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J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

J KŪČIŲ VAKARIENĘ
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Brendu per sniegą iki kelių
I skambančius kalėdinius kraštus, 
Kame iš eglių kvepiančių šakelių 
Paklotas patalas šiurkštus,
Kame ganyklos Dievo verksmą girdi, 
Šaltiniai atveria įšalusiąją širdį

Smagu, nors šaltis baigia spausti ranką, 
Kad ta stirnaitė bėga šalimais,
Kad rogės šios vienintelės be garso slenka, 
Betraukiamos vidurnakčių žirgais širmais, - 
Rūta po balta lokena nebesušalo
Ir pasakoja amžinas dienas ant kūčių stalo.

Toli paliko miesto vartai, 
Užnuodyti vandentiekiai ir šuliniai, 
Ir žvakės uždegiotos mirštančiajai kartai, 
Ir žodžiai mylimi palaidoti seniai...
Kur pavagia jausmus ir apiplėšia širdį, 
Per gaudesį kur Dievo verksmo nebegirdi.
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DARBELIAI 
1$ 

ŠIAUDU

1. ŠIAUDINUKAI

s. I. Jankauskienė

Šiaudinukai, kaip ir rūpintojėliai 
ar pakelės kryžiai, yra labai senas 
lietuvių liaudies menas. Senovės 
Lietuvoje, neturint importuotų 
kalėdinių papuošimų, ilgais žiemos 
vakarais patys žmonės jų pasiga
mindavo. Buvo kepami medaunin- 
kai, daromos grandinėlės, atren
kami nedideli gražiausi obuoliukai 
ir jais puošiamos eglutės. Bet šių 
papuošalų tarpe niekas neprilyg- 
davo namuose darytiems gražie
siems šiaudinukams. Pasimokyki
me ir mes šio seno lietuviško meno.

Skautininkės E. Abelkienės 
šiaudinukai su ramunėlėmis.

6.

MEDŽIAGA: ilga adata (gera 
yra gėlininkų adata), stiprūs siūlai 
ir šiaudeliai - kviečių arba avižų 
tikri šiaudeliai, arba popieriniai ar 
plastikos geriamieji šiaudeliai.

Šiaudinuko pagrindas yra
“žvaigždutė”. Padaryti papras
čiausią žvaigždutę, reikia sukirpti 
šiaudukus maždaug dviejų colių 
gabalėliais. Pirmiausia veriama 
keturių ar penkių gabaliukų virti
nėje. žvaigždutė pasidaro iš trijų 
gabaliukų. Išmokus šią papras
čiausią žvaigždelę, galima pereiti 
prie sunkesnių darbų. Daugia- 
žvaigždžio ornamento pagrinde yra 
jau minėti šiaudelių trikampiai, 
kuriuos įvairiais būdais surišus, 
gaunamos gražiausios žvaigždės. 
Trikampius jungiant, dažnai tenka 
ir du kartus perverti siūlą per tą 
patį šiaudelį.

Su trupučiu kantrybės ir laiko 
visi galime išmokti, tik reikia pa
naudoti savo lakią fantaziją.
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WSVILKAS SISARNAS TRAIDENIS VYTENIS
MNMIO/9MW MINDAUGO ŽENTAS TREINOTOŽ SŪNUS TRAIDENIO ANŪKAI

1264-1208 1268-1209 1270-1282 1290 1010
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' VYTENIO BROLIS 

1516-1541
□AUNUTIS

GEDIMINO SŪNUS
1341-1345

ALGIRDAS
GEDIMINO SŪNUS

T54513Z7
GEDIMINO SŪNUS

1545-1582

ALGIRDO SŪNUS
1582-1302

WTAUW 
KĘSTUČIO SŪNUS 
1592-1450

ALGIRDO SŪNUS

443O1432.
KĘSTUČIO SŪNUS

1432-1440

KAZIMIERAS
JOGAILOS SŪNUS 
1440-1492

AlEKSANDRAS
KAZIMIERO'SŪNUS

1492-1506
KAZIMIERO SŪNUS 

1506-1548

ŽYOMANTO
AUGUSTAS 
4548-1572
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Besidžiaugdami „Lietuvos”, 
„Audros” ir „Dailės” jachtų laimė
jimu, jų grumtimis Atlante su-gamtos 
stichijomis, prisiminėm ir dar vieną 
lietuvį, perbūdavusi Atlantą 1970 
metais.

New Yorke, vitražų studijoje, 
susiradom dailininką Albiną Elskų, 
apie kurio kelionę burlaiviu ’ per 
Atlantą mažai kas žinojo. Albinas 
Elsku s mielai sutiko pasidalinti 
įspūdžiais su „Skautų aido” skaityto
jais. Štai sesės jvs Dalios pokalbis su 
Albinu:
D. : Kada susidomėjai burlaiviu?
A. : Mano buriavimas prasidėjo 
ankstyvoje jaunystėje, dar Kaune. 
Pradėjau buriuoti Nemuno 
pakrantėmis su namuose pasiūta 
bure, prikalta prie kuolo, kuris buvo 
įstatytas baidarės priekyje. Buvo 
gana rizikinga, nes neturėjau kylio. 
Pučiant vėjui rytų pusėn baidarė 
šokinėjo bangelių viršūnėmis ir 
varėsi nuo Karmelitų krantų prieš 
srovę Žaliojo tilto link, ir dar toliau. 
Namo grįždavau nuėmęs būrę, 
pasroviui vairuodamas irklu.

Vėliau, jau po karo, gyvenant 
Freiburge (Vokietijoje), skautai 
vyčiai, kuriems ir aš priklausiau, 
turėjo vasaros stovyklą prie Bodeno 
ežero. Ten buvę prancūzai skautai 
leido mums jų burlaiviais naudotis. 
Įgijome naujų patirčių: dideliame 
ežere, kur atmosferos sąlygos greitai 
keičiasi, kur vėjas, pakilęs nuo 
Šveicarijos ir Švarcvaldo kalnų, 
nelauktai ir netikėtai suveldavo 
vandenį . į baltomis viršūnėmis 
susuktas bangas. Reikėjo reaguoti 
greitai, net instinktyviai, kai mūsų 
maži laiveliai pavirsdavo vėjo 
blaškomais žaislais.

