sugebančius prisidėti prie savojo žurnalo, kad jis vi
sus jubiliejinius metus aidėtų šventinėmis nuotaikomis, 
kad per jo puslapius išgirstume savo didžiosios šeimos 
nuotykius, švenčiant Vasario 16-tąją, iškylaujant po atviru 
dangumi, minint savo organizacijos 70-metų ir t.t.

Temų neišsemiamas aruodas: rašykime, įtraukime kitus 
savo vieneto narius.

Lauksime visų jūsų atgarsio.
Red.

GARBĖS LEIDĖJO 
PRENUMERATA 

v.s. Vladas Bacevičius
Cleveland, Ohio

v.s. Apolonia šenbergienė 
Cleveland, Ohio

Laima Jarašiūnienė 
Santa Monica, C A

GARBĖS
PRENUMERATA

v.s. Vaclovas Nenortas 
Manchester, CT

v.s. Ona Siliūnienė 
Chicago, IL

G.J. Stankūnas 
Harbert, Ml

V. Malcanas
Gibsonia,. PA
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Į SUKAKTUVINIUS 
METUS

• Prieš 70 m. išreikšta tautos 
valia

Vytauto ir skaučių Birutės draugovių nepriklausomybės lai
kotarpiu išsivystė Lietuvių Skautų Sąjunga, per savo eiles 
perleidusi apie 100,000 skautiško jaunimo.

Deja, neilgai teko tęsti skautiškų idealų vykdymą. So
vietų Sąjungos ir Vokietijos okupacijos skautavimą Lietu
voje nutraukė.

Lietuviškoji skautybė atgimė ir suklestėjo po Antrojo 
pasaulinio karo vadinamose tremtinių stovyklose Vokieti
joje ir kitur; emigracijos eigoje ji perkelta į laisvojo pasau
lio kraštus. Naujose aplinkybėse bei sąlygose atsikūrė LSS 
vienetai, išaugo nauja vadovų karta. Lietuvių Skautų Są
junga su visomis šakomis laisvajame pasaulyje įsijungė į 
lietuvių bendruomenės uždavinius, į lietuvybės išlaikymą 
išeivijoje.

• Septyniolikamečio Jurgėlos 
stebuklas

• Mūsų viltis — jaunuomenė

DV r. J. Basanavičiaus "Aušros" nušviesta, dr. V. Kudir
kos "Varpo" pažadinta ir Maironio "Pavasario Balsų" pri
kelta, lietuvių tauta prieš 70 metų Vilniuje paskelbė nepri
klausomybės aktą naujam, laisvam mūsų valstybės gyveni
mui.

Kraujo auka atstatyta nepriklausomybė sudarė sąlygas ir 
vienam iš svarbiausių laisvos Lietuvos valstybės uždavi
nių, — tai tinkamam, prasmingam mūsų jaunuomenės 
švietimui bei auklėjimui.

Didelę įtaką nepr. Lietuvos orientacijai į Vakarų pasaulį 
turėjo gausi mūsų tautiečių išeivija JAV bei mūsų intelek
tualų studijos Vakarų pasaulyje. Lordo Baden Powellio 
įkurta tarptautinė skautų organizacija jau anksčiau buvo pa
siekusi carų Rusiją. Su skautybė ten susipažino bei jos idė
jas lietuvišku žodžiu paskelbė pirmieji mūsų skautiškų vie
netų kūrėjai — pirmūnai. Bolševikų revoliucija šią pradžią 
nutraukė.

* *

Tais pačiais 1918 metais, kai buvo paskelbtas Vasario 
16-sios aktas, Vilniuje taip pat susiformavo pirmieji Lietu
vos skautų-skaučių vienetai, vadovaujami Petro Jurgėlos- 
Jurgelevičiaus, vėliau prisidedant jo broliams Kostui, Ju
liui ir kitiems vadovams,-ėms. Pradininkus globojo Nepri
klausomybės akto signataras, Vilniaus Vytauto gimnazijos 
direktorius Mykolas Biržiška. Iš Vilniaus lietuvių skautų

* *

Prieš 70 metų Nepriklausomybės aktas atnešė atgimimą 
ir lietuvių tautos jaunimui. "Mes lietuviai Gimstame. Tai 
mūsų tautos pavasaris. Mūsų viltis — jaunuomenė" — 
skelbė Lietuvos prezidentas A. Smetona v.s. P. Jurgėlos 
knygelės "Skautų tarnavimas Tėvynei" pratartyje. Su tomis 
pačiomis viltimis ir šiandien vyresnioji karta žvelgia į mū
sų jaunuomenę tėvynėje ir išeivijoje.

Atgimimo laikotarpiai Vokietijoje ir emigracijoje, netu
rint po kojų lietuviškos žemės, neturint savos dvasinės at
ramos per paskutinius 43 metus, gal nebesukėlė tokių skau
tiškos veiklos liepsnų, kokios degė Panemunės šiluose. Ta
čiau beveik visose išeivijos kolonijose skautiški lauželiai 
dar stipriau ar silpniau liepsnoja. Jubiliejų paskatinti, juos 
turime su nauju entuziazmu kurstyti ir išlaikyti, kad jie vėl 
suliepsnotų prie Nemuno krantų.

Minėdami 70 metų lietuviškos skautybės sukaktį, ją 
tampriai jungiame su 70 metų sukaktimi nuo Lietuvos Ne
priklausomybės akto paskelbimo, vertindami jį kaip mūsų 
tautos naujo gyvenimo pradžią, vertindami kaip sąlygą 
skautybės idealams išlaikyti savo jaunimo eilėse.

Vykdami į Tautinę stovyklą švęsti prasmingų jubiliejų, 
atsisukime į save ir praretusias gretas. Stropiau pasidairyki
me, atsivesdami naujų darbininkų; tai mūsų išlikimo lai
das. Tačiau atsiminkime, kad Lietuvoje yra pagrindinė mū
sų tautos jaunimo dalis, kuriai atimta teisė gyventi skautiš
kais idealais, kuriai brukama laisvę mylinčiam žmogui sve
tima ideologija. Tačiau ne vienas jų gyvena kilnesniais sie
kimais ir širdyse nešioja skautybės idėją. Dėl to yra 

persekiojamas, niekinamas, net baudžiamas.
Jubiliejaus proga pasiryžkime, kad aštuntame dešimt

metyje ne tik stiprinsime savo gretas ir skautišką dvasią, 
bet šią dvasią perduosime ir dabarties Lietuvos jaunimui, 
su juo palaikydami artimesnį ryšį.

j.v.s. Bronius Juodelis, 
buvęs LSB Vyriausias Skautininkas
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OFICIALIOS LSS ŽINIOS
išrinkta 1988-1990 lss vadovybė 

Tarybos P-kas vėl Petras Molis

LSS Vadovybės Rinkimai (seniau 
vadinti Koresp. Sąjungos Suvažiavi
mu), kurie prasidėjo 1987 m. kovo 
mėnesi, Tarybos Pirmijai "Kviesliui" 
paraginus seses-brolius rinkimuose da
lyvauti, pasibaigė metų pabaigoje. 
Rinkimuose buvo užsiregistravę virš 
600 balsuotojų.

Vadovybės Rinkimų Prezidiumas, 
vadovaujamas v.s.fil. Valentino Var
no, atidaręs slapto balsavimo vokus ir 
suskaičiavęs balsus, spalio mėn. pa
teikė rinkimų duomenis. Žemiau skel
biami naujai kadencijai išrinktieji pa
reigūnai.

Tarybon bendruoju sąrašu: 
Kerelienė Irena, Kiliulis Česlovas, 
Miknaitis Sigitas, Milukienė Lilė, 
Utz Marytė, Zinkus Jonas.***

Sąjungos Garbės Teisman: 
Leškys Gediminas, Raulinaitis Algis, 
Vilkienė Irena.

Kontrolės Komisijon: 
Jarūnas Antanas, Paronis Jonas, 
Puodžiūnienė Danutė.

Tarybon Seserijos sąrašu: 
Erzikov-Kiverytė Elena, Kiliulienė 
Laima, Rugienienė Liuda, Treinienė 
Genovaitė.

Seserijos Garbės gynėja: 
Jonikienė Malvina.

- Tarybon Brolijos sąrašu: 
Barkus Balys, Matonis Kazys, Molis 
Petras, Vilkas Eugenijus.

Brolijos Garbės gynėjas: 
Mantautas Vaidevutis.

Tarybon AS S sąrašu: 
Gimbutas Jurgis, Kamantas Vytautas, 
Maskaliūnas Leonas, Milavickienė- 
Eidukaitė Vida.

AS S Garbės gynėjas: 
Damauskas Jonas.

Seserijos Vyriausia Skauti
ninke:
Gedgaudienė Stefa, Mickienė Meilė
— pavaduotoja.

Brolijos Vyriausias 
Skautininkas:
Deveikis Gediminas, Taoras Gintautas
— pavaduotojas.

ASS Vadijos Pirmininkė: 
Eidukienė Danutė, Likanderienė Alek
sandra — pavaduotoja.

Rajonų Vadai:
Australijos — Vaitkus Vytautas 

Vitalis,
Europos — Vaitkevičius Steponas 

Bronius,
Kanados — Baltakienė Aldona,
JAV Atlanto — Jakubauskas Ro

mas,
JAV Vidurio — Orentas Juozas.
JAV Ramiojo Vand. — Dabšys 

Rimtautas.
Vadovybės rinkimo nuostatų tvar

ka išrinkti šie aukšč. vadovybės pir
mininkai:

LSS Tarybos Pirmininkas: 
v.s.fil. Petras Molis,

LSS Garbės Teismo P-kas: 
j.s. Algis Raulinaitis,
LSS Kontrolės Komisijos P- 1 
kas: s. Antanas Jarūnas.

*

Sveikiname visas-visus išrinktuo
sius, linkėdami jiems sėkmingos dar
buotės, ypač Šiais sukaktuviniais me
tais.

