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NUO VILKIUKO IKI AKADEMIKO RUOŠKIMĖS Į
TAUTINĖS STOVYKLOS RASINIU 

KONKURSĄ!
Sukaktuvinių metų proga ’’Skautų Aidas” ruošiasi 

paskelbti rašinių konkursą 7-sios Tautinės stovyklos 
tema: skiltie^ nuotykiai, Jūros diena, stovyklos 
dienoraštis ir 1.1. Temos neišsemiamos, o iš varžybų 
neišjungiama nei tų sesių ar brolių, kurie dalyvaus kitose 
šių metų stovyklose čia, Europoje ar Australijoje.

Jau yra ir premijų mecenatas, o smulkesnės sąlygos bus 
paskelbtos kovo ar balandžio numeriuose.

”SA” Redakcija

2



70 VASARIO ŠEŠIOLIKTŲJŲ
Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme.
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tvirtas pagrindas gaunamas gyvenant 
šeimoje, kuri laikosi dorovės ir sveikatos 
principų ir stato Viešpatį aukščiau už vis
ką.

Tvirtas pagrindas taip pat gaunamas 
jaučiantis dalele tautos su praeitim, indivi
dualiu charakteriu ir bendru idealu.

Nerasi namų be dūmų, tautos be trūku
mų, bet vaikams ir kartoms nerūdijantį 
kraitį krauna, kas juose gera ir kilnu.

Mylėdami savo artimuosius iš širdies, 
atleidžiame, pateisiname arba pamirštame, 
nematome jų netobulumų.

Mylėdami Lietuvą iš širdies didžiuoja
mės esą jos vaikai; idealizuodami didžiuo
sius Lietuvių tautos žmones, semiamės stip
rybės iš jų gyvenimų ir darbų.

Petronėlė Orintaitė

BUDĖJIMAS

Mano žemė, Lietuva brangioji! 
jauną širdį, tyrą meilę tau nešu!
Rūtos šakele žalia žaliuoji, 
saulės spinduliu šypsais iš debesų...

Mirga Nemuno žydriausia juosta, 
derlium žėri vasarojai pagiriais.
— Kol audroj laivai neranda uosto, 
mūsų širdys dar namolio nepareis...

Ilgesiu budėsime šią naktį — 
Švento pažado ugniakurai liepsnos!
Mums pražys paparčio laimės raktai: 
Baltija — verdenė meilės nemarios.

(Iš knygos Liūdnai linguoja. lelija)

iriu vos
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Nesame nei siauri, nei akli, nei naivūs. 
Išeidami iš savo tvirto taško, siekiame 
mokslo, rūpinamės šių dienų problemomis, 
žiūrime plačiai.

Dar daugiau: naudodamiesi gerom pro
gom laisvame krašte, nepamirštame, kad 
ne visi lietuviai laisvi, ir todėl primename 
pasauliui apie Lietuvą.

Jokiu būdu nesame snobai, kurie įsi
vaizduoja, kad su jais viskas prasideda ir 
pasibaigia; kurie su panieka žiūrėtų į Lie
tuvos praeitį ir drįstų mažinti jos didžiųjų 
žmonių nuopelnus.

Nesame ir apsileidėliai, ignorantai, ku
rie galvotų, kad kalba nesvarbi, kad visa, 
kas sena, netikę; kurie vaikosi viso, kas 
nauja, ir nieko negali duoti savo.

Priešingai, esame giliai persiėmę noru 
savo sąlygose daryti visa, kad gražioji lie
tuvių kalba būtų gyva mūsų tarpe, kad bū
tume gerai susipažinę su Lietuvos byla ir 
kad Lietuvai būtų grąžinta laisvė.

Pripažindami kitus šio krašto gyvento
jus ir visa, kas gera šiame krašte, jaučia
mės tačiau viduj laisvi būti tokie, kokie 
esam — lietuviai, lietuviai su misija.

Mūsų ištikimybė Lietuvai sveika ir są
moninga ir puikiai derinasi su pareigomis 
ir meile gyvenamajam kraštui.

Vardan tos Lietuvos vienybė težydi!
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pasaką apie Jūrą seka
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė 
pirmoji Seserijos Vyriausioji Vadė

Buvo sau vieną kartą didelė, didelė Jūra.
Tos Jūros viduryje stovėjo didelė, didelė uola.
Ant tos uolos viršaus augo stiprus, stiprus ąžuolas.
Prie to ąžuolo kojų susuko sau lizdą balta, balta žuvėdra.
Kuomet atsistojo uola Jūros viduryje - niekas nematė.
Kodėl baltoji žuvėdra pametė krantą - niekas nežinojo.
Matė ją lekiančią vienas žvejas, šyptelėjo ir perspėti norėjo:
Paukšteli, ką veiksi tarp uolų, ten krantai nežaliuoja, paukščiai nečiauškia ...

Bet žuvėdra jo nesuprato, ar suprast nenorėjo, ir apsigyveno ant 
uolos kalno, priglaudus savo lizdą prie stipraus ąžuolo šaknų.

Neapmatomose Jūros platybėse kyšojo vienui viena uola.
Ant jos vi-. šaus kerėjo vienai vienas ąžuolas.
Prie jo šaknų glaudėsi vienui viena balta žuvėdra.
Ar ąžuolas mylėjo uolą?
Ar žuvėdra mylėjo ąžuolą?
Kas žino.

O vieną rytmetį baltosios žuvėdros lizde pradėjo čipti-judėti maži, maži 
paukštelyčiai.
Nusistebėjo žuvėdra, prasijuokė saldžiai.

Kitokios virto dienos. Paukšteliai augo, o paugterėją užniko motinos 
prašytis, kad parodytų jiems žalius krantus ir daug kitų paukščių.

Tarp Jūrų platybės pasiliko vienui viena uola, o ant jos viršaus vienai vienas 
ąžuolas...
Ar uola gailėjos baltosios žuvėdros, 
kas žino?...
Ar ąžuolas ilgėjosi baltosios žuvėdros,
kas žino?...

Ką išskaitysite šioje musų pirmosios Vyr. Vadės 
kūryboje, ką atrasite Jūros pasakoje, ką jaučiate jos 
klausime — ’’kas žino?...”

Švenčiant Sąjungos septintąjį dešimtmetį, ar nevertėtų 
susipažinti ir su mūsų pirmtakūnėmis, užbrėžusioms taip 

ryškią liniją, nusagsčiusioms taip aiškias kelio gaires.
Tebūnie tai dalelė šių Sukaktuvinių metų programos.

i Sesė Stefa
Seserijos VS
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| TAUTINIU STOVYKLŲ
i PARAŠTĖ

BROLIJA PRIIMA
SVEČIUS 

ANTROJE
TAUTINĖJE

Aukšt. Panemunė, 1938.VII.8-18

Pro garbės tribūną. . .

Liepos 10-ji — Tėviškės diena 
Brolijos stovykloje. Šefas (prez. A. 
Smetona) įteikė Brolijos vadui (pik. 
J. Šarauskui) Brolijos vėliavą. Su 
iškilmių maršu vėliava pranešta pro 
visus vienetus. Pro tribūną praėjo 
stovyklos vadija, tautinių vėliavų 
miškas, užsieniečiai. Pirmas ėjo 
amerikietis Algirdas Dikinis. Gražiu, 
energingu žingsniu pražygiavo estai, 
po jų suomiai, anglai, vengrai, 
latviai, švedas. Juos sekė mūsų 
studentai skautai. Rajonai nešė savo 
tuntų, draugovių vėliavas, plakatus ir 
savo miestų herbus.

Šefas nuvyko į garbės svečių 
stovyklą Baden Powell’io aikštėje. 
Geležinio Vilko keliu eidami, svečiai 
apžiūrėjo tvarkingą Jurbarko rajoną, 
stebėjosi Pagėgių skautų originaliu 
stalu, kuriame buvo Baltijos jūra, 
buriniai laivai, gražioji Nida. Tai ps. 
J. Vainausko kūrinys. Toliau 
stovyklavo anglai, kurie įsirengė 
praktiškai. Jie mūsų stovyklinių 
puošmenų nepripažįsta.

Anglų tarpe buvo skautas lietuvis 
Kalinauskas. Į Lietuvą atkeliavęs 
pirmą kartą, bet kalba gražiai 
lietuviškai ir žada Lietuvos niekad 
nepamiršti. Klaipėdos jūrų skautų 
rajoną puošė švyturys, laivas, tinklai 
ir kt.

Latvių ragas prezidentui

Gen. K. Goppers įteikė Šefui 
ragą, kuriuo senovės latvių viršaičiai 
šaukdavo sueigon gyventojus, ir

Jelgavos miesto albumą prezidento 
jaunystei prisiminti. Svečiai aplankė 
Mažeikių skautus, stebėjosi pavyz
dingai įsirengusių Kauno „Aušros” 
tunto d-vių stovyklomis. Kauno 
Šančių tuntas visus stebino spalvoto 
smėlio Šefo portretu, senovės aukuru 
ir baltu vaidila. Telšiai turėjo 
žemaitiškos sodybos trobų, prie
kurios augo rūtos, mėtos ir kitos 
„kvietkos”, ir muziejų su bokštu bei 
laikrodžiu, einančiu pagal Grinvyčio 
meridijaną. Suomiai atsivežę dvi 
garo virtuves, kurias 
pademonstravo.
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Gražus sutikimas buvo pas estus. 
Šefas juos pagyrė už gražų 
žygiavimą. Estai svečius pavaišino 
savo krašto duona su medumi. Jų 
stovykloje padarytas didžiulis laivas, 
kurio burės kraštai buvo nudažyti 
mūsų ir estų tautinėmis spalvomis ir 
užrašyta „A. Panemunė”. Marijam
polės rajone graži koplyčia, 
Kėdainiuose — didelė palapinė 
pasislėpti nuo lietaus visam tuntui. 
Utena turėjo gražias savo darbo 
palapines, Ukmergė — tradicinį 
Rūpintojėlį, originalų stiebą vėliavai, 
Panevėžys — gražius šiaudinius 
vartus, kurie premijuoti ir paliks 
Gihveli kursų muziejuje..Stovyklos 
lankymas baigtas pietumis 
„Pienocentro” poviljone prie 
Vilniaus gatvės.

