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Jungtinės Tautos 1990 metus 
paskelbė „Alfabetizacijos metais”, 
kad visi pasaulio žmonės per 
dešimtmetį išmoktų bent truputį 
skaityti ir rašyti. Katalikų Bažnyčia 
skelbia Evangelizacijos dešimtmetį, 
kuriuo metu tikintieji kviečiami 
įsigilinti į savo tikėjimo pagrindus. 
Lietuvoje ir išeivijoje paskelbti 
lietuvių kalbos metai, kad mūsų 
tarpe pabrėžtume vieną pagrindinių 
mūsų gyvybės dalykų — lietuvių 
kalbą.

Šios trys įstaigos arba ben

druomenės kviečia kreipti dėmesį į 
pagrindinius dalykus, į esminius 
reikalus, kad žmonės galėtų 
žmoniškai gyventi.

Skautiškame gyvenime 
mėgstame įvairumą, naujus 
užsiėmimus, papildomas programas, 
nuotykius. Tačiau jie visada remiasi 
pagrindiniu skautavimo dalyku: 
įstatais ir įžodžiu.

Pernai buvo atspausdinti lapeliai, 
kuriuose surašyti įstatai, šūkis ir 
pošūkis, kad kiekvienas skautas ir 
skautė galėtų lapelį nešiotis su 
savimi. Tokiu būdu pagalvojame apie 
svarbiausią dalyką, dėl kurio 
skautaujame — kad galėtume rasti 
laimę, kitiems patarnaudami ir 
būdami sąžiningi savo širdyje. Įstatai 
ir įžodis mus jungia į vieną šeimą 
labiau negu sąjungos ar pasaulinė 
skautų bei skaučių struktūra ar 
mūsų nuostatai.

Jeigu „Skautų aido” skaitytojas 
ar skaitytoja įstatų lapelio neturi, 
galima iš čia išsikirpti arba nukopi
juoti, į savo piniginę ar užrašų 
knygutę įdėti.

NAUJIEJI METAI 
- SENIEJI 

ŽINGSNIAI?

Skautiškieji metai kažkaip 
dalinami į dvi dalis: vasara su 
stovykla ir žiema su sueigomis bei 
iškylomis. Abu laikotarpiai — mieste 
ir stovykloje — visuomet planuojami 
skiltyje, vienete, tunte, sąjungoje. 
Pietiniuose kraštuose vasaros 
stovykla kaip tik apie šį metų laiką, o 
šiauriniuose jau įpusėjo mokslo 
metai su eiline skautiška veikla.

Pradėdami Naujuosius Metus 
žiūrime pirmyn, klausdami, kokie 
bus šie metai, kas atsitiks, ką 
veiksime, ko tikimės, ko Dievo 
prašome.

ĮSTATAI
1. Skautas tiesus ir laikosi savo 

žodžio.
2. Skautas ištikimas Dievui ir 

Tėvynei.
3. Skautas naudingas ir padeda 

artimiesiems.
4. Skautas draugas savo artimui 

ir brolis kitam skautui.
5. Skautas mandagus ir 

riteriškas.
6. Skautas gamtos draugas.
7. Skautas paklusnus savo 

tėvams ir vyresniesiems.
8. Skautas linksmas, susivaldo 

ir nenustoja vilties.
9. Skautas taupus.

10. Skautas blaivus, skaistus savo 
mintyse, žodžiuose ir 
veiksmuose.

SŪKIS
Dievui, Tėvynei ir Artimui!

Pošūkis
BUDĖK!

ĮSTATAI
1. Skautė tiesi ir laikosi savo 

žodžio.
2. Skautė ištikima Dievui ir 

Tėvynei.
3. Skautė naudinga ir padeda 

artimiesiems.
4. Skautė draugė savo artimui 

ir sesuo kitai skautei.
5. Skautė mandagi ir kukli.
6. Skautė gamtos draugė.
7. Skautė paklusni savo tėvams 

ir vyresniesiems.
8. Skautė linksma, susivaldo ir 

nenustoja vilties.
9. Skautė taupi.

10. Skautė blaivi, skaisti savo 
mintyse, žodžiuose ir 
veiksmuose.

ŠŪKIS
Dievui, Tėvynei ir Artimui!

Pošūkis
BUDĖK!
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Paskutiniais metais, sunkios ligos 
prispaustas nepajėgė bendrauti su 
lietuviška skautija, bet ryšio 
nenutraukė. Visą savo amžių paš
ventė skautiškam judėjimui.

Emigracijoje buvo Lietuvių Skautų 
Sąjungos pirmininku. Bet giliausios 
jo pėdos įmintos Skautų Aide. 
Nepriklausomos Lietuvos metais 
redagavęs SA nepaliko jo ir svečioje 
šalyje. Ilgų metų kruopštus ir pavvz- 
dingas redagavimo darbas niekados 
neliks » užmarštyje. Tesusiranda jis 
Anapilio stovykloje tokią vietą, kaip 
turi mūsų širdyse.

GERASIS :
B

DARBELIS :■ 
■ 
■

V. Gustainis penkiolika metų ® 
iškentęs sovietų kalėjimuose ir ° 
koncentracijos stovyklose, parašė “ 
savo atsiminimų knygą. Daugeliu ’ 
atvejų jis prisimena Barščiauskaitę ir J 
S. Čiurlionienę, kurios jį ir jo šeimą * 
per visą tą laiką šelpė materialiai ir “ 
moraliai. Taip pat jis pažymi, kad abi ■ 
buvo skautės. S. Čiurlionienė žymi " 
lietuvių rašytoja, buvusi Seserijos = 
vadė. Barščiauskaitę nusipelniusi ’ 
Lietuvos Skautijos veikėja. '

Abi pasistatė sau ir Lietuvos ' 
Skautijai nemirštamą paminklą. " 
Vario, akmens, cemento paminklai > 
išnyksta arba juos nugriauna. Bet ■ 
gerų darbų paminklo niekas * 
nesugebės sunaikinti.
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SKAUTŲ MALDA
Vokietijos DPSG skautai kiek

vieną savo sueigą, užsiėmimą, iškylą 
pradeda specialia malda, skautų 
malda:

Viešpatie Jėzau Kristau! Tu 
sakei: Budėkite! Šis Tavo žodis yra 
mano šūkis. Aš visada noriu budėti ir 
elgtis pagal tavo pavyzdį: tiesus noriu 
aš būti žodžiuose ir patikimas 
veiksmuose. Aš noriu būti ištikimas 
tavo bažnyčiai ir broliu visiems 
žmonėms: pasiruošęs atleisti, norin
tis padėti ir kantrus, jei pasidarys 
sunku. Parodyk man teisingą kelią ir 
lydėk mane tuo keliu, kuris veda į 
gyvenimą. Tave aš noriu sekti ir 
stengtis daryti geriausia. Tai įvykdyti 
padėk man ir laimink mane. Amen.

Šią labai gražią maldą Aušros 
tunto skautės ir skautai, išsivertę j 
lietuvių kalbą, nori pateikti ir visai 
lietuviškąjai skautijai, rekomen
duodami ja naudotis ir ją nešti į visus 
kontinentus ir į visus kraštus, kur 
veikia ir meldžiasi lietuviai skautai.

ps. Petras Veršelis

Mielas Dieve,

Padėk man stengtis būti geras 
skautas ir gerbti skautų įstatus. 
Būnant skautu man reikia mylėti 
tėvynę, Dievą, ir artimą. Aš tau 
dėkoju už šitas ir kitas dovanas, 
kurias Tu man duodi. Ačiū už 
kiekvieną dieną ir už visą kitą, ką Tu 
esi man davęs. Dieve Tu visada mane 
girdi.

Amen

Aidas Banaitis

Dieve Tėve,

Ačiū už kiekvieną ateinančią ir 
praeinančią dieną. Aš Tau dėkoju už 
Tėvynę, skautus, šeimą ir sveikatą. 
Leisk man nepamiršti padėti artimui 
ir būti geresniu negu vakar buvau. 
Per Tavo gailestingumą atleisk man 
mano kaltes ir leisk man būti ger
esniu. Prašau man padėti užaugti ir 
būti geru kataliku ir skautu.

Amen.

Algis Kalvaitis.
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PŪRU SWH7SS 
ir SKAUTAI

SVARBESNI EPIZODAI IŠ

istorijos
H. IRKLINĖS VALTYS IR 
LAIVAI

L Laivų statybos pradžia

Pradėję plaukioti vandenimis 
savo pačių pasidirbtomis 
priemonėmis gaip tai plaustais, 
luotais ir valtelėmis, žmonės ilgainiui 
pastebėjo, kad juo didesnis plaustas 
ar valtis, tuo daugiau žmonių ar 
krovinio galima buvo į jas sutalpinti ir 
toliau jomis nuplaukti, tad per kelis 
sekančius, nuo pirmųjų primityvių 
plaukiojimo priemonių atsiradimo 
šimtmečius, buvo stengiamąsi tas 
priemones didinti ir tobulinti, kad jos 
ne tikrai būtų talpesnės, saugesnės 
bet ir lehgviau plukdomos bei vairuo
jamos. Didesnėje valtyje galima buvo 
jau kelių žmonių įgulai ne tiktai 
patogiau sėdėti, irkluoti bet 
tolimesnėje kelionėje, nakčiai 
užklupus, joje ir miegoti.

Anksčiau apie senovės 
laivininkystę istorikai sužinodavo iš 
užsilikusių raštų, senovės miestų 
griuvėsiuose randamų atvaizdų ir 
priešistorinio žmogaus gyvenamų 
urvų piešinių. Dabar, archeologijos 
mokslui išsivysčius, randama kartais 
net visai gerai išsilaikiusias laivų 
liekanas iš kurių galima buvo 
nustatyti ne tik tų laivų išvaizdą, bet 
ir statybos konstrukcijos detales. 
Pagal naujausių tyrinėjimų rezultatus

2. Seniausio laivo pėdsakai

Seniausias laivas, kiek didesnis 
už upėse ar ežeruose jau nuo 
paleolito naudojamą valtį, buvo iš 
nendrių nupintas. įrodymų tam yra 
buvo nustatyta, kad žmonės 
pasigamindavo įvairių formų 
didesnių valčių jau bronzos amžiaus 
(6-5 tūkstančiai metų pr. Kr.) 
pradžioje, kuris dėl klimatinių sąlygų 
anksčiau buvo prasidėjęs Afrikoje ir 
Azijoje, o tik vėliau Europoje. Nuo 
geografinių — klimatinių sąlygų 
priklausė taip pat ir tų valčių 
medžiaga, statybos būdai bei forma 
ir taip Egipte ar Mezopotamijoje 
valčių statybai plačiau buvo naudo
jamos nendrės, tuo tarpu kai vakarų 
ir šiaurės Europoje, pagrindine jiems 
medžiaga buvo medis. 

Vėlyuesnis, Nilo upėje naudojamas 
laivas. Čia aiškiai matosi dvigubas, 
A raidės pavidalo stiebas, dviejų 
irklųvairas ir maža kabina viduryje.

nemažai, pradedant nuo Šv. raŠtę 
tilpusių aprašymų iki romėnų 
istoriko Plinijaus raštų ir nuo Ninivos 
(archainis miestas Asirijoje) iškasenų 
iki atvaizdų Egipto šventovėse, buvo 
randama pakankamai tam žinių ir 
įrodymų. Kas įdomiausia, kad tų 
gilioje senovėje išsivysčiusių laivų ir 
laivukų statybos menas išliko dar iki 
mūsų laikų ir įvairiose vietovėse kaip 
Mezopotamijoje, Etijopijoje (dabar
tinė Abisinija) ir net viduržemio jūros 
salose (Sardinija, Corfu) bei Maroke, 
vietiniai gyventojai naudoja tokias 
valtys žvejojimui ir susisiekimui dar 
net šiais laikais.

Nors tokie, nendriniai laivai 
nebuvo patvarūs ir per ilgesnį laiką 
neišsilaikydavo bet dėl medžiagos 
gausumo ir palyginti lengvo statybos 
metodo, kuriam nereikėdavo jokių 
specialių įrankių, buvo galima, 
senam laivui subyrėjus, naują 
nesunkiai pasigaminti.

Pagrindinė tos nendrių statybos 
problema buvo ta, kad ilgesnės iš 
šiaudų nupintos valtys neturėdavo 
pakankamo stiprumo pagal išilginę 
ašį ir jų priekiui (ragui) arba užp
akaliui (durkiui) nuo bangų 
pasikeliant ar nusileidžiant, jos 
pradėdavo per vidurį lankstytis, nuo 
ko per trumpą laiką iširdavo. Ta 
problema buvo gan sumaniai 
išspręsta, tų valčių aukštai iškeltą 
ragą ir durkį pririšant prie viduryje 
įtaisyto trumpo stiebo arba kelių

5

5



stiebų konstrukcijos. Tokiu būdu, 
ištemptų virvių iš viršaus prilaikotniį 
valties galai jau taip nesilankstydavo 

■ ir valtis neišįrdavo net ir stipresniam 
bangavimui esant.