Valio V. R. Prezidiumas, sklan
džiai ir įpareigotu laiku atlikęs savo 
pareigas!

* * *

v.s.fil. Petras Molis

VADOVAVIMAS

Daug organizacijų, įskaitant ir 
skautiją, sunkiai pritraukia vyrus ir 
moteris, norinčius ir sugebančius 
vadovauti. Daug kur skautija 
nesugebėjo savo vadovavimo reikalą, 
išaiškinti. Ten, kur visuomenei 
skautų tikslai ir siekiai aiškiai 
pristatomi, kartu su reikalu rasti 
daugiau vyrų ir moterų sveikai ir 
pasišventusiai vadovauti, visuomet 
atsiranda talkos.

Kur vadovų trūkumas lyg ir 
priimtas, dirbantys vadovai perdaug 
laiko praleidžia skautų reikalais, o tai 
atbaido kitus galimus talkininkus. 
Todėl skautybė turi būti taip 
vedama, kad jos tikslai ir siekiai būtų 
visuomenės aiškiai suprasti, ir 
visuomenė bus pasiruošusi skautijai 
padėti.

— D. C. Spry (World Scouting)

4

4



LAIKO ŽODŽIAI

PRIKLAUSOME VIENAI PARTIJAI

Praėjusių metų lapkr. 26 d. Chica- 
goje atidarant Lietuvos krikščionybės 
600 m. jubiliejaus tema parodą, jos 
"kaltininkas" v.s.fil. Bronius Kviklys 
(parodos didžiumą įruošęs savo archy
vo medžiaga) susirinkusiems Čiurlio
nio galerijoje svečiams prisipažino, 
kuriai partijai jis priklausąs:

"Mieli sesės ir broliai lietuviai!
Turime ypatingai didelę garbę, nes - 

šią parodą atidarė net du vyskupai. O 
man jie yra labai artimi. Kaip jie pa
tys prisipažino, mes priklausome vie
nai partijai; o žinote, ką reiškia pri
klausyti vienai partijai?! Gi toji partija 
yra skautai. Vyskupas Paulius Balt
akis — brolis skautininkas, ir kaimy
nas iš Lietuvoj— yra už mane jau
nesnis, o vyskupas Antanas Deksnys 
buvo mano skautiškas viršininkas 
prieš 60 metų (svečiai ploja) ... ir jo 
rūpesčiu — aš tuomet ėjau drauginin
ko pareigas — buvau pakeltas į pirmą 
skautišką laipsnį, į paskiltininkį.

Vyskupo A. Deksnio ganytojiškasis 
herbas.

Tai buvo nepaprastai didelis 
džiaugsmas. Kai paskui po daugelio 
metų pakėlė mane į vyresniuosius 
skautininkus bei apdovanojo aukščiau
siu Sąjungos ordinu, aš jau taip ne
džiūgavau kaip anuomet, gavęs pirmą
jį skautišką pakėlimą ..."

vyks tuo pačiu maršrutu ir laiku . . . 
Taigi 'Budys', sudužęs beveik kartu 
su 'Lituanika' (1933.VII.15), atgimė 
kaip mūsų veržimosi į jūros platumas 
simbolis".

Reikia džiaugtis, kad okup. Lietu
voje yra jūros mylėtojų, kurie domisi 
ir mūsų jūrininkystės praeitimi. Ta-
čiau tenka apgailestauti, kad informa
cijoje apie "Budį" daug kas sąmonin
gai ar iš nežinojimo nutylėta. O nuty
lėtas mūsų jūros laivinynkystės pione- 
rių — Lietuvos jūros skautų vardas. 
Jie buvo įkurti Kaune Juliaus Jurgėlos 
(miręs 1986 m. JAV-bėse) rūpesčiu 
jau 1922.III.12 "Aušros"gimnazijoje 
Kaune. Tuometinių vadovų tarpe buvo 
ir dabar JAV-se gyvenantieji — Pov. 
Labanauskas, J. Damauskas. Įkurti dar 
tada kai Lietuva neturėjo Klaipėdos 
pajūrio.

1923 m. Klaipėdos vadavimo akci
joje jūros skautai (buvo ypač aktyvūs. 
1924 m. balandžio mėnesį jie atliko 
pirmą kelionę Nemunu Kaunas — 
Klaipėda. Netrukus jūros skautija su
stiprėjo. 1926 m. skautai įsigijo laivą, 
kurį Vydūnas patarė pavadinti "Bu- 
džio" vardu. Sis burlaivis tragiškai žu
vo 1933. VII.5 pačiame Klaipėdos uos
te; kartu žuvo ir trys jūros skautai: Ja- 
siukevičius, Sidlauskas, Amulevičius. 
Tai pirmosios Lietuvos jūrininkystės 
aukos.

b.kv.

Mitai ir tikrovė 
apie ’Budį”

Vilniuje leidžiamame "Gimtajame 
krašte" (Nr. 46, 1987) paskelbta žinu
tė, antraštėle "Budžio sugrįžimas". 
Čia rašoma:

"Pirmasis jūrų burlaivis lietuvišku 
pavadinimu ir su įgula pasirodė tik 
1926 m. Tai buvo jachta 'Budys'. 
Taip pakrikštyta Vydūno. Mūsų jūri
nio laivyno prosenelio garbei buriuo
tojai šį rudenį surengė 'Budžio' regatą, 
kuri bus kasmetinė. Prisimenant pir
mąją 'Budžio' kelionę (1926.X.1 iš 
Klaipėdos Liepojon), regata visada

Šarūno laivo I būrys su laivo štabu 1926. Stovi: 4 — B. Michelevi- 
čius, kun. V. Balandis, Ą. Plėta. Klūpo antras iš d. — valt. Algirdą 
Tamašauskas (vėliau partizanas, žuvęs).
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L
 TA UTINIU S TO VYKL U 

PARAŠTĖ

karnas valandėles praleisdavome. 
Geriausiai prisimenu skautą Zab- 
rockį, kuris jaudindavo visus prie 
laužų savo patriotiniais eilėraščiais. 
Tų eilėraščiu dalis vėliau tilpo “Sk. 
Aide”. Kiti šiaip ėjo iš lūpų i lūpas. 
Jie pasklido plačiai po mūsų viene
tus ir dar ilgai po TS buvo skautiš
kuose parengimuose deklamuojami.

Prisimenu Pirmąją Tautinę 
Aukšt. Panemunės šile 

1928. VI. 29-VII.2

Stepas Kairys

šile tesao. Drėgna jau suspėjusio 
pradžiūti Panemunės pušyno vėsu
ma. Daug skubančių, dirbančių 
skautų. Virtuvių dūmai kilo Į pa
čias pušų viršūnes.

Mažon kariškon palapinėn (iš 
dviejų rombinės formos brezentu) 
sutilpome trise. Juozukas (dabar 
v. s. kun. J. Vaišnys, S.J.), Albinas 
(vėliau žymus Lietuvos futbolinin
kas) ir aš. Kadangi jie buvo apsuk
resni, man teko vieta per patį vidu
rį, o ten, kaip žinote, pagrindinis 
palapinės stiebas. Visi juokėmės, 
bet man vis vien teko visa, stovyklą 
stiebą apsiviniojus miegoti, be to 

ir kojos dažnai išlįsdavo mėnuliui 
pasigėrėti. To dar ir dabar negaliu 
Juozukui dovanoti...

Taip po pirmos nakties ir užki
mau. Vedė susirūpinęs draugininkas 
stovyklos ambulatorijom Pusę sto
vyklos išvaikščiojau užraišiotu kak
lu, kaip tikras opiakojis.

* * *

Pirmoji staigmena buvo, kai vė
liavos pakėlimo metu TS viršininkas 
v. s. V. Šenbergas įsakymu “nuviri
no” keletą Kauno tunto skautų. Ne
beatsimenu, kuo jie nusikalto, bet 
tik žinau, kad tai paveikė visus vie
netus. Pajutome, kad stovyklos 
drausmė — ne juokai. Iš kitos pusės 
buvo ir savotiškai malonu, kad pa
peiktieji nebuvo iš Mariampolės 
tunto...

* « *

Vilniečiai skautai, s. Žižmaro va
dovaujami, buvo visų mūsų dėmesio 
centre. Tvarkingos uniformos, fet- 
rai ir raudoni kaklaraiščiai skyrė 
juos iš visų kitų stovyklautojų. At
rodė jie vaikui kaip riteiiai iš Ge
dimino kalno. Tada juk taip visi 
jautriai gyvenome Vilniaus reika
lais, su tokiu užsidegimu dainuoda
vome "Broluži, reiks apsiginkluoti” 
ir “J kovą”. Vilniečiai skautai buvo 
lyg pačio Gedimino siųsti į mūsų 
tarpą. Juos akimis sekdavome, kal
bindavome, jų stovyklavietėje atlie-

* * *

Vyr. laužavedys, s. Ignas Tama
šauskas buvo tikra ugnis. Energin
gas, vikrus, sąmojingas. Jis tiesiog 
burtininko lazdele vedė bendruo
sius laužus. Skautiškų lietuviškų 
daipų tuomet beveik neturėjome. 
Daug buvo svetimybių, kaip, pvz., 
iš Kopenhagos džiamborės (1924 
m.) atvežta daina, kurios prasmės 
mes, vaikai, niekuomet nesuprato
me. Labiausiai mums tada patikda
vo tuomet garsi “Juchaidy, juchai- 
da”. Pradžia lietuviška kokia nors 
juokinga dienos tema, o po to refre
nas su švilpesiu. Pūsdavome švilpu
kais iš visų jėgų, kad net kankorė
žiai nuo pušų byrėdavo... Vis pagal 
tą pačią s. Tamašausko lazdelę.

