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STOVYKLA -

NUOLATINĖ

KŪRYBA

1948m. Jubiliejinės stovyklos dama

V. Bražėnas

Renatos 
Ramanauskaitės 
pešinys

Kiek ilgai trunka "pastatyti 

stovyklą? Kiek reikia laiko sto

vyklai įrengti.

— O, mes tą padarome greitai. 
Kas čia: pastatei palapines, su
dėjai guolius, sukamšei daiktus 
ir ... ir "pastatyta ir įrengta".

Gal ir taip kai kam, bet geram 
stovyklautojui stovyklai įrengti 
reikia labai daug laiko, daug 
dienų, daug laisvalaikių, daug 
smulkių momentų.

Geri stovyklautojai vis tobuli
na, ką buvo įrengę, ieško naujų 

dalykų; įvairiną; papildo, ir vis 
prideda ir prideda.

Geri stovyklautojai stovyklą 
stato ligi paskutinės dienos, kada 
ją jau reikia griauti.

Ir su stovyklavimu taip yra, 
kaip su žinojimu: kas mažai žino, 
tas mano jau viską žinąs; kas 
dar geltonsnapis stovyklautojas, 
nors ir daug vasarų jSradūlinėjęs 
stovyklose, jam eina greit — po 
pradžios nebežino, kas toliau.

Stovyklinės įrangos, patalėliai, 
įvairūs įrankiai, baldeliai, viso
kios pasigamintos priemonės ir 
t. t. — neužbaigiami darbai per 
visą stovyklos laiką..

O- kur gi programos dalykai; 
kur užsiėmimai; kur laužai ir t.t. 
— jų turinin visada yra kas nau
ja įnešti, kas patobulinti, kas ki
taip išreikšti.

Pasižvalgykime mūsų stovyk
loje, kas nauja šiandien, kas bus 
dar naujesnio rytoj, poryt...

A. S.
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Juokiasi saulė ir džiūgauja girios, 
Skamba jaunatviška skautų daina! 
Skelbti brolybės j dangų pakyla 
Blaškoma vėjo žalia vėliava!

(paskutinė eilutė 2 kartu)
Vė-jas skun-dq, vė-jas skun-dq (2 kartu)
Vėjas iš rytų atneša į mus
Skundą Panemunės vienišų šilu,
Vėjas vakarų teneša aidus
Tautinės stovyklos skautiškų dainų.

Daugelį metų šią vėliavą nešė 
Žemėj savoj Lietuvos skautija, 
Dievo, Tėvynės ir Artimo žygiui
Stojom atgimę kietoj tremtyje. (2 kartu)

Vėjas skundą . . .

Broliška meilė jėgų tepriduoda, 
Vilti težadina laužo liepsna — 
Skautai klajūnai sugrįš iš pasaulio,
Nemuno slėniuos skambės jų daina! (2 kartu)
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... iš seno dienoraščio. . . 
sesės Aleksandros Eivienės

1964.5.30 d.

1964 m. Mirusiųjų 
pagerbimo dienos 
įspūdžiai

Chicagoje

Mirusiųjų pagerbimo dienos 
išvakarėse (Memorial Day) gavome 
Jūrų Skautijos „Juodkrantės” ir 
„Baltijos Jūros” tuntininkų 
pranešimą, kad rytoj — gegužės 30 
d. 11 vai. r. Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
bus pamaldos už Visus žuvusius ir 
mirusius jūrų skautus; po to vainiko 
padėjimas prie Laisvės Kovų 
paminklo ir vainiko nuleidimas 
Mičigano) ežero bangose.

Kadangi Marija tą dieną sirgo, tai 
mudvi su Vilija išsirengėm dalyvauti. 
Ypač Vilija važiavo su dideliu en
tuziazmu, nes šiandieną ji dėvėjo 
pirmą kartą gražiąją jūrų skautės 
uniformą.

Prie Jaunimo Centro jau stovinė
jo būreliai skautukų — berniukų ir 
mergaičių ir mes tuoj jsijungėm į jų 
tarpą. Greitai išsirikiavo taisyklingos 
gretos ir mes suėjom bažnyčion. Čia 
giliame susikaupime vyko gedulingos 
pamaldos ir trumpas įspūdingas 
sktn. Tėvo Raibužio pamokslas apie 
mirusiųjų auką Tėvynei ir mums 
gyviesiems. Nors ir be vargonų, 
darniai ir subtiliai nuskambėjo 
keletas giesmių.

Vėliau išsirikiavom prie 
paminklo. Sktn. Butkevičius tarė 
keletą įnirusiems pagerbti žodžių ir 
jų atminimui buvo padėtas vainikas: 
„Ilsėkitės ramybėje — jūs mūsų 
tautos didvyriai” —. Čia pat buvo

pranešta, kad antras vainikas bus 
nuleistas į 7 Mičigane ežero bangas 
pagal jūrų skautų tradicijas.

Dabar aš susirūpinau — Reikia 
pasiekti 400 Nr. Michigan g-vę. 
Dairausi aplinkui. Šalia stovi liekna 
lyg tyrlaukių pušis jaunuolė — tai 
studentė — jūr. sk. Dalia. „Prašau, 
yra užtenkamai vietos pas mus 
mašinoj” — .mielai kviečia. Ir už 
keletos minučių mes jau sėdim Trijų 
„Gintaro” korporantų mašinoj. 
Susipažįstame — tai trys busimieji 

daktarai — du Taurai ir Alekna. 
Pažinojau juos dar mažus, bet dabar 
jau vyrai. Visi tokie simpatingi ir pilni 
jaunystės, jumoro ir 
džentelmeniškumo. Ir man 
savotiškai smagu taip netikėtai 
patekus į jaunimo tarpą, kurie 
nevartoja nei vieno žodžio svetimos 
kalbos: Ir mano širdy gimsta jais 
pasidižiavimas.

Puiki mašina suka pro 56-tos ir 
Claremont gatvių kampą. Kokia 
maloni staigmena! — matom
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plėvesuoja dvi vėliavos ant atskirų 
stiebų amerikoniška ir žvali mūsų 
trispalvė. Tai dr. J. Adomavičiaus 
namas paskendęs žalumynuose. 
„Bravo, daktare” — sakom jam 
mintyse ir nudumiam toliau.

Už keliolikos minučių mes jau 
susirandam įlanką ir jūrų skautijos 
išnuomotą laivą. O kiek čia skautukų 
susirinko! Nebetelpa laive: - Suli - 
pam, bet du mūsų vyresnieji, Leonas 
ir X lieka stovėti bo.

Išplaukiant Kiek entuziazmo, 
džiaugsmo mažiesiems. Atsiradęs 
vėjas darko plaukus. Pro šalį plaukią 
laivai moja mums, o mes jiems. . . 
Žuvėdros, bangos, mėlynas dangus 
ir mes. . . Tolokai tolokai nuo kranto 
sustojam. Čia brolis Šlenys gražiu 
sklandžiu žodžiu kalba apie liūdną 
įvykį .« , kai žuvo pirmieji
trys jūrų skautai-Gūdžiai Baltijos jūroj 
ir vėliau gyvenimas visuose 
kraštuose jų eiles dar padidino. . . 

Paskui seka, daina apie tris sūnus 
žuvusius kare už tėvynės laisvę, apie 
motulės ašaras belaukiant jų klevo 
varteliuose. . . Su dainos aidais 
plaukia per bangas ir mūsų širdies 
skausmas ir atmintm grįžta visi 
tragiški jūrų skautijos brolių žygiai. 
Po to seka Tėvo Raibužio malda, 
didysis saliutas ir gražus baltais 
žiedais papuoštas vainikas 
nuleidžiamas į Michigano ežero 
bangas. Susikaupę veidai ir tylos 
minutė.