Nendrių laivai, ankstyvame jų 
naudojimo perijode buvo irkluojami 
dviejų ar daugiau irkluotojų. Vienas 

, iš jų turėjo būti vairininku, 
' vairuodamas dviejų, iš abiejų pusių 
laivo gale įtaisytų, irklų pagelba. 
Vėlesniais laikais buvo pradėta 
naudoti ir keturkampė burė, kuri 
buvo pakabinama ant dvigubo „A” 
raidės pavidalo stiebo, kuris irkluo
jant gulėdavo nuleistas ant bortų ir 
buvo iškeliamas, tinkamam kelionės 
krypčiai, vėjui atsiradus.

Tų laivų ilgis siekdavo iki 40-ties 
pėdų ir jie galėdavo pakelti iki dviejų 
tonų svorio krovinį.

Thor Hayerdahlio laivas, ”Ra II” 
pakelyje į Pietų Ameriką

3. Thor Hayerdahl ir „Ra II” 
kelionė.

Įdomiu pavyzdžiu senovės egip
tiečių nendrinio laivo pritaikymo 
moderniais laikais, buvo jo replikos, 
pavadintos „Ra II” *, statyba ir jo 
kelionė į pietų Ameriką.

Kai kurie praeities tyrinėtojai, 
atradę pietų Amerikoje senovės 
indėnų Maya ir Inca civilizacijos 
pėdsakus — laiptuotas piramidės, 
buvo padarę prielaidą, kad tų 
piramidžių ^statytojai, kurie panašiai 
egiptiečiams, garbino saulę, statė 
dideles iš akmens tašytas figūras, 
žinojo astronomiją ir turėjo panašų 
Egipto hieroglifams raštą, turėjo 
turėti kokį nors ryšį su senovės 
Egiptu ir kad, jūros keliu ten nuklydę 
egiptiečiai, turėjo įtaką tai civilizaci
jai. Teoretiškai juk galėjo, nuo 
vakarų Afrikos krantų plaukiantis 
egiptiečių laivas, vėjo nešamas ar 
kitaip paklydęs, pasiekti pietų 
Amerikos krantus.

Praktiško atsakymo į tą klausimą 
ėmėsi ieškoti norvegų tyrinėtojas ir 
keliautojas, Thor Hayerdahl, kuris 
dar prieš tai, 1947 metais buvo 
atlikęs, didelį atgarsį tuo laiku turė
jusią kelionę, iš balzos medžio 
pastatytu plaustu, pavadintu Kon- 
Tiki, kuriuo jis iš pietų Amerikos 
buvo nuplaukęs į Polineziją.Apie tą 
kelionę ir savo nuotykius jos metu, jis 
buvo parašęs knygą „Kon-Tiki”, kuri 
buvo susilaukusi didelio popu
liarumo, ypač jaunimo tarpe..

Apie savo sumanymą ir 
pasiruošimą naujai kelionei į Mayų 
kraštą, Thor Hayerdahl rašė:

„Norėdamas išspręsti klausimą 
ar senovės Egipto jūreiviai savo, iš 
nendrių pastatytu laivu galėjo 
nuplaukti iš Afrikos į Naująjį pasaulį, 
aš nutariau pats tokį laivą pastatyti ir 
juo panašią kelionę atlikti.

Tam tikslui, 1969 metais, prie 
didžiųjų Egipto piramidžių,, su nuo 
Čado (Chad)? ežero apylinkių 
pakviestų, nendrinių laivų gamybos 
specialistų padedamas, pradėjau 
statyti laivą, kuris buvo pavadintas 
„Ra I”. Panaudodami, nuo senovės 
dar jiems žinomą nendrių surišimo 
techniką, tie meistrai pastatė pagrin
dinę laivo konstrukciją, kuri susidėjo 
iš nedidelių nendrių pundelių, 
atskirai tarp savęs virvėmis surištų. 
Nežiūrint viso statybai kreipiamo 

dėmesio ir pastangų ta konstrukcija 
neištvėrė. Mums išplaukus į jūrą, 
užpakalinė laivo dalis pradėjo irti, per 
laivą besiritančios bangos vis 
daugiau ardė surišimus tarp atskirų 
pundelių ir mes turėjome savo 
kelionę nutraukti.”

Antrą laivą, jau su kita 
statybininkų grupe, Thor Hayerdhal 
pradėjo statyti Safi miestelyje, 
Maroke. Statybos vieta buvo 
pakeista tam, kad nereikėtų jau 
pagaminto laivo, sausumos keliais 
transportuoti.

Šį ( kartą, pagrindinę laivo 
konstrukciją sudarė ilgi, spiraliai 
viena virve aprišami nendrių ryšuliai. 
Panašūs, bet siauresni rišuliai buvo 
panaudoti bortams. Sekant senovės 
egiptiečių pavyzdžiu, siaurėjantys 
ryšulių galai iš priekio ir užpakalio 
buvo suformuoti į aukštus, užriestus 
ragus. Statybai buvo naudojamos 
tiktai tradicinės, tais laikais var
tojamos medžiagos, tad laive nebuvo 
naudojama jokių metalo sutvir
tinimų, o taip pat ir jokių varžtų ar 
vinių. Laivo viduryje ant pakeltos 
platformos buvo pastatyta kabina, 
kurią sudarė bambuko rėmai ir iš 
nendrių supinti šonai. Prie platfor
mos buvo taip pat pritaisytas iš 
dviejų, viršuje sujungtų balkių. „A” 
raidės formos stiebas, keturkampei 
burei pakabinti. Prie durkio, atskira 
medžio konstrukcija prilaikė du 
irklus vairavimui, po vieną iš 
kiekvienos pusės.

Kelionei imamą maistą sudarė 
tradiciniai senovės Egipte auginami 
produktai, kaip tai džiovinta ir sūdyta 
mėsa bei žuvys, datulės (dates), 
fygos, kiaušiniai, medus, miltai, 
aliejus, džiovintos daržovės, riešutai 
ir egiptiečių duona, kuri sudėta į 
krepšius, buvo sukrauta aukštai po 
kabinos stogu, kad nesušlaptų. Visos 
tos atsargos buvo sudedamos į 
senovės laikams charakteringus 
indus, molinius puodus, iš ožkos 
odos pagamintus maišus ir pintines. 
Iš viso susidarė apie 100 įvairaus 
dydžio ryšulių ir įpokavimų, kuriems
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reikėjo rasti laive vietą.
Laivo įgylą, be T. Hayerdahlio, 

sudarė dar penki, įvairių tautų 
atstovai ir taip kelionės navigatorium 
buvo amerikietis, gydytoju — rusas, 
anropologu — meksikietis. Prie jų 
dar buvo prisidėjęs alpinistas — 
italas ir nardytojas — egiptietis. ( 
įgulos skaičių reikėjo dar priskaityti 
beždžionėlę Safi, kuri ne tiktai bandė 
visiems padėti, bet savo išdaigomis 
sudarė pramogą laisvesniais nuo 
darbo momentais.

Viską sutvarkius ir paruošus, 
1970-tųjų metų, Gegužės 7-tą dieną, 
laivas buvo nuleistas Safi uoste į 
vandenį ir pagal senovės egiptiečių 
papročius, jį pašlakstant ožkos 
pienu, buvo pakrikštytas „Ra 11” 
vardu.

Taip, iškilmingai prasidėjo 
nuotykinga bet kaip vėliau pasirodė, 
sunki ir pavojinga kelionė pietų 
Amerikos link.

Kelionės pradžioje, keliautojams 
teko patirti keletą dienų be vėjo, 
kada laivas visai nejudėdamas, 
plūduriavo vietoje. Pasitaikė ir vė
juotų dienų, blogo oro, audrų. Vienu 
metu, kelionės pradžioje atrodė, kad 
laivas skęsta, nes vis daugiau 
vandens prisisunkusios nendrės 
didino laivo gremzlę, bet po kelių 
dienų laivo nusėdimas išsilygino ir 
kelionę galima buvo tęsti jau be 
baimės. Vienu metu, stipresnei 
bangai ūžtelėjus, lūžo vienas iš 
dviejų, vairą sudarančių irklų, bet ir 
tas pasisekė pataisyti ir nežiūrint 
stiprėjančio vėjo ir pavojingo 
bangavimo, senovės metodais 
pastatytas laivas, judėjo pirmyn ir 
prie tinkamo vėjo, padarydavo po 60- 
70 jūrmylių į dieną.

Po 57 dienų jūroje, nuplaukęs 
3,270 mylių, „Ra ii” pasiekė 
Bridgetown uostą Barbados saloje, 
apie 180 j. m. nuo Venezuelos 
krantų, įrodydamas kad iš nendrių 
pastatytu senovės egiptiečių laivu 
galima buvo perplaukti ir Atlantą. 
Klausimas ar senovės egiptiečiai 
buvo pietų Amerikoje, vis dėlto liko 
atviras

Padėkite zuikeliui trumpiausiu keliu prieiti prie morkos.

A,r galite suskaičiuoti 
kiek man metų?
snjaiu gg nunj

Sekdami kvadratų 
linijas jūs gali

te lengvai nupieš
ti šį gaidelį gre
ta esančiuose 
kvadratuose.

Šis šunelis bėga, kaip gyvas jeigu 
jūs laikysite pirštą prieš savo nosį 
ir mirkčiosite tai viena tai kita
akim. Pabandykite.

O Visi, kurie trokšta džiaugsmo, turi 
juo dalintis su kitu: laimė gimė dvy
nuku. Byronas.
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n 1$ OKUPUOTOS LIETUVOS
______ ______________________________________________________

Meilė gimtajam kraštui, Dievo 
Motinai Marijai ir Lietuvos 
žmonėms, š. m. spalio mėn., atvedė 
Jo Ekscelenciją vyskupą Ant. Deksnį 
pirmą kartą po karo į Lietuvą, iš vis 
pirmą kart gyvenime į Vilnių, Aušros 
Vartų šventovę pamaldoms. „Tai 
mano Primicijos” — pasakė 
vyskupas.

Tik gaila, kun. Kazimiero 
žodžiais tariant, kad pavėluotai, 
Jums Ekscelencija, galima 
pabučiuoti vyskupišką žiedą. . .

Šią vasarą Dzūkijoje vykusioje Lietuvos skautų vadovų stovykloje eisenos priekyje žygiuoja detroi- 
tiškė skautė akademike A. Matvėkaitė.
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OK. LIETUVOS SPAUDOJE

„BUDĖK! TARNAUK DIEVUI, 
MYLĖK ARTIMA IR TĖVYNĘ!”

Pasikalbėjimas su skautų'vadovais

Pfrmąjį užkalbinau stovyklos 
vadą. Lietuvos skautų šefą 
Feliksą Šakalį.

— Kaip susipažinote su ame
rikiečiais, arba kaip pavyko iuos 
pasikviesti i šią stovyklą?

— Kai jie sužinojo, kad Lie
tuvoje atsikuria skautų 
judėjimas, tada ir užmezgė su 
mumis pažintį. O kadangi jie 
tikri ir dori skautai, tai 
pirmiausia ir paklausė, kuo 
galį mums padėti. Paaiškinome, 
kad mūsų organizacija ilgą 
laiką neveikė, todėl pirmiausia 
esame reikalingi metodinės 
pagalbos. Paprašėme padėti 
paruošti vadovus.

— Ką duoda skautybė 
Lietuvai?

— Kadangi pagrindinis skau- 
tybės tikslas išauginti dorą, 
nesavanaudišką, sveiką 
jaunimą, todėl šia kryptim ir 
vyksta mūsų darbas, bet ir 
galvojimas apie jį, tas sveikas 
sąžinės persekiojimas: „Ar pa
dariau šiandien gerą darbą!”

Česlovas Kiliulis, inžinierius 
iš Bostono:

— Mano darbas su skautais 
prasidėjo seniai. Esu atsakingas 
užjaunu vadovų lavinimą. Esu 
pravedęs daug „Ąžuolo” 
mokyklų, dalyvavęs daugelyje 
tarptautinių skautų vadovybės 
kursų. Šalia to mes turime 
lietuviškosios skautybės fondą. 
Aš juokais galvoju, kaip būtų 
gerai turėti milijoną dolerių, iš 
kurių palūkanų remtume visą 
skautišką veiklą. Pastaruoju 
metu tapau ryšininku tarp 
mūsų sąjungos ir Lietuvos.

— Kiek jūsų lietuvių skautų 
sąjunga apima žmonių?

— Mes turime visame pasau
lyje, išskiriant Lietuvos skau- 
tiją, apie tris tūkstančius narių. 
O jie išsibarstę Amerikoj, Angli
joj, Vokietijoj, Australijoj ir 
Brazilijoj.

— Kaip vertinate skautų 
veiklą Lietuvoje?

— Esu Lietuvoje trečią kartą, 
bet pirmąkart skautų tarpe. 
Labai man patinka čia,nes tai 
yra nepaprasti skautai. Juos 
domina viskas, ką mes pa
rodome. Deja, Vakaruose taip 
nėra. Mūsų skautai daugiau 
išlepinti. Jei raketą iššautum, 
tai dar klausytų. Tikriausiai ir 
mūsų pakraipa skiriasi — mat, 
svarbiausia, stengiamės išsau
goti lietuvybę.