❖ ❖ ❖

Prie maisto, kuris buvo gamina
mas kariškoje virtuvėje, buvo sun
ku priprasti. Palepintam miesčio
niukui šiuptels kaušą kopūstų sriu
bos. Riebalų paviršiuje per pirštą 
plauko. Sriuboje viręs kumpio ga
balas ir tas riebus. Būdavo nupjau
ni riebalus ir “nuleidi” po stalu. At
sargiai. Kad draugininkas nepama
tytų, o po to kulnimi smėliu užžeri. 
Sodiečiai valgydavo, patenkinti, o 
man padėdavo tėtės kišenpinigiai. 
Kišenėje vis rasdavosi atliekamas 
riestainis.

rįs

Paskutinę dieną tunto stovykloje 
įkasėme butelį su visu stovyklauto
jų parašais. Nusileido pirmosios TS 
vėliavos darnioms skautų eilėms 
gerbiant.

Ir per sekančius 30 metų išliko 
kažkas sieloje, kas verčia judėti...

V. s. St. Kairys.
1958. VII mėn.
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IŠ v.s. JUOZĖS VAIČIŪNIENĖS 
POEZIJOS JUODRAŠČIO

aukštytė

Be paukštyčių būtų tylūs medžiai mūsų sodo, 
O namų langai aptemę, neregiai . . .
Tik paukštyčių čiulbesys pasako ir sparneliai rodo, 
Kur nuo ryto iki vakaro negęsta židiniai. . .

Jis rimtas, kada jam geltonų kaklaryšį riša, 
Supratusiam pėdsakų paslaptį visą . . .
Jis didelis, kai į aukštesnįjį laipsnį jį kelia,
Jis linksmas benešdamas skilties gairelę . . .
Jis švilpauja, dirbdamas inkilą, sukdamas švilpą . . .
Nesigiria metęs kam gelbėtis kilpą . . .
Žvalus jis jaunuolis. O kas apie kalbą paklausia — 
Visiems gi kalba jis tėvų ir senolių mieliausia!

t^EMtautininkas

Kas perima kankles! iš krivių, vyskupų, vaidilų,
Kad nenutiltų, bet garsiau skambėtų,
Tas įveria į jas daugiau auksinių stygų 
Vietoje tų, kurios nutrūko, surūdijo ar sudilo — 
Ir, be Praamžiaus, niekieno dar prištais nelytėtų. 
O pats kautynių ir kovų laukuos 
Greičiau stovyklos lauže susidegins, bet nepasiduos.

urų skautė

Smėlis, vėjas, bangos, lūžiai debesų . . .
Ir žuvėdra grakščiaspamė klykauja žaibų barta . . .
Plakasi su Vaivos juosta vėliava tavoji iškelta . . .
Braido, vandenis kilnodamas, Bangpūtis pilkas . . .
Draikosi šilkai Jūratės mėlynų kasų . . .
O Kastytis virkauja, Perkūno baustas . . .
Ratais plečiasi Vandenės violetinis apsiaustas . . .
Nė tokioj kautynių erdvėje nebebaisu,
Kai žinai, jog audra švyturin — greičiausias žirgas. — 
Labas, Baltija, ir platūs vieškeliai dausų!

urų skautas

Nors ir pelkynų, mirgančių liepsnelėmis, nebraidęs, 
Bet ir dabar nebebijai slogos įgyti dėl sušlapusiųjų kojų, 
Kai spindi į akis Šešioliktos Vasario raidės 
Ir šaukia į ryžtingą laisvėn kylantį rytojų.
Susidedąs iš šimto ąžuolinių plaustų,
Laivynas budi, paruoštas išplaukti kas sekundę, 
Nors ir šauksmai sirenų nepaliautų gundę 
Ir vandenynų piktosios undinės baisiai siaustų, 
Plaustus ardytų, plėštų paskutinę burę . . .
Tu Klaipėdos bemojančiajam švyturiui keli kepurę!

kademikė skautė
Iš pelėdos gauni knygą, plunksną, mokĮslo gylį,
Kad pati pajėgtum rišt istoriją ir praeitį su ateitim,
Kad žinotum, kur kas kenčia, džiaugiasi ir savo tautą myli, 
Nepaklystum susitikusi su painiavų griūtim . . .
Kur klasta, pakalnė, skardis, miškas ar kalva,
Tau parodo žydros akys, protas ir . . . Galva.

kautas vytis

Jis lydi skrendantįjį baltą Vytį
Nuo Karaliaučiaus-iki Lietuvos Brastos
Ir nuo karūnos Lietuvai Mindaugo atneštos
Iki toliausios būsimos kartos
Savo valstybės ir tautos.
Jis moka tikrąją istoriją skaityti ir rašyti, 
Lydėdamas per vandenį ir ugnį Baltą Vytį . . .

kademikas skautas

Apšviečia teisės teisingumo saulė mus, 
Susmigus spinduliais į užverstus tamsos lapus, 
Kad leistų regimas teisėjas ir vagis 
Ir Neteisybės išluptas Teisybei kruvinas akis, 
Tikybų ir tautų, valstybių sidabrinis Judas 
Ir beriamas užnuodytas ir sveikas grūdas.
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Mes norime būti vyr. skautės
Jau nuo pat mažens aš 

stovyklavau. Nors dar net nebuvau 
paukštytė tįio laiku, aš galėjau 
pamatyti kaip visos sesės stovyklavo 
ir ką jos darė, o ypatingai man patiko 
stebėti vyr. skautes. Kadangi mano 
mama vadovavo vyr. skautėms, aš 
daugiausiai laiką praleisdavau su 
jomis. Aš dar buvau maža ir nieko 
nesuprasdavau, nes aš manau, kad 
man tuo laiku buvo neįdomu ką tos 
„vyr. skautės” veikė.

Po kiek laiko aš įstojau į skaučių 
organizaciją ir pasidariau paukštytė, 
tada geltonšlipsė ir visada žiūrėdavau 
į vyr. skautes. Net kai buvau prityrusi 
skautė ir galvojau, kad aš norėčiau 
būti taip kaip jos kai užaugsiu. Kai 
pradėjau vyr. skaučių kan
didatavimą, aš daugiau ir daugiau 
pradėjau girdėti apie tas vyr. skautes, 
— kas jos yra, kokia jų programa ir 
t. t. Tas kandidatavimas paruošė 
mus tapti vyr. skautėmis. Per šį laiką 
aš pradėjau galvoti — ar tikrai noriu 
Pasilikti skautė? Kodėl aš noriu būti 
vyr. skautė?

Šis klausimas — kodėl aš noriu 
būti vyr. skautė? — truko man 
truputį ilgiau išspręsti. Žinoma, 
norėjau tebelikti skautė, nes man 
patinka bendrauti su draugėmis 
skautiškoje šeimoje ir taip pat noriu 
išlaikyti šeimos tradiciją priklausyti 
skautų organizacijoje. Mano tėvelis 
įsteigė oro skautus ir mano mama 
buvo labai aktyvi skaučių tunte, daug 
metų būdama seserijos vyr. skaučių 
skyriaus vedėja taip Pat, mano brolis 
yra aktyvus skautuose, bei 
akademikuose. Matydama, kad 
mano šeima.buvo ar dar yra aktyvi 
skautuose, aš irgi noriu tebelikti ir 
dalyvauti toje organizacijoje.

Būdama vyr. skautė, yra mano 
Pareiga būti Pavyzdinga kitom 
jaunesnėm skautėm. Aš tą žinau, nes 
kai aš buvau jaunesnė, aš žiūrėdavau 
į vyr. skaučių pavyzdžius ir bandžiau 
būti tokia kaip jos irdaryti tą ką ir jos 
daro. Būti pavyzdžiu kitoms yra 
didelė atsakomybė. Jaunesnės kar

tais neatskiria ar tos vyresnės skautės 
gerai ar blogai elgiasi. Jos tik seka jų 
pavyzdį. Šitą pareigą suprasdama, 
būdama vyr. skautė, aš stengsiuos 
būti geru pavyzdžiu jaunesnėms.

Kelios skautės, kai duoda vyr. 
skaučių įžodį, nebežino ar jos nori 

B. Brazdžionis

MALDA PRIE KATEDROS DURŲ 
„O cunctarum feminarum . .

Kai lakštingala šaukia ir šaukia 
Atsiliepti mane paneriuos, 
Aš į rytmečio maldą nejaukią 
Kaip į geliančią gelmę neriuos.

Atsiliepkite Katedros durys,.
Atsiverkit vitražų langai 
Ir neklauskit kolonos santūrios, — 
Jaunikaiti, nuo ko pavargai?

Pavargau nuo lakštingalų balso, 
Nuo liūdėjimo tulpių rausvų, 
Nuo mėnulio kaip marmuras šalto, 
Nuo žvaigždynų šviesaus rendez-vous,

„O cunctarum . . pragysta pilioriai, 
„Feminarum . . kaip aidas besvoriai.

tebelikti skaučių organizacijoje. 
Duodama įžodį, sesė pasižada visą 
gyvenimą pasilikti skaučių 
organizacijoje. Tai yra didelis 
pažadas ir jį duodama, kiekviena sešė 
turi gerai apgalvoti, ar ji tikrai 
sugebės ne tik save vadinti „vyr. 
skaute”, bet ar ji galės atlikti viską, 
kas yra surišta su tuo pažadu,
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pavyzdžiui, būti pavyzdys 
jaunesnėms sesėms, aktyviai 
dalyvauti skaučių organizacijoje 
(jeigu sugeba tapti vadove arba 
Prisidėti organizacijos išlaikymui). 
Bet kartais ne visos vyr. skautės nori 
turėti pareigas.

Kai aš būsiu vyr. skautė, aš 
norėsiu turėti pareigas savo tunte. 
Norėčiau būti vadovė ir mokyti kitas 
jaunesnes skautes apie skautybę ir 
kitus skautiškus dalykus taip, kaip 
mane vadovės mokė. Aš manau, kad. 
kai esi vyr. skautė, ateina laikas kada 
atiduoti savo organizacijai tą, ką iki 
to laiko iš jos ėmei.

Tapdama vyr. skaute, aš manau, 
kad aš gausiu geresnį supratimą apie 
vadovybę ir pavyzdingumą kitom 
sesėm.