Laivas grįžta atgal, tik vėjas dar 
neša dainą tolyn. Jis negailestingai 
nuneša nuo galvos ir brolio Kęsto 
admirolišką kepurę į besisiūbuo- 
jančias bangas. Nėsugausi jau nei.

Pamažu grįžtam prieplaukon. 
Užpakaly sėdintis vyresnis skautas 
kalba apie tokią pat ceremoniją 
Baltijos jūroje ir aš taip noriu 
paklausti „kiek metų atgal”, bet 
netrukdau, bijau, kad jis nesustotų 

pasakojęs, n«~ šie jo žodžiai apie 
Baltiją šiandien man ir kitiems tokie 
brangūs ir tiek daug saką.

Ir kai mes grįžtam namo, mūsų 
širdy dar ilgai tūno tyli malda už 
žuvusius jūrų skautus, visus kitus 
brolius ir seses — lietuvius ir nevilty 
skendinčią mūsų tėvynę. Dieve, 
įnirusiems duok amžiną ramybę, o 
gyviesiems priartink laisvės rytojų.

P.S. „1933.7.15 drauge su Budžiu 
(laivas) žuvo jūros skautai V. 
Anulevičius, E. Jasiukevičius ir V. 
Šidlauskas; 1936.7.16 — Buriavimo 
mokyklos mokiniai Jurgis Garmus ir 
Stasys Niejnčinavičius, bangų 
nuplauti nuo molo priešais Budžio 
sudužimo vietą. 1938.7 — prie 
Juodkrantės Leonardas 
Lechavičius”.
žiūr.: „Lietuvos skautija”. Petras 
Jurgėla, pusi. 219.

Mano širdis džiaugsis, 
Ir džiaugsmo šito 
Nieks neatims iš manęs. 
Kaip pirmas pavasarį 
Parskridęs paukštis, 
Laimė nutūps 
Šalia tavęs.

Mano mintis skverbsis, 
Ir jausmo šito 
Nieks nesupras be tavęs. 
Kaip artimas dangui 
Beribis aukštis, 
baimė ištirps 
Šalia manęs.

Mano širdis melsis, 
Ir noro šito
Nieks neatims iš manęs. 
Kaip saulei suspindus 
Pradingsta slenkstis, 
Ir eina Dievas 
šalia tavęs. . .

Nijolė
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LIŪDNA
LIETUVOS 

DIDŽIŲJŲ
VANDENŲ 

PADĖTIS

Beveik šimtas kilometrų smėlėtc 
Baltijos pajūrio — unikalios Kuršių 
Nerijos kopos-, Kuršių marios ir 
įdomus Pamario kraštas — visa tai 
neįkainuojamas Lietuvos gamtos 
turtas, kuris dabar, ypač vandenys, 
yra labai užteršti.

Lietuvos ekologai sako, kad ten 
padėtis dabar yra tikrai tragiška. 

Kuršių marios nebekvepia, bet jau 
turi labai stiprų nemalonų kvapą.

Teršalai dabar patenka į 
didžiausius Lietuvos vandens 
telkinius: Kuršių marias ir Baltijos 
jūrą. Ekologinė Kuršių marių padėtis 
vis blogėja. Šiemet -ji gerokai 
prastesnė negu pernai, nekalbant jau 
apie praėjusio bei pastarojo 
dešimtmečio rodiklius. Prie Kuršių 
marių gyvenantys žvejai nebuvo 
matę, kad Kuršių marios “žydėtų”, o 
dabar jos “žydi”, tai reiškia, kad yra 
labai užterštos, nebeturi deguonies. 
Žvelgiant į Kuršių mares ties 
Klaipėdos uostu iš malūnsparnio, 
dėmės ant vandens matyti kaip ant 
delno. Iš marių jos pamažu pro uosto 
vartus slenka j ^altijo^ jūrą, tačiau 
dėl aplaidumo vienur arkitur ištekė
jusi nafta yra toli gražu ne vienintelis 
didžiųjų Lietuvos vandenų taršos 
šaltinis; Labai daug nešvarumų j 
Kuršių mares patenka Nemunu, 
kuriuo atiteka ne tik neišvalyti Kaupo 
vandenys, bet ir skystos pramoninės 
Kaliningrado srities atliekos. Pasak 

Klaipėdos agentūros inspektorių 
niekas- neprilygsta Sovietsko 
celiuliozės ir popieriaus kombinatui. 
Ši įmonė jau daug metų į Nemuną 
leidžia tiesiog juodą masę, itin gerai 
matomą iš lėktuvo. Deja, ir pačioje 
Klaipėdoje yra ne viena Maskvai 
pavaldi įmonė, kuri iki dabar nelabai

' paisė gamtosaugininkų potvarkių.
Gamtosaugos agentūros 

direktorius Vladas Putramentas 
sakė: “Trūksta norų ir iš įmonės 
vadovų pusės, rūpintis vandens 
švara”. Dabar naujoji Lietuvos ad
ministracija žymiai "pakėlė baudas 
vandens teršėjams, kuriomis gal ir 
pavyks šiek tiek stabilizuoti teršalų 
patekimą į vandenis, bet ne pradėti 
valymo darbus. Tuo tarpu nešvarus 
Kuršių marių vanduo plaukia į 
Baltijos jūrą. Ši vandens padėtis vis 
blogėja. Baltijos jūros pakraštys dar 
pats švariausiais ties Smiltyne, nes 
ten mažiau teršalų patenka iš 
Kaliningrado srities. Žvejai jau 
pastebi, kad nuo Lietuvos pajūrio 
keliaujant į šiaurę žuvis pagaunama

Per naktį nerimo Baltija.

Kazys Boruta

Iš ryto žvejai į pakrantę 
vežė saulę gintaro valtyje

Gintaro žvejai į Baltiją 
išplaukė saulės žvejoti.

Saulė vėjuotą vakarą 
nuskendo Baltijos mariose.
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serganti, ypač ties Leningradu. 
Dabar pati sveikiausia žuvis yra ties 
Nida. Tačiau matosi, kad ir ties Nida 
žuvis gyvena tik iš dalies 
švaresniame vandenyje, nes čia 
pakrantępasiekia pramonių teršalai, 
sutekantys į Visios upę, o iš jos į 
Baltijos jūrą.

Kol kas apverktina didžiųjų 
Lietuvos vandenų padėtis turi bene 
dvi mažas prošvaistes: įžūlius gam
tos teršėjus, atrodo, bus išgą
sdinusios naujos baudos, išaugusios 
nuo -iOO-to rublių iki keliasdešimties 
tūkstančių, o kita švaresnio vandens 
ateitis siejama su valymo įrengimų 
statyba, tačiau šioji dar gana tolimoje 
ateityje...

Iš. Vilniaus radijo laidos 
užsieniui reportažo atpasakojo 
sesė j.s. Dalia

ŽODYNĖLIS
MEŠKERIOTOJAMS

Vasąrą skautai ne tik iškylauja,' stovyklauja, keliauja, 
bet ir šalia kitų sportų — meškerioja

Silpsta išeivijos lietuvių kalba, jau trūksta meškerioto
jams lietuviškų žodžių meškerės dalių pavadinimams. 

Bandysime prisiminti.
Fishing rod — meškerė
Fishing pole — meškerykotis
Line — valas
Leader — pavadėlis
Spinner — suktukas
Ring — žiedelis (sujungia suktuką su plieniniu 
pavadėliu)
Hook — kabliukas, vąšelis
Lure — blizgė, velkė
Bobber — plūdė
Bait — masalas
Spool, reel — ritė
Net — tinklas
Spinning — spiningas (kas sugalvos lietuvišką žodį?)

Lietuvoje, einant meškerioti su blizge, sakoma: “Einam 
veikianti“, “pavelkiausim”.