Buitinės įrangos
Vilniaus alėjoje randame 

stovyklos policiją. Krautuvėlėje 
viskas pigu. Toliau paštas ir bankas. 
Čia galėjai ne tik atvirukus į namus 
rašyt, bet ir telegramas į Ameriką 
siųsti. Banke buvo keičiami iv. 
valstybių“ pinigai. Už pašto — 
redakcija. Laikraštį „Stovyklau
jame!” redagavo J. Ašmenskas. Ant 
gražios kalvelės įsikūrė radiofonas. Iš 
čia kasdien sklisdavo muzika, 
įsakymai, informacijos ir 
pamokymai.

Restorane galėjai „paūliavoti”, 
kirpykloje pajaunėti, pas batsiuvį 
batus susilopyti, o ligoninėje 
pasigydyti. Sk. spaudos parodai 
paskirtos 3 palapinės. Kirlys buvo 
atsivežęs didelį sk. spaudos rinkinį. 
Buvo gausus ir užsienio spaudos 
skaut. skyrius. Elektros stotis 
energiją tiekė tik radiofonui; reikėjo 
manytis tik žibalinėmis lempomis ir 
žvakėmis. Telefonų centrinę aptar
navo skautai.

Vakare Nemuno pakrantėje 
įvyko pirmas laužas, skirtas tėviškės 
garbei. Apie laužą petys į petį stovėjo 
lietuviai, latviai, estai, anglai, 
vengrai. Į laužą grįžo senoji Lietuvos 
praeitis, pasikartojo Gedimino sap
nas, kaukė geležinis vilkas. . .

vytietis M. Brazauskas

1s

Il-sios Tautinės stovyklos atidarymas. Iš d.: S. Smeto
nienė, LSS Šefas prez. A. Smetona, dr. J. Alekna, 
švietimo ministeris prof. J. Tonkūnas, generolas S. 
Raštikis, V. Bražėnas

Užsienio skautai vadai Il-je Tautinėje stovykloje

LSBII Tautinės stovyklos vadijos dalis. Iš k.: A. Matonis, 
K Laucius, J. Sąrauskas, V. Šenbergas, J. Damauskas ir 
J. Mulokas
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Prie Šefo vartų pozuoja brolis
Stovyklos policija budi T. S. uoste sausumietis ir vaidotėnas
Nemuno pakrantėje.

II TS ženklas
prez. A. Smetona su žmona ir 
vyriausybės nariais.

Prie mikrofono s. f ii. V. Bražėnas, 
tribūnoje — Lietuvos skautų Šefas

ANTROJE TAUTINĖJE STOVYKLOJE
STOVYKLAVO 1923 BROLIAI

GAUSIAI DALYVAUKIME

7-toje TAUTINĖJE STOVYKLOJE
1988 m. rugpjūčio 14-24
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ZIMBABVĖJE ĮVYKO Afrikos 
skautų ir skaučių seminaras apie 
sveikatą, kur mokoma kaip žmones 
įtraukti į visuomeninius projektus, 
mokyti šeimas apie sveikatingumą ir 
vaikučių sveikatą. Zimbabwe išleido 
pašto ženklą; skaučir^sąjūdžio 75'm. 
proga,' 'vaizduojantį skautę, 
mokančią žmones skaityti ir rašyti.

INDIJOJE jau yra pusantro 
milijono skautų ir skaučių.

BRUNĖJAUS sąjunga išleido 
pirmus savo skautiškus vadovėlius 
anglų ir malajų kalbomis.

ITALIJOS abi skautų sąjungos 
susijungė į vieną organizaciją. Abi 
grupės daug, bendradarbiavo, bet 
norėjd sumažinti visą administraciją į 
vieną vietą.

PRANCŪZIJOS SKAUTAI 
TURI KASDIENĘ RADIJO 
PROGRAMĄ Paryžiuje, 100.2 FM 
bangomis nuo 3 ligi 7 vai. popiet. 
Skautų draugovės trečiadieniais 
praveda savo 2 vai. programas, 
kuriose būna diskusijų, pokalbių, 
skautiškų žinių ir lavinimo dalykų, 
filmų bei knygų recenzijos, kapelionų 
pašnekesiai ir daug įvairios muzikos. 

statyti lengvos ir saugios statybos 
namelius. Salvadoro, Graikijos ir 
Meksikos skautai padėjo atstatyti 
namus po žemės drebėjimų. Šri 
Lankoje skautai kasė šulinius. Kitur 
statomos sanitarinės išvietės, 
mokoma apie sveikatą, ugdomos 
visuomeninės grupės.

FILIPINUOSE šiuo metu yra du 
milijonai skautų (berniukų) — tai 
trečia skaičiumi sąjunga pasaulyje. Iš 
keturių krašto berniukų, vienas 
priklauso skautams. Filipinų skautai 
dirba sveikatos, kanalizacijos ir 
medžių sodinimo projektuose. 1959 
m. čia įvyko X-toji pasaulinė skautų 
stovykla (jamborė), pirmoji ne Eu
ropos žemyne.

PASAULINĖ skautų stovykla 
(jamborė) įvyko sausio mėn. 
Australijoje.

PASAULINĖ SKAUTĘ 
KONFERENCIJA (31-oji) įvyko 
Melbourne 1988 sausio 11-15 
dienomis. Dalyvavo 150 šalių skautų 
atstovai, kalbėdami už 16 milijonų 
skautų.

MALDIVŲ SALOSE 
skautavimas prasidėjo vilkiukrj 
draugove 1961 m., odabar šiame 
Indijos vandenyno salyne yra 
tūkstantis skautų. Netrukus sąjunga 
tikisi būti priimta į pasaulinį sąjūdį.

PASTOGIŲ BENAMIAMS 
METAI, PASKELBTI 1987- 
tiesiems Jungtinių Tautų organizaci
jos, atsiliepė į reikalą, kurį įvairių 
kraštų skautų sąjungos jau daug 
metųjaučia. 2000-taisiais metais pusė 
viso pasaulio gyventojų gyvens 93- 
juose miestuose, kurių 80 bus 
besivystančiuose kraštuose. Rytų 
Afrikos skautai išmoko kaimus

PHILIPPINES
Kapabirang Scout ng 

Pilipinas

TONIZUOS IR Prancūzijos 
skautai kartu statė gimnazijos tvorą, 
valė šulinius, sodino palmes ir valė 
pajūrius. Dalyvavo šimtas skautų iš 
Europos ir 200 iš Afrikos.
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PASAULINIS SKAUTŲ CEN
TRAS apklausinėje visų kraštų 
sąjungas apie skautiškas programas. 
Paaiškėjo, kad ketvirtadalis visų 
sąjungų turi šaką mažiems ber
niukams nuo 5 iki 8 metų amžiaus. 
Pusė šių grupių yra mišrios (ber
niukai ir mergaitės).

KANADOS Tarptautinis fondas 
padėjo išleisti leidinėlį skautų ir 
skaučių sąjungoms apie svaikų 
ugdymą ’’Help children grow” 
(Padėkime vaikams vystytis).

help children grow

EDINBURGO kunigaikščio 
žymuo teikiamas jaunuoliams nuo 14 
iki 25 m., kurie pasižymi tarnybos, 
uždavinių, sugebėjimų ir 
sveikatingumo srityse. Jau nuo 1956 
m. apie 50 kraštų šią programą vysto 
lygiagrečiai su mokyklomis, 
skautavimu ar kitomis programomis. 
Neseniai du Kanados prityrę skautai 
pasiekė „sidabrinį” žymens laipsnį, 
net įgydami lakūno leidimą — abu 
keliauja kėdėse su ratais.

KANDERSTEG yra 1932 m. 
pradėtas skautų centras Šveicarijos 
Alpėse prie Berno. Kasmet 
tūkstančiai skautų- ir skaučių čia 
stovyklauja, iškylauja ir lavinasi. 
Centro paveikslą nupiešė pats skautų 
įkūrėjas Baden-Ppwellis.

BENINO skautų sąjunga pradėjo 
žemės ūkio technikų mokyklą, kurios 
25-iom vietom atsirado 235 kan
didatai. Todėl priėmė 60 — kiek 
sąjungos ištekliai leido.

HONG KONGO skautai vėl 
j atidarė skautų draugovę kaliniams.

78 kaliniai įsijungė į vienetą, o 19 
sargų ir kitų tarnautojų išėjo skautų 
vadovų lavinimo kursus.

SENEGALO skautai įjungė 
garsų to krašto dainininką į savo 
vajų, kuris remia skautų tarnybas — 
statyti ambulatorijas, kasti šulinius, 
mokyti saugių ir taupių krosnelių 
statybos, sodinti medžius.

NEP ALIO skautai per visą šalį 
moko žmones kovoti sui dehidracija 
— kaip vandens, druskos ir cukraus 
mišinys gali išgelbėti mažų vaikų 
gyvybę.

ŠVEDIJOJE skautės ir skautai 
naudoja ypatingą kompasą tiems, 
kurie nelabai gerai mato: kompaso 
strėlę ir užrašus išskaito jautria 
ranka. Kadangi sunku skautišką 
spaudą skaityti, sąjunga leidžia 
magnetofono juostelėje įrašytą laidą.

PASAULINIAM SKAUTŲ 
CENTRUI Šveicarijoje buvęs JAV 
skautų sąjungos pirmininkas 
paaukojo vieno milijono dolerių 
fondą centro kasdieniems reikalams,

DANIJOJE išleistos suvenyrinės 
lėkštės, kurių pelnas skirtanas’tarp- 
tautiniams skautų projektams^ 
Sienoje kabinamos lėkštės vaizduoja 
abu Baden-Powellius.