Danutė Penčylaitė

Kada mergaitė yra praėjusi visus 
skautavimo laipsnius: nuo 
paukštytės iki prityrusios skautės, tas 
Parodo, kad mergaitė yra pasiruošusi 
imti didesnį atsakomybę.

Vyresnioji skautė turi galimybę 
būti pavyzdinga skautė ir parodyti 
savo jaunesnei sesei skautavimo vertę 
ir naudą. Taip pat parodyti 
pavyzdžiu, kas yra gera skautė.

Aš noriu būti vyr. skaute, nes aš 
noriu išgrįsti pavyzdingą kelią, 
kuriuo galėtų eiti jaunesnioji sesė. 
Jeigu kartais viena iš jaunesniųjų 
skaučių stengiasi nutarti, ar vartoti 
nuodingus vaistus (drugs), arba 

gerti, aš norėčiau būti tas asmuo ir 
patarti kuriuo keliu eiti. Mano 
patarimas būtų eiti skautišku keliu ir 
neliesti gyvenimą gadinančių vaistų 
ar gėrimų.

Aš norėčiau išvystyti vadovavimo 
gabumus, kad aš galėčiau patarti 
kitiems ne vien mažuose, bet taip pat 
aukštesnio lygio: pavyzdžiu, 
moralės, pasididžiavimo savo 
tautybe, savigarba ir pagarbos kitam.

Ka^a skautė pasiruošusi gauti 
mėlyną šlipsą, ji jau skaitosi subren
dusi skautė. Įvairios atsakomybės 
padeda skautei bręsti.

Vyresnioji skautė turi įrodyti 
savo sugebėjimus, ir padedanti 

"'jaunesnėms sesėms stovykloje.
Nuo pat paukštyčių mums buvo 

įskiepytos kai kurios vertybės. Kada 
mes pasiekėme vyresniosios skautės 
amžių, šitas vertybes turime plėsti ir 
ugdyti savyje.

Pirmiausia mes išvystėme prasm
ingą bendravimą su Dievu. Mes 
įjungiame Dievą į visas skautavimo 
šakas. Jis mus globoja visuomet.

Antra, mes išmokome pilniau 
suprast save bendraudamos su 
žmonėmis kitos kilmės, kitokių 
pomėgių. Mes taip pat išmokom 
gerbti vyresniuosius.

Trečias, skautybė mane išmokė 
labiau mylėti Lietuvą, mano tėvų 
gimtinę. Per skautybę aš sužinojau 
kokia graži valstybė yra Lietuva.

Aš stengiuosi, kad skautybė būtų 
mano kelrodis.

Rasa Izokaitytė

9

Norint būti vyresnė skautė reikia 
apsiimti didesnę atsakomybę ir 
Padėti išlaikyti lietuvybę ir kalbą, 
papročius ir organizacijas. Reiškia 
aktyviai dalyvauti lietuviškoj veikloj.

Lietuvybės išlaikymas prasideda 
su mažais vaikais. Tapusi vyresne 
skaute be abejo man teks pareigos 
vadovauti paukštytėm ir skautėm. 
Joms turėsiu perduoti savo 
lietuviškumą ir skautybės žinias. Per 
eilę metų šių žinių prisirinko gana 
daug.

Jauni vadovai supranta 
jaunesnius, nes jie ir patys jauni buvo 
ir žino, kaip jie jaučiasi. Mūsų irgi yra 
geras darbelis skautėms ir 
paukštytėms.

Aktyviai dalyvaujant, skautų 
organizacijoj turėjome vadovus, 
kurie atidavė savo laiką mums. Tai 
meilė artimui, kuri buvo parodyta 
skautiškumo keliu. Dabar yra mano 
eilė parodyti tą pačią meilę 
vyresniems ir jaunesniems už mane.

Tapusi vyresnė skautė, dirbsiu ne 
vien tik dėl lietuvybės išlaikymo, bet 
taip pat ir tikėjimo į Dievą.

Skautas gamtos draugas. Per 
gamtą mes pažįstame Dievo galybę 
— kad jis yra mūsų kūrėjas.

Tapti vyresne skaute yra svarbu ir 
man pačiai. Aš turėsiu progą toliau 
„augti” per skautišką veiklą. Kartu 
turėsiu progą įsigyti daugiau draugų, 
palaikyti kontaktą su-' lietuviais, 
važiuoti į vadovų kursus ir 
vadovauti, planuoti, pravesti sueigas 
ir iškylas jaunesnėms skautėms.

Taga Gleveckaitė
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Ill SKA UTAMOKSLIS ■IIRIIHII
4 iškylaujant žiemąIškylaujant arba stovyklaujant žiemą, nebūtina mokytis iš* klaidų: nebūtina sušalti, peršalti arba susižeisti, kad kitą kartą būtum gudresnis. Daug ką gali iš anksto numatyti ir tinkamai pasiruošti.

Svarbiausia problema yra šiluma. Sušalęs žmogus jaučiasi nelaimingas.Šiltos kojos skleidžia šilumą visame kūne. Kad jos būtų šiltos, batai turi jų nespausti, neveržti: geriausia dėvėti 2 poras kojinių, nei per mažų, nei per didelių, ir aulinius batus, kurie neklibėtų, bet vis dėlto leistų pirštams judėti. Galima įdėti storą vidpadį į senus aukštus kaliošus - botus ir dėvėti juos su 2 p. kojinių.Pigu pasidaryti tartum pamušą — kojinaitę iš storos, minkštos plastikos (1 inčo foam plastic) ir įdėti jį į odinius arba brezentinius aulinius batus, perkamus armijos reikmenų liekanų krautuvėje. Kad plastikos kraščiukai nebyrėtų, geriausia juos užlyginti plastikos cementu.Į tokius batus su pamušu koja kišama nuoga, be kojinaičių. Batai užvarstomi ant kelnių, kad nepribyrėtų sniego.Vieno inčo storumo minkšta plastika taip pat tinka pirštinėms (tulinėms) pasidaryti, po švarku, per pečius, kepurėn pakišti.Visa, ką dėvi, turi būti neanksta, kad tarp drabužių, apavo, pirštinių ir tavęs galėtų laikytis šiltas oro sluoksnis. Tai puiki izoliacija nuo šalčio.Kai pasidaro per šilta, nusivilk koki apatinį drabužį, neviršutinį, kad neatsirastų drėgmės prie kūno. Apatiniai iš dviejų gabalų praktiškesni už ištisinius, nes, reikalui esant, gali nusivilkti vieną šlapią dalį ir palikti antrą sausą.Yra specialių lengvų apatinių ir viršutinių drabužių, palaikančių šilumą. Jie brangoki, todėl nekiekvienas juos gali įsigyti. Taip pat puiku turėti žąsų pūkų švarką arba miegamąjį maišą: pūkai “kvėpuoja”, bet laiko šilumą. Aišku, ir jie nepigūs. Vilnoniai viršutiniai drabužiai labai geri: nuo jų sniegas, ir net lietus atšoksta.Nešaltą naktį rudas pakuoti popierius puikiai tinka lengvam miegamam maišui pamušti. Galima taip pat įkišti jį sulenktą į maišo apačią po savim.Per didelius šalčius ir sniegą pasiimk didelį gabalą tvirtos plastikos (vinyl plastic). Apsupk juo savo miegamąjį maišą ir atsigulk, tik neužklok juo savo galvos, nes jis nepraleidžia oro.Šaltyje nereikia skubėti, vis vien ar kastum sniegą, ap ruoštumei stovyklai. Giliai įtraukdamas šaltą orą, ypač pro burną, lengvai persaldai gerklę ir plaučius, o prakaitas drėkina drabužius ir darosi šalta — antra priežastis peršalti.

Veždamas reikmenis automobiliu, gali nemažai prisikrauti. Žygiuodamas su kuprine bandai išvengti nereikalingo krovinio.Per šalčius labai tinka “voyageur” palapinė su grindimis. Kai miegama atviroje palapinėje, kas nors turi budėti prie laužo, šildančio palapinės vidų.Paprastas palapines sunkoka, statyti sušalusioje žemėje arba sniege. Kirka paranki skylei žemėje prakalti, ir 3/16" plieniniai kuoliukai tvirčiausi.Prisnigus surišk du maždaug inčo storumo ir dviejų pėdų ilgumo pagalius, raidės X kryžma. Prie kryžmos pririšk kilpą, kuri matytųsi, kai užkasi pagalius maždaug pėdą po sniegu. Sumink sniegą tvirtai kojomis.Pririšk palapinės kilpas prie kryžmos kilpos.Jei ruošiesi praleisti kelias dienas toje pačioje vietoje, apdėk palapinės apačią sniegu.Nestatyk palapinių prie pat laužo, ir niekuomet nevartok krosnių uždarytoje palapinėje. Iš viso, krosnys per sunkios neštis.Laužavietei primink sniegą kietai: nereikia kastis iki žemės. Padėk kelis pagalius ant suminto, sniego ir ant jų kurk laužą. Kadangi liepsnos paprastai kyla i viršų, sniegas apačioje tik labai lėtai tirpsta.Prakurų geriausia turėti atsinešus iš namų. Neskubėk, ramiai ruoškis kurti laužą.Švarus ištirpytas sniegas tinka gerti.Giliam sniege vaikščioti reikia sniego vyžų. Jų yra įvairių sporto krautuvėse, bet dar įdomiau jas pačiam pasidaryti: gal, plačių, kaip lokio pėda, po tankumynus vaikščioti, arba pailgų, užriestais galais, atviroje vietoje dėvėti. Slidžių lazdos irgi paranku turėti, ypač kalnuotose vietose.
NEPERSILK?<

MOSNlLK. PALTĄ

BAKjęf PIRBTl 
IK APDŽIŪVĘS'__
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LENGVOJI ATLETIKA

Jau nuo ankstyvųjų graikų laikų, tai būdas kuriuo 
greičio, ištvermės, bei drąsos atletinės savybės buvo 
puoselėjamos. Senųjų laikų graikai, kurie laikė 
netobulai išsivysčiusį kūną gėda, jau senai pralenkti 
moderniųjų olimpinių atletų atsiekimais; Komandinis 
darbas yra pasidaręs moderniųjų laikų požymis.

