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MEN®.
Buvau septynerių metų, kai 

tėvelis mane įrašė į skautų 
organizacijų. Jis manė, kad man bus 
smagu skautauti, tačiau jis neragino 
dalyvauti nei sueigose, nei 
stovyklose. Gerai, kad aš pati domė
jausi skautais ir skautavimu. Čia pat, 
be didelių pastangų pastebėjau, kad 
stovykla yra vieta, kur aš galiu 
bendrauti su lietuviais draugais, ir 
smagiai praleisti vasarą jų tarpe. 
Būdama paukštyte ar geltonšlipse 
dar nesupratau nei tos atsakomybės, 
nei skautų organizacijos ideologijos. 
Kas iš mūsų tuo laiku tai suprato?

Žinojau tik tiek, kad mano tėveliai 
tikėjosi, jog man gal bus įdomu 
pabendrauti su kitais bendraamžiais, 
o mano užduotis buvo — pačiai 
surasti būdą, kaip ir kur stovyklauti ir 
kada eiti į sueigas. Iš tikrųjų, tai tuo 
lėtu man nebuvo labai svarbu 
kautauti.

Vėliau atsimenu, kaip mes 
uošėmės duoti prityrusių skaučių 
radį ir reikėjo rimčiau dirbti. Tai 
iuvo pirmas kartas, kada man 
eikėjo pasistengti dėl to šlipso. Tik
ada pradėjau pajusti, kad čia buvo 
;ažkas naujo, ir man tas labai patiko. 
Jet, net ir tada, dar aš nebuvau 
subrendus skautavimui. Stovykla 
lar buvo svarbiausias dalykas, kur 
Salėjau susitikti su draugėm, 
>asivaikyti berniukus, o ne vykdyti 
kažkokias skautiškas idėjas. Kol 
letapau prityrusia skaute, rimtai 
lepagalvojau ką reiškia „rimtai 
ikautauti”.

Aš, gal ir mes visos, labai 
ižiaugėmės pagaliau tapusios 
.prityrusiom skautėm”. Iš tikrųjų, aš 
ret nepajutau, kai po to viso darbo 
nūsų skiltyse išsivystė dar stipresnė 
iraugystė. Vienoj sueigoj, kuri mane 
ikrai paveikė, važiavom čiuožti, 
kažkodėl, bandėm šokti subatėlę ant 
edo. Buvo labai įdomu, kai kažkaip 
raslydę atsiradom ant užpakalio. 
Ąsos kitos sesės baisiai juokėsi iš 

mūsų, o mums skaudėjo užp
akaliukai. Po to įvykio mūsų 
juokdarė draugininke išsiuntė visą 
aprašymą į Skautų Aidą.

Po to, buvo kitų įvykių, kurie 
padėjo mums glaudžiau 
susidraugauti. Pradėjau suprasti, 
kad skautų organizacijai priklausiau 
ne dėl tėvelių ar kitų, ar dėl savo tik 
kažkokių asmeniškų įgeidžių, bet 
kad skautavimas tapo svarbi mano 
gyvenimo dalis. Aš jaučiausi saugiai 
su skautais. Sesės mano skiltyje 
buvo tikrai geros draugės. Galėjau 
joms pasakyt „be ką” ir kažkaip jos 
visada mane suprato. Mūsų skiltyje 
sesės labai atvirai kalbėjosi savo 
tarpe, ir dėl to nė viena nesivaržė. 
Pradėjau atkreipti dėmesį į kitų 
skirtingas pažiūras.

Sueigose pradėjom rimtai dis
kutuoti skautų ideologiją, religiją, ir 
moralines problemas. Mano paži
ūros pradėjo keistis, ir su tuo — 
mano gyvenimas.

Lietuva, mano žeme gimtoji.
Lietuva, mano džiaugsmo daina: 
Kur klausau, kur einu, kur sustoju, 
Man esi tu viena, tik viena.

Viktoras Simaitis

Aš dabar žiūriu į savo broliuką, 
kuris yra vilkiukas. Aš stebiuosi, kiek 
daug jis išmoksta iš manęs ir kitų 
vyresniųjų skau tų. N iekad 
nepagalvojau, kad man reikės būti 
jam geru pavyzdžiu, ar kad aš kada 
būsiu ta vyresnioji skautė ir ' iti 
žiūrės į mane, kaip į pavyzdį.

Žinau, kad ir toliau ateityje’vyks 
pasikeitimai, nes niekas nestovi 
vietoje. Mūsų skiltis (tų kadaise 
mažų skaučiukių) dabar prisijungs 
prie vyresnių skaučių, tačiau žinau, 
kad mes visuomet dar pasiliksime 
geros draugės ir sesės viena kitai. 
Praeityje bandžiau dalyvauti kiek 
galėjau skautų užsiėmimuose, nors 
man toli važiuot. Duodama vyresn. 
skaučių įžodį, aš prižadėsiu nenutolti 
nuo skautų organizacijos. Tada tikrai 
bus mano atsakomybė vykdyti tą 
įžodį. Žinau, gyvenimas mus išskirs, 
tačiau mes liksime skautės ir draugės 
visada.
Varnaitė Vanessa

Gintarėliai geltoni prie marių... 
Ąžuolai Nemunėlio krantuos... 
Broliai dirvą dainuodami aria... 
Šypsos saulė, kaip laimė, pietuos.

Balto klevo kryželiai dūmoja 
Prie plačių ir vingiuotų kėlių... 
Aukštos pušys viršūnėmis.moja 
Ir vilioja pavėsiu žaliu.

O seklyčios, — kaip pasaka, šviečia.
Dūzgia, skamba staklelės tenai...
Vyšnių sodai į pokylį kviečia... 
Kaip visur paviešėt — nežinai.

Lietuva, mano žeme gimtoji.
Man esi tu viena, tik viena.
Kur klausau, kur einu, kur sustoju 
Skamba tavo arimų daina.

Lietuvos J 
Naclons inė i 
M..V • io‘ 
Biblioteka į

3



MINĖJIMAS 
Odryčių LAIVE

ūdrytė Šiandien pagerbia tris 
mamytes: Motiną Mariją, Tėvynę 
Lietuvą, už kurios laisvę 
meldžiamės, ir savo brangią mamytę, 
kuri kasdien mumis rūpinasi.

Pateikiame keletą mūsų poetų
eilėraščių, tinkamų Motinos 

dienai:

MAMAI

PASIRUOŠIMAS. Laivo 
sueigose ūdrytės padaro mamytei 
dovanėlę: kortelę, nupiešia ir savais 
žodžiais parašo sveikinimus ir linkė
jimus; iškaišo juostelę, užaugina 
gėlytę ir pn.

Prieš Motinos dieną valtininkės 
turėtų sukviesti savo seses į 
privačius namus, kur visos kartu 
galėtų iškepti mamytėms pyragaičių. 
Tuos pyragaičius, sudėjusios į savo 
darbo krepšelius, Motinos dienos 
šlieigoje, po programėlės, jos galėtų 
nešti mamytėms, dainuodamos, 
pagal Kazio Bradūno žodžius:

Našam sese seserėle (viena) 
Tatato tatato (choru)
Mes motulei pusrytėlius (viena) 
Sidabro (choru

(Iš eilėraščio „Sidabro“)

Į Motinos dienos sueigą pakviesti 
ir močiutes, taip pat ir tuntininkę — 
tunto mamą. Tenebūnie užmirštos 
tunto, laivų ir valčių globėjos.

OFICIALIOJI SUEIGOS 
DALIS. Minėjimo sueiga pradedama 
ūdryčių įžygiavimu su daina. Seka 
komandos, laivų ir valčių šūkiai, 
raportai. Jei yra įsakymai ar įžodis, 
tai atliekama šioje oficialioje dalyje.