Pijus Ambrozaitis, mokytojas 
iš Klaipėdos, stovykos skyriaus 
vedėjas. Skautas nuo 1933 m.

— Kokiais būdais skautybėje 
sprendžiate tautinio auklėjimo 
problemas?

— Aš norėčiau tai surišti su 
dvasinio auklėjimo aspektu. 
Mes turime stovyklos dvasios 
vadą, kunigą Sigitą Tamke- 
vičių, kuris prie laužo kalbasi su 
jaunimu, skatina jaunuolių 
dvasinę išmintį per 
pamokslėlius. ’ Kiekvieną 
vakarą skiltyse dega laužai, 
prie jų jaunuoliams pavesta 
suorganizuoti žaidimų, šokių, 
dainų. Kategoriškai atsisakėme 
nuo šlagerinės, roko muzikos. 
Turi skambėt senosios mūsų 
liaudies melodijos. Manome, 
kad po kai kurių nesklandumų, 

skautų veikla aktyviai pradės 
reikštis ir atgimstančioje Lie
tuvos tautinėje mokykloje.

Sigitas Tamkevičius, kunigas. 
Kauno tarpdiecezinės kunigų 
seminarijos dvasios tėvas.

— Į šią stovyklą atvykote ne 
atsitiktinai?

— Aš esu skautų sąjungos 
vyriausias dvasios vadas. Ir čia 
pakliuvau ne atsitiktinai — tai 
mano pareiga. Juo labiau, čia 
yra mokomoji stovykla. Vienas 
iš mano uždavinių, kad skautų 
vadovai susiformuotų savo 
dvasinį veidą.

Kadangi skautų įžodis „Tar
nauti Dievui, Tėvynei ir arti
mui”, tikėjimas užima svarbią 
vietą. Suprantama, nebūtinai 
krikščioniškas. Tačiau skautas 
turi priklausyti kuriai nors 
konfesijai.

— Daugeliui iš jaunesniųjų 
tarpo reikia aiškinti pagrin
dines (religijos) tiesas, nes jie 
anksčiau nepraktikavo tikėji
mo, o dabar ieško savo kelio. Ap
lamai, čia gal nevisai vienalytis 
jaunimas, nors susirinkę 
gerokai aukštesnio lygio už 
vidutinį.

— Įdomu kaip Jūsų veiklą 
šioje stovykloje vertina dvasinė 
vyriausybė?

— Dvasios vadu paskyrė emi
nencija kardinolas, suteik
damas visas teises, kurios 
reikalingos šioms pareigoms.

Kardinolas labai mielai 
palaimino skautų veiklą, džiau
gėsi jų atsikūrimu ir linkėjo, 
kad kuo daugiau naudos 
atneštų Lietuvos jaunimui.

Valentinas Markevičius.
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MISS KIEMO RINKIMAI

pradžiugintiO šitai šio konkurso dalyvės! 
Paplokim pasiryžusioms nugalėti ir

savo žavesiu 
broliukus. . .

Miss Kiemas išrinkta autoritetingos 
komisijos. Kiek buvo džiaugsmo ir 
ašarų. . . po parado rūsyje, at
siprašau salėje.

Broliai su Miss Kiemas. Linksmas 
juokas — tai vitaminas C.

Komisija dirba ir viskų pastebi. 
Nepabėgsi, gražuole.
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(Kalbasi j. v. s. Dalia S.)

Tęsinys

D.: Kaip ruošėtės kelionei?
A.: Labai rimtai. Žiemą visi trys 
rinkdavomės gana reguliariai 
procedūrų ir jūrlapių bei navigacijos 
knygų studijavimui. Vasarą 
buriavome ir praktikavomės gelbė
jimo technikos nelaimės atveju.
D.: Ar bandėte išplaukti giliau į 
Atlantą?
A.: Spalio gale išplaukėme j Atlantą 
nauju laivu, dviejų dienų bandymui. 
Pakilo stiproka audra, kuri tęsėsi visą 
naktj ir gerą kitos dienos dalį. Buvo 
puiki proga išbandyti ne tik laivą, 
bures, prietaisus, bet ir save. . .
D.: Atrodo, buvote jūros pakrikštyti? 
A.: Neabejotinai! Atlantas labai 
greitai parodė, kad jis nėra vien 
saulėlydžių pilna jūra Hollywood’o 
spalvotame filme, bet nekom- 
promisinė gamtos jėga, dar 
nepasireiŠkusi visa savo galybe.
D.: Tačiau nepabūgote planuotos 
kelionės?
A.: Pasiruošimai, planavimai ir galvo
jimas atsidūrė kitoj šviesoj, tačiau 
kelionės neatsisakėme.
D.: Įdomu, kokį maistą galvojote 
pasiimti?
A.: Dean žmona Beverly tuo metu 
rašė maisto paruošimo knygą, 
specialiai skirtą mažų laivų buriuoto
jams, pavadintą „Cooking on your 
knees”, žinodama, kad mažų laivų 
kabinose lubos neleidžia pilnai at
sistoti. Tos knygos antroj daly buvo 
sudėti maisto sąrašai ir receptai 
transatlantinei kelionei. Vėliau 
’Time/Life” knygoje ’’Offshore” — 
crusing, navigation, racing — juos 
persispausdino su Dean komen
tarais. Šie valgiai buvo dar prieš 
mūsų kelionę jųdviejų išbandyti, 
tačiau jų gaminimas besisupančiame 
laive reikalavo atletiškų gabumų. 
Nežiūrint ribotų patogumų, mūsų 
maistas buvo skanus, įvairus, 
pasiekdamas kartais net kulinarinių 
subtilumų.

KALBAMĖS SU 
DAILININKU- 
VITRAŽISTU 
ALBINU 
ELSKUMI,

D.: Ar prieš kelionę tikrinotės 
sveikatą?
A.: Taip, visi tikrinomės, su 
nemalonia pasekme: Mike daktaras 
atrado jo skrandyje kraujuojančių 
žaizdų ir įspėjo apie galimas 
komplikacijas. Nuliūdęs ir nusivylęs 
Mike apsisprendė savo ir visų labui 
kelionėn nesileisti.
D.: Ar stengėtės surasti Mike 
pakaitalą?
A.: Buvo per vėlu surasti kitą žmogų, 
nes matėme, kad nespėsime naują 
buriuotoją paruošti šiai kelionei.
D.: Kas sutrukdė naujo žmogaus 
paruošimą?
A.: Laikas. Birželis yra idealus 
mėnuo transatlantiniam buriavimui: 
palankūs pietvakarių vėjai, gera oro 
ir vandens temperatūra. Taip pat ir 
uraganų sezonas dar nėra prasidė

jęs. Po ilgesnių svarstymų nutarėme 
plaukti dviese, įsitaisyti pusiau 
automatinį vairavimo prietaisą (self 
steering gear) ir išplaukti liepos 
pradžioj į Bermudos salas, o iš ten — 
per Atlantą.
D.: Po apsisprendimo plaukti dviese, 
be abejo, jau skubėjote galutiniam 
pasiruošimui.
A.: Taip. Pajutome, kad šnekos 
pasibaigė ir kelionė perėjo į 
nepakeičiamą formą. Skubėjome 
viską susirinkti, nieko nepamiršti,, 
nes gi negrįši atgal kažką pamirštą 
pasiimti. . .

Reikėjo šviežių ir konservuotų 
daržovių, vaisių, mėsų, žuvų, sūrių, 
kiaušinių, sviesto, lietuviškos juodos 
duonos, sausainių, saldumynų, šio 
bei to atsigaivinimui ir geriamo 
vandens. Jo pasiėmėm 55 galionus. 
Dean, karo metu buvęs armijos 
medikas, parūpino gerai paruoštą 
vaistinėlę. Rūbų inventorius turėjo 
būti ribotas, bet esminis. Bermudos 
salų apylinkėse (Lat. 32 laipsn. N) 
reikėjo lengvų rūbų, trumpų kelnių, 
skrybėlės — apsisaugojimui nuo 
saulės. Šiaurinėj Atlanto daly (Lat. 51 
laipsn. N) reikia bent dviejų megz
tukų ir vilnonių kelnių. Būtini yra 
geltoni specialūs jūriniai apvalkalai ir 
batai, apsisaugojimui nuo sūraus 
jūros vandens, lietaus ir vėjo.
D.: O kokias navigacijos priemones 
pasiėmėt?
A.: Navigacijos reikalams turėjom du 
sekstantus, du tikslius laikrodžius 
(vienas jų — chronometras) tran
satlantinių radijo bangų priimtuvą, 
logą (taffrail log), barometrą, kom
pasą, RDF radiją su signalo kryptį 
nurodančia antena. Taip pat turė
jome transmiteri, kuriuo pavojaus 
atveju galėjome signalais pasiekti 
laivus, esančius 200 mylių radiuse. 
Lentynose buvo navigacijos knygos, 
jūrlapiai, taip pat „Pilot Chart”, 
nurodantį šiaurės Atlantui liepos- 
rugpjūčio mėn. vėjo krypčių ir 
stiprumo statistinius duomenis, taip 
pat srovių bei bangų dydžio žinias ir 
galimų ledkalnių ribas. Jos gražiai
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atrodė, bet nieko 100% negarantavo, 
kas šiuo atveju buvo visiškai 
natūralu.
D.: Inventorium taip pat gerai ap- 
sirūpinot? '
A.: įsigyjome automatiškai 
pripučiamą guminį gelbėjimosi laivelį 
ir šešių pėdų ilgio genialiai 
sukonstruotą sudedamą medinį 
laivuką — nusiirimui į krantą. Burių 
sąraše buvo viena pagrindinė burė, 
#1, #2 ir Genua džibai, spinakeris, 
drifteris ir audroms skirtas sunkios 
medžiagos džibas. Didžburė buvo 
pritaikyta susukimui — sutrum
pinimui, tačiau atsargumo dėlei 
įsiuvome senoviškus burių 
sumažinimui rišamus taškus. Vėliau, 
audroje, susukimo mechanizmui 
atsisakius veikti, šie rišimo taškai 
išgelbėjo padėtį

Visos įtampos vielos, palaikančios 
burlaivio stiebą, buvo pakeistos į 
storesnio diametro laidus.

Laivą juosianti vielų tvorelė, netoli 
kabinos durų, buvo aptraukta 
drobine sienele, eventualiam 
vandens įsipilimui sumažinti. 
Laivugaly buvo įtaisytas pusiau 
automatinis vairas, kurį pagamino 
mūsų draugas, prancūzas buriuoto
jas Jean Lacombe, vienas 
perplaukęs Atlantą septynetą kartų. 
Tai buvo gana paprastas, bet labai 

efektingas prietaisas, leidęs mums 
nuimti rankas nuo vairo esant neper- 
dideliam vėjui ir neperstipriom 
bangom. Pakeltas virš denio kabėjo 
radaro reflektorius, pirktas Army & 
Navy krautuvėje. Jis buvo gana 
gramozdiškas, bet labai patikimas.

(bus daugiau)

............... ........................................................................................................ . .................... ..........—

PAUKŠTYTEI ir LIEPSNELEI

MANO, TAVO — MAN ir TAU 
Daug žodelių jau žinau.
AŠ ir TU, ir MES kartu, 
Šokam, sukamės kartu.

JUS tėveliai, JUS vadovai 
esat dideli žinovai, 
MES paukštytės, MES liepsnelės 
Dedam žodį prie žodelio.

JIE dainuoja, JOS žygiuoją 
AŠ skaitau, JI deklamuoja, 
MUSU dainos MUS lydės 
Ir per mišką JOS aidės. 
VISI plojam ir kartojam 
AŠ ir TU, ir JOS, ir JIE. 
O kai viską MES sumaišom - 
Būna didelis VAJE!

Sesė Paukštė
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tau,VADOVE
DISKUSIJOS

Be žaidimų, pasiruošimų 
patyrimų laipsniams ir specialybių 
egzaminams, skautavimas verčia 
nagrinėti ir pasisakyti įvairiomis 
gyvenimo temomis. Skautybės 
tikslas yra skiepyti skautų idealus, 
paruošti skautes, kad jos būtų tvirtos 
savo ideologijoje, kitaip sakant, 
pastatyti jas ant „skautiškų kojų”.

Kiekvienos gerai pravestos dis
kusijos duoda kiekvienam progos 
pareikšti savo nuomonę, priprasti 
viešai lietuviškai kalbėti ir tuo pačiu 
papildyti savo žodynų ir, svarbiausia, 
čia ugdyti pasitikėjimų savimi ir 
jaustis aktyviu

Vyr. skaučių sueigose diskusijų 
temos gal turėtų būti daugiau 
praktiškos, kurios apimtų 
organizacijos veiklos ir vadovavimo 
problemas, skatų pasaulėžiūrų ir 
bendrai skautybės uždavinių įgyven
dinimų.