ŠUOLIS į TOLĮ. Šokėjas „vaikšto” per orą, 
sinchronizuodamas rankų judesius.

ŠUOLIS llj AUKŠTĮ, atsiekiamas arba kūną permetant 
tokiu būdu, kad jis būtų horizontalus su stiebu arba
vertikalus.

DISKUSO METIMAS buvo senųjų olimpinių žaidynių 
įvykis.

BĖGIMO LENKTYNĖS yra trumpų (100 metrų) arba ilgų
distancijų. Perduodant batoną yra komandinių 
bėgimo lenktynių požymis.

KAMUOLIO METIMAS yra sunkiųjų svorių įvykis. 16- 
kos svarų kamuolis metamas iš 7-ių pėdų apskritimo.

KLIŪTINĖSE LENKTYNĖSE bėgikam kas 10 ar 18 metrų 
yra išdėstytos barikados. Standartinis mokyklinis 
kliūčių aukštis yra 1 metras.

IETIES METIMAS išsivystė iš senųjų laikų. Medinė ar 
metalinė ietis, 18-12 pėdų ilgio, numetama apie 
pustrečio šimto pėdų.

ŠOKIMAS SU STIEBU yra vsibėgėjusio asmens šuolis 
Į aukštį.. Čia bėgikasšokėjas stiebo pagalba išsimėtą 
netoli 20 pėdų į. aukšti... Pasiekęs atitinkamą 
aukštumą, jis paleidžia stiebą ir nukrenta į pjuvenų 
paklodę.
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tauVADOV
SKAUTIŠKŲ 
ŽAIDIMŲ

POPIETĖ

Skiltys ar būreliai gali būti 
mišrūs. •-Kiekviena skiltis turi lapą, 
kuriame ■ surašo savo vardą (ar 
skaičių, jeigu daug būrelių), visų 
narių vardus. Atspausdintame 
lapelyje surašytos visos stotys ir 
stočių atskiri uždaviniai su taškų 
skaičiumi. Taškus įrašo stoties 
vadovas ar vadovė. Jeigu nuotoliai 
tarp stočių maždaug vienodi, 
kiekvienai stočiai užtenka nurodyto 
laiko (pvz. 10 ar 15 min.) ir signalas 
gerai girdimas. (Šis aprašymas paim
tas iš 1987 m. Romuvos 25-mečio 
stovyklos).

I STOTIS. Išmatuoti medžio 
aukštį geometriniu būdu (3 taškai), 
spėliojimo būdu (2 t.); atspėti 
vandens pripilto indo (plastinio 
butelio) svorį (2); nujausti 1 min. 
laiko (visi stovi, o kai praeina 
„minutė”, atsisėda) (3), išmatuoja ilgį 
tarp nurodytų vietų (patikrinti virve 
ar iš anksto išmatuoti) (5).

II STOTIS. Gamtos kimas: 
Languotame popieriaus lape išdėtos 
keturios eilės po keturis gamtos 
daiktus; pažiūrėjus 2 ar 3 min. 
uždengti antklode ar nepermatoma 
medžiaga ir surašyti ar atpasakoti 
daiktus pagal eilę, tvarką (16 taškų). 
Mazgai: Stotyje padėtomis vir
vutėmis surišti 20 skirtingų kilpų ir 
mazgų (prie tos vietos pakabinti 
mazgų lentelę ar piešinėlį) (20 taškų). 
Iškylos kimas: tam tikrame plote 
išdėti „pamesti” iškylautojų daiktai 

(pvz. 10 — diržas, kojinė, 
peiliukas. . .) — surasti juos ir 
išvardinti (10 taškų).

III STOTIS. Įrankiai: išdėti 
įvairūs įrankiai, tačiau klaidingai 
vartojami, pvz. kirvis žemėje 
įsmeigtas, žirklėmis kerpama viela, 
pjūklas pjauna popierinę dėžę, 
liniuotė naūdojama kaip kuoliukas 
(10 daiktų po 1 tašką). Palapinė: guli 
nepastatyta palapinė, kuolai, 
kuoliukai, plaktukas. Visi užsiriša 
akis išskyrus vieną, kuris BE 
ŽODŽIŲ su savo skiltimi stengiasi 
palapinę pastatyti (20 t.).

IV STOTIS. Padainuoti dainą 
(20); viduryje „pelkės”(maždaug6x6 
m plotas) padėta „sprogstama” dėžė, 
kurią reikia iškelti iš ploto ir įdėti į 
„saugią” didesnę dėžę; netoli padėta 
virvių ir pagalių (10); nuo šakos ant 
gulinčio asmens pamažu leidžiasi 

SEKLIAI
Žaidėjų skaičius: 3—10. Amžius: nuo 12 m. žaidimo vieta: 

kambarys. Žaidimas lavina: stebėti ir logiškai galvoti.
Žaidimo vedėjas kambaryje iš anksto parengia 

žymes ir pėdsakus, iš kurių būtų galima atstatyti ko
kią kambaryje įvykusią sceną; jei reikia, jis j vaidin
tojus pasiima ir kokį žaidėją, pav.: įsivaizduo
jama. kad berniukas, pastatęs kėdę ant stalo, norėjo 
pakabinti aukštai sienoje paveikslą, bet, neišlaikęs 
pusiausvyros, kartu su kėde krito ir užsimušė, taigi, 
guli ant grindų ir prie jo galvos — kraujas — pa
piltas ant popieriaus raudonas rašalas, šalia nukritusi 
kėdė ir paveikslas, taip pat plaktukas ir vinys ar 
kas nors panašaus. Kada viskas parengta, į kambarį 
ateina kiti žaidėjai ir iš daiktų padėties, pėdsakų Ir 
kitų ženklų stengiasi atstatyti tai, kas įvyko kamba
ryje. Laimi davęs teisingiausių spėliojimų ir padaręs 
iš pastebėjimų logiškiausias išvadas.

„širšių lizdas” (lapų pilnas maišelis), 
o žaidėjai turi sužeistą žmogų išg
elbėti; netoli guli brezentas, pagalių 
(20 taškų).

j V STOTIS. Žemėlapis ir kryptys: 
iš akmenų sudėti sutartinius ženklus 
„šiuo keliu eik”, „dešinėn”, „kairėn” 
(mažesnis akmuo ant didesnio, šalia 
trečias akmuo, nurodantis kryptį (4. 
t.); iš nurodytos vietos pasakyti, kuris 
pažymėtų medžių (ar akmenų ar 
kuoliukų) iš čia tiesiai į šiaurę (4); visi 
pasisuka į nurodytą kryptį (pvz. 
pietryčius) (4); laikrodžiu ir saule 
surasti šiaurę (3 t.); atpažinti 
nupieštus 10 skirtingų žemėlapio 
sutartinių ženklų (pvz. šunkelis, 
tiltas, pelkė, miškas. . .) (10 t.).

VI STOTIS. Skautiškoji mintis: 
penki didesni lapai, kuriuose sur
ašyta po 10 klausimų apie skautų 
istoriją, įstatus, papročius. Už kiek
vieną klausimą po tašką, iš viso — 50.

1
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(Šie klausima^ „Skautų aide” bus 
surašyti atskirai kaip galvosūkiai).

VII UŽDAVINYS. Signalizuotė. 
Visi būreliai liteka toje stotyje, kurioje 
baigia eiti ratu (Žinoma, ir pradeda 
kiekviena skiltis skirtingoje stotyje). 
Kiekvienai grupei parūpinama 
Morzės abėeėlės lentelė su signalais 
„kfeida”, „nesupratau”. Kiekvienos 
stoties skiltis duotą sakinį ar žodį 
perduoda skirtingu būdu: jeigu 
kiekvienoje stotyje būtų po du 
būrelius, vienas signalizuoja vienaip, 
kitas — kitaip, vienai ar antrai 
skilčiai (čia tinka paduoti lenteles, 
kad visi žinotų, kurį signalą priimti ir 
kurį siųsti). Jaunesniems galima 
duoti perduoti „SOS”, o vyresniems, 
pvz. „Lietuva brangi” ir „Mano 
tėvynė”. Romuvoje buvo „lyginės” ir 
nelyginės” (pvz. 1, 3. . .) skiltys, 
kurios sugebėjo žinią siųsti toliau be 
klaidų. Jeigu signalas garsinis, viena 
skiltis neturėtų kitos matyti. Čia 
surašomas planelis dviem eilėm 
skilčių ar signalizuotojų, kurie savo 
tarpe pasidalina — kas skaito, kas 
užrašo, kas išskaito pagal Morzės 
lentelę (jeigu- mintinai nemokėtų), 
kas siunčia ir kas pasako, ką siųsti 
(taip visiems yra darbo).

Pirmoji eilė: 1) veidrodžiu, 2) 
viena ranka (dešinėn — taškas, 
kairėn — brūkšnys arba ilgas), 3) 
varpeliu (storu balsu varpelis — 
ilgas, plonu — trumpas),4) lapais ant 
pagalio (didelis lapas — ilgas, 
mažesnis lapas — trumpas, tarp 
raidžių užrišta žolė),. 5) spalvomis 
(šviesus daiktas — trumpas, tamsus 
daiktas — ilgas, nors tamsus miške 
neturėtų būti žalias ar rudas), 6) 
dūmais ir antklode.