S
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Kalbininkams neprieinant prie 
patogiausio vardo „ vadeivoms,-ėms” 
pakeisti, siūlau juos vadinti 
Vyriausių Skautininkų įgaliotiniais 
arba atstovais. Juk vadeivos,-ės tai 
asmenys, kuriuos Vyr. Skautininkai 
patys pasikviečia į vadiją. Šie 
asmenys yra Vyr. Skautininkų „akys 
ir ausys”. Todėl įgaliotinio ar atstovo 
vardas būtų tinkamiausias; v. s. Ant. 
Paužuolis.

* * *

Pritariu siūlymui, kad reikia 
keisti pavadinimų „vadeiva- 
vadeivė”, nes literatūroje šie žodžiai 
vartojami pajuokai išreikšti. Neat
simenu, ar buvo pasiūlyta, rodos, 
prūsiški vadų pavadinimai „rikis” ir 
„rikė” — taip pat senovės lietuvių 
kariuomenės vadai; j. v. s. Bronys 
Stundžia.

♦ * *

SESĖS
PAULINOS 
BRANGIAM

ATMINIMUI
Atlanto rajono sesės ir broliai 

praėjusių metų birželio mėnesį 
suskrido Bostonan jau į 29-tą ra
joninę sporto šventę, kurios metu 
įvyko viena įdomi ir prasminga 
naujovė: šalia tradicinių taurių, 
medalių bei pažymėjimų laimėto
jams, Liet. Skautybės fondas įsteigė

AR VADEIVA 
BLOGAS ŽODIS?

Neseniai pasibaigusiuose LSS 
Vadovybės Rinkimuose buvo 

; pasisakyta įvairiais skautiškais 
reikalais, tarp jų ir vadeivos 
klausimu:

— padovanojo šventei pereinamąją 
taurę, skirtą sesės v. s. Paulinos 
Radziulytės-Kalvaitienės (mirusios 
1986 m. Bostone) atminimui.

Sesė Paulina, pasižymėjusi lengv. 
atletikoje ir pasiekusi krūvą Lietuvos 
rekordų, čia darbavosi vilkiukų 
vadove, Kaziuko vaidinimų ruošėja 
ir kt.

Taurėje įrašyta: „Iškiliausiai 
skautei ar skautui LSS Atlanto 
Rajono skautų sporto šventėje”.

Pridėtoje nuotraukoje matome: 
New Yorko sesei Nidai Stankūnaitei, 
’S? m. žaidynių guviausiai spor
tininkei, perein. taurę įteikia 
skautininkai Kalvaitis ir Č. Kiliulis.

Jau keletą kartų esu pasisakęs, 
kad būtinai reikia keisti labai 
nevykusį vadeivos ir vadeivės vardą. 
Vadeiva yra bendrinės giminės var
das —jis tinka ir vyrams ir moterims, 
turi menkinamąją, neigiamą reikšmę. 
Vadeiva reiškia: blogas vadas ar 
bloga vadė; v. s. Juozas Vaišnys.

* * $

Panaikinti reikėtų ne rajonų 
vadus, bet vadeivas-vadeives, tačiau 
ne dėl tų vardų menkavertiškumo (?), 
bet tik dėl to, kad daug kur jie jau 
nebereikalingi: skautų,-čių skaičiui 
■sumažėjus, jau daug kur veikia 
mišrūs vienetai. Šių vienetų priežiūra 
turėtų rūpintis tik rajonų vadai ar 
vadės; s. Juozas Vaičjurgis.

* * *

Lietuviai skautai turime ir kitų 
įdomių vardų, kurių nepaaiškina nei 
kalbininkai nei žodynai. Kaip pas 
mus atsirado skiltininko vardas? Ką 
skautams davė Vydūnas, ar teisingas 
žodis yra „vimpilas”? Ar didvyrė 
tikrai yra didelė vyre?

Apie „nužemintus” vadeivas ir 
kitas įvairoves skaitysime 
ateinančiame „Skautų Aide”.

7-ji TAUTINE STOVYKLA

1988 m. rugpjūčio 14-24

Canton, Ohio
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GERI DARBELIAI SAU IR KITIEMS
Štai 20 įvairių sumanymų, kaip 

galima kitiems žmonėms padėti ir 
savo gabumus panaudoti. Kai kurie 
padeda globoti gamtą, protingai ište
klius naudoti, kiti - apjungia jaunus 
žmones, draugų būrelį ar skiltį. Kai 
kuriem reikia kitų pagalbos - vadovų, 
tėvelių, pažįstamų, valdžios įstaigų.

1. Pasisiūlyti padėti išteklių 
rinkliavai - padėti rinkti ar skelbti 
rinkliavą tų gaminių, kurie gali būti 
vėl naudojami pramonėje: skardinės, 
popierius, metalo gabalai, stiklas ir 
buteliai. Sužinoti, kur apylinkėje tokie 
dalykai renkami (ir neretai už juos 
mokoma).

2. Įrengti paukščių lesyklas 
parkuose, prie senelių namų, ligoninių 
kiemuose, prie mokyklų - ir lesyklas 
prižiūrėti.

3. Knygas apyvartoje laikyti - 
rinkti vartotas knygas ir perduoti kny
gynams, senelių prieglaudoms, ligo
ninėms, parapijoms ar kitoms įstai
goms.

4. Rašyti laiškus įmonėms, 
kurios triukšmu, dūmais ar kitais 
būdais teršia aplinką ir gamtą. Ištirti 
aplinkybes, pasitarti su kitais, surasti 
daugiau norinčių prisidėti.

5. Rinkti rankdarbių priemones 
įvairiems centrams - vyresnio amžiaus 
žmonių būstinėms, pensininkų klu
bams, vaikų darželiams, skaptų viene
tams, pvz. kiaušinių dėžutes, drabu
žiams pakabiklius, pieno plastmasės 
butelius, aliuminiaus lėkštes, popie
riaus tūteles.

6. Suburti draugų ar savo skiltį ar 
draugovę įjungti į kokį nors gamtos 
projektą.

7. Miestuose yra daug tuščių 
plotų. Paversti juos į gėlių ar daržovių 
sodelius (tam net duodama pinigų kai 
kur) arba'į žaidimų aikštę vaikams.

8. Susitarti tam tikrą kelio ar 
gatvės dalį švariai užlaikyti - surinkti 

butelius, skardines, popierius. Pradėti 
ar padėti pakelės švaros vajų savo 
apylinkėje.

9. Suruošti parodėlę mokykloje, 
knygyne ar kokiam klube apie Lietu
vą, apie gamtą ar kitu visuomeniniu 
klausimu.

10. Kaip su dviračiais jūsų 
apylinkėje? ar vaikai saugiai važinėja? 
Užtikrinti, kad būtų dviračiais pra
tintis stotys, dviračiams šaligatviai ar 
kitaip pažymėtos vietos, ypač kur 
daug važinėjama. Kaip su gatvių užra
šais, kur daug dviračių pervažiuoja?

12. Kokiam visuomeniniam 
projektui jūsų apylinkėje reikai 
pinigų? Parinkti vieną ir jam padėti 
lėšas plakatais, rinkliava, reklama ar 
kokiu darbu sutelkti. Gal visi skautai 
ir skautės gali iŠ savo pinigų kokiam 
tikslui padėti?

13. Surengti mugę ar kokį išpar
davimą - rankdarbių, iš sėklų ar ataugų 
užauginti gėlių ar krūmelių.

14. Išparduoti ar pardavinėti limo
nadą, pyragaičius, senas knygas ar bet 
kokius daiktus geram tikslui.

15. Surengti vaidinimėlį, laužą ar 
kitą programą visuomenėje, parapijoje,

SKAUTAS NAUDINGAS
IR PASIŠVENTĘS
Iš vaikystės skautas 
Mokosi budėti, 
Kad išmoktų dirbti, . 
Galėtų padėti.
Jauno skauto darbas 
Nėra sudėtingas’—■' 
Rūpintis užaugti 
Žmogumi naudingu. 

i mokykloje. Už įėjimą prašyti tuščios 
skardinės, senų laikraščių, arba kitaip 
panąudojiamų dalykų - lietuvišką 
dirbįnį, lietuvišką knygą, seną 
fotografiją...

16. Susitarti su kaimynais ir jų 
Šunį pavedžioti, žolę nupjauti, sniegą 
nukasti.

17. Pačiam ir su draugais įsigyti 
I kokį nors viešą pažymėjimą, pvz.,

plaukimo, pirmosios pagalbos, vaikų 
priežiūros, dviračių kurso ar panašiai.

18. Surengti kokį nors "mara
toną" ar "valgio-ramą" - čiuožimo, 
dainų, pasakų, dviračių ar bet kokio 
kito užsiėmimo "atoną" ar "ramą".

19. Su draugais, šeimos nariais ar 
‘ skautišku būreliu apsiimti įvairius

darbelius atlikti, pvz. prie parapijos 
bažnyčios lapus grėbti, sniegą kasti, 
šiukšles iš rūsio išnešti, suolus 
nuplauti. Arba senelių gėlių daržus 
ravėti, tvoreles nudažyti.

20. Rinkti senus ar naudotus dra
bužius išpardavimams ar šalpos įstai
goms, arba taisyti žaislus, paveikslus 
ar jų rėmus, tokius daiktus, kuriuos 
vėl galima naudoti.

Todėl skautas budi,
Dėl to jaunas nori,
Kur reikia padėti, —
Skuba savanoriu,
Nes jis visad mena,
Kad raiščio mazgelį,
Tik atlikęs žygį,
Atsirišti gali.