Tiek ten, tiek tarp Nemuno 
artimų krantų galėjau pajusti tą patį 
avantiūros dyglį, prasidedantį tuoj 
pat, tik atsistūmus nuo kranto.
D. : Atrodo, persikėlęs Amerikon, 
nenurimai. Traukė vanduo?
A. : O, taip! Amerikoje stengiausi 
gyventi prie vandens. Čikagoje — 
prie Mičigano, o vėliau New Yorke —- 
prie Atlanto.
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KALBAMĖS SU 
DAILININKU- 
VITRAŽISTU 
ALBINU 
ELSKUMI,

D. : Manyčiau, prieš grumtynes su 
didesnių vandenų bangomis, lankei 
buriavimo kursus?
A. : Žinoma. Pradėjau pirmuosius 
kursus Amityville. Po jų įstojau į U.S. 
Squadrons kursus, kur mokymasis 
tapo daug rimtesnis. Juos baigęs 
išlaikiau navigatoriaus egzaminus.

Tuose kursuose buvo labai 
įdomus ir gyvas buriavimo in
struktorius Dean Fuller, kuris dėstė 
su dideliu entuziazmu ir gera doze 
jumoro. Išėjęs iš jo klasės tikrai 
degiau noru buriuoti.
D. : Tavo norai, atrodo, išsipildė?
A. : 1967 metais nusipirkau 22’6” 
slūpą ir tą pačią vasarą su draugu 
David Chase leidomės kelionėn iš N. 
Y per Long Island Sound, Cape Cod 
kanalą į Atlanto pakrantes — pro 
Bostoną, Portlandą į Muscongus 
Bay, Long Cove, Chamberlain, 
Maine. Dvi savaitės prabėgo greitai. 
Mūsų buriavimo patirtis ir nąvigaci- 
jos supratimas žymiai pagerėjo. 
Visas klasėje lukštentas teorijas 
turėjom progos išbandyti.

Ši kelionė buvo pilna buriavimo 
katastrofų. . . Finalinė diena baigėsi 
po dvidešimt septynių valandų 
slinkimo rūke, kelių pėdų atstumu 
nuo uolotų Maino krantų.
D. : Ar visos jūsų tos kelionės 
nesėkmės neatbaidė nuo didesnių 
bandymų?
Ą. : Priešingai! Išgyventi momentai 
buvo lemtingi ateičiai. Jie žadino 
norą plaukti toliau už horizonto, kur 
jau nebesimato namai.

Sekančiais metais stengiausi 
nepraleisti nei vienos progos, ir su 
Dean Fuller dalyvavau daugelyje 
MORC buriavimo varžybose 

Eastern Long Island. Dean, kuris 
tada turėjo Cutlass 24’ slūpą, dažnai 
prisimindavo lenktynes iš Newport, 
R1 j Bermundą 40 pėdų dydžio 
burlaiviu, kuriame jis buvo oficialus 
navigatorius. Jau jis tada galvojo apie 
didesnį laivą, kuriame nereikia 
vaikščioti susirietus.
D. : Kas paskatino svajoti apie 
transatlantinę kelionę?
A. : Tų lenktynių patirtis, įspūdžiai, 
vaizdai dar labiau puoselėjo norą vis 
toliau atitrūkti nuo kranto ir net 
leistis per Atlantą. Tačiau tos mintys 
dar buvo lyg miražas, svajonė, 
viliojanti savo negalimybe ir 
evereštiniu didingumu. Progos 
nenumatėme, bet šnekos ir svajonės 
tęsėsi. Viena buvo aišku: savo 
širdyse mes jau buvome vidury 
Atlanto ir būtų buvę sunku tos 
svajonės atsisakyti.
D. : Kaip pildėsi ta svajonė?
A. : 1969 m. gruodžio 9 d. Dean 
oficialiai manęs paklausė ar aš 
sutikčiau su juo buriuoti per Atlantą? 
Jis buvo rimtas ir aiškiai ap
sisprendęs. Pajutau, kad tai buvo 
lemiamas momentas ir į klausimą 
turėjau atsakyti aiškiai, nedelsiant. 
Juk tai buvo mano svajonių 
išsipildymo galimybė! Nedvejodamas 
sutikau.

Kelionės pradžia buvo numatyta 
1970 metų biržely. Dean pirko laivą 
kartu su partneriu Mike, kuris taip 
pat rengėsi kelionei. Laivas C&C 
Corvette, 31 pėdos ilgio ir 9 pėdų 
pločio, fiberglass konstrukcijos, 
statytas Kanadoje. Tai buvo vienas iš 
greitesnių šios klasės burlaivių. Jis 
svėrė 9,000 svarų ir turėjo 3’9” kylį, o 
su nuleidžiama kylio dalimi siekė 7’ 
gyli-

Laivas buvo skirtas daugiau 
lenktynėms, nei Atlanto kelionei. 
Tačiau buvo gerai viduj išplanuotas, 
tvirtos konstrukcijos. Atrodė, kad 
bus galima jį pritaikyti ilgesnei jūros 
kelionei. Dean jį pavadino Wyan- 
dance — savo protėvio, indėnų vado, 
vardu.

(Bus daugiau)
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Kurios kojos kuriai qalvai?

ATSAKYMAI:
A4, B5, Cl, D3, E6, F2
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
Skautai, išeikite į viešumą!Buvo labai malonu išgirsti, kad pagaliau mokyklose pradėjo kurtis skautų būriai ir kitos lietuvių jaunimo tautinės draugovės. Dabar jaunuoliai patys gali pasirinkti, kas jiems arčiau prie širdies, kas juos labiau žavi, kurios organizacijos programa yra gražesnė, kilnesnė. Bet svarbiausia — kuri iš jų duos daugiau naudos ir jaunuoliui, ir Tėvynei Lietuvai.Ypatingai žavi ir kilni yra Skautų Sąjungos programa. Skautas turi atsisakyti visų jaunuolį gundančių vylių. Jis turi nerūkyti, nevartoti alkoholinių gėrimų, būti su draugais mandagus, vyresniems paklusnus. Bet ypatingai graži ir kilni skautų pareiga yra kiekvieną dieną stengtis padaryti kelis labdaringus darbelius.

Skautų įsipareigojimų vykdymas darys jaunuolius žymiai kultūringesnius, stipresnius, ir fiziškai, ir dvasiškai, vertus augančios lietuvių tautos pamainos.O mes, vyresnės kartos atstovai, buvę savo laiku skautais, su džiaugsmu sutikę atgimstančios Lietuvos mokyklų auklėjimo tradicijas, nuoširdžiai linkime jaunimui tik gero ir pageidaujame:Skautai, greičiau išeikite į viešumą, pasirodykite savo bendraamžiams ir visuomenei, ku. jūs skiriatės nuo kitų, kuo jūsų siekiai skirias nuo kitų, kad jus plačioji visuomenė galėtu, tinkamai įvertinti. Todėl laukiame jūsų £erų darbelių viešumoje, laukiame apie jus kuo geriausių atsiliepimų.
Antanas BIELINISBuvęs skautas, dabar pensininkas, tremtinys

SKAUTAI BUDI
Lietuvos skautų sąjunga (LSS) 

— vienintelė visuomeninė or
ganizacija Lietuvoje, turinti 
tikslą pagal Roberto Baden- 
Powell’io skautybės sistemą 
Lietuvos jaunimą auklėti do
rais, kilnios dvasios, tvirto būdo, 
sveikais, sąmoningais žmonė
mis ir naudingais piliečiais.