PROGRAMA. Laivo vadė 
pasveikina visas susirinkusias 
viešnias. Pabrėžia, kad lietuvaitė

PAVYZDYS. Laivas sustoja 
valtimis pusračiu. Kiekviena valtis 
turi jai skirtą dainelę ir eilėraštį. 
Eilėraštis taip padalinamas, kad 
kiekviena ūdrytė galėtų viena ar 
dviese padeklamuoti po eilutę ar 
punktelį. Padeklamavus eilėraštį, 
visa valtis padainuoja jai skirtą 
dainelę. Po to seka kita valtis ir t.t.

.Tai yra paprasčiausias 
pasirodymo būdas. Paįvairinimui 
galima paimti seną paklodę ar šiaip 
medžiagą, joje išpiešti dideles gėles, o 
jų viduriukus prakirpti: įvairiuose 
aukščiuose. Medžiagą ištempti tarp 
dviejų stovų. Deklamuojančios 
ūdrytės iškiša galvutes pro prakir- 
pimą ir jų galvutės pasidaro kaip 
gėlytės.

Taip pat galima išpiešti ir iškirpti 
dideles popierines gėles (net 
didesnes už seses), įvairiai jas 
grupuoti —'■ padaryti iš jų puokštes 
arba .duoti sesėms po vieną laikyti.

Vadovėms, o ypač meno 
vadovėms čia gera proga im
provizuoti ir kūrybiniai pasireikšti.

Po programos ūdrytės 
dainuodamos įteikia dovanėles 
mamytėms ir močiutėms. Laivo vadė 
apdovanoja gėlytėmis tuntininkę ir 
globėjas.

Visos sėdasi prie ūdryčių 
paruošto vaišių stalo.

Sueiga baigiama bendra daina ir 
visoms palinkima „Gero vėjo“

Ilgą, ilgą uogų smilgą
Tau, mamyte, aš renku, 
Ir laukinių gėlių puokštę 
Tau pievelėje skinu.

Tavo akys, motinėle, 
Kaip žvaigždelės danguje, 
Tavo rankos ir širdelė 
Myli, glosto vis mane.

Tu nušluostai ašarėles,
Tu mūs skausmą supranti, 
Tu džiaugsmus ir rūpestėlius 
Pamatai ir atjauti.

Neturiu aš didžių turtų, 
Bet ta meilė taip gili!
Tai priimki, motinėle, 
Ir per amžius būk didi.

A. Kašiubiqpė

W7 W W W W W W W W3 w

MAN MAMUTĖ
Man mamutė, kaip saulutė, 
Negaliu be jos išbūti.
Noriu valgyt, noriu miego, 
Pas mamutę vis atbėgu.

Jai paglostysiu rankelę, 
Duosiu žemuogių kraitelę, 
Man mamutė, kaip saulutė, 
Negaliu be jos išbūti.

Janina Degutytė
^Įįf, ęjĮfe. .AĮte.

W7 W7 W7
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MOČIUTE ŠIRDELE

Močiute širdele, 
Tai tau, tai tau, 
Auginai dukrelę 
Ne sau, ne sau, 
Auginai dukrelę 
Ne sau, ne sau.

Sukrovei kraitelį 
I skryneles, 
Išleidai dukrelę 
I marteles, 
Išleidai dukrelę 
I marteles.

Išleidai dukrelę 
Į marteles, 
įdavei rūtelę 
I rankeles, 
įdavei rūtelę 
I rankeles.

Nuskynei rūtelę 
Nežydusią, 
Išleidai dukrelę 
N’užaugusią, 
Išleidai dukrelę 
N’užaugusią.

Oi, verkia dukrelė 
Martelėse, 
Ir vysta rūtelė 
Rankelėse, 
Ir vysta rūtelė 
Rankelėse.

Cit, neverk, dukrele, — 
Aplankysiu, 
Nevyski, rūtele, — 
Aplaistysiu, 
Nevyski, rūtele, — 
Aplaistysiu.

VAINIKAS MAMYTEI

Tau, mamyt, 
Iš rugių 
Aš gėlių priskinsiu, 
Tarp baltų 
Dobilų 
Vainikėlį pinsiu.

Ir rausvus, 
Ir melsvus 
Žiedelius sudėsiu, 
Tau vienai, 
Mylimai, 
Žodelius kalbėsiu.

Man tavas akeles
Mena vosilkėlės, 
O meilius veidelius' 
Rausvas dobilėlis.

Ačiū tau,
O, mamyt,
Kad mane taip myli,
Kai glaudi —
Man širdy v £imaitis 
Rūpestėliai tyli.

Lietuviški namų papuošalai
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LIETUVOJE 1991 m. lapkričio ir 
gruodžio mėnesį minėta prof. Stasio 
Šalkauskio 50 m. mirties sukaktis 
pamaldomis Alytuje ir Kauno 
katedroje, ir temomis Alytuje, 
Kaune, Šiauliuose ir Vilniuje: Tauta ir 
mokykla, Tauta ir spauda, Tauta ir 
kūryba, Tauta ir jaunuomenė, Tauta 
ir tikėjimas, Tauta ir universitetas, 
Tauta ir ateitis. Prof. Šalkauskis 
įsigilino ir vertino skautybę, parašė 
„Skautai ir pasaulėžiūra" 1930 m., 
apie 1924-5 metus dalyvaudavo 
skautų vadovybės posėdžiuose, 
patardamas, kaip išvystyti auklėjimo 
sąjūdį pagal Baden-Powellio išdirbtus 
skautybės dėsnius.

JUNGIAMĖS MINTIMIS
Lietuvos Skaučių Seserijos vasario 22 d. mintim. tungiasi su 

sesėmis JAV-ėse ir plačiajame pasaulyje. Jungiamės mintimis, šir
dimis, ir, tvirtai susiėmusios rankomis, žengiame Skautybės keliu, 
tarnaudamos ir budėdamas

Dievui, Tėvynei, Artimui!
Alina Dvoreckienė

Lietuvos Skaučių Seserijos
Vyriausia Skautininke

'Jį' -..U' % A vU ■vL* vjU 'dr' 'v-r*
r'“ 't' 'v' ''T' ''p'- ■Af'- -Ap- 'p- Jy*- -T*- -'p- -Ap- -*‘p' Jp- Ap. .AK. Jp. Ap >p. AjK AyK -Ap- sp. Ap-

Rašo sesuo iš Lietuvos. Mano 
vardas Ligita. Man 13 metų. Esu 
skautė. Turiu savo skiltį, jos 
pavadinimas — „Panteros“. Labai 
prašau, įduokit mano adresą sesei 
arba broliui, kurie norėtų su manimi 
susirašinėti.

Mano adresas:

Lithuania 5500 
Pašvenčių. 21-22

Ligita Nociūtė 
Mažeikiai

Jeigu reikės, aš galėsiu rašyti ir 
angliškai, bet aišku gėriai lietuviškai.

92.02.02
Mažeikiai

Tiesa, jeigu daug kas norės 
susirašinėti su manim ir kitais 
skautais, atsiųsk daugiau adresų.

Lietuvos skautai kelia gairę savo stovykloje — Lietuvos pušyne.

P^ūpestingumo stoka mums labiau 
kenkia kaip žinių stoka.

Ark giliai, kol apsileidėliai miega.
Benjaminas Franklinas.
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Skautai ir 
skautės

Tarp 24 jaunuolių iš Lietuvos, 
pirmą kartą dalyvaujančių Jaunimo 
kongrese, buvo s. Monika Girčytė, 
iš Vilniaus. Sesė Monika papasako
jo apie skautįją Lietuvoje ir parodė 
filmutę.

Kongrese visuomet išrenkama 
nauja Pasaulio JLietuvių jaunimo 
sąjungos valdyba. Brolis Alvydas 
Saplys po ketvertų metų darbo savo 
pareigas perdavė broliui Pauliui iš 
Washingtono, JAV, h- jo valdybai.

Visus skautų kilmės dalyvius ir 
dalyves būtų sunku išvardinti. XI 
PLJK pitmininkas v.s. Henrikas 
Antanaitis šiam kongresui padėjo 
tvarkyti lėktuvais keliones ir rūpinosi 
Australijos grupe.