Stasys Jakštas
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tau,VADOVE
GALVOSŪKIS 

„DAINUOKIME”

(Iš III Tuntininkų konferencijos skautoramos)
1 Paniūniuoti lietuvišką lopšinę.
2 Kiek užrašyta lietuvių liaudies dainų?
3 Kurių dainų randame daugiausia, vyrų ar moterų?
4 Ką lietuvių liaudies dainos sako apie karą, karus?
5 Kas yra sutartinės?
6 Senovinės lietuvių dainos neturi rimo, nes ritmas 

svarbiausias. Jei liaudies daina rimuoja, kokio 
senumo galėtų būti?

7 Išvardinkite tris dainas su beprasmiais žodžiais 
(seniau vadintos „giesmėmis”, dainuojamos 
balsais).

8 Prisiminkite tris Palyginimus dainose.
9 Kokių mokame dainų rūšių — bent tris!

10 Išvardinti tris lietuviškas dainas apie gamtą.
11 Išvardinti bent vieną vaikų dainą.
12 Paminėti vieną dainą rateliui, žaidimui ar šokiui.
13 Dabar Lietuvoje ir išeivijoje minima 100 metų 

sukaktis nuo liaudies dainų harmonizuotojo, 
kompozitoriaus ir chorų vedėjo (Pavardė?).

14 Išvardinti ar Po vieną eilutę Padainuoti tris 
lietuviškas skautiškas dainas.

15 Mūsų dainynėliuose lietuviškų dainų (ne tik 
■ lietuviškais žodžiais, bet lietuvių kilmės) yra koks 
j nuošimtis, kokia dalis?

16 Pasakyti vieno išeivijos choro Pavadinimą.
17 Kokios rūšies daina yra „Pražydo jazminai”?
18 Kada Paskutinį kartą dainavote Prieš šį 

suvažiavimą (ar Prieš atsakydami šiuos 
klausimus)?

19 Mūsų stovyklose kiek Paprastai būna dainų laužo 
Programoje (vidurkis)?

20 Padainuokite vieną dainą su judesiais.
Atsakymai

1: Paniūniuoti. 2: 400.000.3: Mdterų. Vyrų dainos
— baladės — išnyko. 4: Karai neišvengiami, tragiški
— žūsta, negrįžta, žirgelis vienas Parbėga. 5: 

Senoviškiausios lietuvių liaudies dainos, dainuo
jamos keliais balsais. Dažnai turi beprasmių žodžių
— ritmas svarbiausias. 6: Tik 200 metų ar mažiau 
(rimas atsirado apie XVIII amžiaus galą ir XIX a. 
pradžią). 7: Dainos su „lylia”, „tatato”, „sadauto, 
džium. . .” 8: Bernelis dobilėlis, balta lelijėlė 
(mergelė), ąžuolėlis — sūnaitėlis. .. 9: Meilės, 
šeimos, karo, darbo, gamtos, vaikų, Papročių 
(vestuvių, krikštynų. . .) 10: Pelėda, Gale lauko toli, 
Klausė žvirblis. 11: (Išvardinti). 12: Jurgeli, meistreli; 
Kalvelis, Noriu miego. . . 13:Stasys Šimkus. 14: Ėjo, 
skautas iškylauti, Tas Puodas. . . 15: Apie trečdalis.
— kitų dauguma yra išversta iš vokiečių, lenkų, rusų 
ir kitų kalbų. Lietuvių liaudies dainų žinoma apie 
400.000. 16: Pavyzdžiui, Dainava, Čiulionio -an
samblis, Perkūno vyrų choras, Volungė, Pavasaris ir 
kt. 17: Partizanų daina. 18: (Atsakyti). 19: 16. 20: 
Aguonėlė, Laužai liepsnoja vakaruos, Žemė kėlė 
žolę. . .

''Ofc ^r- W

TRYS LAZDOS.
Žaidėjų skaičius: 2 skiltys. Amžius: nuo 12 m: Žaidimo 

vieta: aikštė. Įrankiai: 3 skautiškos lazdos, virvutės.
Trys lazdos, A, B ir C, sukasamos ; žemę. 

Tarpai tarp jų maždaug po 25 m ir sudaro 
trikampi. Viena žaidžiančių skilčių stovi prie lazdos 
A ir kita prie lazdos B. Abiejų skilčių skautai turi 
kiekvienas po dvi virvutes (skiltis A turi, pav., rau
donas virvutes, skiltis B — baltas).

Žaidimo vedėjas pasako kokio nors mazgo pava
dinimą ir švilpteli;, Kiekvienas žaidėjas riša.pasa
kytąjį mazgą ant savo skilties lazdos; tai padaręs, 
bėga prie lazdos C ir tą patį mazgą suriša ant jos.

Žaidimo vedėjas antrą kartą sušvilpia ir skai
čiuoja, kurios spalvos daugiau virvučių yra ant ląz- 
dos C. Laimi skiltis, kurios skautai per tą IŠiką su
riša daugiausia mazgų ant lazdos C.

Žaidimui reikia 3 teisėjų: po vieną prie A, B 
ir C lazdų.

1
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MUSŲ JAUNIAUSIEJI
- KAS JIE TOKIE?

Kiekvienas vaikas kitoks — 
kiekvienas kaip nors atspindi savo 
namus, šeimą, kiekvienas kitaip juda 
ir veikia, kiekvienas ką nors mėgsta ir 
kitų dalykų nemėgsta. Tačiau jauni 
vaikai bendrai siekia šių dalykų: 
malonumo, meilės, pasitikėjimio, 
vadovavimo, nuotykių, judrios 
veiklos, savistovumo, naujų sugebė
jimų, padrąsinimo, žinių, draugystės, 
supratimo, pastogės, maisto.

Vaikai skiriasi, tačiau jie panašūs. 
Šis sąrašėlis neužtikrina, kad 
kiekvienas vaikas tais metais taip 
jaus, galvos ir tokius reikalavimus 
turės. Kai kurie dalies nepergyvens. 
Tačiau štai bendros vaikų reikmės ir 
ypatybės:

Šešerių metų

Vaikas lėtai auga, reikia poilsio 
(neturėtų namo grįžti nuvargęs) — 
labai nori išmokti — veržlus — 
elgiasi nepastoviai — neilgai dėmesį 
išlaiko — sunku apsispręsti — 
mėgsta būrelio užsiėmimus — sugeba 
savaime vaidinti ir mėgsta persirengti 
— labiau išmoksta darydamas, o ne 
Rausydamas — nori tvarkos — gali 
būti savanaudiškas — mėgsta 
paliesti, maišyti, naudoti — mielai 
pradeda ką nors, bet dažnai 
nusimena prieš pabaigdamas — 
nepaprastai moka vaidinti ir įsivaiz
duoti — labai judrus — nesugeba 
organizuoti — vaizduotė labai vaiz
di.

Seį.iynerių metų

Jautrus savo bendramečių ir 
suaugusių nuomonei — pradeda 
skirtis berniukų ir mergaičių 
domėsiai — energingas, bet lengvai 
nuvargsta — sunkiai atsietai 
(abstrakčiai) galvoja — labiau linkęs 
save peikti, todėl ieško pritarimio, 
paramos — pagyrimas gerai paveikia 

— pamažu ir pastoviai bręsta — 
prasideda rodytis sugebėjimas 
vadovauti — gali pradėti būti 
smarkus.

Aštuonerių metų

Perdaug nesirūpina ir labai 
užsidegęs — nerūpestingas ir 
triukšmingas — kreipia dėmesį į 
kitus — mėgsta į save dėmesį atkreip
ti — rūpestingai dirba — labai gerbia 
asmenis, kurie gerai dirba — mėgsta 
kalbėti — protiniai imlus, viskuo 
domisi — kartais labiau prisiriša prie 
motinos — vystosi natūralūs būreliai
— mergaitės ir berniukai skirtingais 
dalykais domisi — daugiau turi 
užsidegimo negu išminties — labiau 
ištikimas savo draugų grupelei negu 
suaugusiems, — geriau supranta 
savo sugebėjimus — gali vaidinti 
organizuotuose nesudėtinguose 
vaidinimuose — mėgsta visokius 
daiktus rinkti — mėgsta grupinius 
žaidimus.

Devynerių metų

Gan protingas, patikimas, at- 
sakomingas — stipriai jaučia, kas 
gera ir kas bloga — žymios 
asmeninės ypatybės ir sugebėjimai — 
vystosi ilgesnis susidomėjimo laikas, 
netaip išsiblaško kaip jaunesni — 
mėgsta perdėti — veržlus ir mėgsta 
varžybas — mėgsta pasakas, gamtos 
nuotykius ir ritminę muziką — 
kartais vagia — gali imtis at
sakomybės, nes patinka būti 
patikimam — truputį supranta 
pinigų ir laiko vertę — jį traukia 
būrelis, grupė (skiltis) — nori viską 
tobulai atlikti, nors ir nusimena gan 
lengvai — pasako savo nuomonę ir 
kritikuoja suaugusius — patinka 
kartoti — mėgsta gyvulius — dažnai 
nerangus — vystosi vaiko smalsumas
— mėgsta tai, kas smagu (nebūtinai, 
kas ko nors išmoko) — mėgsta 
vaidinti, aprangą ir pasakojimus — 
pradeda pajusti savo jausmus, nors ir 
nekreipdamas dėmesio į kitų žmonių 
nuotaikas.