„Lietuvos skautų sąjungos 
šūkis: „Dievui — Tėvynei — 
Artimui”.

LSS leidžia knygas, laikraš 
čius ir kitus spaudinius.

LSS palaiko ryšius su skautiš
komis organizacijoįrfis ir cent
rais užsienyje.

Nariais gali būti jaunuoliai ir 
suaugusieji, siekią skautybės 
idealų ir sutinką su LSS 
reikalavimais.

LSS nariai negali būti kitų 
jaunimo organizacijų ar poli
tinių partijų nariais.

LSS turi savo vėliavas, uni
formas ir ženklus.

LSS yra juridinis asmuo su jo 
teisėmis ir pareigomis”.
Tai ištraukos iš LSS statuto 

bendrųjų įstatų, kurie balandžio 
pabaigoje Vilniuje vykusiame 

atkuriamajame suvažiavime 
buyo priimti ir patvirtinti. Taigi 
atkurta Lietuvos skautų 
sąjunga. Išrinkta ir patvirtinta 
LSS vadovybė. Tarybos — aukš
čiausiojo organo — pirmininku 
išrinktas Nepriklausomybės 
laikų skautininkas F. Šakalys. 
Panevėžio krašto atstovas 
taryboje — skautininkas A. 
Ulys.

Garbingoms pareigoms išrink
tas mūsų miesto skautas su 61 
metų stažu skautininkas Kli
mas. Jis išrinktas brolijos 
garbės gynėju.

Šiuo metu Panevėžio krašte 
yra 92 skautai — kandidatai ir 
11 narių, kuriems vadovauja 
skautų štabas, įsikūręs 
geležinkelininkų klube, į kurį 
visi norintys ką nors sužinoti

Broliai skautai Lietuvoje laukia laiškų iš brolių laisvajame pasaulyje.

apie skautus gali kreiptis 
kiekvieną trečiadienį 17 vai.

Panevėžio krašto skautai 
kreipiasi į krašto žmones padėti 
rinkti skautišką literatūrą, kuri 
gali būti užsilikus asmeninėse 
bibliotekose. Ją mes pirktume 
ar pasiskolintume su grąžinimo 
ir išsaugojimo garantija.

Visais klausimais galima 
skambinti tel. 6-76-19 ir rašyti 
235308, Panevėžys, a/d 139 
„Skautija”.

Yra atidaryta sąskaita skau
tų rėmimui Taupomojo banko 
Panevėžio m. skyriuje Nr. 6765. 
Sąskaitos Nr. 138730, Ulys Al
vydas, Leono.

Nuoširdžiai laukiame naujų 
narių ir rėmėjų.

LSS Panevėžio krašto 
taryba
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Skautai vyčiai liepos mėn. Dzūkijoje vykusioje Lietuvos skautų vadovų mokomojoje stovykloje. 
Klūpo: Pijus Ambrozaitis, Sigitas Amauskas ir Česlovas Kiliulis. Stovi — Donatas Ramanauskas, 
Ričardas Malkevičius. Raimundas Praleika, Artūras VyŠnevskis, Vytas Dilba ir Romas 
Garbaliauskas. Nuotr. Donato Ramanausko

KAS NAUJO SKILTYSE
UIIIII1III1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIII1IIII

Mažeikiuose yra susikūrusi 
Kęstučio draugovė, kuri suside
da iš keturių skilčių. Tai Vilkų, 
Lapinų, Vanago skiltys ir nedi
delė sesučių Stirnų skiltis. Mū
sų veikla įvairi — platiname 
Sąjūdžio spaudą, susipažįstame 
su rajono, Lietuvos vietovėmis. 
Lavinamės, ugdome savyje pa
stabumą, tvirtumą, miklumą.

Dabar trumpai apie vienos 
skilties išvyką. Birželio 22-ąją 
išvykome į Maigų kaimą, kuris 
„randasi“ tap Viekšnių ir Kra
kių. Auksodės kolūkio laukuose, 
ten kur seniau buvo kaimas, 
stūkso kelios fermos ir dar ne- 
užakęs ežerėlis. Iškylos tikslas 
— pažinti vietovę ir sutvarkyti 
senas apleistas kapinaites.

Atvykę į vietą, kaip tikri 
skautai išžvalgėme vietovę, 
radome- ežere. įmerktą brakonie
rių tinklą, kurį sudeginome lau
že. Apžiūrėjome kapinaites. 
Darbo daug, bet tikslas turi bū

ti pasiektas. Priruošę malkų 
nakčiai, ėmėmės darbo. Vargais 
negalais atkėlėme du ' šlmtakllo- 
graminlus paminklus. Užrašai 
bylojo, kad paskutinis — Vin
cas Keršis — čia palaidotas 
1944 m. lapkričio 24 dieną. Po 
darbo Lapinų skiltis tylos mi
nute pagerbė mirusių atminimą 
ir Išvyko prie palapinių. Diena 
ėjo vakarop. Prieš miegą, skirs
tant sargybą, visi susirinkome 
prie laužo, aptarėme praėjusios 
dienos įvykius ir ką gero pa
darėme. Prie Lapinų skilties 
buvo prisijungę keletas vaikinu
kų, kurie ateityje gali būti mū
sų broliais.

Birželio 12 — 18 dienomis 
Mažeikių rajone, Leckavos pu
šyne, buvo susirinkę visos Že
maitijos skautai. Mūsų buvo ne
daug, nes Žemaitijos krašte šis 
jaunimo judėjimas nėra gerai 
suprastas, o gal tam trukdo že
maitiškas būdas... Daugelis at
vyko į stovyklą iš Mažosios 
Lietuvos, kur birželio 7 — 11 
dienomis skautai stovyklavo 
Svenselėje.

Pirmą kartą po Antrojo 
pasaulinio karo Lietuvoje buvo 
Iškastas skautiškas stalas. Sa
lia plevėsuojančios vėliavos ir 
ąžuolo lapais papuošto kryžiaus 
sulipdytas aukuras.