Skautai dalyviai buvo drąsū£ Kai 
kongresistai lankė argentinietišką 
ūkį, jie pirmi lipo ant žirgo joti arba 
kiaulytę paglostyti — ir mokėjo 
atskirti vištą nuo anties. Urugva- 
jietiškų tautinių šokių programoje 
jūrų skautės pirmos įsijungė į 
ratelius, įtraukdamos ir kitus 
žiūrovus.

Septintasis Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas įvyko Pietų 
Amerikoje gruodžio 18 — sausio 8. Iš 
karto pastebėjome, kiek atstovų, 
dalyvių ir palydovų turistų tarpe yra 
skautų ir skaučių iš įvairių miestų ir iš 
įvairių stovyklų. Paskutinę dieną 
„Lituanikos“ stovykloje po bendros 
visų kongresistų nuotraukos visi 
skautai ir skautės sustojo savo 
nuotraukai, kaip ir T kiekviename 
kongrese nuo pirmojo 1966 m.

Argentinoje buvo PLJK 
atidarymas ir studijų dienos 
atstovams. Studijų dienose ištisai 
talkino lietuvių skautų „Klaipėdos” 
vieneto vadovė Karia Stukaitė, kaip 
ir jos padėjėjai ir padėjėjos. Urugvaju
je vyko kultūros dienos ir Naujųjų 
Metų sutikimas. Per talentų 
programą tarp kitų dainuodami 
pasirodė Gintas Sevčikas ir Alvydas 
Saplys, kurie kasmet ir Romuvos 
stovykloje visus pradžiugina savo 
muzika.

Brazilij&je PLJK stovykla sausio 
pradžioje — „Lituanikos“ 
stovyklavietėje, kur vasarą (sausio 
mėn,) ir žiemą (liepos mėn.) 
stovyklauja „Palangos“ skautai ir 
skautės. Stovyklos vadovu buvo s.v. 
Markus Lipas, programą derino s.v. 
Flavijus Bacevičius, stovyklos 
gydytoja buvo vyr. sk. Simonė 
Laucytė Pinto. Stovyklos laužai buvo 
sukrauti kelių metrų aukščio ir 
uždegti vienu degtuku, kaip 
skautams dera.

IIETUVIS \»/
SRAUTAS “K

LIETUVOS. 
TVIRTOVE

Po vieno laužo skautai vyčiai 
padainavo savo „Tradicinę“, 
vyresniosios skautės — „Toli, toli“, o 
visi atstovai buvo išmokę „Sutelk 
mus, Viešpatie, būrin“ kaip vakarinę 
giesmę studijų dienose.

Kongrese dalyvavo 250 jaunimo 
ir asmenų iš kitų šalių — iš 13 kraštų 
ir keturių žemynų. Sekantis 
kongresas įvyks Europoje 1994 m. 
liepos mėn.

A. S.
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nauja vargšams virtuvėse prie 
bažnyčių, dažo istorinių vietų tvoras, 
renka maistą alkaniems ir knygas 
neturtingiems vaikams. Vienas 
vadovas subūrė benamių vaikų 
skautišką draugovę.

^gR/DGQ:

JAV skautų sąjunga išleido 
’’Learning for life” (Ruoštis 
gyvenimui) programą mokykloms. 
Dvylikos skyrių vadovėliai papildo 
mokymąsi klasėje auklėjimo 
temomis — menas, komunikacija, 
dora, susisiekimas, kaip nugalėti 
nevykusius nuosprendžius, gamtos 
apsauga, sveikata, gerai atliktas 
darbas, matematika ir tikslieji 
mokslai. Per visus skyrius 
užsiėmimais bei uždaviniais ir 
pokalbiais ugdoma savigarba, 
praktiškas mokymasis, 
nuosprendžiai ir sunkumai, doras 
elgesys, tarnyba mokyklai ir ben
druomenėje. Vadovėlius platina BSA 
krautuvėlės.

JAV skautų sąjunga ir valdiškoji 
Žuvų bei žvėrių tarnyba sutarė, kad 
skautų renginiuose nebegalima 
išdėti, rodyti ar naudoti saugojamųjų 
paukščių plunksnų ar kitų paukščių 
kūno dalių ir saugojamų paukščių 
plunksnos rįėgali būti naudojamos

1992 NATIONAL OBSERVANCE 
BOY SCOUTS Of AMERICA

specialybių ir kt. skautiškos 
programos reikalavimams. Jau prieš 
15 m. buvo sutarta, kad neteisėtai 
turimos tokių paukščių plunksnos, 
iškamšos ir kt. turėjo būti atiduotos 
valdžiai arba muziejui arba indėnų 
genčiai.

1993 metais įvyks JAV skautų 
sąjungos tautinė stovykla, pavadinta 
„Tiltas į ateitį“.

Vasario mėnuo JAV-se yra 
skautų mėnuo. 1992 metams BSA 
pirmininkas Ben Love paskelbė temą 
„Tarnyba Dievui ir Tėvynei“, kurią 
skautų vienetai visą mėnesį vystys 
savo užsiėmimuose. Mėnesio šūkį 
vaizdžiai parodo ženkliukas su 
Jurgiu Vašingtonu, besimeldžiančiu 
Valley Forge miškuose 
nepriklausomybės kovų metu. Są
junga švenčia savo 82 m. sukaktį.

„Skautybė ir cementas“ 
pavadinimu viena New Yorko 
amerikiečių skaučių vadovė parašė 
New York Times laikraščiui apie 
skautavimą mieste. „Negi Manhat- 
tane mokysi vaikus strėlėmis 
šaudyti?'. Vadovė paaiškina, kad 
skautavimas didmiestyje visai puikiai 
tinka: bažnyčios rūsyje mokėsi lanku 
ir strėlėmis šaudyti, ruošėsi 
stovyklai, statydami palapines ant 
linoleumo grindų, iškylauja miesto 
parkuose, lanko teatrą dramos 
specialybei, miesto valdybos 
posėdžiuose ruošiasi pilietiškumo 
ženklui, požeminiu traukiniu 
nuvyksta į zoologijos sodą, patar

IfetionaiUsjO
Scout Jamboree

„Dievas ir berniukas skautuose“ 
— tai ateisto parašytas pasisakymas 
garsiajame New York Times 
laikraštyje, kai valdiškas teismas 
Kalifornijoje ruošėsi spręsti, ar 
skautų sąjunga gali į narius nepriimti 
berniukų, kurie yra namuose 
ateistiškai auklėjami ir pagal sąžinę 
negalintieji įžodyje tarti „Dievui“. 
Teismui paduotos bylos pagrindas, 
kad skautų sąjunga yra labiau vieša 
organizacija kaip kokia prekyba ar 
verslas, o ne savanoriška privati (tai 
yra, ne valdiška) draugija, ir todėl 
valdžia turėtų priversti visus vaikus 
priimti, įskaitant Dievo 
nepripažįstančius. Kadangi skautija 
yra savanoriška draugija, mąsto 
ateistas, ji gali priimti narius savo 
nuožiūra, kai šie pritaria sąjūdžio 
vertybėms ir tikslams. Tikėjimo arba 
religijos laisvė kaip tik reiškianti, kad 
tikintys žmonės gali buitis į draugijas 
lygiai kaip netikintys sudaro savo 
organizacijas. Kaip jau žinoma, 
Kalifornijoje teismas nusprendė, kad 
valdžia į šį reikalą nesikiša, ir kad 
skautų sąjunga visai teisėtai elgiasi, 
priimdama tik tuos, kurie sutinka 
duoti skautybės pagrindais remtą 
įžodį su žodžiu „tarnauti Dievui“.