Diskusijoms temos galėtų būti ir 
šios — skautėms:

1 Kodėl aš pasirinkau ir priklausau 
skautų organizacijai?

2 Kodėl man yra svarbi ir brangi 
lietuvių kalba?

3 Ar grįžčiau į Lietuvų, jei ji 
atgautų nepriklausomybę?

4 Kaip aš įsivaizduoju Lietuvų ir jos 
gyvenimo sųlygas?

5 Mūsų draugai ir priešai — ar 
mylime juos abu?

6 Kas yra laisvė ir ar ji turi ribas?
7 Kų reiškia būti lietuviu Ameriko

je?
8 Ar yra musų amžiaus jaunimui 

tinkamų lietuviškų knygų?
9 Kodėl aš turiu mylėti savo tėvų

gimtąjį kraštų?
10 Kas yra šių dienų jaunimo 

didžiausias priešas?
1 i Ar pažįstam komunizmų ir kodėl 

jį turėtume pažinti?

Vyr. skautėms diskusijų temos galėtų 
liesti ir šiuos klausimus:

1 Lietuvių skautai ir jų uždaviniai 
išeivijoje?

2 Gerieji darbeliai (nejaugi mes vis 
tai senai močiutei tik padėsime 
pereiti skersai gatvę?) šių moder
niškų laikų gyvenime?

3 Išlaikymas ir vartojimas lietuvių 
kalbos sueigose, parengimuose ir 
stovyklose.

4 Padiskutuoti vienų ar pora ger
esnių filmų.

5 Šių dienų jaunimo moralė, 
skautybė ir aš.

LSS Seserijos Vyriausia skautininke v.s. t.n. Stefa Gedgaudienė ir Lietuvos 
Skaučių Seserijos Vyriausios skautininkės pavaduotoja ps. Monika Girčytėi

6 Ar mes dar kovojame už Lietuvos 
laisvę?

7 Skautė gamtos draugė visų laikų, 
ar tik laike dviejų savaičių 
stovyklos?

8 Kaip pagyvinti ir . paįvairinti 
sueigas ir stovyklas?

9 Skautas kovoje su šių dienų 
mirtinu jaunimo priešu 
narkotikais ir doros bei moralės 
nuosmukiu.

10 Ar skautų organizacija mane 
padaro geresniu?

11 Ar skautai pakankamai aktyviai 
kovoja su šių laikų žmonijos 
priešu komunizmu?

12 Vadovių objektyvumas ir 
asmeniškos ambicijos 
skautiškame darbe.

LRJ
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SKAUTAI IR 
PASAULĖŽIŪRA

PROF. S. ŠALKAUSKIS

„Pradėdamas svarstyti 
klausimą, kuris liečia giliausią 
skautizmo esmę, neiškenčiu iš 
pradžios nepareiškęs, kad su di
džiausiu džiaugsmu man tenka 
pirmą kartą prabilti į 
gerbiamuosius jo atstovus. 
Skautų reikalas man yra savas 
ne tik kaip pedagogui, bet ir 
kaipo lietuviui patriotui, kuris, 
visai teisingai gali daug tikėtis 
iš skautų ir savo kraštui, ir savo 
tautai ir dvasiniam jos kilimui, 
ir garbingam jos sugyvenimui 
su kitomis tautomis. Jei dar 
pridėsime, kad visos šitos 
gražios viltys yra surištos 'su , 
gerai suprasto riteriškumo, ar
ba žygiškumo renesansu, 
suprasime, kad skautizmas yra 
vertas susižavėjimo ir atsi
dėjimo”.

„Skautizmo atsiradimas ir 
išsivystymas yra vienas iš 
žymiausių įvykių ne tik 
jaunimo gyvenime, bet ir visuo
tinėje pedagogikos istorijoje... 
Turbūt nesuklysiu pasakęs, kad 
skautizmo judėjimas geriausiai 
atsako ir jaunimo dvasiai, ir 
mūsų laikų reikalams. Gene
rolas Baden-Powell į savo ori
ginalios praktinio auklėjimo sis
temos pagrindą padėjo labai 
gražią ir sykiu labai praktišką 
idėją, būtent, kad jaunimas 
sugeba nešti daug didesnę 
atsakomybę, negu paprastai yra 
manoma, jei tik mokama pasi
naudoti jo garbės jausmu ir kad 
nėra nieko lengvesnio kaip jį 
sužavėti jo paties išsiauklėjimo 
reikalais”.

„... skautizmas yra atgimu

sioje žygiškumo mokyka — to 
žygiškumo, kuris remiasi visų 
pirma garbės jausmu ir prie
volės sąmone. Kaipo tam tikra 
mokykla, kur įgauna jaunimas 
praktinio išsiauklėjimo, skau
tizmas turi savo pratinimosi me
todą. Šitas metodas tuo labiau
siai ir pasižymi, kad jis rei
kalauja nuo skauto dėti vjsas 
pastangas, kad kasdieną priėjo 
darbų aktyvo prisidėtų bent 
vienas geras žygis. Ar reik 
didesnio metodingumo prakti
niame doriniame auklėjimesi? 
— Geras žygis nėra tas pats, ką 
bet kuris geras veiksmas. Būtų 
didelių nesusipratimų, jei skau
tas manytų, kad jis kaip skau
tas yra tvarkoje, jei vienas jo 
veiksmas tėra geras, o kiti ar
ba blogi arba tik abejingi. 
Skauto dora, kaipo tokia, jau 
reikalauja, kad visi jo veiksmai 
būtų geri ir kad iš viršaus jis 
turėtų dar kasdieną bent vieną 
gerą pasišventimo žygį. Geras 
žygis yra čia priešingybė apsi

ribojimui egoizme. Tai yra kas
dieninis aktyvus meilės 
įsakymo praktikavimas, tas 
ausylumas pagalbos šauksmui, 
kuris reikalauja nuo skauto 
nuolatinio pasiruošimo prie 
atsidėjimo savo artimui... Skau
tas nuolat kovoja su įgimtu žmo
gui egoizmu — su tuo žmogaus 
asmenybės karstu, kur gyve
nimo bangos tiek daug laidoja 
vos tik įėjusių į gyvenimą 
žnionių. Skauto asmenybė kaip 
tik tuo laimi, kad ji duoda; tuo 
pražydi, kad ji miršta savo 
egoizmui. Kitaip tariant, ji 
išsivysto pagal evangeliškosios 
meilės dėsnį, kuris žada 
aukštesnės rūšies gyvybę 
žemesnės gyvybės sąskaita. 
Kaip naujai tai skamba mūsų 
žiauriais laikais, nors taip 
seniai jau praskambėjo meilės 
įsakymas!”

„Gen. Baden-Powell ne kartą 
turėjo progos visai aiškiai pa
brėžti, kad į skautizmo pagrindą 
yra padėtas religinis principas. 
,Tokia organizacija, kaip 
mūsoji”, sakė jisai, prasilenktų 
su savo tikslu, jei ji netiektų 
religijos jaunimui”. Šita gen. 
Baden-Powell pažiūra tampa 
aiški, kai yra žinomas jo įsitiki
nimas, kad ,žmogus maža tėra 
vertas, jei jis netiki į Dievą ir 
nesilaiko Jo įsakymų’. ,Funda- 
mentalinė deklaracija’, kuri 
šitam gen. Baden-Powell įsitiki
nimui duoda autoritetingą 
aiškinimą, sako dar šitaip: 
,Prievolė atžvilgiu į Dievą yra 
svarbiausia iš visų .dalykų, 
būtent, tasai, kuris padaro 
jaunuoli ištikimą savo princi
pams, taurų bei lojalų, ir kuris 
stato jam prieš akis idealą ir 
įdiegia į širdį įsitikinimus, tu
rinčius pražydėti gerais 
darbais”.

„... religijos pripažinimas ir

2
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nuoseklus jos pritaikymas 
gyvenimui bei veikimui negali 
nestiprinti garbės jausmo ir 
prievolės sąmonės, ir — atvirkš
čiai — religijos neigimas negali 
neardyti ir šito jausmo ir šitos 
sąmonės. Štai kodėl skautizmas, 
kūris iš dorinių veiksnių ypa
tingai išskiria savo reikalams 
garbės jausmą ir prievolės 
sąmonę, negali nesiremti reli
gijos tiesomis ir netaikyti jų 
nuosekliai savo praktinio 
dorinio auklėjimo sistemai. 
Todėl galima sutikti su J. 
Sevin’u, kai ji sako, kad ,skau- 
tizmui esminis dalykas yra būti 
praktiškai tikinčiam bei 
reikalingam”.

„Būdama dorinio auklėjimo

KAIP VADOVĖ
GALI

TOBULINTIS?

Mokslas nėra ribotas. Kadangi 
žmogus nėra tobulas, tai visuomet
bus naujų ir nežinomų dalykų. Yra 
net sakoma, kad kuo daugiau 
žmogus mokosi,'tuo daugiau jis žino, 
kad jis dar daug ko nežino.

Vadovė, kaip ir visi kiti žmonės, 
turi neribotą mokslo galimybę. Pir
miausias vadovės mokslo šaltinis yra 
pažinimas kitų žmonių, ypač vaikų ir 
jų psichologiją. Dirbant su skautėm 
ir vyresnėm vadovėm, jaunoji vadovė 
gali pasinaudoti kitų patarimu ir 
patyrimu. Kitas būdas vadovei vis 
tobulintis yra padiskutuoti 
iškylančius vadovavime klausimus ir 
abejones su vyresniais vadovais. Yra 
labai svarbu sužinoti kitų idėjas, 
palyginti su savomis ar jas papildyti.

Lietuviai, ypatingai Amerikoje, 
yra labai laimingi, turėdami tiek 
daug laikraščių, knygų, žurnalų ir 
kitų spaudos leidinių, kuriais visada 

sistema, skautybė yra sykiu ir 
stiprus taukinio auklėjimo 
veiksnys. Jis yra per daug 
realus ir pi antiškas, kad galėtų 
nematyti tautybėje teigiamo 
veiksnio, nors ir individuli- 
zuojamo pagal atskirų tautų 
gyvenimo aplinkybes. J. 
Sevin’as net griežtai teigia, kad 
skautizmas yra ne kas kita, 
kaip platus tautinio auklėjimo 
užsimojimas”.

„Man bent yra neabejotina, 
kad Lietuvos skautai galėtų 
pasidaryti jaunuoju avangardu 
tolimesnėje mūsų valstybinio, 
tautinio ir dvasinio atgimimo 
eigoje, jei sugebėtų tinkamai 
susiorganizuoti ir prisitaikyti 
prie gyvenimo aplinkybių.

gali naudotis. Vadovė gali ir turėtų 
naudotis visais šitais informacijos 
šaltiniais. Patartina išmokti ne tik 
naujų dalykų apie skautavimą, bet ir 
apie kitus dalykus pasaulyje. 
Žmogus, kuris daugiau žino, gali ir 
kitam daugiau perduoti. Kuo 

LSŠ Tarybos vicepirm. v,s. Irena Kerelienė Vilniuje susitiko su atsikūru
sios Lietuvos skaučių Seserijos dvasios vadovu kun. Sigitu Tamkevičium.

daugiau vadovė žino, tuo daugiau 
jinai darosi įdomesnė savo vadovau- 
jamom skautėm.

Skautų sąjunga dažnai ruošia 
vadovėm vadovų stovyklas, 
suvažiavimus, simpozįjumus, 
draugininkių ir skiltininkių kursus, ir 
t. t. Gera ir norinti tobulėti vadovė, 
turėtų bandyti būtinai dalyvauti 
šituose dalykuose. Tokiuose 
suvažiavimuose būna labai daug 
įdomių ir svarbių dalykų diskutuo
jama ir galima labai daug išmokti, ir 
yra geriausia proga išgirsti ir 
pasidalinti žiniomis su kitomis 
vadovėpiis.

Kiekvienas žmogus yra skir
tingas, tai ir kiekvienas suranda savo 
būdą kaip vis tobulintis. Beveik 
kiekviena vadovė moka, be lietuvių 
kalbos ir anglų ar daugiau kalbų. 
Patartina naudoti ir amerikiečių 
skautų leidžiamą skautiškąją 
literatūrą, kur galima rasti nemažai 
vadovavimui pasitobulinti 
medžiagos.

Bevadovaudama jaunesnėm 
sesėm, vadovė ne tik padeda tobulin
tis savo vadovaujamoms, bat tuo 
pačiu ir pati tobulėja, nes jokia 
teorija tiek neišmoko, kaip praktika.

AVS
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Katedroje per šv. Mišias pašventinta Lietuvos jūrų skautų vėliava.

KUO PASIŽYMI 
GERA

STOVYKLA?

Vienas iš svarbiausių geros 
stovyklos požymių yra — tinkamas ir 
laiku atliktas jos suplanavimas. 
Stovyklai turi būti pradėta ruoštis 
jau.kovo ar balandžio mėn. Turi būti 
numatytas laikas ir vieta, jei nėra 
nuolatinės stovyklavietės. Turi būti iš 
anksto sudaroma stovyklos 
vadovybė ir administracija. 
Stovyklos štabas turi sudaryti ir 
nustatyti ne tik tinkamą stovyklos 
dienotvarkę, bet ir stovyklos darbų 
planą su detalėmis.