Birželio 14-ąją dalis- stovyk
lautojų vyko į Mažeikius pa
gerbti tremtinių . atminimo. Nuo 
banko pastato lydėjo garbės 
sargyboje angelaičių pulkelį. 
Minėjimo metu sutikome iš JAV 
į Mažeikius atvykusią sesę Al
mą Matvekaltę, kuri nuo sekan
čios dienos stovyklavo kartu su 
mumis.

Vakarais dalindavomės įspū
džiais, sesė iš Amerikos išmokė 
skautiškų dainų, žaidimų.

Birželio 17 diena. Tai prieš
paskutinė stovyklos diena, ku
rią vainikavo mitingas prie 
Naftos perdirbimo įmonės ad
ministracinio pastato. Vakare 
kartu su Mažeikių etnografiniu 
ansambliu linksminomės Lecka
vos pušyne.

Skautininkas MEŠKA
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tau,WKDOVE
MŪSŲ VERTYBĖS

Žmogus jieško laimės. Tarp 
kasdienės laimės dalykų vis 
trokštame gilesnių ir nenykstančių. 
Pamažu atrandame ramsčius 1— 
vertybes, kurios mūsų veiksmus, 
■nuosprendžius ir gyvenimą paveikia.

Skautybė padeda jauniems 
žmonėms vertybes atrasti. Skautybė 
jaunuolyje apšviečia žiburėlius, kurie 
jį per gyveninlą ves. Jaunas žmogus 
pats laisvai vertybes pasirenka ir jų 
laikosi. O skautybė siūlo žmogiškas, 
doros ir krikščioniškas vertybes!

ŽMOGIŠKOSIOS vertybės be 
tiesioginio ryšio su doros ar religine 
sistema, pvz. pagarba sau, pagarba 
kitam, pagarba gyvybei, malonumas, 
draugystė, dosnumas, solidarumas, 
tikėjimas, pastangos, sveikata, dar
bas, laisvė ir kt.

DORINĖS vertybės kalba apie 
nuosprendžius ir jų aiškinimą. Ne 
visų moralinės vertybės vienodos. 
Kai kurios tikybos savo nariams 
siūlo dorines vertybes. Pavyzdžiui: 
laimė, teisingumas, apdairumas, 
broliškumas, taika, atvirumas, 
sąžiningumas, savitvarda, 
pastovumas, pasitikėjimas, 
savistovumas, ištikimybė sau, 
pastangos, meilė. . .

KRIKŠČIONIŠKOSIOS ver
tybės atrandamos ir giliai žmogaus 
širdyje. Šios vertybės ypatingos — 
jos įkvėptos pašaukimo, kurį Jėzus 
Kristus siūlo: atlaidumas, viltis, 
dalinimasis, ištikimybė, meilė 
kitiems, tobulumas, Dievo meilė, 
meilė sau ir artimui. . . Jėzus Kristus 
patvirtina daug žmogiškų ir dorinių 
vertybių. Tikėjimo akimis; jas 
matome kaip krikščioniškas, o kiti 
žmonės gal jas supras kaip žmogiškas 
ar doro gyvenimo vertybes.

1

SIEKIAI

Sveikata

VERTYBĖS

savigarba 
pagarba gyvybei 
savitvarda 
apdairumas 
tvarka ir švara

ĮSTATAI

gamtos draugas
skaistus ir blaivus

Būdas, 
asmenybė

sąžiningumas 
tiesumas 
patikimumas 
savarankiškumas 
ištikimybė sau 
tobulumas 
vidinė laisvė

tiesus
laikosi žodžio
susivaldo
kuklus / i

Sumanumas vystytis 
stengtis

naudingas
taupus (gerai naudoja, ką tun)

Atsakomybė 
už kitus

pagarba kitiems 
draugiškumas 
solidarumas 
taika 
broliškumas 
dalinimasis 
ištikimybė 
meilė 
atlaidumas

draugas artimui, 
sesė/brolis kitam skautui 
naudingas,
padeda
paklusnus
mandagus

Dievo pojūtis

viltis 
džiaugsmas 
teisingumas 
tobulybė 
uolumas 
meilė 
dosnumas 
laisvė
trokšta daugiau

draugas 
linksmas 
ištikimas 
brolis/sesė

SKAUTO ĮŽODIS IR ĮSTATAI gyvenanti troškimu bendrauti, 
yra vienetas, aprašantis gyvenimo stengtis, dalintis, atleisti, džiaugtis ir 
uždavinį — tai originalus būdas broliškai sugyventi.
evangelines vertybes dvasia ir Ši lentelė gali mums padėti
aplinka išreikšti. Skautiškas būrys vertybes ir įstatus sugretinti: 
nėra varžybinis vienetas, gamybos ar 
koks žmonių tvarkon surikiavimas.
Skautybė yra bepdruomenė,
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t Skautijos šventėje pagerbtas Tėvynės
> ■ Garsų radijo vedėjas Juozas Stempužis

V. Bacevičiaus nuotr.

Skautijos įsikūrimo Lietu
voje 1918-siais metais sukak
tis buvo atšvęsta Clevelande, 
Lietuvių Namuose, lapkričio 
12 d. Kultūrinėje Popietėje. 
Kartu buvo paminėta Tėvy
nės Garsų radijo valandėlės 
40 metų sukaktis, pagerbiant 
Juozą Stempužį, jos ilgametį 
programos vedėją, visada en
tuziastingą ir paslaugų rėmė- 
ją-talkininką . Jaukiai pa
puoštoje salėje svečius pasi
tiko Clevelando skautinin- 
kės, dienos iniciatorės.

Kultūrinę popietę atidarė

Petras Petrutis sveikina Juozų Stempužį

l/S Stefa Gedgaudienė

programos vedėją s, fil,..Lai
mutė Švarcaitė, apibūdinda
ma renginio paskirtį ir prista
tydama dienos svečius. Vyr. 
Skaulininkė Stefa Gedgaudie
nė trumpu žodžiu peržvelgė 
Skautijos sukaktį ir, kartu su 
Brolijos Vyr. Skautininko pa
vaduotoju Gintu Tapru, įtei
kė Padėkos Ordiną su Rėmė
jo kaspinu Tėvynės Garsų ra
dijo valandėlės vedėjui Juo
zui Stempužiui.

Toliau sekė iš Chicagos at
vykęs "Margučio" radijo va
landėlės vedėjas Petras Petru
tis, kalbėjęs apie radijo prog
ramas iš esmės. Sveikinda
mas kolegą J. Stempužį, jis 
įteikė jam prasmingą plaketę 
ištvermingo darbo atžymęji- 
mui ir perdavė taip pat Ame.- 
rikos Balso linkėjimus. Raš
tu gauti sveikinimai Juozui 
Stempužiui buvo įteikti jam 
specialiame aplanke.