JAV skautų sąjunga priėmė ir 
paskelbė savo gaires vaikų apsaugos
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reikalu. Kadangi milijonai vaikų 
skautauja, sąjunga jaučia pareigą 
vaikus nuo piktnaudojimo apsaugoti 
— nuo įvedimo į narkotikus, nuo 
kokio nors „smegenų plovimo“ ir 
nuo fizinio išnaudojimo. Gairėse 
numatoma, kad iškylose ir kelionėse 
visuomet būtų bent du suaugę 
vadovai, kad pokalbiuose su in
struktoriais (pvz. specialybių) būtų 
du skautai arba vyktų šeimos 
namuose. Vadovų parinkimas turi 
būti rūpestingai vykdomas, ir 
neleidžiama į atsakingas pareigas 
priimti asmens, kuris tikrai yra 
vaikus piktnaudojęs ar išnaudojęs. 
Patys skautai pagal amžių ir visi 
vadovai išeina vaikų apsaugos kur
sus ir skautų vadovėlyje yra priedas 
tėvams „kaip savo vaikus apsaugoti 
nuo piktnaudojimo ir nuo 
narkotikų“. Vaikai skatinami tuoj pat 
pasisakyti, jei kas netinkamo ar 
pažeidžiančio įvyksta, o skautų 
sąjunga tuoj pat reikalu pasirūpins.

PASAULIO skautų, gamtos 
tinklas pradėtas kurti 1991 m. 
pabaigoje. Šio ryšių tinklo tikslas yra 
apjungti skautus gamtos apsaugos ir 
globos uždaviniams. Vietoj kad 
tuomi tiesiogiai rūpintųsi Pasaulio 
skautų centras Šveicarijoje, ryšiai 
pinami tarp pačio skautaujančio 
jaunimo, aišku, su vadovybės 
parama. Taip ir patvirtinamas dėsnis, 
kad skautybė nėra tik JAUNIMUI 
organizacija, bet JAUNIMO sąjūdis.

SKIEPAI nuo šešių dažniausių 
vaikiškų ligų buvo 1985 m. pradėto 
vajaus tikslas, į kurį įsijungė Pasaulio 
skautų ir Pasaulio skaučių 
organizacijos, talkindamos Jungtinių 
Tautų UNICEF įstaigai. Per 5 m. apie 
80% viso pasaulio vaikų buvo 

paskiepyti ir apie trys milijonai vąiKų 
nuo mirties išgelbėti. Skautų vienetai 
ir toliau rūpinasi visuomeninės 
sveikatos reikalais.

TOGO skautų sąjunga įvedė 
vaikų ir motinų sveikatingumo 
programą, tyrinėdama šeimose 
maitinimąsi ir siūlydama nebrangių 
būdų vaikus ir motinas sveikiau 
maitinti, tobulesnę technologiją 
moterų darbui sumažinti. 
Rūpinamasi ir skiepais ir kaip išg
elbėti deshidravusį vaiką.

ŠKOTIJOS ir Gambijos skautai 
pradėjo keturių dalių bendrą 
švietimo projekrą: 1) visi nariai 
išmoksta apie besivystančių kraštų 
sunkumus — skurdą, nevykusią 
kanalizaciją, mokyklų stoką, prastą 
maistingumą ir viso to priežastis; 2) 
rinkti lėšas Gambijos fondui — 
kiekvienas škotas skautas prašomas 
surasti bent 4 svarus (apie 6 dol.); 3) 
Škotijos skautų kelionė į Gambiją 
dirbti su žmonėmis prie švietimo, 
vandens, sveikatos ir žemės ūkio 
projektų; 4) šio projekto patirtimi 
dalintis namuose su kitais.

GVATEMALOS skautai nuo 
vilkiukų iki vyčių padeda apsaugoti 
gyventojus nuo choleros. Kiekvienas 
vienetas kas mėnesį praneša są
jungos vadovybei apie savo 
nuveiktus darbus.

ČILĖS skautų ir skaučių vienetai 
sutarė su valdžios įstaiga padėti į šalį 
grįžtantiems 2.000 vaikams bei 
jaunuoliams vėl įsijungti į Čilės 

ayvenuii<?. oie au tūkstančiai sugrįžo 
iš užsienio 1991 m., kai krašto 
politinė padėtis pagerėjo.

URUGVAJAUS sostinės 
Montevideo " priemiestyje skautų 
draugovė įrengė vaikams centrą 
neturtingųjų apylinkėje. Šiame cen
tre 45 vaikai pavalgydinami, 
prižiūrima jų sveikata ir parūpinamos 
mokslo priemonės, kad tėvams būtų 
lengviau savo vaikus į mokyklą siųsti. 
Skautai parūpino ir užsiėmimus 
pagal dramos, meno ir dainavimo 
specialybes. Projektas taip 
sėkmingai vyksta, kad Ispanijos 
skautų sąjunga parūpino lėšų centrą 
praplėsti iki 100 vaikų ir pasamdyti 
asmenį, kuris moko staliaus ir 
elektrotechniko specialybių.

„DĖMESYS tavo pasauliui“ yra 
pasaulinės parodos paroda, kurioje 
išstatytos vaikų padarytos 
nuotraukos. Jungtinių Tautų Gam
tos apsaugos skyrius UNEP paroda 
išstatys ir laimėtojus paskelbs 
pasauliniame sąskrydyje Rio de 
Janeire 1992 birželio 1-2 d. Vaikų 
nuotraukos priimamos iki vasario 30 
d.: UNEP, P. O. Box 30552, Nairobi, 
Kenya.

PRANCŪZIJOS skautai pan
audoja piešinėlius su ežiu tam, kad 
parodyti, kaip galima gyventi, kad 
gamta kuo mažiau nukentėtų, ir kaip 
galima su gamta artimai bendrauti.

GAMBIJOJE nuo 1987 m. Angli
jos skautai vyčiai ir vyresniosios 
skautės padeda įrengti vadovų ir 
vadovių lavinimo centrą, kuriame yra 
ir švarus šulinys apylinkės gyventojų 
geriamam vandeniui parūpinti.
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Sapnavau, kad neseniai grįžau iš 
skautų stovyklos Lietuvoje. Grįžus į 
Čikagą, jau manęs laukė laiškas iš 
Lietuvos. Laiške rašė, kad dingo 
brolis Raimondas iš tos pačios 

stovyklos, kur aš buvau. Sakė, kad 
aš esu vienintelis, kuris gali jį surasti. 
Tokios pareigos negalėjau atsisakyti, 

tai pradėjau galvoti ką daryti.
Nutariau, kad pats vienas nieko 
neatliksiu. Paprašau pagalbos iš 

žmonos Rasos, Roberto (seniausias 
i muno draugas) ir Ed Schmidt (senas 
drangas IS Detroito). Susirinkom ir 
tarėmės, „Ką daryti?? Aš sakiau, kad 
reikia plano, sistematiškai pradėti 
ieškot brolio Raimondo. Ed atsakė 
’Plan, schplan — let’s just get out of 

here and start looking for him”.
Lietuviškai sakant — plano nereikia, 

tik reikia pradėt ieškot!“ Tai visi 
užsidegę nuėjom ir nusipirkom 

didelį, seną automobilį, jsisėdom ir 
išvažiavom. Važiavom per naktį per 
Illinois laukus — ’’prairie”. Pagaliau 
sustojom sename, apgriuvusiame i 

’Truck stop”. (Sunkvežimiams 
gazolino parduotuvė ir valgykla).

Rasa, kaip visuomet, norėjo kavos, 
bet kavinukas buvo tuščias. Ed 

nutarė pats sutvarkyti reikalą, tai 
pagriebė kavinuką, pripylė vandens, 

įmetė sumaltas kavos pupeles ir 
pradėjo virti. Ed nekantrus, negalėjo 
sulaukti, kol visai vanduo prabėgs 
pro kavą. Tai laikė vieną puoduką 

(negražų-plastikinį) po čiaupu, iš kur 
bėgo kava, antrą puoduką, trečią, 

ketvirtą ir pagaliau atgal padėjo 
kavinuką, kad likusi kava galėtų 
subėgti. Tuo metu, kai Ed tvarkė 

kavą, Robertas bandė „nukniaukti“ 
užkandžių (saldainių, džiovintų 

dešrelių, bulvių drožlių ir 1.1.) Kišo j 
kelnes, kišėnius. Ėjom susimokėti už 
kavą ir ta ponia, kuri rinko pinigus 
pradėjo mus klausinėti apie kokį 

vyrą, Bill. Sakėm, kad jo nepažįstam, 
o ji vistiek pasakoja — kad jis žiauriai 
mirė, nors ir buvo užsidėjęs šalmą ir 
buvo su diržais prisirišęs. Supratom, 

kad turbūt buvo automobilių 
lenktynėse. Tuo momentu, kada 
ponia atidarė pinigų stalčių, visos 

šviesos užgęso ir Rasa garsiai sušuko 
”It’s a sign” (čia mums rodyklė).