10, 11 ir 12 metų

Fiziologiniai sparčiai vystosi — 
grupelė, draugų būrys labai, labai 
svarbus — pradeda suaugusiems 
prieštarauti — ginčijasi, garsiai kalba 
ir pešasi — nori suaugusio meilės, 
dažnai įsimylį — nori būti vyresnis 
amžiumi — gali ilgai kuo nors 
domėtis ar užsiimti — labiau nori 
kartu su kitais būti ir veikti — ieško 
nuotykių, gali iškylauti ilgiausius 
nuotolius, nieko neboja — labai daug 
protinio judrumo: gamtos paži
nimas, tikslieji mokslai, dainas gerai 
išmoksta, visokius amatus — reikia 
labai daug programos ir užsiėmimų 
— apsiims uždaviniais ir pareigomis 
virtuvėje — mielai dirbs prie pioneri- 
jos ar kokios statybos — mėgsta 
uogauti, grybauti ir žuvauti — 
domisi menu — nori bent dalį savos 
programos planuoti — aiškiai turi 
atsakomybės jausmą — gerai 
išsivysto sąmojis (humoras) — 
supranta apie teisingumą žaidimuose 
ar ryšiuose — mėgsta kalbėti apie 
namus ir sugyvenimą šeimoje — 
privatumas ir paslaptys jam svarbios, 
nes tai prisideda prie savistovumo, 
nepriklausomybės jausmo.

7-ji TAUTINĖ STOVYKLA

1988 m. rugpjūčio 14-24

Canton, Ohio

Be tavęs bus neįdomi
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GALVOSŪKIS APIE

TAUTINES STOVYKLAS

Atsakyti klausimus. Iš III Tuntininkų konferencijos 
skautoramos.

1 Kodėl Tautinės stovyklos vyksta kas 10 metų ir 
kai metai baigiasi skaičiumi 8?

2 Kur Įvyko pirmosios dvi Tautinės stovyklos?
3 Kurioje iš šešių Tautinių stovyklų buvo 

daugiausia stovyklautojų?
4 Kuri Pagrindinė Tautinė stovykla vyko Australijo

je?
5 Ką reiškia ,,papildomoji” Tautinė stovykla?
6 Kuri Tautinė stovykla vykodvie-jose vietose tuo 

Pačiu metu?
7 Kur ir kada bus septintoji Tautinė stovykla?
8 Kaip vadiname stovyklas tarp Tautinių) stovyklų, 

kai meta[ baigiasi (skaičiumi 3?
9 V s. V. Šenbergas (pirmasis LSS'tuntininkas) 

buvo kurių Tautinių stovyklų viršininką-?
10 Kuri Tautinė stovykla neturėjo stovyklos 

ženklelio, simbolio ar dainos?
11 Kurios Tautinės stovyklos daina yra „Laužai 

liepsnoja vakaruos)"?I
12 Kokia yra II Tautinės stovyklos daina?
13 Kur Įvyko didžiausioji' išeivijoje 

Tautinė stovykla?
14 Dabar turime Ąžuolo ir Gintaro vadovų mokyklas 

ir stovyklas. Kada jvyko pirmoji Lietuvoje vadovų 
stovykla?

15 Kodėl 1933 metais Palangoje buvo didžiulis 
Lietuvos skautų ir skaučių sąskrydis?

16 Kokia stovykla vyko Beaumon.t stovyklavietėje, 
Ohio?

17 Kur buvo „Aušros” stovykla ir kada?
18 Kiek Tautinių stovyklų buvo Europoje, kiek bus 

buvę Jungtinėse Amerikos Valstybėse (Įskaitant 
VII TS)?

19 Kurioje ar kuriose Tautinėse stovyklose dalyvavo 
šios grupės ar būrelio nariai? (Arba šis „Skauto 
aido” skaitytojas?)

20 Kokj klausimą norėtute klausti apie Tautines 
stovyklas?

Atsakymai

1: Lietuvos Nepriklausomybė Paskelbta 
1918.11.16 Vilniuje, Lietuvosskautaijsisteigė Vilniuje 
1918.XI.1. 2: Aukštojoje Panemunėje prie/auno ir II 
TS skautės buvo dar Pažaislyje Prie Kauno ir Nemuno 
upės. 3: II TS, 1938 metais buvo 2000 skautų ir 400 
skaučių. 4: Vl-toji TS, 1978 sausio mėn., Gilwellio 
parke Prie Melbourno. 5: Kai nevisi galij vieną vietą, j 
Pagrindinę suvažiuoti, keliose vietose būna 
Papildomosios (angliškai ”Join-in-jamboree) — IV, V, 
VI irVII turėjo arturės Papildomąsias. 6: III TS 1948, 
viena Prie Baltijos jūros, kita Alpių kalnuose, abi 
Vokietijoje. 7: 1988.VIII.14 — 2,4, Canton, Ohio, JAV, 
"Seven Ranges” stovyklavietėje. 8: Jubiliejinė 
stovykla, 1953 Niagarh, Ont., 1963 CaPe Cod, 1973 
Beaumont, Ohio, 1983 Aurora, Ont. 9:1 TS 1928 ir II 
TS 1938. 10: I TS - 1928 m. 11: IV TS 1958 m. 
Highland Parke, Michigan. 12: „Atgimė Tėvynė”, 
1938. 13: Rako stovykloje, Michigan, V TS, 1600 
dalyvių. 14:1923 Karmėlavoje Prie Kauno, vadovavo 
v. s. Valdemaras Šenbergas. 15: Lankėsi Lietuvoje 
skautų Įkūrėjas lordas Robertas Baden-Powellis, lady 
Olave Baden-Powell ir daug anglų skautų. Lietuvių 
buvo 1732 dalyviai. 16:1973 m. jubiliejinė, dalyvavo 
1200. 17: 1983 jubiliejinė, Aurora, Ontario, Kanada. 
18: Europoje I ir II TS Lietuvoje, III TS Vakarų 
Vokietijoje; JAV IV Michigane Prie Detroito, V TS 
Rakė, VII Canton, Ohio. 19: (Pasakyti). 20: Atsakyti.

TARNAS,.
Žaidėjų skaičius: 5—10. Amžius: nuo 12 m. Žaidimo vieta: 

kambarys. Lavina: atmintį.
Žaidėjai įsivaizduoja, kad ateina į valgyklą ir 

šaukia „tarną" (vieną žaidėjų). Žaidėjai pas tarną už
sisako po vienodą skaičių (3 ar 4) valgių ar gėrimų.

„Tarnas", išklausęs užsakymus, eina į „virtuvę" 
(kaimyninį kambarį) ir tenai užsirašo pieštuku ant 
lėkščių (popieriaus gabaliukų) tai, ką užsisakė kiek
vienas svečių. Paskui grįžta pas svečius ir paduoda 
kiekvienam tai, ką jis buvo užsisakęs. Už kiekvie
ną klaidą „tarnui" duodamas minusas.

Vėliau „tarnu“ būna iš eilės ir kiti žaidėjai. Lai
mi gale mažiausia minusų turįs žaidėjas.

3
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BĖDOS IR BŪDAI JOMS PAŠALINTI

Tarp skautiško vieneto bėdų 
būna šios: mažai narių, neveiklus 
tėvų komitetas, išsilavinusių vadovų 
stoka, mažai pažangumo (patyrimo 
laipsniai, specialybės, ypatingieji 
ženklai), nedaug veikimo, nedaug 
iškylų ar programų lauke, reikmenų 
trūkumas, susižinojimas silpnas, 
patys vaikai (berniukai ar mergaitės) 
neturi progos vadovauti, neieškoma 
naujų narių, visuomenė apie skautus 
mažai žino, neužtenka pinigų . . .

Jeigu ligi šiol naudoti būdai 
nepadėjo arba nebuvo panaudoti, gal 
laikas pažiūrėti iš naujo ir ką naujo 
pabandyti.

Vadovų stoka

Ar trūksta išsilavinusių ir 
įsipareigojusių vadovų? Visų pirma, 
tėvai, buvę skautai ir kiti vadovau
jantys asmenys turi būti pakviesti ir 
tada įjungti arba pirma įtraukti ir 
tada pakviesti vadovauti. Žmones 
savaime retai siūlosi: jiems svarbu 
matyti savo darbo naudą, ir juos 
būtina pakviesti, prašyti. Žmogui 
įdomu, jeigu jis pats dalyvauja, o 
pasitikėjimas savimi auga, kai dirb
damas žmogus supranta ir išmoksta, 
ką veikia.

Žinoma, neapkrauname žmonių 
visais darbais iš karto, o vis po 
truputį, kad susidomėjimas ir 
užsidegimas augtų. Vadovai, 
pradedantys darbą, turi žinoti, kad 
reikės skirti laiko lavintis, kad jų 
parūpinama programa skautams ir 
skautėms būtų kuo naudingesnė ir 
įdomesnė. Kai pasiruošimas 
tinkamas, nereikia uždavinio du kart 
atlikti arba vėliau kartoti.

Svarbu ir žinoti, ko tikimasi — 
kokios pareigos ir uždaviniai. 
Kadangi žmogus skiria savo brangų 
laiką, jam turi būti sugrąžinamas 
koks nors pasitenkinimas. Geriausias 

skautavimas vyksta tada, kada daug 
žmonių po truputį dirba, o ne keli 
žmonės dirba labai daug.

Riboto lėšos

Vienintelė išeitis — daugiau 
pinigų surinkti mokesčiais’ įvairiais 
pažadais, vieneto projektais (pvz. 
skardines rinkti), gauti vienetui aukų 
daiktais, pvz. kirvis, palapinė, 
maistas. Jeigu galima rasti 
„prityrusių” uniformų, mažiau bus 
išlaidų naujas uniformas pirkti. 
Vienetai sugalvoja visokius vakarus, 
šokius, muges ir kt. Galima užkalbin
ti ir mecenatus.

Mažai narių

Visų pirma, išlaikyti tuos narius, 
kuriuos turime: skautus ir skautes, 
vadovus ir vadoves, tėvus ir motinas. 
Įdėję pinigų į banką, jie tikisi 
palūkanų ar pelno. Tas pats 
skautiškoje programoje: užsiėmimai, 
iškylos, stovyklos turi būti pirmos 
rūšies, geros kokybės. Niekas nenori 
savo laiko nuobodžiai praleisti!