'Pokalbį su keliaujančiu 
mikrofonu' pravedė s. fil. Ire
na Gedrienė ir°s. Remigijus 
Belzinskas, šį kart sudaryda
mi progą radijo vatanaėlės ve
dėjui atsidurti ^kitoje mikrofo
no pusėje'. Stebėtinai greitai 
prabėgo trftmputė valandėlė 
beklausant širdingo, jautraus 
atsakinėjimo į visus klausi
mus, Juozui Stempužiui trum
pai grįžtant į. pirmuosius 

skautavimo metus Tėvynėje, 
pradinę patirtį radijo srityje 
ir Tėvynės Garsų kūrimąsi 
Clevelande.

Poetas Balys Auginąs, bu
vęs vienas pirmųjų Tėvynės 
Garsų radijo programos ve
dėjų, sveikino trumpu žodžiu 
ir perskaitė specialų eilėraštį 
kolegai Juozui Stempužiui.

Meninėje dalyje pasirodė 
viešnia iš Lietuvos, šiuo, me
tu besisvečiuojanti Detroite 
solistė Vida Dirgėlaitė, akom
panuojama muz. Danutės 
Liaubienės. Puikiai padaina
vusi kelias dainas, solistė tik
rai praturtino programą ir ti
kimės, kad dar bus proga iš
girsti ją pilname koncerte! 
Rengėjai ypač dėkingi p. Ni
jolei Mikšytei-Čerekienei 
globojusiai ir atvežusiai vieš
nią solistę iš Detroito.

2
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TUNTININKU SUVAŽIAVIMAS spalio 6-8 d.d. 1989, Beaumont

Bacevičius, kun. A. Saulaitis, S. J., 
kun. Kęstutis Ralys iš Kelmės Dr' A' Gr'nienė

- '

Lietuviškosios Skautybės Fondo 
atstovai su pirm. Č. Kiliuliu, iš k- d. 
V. Bacevičius, Č. Kiliulis, B Banai
tienė ir K. Matonis

Nuotraukos VI. Bacevičiaus

Juodišiūtė ir V. Klimiene

3
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Su svečiais iš Lietuvos. VS pav. G. 
Taoras, ps. L. Malkevičienė, VS R.

VS R. Ulevičius kalbaLukrecija Malkevičienė. kalba 
Clevelando skautijai

pav. L:^Daujotas, L. Malkevičienė, 
Per pamaldas Clevelande. VS R. VS S. Gedgaudienė, A. Šenbergienė 
Ulevičius, VS pav. G. Taoras, VS ir E. Nainienė

LANKOSI
CLEVELANDE

Ulevičius, VS pav. L. Daujotas, VS 
S. Gedgaudienė, kun. G. .Kijauskas

Kun. G. Kijauskas atnašauja ,šv. 
mišias

Prie Niagaros krioklio. Ps;
Malkevičienė - Kaunas, v.s. Riman 
tas Ulevičius,- Klaipėda, v.s. Laimis
Daujotas, Vilnius

"4
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Palangos vietininkijos (Sao 
Paulo, Brazilija) skautai ir 
skautės nuo įsteigimo 1974 m. 
kasmet stovyklauja po savaitę 
žiemą ir vasarą. Kiekvienai 
stovyklai pagamina naują 
vėliavą. Čia matote ją didesnę 
dalį.
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§ $ a 4 a ©
JAV skautų sąjunga rugsėjo ir 

spalio mėn. praveda naujų narių ir 
naujų vadovų vajų, kuris atžymimas 
gairelėmis ir kitais ženklais, jei 
vienetas pritraukia 25% naujų ber
niukų.

LUOŠŲJŲ skautų vienetams 
JAV skautai prašo naudotų un
iformų. Šie vienetai veikia pačiose 
mokyklose-bendrabučįuose.

DŽIAMBORĖ radijo bangomis 
vyko per visą pasaulį spalio mėn.

TARPTAUTINĖ katalikų skautų 
konferencija paskyrė kun. Richard P. 
LaRocque pasaulio katalikų skautų 
vyriausiu kapelionu. Skiria Šventojo 
Sosto užsienio reikalų sekretorius 
kard. A. Casaroli. Naujasis 
kapelionas gyvena Norwich, Conn., 
JAV, ir buvo vyriausias JAV katalikų 
skautų kapelionu 1978-1983, buvo 
susitikęs su popiežium Jonu Paulium 
II, kuris jajn davė rinkinėlį skautiškų 
pamokslėlių, išdalinamų, kai pop
iežius lanko parapijas.

D. BRITANIJOS skautai 
sukvietė 10.000 skautų iš 40 šalių 
’’Discovery 89” stovykloms penkiose 
vietose. Stovyklose kuo moder
niausia technologija — pastovyklės 
sujungtos telefaksu, elektroniniu 
paštu, radijo stotimis, kasdieniu 
kompiuteriniu laikraščiu. Buvo ir 
tradicinių iškylų, buriavimo ir kt.

V. VOKIETIJOS skautai subūrė 
6.000 dalyvių iš įvairių kraštų 
„Fabula 89” stovyklai, skirtai menui 
ir kūrybai •
Pritaikomi pasirodymai iš įvairių 
kraštų ir kultūrų.

DANIJOS skautai atšventė savo 
80-tąjį gimtadienį tautinėje stovyklo
je. Vienas užsiėmimų buvo pastatyti 
122 kv. metrų plaustą.

ŠVEDIJOS-jūrų skautų stovyklo
je rugpjūčio 8-16 dalyvavo 800.

ISPANIJOJE įsteigtas naujas 
pasaulinis skautų centras (Porto Irta, 
prie Valencijos). Pirmojoje stovyklo
je buvo 300 stovyklautojų tarp 12 ir 
20 m. amžiaus. Stovyklavietės plotas 
— 55 hektarai.

KANADOS septintoji tautinė 
stovykla įvyko Princo Edvardo salo
je, dalyvavo 10.122.

JAV skautų sąjungos džiam- 
borėje rugpjūčio 2-8 Virginijoje 
dalyvavo 34.000 amerikiečiai ir 536 
skautai iš 36 kitų šalių. Atidarymo 
apeigose dalyvavd beveik 100.000 
skautų ir svečių. Programos esmė — 
skautamokslis su kliūčių taku ir JAV 
vakarų tema sritimi. Buvo ir 
Pasaulinio skautų biuro paroda 
„Skautybė yra. .