Nesupratom, kodėl Rasa taip 
sušuko, bet tamsoje sumokėjom už 
kavą ir išbėgom atgal į automobilį — 

„bombą“. Gerdami kavą, vėl 
tarėmės. Aš sakiau „Mes čia tikrai 
Raimondo nerasim, mes turim jo 

ieškoti Lietuvoje“. Robertas pastebė
jo, kad skersai kelio buvo senas, 

mažas aerouostas su keliais mažais 
lėktuvukais. Pervažiavom skersai 

kelią, prikėlėm seną taukuotą 
mechaniką ir sakėm, kad norime 
išsinuomuoti lėktuvą. Robertas jį 

prikalbino, ir jam sumokėjo su savo 
’’American express gold card” 
(kredito kortele). Mechanikas 

klausė, kur mes skrisim. Sakėm į 
Lietuvą, bet jis neturėjo jokio 

supratimo kur ta yra, ir davė mums 
mažą 4 vietų lėktuvėlį (panašų į 

Cessna piper cub). Tik tada mums 
Robertas pasakė, kad jis moka 

skraidyti. Skridom ilgai per miglą ir 
pagaliau išaušo rytas ir atsiradom 
Lietuvoje. Suradom tą vietą, kur 

vyko stovykla (Dzūkijoje ir 
nusileidom pievoje. Išlipę, ieškojom 
žymių ar kas nors čia dar stovyklauja 

— pėdsakų, laužo nuodėgulių, 
maisto liekanų. Perėjom per pušyną 

šalia pievos. Visur minkštos 
samanos, pušys, bet žmonių jokių 

nesutikome. Nutarėm palikti lėktuvą 
ir pėsčiom nueiti į artimiausią miestą

(Varėnai), apie 10 km. padariau 
pastabą, kad turėsim keliauti slaptai, 
nes atskridom be leidimo, be paso, 
be pinigų. Pagaliau prislinkom prie

miesto. Artėdami girdėjom grupę 
dainuojančių jaunuolių. Pasislėpėm 
už sėno mūrinio pastato ir viena 

akim žiūrėjom už kampo. Staiga 
mane Ed išstūmė į aikštę šaukdamas,

”Just go out there, they all know 
you!” (Tik pasirodyk visi čia tave 
pažįsta). Ir tikrai, buvo Varėnos 
skautai, visi mane prisiminė iš 
stovyklos. Visi pasirodėm ir 

aiškinom, ką mes čia darom. Skautai 
pasąįraįp, kad paskutinę stovyklos 

■ dieną, be paaiškinimo dingo iš 
šfovyKlos brolis Raimondas, 

stovyklos komendantas. Visur jie jo 
ieškojo, bet nerado. Jie suprato, kad 
aš su juo buvau susidraugavęs ir dėl 
to jie man rašė laišką. Pagalvojau, 

kad reikia pradėti, iš kur jis pradėjo, 
Klaipėdoje. Mus slaptai pervežė iš
Dzūkijos į Klaipėdą. Paliko mus 

vidury nakties senoje uosto apylinkė
je. Truputį bijojome, bet žinojome, 
kad jei išliksime kartu, viskas bus 
tvarkoj. Pradėjom iš vieno uosto 
galo, ir ištikrinome visus kampus. 

Nemažai radom prisigėrusių bedar
bių, benamių. Pagaliau priėjom prie 
vieno žmogaus. Kūreno ugnį surūdi
jusioje statinėje, vilkėjo ilgąskvemj 
švarką, turėjo ilgus plaukus, barzdą 
su keletą žilų plaukų — priėjom ir 

klausėm ar jis pažįsta Raimondą? Iš 
pradžių neatsiliepė, tyliai stovėjo.

Gerai įsižiūrėjau — čia buvo Raimon
das. Jis tada ir mane atpažino.

Supažindinau jį su žmona ir draugais. 
Jis mūsų klausė, kaip mes jį sur

adom. Ed (kuris jau išmoko keletą' 
lietuviškų žodžių) atsiliepė ’The 

hand of God came down and pushed 
us along to you” (Dievo ranka mus 

lydėjo pas tave) Pusiau juokais, 
pusiau rimtai. Visi buvom labai 

nudžiugę. Klausėm Raimondo, kodėl 
jis taip dingo. Paaiškino mums, kad 
jis pasimetė, kad jis nežino kas jis
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yra. Jam atrodė, kad stovykloje 
prastai vadovavo, kad namuose su 

šeima irgi nesisekė. Klausėm ar 
sužinojo, ką jis norėjo sužinoti 

gyvendamas su bedarbiais uoste.
Suprato, kad jo vieta yra šu šeima, su 

skautais. Visi kartu ėjom link jo 
namų. Artėjant prie bendrabučio, 

matėm jo žmoną ir vaikučius stovint 
priekyje. Iš pradžių neatpažino mūsų 
grupės ar Raimondo. Bet kai priėjom 

arčiau, viens kitą atpažino ir visi 
subėgom kartu į vieną didelį būrį.

Taip ir baigėsi sapnas. . .

Donatas Ramanauskas

PRIE
LAUŽO

AMERIKA

Karaborrah-karaborrah! Sis-boom-bah! 
Chingareta-chingareta! Ah-ooh-ah! 
Zip-zuini Zip-zum! Zip-zum-zee! 
Eagles! Eagles! Yes, sire-ee!

Boom-a-racket! Cheese-a-racket! 
Sis-boom-bah!
Silent Panther! Rah! Rah! Rah!

PRANCŪZIJA

Adidgi-adidgi-ah-ou-ah! 
Adidgi-adidgi-sim-bom-bah! 
Ah-ou-ah! Sim-bom-bah! 
Ah! Ah! A-a-a-ah!

AIRIJA
Orey-irey-ickory-ann I 
Fill your fayther’s hickory jan! 
Hoobey-squarey! Oirish Mary! 
Higgerum! Stiggenun! JUMP!

Rah-rah-rah! Mud or dust!
We’re the Otters! Shout we must!

Skinna-ma-rink! Skinna-ma-ree! 
Who likes our Patrol? 
We! We! We!

Yokka-doola! Hicka-hoola! Yokka-doola-day!
Yell for the Arrows! Hip-hip-horray!

Breketex! Koax! Koax!
Breketex! Koax!
Alala! Alala!
Siss-s-s! Boo-oo-in! Beavers!

Hobble-Gobble! Razzle-dazzle! Sis-boom-bah!
Lenapes! Lenapes! Rah-rah-rah!

AUSTRALIJA
Cobba yah! Cobba yah!
Tanna canna kazu zah!
Sharabuka marabara!
Engonyama! Engonyama!
Book rah! Book rah!
Narrabena cassarena!
Iltongarra! Iltongarra! Ugh! Ugh! Ugh!

Chee-hee! Chee-hee! Chee-ha-ha-ha!
Bob Whites! Bob Whites! Rah, rah, rah!

DANIJA
Chickerlicker! Chickerlicker! Chow, chow, chow!
Bomerlacker! Bomerlacker! Bowį bow, bow!
Chickerlicker! Bomerlacker! Sis! Boom! Bah!
Det Danske Spejderkorps! Rah! Rah! Rah!
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Juozas Vilutis

ĄŽUOLO MOKYKLA

Skautas yra gamtos draugas. 
Stovykloje skautai smagiai praleidžia 
laiką. Be to, skautas sustiprina savo 
sveikatą ir lavina savo protą. Jis 
pasidaro sumanus ir pasitikįs savimi, 
o taip pat išmoksta sugyvent su 
kitais.