G a stovykla pasižymi gražiu ir 
arKingu išplanavimu; palapinių 

.tvarkingu sustatymu, rajono ir 
palapinių pasipuošimu ir jsirengimu, 
kas sudaro lankytojams ir patiems 
stovyklautojams malonų įspūdį ir 
kelia pasididžiavimą savo sukurtuoju 
palapinių miestu.

Geroje stovykloje skautės turi 
būti visada užimtos ir žinoti savo 
pareigas. Turi būti laikomasi 
nustatytos dienotvarkės ir kitų 

stovyklos vadovybės nustatytų 
stovyklavimo taisyklių. Stovykloje 
turi būti griežta tvarka ir švara, bejos 
stovykla nebus pasisekusi. Tvarka 
gali būti įgyvendinta ne utilitarinėmis 
priemonėmis, bet skelbiamais 
stovyklose konkursais, nors reikalui 
esant ir naudojant darbo bausmes.

Gera tvarka yra būtina dalis geros 
stovyklos. Tvarka turi būti griežta, 
bet kad skautės nesijaustų, kad jos 
kalėjime. Visų vadovių nuotaika 
turėtų skiepyti skautuose norą 
dalyvauti entuziastingai stovyklos 
užsiėmimuose ir kad jos norėtų ką 
nors naujo išmokti. Skautų naujos

■ K—J*

idėjos ir nauji sumanymai turėtų būti 
apsvarstyti ir išbandyti. Man atrodo, 
kad stovykloj turėtų būti daugiau 
pačių skaučių iniciatyvos, negu 
vyresnių vadovių.

Svarbiausią stovyklos dalį sudaro 
programa. Ji turi būti paruošta iš 
anksto, atsivežant ir reikiamas 
numatytiems užsiėmimams 
priemones. Programą turi sudaryti 
kuo daugiausiai praktiški 
užsiėmimai, sportas, dainos ir 
žaidimai.

Stovykla yra laikas, kuriam 
ruošiamasi visus metus ir kur skautės 
praktiškai gali išbandyti įsigytas 
žinias. Neturi būti pamirštas ir 
poilsis.

Stovykla turėtų turėti tinkamą 
vardą, šūkį ir dainą.

Svarbu, kad stovyklautojų 
maistas būtų Šviežias, gerai, sveikai 
pagamintas, nes nuo stovyklautojų 
sveikatingumo priklauso daug ir jos 
'nuotaika, darbingumas ir bendras 
pasisekimas.

Kadangi stovykla yra labai geras 
laikas leisti praktiškai pasireikšti 
jaunoms vadovėms, yra labai geras 
dalykas, jei stovyklai vadovauja 
jaunų vadovių štabas, kurį prižiūri ir 
padeda savo patarimu vyresnės.

Tvarkinga, drausminga ir dar
binga bei linksma stovykla palieka 
geriausius įspūdžius visiems 
stovyklautojams ir svečiams.

AVS

Buvusiai LSS Anglijos Seserijos 
Rajono Vadeivei

A t A
v. s. Danutei Fidlerienei

persikėlusiai į gražesnį Amžiną 
pasaulį, liūdinčiam vyrui v. s. Viliui ir 
šeimai gilią užuojautą reiškia

Europos Rajono Vadeivė 
ir sesės
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DIDYSIS
LIETUVOS
SUKILIMO

VADAS 
l^alinauskas

1838.1.21 — 1864.111.23

Reta tauta taip ilgai ir ištvermingai 
kovoja prieš rusų okupaciją, kaip 
lietuvių. 19-jame amžiuje sukilimas 
sekė po sukilimo. 1863 metais jis 
buvo pačiame apogėjuje, bet dar 
1864 metais vyko paskutinis tragedi
jos aktas. Žymiausias to sukilimo 
vadas Konstantinas Kalinauskas 
pirmas į kovą stojo ir paskutinis savo 
galvą padėjo: Vilniaus generalguber
natoriaus Muravjovo įsakymu 1864 
metų kovo 23 dieną Lukiški© (dabar 
Lenino) aikštėje buvo pakartas.

Kalinauskas atstovavo 
radikaliesiems sukilėliams, 
„raudoniesiems” (nieko bendra 
neturėjusiems su dabartiniais 
komunistais), jis siekė gilesnių 
socialinių reformų. Buvo visuotinai 
gerbiamas, net jo ideologinis oponen
tas, konservatyvių, „baltųjų”, vadas 
Jokūbas Geištaras jį šitaip 
apibūdino:

„Kalinauskas buvo kraštutinių 
pažiūrų, ištvermingas, pasiaukojąs, 
liepsnojantis patriotas — tai 
gražiausias, tyriausias nepalyginamo 
sąmokslininko pavyzdys. . . mokėjo 
dirbti ir slapstytis, turėjo nepaprastai 
gilų teisingumo supratimą”.

Kilęs iš Gudijos, neturtingų ba
jorų sūnus, Kostas mokėsi Svisločiu- 
je, baigė Vilniaus licėjų, paskui jstpjo į 
Maskvos universitetą, bet iš'ten buvo 
pašalintas už draudžiamųjųknygų 
skaitymą, nors prisiėmė tik savo 
draugo kaltę. Tai buvo būdingas 
Kalinausko bruožas: visad padėti 

kitiems, pasidalinti paskutiniu 
duonos kąsniu. Ryžtingas ir veiklus, 
jis buvo savo kolegų mylimas ir 
demokratinių idėjų apaštalu 
vadinamas. Kur vėliau jam pavyko 
įstoti į Petrogrado universiteto teisių 
fakultetą ir gauti jo diplomą. 1861 m. 
grįžęs į Lietuvą, jis kurį laiką dirbo 
bibliotekoje, bet netrukus visu savo 
aistringumu įsijungė į sukilimo ruošą. 
Slapta apvažiavo visą kraštą ir 
organizavo valstiečius, kurie, ypač 
žemaičiai, dideliu noru paskui jį ėjo. 
Kalinausko idealas buvo Europos

valstybių federacija, kurios nariu jis 
norėjo matyti atstatytą Lietuvos 
Didžiąją kunigaikštiją. Jis griežtai 
priešinosi susijungimui su Lenkija, tik 
siekė neatskirti Gudijos. Net tapęs 
Lietuvos sukilimo vadu, iš savo 
antspaudo pašalino lenkų Erelį, 
palikdamas Vytį ir gudų Archangelą. 
Nenorėjo pripažinti Varšuvos 
komiteto pirmenybės ir su jo atstovai 
ginčijosi dėl būsimų Lietuvos sienų, 
ypač priešinosi kai kurių Gardino 
vietovių priskyrimui prie Lenkijos. 
Jis sumaniai sukilimui vadovavo, 
leido atsišaukimus lietuvių ir gudų 
kalba. Jo „Mužickaja prauda” 
karštais žodžiais šaukė vyrus sukilti.

Tačiau nelengva, desperatiška, 
buvo menkai ginkluotų sukilėlių kova 
su 60.000 caro armija, kuriai dar į 
pagalbą atėjo stipri reguliari 
kariuomenė. Kuomet sukilimas 
palūžo, vadai vienas po kito ėjo į 
kalėjimą ar į kartuves, jis dar stengėsi 
palaikyti sąjūdį. Gyveno Vilniuje 
Vytauto Vitoženeco pasu. Per
sirengęs, neatpažintas, važinėjo po 
Lietuvą ir net lankydavosi egzekuci
jose. Daugiausia žydų slapstomas, jis 
pagaliau buvo rusų susektas 
viename iš Švento Jono bažnyčios 
pastatų ir areštuotas. Būdamas 
kalėjime parašė labai drąsų kaltinimo 
aktą caro vyriausybei, pabrėždamas, 
kad „Nepaisant viso teroro, Lietuva 
niekad nebus rusiška!”

Kosto Kalinausko mirtį aprašė 
vienas Muravjovo valdininkas:

„Liūdnas, šaltas rytas. Lukiškio 
aikštėje prisirinko minių minios. 
Kalinauskas į mirtį ėjo ramiai, atidžiai 
išklausė sprendimo, tik vietomis 
replikavo. Pavadintas bajoru, 
sušuko:

’Nebėra bajorų, visi lygūs!’ Tai jo 
paskutinieji žodžiai. Jis buvo 26 metų 
amžiaus, tvirto sudėjimo, rimties 
kupino veido, trumpai pakirptais 
apytamsiais plaukais.”

Rusai jį vadindavo diktatorium. 
Tai iš tikrųjų buvo moralinis 
diktatorius! .

V. Sruogienė
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INDIJOS skautai bei skautės 
rūpinasi vienybe krašte, kuriame yra 
16 pagrindinių kalbų, 100 tarmių ir

virš stovyklavietės šokti ir sklandyti 
parašiutu.

šešios didžiosios tikybos. 1100 
vyrukų ir mergaičių dešimt dienų 
kartu stovyklavo, keliaudami iki 
3.000 km ir tris dienas. Stovykloje 
kalbėjosi trylika kalbų, priklausė 
penkioms tikyboms. Skiltys rodė 
įvairių iš 24-ių Indijos valstijų 
papročius, dainas, šokius, pristatė 
indų, muzulmonų, krikščionių, sichų 
ir budistų tikybas. Žaidimuose buvo 
ryškinamas bendravimas tarp įvairių 
kultūrų asmenų

O. R K). R
puslapiuose kalbama apie gimdymą, 
vaiko augimą, apsaugą nuo ligų, 
peršalimą bei kosulius, namuose 
švarą, drugį ir kt.

EUROPOS skautų sąjungos 
Kipro saloje aptarė skautų sąjūdžio 
įspūdį visuomenėje moksliniais 
apklausinėjimais ir spaudos iškar
pomis. Paaiškėjo, kad visuomenė 
nedaug jaučia skautų bei skaučių 
pasaulinę kryptį ir dalyvavimą šių 
laikų problemuose, uždaviniuose.

RUSAI skautai 1989 m. minėjo 80 
m. nuo pirmosios skautų draugovės 
įkūrimo 1909 balandžio 30. Nuo 
bolševikų revoliucijos 1917 m. 
skautauti buvo galima tik išeivijoje, 
bet jie tikisi, kad rusai skautai atgis 
savo tėvynėje, kaip atgimsta Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje. Rusus skautus 
laišku sveikino Lietuvos Skautų 
sąjungos pirmininkas Sktn. Fęliksas 
Šakalys.

PASAULIO skautų ir skaučių 
centrai (angliškai: World Organiza-

\\

RADIJO mėgėjų 32-oji džiam- 
borė vyko spalio 21-22 d., kurioje 
dalyvauja viso pasaulio skautai ir

JUNGTINĖS TAUTOS 
paskemė 1990-tuosius metus 
aiabetizacijos metais, kad iki 

tūkstantmečio pabaigos pasaulyje 
nebebūtų beraščių. Yra žmonių, 
kurie negali į teisingą autobusą įlipti, 
nes neperskaito skaičiaus ar užrašo. 
Mokėdami rašyti ir skaityti galės 
geriau prekiauti, pasisaugoti nuo 
apgavysčių.

KANDERSTEGO pasaulinis 
skautų centre Šveicarijoje įvestas 
dar vienas naujas užsiėmimas — 
parasklandymas — nuo kalno 600 m

tion of the Scout Movement — 
WOSM, ir World Association of Girl 
Guides and Girl Scouts — 
WAGGGS) prisidėjo prie Jungtinių 
Tautų (UNICEF ir UNESCO) 
leidinio „Duomens gyventi” (Facts 
for Life”) apie būdus sveikatą ir 
gyvybę šeimose ugdyti. 
Besivysiančiajame pasaulyje kas 
savaitę ketvirtis milijono vaikučių 
miršta, kaip ir 1000 jaunų motinų 
kiekvieną dieną. Knyga išleista 
arabų, anglų, prancūzų, portugalų ir 
ispanų kalbomis. įvadą parašė abiejų 
skautiškų įstaigų vedėjai. 73-juose

skautės.

VENGRIJOJE atgimsta skautija, 
prasidėjusi 1912 gruodžio 28.1933 m. 
įvyko garsioji Godelio džiamborė, o 
1948 m. skautų sąjūdis buvo 
uždraustas iki 1989 sausio, kada 
naujas „laisvo bendravimo” 
įstatymas sudarė sąlygas vėl susibur
ti.

COSTA RICOS skautų vadovai 
per savo suvažiavimą prie San Jose 
miesto sodino medelius prie kelio ir 
įrengė vaikams žaidimų aikštę.
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iii
EGIPTE atidarytas naujas 

pasaulinis skautų centras. Kaire 
centrą spalio mėn. atidarė 
respublikos prezidentas. Septynių 
aukštų pastate galės apsistoti apie 
100~asmenų. Čia bus Arabų kraštų 
skautų centras, vadovų lavinimo 
įstaiga. Užtruks trejus metus pastatą 
pastatyti ant valdžios padovanotos 
žemės.