O kuo skiriasi meškeriotojas nuo žvejo? Meškeriotoje: 
gaudo žuvis meškere, o žvejas yra verslo žmogių, 
gaudantis žuvis žvejybos laivais su tinklais.
Surinko meškeriotoja jus Dalia
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RIE5UTU 
SPAUirURM

Lietuvos mišklsbse apsčiai 
auga lazdynai/.'-Rudenį ant jų 
prinoksta daugybė riešutų. 
Tad visi traukia į mišką" 
riešutauti. Ir tiek prisi- 
riešutaujama, kad užtenka 
iki kitų riešutą.

Nevisi galėjo riešutą 
perkasti dantimis. Tėko ga
mintis tam reikalui riešutų 
spaustuką. Kaip ir daugelis 
dirbiniu lietuviškoje sody
boje buvo‘gražiai papuošti, 
tad ir spaustukai neapsieida
vo be papuošimų.
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SKAUTUOS ATRAMALietuvoje skautu-čiu sąjūdis atsirėmė j visą Lietuvą, j jos gyvenimą, į visus lietuvius: viskas buvo sava, natūralu ir normalu.Svetur reikia organizuotis kiek kitaip: reikia visomis priemonėmis ir visas būdais turtintis tų dalykų, kurie būtini lietuviškajam skauta- vimui, bet kurių pakankamai nėra savaime.Lietuviu skautijai, kad ji galėtų būti sava ir atitiktų savo pašaukimui, reikia tinkamos atramos.Dabartinė atrama:Išsklidę kituose kraštuose lietuviai skautai-ės turi turėti naują savo sąjūdžio ateičiai atramą. Tokia lietuvių skautijos atrama yra:1. Skautybės ideologija: tikra, pilna ir neiškraipyta. Tai būtina sąjūdžiui išlikti skautiškam.2. Lietuvių gyvenimo uždaviniai: gerai suprastas tautinio išlikimo reikalas. Tai būtina sąjūdžiui išlikti lietuviškam.3. Šeima: asmens kilimo lizdas, kiekvieno namai, gyvas lietuvybės židinys. Ko glaudžiausias ryšys tarp sąjūdžio veiklos ir jo narių namų.4. Lietuvių bendruomenė: tautos dalis su visomis savo įstaigomis, organais ir visa veikla. Sąjūdis — lietuvių bendruomenės dalis.5. Disciplinuota organizacija: su savo programomis, pastoviais organais ir priimtais veikimo metodais.6. Organizaciniai veiksniai:a) tvarkingai veikią vienetai, sistemingai išgyventi lietuviškajai skautybei,b) skautininkų ramovės, kūrybiškai talkinti tikslams išsiaiškinti, uždaviniams siekti, metodams įgyvendinti, nariams tobulinti, vadovams lavinti ir p.c) rėmėjų būreliai, ryšiui tarp sąjūdžio ir šeimų stiprinti, medžiaginėms sąlygoms gerinti, vietai bendruomenėje įsijausti ir k.d) senųjų skautų židiniai: nuolatiniai talkai organizuoti, darbu ir veikla paremti, pavyzdžiu ir asmens įnašu palaikyti ir t. t. A. S.

LIETUVIŠKOS
PASAKOS

LAPĖS GUDRYBĖS

yveno toks didelis, labai didelis žmogus ilga nosimi. Turėjo 
jis tokj liesą, visai liesą arklį. Prisipirkdavo jis prie ežero žuvies ir 
veždavo miestan pardavinėti.

Važiuoja jis kartą snausdamas, nosimi kelius bado. Staiga su
stojo arklys. Sušėrė jis kartą, kitą — arklys nebeina. Žiūri — negy
va lapė ant kelio guli. Išlipęs apvartė, apžiūrėjo, užsimetė ant ve
žimo ir vėl važiuoja, ir vėl snaudžia sau. O lapė tuoj atgijo, — ji 
tyčiomis buvo negyva apsimetusi, — ir atsistojusi ėmė mėtyti šitą 
žuvį iš vežimo. Kai žmogus grįžtelėjo, pamatė lapę jau stačią sto
vint vežime, o žuvies nebėra. Nespėjo ir botagu sušerti, kai lapė 
paspruko iš vežimo.

Lapė susirinko žuvį krūvon, nusinešė pamiškėn ir ėda. Beėdant 
ateina vilkas.

— Ką gi tu čia, kūmutei, dabar ėdi? — klausia vilkas.
— Ogi žuveles, — atsako lapė.
— Duok bent kelias ir man.
— Tai tinginys — ar negali pats pasigauti..
— Kaipgi pasigausi?
— Įkišk uodegą eketėn, palauk, koĮJbus sunki, ir tada trauk — 

ištrauksi daug žuvies.
Vilkas patikėjo ir įkišo uodegą eketėn. Laukia, kada bus 

sunki — ir įšalo vilko uodegą eketėj, nebegali ištraukti. Tada lapė 
lekia rėkdama per kaimą:

— Vyrai, moterys — vilkas eketėj įšalo!
Subėgo visi mušti vilko. Vienas žmogus buvo skerdęs paršą, tai 

iš greitumo paliko kibirą kraujo ant kiemo ir kartu su kitais nu
lėkė vilko mušti. Lapė parvertė kibirą, palakė kraujo* išsivoliojo 
visa kraujuje ir vėl nulėkė pamiškėn. Atsisėdusi vėl ėda žuvį.

Žmonės vilkui davė davė, kol jis įšalusią uodegą nusitraukė ir 
paspruko. Pamiškėje atranda lapę.

— Tai, kūmutėle, kad įkišai mane šuns maltuvėn — primušė 
ir uodegą nutraukė.

— Tave mušė, tai dar nieko, bet mane kad primušė, tai štai 
visa kraujuose paplūdusi esu.

liko lapė vilko akyse nekalta.

Sunkumai yra principų bandymai. Dažnai jų reikia., 
kad mums patiems paaiškėtų, kokiais principais gyvena
me. Sunkumai supažindina mus su mumis pačiais.
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IŠ LIETUVOS
_______________________________ ■ c.

Mažeikių skautai ir skautės

Skautai demonstracijoje

Rimties valanda
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Iškyla prie K. Kauneckio 
kapo. Bugenių km. Mažeikiai

Stovykloje

| LIETUVOS 
NAClONALJNfi j 
M. MAŽVYDO
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PASAULYJEDIENA

LIECHTENSTEIN

Sends

SWITZERLAND

OUR CHALET

in the world 
on 

zznd February.

Greetings from Pen and (he staff 
to all their friends round 

the world.

sends heartiest greetings 
to Guides and Girl Scouts 

everywhere

fl^ouR.cUAiernif

DENMARK

Greetings

Scouting is outing 
Says our Founder. 
Over all bound'ries 
We send our greetings 
to Thinking Day meetings.

The Guides of SUOMI-FINLAND

ARGENTINA 
sends greetings 

and 
good wishes 

to sister Guides 
wherever they

NEW ZEALAND
sends warmest 

greetings 
and good wishes 
to all Girl Guides 

and
Girl Scouts 
everywhere 

on
Thinking Day.

La Fčdčration des Eclaireuses Suisses adrcsse 
d toutes les Guides et Eclaireuses du monde entier 

ses voeux les mcillcurs d Voccasion du 22 fčvrier.

OUR CABANA 
sends you friendly 
greetings wishing 
you happiness on 
THINKING DAY

NUESTRA CABANA
envia carinosos saludos, deseandoles 
felicidades en el Dia del Pensamiento.