Programos kokybė reiškia, kad ji 
paliečia žmonių skautiškus ir 
asmeniškus troškimus. Turi būti 
smagu, malonu. Skautavimo laikas 
yra „paimtas” iš žmonių asmeniško 
laiko.

Naujų narių ieškome įvairiais 
būdais — ištisus metus, ne tik mokslo 
metų pradžioje. Atviros sueigos, 
pasikviesti neskautą draugą, 
stovyklėlės su vietovės vaikais ar 
jaunimu, pakvietimai į sueigas. Svar
bu ir naujus narius pasveikinti 
gimtadienio proga. Labai vertinga, 
kai patys tėvai kviečia savo 
pažįstamus tėvus savo jaunimą į 

skautus atsiųsti, ir dar patiems įsi
jungti.

Žmonės skautija domisi, kai apie 
ją žino. Todėl svarbi visokių renginių 
reklama, aprašymas. Svarbu įtraukti 
gerus mokinius, sportininkus, 
jaunimo vadovus, pagerbti įvairius 
vietovės asmenis. Svarbūs ir 
šiuolaikiniai renginiai, kurie gali 
jaunus žmones pritraukti, pvz. 
mažiesiems žaidynės, jaunimui — 
vakarėlis ar „šokiai”, kitiems — 
sporto vakaras, talentų programa ir 
pn.

Nutrūkę ryšiai

Mes dažnai prileidžiame, kad 
žmonės žino, skaito, klausosi, at
simena. Gaila, bet ryšių ir susižino
jimo srityje negali būti jokių 
prielaidų. Kai žiniomis, informacija 
nesidalinama, vienetas ir organizaci
ja žūsta.

Todėl tuntai ar vienetai leidžia 
tėvams aplinkraščius, išdalina 
veiklos kalendorėlius, turi infor
macijos vedėjus, žinias perduoda 
skelbimų lentose, renginiuose, radijo 
valandėlėse, laikraščiuose. Žmonėms 
reikia žinių, kad jie dalyvautų 
tvarkingai: neužtenka perduoti 
žodžiu ar pasakyti — visada reikia 
raštelio, lapelio, skelbimėlio.

Bet kokie pranešimai visada 
atsako į klausimus: kas, kada, kur, 
kaip, kodėl? Nereikia pamokslų, tik 
laiku pasiųstos aiškios žinutės. Todėl 
vienetas ar tuntas turi savo ryšininką 
ar spaudos bendradarbį.

Nieko blogesnio nėra negu seni 
raštai, sumesti į tuntininko stalčių! 
Informacija ir žnios turi judėti ir 
pasiekti savo taikinį.
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J. AISTIS

Tu buvai išdidi ir galinga 
Kunigaikščių plati Lietuva, 
Ir drebėjo totoriai, Maskva 
Ir kiti mūsų priešai gausingi.

Ta galybė išsprūdusi dingo — 
Nukamavo nelygi kova —
Ir buvai prislėgta, nelaiminga
Kruvinų -baudžiavų Lietuva.

Atsikėlei graži ir džiaugsminga, 
Nors paplūdus kraujuos, bet laisvą 
Iš vergijų išėjus gyva —

Taip tu eisi gyvenimo vingiais 
Vis laisva, išdidi ir galinga 
Amžinų amžina Lietuva.

UŽDAVINY./'
Atsakymo pavyzdžiai:

garvežys,

GEOMETRINĖS FIGŪROS 
Iš kietesnio popieriaus iškirpti 
gabalus 1-7, kaip čia nubrėžto. 
Uždavinys: taip į kokią nors figūrą 

sudėti visus 7 gabalus, kad būtų 
galima, kas vaizduojama atpažinti.

Tai vienas seniausių galvosūkių, 
vadinamas tangrama.
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ŽIEMA MIŠKE
Vaidinimėlis skilčiaiŽIEMA:

Šokit, snaigės linksmai,
Denkit žemę baltai...
Aš einu per laukus
Pas mažuosius vaikus.

(Nueina)
ŽVIRBLIS:

Kas čia bus, oi kas čia bus? 
Sniegas apdengė laukus.

VOVERĖ:
Aš žiemužės nebijau, 
Riešutu prisirinkau, 
Namas ma^o sandarus, 
Šaltis neprieis šiaurus.

KIŠKIS:
Aš, kai šaltis čiups mane, 
Išsimaudysiu sniege, 
Šokinėsiu, kol pailsiu, 
Bet užtat gerai sušilsiu.

ŽVIRBLIS:
Bet tyliau, tyliau, draugai.
Kalbasi čia pat vaikai.

VOVERĖ:
Ką jie neša? Cit! Tyliau.

KIŠKIS:
Bėkim, liskim kuo giliau, 
Gal jie spąstus mums statys? 
Slėpkimės! Nepamatys...

(Slepiasi. Įeina jaun. skautės)

V. Griciūtė

DALIA:
Vakar čia mačiau žvirbliuką, 
Susitraukusi mažiuką...

LAIMUTĖ:
Na, statykim lesyklėlę!

JŪRATĖ:
Pabarstykim trupinėliu.

(Padėjusios kopūstus, morkas, 
pabarsčiusios trupinių sesės 
išeina)

KIŠKIS:

V. Nemunėlis

TINGINIO PANTIS

Buvau aš sveikas, 
buvau linksmutis, 
kai mano draugės 
buvo knygutės.

Skaičiau kas dieną, 
kasdien gudrėjau, 
bet vieną kartą 
aš patingėjau.

Ai, kokią baisią 
gavau aš ligą 
kada iš rankų 
padėjau knygą!

Be darbo vaikštau 
kampan iš kampo... 
Be darbo sėdžiu — 
žiovulys tampo.

Baigiu surūgti, 
baigiu pasenti.
Visi vacina:
— Tinginio panti!

Mamytė pyksta, 
tėvelis baras, 
visiems aš kliūvu, 
visiems negeras.

Knygelės, knygos, 
vėl būkit draugės, 
te mama myli, 
te tėtis džiaugias.

(lįsdamas iš krūmo) 
Ką jie ten pastatė?

VOVERĖ: 
Iš toli nematau...

ŽVIRBLIS: 
Ar jie mūsų nematė?

KIŠKIS: 
Neikite arčiau!

(Ateina lapė) 
KIŠKIS:

Oi lapute, būk gera, 
Pažiūrėk, kas ten yra.

LAPĖ:
(prislinkusi prie lesyklos) 

Ko jūs bijot? Lesyklėlė — 
Ir grūdu, ir trupinėliu. 
Ko gi rodai veidą rūstu. 
Tau padėta čia kopūstu. 
Dar ir morkų. Po galu, 
Net pluoštelis dobilu.

VISI:
Na, dabar tai kelsim puotą. 
Galim šokti ir dainuoti.
Kur yra gerų draugu, 
Ten ir žiemą bus smagu.
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APIE AUTORIŲ

Kiekviena skautė ir kiekvienas 
skautas yra žaidęs „Kimo žaidimą", 
kuriuo Indijos berniukas mokėsi 
pastabumo ir lavino atmintį. 1986 
metais suėjus 50 metų nuo anglų 
rašytojo Rudyard Kipling mir
ties, ir skautiška ir bendroji spauda 
pamini „Kimo" ir „Džiunglių" 
autorių ir vėl kitaip vertina jo 
raštus, kurie vienu tarpu publikai 
atrodė perdaug imperialistiniai.

„Kimo" knyga buvo parašyta 
1901 metais, lietuvių kalba išleista 
1941 m. Pusiau anglų, pusiau indų 
kilmės berniukas truputį vaizduoja 
ir Indijoje gimusio, Anglijoje studi- 
javusio rašytojo nelengvą 
gyvenimą. Literatūros žinovai 
džiaugiasi knygoje vaizduojamu 
dvasiniu pasauliu, mąstysena, 
ypatingai dideliu pastabumu In
dijos gyvenimo smulkmenoms, 
veiklų apysakos vystymąsi.

„Džiunglės" (Jugnle Book) 
buVo išleista dviem dalim 1894 ir 
1895 metais. Pirmojoje dalyje 
devynios apysakos, antrojoje — 
septynios. Baden-Powellis parinko 
šią knygą vilkiukų programai, 
kuriai tiko ne tik žodis „vilkiukas" 
(pasakos veikėjas Mauglis yra vilkų 
užaugintas berniukas), .bet ir 
vadovų, vadovių, subūrimų ir kitų 
programos dalykų pavadinimai bei 
sąvokos. Literatūros kritikai 
pastebi, kad Kiplingo apysakose 
apie gyvius žvėrys elgiasi kaip 
laukiniai gyvuliai, o ne kaip kailiais 
apvilkti žmonės. Lietuviškai išl
eista 1927 ir 1959jn.

Kadangi autorius domėjosi ir 
mėgo vietinių žmonių gyvenimu, 
jo aprašymai spalvingi ir vaizdūs. 
Kaip skautų įkūrėjas, taip ir 
Kiplingas kurį laiką gyveno Pietų 
Afrikoje. Jeigu jo poezija nėra labai 
vertinama, beletristika susilaukė 
didesnio dėmesio, ir „Kimas" sul
yginamas su R. L. Stevensono 

„Lobių sala" (Treasure Island).
Kiplingas šias apysakas rašė 

vaikams — iš tikrųjų, savo 
dukrelei, kuri vėliau labai jauna 
mirė. Tai nėra vaikiškai parašytos 
knygos suaugusiems, bet gyvos ir 
įspūdingos knygelės • vaikams. 
Auklėtojai teigia, pavyzdžiui, kad 
„Džiunglių" -gąsdinantys veikėjai 
(tigras ar kiti) vaikams padeda 
sukonkretinti tai, ko jie bijo ar 
baidosi savo aplinkoje.