AZIJOS sąjungų suvažiavime 
Taivane dalyvavo 18 kraštų atstovai, 
kalbėdamiesi tema „Per skautybę — 
brolybė”. Azijos-Ramiojo vandenyno 
srities raštinės vedėju paskirtas 
korėjietis, kuris vadovauja 17-tai 
pasaulinei džiamborei Korėjoje 1991 
m.

PRANCŪZIJOS septyni skau'~ 
vyčiai ir vyresniosios skautės nuvyko 
į Nikaragvą kartu su vietos vyčiais 
pastatyti mokyklą ir koplyčią 
buvusiame ūkyje.

UGANDOJE rugpjūčio mėn. 
įvyks tarptautinė stovykla, kurios 
pirmąją savaitę stovyklautojai 
užsiims žuvininkyste, vištų 
auginimu, bitininkyste ir 
mūrininkyste, o antrąją savaitę — 
tradiciniais skautų užsiėmimais. 
Kanados, Anglijos, Italijos, ir V. 
Vokietijos skautai Ugandoje remia 
sveikatingumo projektus tiesiogiai ar 
bendradarbiaudami su kitomis 
įstaigomis, pvz. parūpindami 30 
motociklų skiepijimo uždaviniams. 
Stovykloje Kaazi skautų centre 
dalyvaus 8.000 jaunuolių tarp 14 ir 18 
m. amžiaus.

NORVEGIJOS tautinėje 
stovykloje dalyvavo 18.500 skautų iš 
25 šalių ir dar svečių iš Sovietų 
sąjungos, bei Lenkijos.

PRANCŪZIJOS skautai rūpinasi 
20timi bokštų,, nuo kurių stebimi 
miškai ir saugojami nuo gaisrų.

KOSTA RIKOJE yra Amerikos 
žemynų raštinė, veikianti Pasaulio 
skautų biuro žinioje. Sausio mėn. 
persikelia į naujas patalpas, 
nupirktas JAV ir kitų skautų sąjungų 
lėšomis.

UKRAINIEČIAI skautai išeivijoje 
dalyvavo 1000 m. krikščionijos 
šventėje Romoje uniformuoti. 
Vakare uždegė deglus ir sustojo 
kryžiaus pavidalu šv. Petro bazilikos 
aikštėje tarp 10.000 ukrainiečių 
dalyvių.

ZIMBABWĖS skautų sąjunga 
gavo 2.000 egzempliorių knygos apie 
kaip rasti kelią miškuose, laukuose, 
kaip naudoti žemėlapį ir kompasą.

PRANCŪZIJOJE rodoma filmą 
„Scout toujours” (Visada skautas) 
apie šešerių metų nuotykius 
skautavime, kuriuos išgyveno pats 
direktorius ir aktorius Gėrard 
Jugnot. Autorius tikisi, kad 
žiūrovams patiks stovyklos juokingi 
įvykiai ir malonūs pergyvenimai 
stovykloje.

NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
skautų sąjunga nusprendė įsteigti 
muziejų.

RUSAI skautai išeivijoje prieš 
metus išrinkto trejų metų kadencijai 
sktn. M. Danilevsky, kuris vadovaus 
rusų skautų vienetams Prancūzijoje, 
V. Vokietijoje, Australijoje ir JAV. 
Sąjungos nariai Australijoje išleido 
medalį atžymėti 1000 m. 
krikščionybės Rusijoje ir stovyklą 
pavadino šv. Vladimiro vardu. New 
Yorko rusai skautai išleido ženklelį ir 
pašto voką, ir taip pat vadovavo 
visam administraciniam kultūrinio 
rengimo darbui.

VIENA KNYGA skautybę 
pradėjo — 1908 m. Baden-Powellio 
„Skautybė Berniukams”, iki 1920 m. 

'išversta į 35 kalbas. Šiandien 150-yje 
valstybių, yra 16 milijonų veiklių 
skautų (berniukų), o skautiška 
spauda leidžiama kone visomis 
pasaulio kalbomis. Kai kuriose šalyse 
yra tik po vieną skautišką leidinį, o 
yra kraštų, kuriuose eina net 2.000 
skirtingų leidinių. Pasaulinė skautų 
organizacija su centru Ženevoje 
leidžia 130 įvairių skautiškų leidinių.

ČILĖS skautai ir skautės šiemet 
švenčia 80 metų. 1909 m. kraštą 
lankė Baden-Powellis ir buvo 
paprašytas skaityti paskaitą. Už trijų 
mėnesių įsikūrė skautų sąjunga 
Čilėje,.

KARIBŲ srities skautai dalyvau
ja vajuje prieš narkotikų naudojimą.
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I scena
(Dega lauželis. Toliau nuo jo kalbasi 

nusiminę paukštytės:)
PAUKŠTYTĖS:
Ėjom, ėjom ir paklydom!
Atsitiko negerai. . .
Kur stovykla? Kur namai?
Ak kaip skauda mums galvelę

Kas namo parodys kelią?
I PAUKŠTYTĖ:
Sesės, sėskim, nedejuokim, 
Tik labai stipriai galvokim, 
Kur mums eit, kuriuo taku? 
Pasirinkti taip sunku. . .
(Visos susėda nugara į laužą, 

sukiša galvas ir tyliai tariasi. Tuo 
tarpu ateina nykštukai. Apžiūri 
laužą. Nepastebi paukštyčių).

PLEPUTIS:
Ei, Barzdyla, Kupreli, Kukuli!
Šen greičiau!
Kokj laužą pamačiau!
Čia sušilsim rankeles
Ir iškepsim dešreles!
(Ateina Barzdyla, Kuprelis ir 

Kukulis. Visi nešasi po lazdelę, 
dešrelę, servetėlę ir puoduką. Barz
dyla eina glostydamas barzdą, 
Kuprelis — turi kuprą, ramstosi 
lazdą, Kukulis eina 
pasišok "-ėdamas).

BARZDYLA: (rodo) Tik 
žiūrėkite — ugnelė!

KUPRELIS: (šildosi rankas) A- 
ta-ta karšta liepsnelė!

KUKULIS: (susiėmęs pilvą)
Gur-gur-gur mano pilvelis, 
Baisiai nori jis dešrelės!
VISI:
Kepkim, kepkim dešreles 
Ir sušilkim rankeles!
(Nykštukai mauna dešreles ant 

lazdelių ir ruošiasi kepti).

BARZDYLA:
Bet ar gavome leidimą? 
Pinigų už jj daug ima. 
Ar galėsim sumokėti, 
Prie ugnelės pasėdėti?

II scena
(Barzdylai baigus kalbėti, visos 

paukštytės staiga sušunka):
PAUKŠTYTĖS:
Labą vakarą, nykštukai, 
Žalio miško žmogeliukai!
(Nykštukai nusigąsta ir 

pasitraukia nuo laužo).
I PAUKŠTYTĖ:
Kaip malonu, kad atėjot 
Mūsų laužą apžiūrėjot!
II PAUKŠTYTĖ:
Prašom, kepkit dešreles 
Ir sušilkit rankeles!

III PAUKŠTYTĖ:
Prašom, kviečiame visus — 
Paviešėkite pas mus!

III scena
(Nykštukai tariasi).
BARZDYLA: Kas jos tokios?
PLEPUTIS: Nežinai dar? Tai — 

jaukštytės!
BARZDYLA: Jos paukštytės? 

Be sparnų?
KUPRELIS: Ir be plunksnų?
KUKULIS: Be snapų?
PLEPUTIS:
Ot kvailučiai. Tos paukštytės 
Tai yra žmonių dukrytės!
Jų sparnai — geri darbeliai
Jas aukštyn kasdieną kelia.
BARZDYLA:
O iš kur tu jas pažįsti?
Pagalvok, gal kartais klysti?
KUPRELIS:
Gal nėra jos tokios geros?
Gal pikčiurnos, o gal baras?
KUKULIS:
Gal už ugnį lieps mokėti?
Reikia gal pasiderėti?
PLEPUTIS:
Ei, nutilkit pagaliau, 
Neplepėkite daugiau!
Apie jas aš daug girdėjau
Ir iš paukščių, ir iš vėjų.
Jie visi, net prisispyrę,
Tas paukštytes baisiai gyrė:
Kad jos geros ir tvarkingos,
Kad mandagios, pareigingos,
Kad jos linksmos, kad 

malonios,
Myli gyvulius ir žmones!
(Plepučiui kalbant, visi nykštukai 

susėda ir klausosi. Jam baigus, 
pašoka ir nusilenkia paukštytėms)

IV scena
BARZDYLA, KUPRELIS IR 

KUKULIS:
Kaip malonu jus pažinti
Ir vardu net pavadinti!
O mes vadinamės:
PLEPUTIS: (nusilenkia)
Aš — Pleputis. Daug žinau, 
Daug girdžiu ir pamatau.
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Bet daugiausiai — tai plepu — 
Užsičiaupti man sunku!
KUKULIS: (lenkiasi)
Aš — Kukulis! Va koks storas!

(glosto pilvą)
Tartum senas miško voras.
Ak tas mano apetitas — 
Jo neturi niekas kitas. 
Aš kramtau, kur tik einu 
Ir privalgau vis — už du! 
BARZDYLA: (glosto savo 

barzdą)
Aš, kaip matote, Barzdyla. . . 
Man barzda lauže apsvilo. 
Auginu ją tartum gėlę — 
Matot — kaip gražiai sužėlė?

(rodo)
KUPRELIS: (liūdnai)
Aš — Kuprelis, aš vargšelis, 
Aš nemylimas žmogelis.
Bet žvaigždes visas pažįstu, 
Todėl niekad nepaklystu!
VISOS PAUKŠTYTĖS: (apspin

ta Kuprelį):

Tu visas žvaigždes pažįsti?
Niekada nepasiklysti?
Mes paklydom! Ar žinai, 

Kur yra mūsų namai?
KUPRELIS:
Į žvaigždes pasižiūrėsiu — 
Jūsų kelią tuoj atspėsiu 
Ir namučio palydėsiu!
VISI NYKŠTUKAI: 
Palydėsime ir mes 
Per laukus ir per girias! 
VISOS PAUKŠTYTĖS:
Tu, Kupreli, ne vargšelis — 
Mūsų mylimas žmogelis! 
Gerą darbą padarysi — 
Mes į skautus įrašysimi
Kaip malonu, kad atėjot, (į 

visus nykštukus)
Kelią rasti pažadėjot!
Prašom, kepkit dešreles 
Ir sušilkit rankeles!
(Visi susėda aplink laužą, kepa 

dešreles, valgo, geria iš savo 
puodukų. Daina: „Linksmumas 
eina. . .”)

KUPRELIS: (staiga atsistoja ir 
linksmai sako):

Aš Kuprelis — ne vargšelis! 
Aš jau mylimas žmogelis. 
Gerą darbą padarysiu 
Ir kupros atsikratysiu!
VISI:
Greitai skautas bus Kuprelis
Geras tinka jam darbelis!
I PAUKŠTYTĖ:
Sesės, nykštukai, 

paklausykit:
(Visi atkreipia dėmesį, žiūri į ją).
Pasakysiu pasakėlę, 
Kaip nykštukai pieną gėrė: 
Po lašiuką kliuku-kliuku 
Iš mažyčių puodeliukų.
NYKŠTUKAI: (užsiverčia

puodelius ir geria)
II PAUKŠTYTĖ:
Tie mažyčiai puodeliukai 
Buvo ąžuolo giliukai,

PAUKŠČIŲ TELEGRAMA
Ramutė Skučaitė

Rytą kelia mus mama:
— Jums, vaikai, telegrama! 
Matot? Liepos lapo vokas — 
Atgabeno jį Apuokas!

Na ir puolėm, 
Na ir šokom 
Mes visi
Prie žalio voko:

„Greitai, greitai!
Laukiam, laukiam!
Susitiksime
Palaukėj.

Nepraeikit 
Seno uokso! 
Ten Dudutis 
Smalsiai spokso!

Stalas, lapeliu apklotas, 
Buvo — baravyko kotas!
III PAUKŠTYTĖ:
O ant stalo, dar ragaišis, 
Kad skanesnės būtų vaišės: 
Eglės spygliu suraikytas, 
Žiedų dulkėm nubarstytas.
NYKŠTUKAI: (gestais raiko 

„ragaišį” ir „barsto” žiedadulkėmis)
VISOS PAUKŠTYTĖS:
Taip nykštukai čia puotavo 
Ir linksmas dainas dainavo, 
Barzdas glostė, valgė, gėrė 
Ir — nutrūko pasakėlė!

UŽDANGA
Sesė Nijolė

Po lazdynais 
Net sušilęs 
Aižo riešutus 
Kikilis!

O pašlaitėj, 
Prie viržyno, 
Strazdas
Uogų prisirpino!

Laukiam!Greitai!
Mūsų daug čia!

Mėlynosios girios
Paukščiai.“

Na ir dumsim į palaukę!
Kur girdėta —
Paukščiai laukia!
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Lietuvių kalba nuolat keičiasi Vištyte ir gaidžiukas

štai pasakėlė atpasakota
Dr. J. Basanavičiaus
pasakų rinkinyje 1904 metais.

O čia ji atpasakota 1952 m.