Nuo pat pradžios, skautas išm
oksta gyventi gamtoje. Nuvykęs į 
stovyklą, jis pasistato palapinę ir 
apsitvarko rajoną. Suradęs smėlio ir 
vandens, jisai pastato šias gamtos 
dovanas prie palapinės ir apsaugoja 
ją nuo pavojų. Užėjus vėjui ar lietui, 
skautas ramiai miegos savo tvirtai 
pastatytoje palapinėje.

Vėliau skautai sudeda krūvą 
. malkų ir užkuria laužą, ant kurio 

kepa maistą. O vakare prie jo su 
draugais dainas dainuoja. O be to, 
išmoksta pats surasti maisto gam
toje. Skaptams yra smagu ir skanu 
valgyti savo pagamintą ant žarijų 
arba surastą augalą. Skautas turi 
pažinti augalus, kurte yra valgomi 

arba nuodingi. Ir jeigu kiltų gaisras, 
skautas turi žinoti kaip tuo atveju 
elgtis.

Stovykloje skautas atliks keletą 
ypatmgų projektų, kuriems atlikti 
reikės mokėti naudoti mazgus. 
Mazgai naudojami statant palapines, 
o taip pat reikalingi pionerijos dar
bams ir irklavimui.

Šiuos darbus tinkamai atlikti 
reikia turėti daug kantrybės, nes 
dirbant su įrankiais yra pavojų ir 
skautas negali apsieiti gamtoje be 
įrankių. Labai svarbu žinoti, kaip 
įrankis yra naudojamas, nes be to gali 
atsitikti sužeidimų. Tokiu atveju 
skautas suteiks išmoktą pirmą 
pagalbą.

Žinoma, gamtoje yra ir daug 
linksmybių. Skautas plaukia, irkluo
ja, nardo ir t.t.

Taigi matome, kad gyvenimas 
gamtoje padeda ugdyti skauto būdą.
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Sausio 25 d. Clevelande mirus vienam iš 
pirmųjų Lietuvos skautų sąjungos kūrėjų ir 
vadovų

VYTAUTUI CIVINSKUI
reiškiame gilią užuojautą jo žmonai 
LEOKADIJAI sūnui KĘSTUČIUI, dukteriai 
EGLEI MULIOLIENEI, seseriai ELZBIETAI 
SONDIENEI, seseriai ELENAI PEREDNIENEI, 
broliui GEDIMINUI Lietuvoje, visiems šeimų 
nariams. Drauge su Jumis liūdėdami ir 
skausmu dalinamės

Vladas Bacevičius
Jadvyga Budrienė 
Zenonas Dučmanas
Vytas ir Ona Jokūbaičiai 
Izabelė Jonaitienė
Gerardas ir Nelė Juškėnai 
Algis ir Giedrė Kijauskai 
Džinaras ir Mirga Kiliai 
Salomėja Knistautienė 
Stepas ir Giedrė Matai 
Algis Miškinis

Vytautas ir Aldona Miškiniai 
Algis ir Amanda Mulioliai 
Donatas ir Rimgailė Nasvyčiai 
"Pilėnų'’ tuntas
Marytė Puškorienė 
Stefanija Radzevičiūtė 
Algis ir Nijolė Rukšėnai 
Mikalina Slabokienė 
Apolonija Sembergienė 
Vytautas ir Regina Vilkutaičiai

A.a. Vytauto Civinsko palaikai 
palaidoti Visų Sielų kapinėse vasario 
3 d. Nuotraukoje kun. K. Žemaitis 
skaito maldas. Salimais velionies 
sesuo Elzbieta Sondienė, žmona 
Leokadija, duktė Eglė Muliolienė su 
šeima ir sūnus Kęstutis su šeima. 
Vasario 3 d. 1992. Cleveland.

■■■■■■■■■■■■■a

ŽAIDIMAI 
ESTAFETE

Šie žaidimai žaidžiami žąsele — 
skautai arba skiltys bėga ar daro 

kažką iš eilės. Skautamokslio 
dalykus išmoksta ar geriau supranta, 

smagiai bėgdami. Jeigu būrelių 
skaičius nevienodas, mažesnis gali 
narį antrą kartą siųsti. Vietoj kad 

skiltys varžytųsi savo tarpe, galima 
nustatyti laiką, per kurį reikia 

uždavinį atlikti.

MAISTO PARDUOTUVĖ. 
Žaidimo vedėjas atsineša maišą su 
maisto dėžutėmis (tikromis arba tik 
tuščiomis dėžutėmis, maišeliais su 
tinkamais užrašais). Skiltys, būreliai 
ar žaidėjų poros stebi, kai „pirkėjas“ 
savo krepšį iškrauna. Tada žaidėjų 
būreliai nubėga j savo kampą, surašo 
visa, kas maiše buvo — ir sugalvoja, 
kokius valgius pirkėjas manė 
paruošti.

SKILTIES VALGIAI. Tuoj po 
„Maisto parduotuvės“ žaidimo arba 
atskirai, kiekviena skiltis gauna 
maišą ar krepšį ir daug tuščių 
dėžučių ar maišelių. Sugalvoja, kokių 
maisto produktų reikia jų 
numatytam valgiui, užrašo ant
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dėžučių. Tada kiekviena skiltis savo 
„produktus“ parodo, o visi kiti 
bando atspėti receptą. Galų gale, kai 
visi pasirodė, visi žaidėjai išrenka 
skaniausiąjį valgį.

PRAKURAS. Žaidėjų būreliai 
sustoja žąsele. Priešais kiekvieną 
skiltį padėtas peiliukas ir maždaug 
25x3x1 cm pagaliukas. Žaidėjai 
vienas po kito bėga, įpjaudami 
pagaliuke atplaišą, kol jų iš viso 20 — 
pagaliukas laužui uždegti. Galima 
atimti po tašką, jeigu kieno nors 
atpjova nulūžo ar buvo nupjauta.

PASLAPTIS. Skiltys žąsele bėga 
prie vadovo (kiekvienai skilčiai 
vienas), kuris laiko atkišęs abu 
kumščiu, bet viename turi 
sugniaužęs pvz. žiedą ar kokį nors 
daiktą (kaklaraiščio žiedą, švilpuką, 
lelijėlę ar kt.). Pirmasis žaidėjas 
parodo, kurioje rankoje spėja esant 
daiktą. Jei atspėja, bėga ir paliečia 
antrąjį žaidėją, kuris tada bėga. Jeigu 
pirmasis žaidėjas neatspėja, kurioje 
rankoje* daiktelis, turi *bėgti antrą 
kartą, kol galų gale atspėja. Kuri 
skiltis pirma baigs?

GLOBĖJAI. Žaidimo aikštės 
viduryje padėta daugiau lapelių negu 
žaidėjų. Užverstų lapelių nematomo
jo pusėje yra skautų bei skaučių 
globėjų atvaizdąi su parašu, pvz. 
„šv; Jurgis, pasaulio skautų globė
jas“, „Šv. .Teresėlė, paukštyčių 
globėja“, „šv. Paulius, skautų vyčių 
globėjas“. Kai kurie paveikslėliai 
klaidingai pagaminti,, pvz. prie šv. 
Kazimiero, atvaizdo — šv. Jurgio 
paraštė. Aikštės ar patalpos 
pakraščiuose ar kampuose yra 
nurodytos vietos, kampai, į kuriuos 
susirenka žaidėjai pagal globėją — 
šv. Kazimiero kampas ir 1.1, žaidėjai 
pakelia lapelį ir nueina į savo kampą, 
jei paveikslėlis sutampa su parašu. 
Jeigu nesutampa, lieka vietoje, 
aikštės viduryje stovėti. Niekas 
nejuda ir negali savo vietos pakeisti. 
Vedėjai patikrina lapelius. Kuri skiltis 
turės visus teisingai sustačiusi?