OLAVE HOUSE

Greets

NORWAY 
sends greetings to dll oj you

Greetings to all 
have stayed in 

OUR ARK 
during the past 25 years and a 
welcome to all who will stay in 

OLAVE HOUSE 
in the future. ■

GREETINGS ALL

UNITED
STATES

OF
AMERICA

In our Silver Jubilee 
Year we send Thinking 
Day 
who

"enmatlC

SenAs

Gfeeti

12

On Thinking Day the friendly 
thoughts of Girl Scouts all over 
this country encircle the earth 
reaching out to Guides and Girl 
Scouts everywhere.

"Learn from the children. . . . They 
will show you the way."

Lord Baden-Powell.

ROUND THE WORLD Thinking Day Greetings from
FROM. OURCMAIET AUSTRALIA

Our thoughts are with all 
Guide friends around the 
World. Best wishes for 

Thinking Day from 
GREECE

(Iš "The Council Fire")
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SKAUTIŠKOJI
MINTIS:

GALVOSŪKIS

I DALIS — TAIP AR NE:

1. Skautai kasdien gali padaryti tik 
vieną gerąjį darbelį.
2. Skautų įkūrėjas buvo Jurgis 
Vašingtonas.
3. Baden-Powellis pravedė pirmąją 
skautų stovyklą 1907 m.
4. Lietuvių skautų ir skaučių yra tik 
Kanadoje ir Amerikoje.
5. Lietuvių skautų draugovės 
vadinamos kunigaikščių vardais.
6. Skautų broliškumas, skaučių 
seseriškumas kyla iš ketvirtojo įstato.
7. Visi pasaulio skautai turi tą patį 
įžodį ir tuos pačius įstatus.
8. Oro skautai nemoka plaukti, o 
jūrų skautai nemoka skristi.
9. Batus surišame geruoju arba 
tikruoju mazgu.
10. Skautai ir skautės globoja 
gamtą.

II DALIS - IŠRINKTI AT
SAKYMĄ:

1. Pasaulinės skautų stovyklos 
vadinamos: a — tautinė, b — 
jamborė, c — moot.
2. Tautinės stovyklos būna kas: a —
5, b — 10., C 8 7, d — 4 metus.
3. Aukščiausias skautų ordinas yra: 
a — Tėvynės, b — Vytauto, c — 
Geležinio Vilko.
4. Skauto ir skautės įstatų yra: a —
11. b — 7, c — 12, d — 10.
5. Lietuviai skautai buvo įkurti: a — 
1776, b — 1867, c — 1918 metais..
6. Skautų ženklelis vadinamas: a —

Daug geresni rezultatai gaunama su 
"Ateik su manim", negu su "Eik"

kryžius, b — vytis, c — Gedimino, d
— lelijėlė.
7. Skautai myli Dievą, Tėvynę ir: a
— maistą, b — artimą, c — stovyklas.
8. Skautų šūkis yra: a — Tarnauk!, b 
—''Budėk!, c — Nežiopsok!, d — 
Kelkitės!
9. Vyresni jūrų skautai yra: a — 
gintarės, b — budžiai, c — vyčiai, d
— dobilėliai.
10. Visi skautai turi mokėti pir
mosios: a — pasakos, b — pagalbos, 
c — kilpos.

IIIDALIS - ATSAKYT’ 
KLAUSIMUS:

L Skautų vakarinė malda yra

2. Skautai ir skautės visada kalba
maldą prie...............
3. Koks Baden-Powellio pirmasis 
vardas?
4. Kada bus septintoji Tautinė 
stovykla?
5. Kaip vadinasi signalizuotės 
abėcėlė?

6. Kokiame mieste buvo įkurt 
lietuviai skautai?
7. Kodėl rišame Tėvynės mazge! 
prie kaklaraiščio?
8 Kodėl be leidimo nekertame gyv< 
i* Jžio?
9. Kodėl skautai ir skautės vi 
stovyklauja gamtoje?
10. Pirmoji skautiška knyg:
buvo............ .. .

IV DALIS - KOKS BUVC 
KLAUSIMAS?

L Rūtelė (tai atsakymas!)
2. Skautė laikosi savo Rodžio.
3. Paukštytės, vilkiukai, udrytės 
bebriukai. v
4. Vilniuje 1918 m. lapkričio mėn. 1 
dieną.
5. Vilniuje 1918 m. vasario mėn. lė 
dieną.
6. Dešimt. Atsakymai
7- Tyla. sekančiame
8. Laužai. puslapyje
9. Kompasas.
10. Gelbėjimosi kilpa.

1
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ATSAKYMAI:

I DALIS - IN; ŽN, 3T, 4N, 5T, 6T, 
7T, 8N, 9T, 10T.

II DALIS — lb, 2b, 3c, 4d,5c, 6d, 7b, 
8b, 9b, 10b. «

III DALIS — 1 „Ateina naktis”, 2 
stalo ar valgio, 3 Robertas, 4 1988 m. 
rugpjūčio 14-24 d. Ohio valstijoje, 
JAV, 5 Morzės, 6 Vilniuje, 10 

Skautybė berniukams, 1907 m.

IV DALIS — 1 skaučių ženklelis, 2 
pirmasis įstatas, 3 jaunesnieji skautai 
ir skautės, 4 Lietuvoje įkurti skautai, 
5 Lietuvos Neprikiauscftnybė 
paskelbta, 6 tiek yra įstatų, 7 kaip 
diena užsibaigia, . 8 dažniausia 
vakarinė programa, 9 kaip randame 
pasaulio kryptis. 10 kaip iš vandens 
ištraukiame.)

5. Draugininkas padeda 
skiltininkams planuoti skilčių 
užsiėmimus.

6. Draugininkas lavina 
skiltininkus, kad šie galėtų savo 
skautus lavinti.

7. Skiltis tikrai neša atsakomybę 
vienete (draugovėje).

Kaip tik vienas demokratiškos 
santvarkos bruožų yra: atsakomybę 
plačiai padalinti!

KODĖL SKILČIŲ
SISTEMA

Skautybės steigėjas Baden- 
Powellis apie skilčių sistemą sakė:

„Skilčių sistema yra esminė 
skautybės savybė, kuria ji skiriasi 
nuo visų kitų organizacijų ir kuri 
visuotinai yra sėkminga, jeigu 
tinkamai pritaikoma. Būdą auklėja 
asmeninė atsakomybė. O tai įvyksta 
tuoj pat, kai tik skiltininkas gauna 
atsakingą laisvę savo . skilčiai 
vadovauti. . . Skiltis išmoko skautus 
derintis su viso būrelio gerove, save 
tvardyti skilties bendravimo ir 
draugystės dvasios aplinkoje”.

Pažiūrėkime smulkiau:

1. Net ir gabiausias vadovas tegali 
vadovauti ribotam asmenų skaičiui. 

Kai skiltims vadovauja skiltininkai, 
draugininkui tenka vadovauti tiktai 
vieneto vadijai (skiltininkams, 
paskiltininkiams ir kitiems vieneto 
pareigūnams).

2. Skautai išmoksta vadovauti, 
vadovaudami. Skilčių sistema jiems 
suteikia tokią progą.

3. Balsuodamas už skiltininką, 
berniukas sužino savo balso svarbą. 
Jeigu išrinktų ir „netinkamą” 
skiltininką, ši balsavimo pamoka 
svarbesnė.

4. Skilčių varžybos gali padėti 
pažangumui, tvarkai, dalyvavimui, 
uniformos dėvėjimui ir daugeliui kitų 
draugovės savybėms puoselėti.

5. Draugininko darbai sumažės 
tiek, kiek uždavinių jis paves skiltims 
ir kitiems berniukams vadovams.

Suprantama, kad skilties sistema 
yra bendras išsireiškimas, ne tik 
skautų šakos berniukams, bet, pagal 
amžių, visoms šakoms. Kad skilties 
sistema gerai veiktų, reikalinga, kad:

1. Berniukai pasirinktų' savo 
skilties narius.

2. Berniukai išrinktų savo 
skiltininką. ;

3. Skiltininko pareigos būtų 
einamos tik nustatytam laikui, po 
kurio jis galėtų būti perrinktas arba 
neperrinktas Geigu vadovautų 
nekaip).