V. VOKIETIJOS Šv. Jurgio 
skautų sąjunga paaukojo 30.200 dol. 
Pasaulinio skautų fondui Afrikos 
projektams.

EGIPTE baigiamas statyti naujas 
pasaulinis skautų centras. Septynių 
aukštų pastate bus raštinės, 
svečiams kambariai ir lavinimo 
patalpos.

MALTOS skautus lankė grupė 
komunistų pionierių iš Gruzijos, 
kuriems buvo duota medžiagos apie 
skautybę ir kurie skautybė domėjęsi. 
f"*******1

ISLANDIJOS skautai surinko 60 
milijonų plastmasės ir stiklo butelių 
bei aluminio skardinių. Už kiekvieną 
tūkstantį surinktų skardinių skautai 
pasodins po medį.

INDIJOJE skautai ir skautės 
dalyvavo švietimo programoje apie 
raupsus, pasiekdami 1.200.000 
žmonių.
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INDONEZIJOS skautų ženklas 
yra pradedantis dygti kokoso 
riešutas, nes skautų veikla labai 
surišta su krašto vystymusi, 
ypatingai d rakinimo projektais, ger
iamo vandens įrangomis ir 
kanalizacija. Indonezijos skautijajau 
įprato rengti „tarnybos stovyklas”, 
kurių dalyviai dirba prie tokių pro
jektų.

Tarptautinis skautų pašto ženklų 
rinkėjų biuletenis „Sosst Journal” 
1988 spalio mėn. numeryje tarp šešių 
tos vasaros JA Valstybėse pašto 
antspaudų įdėjo ir VII Tautinės 
stovyklos pašto stoties aprašymą:

RUSAI SKAUTAI išeivijoje 
švenčia 80 m. sukaktį nuo pirmosios 
draugovės įsteigimo 1909 balandžio 
30 d. Pavlovske, Rusijoje. Skautės 
įsisteigė 1915 m. Kijeve, o 1917 m. jau 
buvo 50.000 skalaujančiųjų Rusijo
je. Kai sovietai perėmė valdžią, rusų 
tautybės skautų liko pogrindyje ligi 
1926 m., kai tūkstantis vadovų buvo 
suimti, Rusų
skautų vadovybės biulėte.nis, 
leidžiamas New Yorke, rašo, kad 
sovietų spaudoje buvo paminėtas 
skautų atkūrimas Estijoje ir Lietuvo
je, ir kad galėtų būti daugiau jaunimo 
bei vaikų organizacijų Rusijoje, non 
„ką mes žinome apie skautus?"

Rusai skautai ir skautės išeivijoje 
vakarinę maldą baigia žodžiais „Kai 
pagaliau apleisime tolimas šalis, 
uždegsime skautiškus laužus visoje 
Rusijoje”. (Iš Lietuvos skautų istori
jos žinome, kad pirmieji lietuviai 
pradėjo skautauti pirmojo karo metu 
Rvfsijoje, o tada, grįžę į Lietuvą, įkūrė 
skautus).

PRANCŪZIJOS skautų sąjunga 
pravedė „Vasaros universitetą” visų 
šakų vadovams. Savaitės kurse 
pasirenkama iš šių temų: skautų 
metodas, mišrūs užsiėmimai, 
skautybė ir religija, tarptautinis 
atspalvis, ir pagal kiekvieną šešių 
šakų, taip pat ir visą kitą programą. 
„Universitete” apsigyvena „kaime”, 
kuris pats turi vieną kurią nors 
specialybę — vaidyba, susižinojimas, 
menas, gamtos pažinimas. Dalyvau
jama ir šeimomis, prižiūrimi 
mažamečiai šeimų nariai.

JAPONIJOS skautams lengva 
gauti darbą Hondą ar Sony ben
drovėse. Jeigu darbo jieškantis yra 
pasiekęs aukščiausiąjį patyrimo 
laipsnį, „Fudži skauto” ženklą, tuoj 
pat darbą gauna be kitų reikalavimų.

SCOUTS IN THE COMMUNITY

PASAULINIS skautų centras 
leidžia biuletenį „Action” apie skautų 
ir skaučių ^''yvavimą visuomenėje

AUSTRALIJOS skautai valė 
pakelės autobuso stoteles 
Canberros apylinkėje.

ANGLIJOJE skautų sąjunga 
ėmėsi skatinti skautų vienetus tarp 
musulmonų, kurių šalyje yra virš 
milijono. Jau veikia penki tuntai su 
700 nariu.

ITALIJOS skautų sąjunga globo
jo 3.000 narių „Eurofolk 1989” — 
iškylų, diskusijų ir draugystės 
sąskrydį iš 25 šalių. Tema buvo 
„Skautybė: jauni žmonės tarp 16 ir 
20 m., Europos statytojai”.

NEPALIO skautai padėjo gyven
tojams po žemės drebėjimo. Nepalio 
karalius suteikė 414 medalių 
skautams ir vadovams už jų darbą.

TARPTAUTINĖS skautų 
draugystės arba buvusių skautų ir 
skaučių bendrija (IFOFSAG) 
suvažiavo Danijoje 18-tajam seimui. 
Organizacijoje apie 60.000 narių, 
remiančių Baden-Powellio idealūs ir 
padeda skautų bei skaučių. są
jungoms. Veda ir finansinius vajus, 
pvz. raupsuotiems ir kurtiems, renka 
pašto ženklus. Metinė draugijos 
šventė yra spalio 24-25. 1991 m. 
suvažiavimas įvyks Graikijoje.
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didžioji seimą
VOKIETIJA
AUŠROS TUNTO VEIKLA 
1988-89 MOKSLO METAIS

Vasario 16 gimnazijos skautės 
ir skautai sudaro LSS Europos 
rajono mišrų „Aušros” tuntą. 
1988-89 mokslo metais skautų 
organizacija, vadovaujama tun- 
tininkės psl. Jūratės Lemkienės 
ir jos pavaduotojo ps. Petro Ver
šelio, buvo veikli.

„Aušros” tuntą sudaro skau
čių „Jūratės” draugovė, kuriai 
vadovauja draugininke v.sk. 
psl. Vilija Bijūnaitė, skautų Vy
tauto Didžiojo draugovė, kurios 
draugininku iki 1989 m. kovo 
10 d. buvo s.v. psl. Alainas 
Gromošauskas, vėliau prit. sk. 
si. Marijus Bijūnas ir skautų 
vyčių Dr. Vydūno būrelis. Tun
to dvasios vadovai yra evangeli
kų — kun. Fricas Skėrys ir ka
talikų — kun. Edis Putrimas. 
Jis taip pat yra ir viso Europos 
rajono skautų ir skaučių dvasios 
vadovas.