Antroji eilė: 1) dviem rankom 
(ilgas*— abi, trumpas — dešinė), 2) 
būgneliu (kartą suduoti — trumpas, 
du kart — ilgas), 3) spausti ranką — 
visi susikabina, ir siunčiančioji skiltis 
ir žinią priimančioji, 4) švilpuku, 5) 
įpjaustytu pagaliuku (nulupti truputį 
žievės ar paviršiaus), 6) dūmais. 
Taškai: 20 už priėmimą, 20 už 
siuntinį '

*

2

LENKTYNĖS SU LIGONIMIS
Žaidėjų skaičius: neribotas. Amžius: per 12 m. Žaidimo . 

vieta: aikštelė.
Aikštelėje pažymėtos, kaip kad ir visose lenk* 

tynėse, pradinės ir baigmės linijos. Žaidėjai, išsiri
kiavę ant pradmės linijos, išsiskaičiuoja pirmais, ant
rais, trečiais. Trejukėse du žaidėjai susikabina ran
komis, trečias ant jų sėda (ž. piešini). Vedėjui

XX 
davus ženklą, trejukės bėga į baigmę. Laimi pirma 
atbėgusi trejukė.

Variantas I: Žaidėjai ant pradmės linijos išsiskai
čiuoja pirmais antrais. Jie lenktyniauja poromis, kaip 
kad parodyta piešinyje xx.

Variantas II; Tas pats, tik poros sustoja, kaip 
kad piešinyje y.

SAVOS
KŪRYBOS
NAKTIES

ŽAIDIMAS
Skautai ir skautės žaidimus tam

soje paprastai žaidžia prieš eidami 
gulti, dažnai vietoj kitos vakarinės 
programos, o kartais ir po neilgo ar 
prieš neilgą laužą, filmutę ar kitą 
užsiėmimą. Svarbu žinoti, kiek 
dalyvių žaidžia, ir po žaidimo 
kiekvienas skiltininkas ar kito 
vieneto vadovas savuosius 
suskaičiuoja ir praneša žaidimo 
vedėjams. Visuomet sutariame, kada 
žaidimas bagsis ir koks yra pabaigos 

signalas. Nustatomos ribos, o jeigu 
reikia — teisėjai budi prie ribų ar 
naktį keblesnių vietų(daubų, pelkių, 
sunkiai matomų tvorų. Naktiniai 
žaidimai paprastai žaidžiami tyliai ir 
be žibintų, nors šiuos saugumo 
sumetimais galima pasiimti.

Kiekvienas nakties žaidimas turi 
ypatingų bruožų. Šiame sąraše sur
inktos įvairios tokių žaidimų dalys, 
kurias pagal vietos sąlygas galima 
supinti į vientisą žaidimą. Reikėtų 
sugalvoti ir „pasaką”, kad žaidimo 
uždaviniai būtų geriau suprantami. 
Pavyzdžiui, 1987 m. Romuvos 
stovykloje iš kokių dešimties dalių 
buvo supintas žaidimas „Lietuvos 
auksas”. Planuodami užsiėmimą 
vadovai ir vadovės peržiūri 
galimybes, turimas priemones, laiką, 
gamtos aplinką ir dalyvių amžių.
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1. Praeiti pro švyturį. Skersai 
tako ar kelio pastoviu ritmu mirksi 
šviesa (žibinto), pvz. 4 sekundes 
tamsu, 3 šviečia, 4 tamsu. Žaidėjai 
truputį pastovi, susigaudo ir tada 
stengiasi neapšviesti prabėgti.

2. Nueiti iki garso. Užbaigę kitą 
dalį, dalyviai sužino, kad reikia eiti j 
garso pusę. Čia kas keletą ar keliolika 
sekundžių suskamba varpelis, 
suduodama šaukštu į dubenį arba 
pamėgdžiojamas paukščio ar 
gyvuliuko garsas. Gali būti ir muzika 
(pvz. tautinių šokių muzikos gar- 
siajuostė).

3. Pasiekti švieselę. Kur nors 
toliau kas keletą ar keliolika 
sekundžių sumirga šviesa (žibintas, 
iškeliama žvakė, saugiai pastatytas 
lauželis). Žaidėjai tyliai nueina į tą 
vietą. Švietėjas turi žinoti, iš kur bus 
einama.

4. Ypatingas įvykis. Pavyzdžiui, 
pasiekę švieselę ar laužą, turi 
nematomi stebėti įvykį — žmonių 
pokalbį, „vaidinimėlį”, o tada tyliai 
pasitraukti. Čia reikia asmens, kuris 
aktoriams praneštų, kada vaizdelį 
pradėti.

5. Sekti baltą siūlą. Kai visai 
tamsu miške, nereikia nei užsimerkti. 
Baltas siūlas ištiesiamas tarp medžių, 
kartais aukštyn į šakas, kartais po 
akmenimi ar kelmu. Visi tyliai eina, 
viena ranka siūlą laikydami. Jeigu 
siūlas kerta šiaip vaikščiojamą kelią, 
kitoj keliuko pusėje iš naujo pradėti, 
bet pradžią aiškiau pažymėti, pvz. 
šviesiu balionu, žibintu ar didesniu 
balto popieriaus lapu. Iš anksto 
patikrinti, kad žaidėjai neužtiktų 
sausų ar atsikišusių šakų — kad 
akims nebūtų pavojaus.

6. Prislinkti prie tikslo. Žaidėjai 
turi apsupti „lobio” vietą, pasiekti 
vėliavų aikštę ar laužavietę, sugrįžti į 
stovykloje nurodytą vietą. Galima 
pastatyti budinčius, pvz. 
pasislėpusius teisėjus, kurie pergar- 
siai kalbančius ar neatsargiai 
slenkančius apšviečia, kai tikslas yra 
nepastebėtiems nukeliauti.

7. Tyliai kitus praleisti. Kai 
žaidžiama būreliais ar poromis, vieni

SURIŠK KOJAS
Žaidėjų skaičius: skiltis ar kelios. Amžius: nuo 10 metų, 

vyresniems reikia didinti bėgimo atstumą. Žaidimo vieta: kam
barys. Įrankiai: virvutė kiekvienam skautui.

Variantas: kojas surišti reikia ne bet kokiu, bet 
policijos mazgu.

Re:kia surikiuoti skiltį prieš skiltį. Tarp skilčių 
yra 20 tarpas. Davus ženklą, paskirtoji skiltis 
bėga prie priešais stovinčios skilties ir ten bėgu
sioji skiltis stengiasi kuo greičiausiai bet kokiu 
mazgu surišti kito skauto kojas. Kaip tik kuris skau
tas suriša, tuoj bėga atgal į savo vietą. Teisėjas žiūri, 
per kiek laiko visiems buvo surištos kojos. Be to, 
tikrina mazgus. Už kiekvieną suklydimą teisėjas pri
skaito skilčiai minusą. Dabar bėga kojų rišti antroji 
(stovėjusioji) skiltis. Laimi žaidimą ta skiltis, kuri 
padaro mažiausia klaidų ir per trumpiausią laiką su
riša kojas kitai skilčiai.

anksčiau žaidime praeina kokią vietą 
ir tyliai susėda krūmuose ar 
paparčiuose, atsigula tarp žolių. Jie 
būna taip ramūs, kad antroji grupėjų 
nepastebi ir nueina sau. (Vėliau 
antroji grupė gali panašiai pirmąją 
praleisti, tik toliau).

8. Išsigąsti baltų rankų. Virš 
takelio pakabinamos nematomos 
virvelės (žuvavimo siūlas, tamsi 
virvutė). Šalia keliuko pasislėpęs 
asmuo gali virves taip judinti, kad 
prie jų (virš galvos aukščiu) prikabin
tos baltos pirštinės lyg erdvėje pir
myn ir atgal juda, kai žaidėjų būrelis 
artėja.

9. Išsigąsti šikšnosparnių. Visi 
žino, kad šikšnosparniai nepavojingi, 
tačiau kai jie iškirpti iš tamsaus 
popieriaus, prikabinti prie siūlų ir 
kaip nors tarp šakų ar virš kelio 
judinami, būna smagu manyti, kad 
kažkas miške kruta ir juda.

10. Pamatyti raganas. Tinkamoje 
vietoje ištempiama balta drobė ar 
paklodė. Tarp paklodės ir šviesaus 
laužo (arba gero žibinto) šoka 
raganos, kurių šešėliai drobėje 
matomi. Raganos prisitaiso nosis, 
kepures, apsiaustus, pailgina nagus ir 
t. t., kad būtų smagiau visiems.

11. Rasti paparčio žiedą. Galima 
net nesakyti, ko jieškoma, nes 

nelabai pripratę mieliau smarkiai 
bėga, šūkauja, jėga veržiasi negu 
stengtųsi slinkti, tyliai pastovėti, 
stebėti, klausytis. Nakties žaidimai 
lavina jai pritaikytas jusles ir padeda 
visiems tamsoje manytis (pvz. kai 
namai dega, nuo dūmų būna tamsu, 
o svarbu girdėti, kur garsas).

Sužinoję uždėvinį, žaidėjai dairosi, 
kol toli miškelyje ar tarp krūmų 
pamato raudoną šviesytę — žibintą 
ar raudonu stiklu apdėtą žvakę.

12. Tyliai susėsti ir laukti. 
Pavyzdžiui, pasiekę kito uždavinio 
vietą (paparčio žiedą, mirkčiojančią 
šviesą ar ypatingą garsą), žaidėjai 
tyliai susėda ir laukia. Gali laukti, kol 
visi susirenka, žaidimą įvertinti, 
truputį padainuoti, giedoti „Ateina 
naktis” ir eiti miegoti.

13. Nešti turtą ir jį saugoti. Tarp 
neštuvų (kad daugiau žaidėjų 
dalyvautų) įtaisoma kokia nors 
„auksinė” ar „sidabrinė” dėžė, kurio
je yra arba žaidimo reikmenys arba 
„auksas” (akmenys). Čia reikia 
išaiškinti, ar „pagautas” žaidėjas gali 
nešti, ar galima nešėjus gaudyti irpn.