4. Vieneto programa ir 
užsiėmimai turi taip paveikti skilčių 
uždavinius, kad skilčių sueigos 
turėtų tikslą.

Šiaudinis padėjėjas
Kažin kiek įvyksta sueigų, 

kuriose atliekamas šiaudi
nio padėjėjo aktas?

Tas šiaudinis padėjėjas 
yra vyrukas, kurį pasisekė 
įtraukti į savo draugovę ir 
kuris niekuomet negauna 
progos pasireikšti.

Ar ne visi mes matėme jį 
stovintį būklo kampe, ne
drįstantį sėstis, nesupažin
dintą su tuo, kas daroma, ir 
nesuprantantį, kam jis iš vi
so reikalingas.

Jei turi tokį šiaudinį padė
jėją savo vienete, prašau 
duoti jam darbo ir progą la
vintis bei įgyti patyrimo, 
kaip vadovauti berniukams 
ir įkvėpti juos.

Jis neturi kito būdo moky
tis. W. S. B.
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Kiekvienas žaidėjas pripučia balioną ir virvele pririša jį 
prie diržo už nugaros. Susiporuoja ir suvyniotu laikraščiu 
bando kito balioną susprogdinti. Kai lieka pusė žaidėjų, 
šie vėl susiporuoja. Laimėtojai savo skilčiai laimi 50 taškų. 
Arba: tik pūsri'b&lioną, kol sprogs (visi turi sprogti) 
Atsiminti, kad gamtoje negalima balionų liekanų palikti, 
r*' /ėrys ios praryti ir paspringti.

.Alga už darbą. Žaidimo vedėjas yra darbdavys su 
krūva litų , kurie skilčiai mokami kai jie darbą baigia. 
"Darbai sudaryti skilties instrumentinį orkestrą, bet 
tik su dviem mušamaisiais instrumentais; švytuoklė, kuri 
bent 2 min. pati siūbuoja per 2 m. lanką; pagaminti skilčių 
varžyboms premiją ar taurę, nes tikroji ’’taurė” dingusi. 
Duoti po 10 Lt., pridėti pvz. už kūribingumą, greitumą ir 
pan.

Užsnūdęs piratas. Viduryje sėdi ’’užsnūdęs” žaidė
jas, prie kojų dvi ’’lobio” dėžutės (plytos, medžio 
gabaliukai). Skautai eina per kambarį ir iš karto tegali 
vieną lobį paimti. Jei piratas išgirsta einantį, parodo 
pirštu, ir žaidėjas grįžta atgal prie pradžios (galima tik du 
kart slinkti). Jeigu daug žaidėjų, pasodinti du piratus 
nugaromis.

Povandeniniai laivai. Viena dalis žaidėjų sustoja 
žąsele, išskečia kojas ir ištiesia rankas. Tai yra plūduriuo
jančios minos. Antra dalis — povandeniniai laivai, kurie 
stengiasi tarp kojų ar po rankomis praslinkti neišgirsti. Jei 
’’mina” išgirsta, paliečia povandeninį laivą. Praeiti tyliai 
arba paliesti laivą — po du taškus.

Mažas plotas. Pažymėti plotą, kuriame tegali stovėti 
pusė žaidėjų. Visi sustoja prie ribos ir per 2 min. bando tik 
pečiais stumdami įeiti. Kurios skilties žaidėjų bus 
daugiausia, kai ženklą išgirs?

Tinklas. Eile vieni prieš kitus stovi dveijų komandų 
žaidėja niima rankomis, vieno žaidėjo dešinė su kito 
kaire ir 1.1., kad visi susiėmę kaip grandinė. Bando 
priešingą komandą nutempti du žingsnius į savo pusę.

Ratai. Po tris sudaro komandą — du žirgai, o trečiasis 
įsikimba į šių diržus, o už ją diržo — kaklaraištis. Žirgai 
bando pagriebti kitų kaklaraištį ir savo išsaugoti.

Šokėjai. Viena pusė stengiasi per kambarį peršokinėti 
viena ar abiem kojom, o antroji — neleisti šiai pereiti. 
Tegalima pečiais susiremti. Kas vieną koją žemyn 
nuleidžia, iškrenta. ________

Tvora Vieni žaidėjai išsižergia taip, kad kaimynų batai 
liestųsi. Antra komanda stengiasi tarp kojų. praslinkti 
nepastebėti. Nustatyti laiką.

įsakymai. Dvi grupės apie 5 m. tarpu. Abi susirenka 
apie savo vadovą, kuris atidaro laišką su įsakymu, kurį 
visas būrelis stengiasi tuoj pat įvykdyti. Pvz. vieni gauna 
raštelį ’’Išeikite iš šio kambario”, o kiti — ’’Neleiskite 
niekam iš šio kambario išeiti”.

Kuprinė. Visi ratu. Pirmasis sako: ’’Skautas išėjo 
stovyklon ir pasiėmė...”, antarasis pakartoja sakinį ir 
pirmąjį daiktą, pridėdamas antrąjį ir t.t. Kas nebegali 
pakartoti viso sąrašo, iškrenta. Vedėjas turi užsirašyti, ką 
skautas deda kuprinėn.

Bitės. Žaidėjai ratu skaičiuoja. Kai tik prieina prie 
skaičiaus su 7 arba skaičių padalinamą iš septynių, turi 
sakyti ”bzzz”, kaip bitė. O jeigu 77, sako ”bzzz, bzzz”. 
(Skaiččiai, pvz. 7, 14, 21, 27, 28...).

Patobulintos bitės. Vėl visos ratu, kaip ’’Bičių’ 
žaidime, tik šį kartą visi skaičiai ”5” nesakomi, o tariame 
”bum”. Pvz. 57 yra ”bum, bum”, o 75 yra ”bzzz, bum”

Atmintis Ratu. Pirmasis sako, ’’Pagalvoju apie Vilnių” 
Antrasis: ’Tai man primena Gediminą”, ir tęsia toliau 
Apėjus ratą pora kartų, žaidėjai pakartoja visus žodžius, 
pradedant nuo paskutiniojo.

Virėjas. Ratu, viduryje žinomiausias pasaulyje virėjas, 
kuriam nepatinka virti valgį, kuriame būtų raidė ”D” (ar 
kita). Iš eilės greitai žaidėjai pasako valgį be ”d” raidės. 
Keisti raidę ir temą (vietoje valgio gali būti miškininko 
medis ar geografo miestas). Būreliai pradeda su 10 ar 15 
taškų ir praranda po tašką, jei skilties narys suklysta arba 
perilgai laukia atsakyti.

Sudurtiniai žodžiai.
šis žaidimas sunkus! Pirmasis sako, pvz. ”Namas”, o 
antrasis savo žodį turi pradėti antruoju skiemeniu, t.y., 
"Mastas”, trečiojo žodis turi prasidėti ’’tas...” Arba tik 
paskutines dvi raides, pvz. asmuo-uoga-galas...
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Pranas Mašiotas JULYTĖ MOKYKLOJE

Julytę mama leido mokytis. Po kelių dienų klausia: 
Julyte, ar patinka tau mokykloje?
Labai patinka, — atsakė Julytė: — daug vaikų, visi mane 

kalbina.
— Ir mokytoja patinka?
— Patinka. Su manim kalba, žaidžia. Tik labai nori viską 

žinot: vis vaikų klausia, kiek kas turi žąsų, ančių, kiek už ką 
mokėjo... Kažin, mama, ar pasakot, kai manęs klausinės, ar sa
kyt: nežinau?