Vištite ir gaidžiukas.
Būva senelis ir babele. Tarėja Vištytį ir gaidžiu

kų. Pasiuva babele gaidžiukui naujas keblytes, e viš
tytei undarakiukų, ir išlaide vienų dien’ jos abu ri’ešu- 
tautu. Gaidžiukas inlipe lazdynan ir raška riešutis. 
Vištyte bėginėja aplink ir karkia: — „Kari kari kari 
kari Man ben kekelį!” Kaip tik mete gaidžiukas rie
šutų kekelį ir išmušė vištytei akelį. Ir vėl raška gai
džiukas. Vištytė bėginėdama aplink vėl karkia: — 
„Kar! kari kari kari Man ben kekelį!” Kaip tik mete 
kekelį ir išmušė kitų akelį. Dabar vištytė parbėga rėk
dama narna’ ir pasisakė babutei, kad jai gaidžiukas ake
les išmušė. Babutė užkure gaidžiukų: — „Gaidžiukai! 
gaidžiukai! kam tu vištytei akytes išmušei?”— „E kam 
man lazdynas kelnytes perplėšė!” — „Lazdynai! lazdy
nai! kam gaidžiukui kelnytės perplėšei?’’ •<■—„E kam 
man’ aška pagraužė!?” — „Aška! aška! kam tu lazdynų 
pagraužei?” — „E kai’ manįs piemuo neganė!?” — 
„Piemenį! piemenį! kai’tu aškas neganei!?” —„E kai 
man gąspadynė bundeles nepakepė!” — „Gaspadyne! 
gaspadyne! kai-gi tu piemeniui bundeles nepakepei?” 
— „Kad kiaule tašlų prarija!” — „Kiaule! kiaule! kam 
tu gaspadynės tašlų suvedei?” — „E kam mana paršelį 
vilkas nunešė!” —„Vilkai! vilkai! e kam-gi tu kiaulės 
paršelį nunešei?” — „Mana gerkle ne gruštu grįžta, ne 
kaltu kalta. Annum!” Pagriebė paskutinį paršų ir 
nubėga miškan. (Nuo Dominyka Sirvydžio iš Dauliu-

Gyveno senelis ir senelė. Juodu turėjo vištytę ir 
gaidžiuką. Kartą pasiuvo senelė naujas kelnytes gai
džiukui ,o vištytei sijonėlį. Aptaisius išleido j krūmus 
riešutauti.

Gaidžiukas įlipo į lazdyną ir raško riešutus. Viš
tytė bėginėja aplinkui ir karkia:

— Kar-kar! Kar-kar! Man bent kekelę!
Kai tik metė gaidžiukas riešutų kekelę ir išmušė 

vištytei akelę. Gaidžiukas vėl raško. Vištytė, bėginė
dama aplinkui, vis karkia:

— Kar - kar! Kar - kar! Man bent kekelę!
Kai tik metė kekelę, išmušė antrą akelę. Vištytė 

rėkdama parbėgo namo ir pasiskundė senelei, kad jai 
gaidžiukas išmušė akeles. Senelė užkūrė gaidžiuką:

— Gaidžiuk! gaidžiuk! kam tu vištytei akytes 
išmušei ?

— O kam man lazdynas kelnytes perplėšė?
— Lazdynai! lazdynai! kam gaidžiukui kelnytes 

perplėšei ?
— O kam mane ožka pagraužė?
— Ožka! ožka! kam tu lazdyną pagraužei?
— O kodėl manęs piemuo negl.no?
— Piemuo! piemuo! kodėl tu ožkos neganei ?
— O kodėl man šeimininkė raguolių nepakepė?
— Seimininke! šeimininke! kodėl tu piemeniui ra

guolių nepakepei?

— Kad kiaulė tešlą surijo!
— Kiaule! kiaule! kam tu šeimininkės tešlą su

ėdei?
— O kam man paršelį vilkas nunešė ?
— Vilkai! vilkai! kam tu kiaulės paršelį nunešei ?
— Mano gerklė ne grąžtu gręžta, ne kaltu kalta. 

Anum!
Pagriebė paskutinį paršą ir nubėgo į mišką.

eseeseMaeeeeeeemaeeeeee
PIRMOJI MEILĖ

(Gaida: "Gražių dainelių daug girdė
jau")

Gražių dainelių daug girdėjau 
Stovykloj naktį prie laužų, 
Ir kai šalia tavęs sėdėjau 
Man buvo linksma ir graudu.

Aš nežinau, ar čia nuo laužo, 
Kai liepsnos šoka sukūry, 
Širdis krūtinėje man daužos: 
Kokia naktužė nuostabi!

Tu — ąžuolas man šimtmetinis 
Žaliuojąs tėviškės laukuos, 
Tu — laisvės varpas sidabrinis, 
Tu — uostas jūroj po audros!

Kartu dainuojam sutartinę, 
Kartu sustojame ratu 
Ir giedam giesmę vakarinę, 
Ramybės giesmę — aš ir tu.

Ir kai po laužo tu palydi 
Be žodžių girios takeliu, 
Paparčio žiedas man pražydi 
Paparčio žiedas — iš žvaigždžių.

Sesė Rita
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CHICAGO

Sesių gretos „Nerijos” jurų skaučių tunto dvidešimtmečio sueigoje.
Nuotr. J. Tamulaičio

Viešnia iš Lietuvos, davusi skautės įžodį, bučiuoja vėliavą „Gerojo aitvaro” 
stovykloje, Rakė.

LIETUVOS
SKAUTŲ 
VIEŠNAGĖ
BOSTONE
Šią vasarą pas mus Amerikoj 

lankėsi atsikūrusių Lietuvos skautų 
vadovybės nariai, būtent: Vyriausias 
Skautininkas s. R. Ulevičius, jo 
pavaduotojas s. L. Daujotas, Seseri
jos Vyri Skautininkės pavaduotoja s. 
M. Girčytė ir LS Tarybos narė s. L. 
Malkevičienė.

Po lietuvių skautų vadovų Ąžuolo 
ir Gintaro mokyklų stovyklos Los 
Angeles apylinkėse, svečiai aplankė 
Čikagą ir trejetą dienų Atlanto rajono 
„Varpo” stovykloje Boston, Mass. 
Stovyklai pasibaigus, jie atvyko 
Bostonan, kur sekmadienio popietę, 
dalyvaujant Bostono skautininkams, 
židinietėms su šeimomis, praleido 
jiems suruoštame priėmime s. Irenos 
ir Brutenio Veitų namuose, Miltone.

Po skanių vaišių, suruoštų s. 
Irenos Veitienės su talka, kalbėjo 
Vyriausias Skautininkas s. R. Ul
evičius ir kiti su juo atvykę vadovai. 
Susirinkusieji domėjosi Lietuvos 

-skautų atsikūrimu ir ją veiklos 
sąlygomis. Buvo daug klausimų, į 
kuriuos Lietuvos skautų vadovai 
atsakinėjo, paaiškindami esamas 
sąlygas ir ateities viltis. Bendros 
dainos jungė visus susirinkusius. 
Priėmimui besibaigiant ir svečiams 
besiruošiant skirstytis, Daiva (taip 
pat viešnia iš Lietuvos ir buvusi 
Boston: stovyklos dalyvė), 
padeklamavo gražia dzūkų tarme 
įdomų feljetoną.

Kitą dieną svečiams buvo 
aprodytas Bostonas. Jie aplankė 
Kennedy Library, Freedom Trail, 
State House, Quincy Market ir kitas 
įdomesnes vietas, kiek spėjo. 
Sekančios dvi dienos buvo skirtos 
Cape Codui. Išvyka į Cape Codą, 
inž. Br. Markeliūno paplaukiojimas 
svečių savo jachta jūroje, Kennedy 
namų ir paminklo, New Seabury ir
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kitų įdomesnių vietų apžiūrėjimas 
baigėsi v. s. G. Treinienės paruošta 
vakariene ir nakvyne Mashpee. 
Maudymasis atviram Atlante golfas 
kitų apylinkių pasigrožėjimas buvo 
antros dienos programoje. Po dviejų 
dienų teko vėl skubėti Bostonan.

Čia atvykus ir aplankius kelias 
krautuves, po išleistuvių paragavus 
lustrių ir vėžių, teko su Bostonu 
itsisveikinti, pasukant Putnam link, 

kur-svečių laukė seselė Igne. Svečiais 
iš Lietuvos Bostone rūpinosi ir juos 
globojo v. s. Česlovas ir Laima 
-Kiliuliai.

Svečiams linkime saulėtų dienų 
keliaujant ir laimingos kelionės namo 
grįžtant.

Klupo: s. Vytautas Dilba, vs Laima 
Kiliūlienė; stovi: vs Česlovas Kiliulis,

Lukrecija Malkevičienė, Aldona 
Jurgėlienė, ps. Vytautas Jurgėla.

s. Rimantas Ulevičiuę, ps Laimonas 
Dpujotas, s. Birutė Banaitienė, s.

mn m i ■ ii 11 m i n 11 u iti mi m 11 ii ii 11 nu n i bu a m n uu im b < m u u b b b'm b b bhti’b

1989 metu buriavimo stovykla
Penktoji buriavimo stovykla 

įvyko liepos mėnesį Muskegon, 
Michigan valstijoje. Ji buvo iš anksto 
organizuojama ir todėl geriausiai 
pavykusi iš visų pereitų stovyklų. 
Dalyvavo arti 35 brolių ir sesių, nuo 
12 metų amžiaus. Dauguma buvo 
jūrų skautai, tačiau turėjome keletą 
žemės skautų ir net vieną ateitininkę.

Parinkta stovyklavietė buvo labai 
švari ir graži, gana privati, nes arti 
nesimatė žmonių, todėl garsūs šūkiai 
netrukdė toliau stovyklaujančių. 
Michigano ežeras buvo netoli, 
pasiekiamas takeliu per mišką ir 
smėlio kopas. Paplūdimys — didelis 
ir grr'-us, dažniausiai be svetimų 
žmonių. Didžiausia smėlio kopa 
traukė jaunesnius skautus ja laipioti, 
ir ji keletą kartų net mane suviliojo. 
Gamta šioje vietovėje yra tikrai 
pasigėrėtina ir labai tinkanti skautų 
stovyklai.

Buriavimo „stovykloje mokomasi 
laivų prasilenkimo taisyklių. In
struktoriai: A. Rūbas iri. Balzaraitė. 
(Karolio Žuko nuotrauka).

Muskegon ežeras buvo pusan
tros mylios nuo mūsų stovyklavietės, 
todėl gerai pasimankštindavome kas 
rytą ir vakarą žygiuodami prie jo, ir 
grįždami atgal. Ežeras yra didelis, 
krantai apaugę žolėmis, bet jis labai 
gražus ir tinkamas buriavimui. Net ir 
vėjas paprastai buvo palankus. Tik 
vis dėlto vieną dieną jis buvo toks 
stiprus, kad galėjome buriuoti tik su 
viena bure.

Naudojome šešis laivus: keturis 

„lightnings”, vieną mažą motorinį ir 
„Audrą”. Pirmą stovyklos dieną 
turėjome vargo su vienu stiebu, todėl 
tik trys „lightnings” tegalėjo buriuoti. 
Tačiau jau antrą dieną visi laivai buvo 
naudojami ir stovykla vyko pilnu 
tempu.

Programa buvo beveik tokia pati 
kas dieną, tik paskaitos buvo skir
tingos. Kėlėmės 6:30 vai. ryte ir 
eidavom į Michigano ežerą šaltame 
vandenyje nusiprausti. Po
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maudyklės valgėme dr. Pauliaus 
skaniai paruoštus pusryčius, o tuoj 
po jų žygiuodavom į Muskegon 
ežerą, kuriame buriuodavome iki 
pietų.

Turėjome penkias valtis 
(skiltims) ir keturis laivus buriavimo 
mokslui. Viena valtis pasilikdavo 
virtuvės tarnyboje su dr. Pauliumi. 
Pietus valgėme prie ežero, ir vėl 
buriuodavom iki vakarienės. 
Vakarienei grįždavom stovyklon. 
Vakarais būdavo įvairiomis temomis 
paskaitos, aptariami einamieji 
reikalai. Kartą Tėvas Saulaitis rodė 
skaidres iš Lietuvos, o vieną vakarą 
stebėjome žvaigždes prie Michigano 
ežero. Tyla buvo skelbiama 11:00 
vai. vakare ir visi po ilgos dienos 
darbų, pavargę, greit užmigdavo.