KOMPASO KRYPTYS. Priešais 
kiekvieną žaidėjų eilę jau nupieštas 
ratas (viduje — kreida, lauke — 
pagaliu, virve ar kalkėmis). Rate — 
kompasas, kreida ar pagaliukas, 
daiktų sąrašas su pieštuku. Žaidėjas 
nubėga ir iš sąrašo parenka vieną 
daiktą (pvz. medį, langą, akmenį), 
kurio kryptį brūkšniu nurodo ir 
kompaso kryptį laipsniais užrašo 
sąraše. Taip visi bėga, kol visi 8 
daiktai sužymėti. Tašką gauna tas, 
kuris suklydo daugiau kaip 10

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i
SVEIKINAM SESĘ HALINĄ

Kemavietės švenčia! Viena jų 
— buvusi pirmoji „Kernavės” 
tunto tuntininkė vs fil Halina 
Plaušinaitienė, už lietuviškai 
skautybei pašvęstą gyvenimą, 
apdovanojama LSS aukščiausiu 
garbės žymeniu — Geležinio 
Vilko ordinu.

Pasveikinusi šimtinę svečių, 
vasario 7-os vakare sukviestų į 
stovyklų gairelėmis papuoštą 
Jaunimo centro kavinę, „Verps
čių” — skautininkių būrelio va
dovė vs Nijolė Užubalienė taip 
apibūdino šio suėjimo priežastį:

„Laiminga šeima, kuri savo 
nariais gali didžiuotis. Šį 
vakarą „Kernavės” tunto skau
tės, „Verpsčių” būrelis, „Skau

laipsnių. Arba gali prie kiekvieno 
ratelio būti jaunas vadovas ar 
žaidimo talkininkė, kuri žaidėją iš 
rato išleidžia tik tada, kada tas 
užrašo kompaso kryptį 10-ties 
laipsnių tikslumu.

KLAUSIMAI. Skiltys stovi, 
pasiruošusios estafetei. Vedėjas 
paskaito klausimą (iš skautamokslio, 
lituanistinių dalykų). Kai skilties 
pirmas žaidėjas teisingai atsako, visa 
skiltis paeina du žingsniu pirmyn, o 
pirmasis žaidėjas eina į skilties eilutės 
galą. Kuri skiltis pirma pasieks 
nurodytą vietą? Šis žaidimas labai 
tihka patyrimo laipsnių dalykams.

VIRDULYS. Skiltys renka 
prakurą, malkas ir tris akmenis, ant 
kurių būtų galima skardinę pastatyti 
(vienodos skardinės visoms 
skiltims). Laikui pasibaigus, dvi 
skautės iš kiekvienos skilties sustato 
tris akmenis, lauželį ir užkuria ugnį. 
(Skardinė pilna vandens, įdedamas 
šaukštas muilo miltelių). Kurios 
skilties vanduo pirma užvirs?

tų aido” redakcinė „Pelėdų” 
skiltis ir visa skaučių Seserija 
didžiuojasi savo sese vs Halina 
Plaušinaitiene, kurios ilgametė 
veikla ir išskirtinė skautiška 
asmenybė pagerbiama Gele
žinio Vilko ordinu.

„Sesės Halinos nuoširdus ir 
gilus tikėjimas lietuviškos skau- 
tybės idėja, paremtas darbais, 
atliekamais gera nuotaika, 
sugebėjimu ir optimizmu, skau
tiškai veiklai patraukė ir te- 
bepatraukia tuos, kurie su ja 
susiduria.

„Dėkingos už skautiškas 
talkas, už skautišką energiją ir 
seseriškumą, kernavietės, 
„Verpstės” ir „Pelėdos” sveiki-
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Vs fil. Halina Plaušinaitienė

na sesę Haliną, džiaugiasi, turė
damos ją savo šeimoje ir linki 
daugelio darbingų, sveikų ir 
skautiškų metų”.

Sueigą vesti pakviesta vs 
Joana Krutulienė šiltu žodžiu 
kreipėsi į sesę Haliną, kuri 
ankstyvoje jaunystėje pamilusi 
skautišką idėją liko jai ištikima 
per visas gyvenimo dienas — 
linksmas ir liūdesio gaubiamas. 
Spalvingas tas gyvenimas; į jį, 
prisiminimų akimis, kviečia pa
žvelgti sesę Haliną ir visus šios 
sueigos dalyvius.

Prisiminimų giją verpti pra
deda bendravardė s. Halina 
Moliejienė, nuklysdama j 
tolimas nerūpestingas dienas, 
kai Marijampolės Rygiškių 
Jono gimnazijoje abi pradėjo 
žengti skautiškuoju keliu.

Sesė Halina Plaušinaitienė — 
viena iš jūrų skaučių steigėjų 
Lietuvoje, visą gyvenimą likusi 
artima jūriniam skautavimui — 
prisiminimų giją tęsia js Dalia 
Lukošiūnaitė-Slenienė.

Įdomiai apie savo mamą-sesę- 
skautininkę ir jos įtaką jo gyve
nimui ir skautavimui prisimena 
sūnus jūrų budys Gintaras Rėk
laitis, pabrėždamas jos parei
gingumą ir tarnavimą artimui 
ir saviesiems.

Spalvingų prisiminimų giją 
verpia skautininke Kazė Kurai- 
tytė — apie veiklą „Aušros 
Vartų” tunte, smarkią „Živilės” 
draugovę, pionierijos skilties 
darbus ir sesės Halines įtaką jos 
vadovaujamų sesių skautavi
mui ir jaunystei.

Keliais trumpais sakiniais 
apie savo vaikystę ir pirmąsias 
dienas stovykloje pasidalina 
dukra Daina Plaušinaitytė.

V. s. Laima Luneckienė pasa
kojimo gija apvija Tautinės 
stovyklos ir „Kernavės” tunto 
steigimo prisiminimus, iškel
dama pirmosios tuntininkės 
Halinos Plaušinaitienės 
nuopelnus tunto veiklai, jos 
didelį įnašą į „Kernavės” 
papročių ir tradicijų lobyną.

Humoristiškai giją, apie dar
bą skautiškos literatūros srity
je, tęsia „Pelėda” vs Janina 
Mikutaitienė. Trumpu-drūtu 
mazgu prisiminimų giją mezga 
įvairių spaudos darbų bendra
darbis vs Vladas Vijeikis.

Sesė Halina — veikli ASS 
eilėse. Akademinio Skautų sąjū
džio vadijos pirm vs fil. Edmun
das Korzonas prisimena bendrą 
darbą Garbės teisme, o Korp! 
Vytis ir ASD vardu sveikin
damas senjoras Jonas Mindau
gas Variakojis kviečia: „Švies
kit kelią jaunąjai skautijai!” 
Trumpu žodžiu jungiasi ir vs fil 
kun. Juozas Vaišnys, SJ.

Prisiminimų „kuodelis” bai******************************^

skiriu v.s. Vladui Bacevičiui

Nežvelg atgal, nueitas kelias ilgas, 
Jame daug vargo buvo ir džiaugsmų 
Svarbu toliau tau nepalOžt, kaip 
smilga,
Svarbu toliau būt sieloje jaunu! 

giamas verpti sesės Halinos 
vaikaičio Jurgio Rėklaičio nuo
širdžiu žodžiu apie rūpestingą ir 
pagalbią jo senolę.

Žodį tarti pakviestas LSS 
Tarybos pirm, vs fil. Sigitas 
Miknaitis sveikina sesę Haliną 
dėkodamas už jos atliktus nesu
skaičiuojamus darbus Lietu
viškai Skautijai irlinkėda.mas iš 
tvermės tęsti skautybe paremtą 
gyvenimą.