A
R

 Ž
IN

O
TE

? Ar žinote, kad pro automobilio langą išmestai 
aliumini jaus skardinei reikės 500 metų, koll ji 
sutrūnys?

... kad šlamštinis paštas (junk Mail) kasdien 
gaunamas JAV piliečių, galėtų apšildyti 
250,000 namų?

... kad FAX'as JAV kasdien išnaudoja 6 sir 
puse milijono mylių ilgio popieriaus?

... kad perdirbant JAV sekmadieninius laikraš
čius, galima būtų kasdien išgelbėti 50,000 mei- 
džių. (nenukirsti jų)?

... kad JAV kas valanda, išmetama į šiukšlyną 
2.5 milijonai plastikinių indų, kurių tik 
labai maža dalis perdirbama?

Ramutė Skučaitė j 
VASARA

Švilpauja miške birželis — 
Miškas žalias žalias žalias!
Miškas kvepiantis, gėlėtas, f
Saule ir juoku užlietas! (
Kad kvatoja spinduliukai, 1
Vabalai, ežiai, kiškiukai, — 1
Juokias nuo birželio saulės J
Visas vasaros pasaulis!
Mažas margas vabaliukas į
Ant vienos kojytės sukas... I

20



APIE KNYGAS .< POPIETI [T)

^BNOVĖS KOMOJE KNYGOS BUVO RAŠO

MOS RANKA. TA! ATLIKDAVO VERGAI. VIE
NAS SKA/TYPAVO, O KITI RAŠYDAVO. KNY
GOS BŪPAVO RAŠOMOS ANT UGU PAPI
RUSO. IR SUSUKAMOS ANT LAT-PELlU.

Manoma , kad korėjos 
POPIERIO GAMINTOJAI 
PIRMIEJI PRADĖJO GA

MINTI SPALVOTĄ POP/E- 
R[. vxg^>^pv^vvvvv\a/\n

moM ANGLIJOS DARB*MIN

KĄS TURĖJO ATIDUOT) VISĄ 
SAVO UŽDAR8{ PER t5 METU., 
RA D GALĖTU NUSIPIRKT/ BIBLIJĄ

.nxn>H>n ■ rs > k »sTf WTulra h k «»RWm bsr pt*Ar esi kada žiūrėjęs į iškastą šulinį ir matęs jame at- sispindint dangaus žvaigždes? Taip ir savo tamsiuose ne- sisekimuose ir sunkumuose bandyk įžiūrėti atsispindint vilties kibirkštis.
’>< <>><£>€ <► j<♦>< <► >Ciiii* M č >< <> >C X> >< ♦ >C <► >Č<>>C <’

STOVYKLAUJANTStovyklavimas yra svarbus skautiškojo ir tautinio ugdymo veiksnys. Skautybės jam skiriama labai daug dėmesio ir rūpestingai stengiamasi stovyklavimo lygi vis kelti, kad būtų tobuliau pasitarnauta auklėjimui.Skautų ir skaučių stovyklos turi būti geros ir tobulos. Daugeliu atvejų jos tokios ir yra. Bet yra nemaža dalykų, kurie ir mūsų stovyklose galėtų būti tobulesni.Pirmiausia, negalima nepriimti dėmesin, kad stovykla yra auklė
jimo ir ugdymo reikalas. Tai yra pagrindinis kiekvienos skautų vardu vykstančios stovyklos bruožas.Auklėjimas ir ugdymas remiasi lietuvybe ir skautybe. Tai būdingi elementai stovyklos turiniui, tvarkai, nuotaikai, formoms.Prie geros ir sėkmingos stovyklos priskiriami dar ir kiti reikalavimai:

Iš anksto rūpestingai pasiruo- šiama. Laikas, vieta, dalyvavimo sąlygos, vadovybė, programa, aprūpinimas, tvarka, transportas ir p. — pranešami iš anksto visiems.
Išplanuota ligi smulkmenų. Visas pasiruošimo laikotarpis, vykimas, stovyklos susitvarkymas, programa, organizacija, ūkis ir k. pravedama labai planingai.
Be turinio nėra tikros stovyklos. Labai svarbu turiningi užsiėmimai, sveikos pramogos, geri žaidimai, tvarkingi laužai, prasmingos apeigos ir p. — būtini dalykai geroje stovykloje.
Visi užimti ir visi prisideda. Skautiškoje stovykloje nėra dykinėjančių, nežinančių ką veikti ar veikti nenorinčiu. Klaidinga manyti, kad dykinėjimas kam nors išeina į sveikatą.
Broliška ir seseriška nuotaika.Požymis, kuris padeda sukurti ■ visiems mielą nusiteikimą.Stovyklos turi vykti tikra 

skautybės dvasia ir miela lietu
viška nuotaika.Prie to gali visi prisidėti.A. S.
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A- -Sįfe, ^į-■įįfe-

GULBIŲ,ZĄSU, 
ANČIŲ IR VISU 
PAUKŠČIU ŠEŠĖLIAI 
- VIEN PIRŠTAIS

Janina Degutytė

rūpintojėliai
Atsistojo laukuos 
Rūpintojėliai.
Kažkas savo širdies 
nepakėlė.

Ir sudėjo visą skausmą 
J medį. Į medį.
Ilgesiai sumedėjo, 
Dievo neradę.

O lydėjo į sukilimus 
Kryžiai mediniai.
O lydėjo į Sibirus 
Dievai mediniai.

Lyg paukščiai sustingę — 
Kryžiai laukuos.
Medinis Dieve, 
O Tave kas paguos?

Kruvinos sienos — 
Tavo vardu.
Pelenų kalne 
Su mumis ir tu.

Kryžius ant lauko — 
Raudos ir žygio tąsa. . . 
Kryžių girios — ..
praeitis visa. .. Na, kuris greičiau? Keliauk pieštuku į stovykla^..,
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BOSTON

Pasitinkame Lietuvos Pre
zidentą Vytautą Landbergį 
Bostone, vsfil. Laima 
Kiliulienė, VS pavaduotą
ja; VS s. Birutė Banaitienė, 
vilk. Mantas Lingertaitis, 
s. Bronius Banaitis, 
ps. Aldona Lingertaitienė 
Foto Česlovo Kiliulio

KANADOJE
Sodinome medžius

Gegužės 4 d. 3,000 vilkiukų ir 
skautų, 1,500 prityrusių, vyres
nių skautų vyčių ir skautininku 
Toronte ir jo apylinkė .o 
medelius. Pernai 112,000 
skautų per visą Kanadą paso
dino 3 mil., o nuo 1972 m. buvo 
pasodinta 35 mil. medelių. 
Toronto parkuose ir pakelėse 
kasmet pasodinama arti 60,000 
medelių. Šis medelių sodinimas 
yra labai reikšmingas ne tik 
.žmonėms, bet gyvuliams, 
paukščiams bei visai gamtai. 
Sodinimu skautai užsidirba ir 
pinigų. Jie suranda aukotojus, 
kurie duoda aukas už pasodin
tus medelius. Aukos padalina
mos į dvi dalis: viena lieka, 
draugovei, o kita eina labdarai 

3-čio pasaulio kraštams. Šiam 
kilniam tikslui pernai aukojo 
arti milijonas asmenų.

Pasiruošimai vasaros 
stovyklai

Kanados rajono skautų,-čių 
balandžio 17 dienos posėdyje, 
dalyvaujant daugumai vadovų,- 
ių važiuojančių vadovauti, nu
tarė pakeisti stovyklos datą. Ji 
įvyks vieną savaitę vėliau rug
pjūčio 4-18 d. Stovyklos vadovai: 
I-mą savaitę — j.b.s. P. Butėnas, 
antrą — v.s. A. Baltakienė, ūkio 
vedėjas — K. Pajaujis, dvasios 
vadas ir programų vedėjas — 
v.s. kun. A. Saulaitis,SJ, 
gailestingoji sesuo v.sk. V. 
Puzerienė ir Ada Birštonai- 
tė-McAleer, paukštyčių vadovės
— v.sk. v.sl. — A. Puzerytė ir 
v.sk.sl. A, Karasiejūtė, vilkiuku
— sk.v.sl. A. Paskųs ir G.