14. Slaptais ženklais susižinoti.
Gal jau kiekviena skiltis turi savo 
vardą. Jeigu sudaromi ypatingi 
būreliai, kiekviena grupė sutaria, 
koks bu»4pS^&hptas ženklas, pvz.
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voverės garsas, pelėdos balsas ir kt., 
kad žaidimo inetu galėtų kitus 
pašaukti, įspėti, sulaikyti.

15. Atlikti uždavinį. Pavyzdžiui, 
iškelti Liatuvo? vėliavą (kai žaidimo 
„pasakai” tinka), uždegti lauželį, 
nunešti maisto ar kt.

16. Sekti balionus. Iš anksto 
protarpiais • iškabinami šviesūs 
balionai, balionų takelis. Žaidėjai 
tokį kelionės ženklą seka, kol nueina 
ligi kitokio uždavinio. Jeigu takeliai 
kirst ųsi arba jeigu reikalinga tuo 
pačiu atgal eiti, vienos krypties 
balionai geltoni, kitos — balti. Arba 
galima išdėti teniso sviedinukus, 
dideles baltas sagas arba plastikos 
burbuliukus ant žemės. Svarbu 
žinoti, ar naktį bus mėnulis. Galima 
ir saugiai išdėstyti žvakutes 
šviesiuose maišeliuose.

17. Keliauti traukiniu. Čia žin
omas žaidimas, užrištomis akimis 
žaidžiamas dienos metu. Tinka ir 
žaidimo pradžiai, kai dar nevisai 
tamsu. Sustoja žąsele, uždeda rankas 
ant priekyje stovinčio pečių. Tik 
paskutinioji žaidėja gali žiūrėti ir 
matyti, tačiau nekalba. Signalai 
perduodami rankomis: kai pečius 
paspaudžia dešinė, sukti dešinėn; kai 
abi spaudžia, tūpti; kai traukia atgal, 
sustoti; ir t. t.

18. Eiti pagal pasaulio kryptis. 
Jeigu žvaigždės matosi arba kryptį 
galima kitu būdu nustatyti, nurodyti 
žaidėjams, kurion pusėn eitina. Pvz., 
jei stovyklavietės vakaruose girdisi 
greitkelis, visiems aišku, kur vakarai; 
arba upelio šniokštimas, kažkokio 
įrankio garsas kaimynystėje. Žin
oma, galima turėti ir kompasus 
(dauguma kompasų naktį šviečia).

Visi šie uždaviniai gali būti 
žaidžiami be jokios kitos priešingos 
komandos — pakanka uždavinius 
atlikti. Jeigu žaidėjų labai daug (pvz. 
visa stovykla), galima ratu žaisti, 
kaip kokią skautoramą, arba išleisti 
kas keletą minučių. Taip pat galima 
stotis tarp būrelių išdalinti, kad 
kiekviena grupelė paruošia savo dalį, 
nežinodama, kokie kiti uždaviniai. 
Svarbu atsiminti, kad prie miško

Romuvos stovyklos kampelis Nuotr. V. Bacevičiaus

KURIŲ ILGESNĖ?
Žaidėjų skaičius: kelios skiltys. Amžius: nuo 9 m. Žaidimo 

vieta: salė ar aikštė. Įrankiai: daug įvairaus ilgio virvučių.
Nežinomoje, bet iš tolo pastebimoj vietoje Iš 

anksto reikia pridėstyti įvairaus ilgio virvių. Davus 
ženklą, kiekviena skiltis stengiasi atrasti daugiau 
virvelių ir jas tikruoju mazgu surišti į vieną ilgą vir
vę. Kurios skilties virvė ilgesnė, toji laimi.
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CHICAGO
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ĮW7 Ąžuolo iv Gintam mokykla Rūke Nuotraukos Remigijaus Belzinsko.

Banginių kiltis. ‘.Bontsukių skilti,.

Riterių skiltis. , ■ Lokių skiltis.

M
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NERINGOS KAUKIŲ BALIUS

Neringos tunto tuntininkė S. J. 
Taorienė atidaro baliaus programą.

ps. V. Klimienė praveda Kaukių 
baliaus programą.

Klausomės LSS Tarybos pirm. P. 
Molio žodžio apie VH-tą Tautinę sto
vyklą.

Neringos tunto skautės atėjo į ba
lių su kaukėmis D. Liaubienė ir V. 
Klimienė.

Spalio 31d. Clevelande įvyko gra
žus kaukių balius. Neringos tunto 
skautės ilgai ruošėsi šiam baliui, repe- 
tuodamos vaidinimą ir darydamos pa
puošimus, kostiumus ir kaukes.

Vakaras prasidėjo su kokteiliais ir 
svečių bendradarbiavimu. Taip savęs 
šnekėjosi piratas su velniuke, princesė 
su ragana, kortų kaladė su kiniečiu ir 
Afrikos turistu. Vaizdas buvo įdomus!

Salė puošta ugnies liepsnom, o 
stalai lūžo nuo skanių valgių.

Po vakarienės scenoje vyko pačių 
skaučių sukurta drama. Ragana su vel- 
niukėms atskrido iš Lietuvos. Ji prašė 
tuntininkės įsijungti į tuntą, kuriame 
priklausė tik mergaitės. Velniukės 
stengėsi pasirodyti kiek galėdamos, 
bet tuntininkė nenusileido, tik pakvie
tė "velniukiškus" svečius vėl atskristi 
į kaukių balių sekančiais metais.

Po programos prasidėjo šokiai. 
Buvo net ir tradicinis Rožių šokis, 
kurį šoko kiekviena, gavusi raudoną 
rožę.

Taip praėjo gražus ir įspūdingas 
vakaras. Kurie dalyvavo, tegul prisi
mena smagiai praleistą vakarą, o kurie 
nedalyvavo, gal nutars ateiti kitais 
metais.

Vyr.sk., Audra Bielinienė

Pokalbį veda s. G. Taoras apie 
Vll-tą Tautinę stovyklą. Salimais sėdi 
V.S; S. Gedgaudienė

C

. Klausomės pranešimą apie VH-tą 
Tautinę stovyklą. A. Bakūrž?nė, D. 
M. Kužiai, J. Taorienė ir G. Deveikis. 
Lapkr. 1 d., 1987, Clevc’. ndas.
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Neringos tunto skautės atlieka dra
mą "Ragana su velniukėmis" per kau
kių balių spalio 31d. 1987 m.

Neringos tunto baliaus svečiai: 
vyr.-vadovas G. Deveikis, S. Gedgau
dienė, K. Matonis, M. Mickienė, K. 
Jecius.

Į Neringos tunto rengtą Kaukių ba
lių atvyko ir iš toli svečių. IŠ deš. i 
kairę: skautiška šeima Mindaugas 
Leknickas, žmona dr. Liuda, duktė 
Vilija, sūnus Povilas iš Toronto ir S. 
Meilė Mickienė — Washingtonas, 

,D.C.-<

KIEKVIENĄ KITĄ PAMOKYTI MOKA, 

° SAVO PAKURTI 7AM SUNKOKA.

Visos nuotraukos V. Bacevičiaus.

Vyriausi LSS Vadovai Clevelande 
per suvažiavimą spalio 31d. — lapkr. 
1 d.: K. Matonis, G. Taoras, G. De
veikis, P. Molis, M. Mickienė, S. 
Gedgaudienė, K. Ječius, V. Staškus.
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20



ŠVENTARAGIO STOVYKLA Nuotraukos Jono Bričkaus
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1. "Paskolintų" kaklaraiščių grąži
nimas vilkiukams. Laura Kirkylaitė, 
Vaiva Ulėnaitė, Jonas Zikas ir Rytas 
Stankūnas.

2. "Nusipynus vainikėlį ant galve
lės dėjau . . ." Dalia Mironaitė, Ra
munė Kligytė ir Sigutė Šnipaitė.

3. Prie dviaukščio laužo. Davis 
Bork, Tomas Matusaitis, Gintaras 
Šnipas, Vydas Marijošius, Vilius Vi
dugiris, Romas Banaitis, Viktoras Zi
kas, Antanas Garbauskas ir Darius 
Lescord.

4. Paukštytės pakeliui į vėliavos 
nuleidimą. Lina Penikaitė, Daina Se- 
nutaitė, Laurutė Huston, Dailė Aukšti
kalnytė ir Gilija Aukštikalnytė.

5. "Bus žuvies vakarienei . . ." 
Aras Nausėda, Petras Avižonis, Pau
lius Naronis, Edvardas Kezys ir Jonas 
Bričkus.

6. Dalis stovyklos štabo. Bronius 
Naras, Giedrė Stankūnienė, Mykolas 
Banevičius ir Romas Buivydas.

7. "O kuriuo taku į brolių stovyk
lą?" Migutė Huston ir Kristina Šilba- 
jorytė.

8. Sesės akademikės. Diana Oren
taitė, Nida Cesonytė, Naida Šnipaitė, 
Teresė Meiliuvienė, Regina Zabulytė, 
Ingrida Orentaitė ir Jūratė Aukštikal- 
nienė.

9. Vėliavas nuleidus. Romas Ba
naitis, Tomas Matusaitis, Vilius Vi
dugiris, Monika Bilerytė ir Rima Zi- 
kaitė.

10. Stovyklos vadovybė. Antanas 
Saulaitis, Juozas Beniūnas, Nijolė 
Hatchey, Regina Petrutienė, Romas 
Buivydas, Bronius Nakas, Birutė Ba
naitienė ir Mykolas Banevičius.

11. "Ah, pagaliau atsistojau. 
Plauksiu! O kur būrė?" Kazys Adom- 
kaitis, Rytas Stankūnas, Robertas Ka
valiauskas ir Naida Šnipaitė.

12. Vilkiukai.
13. "Jau mes čia. O kur kiti?” Au

drė Senutaitė, Gailutė Kligytė, Daina 
Černiauskaitė, Daiva Goštautaitė, Vik
torija Garbauskaitė ir Daina Penikaitė.

14. "Lietuvos vardyne Glodas turi 
būti!!?” Antanas Saulaitis.