Atsižvelgiant į autoriaus 
jaunystę, kuri išsamiau aprašyta 
literatūros knygose bei en
ciklopedijose, suprantama, kad jis 
buvęs savotiškas keistuolis. Kai 
britų imperij? mažėjo, paviršiuje 
užtinkama anglų imperializmo 
aplinka skaitytojus nuo jo raštų

Marija, Marija 

Marija, Marija, Skaisčiausia Lelija,
Tu Motina mūsų šalies,
Pagelbėk lietuviui,
Palengvink mūs būvį,
Išgelbėk nuo siaubo baisaus...

Mes ašarom plūstam, vergijoje žūstam!
Marija, maldos išklausyk!
Prieš mūsiį bedievius,
Lietuvių engėjus
Visus mus vienyb$n suglausk!

Tik Tu Užtarėja, tik Tu mūs Gynėja,
Marija, Marija šventa,
Išmelsk pas Augščiausią,
Dievulį geriausių
Mums laisvę brangios Lietuvos.

(Laisvės kovų daina)

atbaidė. Tačiau šiandien jo raštai 
geriau suprantami ir vertinami.

Kai turime progos Londone 
(Anglijoje) lankyti Westminster 
Abbey bažnyčią, prie durų dešinėje 
randame lenteles skautų įkūrėjui 
lordui Robertui Baden-Powelliui ir 
jo žmonai Lady Olave paminėti. 
Ten pat ir tarptautinės skautų bei 
skaučių vėliavos. Pačioje koplyčioje 
palaidotas „Kimo" autorius 
Rudyard Kipling.

Lietuvių skautų vadovų tarpe 
kartais kalbama, kad būtų gerai 
kokią nors lietuvišką apysaką 
parašyti ar pritaikyti vilkiukų ar 
paukštyčių programai panašiai, 
kaip Kiplingo „Džiunglės" pasitar
navo daugybės skautų sąjungų 
jaunesniesiems skautams. Tačiau 
ligi šiol tokių rėmų ar vaizdinių 
priemonių nepasisekė surasti.

Kiplingas gimė 1865 m. Kurį 
laiką gyveno Brattleboro, Ver
mont, JAV. 1907 m. laimėjo 
Nobelio premiją literatūros srityje.
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1.5 J A'TTL
BŪTI SKAUTE

A.š pradėjau skautauti būdama 

devynerių metų. Skautai man patiko, 
nes galėjau smagiai praleisti laikų su 
savo draugėmis. Bet aš greitai sužino
jau, kad nėra tik žaidimai ir smagiai 
praleidžiamas laikas. Skautavimas 
yra rimta organizacija, kurios tikslas 
yra dirbti Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Šiais trimis žodžiais paaiškiname 
skautybės ideologiją.

Man būti skaute yra labai svarbu, 
nes mano pagrindinis tikslas yra 
padėti kitiems. Aš ne tik turiu padėti 
kitiems, bet turiu įrodyti, kad esu 
geras pavyzdys kitiems. Svarbiausia 
yra, kad aš turiu būti lietuviška, kad 
mano visas darbas yra daromas 
lietuvybės labui. Man reikia būti 
tvarkingai, punktualiai, turiu mokėti 
kaip elgtis su kitais, būti dosnia 
mintimis ir darbais. Būdama skaute 
aš turiu būti kantri lavindama 
kitas/kitus, kurie yra mano globoje.

Skautavimas mane išmokė kaip 
reikia prisidėti organizacijos veiklo
je: dalyvauti kartu su kitais arba 

atskirai. Aš suprantu, kad man reikia 
pasiruošti ne tik sau, bet ir draugovei, 
tuntui bei visuomenei. Skautuose aš 
išmokau kaip kitus „pasiekti”: 
naudoti humorą, turėti pasitikėjimą 
žmonių tarpe, būti aštriamintiška ir 
visa tai pritaikyti bet kuriai amžiaus 
grupei.

Aš sužinojau kaip savo sveikatą ir 
jėgas prižiūrėti ir kitus slaugyti, 
išmokau nagingumo, kaip kitiems 
reikia tarnauti ir. susipažinau ir 
įsijungiau į skautybės veiksmus — 
veikimą.

Skautavimas mane išmokė būti 
geresniu žmogumi, turėti tvirtesnį 
charakterį ir nepalūžtomą viltį. Taip 
pat man teko geriau pažinti Lietuvą 
ir jos skautybės veiklą. Aš tikiuosi, 
kad turėdama savo draugovę galėsiu 
savo sesėms viską perduoti ką aš 
išmokau.

Vida Brazaitytė 
Aušros Vartų tuntas 
Gabijos dr-vė

Si. Radžiūnas

įdomu vaidinti su savo kaukėmis. Saulutė ir arklio galva laikosi ant 
vaidintojo pečiu; jis žiūri pro akiu skylutes apatinėje kaukiu dalyje.

STOVYKLOJ

Šile, prie upės, 
Šnabždu suklpuęs.

O Visagali,
Gelbėki šalį 
Smūtkelių, rūtų — 
Jog ji nežūtų.
Pakėlęs ranką, 
Tarki: — Užtenka
Žudyti, engti 
Lietuvių gentį — 
Dainių, artojų .«. .

Ir kas rytojų — 
Tai vis kartoju.
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America’s Nationwide Business Directors Smagu pamatyti Lietuvos ir jos gėry 
kaimynų vardus informacijy knygose

(713)270-6239 177081.. 
Cable:.!

ESTONIA
Consulate
New York
Rm 1421,9 Rockefeller Pl
New York, NY

AND - See
Great Britain

50 150

Vine Si.

0020 (212) 247

24

911

2560 - 2 . N.W. 1
Washington, DC 
20008........... (202) 939-6300
Cable: LEBMUR 
Telex: 248479
Consulates 
California
Ste 510,7060 Hollywood Blvd.
- ”------ a CA

EBANON

Washington, DC

202) 332-6416 ,6109

atvia
Embassy
4325-17th St. N.W.
Washington, DC 
20011..............(202) 726-8213

•1

r

LIBYA
Mission to United Nations
3098 th St.

752-5775

0702

017

LITHUANIA

,NW22
Washington: .
20008;............(202) 265-4171

90038............ (213) 463-5542

ETHIOPIA
Embassy 

Rd. N.W.

Embassy
2622-16th St. N.W.
Washington, DC 
20009............(202) 234-5860

Consulates
New York
41W. 82nd St.
New York, NY
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Betsy Balčiūnaitė

WOMAN'S DAY žurnalas pra
vedė ’’rūpestingų vaikų” (Care-a-Lot 

Kids) vajų, kuriuo skaitytojai buvo 
paprašyti raštu rekomenduoti 
vaikus, atlikusius neeilinį gerąjį 
darbelį. Vajų finansavo Care Bears 
meškiukų gamintojas.

Tarp 71,500 pasiūlytųjų buvo ir 
septynmetė BETSY BALCHUNAS, 
gyvenanti Mendham, N.J. Ji tapo 
viena iš penkių didžiosios premijos 
laimėtojų ir gavo ^,000 dol. čekį, 
apmokėtą - su palydovu - kelionę į 
Washingtoną ir didelį meškį - Care 
Bear.

O šios mergaitės gerasis darbelis 
štai koks: ji buvo paprašyta ir sutiko, 
kad operacijos būdu būtų išjos kaulų 
paimta ’’kaulų smegenų” ir perkelta 
jos sesutei, tuo būdu išgelbstint 
pastarosios gyvybę.
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PO STOVYKLOS
KAMPELIUS BESIŽVALGANT

Daug LSS įvykiu brolis Jonas Tamulaitis įamžino 

skautų veiklos nuotraukose. O laisvalaikiu jis žvilgterėjo į 

stovyklos gamtą, kuri supa skautiškas palapines...
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didžioji scuni
ANGELŲ MIESTO SESĖS NESNAUDŽIA

Los Angeles prityrusių skaučių 
„Birutės” draugovei priklauso psl. 
Tara Barauskaitė, psl. Rima Mul- 
okaitė, si. Lidija Tompauskaitė, psl. 
Vanessa Varnaitė, psl. Laima 
Žemaitaitytė į<r VilijaŽemaitaitytė 
Joms vadovauja vyri skautė Gailė 
Radvenytė ir vyr. skautė kandidatė 
Andrytė Giedraitytė.

Pirmajai naujų veiklos metų 
„Birutės” draugovės prityrusių 
skaučių sueigai vienos dienos 
neužteko. Sueiga vyko spalio 17 ir 18^ 
dienomis draugininkės Gailės 
namuose.

Sueigų vedė sesės Gailė ir An
drytė. Buvo aptartas metų veiklos 
planas. Sesės nutarė, kad norėtų 
čiuožimo iškylos. Tad buvo 
suplanuota čiuožimo sueiga, bet, 
žinoma reikėjo apgalvoti ir rimtesnių 
sueigų temas. Draugovei priklauso 
tik šešios sesės, tai nutarėme veikti 
kaip skiltis. Skilties vardo 
neišrinkome, bet Vanessa buvo 

išrinkta . 'skiltininke. Aptarėme 
patogias sueigų datas, 
padiskutavome mūsų draugovės 
talką Kaziuko mugėje ir kokius 
filmus norėtume pamatyti šio vakaro 
sueigoje.

Po oficialios dalies, kelios sesės 
pasiliko žiūrėti praėjusių stovyklų 
nuotraukas, o kitos išvažiavo išrinkti 
filmus vakarui, nes kokia per- 
nakvojimo sueiga gali vykti be filmo? 
Tą vakarą, žiūrėdamos video 
juosteles, išmokome daryti namuose 
gamintus ledus, tik gal kitą sykį 
naudosime mažiau šokolado!

Sueigoje atsitiko vienas įvykis, 
kuris mums priminė stovyklą. Vidur
naktį, kai sesės saldžiai sapnavo, 
broliai vyčiai kandidatai „puolė”. 
Bet vis budinčios sesės brolius gteit 
išvarė iš kambario. Sekantį rytą sesės 
prikėlė su garsia plokštele, 
skelbiančia „Labą rytą”.