Per ištisus mokslo metus 
draugovės, būreliai ir skiltys 
turė’f' savo reguliarius 
užtemimus — sueigas, iškylas, 
laužus ir t.t. Buvo ruošiamasi 
patyrimo laipsniams, specialy
bėms ir ypatingiems ženklams. 
Skautai ištisus metus tvar
kingai dalyvavo sekmadieniais 
savo konfesijų pamaldose, be to, 
katalikai skautai gausiai daly
vaudavo penktadieniais jau
nimo Mišiose.

Be eilinių sueigų įvyko šie 

viso „Aušros” tunto bendri ren
giniai:

1988 m. rugsėjo 8 d. — tra
dicinė susipažinimo sueiga. Jos 
metu buvo sudaryti nauji narių 
sąrašai ir skautai susipažino su 
vadovais. Tuntininkės pavaduo
tojas pranešė apie 1988 m. 
liepos 17 d. iškilmes Londone, 
kurių metu buvo pašventinta 
LSS Europos vėliava.

1988 m. spalio 2 d. — tunto 
iškyla, kuriai sumaniai vadova
vo v.sk. Vilija Bijūnaitė ir skau
tai vyčiai Rimas Čiuplinskas bei 
psl. Alainas Gromošauskas.

1988 m. gruodžio 17 d., tuojau 
po to, kai žinia, kad Lietuvoje 
atkuriama skautų organizacija, 
pasiekė „Aušros” tuntą, sponta
niškai vyko tunto sueiga ir visų 
tunto skaučių ir skautu vardu 
pasirašytas sveikinimas buvo 
išsiųstas Lietuvos Skautų 
Sąjungos atkūrimo štabui.

1989 m. sausio 27 į. — 
Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
dieną visas „Aušros” tuntas 
dalyvavo šv. Mišiose.

1989 m. kovo 4 d. — Kaziuko 
mugė. Prie mugės paruošimo ir 
pravedimo prisidėjo visi tunto 
nariai ir daug rėmėjų.

1989 m. kovo 10 d. —jaunimo 
Mišios ir tunto iškilminga suei- 
ga. Sueigos metu 8 skautai 
kandidatai davė skauto įžodį: 
Markus Andrijauskas, Kai 
Baliulis, Viktoras Diavara, Jur
gis Gaidimauskas, Aleksandras 
Klimaitis, Aleksandras Maku- 
tėnas, Antanas Vainius ir 
Simas Varnas.

1989 m. balandžio 23 d. „Auš

ros” tunto delegacija dalyvavo 
vokiečių DPSG skautų šv. Jur
gio šventėje. Viernheimo vokie
čių katalikų skautų Folke Ber
nadotte tuntas šventę pradėjo 
šv. Mišiomis. Po jų įvyko laužas, 

1989 m. birželio 28 d. — tun
to iškilminga sueiga. Sueigos 
metu prityrusios skautės įžodį 
davė Audra Baleišytė, psl. Zita 
Dubauskaitė ir Vika Rossaitė. 
Be šių, prityrusios skautės įžodį 
birželio 15 d. davė Alina 
Colemanaitė.

Vasaros atostogų metu „Auš
ros” tunto skautai stovyklavo 
40-je jubiliejinėje Europos rajo
no stovykloje Anglijoje.

„Aušros” tunto delegacija taip 
pat dalyvavo Lietuvos skautų 
keliaujančioje stovykloje. Pirmą 
kartą išeivijos skautai stovyk
lavo savuose miškuose Lietu
voje.

1989 m. vasario 16 d., už dar
bą ir pastangas skautiškoje 
veikloje, LSS Vyriausia skauti
ninke apdovanojo „Jūratės” 
draugovės draugininkę v.sk. 
Viliją Bijūnaitę ir „Lapių” 
skilties skiltininkę psl. Zitą 
Dubauskaitę Pažangumo 
žymeniu.

1989 m. vasario 25 d. LSB 
Vyriausias skautininkas už 
visada sąžiningai atliktus dar
bus ir nuolat rodomą iniciatyvą 
tuo pačiu žymeniu apdvanojo 
Vytauto Didžiojo draugovės 
draugininką s.v. psl. Alainą 
Gromošauską. „Aušros” tunto 
tuntininkė 1989 birželio 28 d. už 
pavyzdingą ir savistovų vado
vavimą draugovei per praėju
sius mokslo metus v.sk. Viliją 
Bijūnaitę pakėlė į paskilti- 
ninkės laipsnį.

1988-89 m. „Aušros” tunto 
veikla buvo gan plati ir įvairi. 
Tačiau visa tai nebūtų pasiekta, 
jei nebūtų rėmėjų ir draugų.
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CHICAGO

„Nerijos’ tunto jūrų skautėms smagu stovykloje.Stovykloje smagu kartu su draugėmis gyventi, dirbti ir draugauti.
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Naujos paukštytės, naujos lietuviškų knygelių skaitytojos! „Kernavės” tun
to „Dubysos” draugovės sesės davusios įžodį. Iš k.: Dalytė Sataitė, Birutė 
Ankutė, Eglė Milavickaitė, Lina Čepėnaitė, Rima Griauzdytė, Natalija ir

Kernavietės Gerojo aitvaro stovykloje

Nina Padalino, draugininke s. Marytė Utz. Nuotr. N. Čepėnienės

to komendante g.v.v. Laura Lapinskienė. Nuotr. J- Tamulaičio
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VAKARŲ RAJONE

Vyresnės sesės lanko mažąsias sesytes Californijos skautų stovykloje. Iš k.: s. Lionė Vilimienė, 
s. Vanda Zelenienė ir S. Birutė Prasauskienė (dešinėje). Paukštytės su viešnių joms dovanotomis 
lėlėmis — Laura Žygaitė, Vilija Gulbinaitė, Aušra Mulokaitė, Audra Kudirkaitė ir jų vadovė 
ši. Undinė Mulokaitė. , Nuotr. V. Svidersko

SVEČIUOSE PAS 
MAŽĄSIAS SESYTES

„Rambyno” stovyklavietėje 
vykusioje Californijos skau
tų,-čių „Atgimė Tėvynė” 
stovykloje buvo ir būrelis paukš
tyčių. Joms gražiai vadovavo si. 
Undinė Mulokaitė. Mažąsias 
sesytes aplankiusios Los Ange
les „Gražinos” būrelio židinietės 
apdovanojo lėlėmis. Šioje jaunų 
ir vyresniųjų sesių pabendra
vimo sueigoje paukštytės mokė
si apjuosti lėlytes tautinėmis 
juostelėmis, aprišti mažais 
paukštyčių raudonais kakla
raiščiais, tuo pat laiku žais
mingai svarstant kaklaraiščių 
ir jų įsigijimo prasmę. Mažosios 
sueigoje išmoko dar ir vieną 
naują dainelę. Visoms buvo 
labai smagu. Paukštytės buvo 
patenkintos sesių gražiniečių — 

s. Lionės Vilimienės, s. Vandos 
Zelenienės ir s. Birutės Prasaus- 
kienės apsilankymu ir džiaugėsi 
vyresniųjų joms padovanotomis 
draugėmis-lėlytėmis. Šio susiti
kimo stovykloje „įamžinimu” 
pasirūpino vs Vaclovas Sviders- 
kas, visas nufotografuodamas.