Batūra, prityrusių skaučių — 
v. sk. si. J. Raškauskaitė. Pa- 
stovyklių viršininkai — v.s. R. 
Belzinskas ir s. V. Bulotienė, 
skautų vyčių — sk. v.v.sl. P. 
Petrauskas, jūros skautų ir 
bebrų - j.b.v.vl. S. Namikas ir 
j.b.v.vl. A. Stundžia. Instruk
toriai: vyr. sk. t.n. D. Petraus
kienė, ps. D. Garbaliauskienė ir 
vienas iš Lietuvos. Kiti 
vadovai,-vės bus skelbiami 
vėliau. Registruoja v.s. F. 
Mockus teĮ. 489-7735.

Demonstravome
Demonstracijoje prie sovietų 

ambasados balandžio ’ 30 d. 
Otavoje dalyvavo ir nemažai 
skautų ir skaučių. M.
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KAZIUKO MUGE
RAMIOJO VĄNDENYNO 

RAJONE

Ramiojo Vandenyno rajono 
skautų Kaziuko mugė įvyko 
sekmadienį, kovo 3 d., Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos kieme. Mugei vadovavo Ra
jono vadas, s. fil. Albinas Sekas. 
Sesė Laima Jarašūnienė pasvei
kino medaliais apdovanotus 
poną Juodvalkį ir Tautinių 
Namų valdybą, vadovaujamą 
Jono Petronio, dėkodama jiems 
už paramą skautams. Garbės 
svečiai, Geležinio Vilko Ordinu 
apdovanoti brolis Eugenijus Vil
kas ir brolis Valentinas Varnas 
oficialiai atidarė Los Angeles 

’ skautų mugę.
Mugėje apsilankė didelis 

būrys Los Angeles gyventojų. 
Paukštytės pravedė laimėjimus, 
vilkiukai pravedė galvosūkių 
žaidimą ir statulėlių dažymą. 
Skautės pardavinėjo rankdar
bius, šokoladinius „rudukus” 
(brownies) su ledais, ir grimavo 
veidus. Prityrusios sesės par
davinėjo velykines kepuraites. 
Vyr. skautės kandidatės tvarkė 
Jūratės ir Kastyčio žuvavimo 
būdelę, kurioje vaikai galėjo lai
mėti auksines žuvytes. Vyres
nės skautės pardavinėjo lietu
višką duoną, keptą Racine 
kepyklos Chicagoje. ir pačių 
pagamintus sušaldytus „koldū
nus”. Broliai pardavinėjo lietu
viškais užrašais marškinėlius ir 
įvairius augalus. Daug pirkėjų. 
buvo apspitusios Mildą Kveda
rienę ir Audronę Balytę kurios 
ps įdavinėjo auskarus, apyran
kes, karolius, ir lietuviškus 
audinius.

Vyr. skautės kandidatės mugėje
Vanesa KaŠelionytė, Nida Paplauskaitė,
Lidija Tompauskaitė, Tara Barauskaitė,

Apsirengę „pagoniškais” dra
bužiais skautai akademikai ap
tarnavo „Krivių kavinę”. 
Gražinietės ir šiemet paruošė 
skanius lietuviškus pietus 
viršutinėje parapijos salėje.

Dalis šių metų Los Angeles 
Kaziuko mugės pelno buvo skir
ta paremti mūsų Rambyno sto
vyklavietę Big Bear kalnuose, 
nes kas mėnesį darosi vis sun
kiau užmokėti stovyklavietės 
mokesčius.

Gailė R.

vadovė Gailė Radvenytė, Viltis Janu
taitė, Vanessa Varnaitė, Laima Že- • 
maitaitytė ir Rima Mulokaitė

Pasiruošimas. Vanesa KaŠelionytė? Tara 
Barauskaitė ir Laima Žemaitaitytė
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SUTIKOME LIETUVOS
PREZIDENTĄ

„Kernavės” ir „Nerijos” tuntų vadovės Lietuvos prez. V. Landsbergiui įteikia 
‘„Atgimimo” stovyklos ženklelį. Iš k.: prez. V. Landsbergis, s. Marytė Utz, 
ps. Irena Meilienė, jps. Viligailė Lendraitienė ir jps. Violeta Paulienė.

Chicagos lietuvių skautija 
entuziastingai buvo įsijungusi į 
lietuvių visuomenės susitikimą 
su Lietuvos prezidentu Vytautu 
Landsbergiu gegužės 11-15 die
nomis jam lankantis Chicagoje.

Šeštadienį, gegužės 11 d., at
vykstančio nepaprasto svečio 
Midway aerodrome laukė tūks
tantinė lietuvių minia. Entu
ziastingai, plačia šypsena pasi
puošusi, laukė jo ir vidudienio 
saulutė, oro temperatūrą įkai-
tindama iki daugiau 85 laipsnių 
ir tuo gerokai nuvargindama 
aerodromo aikštėje susirinku
sius lituanistinių mokyklų 
mokinius, tautiniais drabužiais 
pasipuošusius šokėjus ir uni
formuotus skautus ir skautes. O 
ką jau bekalbėti apie vyresnius, 
kurių dalis stengėsi trauktis 
pavėsin. Bet jaunimas nesileido 
karščio provokuojamas — kan
triai laukė su gėlėmis, vėlia
vėlėmis ir dainomis, vado
vaujant nepailstančioms vado
vėms s. Marytei Utz, ps. Irenai 
Meilienei, jps Viligailei 
Landraitienei ir kitoms. Pre
zidentui atvykus, jaunimas su
tiko jį ovacijomis ir rožių puokš
te. Sutikimo ceremonmeisteris 
buvo jps Jurgis Lendraitis.

Sekmadienį, gegužės 12 d., 
uniformuoti „Kernavės”, „Litu- 
anicos” ir „Nerijos” tuntų skau
tai ir skautės ir jų vadovai,-ės, 
o taip pat skautininkės,-ai su 
savo vienetų vėliavomis daly
vavo šv. Mišiose Svč. M. Mari
jos Gimimo lietuvių parapijos 
bažnyčioje. Čia skautai, kartu 

su kitomis jaunino organiza
cijomis, išsirikiavę bažnyčioje 
pagrindiniame take, pasitiko ir 
po pamaldų išlydėjo Mišiose 
dalyvavusi prez. V. Landsbergį 
ir jo žmoną, o jam padėjus 
vainiką prie greta bažnyčios sto
vinčio lietuviško kryžiaus, palei
do į orą trispalvius balionėlius.

Po pamaldų skautų ir skaučių 
vadovai,-ės dalyvavo Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejuje su
ruoštame prez. V. Landsbergio 

susitikime-priešpiečiuose su 
Chicagos lietuviškų organiza
cijų atstovais. Šiame susitikime 
jam buvo įteikta knygon įrišti 
visų organizacijų sveikinimai, 
jų tarpe ir nemažai skautiškųjų 
vienetų. Prezidentą sveikin
damos „Kernavės” ir „Nerijos” 
tuntų atstovės — s. M. Utz, ps. 
Ir. Meilienė, jps. V. Paulienė ir 
jps. V. Lendraitienė įteikė 
„Atgimimo” stovyklos ženklelį.