Vadovybė buvo šauni, 
organizuota, visada labai geros 
nuotaikos.
Štai mūsų vadovybė („čtabas”):

Violeta Paulienė viršininkė 
Tomas Žukauskas stovyklos 
komendantas/instruktorius
Darius Dirmantas uosto komendan
tas/instruktorius
Audrius Rūbas vyriausias in
struktorius
Jonas Gražys instruktorius/mazgų 
meistras
Inga Balzaraitė instruktorė 
Karolis Žukauskas instruktorius 
Antanas Saulaitis 
kapelionas/instruktorius

Valtininkai:

Vilius Žukauskas Vėsi valtis 
Laima Pauliūtė Vėjai 
Dailė Grigaitytė Bangos 
Dainius Brazaitis Spinakeriai 
Julytė Narbutytė Flamingos

Kaip ir visose skautų stovyklose, 
taip ir mūsų buriavimo stovykloje 
vakarais buvo laužas. Jo metu 
atradome tikrą dainų vedimo ir 
laužavedžio talentą — brolį Gintarą 
Karasiejų iš Toronto. Man atrodo, 
kad vis dėlto iš visų talentingiausias 
'buvo mums visiems brangus „šefas”

Čia tik dalis Čikagos jūrų skaučių 
„Nerijos” tunto vadovių. I eil.: v. 
Jūratė Jankauskaitė, vyr. v. Tayda 
Rudaitytė; II eil.: v. Audrė 

daktaras Algis Paulius, kuris taip 
išmoningai ir skaniai mus maitino.

Šioji stovykla atrodė tikrai ger
iausia iš visų buvusių buriavimo 
stovyklų, kuriose esu dalyvavęs. Ji 
buvo organizuočiausią ir 
tvarkingiausia. Visi stovyklautojai 
daug išmoko ir smagiai praleido 
savaitę. Tikimės, kad ir kitų metų 
stovykla taip pat gražiai praeis ir vėl 
pasiseks. ...Gero vėjo!

Budys kand. v. Karolis
Žukauskas

stiebo. (Karolio Žuko nuotrauka.)

4 J
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Rauckinaitė, j. ps. Aleksandra 
Gražytė; HI ei/.: j. ps. Audronė 
Gulbinienė, j. ps. Viligailė Lendrai- 
tienė.

Buriavimo stovykloje brolis Jonas 
Gražys moko brolį Gintarą 
Karasiejų kaip prijungti buomą prie
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ATLANTO
Šiais metais beveik visos vyr. 

skautės bei vyčiai ėjo pareigas 
„VARPO” stovykloje. Nesant vyr. 
skaučių pastovyklės, kelios talkino 
prie programos, seserijos puošime 
bei kituose uždaviniuose. 
Džiaugėmės svečiais iš Lietuvos ir jų 
įnašų savo dalyvavimu, 
pasidalinimais ir lietuvių kalbos 
pavyzdžiu. Nežiūrint visų 
užsiėmimų, rinkomės kasdieną dis
kusijom, kuriomis rūpinosi s. Sės. 
Igne.

Santrauka

1. Susipažinę su atsikuriančiomis 
jaunimo organizacijomis Lietuvoje, 
gvildenome:

a.) jeigu šį vakarą išeivijoje skautai 
nustotų veikti, kokiu pagrindu 
reikėtų išeivijos jaunimui kurti naują 
organizaciją. Siūlė pavadinti naująją 
organizaciją LIETUVININKAIS, 
kurios tikslas būtų dora ir

RAJONE
krikščioniškas gyvenimas. Skatinti 
Lietuvos pažinimą, gilintis į tautos 
istoriją, papročius, mokytis liaudies 
dainų ir saugoti Lietuvos gamtą.

b. ) Antroji grupė bandė sukurti 
išeivijos jaunimui laikraštį, kuris 
patrauktų jaunimo dėmesį vertybių 
atgimimui. Šis uždavinys buvo 
sunkus, nes' dalyviai jaučia didelį 
nesusidomėjimą saviaukla, kultūra, o 
didelį potraukį pramogai ir 
materializmui. Atpažintas didelis 
iššūkis šiame uždavinyje.

c. ) Trečioji grtipė nagrinėjo, kaip 
sustiprinti skautus, kad būtų 
veiksmingesni. Pastebėta, kad išeivi
joje skautybė yra priemonė puoselėti 

tautos pažinimą, ir skautavimas lieka 
antroj eilėj. Atkrenta visi, kuriems 
mažiau Svarbu tautiškumas ir kurie 
nebekalba lietuviškai. Reikėtų visų 
pirma sustiprinti skautavimo pagrin
dus, turėti išradingesnes programas 

bei užsiėmimus ir jaunimas sugrįš.

Trečią dieną kiek ilgiau susto
jome nagrinėdami savęs pažinimą, 
bei dalindamiesi gyvenimo patirtim. 
Diskusijos apie patirtą skausmą, 
džiaugsmą, gyvenimo baimes bei 
svajones.
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S A U SI S
SVARBIEJI ĮVYKIAI
1795m. I. 1. Trečias Lietuvos-Lenkijos 
padalinimas. Lietuva buvo rusų valdžioje 
iki 1915m., taigi, 120 metų.
1547m. I. 8. Atspausdinta pirmoji lietu- 
ziška knyga: Martyno Mažvydo parašytas 
<atekizi;.as.
1944m. I. 9. Clevelande (Ohio) mirė An
tanas Smetona, pirmasis ir paskutinis ne
priklausomos Lietuvos prezidentas. 
1923m. I. 15. Klaipėdiečiai ir Didž. Lie
tuvos savanoriai sukilo prieš prancūzų 
įgulą ir išvadavo Klaipėdos kraštą.
1918m. I. 18. Mirė Jurgis Bielinis, žy
miausias knygnešys.

Senis šaltis visą sausį 
Žnaibo veidą, nosį, ausį. 
Aš to šalčio nebijau, 
Kailinėliais nubaidau 
Ir smagiam būry einu 
Čiuožinėti nuo kalnų.
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LOS ANGELES
VYRESNIŲJŲ SKAUČIŲ ĮŽODŽIUI

BESIRUOŠIANT
Vyresniųjų skaučių kandi

dačių programa reikalauja lie
tuvių kalbos mokėjimo ne tik 
žodžiu, bet sugebėjimo raštu iš
reikšti savo mintis duota ar 
pasirinkta tema, išryškinančia 
kandidatės subrendimą, tautinį 
sąmoningumą ir skautiškos 
ideologijos įsisavinimą. Los 
Angeles „Palangos” tunto vyr. 
skautės kandidatės, vadovės ps. 
Reginos Polikaitienės globo
jamos, rūpestingai ruošiasi 
vyresniųjų skaučių įžodžiui, 
laukdamos dienos, kada galės 
pasipuošti rugiagėlių spalvos 
kaklaraiščiu — skautiškos 
veiklos brandos atestatu. 
Paruošusios pasirinktas temas, 
kandidatės Teresė Giedraitytė, 
Undinė Mulokaitė ir Vilija Ze- 
maitaitytė, globėja ps. Regina 
Polikaitienė buvo priimtos sesės 
Danutės Giedraitienės namuo
se, kur jaunųjų sesių temų įver
tinimui buvo susirinkęs būre
lis vyr. skaučių ir skauti- 
ninkių.
Pirmoji savo rašinį skaitė sesė 

Teresė. Ji pasakojo apie savo 
kelionę Lietuvon. Mokydamasi 
Vasario 16-tos gimnazijoje, 
Vokietijoje, ji-su būreliu tos 
mokyklos mokinių traukiniu 
vyko į Lietuvą. Pasakojo apie il
gos kelionės nepatogumus ir 
jausmus artinantis prie tos 
„pasakų šalies” — prie Tėvynės, 
apie kurią iki šiol buvo tik daug 
girdėjusi ir svajojusi. Pagaliau 
ji galėjo įsitikinti,kad tai ne 
svajonių šalis, kad Lietuva ne 
vien žemėlapyje ir pasako
jimuose egzistuoja. Čia ji pirmą 
kartą susitiko ir susipažino su 
giminėmis, ir giliai pajuto, kad 

ji čia priklauso, nes čia „Mūsų 
Lietuva”.

Sesė Undinė aprašė, kaip ji, 
būdama studentė, įsigilinusi į 
savo jausmus, pradėjo giliai 
vertinti savo lietuvišką kilmę ir 
savo vietą lietuviškame gyve
nime. Būdama jaunesnė, ji kar
tais jausdavosi tėvelių verčiama 
dalyvauti lietuviškoje veikloje, 
lankyti lituanistinę mokyklą ir 
kt. Išvykusi į universitetą, 
toliau nuo namų, lietuviškos pa
rapijos ir veiklos, ji jaučia didelį 
ilgesį „sugrįžti namo”. Nors lie
tuvybė uždeda daugiau pareigų 
ir atsakomybės, tai ją pratur
tina ir įprasmina jos gyvenimą.

Sesė Vilija savo rašinyje nag
rinėjo skautų šūkį „Dievui, 
Tėvynei ir Artimui!” Savo 
temos nagrinėjime ji parodė 
brandų skautišką šio šūkio su
pratimą. Ji dėstė, kad sąmonin
gas šio šūkio įgyvendinimas 
Principaliai reik pripažinti, kad 
toje praktinio auklėjimosi pa
kraipoje, kuria eina skautizmas, 

Los Angeles „Palangos” tunto vyr. skaučiųir skautininkių būrelis susirinkęs 
vertinti vyr. skaučių ] kandidačių rašinius. Paskutinėje eilėje rašinius skaičiusios 
sesės Vilija Žemaitaitytė, Undinė! Mulokaitė, kandidačių globėja ps. Regina 
Polikaitienė ir kandidatė Teresė Giedraitytė.

yra kaip tik labai daug 
duomenų įsigyti tai, ko mūsų 
tautai šiuo laiku stinga.

„Mums, pvz., reikalingi yra 
tokie tautos nariai, kurie būtų 
pilnutiniai žmonės. Skautizmas, 
vesdamas jaunimą į platų gam
tos pasaulį ir versdamas jį, iš 
kitos pusės, daryti praktinius 
doros žygius tarp žmonių, gali 
duoti, kas čia mums yra 
reikalinga.

„Mums, toliau, reikalinga yra 
tikra tautos vadovybė, į kurią 
įeitų iš tikro geriausieji žmonės. 
Skautizmas jau tuo ruoši t 
būsimų vadų, kad moko jau
nimą drausmingai paklusti įsta
tymams ir principams, nes tik 
tas sugeba tikrai vadovauti, kas 
sykiu sugeba pats būti klusnus. 
Taigi, vadas glūdi kiekviename 
skaute, vertame šito vardo.

„Šeimos atžvilgiu skautizmas 
irgi padeda gerą pradžią, moky
damas, kad skauto prievolės 
prasideda šeimoje”.

„Skautizmas stengiasi suim
ti visą jaunuolio būtybę, kad jo 
raumuo būtų palenktas sielai, o 
siela — kilniajam skauto 
idealui”.
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MOSU SKAUTAI SPORTUOJA
J. Martinaičio karikatūros ir žodžiai.

Turi skautas Pūkas 
Mėlyną baidarę, 
Gali jis nuvežti 
Jus į pačią marią. 
Irkis tu, broleli, 
Nors ir įsispyręs, 
Nepralenksi Pūko — 
Jis puikiausiai irias!

Kas čia? Skautas Žaibas 
Dviračiu nusmilko, 
Ai, jūs nepralenksit 
Šito seno vilko!
Traukitės ii kelio,
Gerbiamieji žmonės,
Jis sumui rekordą, 
Nėra abejonės!

Skautas Jurgis Grucė 
Turi stiprią ranką — 
Ai, gražiai jis valdo 
Ąžuolinį lanką!
Puikiai jis nutaiko 
Savo aitrią strėlę, 
Jūs taip pamėginkit, 
Brangūs bernužėliai.

O, itai, gerbiamasis, 
Skautas Rimtas Linga, 
Mėgsta ir jis sportą, 
Bet tiktai juokingą. 
Jis maiian įlindęs 
■Mėgsta pasportuoti, 
Prdiom iitą sportą 
Tamstos pakartoti.

Valgykloje
Svečias. Kodėl tokį mažą gabaliuką mėsos 

man teatnešėte?
Padavėjas. Taip, teisybė, mėsos čia mažai, 

bet jūs pamatysite, kaip ilgai ją valgysit.
Lengva pakeisti

—Ši jūsų veido išraiška nėra pakankamai 
maloni, pone, — pasakė forografas.

Palaukit valandėlę,---- atsakė ponas: —
aš tuojau nusimausiu savo naujus batus.

Nelauktas atsakymas
Mokytojas. Petruk, ar tu žinai, kas yfa vilna?
Mokinys. Ne.
Mokytojas. O iš kokios medžiagos pasiūta 

tavo eilutė?
Mokinys, b, ji pasiūta iš senos tėvelio 

eilutės.

Per jaunas
Jonas. Petrai, ar nežinai gero vaisto nuo 

nemigos?
Petras. Kas neužmiega, turi skaityti nuo 

vieno ligi tūkstančio. Tai labai dažnai padeda.
Jonas. Šitas patarimas netinka, nes mano 

vaikas, kurs per naktis nemiega, tėra tiktai 
pusantrų metų - ligi tūkstančio suskaityti 
nesugebės.

Popiežiaus kalendorius
— Onute, ar tu žinai, kąip vadinas tas 

popiežius, kuris paliko mums tokį puikų 
kalendorių?

— Popiežius? — nustebo Onutė..— Dievu
lėliau! O aš Visada maniau, kad mes kalendorių t

: g'aiinam iš knygyno pardavėjo!
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