Antroji sueiga vyko lapkričio 14 
d. po lituanistinės šeštadieninės 

mokyklos pamokų. Įsismaginusios 
sesės traukė į Pickwick čiuožyklą. 
Mergaitė, budėjusi prie įėjimo manė, 
kad mūsų draugininkei tik 17 metų! 
Taip prasidėjo įspūdinga čiuožimo 
iškyla. Laima ir Vanessa krito, 
bandydamos šokti subatėlę ant ledo. 
Vanessa vėliau sekiojo vieną 
jaunuolį, apčiuoždama ledo ratą bent 
tris kartus, bet jo nepagavo. Kitas 
jaunuolis įsižiūrėjo į sesę Tarą. Mes 
tą jaunuolį pavadinome Stepu, nes 
buvo panašus į mūsų pažįstamą tokiu 
vardu. Po visų nuotykių, 
išvažiavome pavalgyti. Laikas greit 
bėgo: net nepastebėjome, kai sutemo 
ir reikėjo važiuoti namo.

Ramiojo Vandenyno rajono 
metinėje sueigoje gruodžio 6 d. 
dalyvavo' visos šešios „Birutės” 
draugovės sesės. Dar dvi naujos 
prityr. sesės prisidėjo prie draugovės, 
duodamos prityrusių skaučių įžodį; 
sveikiname seses Vanessą 
Kašelionytę ir Nidą Paplauskaitę.

Tara Barauskaitė, Vanessa Var
naitė ir Laima Žemaitaitytė ■ buvo 
pakeltos į paskiltininkės laipsnį, o 
iškilmingos sueigos komendantė 
Lidija Tompauskaitė pakelta į 
skiltininkės laipsnį. Sveikiname 
darbščias, energingas prityrusias 
skautes!

Gailė Rad.

LA prityr. skautės Ram. Vandenyno 
rajono sueigoje. Antra iš kairės — 
pavaduotoja Andrytė Giedraitytė, 

trečia — draugininkė Gailė 
Radvenytė.

Pasiruošusios Čiuožti „ PRITS”: Vili
ja, Gailė, Laima, Vanessa ir Tara. 
Angelų miesto sesės.
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Europos
RAJONE

Savaitgalio stovyklėlė Bradforde 
(Angį.). Priekyje klūpo raj. vadas S. 
B. Vaitkevičius, viršuje kairėje stovi 
raj. vadeiva J. Maslauskas, šalia 
„Mindaugo” d-ės vadovas V. 
O’Brien.

1987 rugpj. mėn. Manchesterio 
(Anglijoje) St. Chods bažnyčioje 
vyskupui Geoffrey Burke įteiktas 
Anglijos rajono skautų albumas. Iš 
dešinės: s. A. Jakimavičius, ps. I. 
Gerdžiūnienė, vyskupas, s. A. Ger- ! 
džiūnas, s. E Šova (albumo red.) s. I

kun. dr. S. Matulis, MIC ir kun. V. 
Kamaitis.
Matuzos nuotr. Bradforde 1987 m. Europos raj.

' vadas s. S. 3. Vaitkevičius įteikia 
ordiną Už Nuopelnus s. r. k. vietos 
lietuvių „Vyčio” klubo p-kui. Vyt. 
Gurevičiui.

1988 m. rugpjūčio 14-24 Canton, Ohio

21

25



CHICAGO
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PENKMETIS 
SKAUTININKIŲ

DRAUGOVĖJE
Čikagos Skautininkių draugovė 

susideda iš buvusių ir esamų aktyvių 
vadovių, kurios, pasišventusios 
skautiškai idėjai, vis dar tebeteikia 
savo sugebėjimus jaunesnei sesei, 
palaikydamos skautiškų bei 
lietuvišką dvasią sueigose, 
suvažiavimuose bei stovyklos dar
buose. 1982 metų lapkričio 15 d. ps. 
Aldona Palukaitienė buvo išrinkta ir 
perėmė šios draugovės draugininkės 
pareigas. Dabar — penkmečio 
veiklos proga — dalinasi su jumis 
draugovės atliktų darbų vaisiais.

1983 metų liepos mėn. 1 d. Dainų 
šventėn suvažiavusiems 
skautininkams d-vė suruošė 
susipažinimo sueigą. Broliai ir sesės 
rinkosi į „Aušros” sueigą; buvo 
atvykę iš Australijos, Kanados, 
Vokietijos, Venecuelos ir Amerikos 
sesės ir broliai vadovai, kurie padarė 
skautiškos veiklos pranešimus bei 
dėkojo draugovės sesėm už šią 
sueigą. Tų metų spalio 22 d. Čikagoje 
gyvenančioms skautininkėms sur
uošta pabendravimo sueiga. Į 
kvietimą reagavimas mažas: 
dalyvavo 28 skautininkės, bet sueiga 
gerai pravesta.

Kilus draugovės vėliavos įsigi
jimo minčiai, kai kurios draugovės 
sesės ir penki mecenatai padėjo 
sutelkti reikalingą 500 dol. sumą, ir 
vėliava įsigyta.

1984 metų gruodžio 16 d. 
iškilmingoje sueigoje, kviestiems 
svečiams stebint, buvo pašventinta 
draugovės vėliava. Su šia diena 
draugovės sesės pradėjo švęsti 35- 
tuosius veiklos metus. Vėliavos 
krikštynų vaišėse vyravo jauki 
skautiška nuotaika.

1985 metų balandžio 12-21 
dienomis suruošta penkių dailininkių 
paroda, sėkmingai pavykusi, lankyta 
225 svečių bei pirkėjų. Gegužės mėn. 
11 d. suruoštas koncertas — rečitalis, 
sutraukęs 301 klausytoją. Po koncer
to vaišės: iki vėlyvos nakties skambė
jo dainos.

Susimąstymo dienos apeigos 
virto draugovės tradicija. Žvakutės, 
procesija, mirusiųjų prisiminimas, 
pamaldos, — visa tai suartina ir 
ilgam palieka šventišką nuotaiką.

Kaziuko mugėse dalyvaujam su 
savo exponatais, skaniais tortais, 
karšta kava ir turtinga loterija. 
Mugės lankytojai ligi šiol draugovės 
sesių neapvylė. Kiekvienų metų 
birželį iškylaujama į braškių ūkį. 
Tokia iškyla daroma skautininkėms 
ir visuomenei. Per penkerius metus 
dalyvavo 154 asmenys.

Skautininkių draugovės sesės 
aktyviai įsijungė savo pagalba 
Lituanicos tunto Kūrybos Dienai 

pįravesti 1986 metų kovo 16^įieną. 
Dvylika skautininkių dalyvavo 
skautininkų,-ių suvažiavime 
Clevelande, globotas Seserijos 
suvažiavimas, suruoštas vartotų 
drabužių išpardavimas. Iš mūsų 
tarpo į Amžinuosius Namus 
iškeliavo dvi skautininkės; draugovė 
pravedė atsisveikinimą.

' Mūsų sueigos daromos pirmą 
mėnesio pirmadienį pas sesę, kurios 
rezidencija gali talpinti 16-18 
skąutininkių. Prelegentais kviesti 
daktarai, šerifas, kosmetikos žinovė;- 
rapno vadas, tuntininkas, „Kalėdų 
senis iš šiaurės ašigalio”. . . Per 5 
metus turėta 52 sueigos. Jeigu 
sudėtume visas dalyvavusias vienon 
sueigon, reiktų salės: nei viena 
neturime tokio buto, kuris sutalpintų 
924 seses!

Penkerių metų bėgyje sukaupta 
nemaža lėšų, iš kurių buvo aukota 
Draugui, Skautų Aidui, OSI 
nukentėjusiems, Margučiui, Balzeko 
muziejui, Jaunimo Centro 
pataisymams, „Aušros” stovyklos 
dainorėlio išleidimui ir krūvai kitų 
lietuviškų-skautiškų projektų.

Su šiuo pranešimu užverčiamas 
penkerių metų sesės Aldonos 
Vadovavimo lapas ir atverčiamas 
visai baltas, dar nepradėtas. Nuo 
jūsų, mielos sesės, priklausys, ką į tą 
lapą įrašysim. Visos prisidėkim, kad 
busimoji veikla būtų dar gyvesnė ir 
gražesnė! drg. Aldona

Skautai vyčiai 

Baltijoje puikiai 

uniformuoti, 

įskaitant juodus 

akinius 

1985 m.

Rimo Piečaičio foto
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SKAU1U AIDAS
4613 W. 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

Mažasis Linas sėdėjo kieme ir pynė mažytį vainiką iš darželio gėlių. Mama j j pamatė ir paklausė:— Linuk, kam tas vainikėlis?— Mamyte, tu sakei, kad virtuvėj atsirado pelė.— Taip.— Ir vakar tu sakei, kad pirksi slastus ją sugauti.— Tiesa. Skautas tiksliai pastabus

" ' -—■ Kai nupirksi slastus ir sugausi pelę, reikės ją palaidoti, o kai laidosim, reikės gražaus vainiko. Aš tik norėjau iš anksto pasiruošti iškilmingoms laidotuvėms.
.4 4 .4

— Tėte, duok man pusę dolerio.
— Kai aš buvau tavo metų, prašy

davau tik centų.
— Tai gerai, tėte, — duok man 

penkiasdešimt centų.

— Kiekvienų rytų žadintuvo skam
butis mane pažadina tarsi šūvis.

— Ir tu tų pačių akimirkų pašoki?
— Ne. Guliu it nušautas.

Svečių diena stovykloje

^4$

28


	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0001
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0002
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0003
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0004
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0005
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0006
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0007
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0008
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0009
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0010
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0011
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0012
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0013
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0014
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0015
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0016
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0017
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0018
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0019
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0020
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0021
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0022
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0023
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0024
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0025
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0026
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0027
	1988-Nr02-SKAUTU-AIDAS_0028