VYRESNĖS SESĖS 
VISUOMENĖS
TARNYBOJE

Los Angeles „Kunigaikš
tienės Gražinos” ,vyr. skaučių 
būrelio Sesės rugsėjo 15 dieną 

O užvis labiausiai kalbą gerbk gimtinę, 
Nes josios nemokėti - gėda paskutinė. 
Gerai, kad svetimas kalbas žinai ir moki, 
Bet visų pirma savąją gerai žinoki.

(1824. Antanas Strazdas, kunigas ir poetas)

surengė vaizdajuosčių vakarą, 
kurio metu buvo rodoma Lie
tuvos buriuotojų, atlikusių žygi 
per Atlantą, išleistuvės Klaipė
doje, ir sutiktuvės New Yorke.

Sesės gražinietės, suteikusios 
Los Angeles ir apylinkės lietu
viams progą pasidžiaugti Lie
tuvos buriuotojų ir jų laivų vaiz
dais, ruošiasi kitam patarna
vimui visų labui. Jos tvarkys 
tautodailės darbų kambarį ir 
pardavinės eksponatus įvyks
tančioje rudens Lietuvių Dienų 
mugėje, kurią jau treti metai, 
įspūdingai rengia vietos Lietu
vių Bendruomenė, kviesdama 
visas organizacijas bei pavie
nius asmenis prisidėti savo dar
bais ir aukomis.

Būrelio sesė s. Danutė 
Balčienė visą vasarą rūpinosi 
meno darbų surinkimu, susi-
siekdama su įvairiose JAV-ių 
vietovėse gyvenančiais kūrėjais. 
Mugė tęsiasi dvi dienas, atsi
lanko daug žmonių.

Jau antrus metus būreliui 
vadovauja s. Lionė Vilimienė, 
viena iš pirmųjų būrelio narių.| 
Būrelis įsisteigė 1964 metais, ir 
jo veikla nenutrūkstamai 
reiškiasi Los Angeles skau
tiška" ?■ ir visuomeninėje lietu
viškoje padangėje ištisus 25 
metus. Per tą laiką būreliui 
vadovavo daug sesių, kurios, 
atlikusios savo pareigas, išti
kimai laikosi narių tarpe, prisi
dėdamos kartu prie būrelio gra
žios veiklos. v 7
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ATLANT© rajone VARPO STOVYKLA
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KOMOVA 1989

21.

25



40-toji EUROPOS RAJONO STOVYKLA

LSS Brolijos VS sveikina seses kq tik 
davusias įžodį

Vyresnės skautės

Gilvelio parke, v.s. J. Alkis, ps V.
O’Brien ir anglas Alan Hodge

Nuotraukos S.B. Vaitkevičiaus

Jaunesnieji skautai prie Amerikos 
skauto statulos. Nijolė ir Vincukas 
O'Brien su drauge

Skautai atlieka pionerijos uždavinius
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BRAZILIJA stovykla tėvynė

,,, ± . r. . Marius Šinkūnas kepa viščiukusSkautai vyčiai ~

Vyr.sk. Regina Karsokaitė su pąukštytėmisTėveliai riša mazgelį Adrianai Ben- 
doraitytei Machado po paukštytės 
įžodžio
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MŪSŲ SKAUTAI SPORTUOJA

J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

Oi, subruzdo skautai. 
Mūsų vyrai miklūs — 
Kiekvienam jau rūpi 
Sportas mūs' stovyklose. 
Rengiasi rungtynėms 
Skautas Ridikas — 
Pirmas bus stovykloj 
Jis šiemet bėgikas.

Jei žvilgtersim į skautą 
Vytautą Kudoką — 
Ai, gražiai į aukštį 
Šitas vyras šoka!
Keturi štai metrai
Nieko jam nereiškia — 
Nugalės stovykloj 
Jis kiekvieną aiškiai. 

O štai ir Spiriukas 
Davė smarkų šuolį — 
Apie dešimt metrų' 
Nulėkė į tolį. 
Jis laimės stovykloj 
Pačią pirmą vietą — 
Taip jau jam likimo, 
Matyti, žadėta.

Na gi aplankykim 
Algirduką Dauką. 
Ką Sis vyras veikia? 
— Ugi puikiai plauko! 
Daukas vandenyje 
Kaip žuvelė nardo — 
Gaus jisai stovykloj 
Cempijono vardą.

Va, Kazys Kikilis 
Metė ietį smailią — 
Ieties čempijonai

irsis dabar iš, kailio, 
■šimtą metrų ietis 
Lėkė, kaip padūkus. 
Nuo tokio lėkimo 
Net galva man sukas. 

Mūsų Mikė Švilpa 
Puikiai diską mėto — 
Gaus ne paskutinį 
Jis stovykloj vietą. 
Lekia Švilpos diskas 
Ūždamas, kaip vėtra, 
Nulekia mažiausia 
Šešiasdešimt metrų! 

S, vikrus vyrukas 
Kasparas Rūkštinis: 
Ką jūs nedarykit — 
Sekas jam krepšinis. 
Kamuolį pačiupęs 
Įmeta ir baigta — 
Nėr už tai lengvesnio 
įJam . pasauly daikto. 

Na, dabar, brangieji, 
Eisime pas Rėtį — 
Jis specialistas 
Bėgti estafetę.
Stiprūs Rėčio plaučiai, 
Jo kojytės greitos — 
Nieks žvaliausio Kiečio 
Nepralenks net raitas!

Brolis Jonukas: Kažin kodėl gandras 
stovi ant vienos kojos?
Brolis Aglis: Jei pakeltų antrąją koją, 
nukristų!

Sesė Rita: Kažin, kodėl žirafa turi 
tokj ilgą kaklą?
Sesė Rūta: Nes jos galva labai toli 
nuo kūno, sese!

Draugininkas: Kaip tau patinka tavo 
naujas broliukas, V ytem?
Vytenis: Patinka, bet namuose buvo 
reikalingesnių dalykų.
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