Tą dieną vykusiame preziden-

Lietuvos prezidentas Vytautas Landsbergis gegužės 5 d. Bostono aerodrome su gėlėmis 
vėliavomis sutinkamas lietuvių skautų ir skaučių. Iš k.: LSS Vyriausios skautininkės pavaduoto 
v.s. Laima Kiliulienė, prez. Vytautas Landsbergis ir LSS Vyriausia skautininke s. Birut 
Banaitienė. Vėliavą laiko (gėlių puokštės pridengtas) vilkiukų atstovas Mantas Lingertaitis
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to susitikimu su visuomene 
Maria aukšt. mokyklos audito
rijoje ir Lietuvių centre 
Lemonte skautai, kad ir neuni- 

■ formuoti, 'buvo gausiai atsto
vaujami.

Antradienį, gegužės 14 d. 
vakare, Field Museum of Na
tural History puošnioje salėje 
vykusioje puotoje, kurion (po 
šimtą dolerių už asmenį mokė
dami) susirinko arti 900 
asmenų, dalyvavę ir nemažas 
būrys skautininkų,-ių ir ASS 
narių. Džiugu, hnd pagrindiniai 
šios puotos organizatoriai buvo 
mūsų jaunieji Akademinio 
Skautų sąjūdžio nariai — filis
teriai Linas Liubinskas, Vyte
nis Kirvelaitis, Audrius 
Remeikis ir kt. Ir visų kitų pre
zidento Landsbergio apsilan
kymo įvykių ir renginių 
organizavime, kaip visuomenės 
ir LB-nės atstovai, reiškėsi LSS 
nariai,-ės.

__________ [ LIETUVIU SKAUTU SĄJUNGA ) 

-------------------------------SVEIKINAME IR BUDIME
Lietuvių Skautų Sąjunga, žengianti jau 46-uosius veiklos metus 
išeivijoje,
SVEIKINA Lietuvos Aukščiausios Tarybos pirmininką

VYTAUTĄ LANDSBERG J.

apsilankiusį pasaulio lietuvių sostinėje - Čikagoje.
Šias nepaprastas sutiktuves išgyvendami pakilia skautiška 
nuotaika,

DŽIAUGIAMĖS Jums suteiktu Loyolos universiteto
Garbės Daktaro laipsniu,

DIDŽIUOJAMĖS lūsų didvyrišku ryžtu ir neišsenkančia energija, 
vedant mūsų tautą į Nepriklausomybę,

GYVENAME kartu su Jumis šviesia Lietuvos ateities vizija.

Lietuvių Skautų Sąjungos vienetai šiuo metu gyvuoja keturiuose 
pasaulio kontinentuose. Skautų-skaučių gretose žygiuoja net 
keturios gentkartės - nepriklausomybės metų veteranai, antrojo 
karo audrose brendęs Jaunimas ir dvi Jau užjūrių išeivijoje 
gimusios lietuvių kilmės kartos.
Nors ir skiria mus generacijų tarpekliai, visos Lietuviškosios 
Skautijos širdys ir rankos sujungtos bendram didžiajam tikslui:

LIETUVAI, MŪSŲ TĖVYNEI! Budėkime kartu!
Lietuvių Skautuos išeivijoje vardu 
,,Ą< //t.Z

v s Iii. Sigitas Miknaitis
LSS Tarybos pirmininkas 

Chicago, 1991 m. gegužės 12d,

Su gėlėmis, vėliavėlėmis ir daina Chicagos skautai ir skautės Midway aerodrome laukia atvyks
tančio Lietuvos prez. Vyt. Landsbergio.
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iNuotr. uintares rnaus

LSS VYRIAUSIA
SKAUTININKE PRANEŠA

STOVYKLOS IR KURSAI
Pradedant kadencijų, 1991-93 

metų terminui išrinktoji Seseri
jos ir Brolijos vadovybė 1991 
metus paskelbė „Lavinimo 
metais”.

Šiais metais numatyti šie spe
cialūs lavinimo kursai:

Laužavedžių kursai vyks 
JAV Vidurio rajono Rako 
stovykloje liepos 14-16 die
nomis.

Atlanto rajono stovykloje 
(BSA Gamp Resolute, Bolton, 
MA) laužavedžių kursai vyks 
rugpjūčio 18-20 dienomis.

Kursai organizuojami LSS ir 
LSB, vadovaujant s. fil. Lyvijai 
Garsienei ir s. fil. Edvardui 
Meilui. Vienetų vadovės pra
šomos atkreipti dėmesį ir pa
raginti laužavedžių talentus tu
rinčias seses dalyvauti šiuose 
kursuose.

„Gintaro” ir .^Ąžuolo” va
dovų,-ių lavinimo mokyklos 
š.m. rugpjūčio 17-24 dienomis 
vyks BSA Camp Resolute, Bol
ton, MA, vadovaujant vs fil. 
Gilandai Matonienei ir vs. Ka
ziui Matoniui. Tuntininkės ir 
vietininkės prašomos paskatinti 
vadovauti galinčias seses nedel
siant registruotis ir dalyvauti 
šiuose kursuose.

„Miško ženklo” — Gilwellio 
kursai rugpjūčio 17-24 dienomis 
vyks Camp Pomperoug, Union, 
CT. LSS „Miško ženklo” kursų 
įgaliotinis vs Česlovas Kiliulis 
jau išsiuntė informaciją ir re
gistracijos lapus. Norintieji 
dalyvauti prašomi nedelsiant 
registruotis.

Tuntininkių,-ų sąskrydis 
įvyks š.m. spalio 12-14 die
nomis, vadovaujant LS Seseri
jos VSP vs fil Laimai Kiliulie- 

! nei ir LS Brolijos VSP s. Gintau- 
i tui Taorui. Vieta bus pranešta 

ateityje.

RAJONŲ STOVYKLOS
Atlanto rajono stovykla rug

pjūčio 18-25 d. vyks BSA Camp 
Resolute, Bolton, MA.

Europos rajono stovykla liepos 
26-rugpjūčio 3 d. vyks Lietuvių 
Sodyboje Anglijoje.

Kanados rajono stovykla 
liepos 28 — rugpjūčio 10 d. vyks 
Romuvoje, Kanadoje.

Ramiojo Vandenyno rajono 
stovykla įvyks birželio 22-30 d. 
Rambyno stovyklavietėje, Big 
Bear Lake, CA.

Vidurio rajono stovykla įvyks 
liepos 13-26 d. Rako stovykla
vietėje, Custer, Michigan.

NAUJA SKAUČIŲ 
UNIFORMA

Aguonėlės:
Balta bliuze
A-linijos, tamsiai mėlynas si

jonas

Paukštytės:
BSA trumpom rankovėm bliu

ze
Tamsiai mėlynas A-linijos si

jonas .
Specialybių juosta

Skautės, prit. skautės, vyr. 
skautės, skautininkės;

BSA trumpom rankovėm 
bliuze

Tamsiai mėlynas sijonas su 
dviem klostėmis

Juostinis diržas pagal kakla
raištį

(Specialybiiį^uostą dėvi skau
tės ir prit. skautės)

Marškiniai perkami per Boy 
Scouts of America krautuvėse.

Sijonai perkami per 
„Schoolbelles”.

Užsakymų lapai pasiųsti tun- 
tininkėms ir vietininkėms^
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4.
Postrhaster: send all address changes to:

SKAUTU RIDAS
4613 W. 106th Place 
Oak Lawn, IL 60453

ALp(LKA)3083(
1991, Nr. 6

M. Rockuviene 
2901 W. 71st St 
Chicago, IL 60629

PRO PALAPINĖS 
PLYŠĮ

— Sumanumas ir drąsumas 
dažnai išgelbsti skautą nuo visokių 
pavojų, — kalba skiltininkas.

— O taip neretai ir nuo užsitar
nautos bausmės, — pusbalsiu atsako 
simuliantas skautas K.

- Semk vandeni greičiau. - Nesu tikras, bet man

Stovyklos virtuvė

©.19065
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