13 14

A TLANTO RAJONO
ŠVENTARAGIO 

STOVYKLĄ PRISIMINUS

Kiekvieną rytą budinčioji skiltis 
trijuose stiebuose pakeldavo Amerikos 
žvaigždėtąją, Lietuvos trispalvę ir ža
lią Atlanto Rajono vėliavas.

Su vėliavų pakėlimu kildavo ir vi
sa stovykla. Nuo jauniausio vilkiuko, 
paukštytės iki seniausio skautininko,- 
ės visi su ryžtu pasitikdavo naują dar
bo dieną. O darbo buvo daug! Po pus
ryčių skirstydavomės į užsiėmimus. 
Vieni į iškylas, kiti pasitobulinti pio- 
nerijoje, rankų darbeliuose, praktiškai 
atlikti patyrimo laipsnių punktus. Dar 
kiti su užsidegimu siekė specialybių.

Aišku, neapsieisi be gaivinančio 
ežero vandenėlio. Prieš pict po valan
dą ten gaivindavosi akademikai, vyr. 
skautės bei prityrę skautai ir skautės, 
gi po pietų — skautai,-ės, vilkiukai ir 
paukštytės. Greit prabėgdavo ta valan
da, o daug kas norėjo pabūti ir kitą, 
bet... laukdavo kiti darbai.

Valandą suktrukdavome tikrai ska
niai gamintiems pietums, o tada į už
siėmimus. Žaidimus, pašnekesius ir 

jų klegesį girdėjome visose Seserijos 
ir Brolijos pastovyklėse. Ir ko neiš
mokome "Šventaragyje": žinome kaip 
pasidaryti lauko virtuvę, iškepti vištą 
kuprinėje, pastatyti vartus, virvių til
tą ... O kur dainos, bendradarbiavi
mas laikraštėlyje "Kronika", ruoša lau
žams, atvirukų rašymas, — tai atim
davo taip pat nemaža laiko. Vilkiukus 
ir paukštytes atgaivindavo pavakarių 
pienas ir riestainiai, o po to — visų 
laukiamas laisvalaikis.

Paskui laikas leisti stovyklų gai
res, išklausyti pagyrimų ar papeikimų
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(nors šie labai retai pasitaikydavo), ir 
žygiuojame į didžiąją stovyklos aikštę 
zėliavų nuleidimui: raportai, džiugi- 
lantys komendanto oro pranešimai, 
nalda, himnas, vėliavų nuleidimas, 
— darbai šią dieną baigti.

Už gtros valandos visų laukiami 
pastovyklių, šakų ar stovyklų laužai. 
Daina po dainos, šūkiai, valiavimai, 
inscenizavimai, raketos. Laužavedžiai 
sušyla daugiau, nei vartus ar tiltą sta
tydami, bet nuo jų veidų niekad ne
dingsta šypsena ir visus uždeganti en
ergija. Po to naktipiečiai ir sudiev 
dienelė. Liūdnokai skamba "laba' 
nakt", bet ką padarysi — miegmaišiai 
laukia...

Didelio susidomėjimo susilaukė 
"Šventaragio" krikštorama. Tai dar 

NLEW4I IŠKYLAUJA

Pilėnų tunto skautai pusryčiauja Žiedonis, Pr. Kampe, L. ir S. Mulio- 
iškylos metu. 1987 rugpjūčio mėn. T. liai. V. Apanavičius.

niekad Atlanto Rajone nei matytas nei 
girdėtas pasirodymas 600 metų krikš
čionybės Lietuvoje jubiliejui paminė
ti. Esam dėkingi jo sumanytojams ir 
atlikėjams.

Daug ką ilgai prisiminsime, bet 
brolį Antaną Saulaitį, SJ, tai amžinai. 
Skaitai stovyklos štabo sudėtį ir neti
ki, nors ten aiškiai parašyt-: Stovyk
los kapelionas — v.s. kun. Antanas 
Saulaitis. Taip, kas rytą jis atnašauja 
Sv. mišias, o tada jis tampa: pioneri- 
jos instruktorium, virėju, laužavedžiu, 
nusiminusių ramintoju, geriausiu 
draugu visiems ...

Ir visa tai buvo rodos dar taip ne
seniai . . .

Brolis Juozas

TORONTE
PRADĖTI LSS

METAI
Lapkričio 8-sios rytą Rambyno ir 

Šatrijos tuntai su vėliavomis įžygiavo 
į Lietuvos Kankinių šventovę padėko
ti Aukščiausiam už gražius, ilgus lie
tuviškos skautybės gyvavimo metus.

S v. mišias pradedant, prelatas Pr. 
Gaida paaiškino šventės reikšmę ir ra
gino nuoširdžiai melstis. Pamokslą 
sakė kun. K. Kaknevičius, priminda
mas laikytis savo šūkio ir su pasiryži
mu kopti į kalną, o ne slinkti žemyn. 
Skaitymus skaitė d-kė Lina Mockutė. 
Aukas nešė tuntininkai; jūr. skautės 
Zita Gurklytė, D. Gurklytė. D. Par- 
gauskaitė su akompanatore Benotiene 
gražiu giedojimu padėjo visiems susi
kaupti. Užbaigus Marijos giesmę, visi 
žygiavo į Anapilio salę iškilmingai 
sueigai, kurios komendantu buvo s. 
Kast. Batūra. Priėmęs draugovių ra
portus perdavė tuntininkams. Po pa
sveikinimo įneštos vėliavos — sekė 
įsakymai.

Skautės įžodį davė Kristina Baliū- 
naitė, o iŠ paukštyčių d-vės į skautes 
pervestos užrištom akimis Minta 
Slapšytė ir Lina Karaite; v.s. D. Ker
šienė tarė atsisveikinimo žodį, išeida
ma iš tuntininkės pareigų ir perduoda
ma tunto vėliavą naujai paskirtai — 
fil. Jūratei Neimanienei.

Rambyno įsakymuose pasveikinta 
70-mečio eigos veikla. Iš vilkiukų d- 
vės į skautus atėjo Aidas Batūra, Ar
turas Geringas, Vincas Liačas, Vytas 
Mockus. Skauto įžodį davė Linas Na
rušis, Ričardas Raškauskas, Petras 
Steponaitis. "Slipsus’ uždėjo draugi
ninkas, tėvynės mazgelį užrišo tunti- 
ninkas, gerojo darbelio — tėveliai.

Linai Mockutei buvo įteiktas Gin
taro mokyklos užbaigimo ženklas ir 
pažymėjimas. Užbaigiant tunt -kas F. 
Mockus padėkojo sesei D. Keršienei 
už gerą bendradarbiavimą ir sveikino 
naują tuntininke. M

20

24



SK. VYČIU 
ir
VYR. SKAUČIŲ 
SUVA
ŽIAVIMAS

Nuotr. V. Bacevičiaus

Beaumont stovykloje spalio 10-12 
vyr. skaučių, gintarių, budžių ir skau
tų vyčių suvažiavimo dalyviai — nuo 
Califomijos ligi Toronto ir Washing- 
tono.

Vyr. skaučių ir skautų vyčių suva
žiavimo vadovai ir vadovės iš k. sktn. 

Edis Meilus, Teresė Meiluvienė, Al
dona Baltakienė, Giedrė Stankūnienė.

Visur — užrašai, klausimai, užda
viniai, pašnekesiai, diskusijos.
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TUNTI- 
NINKU 
KONFE
RENCI
JA 
1987

Nuotr. V. Bacevičiaus

Buvo ir labai rimtų temų .. .
Sktn. Algis Senkus aiškina apie 

sėkmingas ir nuotykingas iškylas pri- 
tyrusiems skautams. Brolis Senkus — 
vienas konferencijos rengėjų.

Laužą praveda ps. L. Švarcaitė ir 
ps. V. Klimienė.

Vyr. sktn. S. Gedgaudienė ir s. M. 
Mickienė.

Uždarymo apeigose suriša asmeni
nes virveles į skautybės ratą.

s. R. Belzinskas aiškina apie VII 
Tautinės stovyklos ruošą.

Eidami būreliais po tris ar keturis, 
konferencijos ir vyresnio jaunimo, su
važiavimo dalyviai skautoramoje pri
simena skautiškas žinias.

Už šv. Rašto skaitytojo Mišiose 
— Atlanto rajono stovykloje nupieš
tas kryžių "kalnas".
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OMAHA
Nuotr. G. Reškevičienė

Tarp dalies Omahos skautininkų, 
svečiai iš Čikagos: iš k. į d. II-ras ra
jono vadeiva s. G. Deveikis, VI-tas 
Vidurio r. vadas v.s. A. Paužuolis ir 
VIII-tas L.S.S. kontrolės kom. pirm. 
A. Jarūnas.

"Romuvos" v-jos liepsnelės ir gį. 
liukai sueigoje su vadovėmis, v.s.sl. 
G. Reškevičiūtė kairėje ir psl. B. 
Mackevičiūtė Barry.

Omahos miesto etniniame festiva
lyje, prie lietuvių pavilijono, progra
moje dalyvavę šaunūs lietuviukai, 
liepsnelės ir giliukai.

Omahos etniniame festivalyje, lie
tuvių pavilijone, budi s.v.v.slt. R.

i Mickevičius ir vyr. skautė A. Sakalai- 
tė.

Kaziuko mugėje prie "fantų" sesės 
ps. D. Antanėlytė-Hanson ir vyresnio
ji skautė S. Sakalaitė.
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1988, Nr.l
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SIAU1 4 s&MMZI-RWP

4613 W. 106 Pl.
Oak Lawn, IL 60453

- Pagal mano senelės pasakojimus, tai yra mano tikroji 
mama ir tėtis.

Tėvas (neatitraukdamas akių nuo laikraščio) ”Tu 
išgelbėjai paukštelį, kuris iškrito iš lizdo?... Labai gerai

Vilkiukas skautininkui: - Tu neseniai pavalgei pietus - 
nebūk perilgai vandenyje.

padarei - esi tikras gamtos draugas!”

5C. 7 41116
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