Sueigos vedėjai pakvietus — 
sueigoje dalyvavę Geležinio 
Vilko ordino kavalieriai ir 
damos sudaro gražų 10 asmenų 
ratelį į kurį įvedama ir sesė 
Halina. Visiems daly viams juos 
apsupus didžiuliu ratu, perskai
tomas LSS Tarybos įsakymas ir 
Tarybos pirm, vs fil Sigitas 
Miknaitis, talkinant Jurgiui 
Rėklaičiui, papuošia vs fil 
Haliną Plaušinaitienę Geležinio 
Vilko ordinu. Nuaidi džiugus 
skautiškas „Valio!” ir visų 
giedama „Dieve Tau, Tėvynei ir 
žmonijai”...

Gėlės, sveikinimai ir linkė
jimai sesei Halinai — visad 
šypsančiai, guodžiančiai, skati
nančiai. Ilgiausių metų! Džiau
giamės, kad esi Lietuvos laukų 
granito akmenėlis Lietuviš
kosios skautybės pamatuose.

Skautišku pabendravimu ir 
puikiai paruoštomis vaišėmis 
buvo baigta ši džiaugsminga 
sueiga. ir

Tad linkim Tau daug laimės ir 
sveikatos
Ir amžinos jaunystės šypsenų,
Tegu tau ateity tik laimės šviesos 
matos,
Gyvenimas tebūna vien džiaugsmu!

Lietuvos SS ir ASS 
s. Koletta ir LSS ASS 

Jurskienė
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daržininkyste

5. Gamtiniai sodiniai. toj 
didelių žolynų pasodinti puošnių 
medžių ir gėlių. Medžiai pritraukia 
paukščius, žvėrelius. Kai kurios 
gėlės net kviečia vabalus, kurie 
kenkėjus naikina (pvz., kraujažolė, 
rudbekija ir kitos laukinės gėlės). 
Medžiai apsaugo namus nuo žiemos 
šalčių, vasarą būna pavėsis, atsveria 
medžių naikinimą pasaulyje.

Atrodytų, kad atskiras žmogus ar 
šeima negali pakeisti pasaulio 
ekologijos reikalų. O vis dėlto 
įmanoma pradėti su savo kiemu ir 
daržu. Tokia gamtos globa pagražins 
namus ir suteiks daug naudos ir 
džiaugsmo! Gamtos draugas šiais 
būdais daržininkauja:

1. Rūpinasi pačia žeme. Žemė 
reikalinga visiems augalams, o 
žemėje būna visokių vabalų, 
kirmėlių, bakterijų, kurie žemę 
tręšia. Žemė tręšiama natūraliai, be 
cheminių trąšų: — kompostu, 
išpuvusiu mėšlu, pirktomis (bet 
natūraliomis) trąšomis — maltais 
kaulais, žuvų trąšomis, maltomis 
sėklomis. Natūralios trąšos lėčiau 
praturtina žemę negu cheminės, bet 
ilgainiui yra žemei naudingesnės, nes 
jos nenaikina bakterijų ar kitų 
gyvūnų.

2. Augalinę medžiagą pa
naudoja. Kiemas ir daržas turi daug 
augalinės medžiagos, kurią galima 
sudėti į kompostą pūti: lapai, nukirp
ta žolė, šakelės, virtuvės maisto 
likučiai. Nupjautą žolę galima tarp 
lysvių dėti. Medžio gabaliukais 
(žieve) apdedami medeliai ar krūmai. 
Kompostą galima įrengti aptvertoje 
vietoje arba net tam tikroje dėžėje. 
Vėliau šios trąšos įkasamos ir 
sumaišomos, praturtindamos daržo 
žemę.

3. Mažina kenkėjus gamtos. 
Kasmet vis daugiau ir daugiau 
purškalų naudojama ūkių kenkėjams 
mažinti. Visų pirma svarbu, kad 

daržo, sodo ir kiemo augalai būtų 
sveiki, gerai maitinami — tuo būdu jie 
patys daug geriau nuo kenkėjų 
apsisaugo. Ne visi vabalai yra 

'’kėbksmingi — kai kurie net kenkėjus 
naikina(pvz. maldininkas, Dievo 
karvytė-boružė ėda kenkėjus). Jeigu 
purškiama chemikalais, kartu 
užmušami ir naudingi vabzdžiai, 
kartais ir paukščiai. Gamtos draugas 
privilioja paukščius į kiemą, kad šie 
kiemą apvalytų nuo kenksmingų 
augalų. Kai kuriuos kenkėjus galima 
rankomis nurinkti — todėl daržą 
reikia dažnai patikrinti ir stebėti. 
Galima įsigyti natūralių purškalų 
arba namuose juos pasigaminti.

4. Sumažina žolyną. Daug kas 
mėgsta grržiai apkirptus žolynus, c 
tam reikalinga turėti Žolei pjauti
mašiną, kuro ir kt. Geriau yra 
daugiau žolyno užleisti visokiems 
vijokliams, laukinėms gėlėms, 
daržui. Pačio žolyno priežiūra irgi 
keičiasi — atsiranda gamtai
draugiškų būdų žolyno kenkėjams suminėtas septynias gaires.

6. Taupiai drėkina. Pusė viso 
išlaistyto vandens išgaruoja! Jeigu 
daržo ir kiemo žemė aprūpinama 
augaline medžiaga iš komposto, ji 
geriau drėgmę išlaiko — mažiau 
tenka laistyti. Darže ir kieme sodinti 
daugiau augalų, kuriems nereikėtų 
labai daug vandens. Dažnai tai būna 
vietinės laukinės gėlės, krūmai ir 
medžiai, kurie tūkstančius metų prie 
klimato pripratę. Jeigu reikia laistyti, 
tai laistyti protingai.

7. Augina savo daržoves. Vienai 
maisto kalorijai didžiuosiuose 
ūkiuose pagaminti naudojama 
dešimt kalorijų (daugiausia naftos) 
energijos, neskaitant pervežimo iš 
tolimų vietovių į parduotuves. 
Namuose augintos daržovės 
skanesnės ir sveikesnės, jeigu gam
tos draugas daržininkas jas augin
damas panaudoja tik saulės ir savo
energiją.

Daržą patobulinti galima tik 
palaipsniui, kantriai kasmet pride
dant vis daugiau augalinės 
medžiagos ir prižiūrint pagal čia
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galvosūkis
Paruošė ps. Petras Veršelis (Vokietija)

Iš viršuje atspausdintų skiemenų reikia sudaryti 
11 žodžių. Skaitant žodžių pirmąją raidę nuo 
viršaus žemyn, gaunasi mėgstamiausio skautų 
ir skaučių užsiėmimo vasarą pavadinimas, kuris 
yra šio galvosūkio galutinis sprendimas

Valstybė pietų Europoje

2. -J ■ i" - ___ - ________
Mokslo perdavimas

3. - fg - p*
Uostas Lietuvoje

4. 7 ~
Dūrimo įrankis

5. _ _____ - ' - - -
Spausdinto žodžio visuma

6. /\ lt - 5" i A
Lietuvis poetas

7. - ' - "h -
Valstybė, kur yra lietuvių

8. /o — — J
Mokslas;apie praeitį

9. - -
Buvusi Seserijos VS pavaduotoja

10 • - /I d J
Pirmasis žmogus

11. , - VZĮ
Linija tarp dviejų valstybių

GALVOSŪKIS: Iš kieto popieriaus 
iškarpyti raides E, T ir H, skaičių 4 ir 
kryželį. Tada kiekvieną ženklą 
sukarpyti kaip pavyzdžiuose 
nupiešta. Žaidėjai iš dalių sudeda 
raides, skaičių ir kryželį. Jeigu 
žaidžia daugiau žaidėjų, kirpti iš 
skirtingų spalvų popieriaus ir raidės 
ar skaičiaus daljs sudėti skirtingomis 
spalvomis.

Žmogus be draugų — kaip paukštis be 
plunksnų.

Turkmėnų patarlė

14

Ko sau nori, to ir kitam palinkėk.
Lietuvių pat,
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AR REIKIA APGINTI
mažus Šunis?

Kai kurie šunų savininkai būgštauja, 
kad jų Džokis, tarkim, neužauga 
pinčeris, bus užpultas kokio nors Lordo 
- didžiulio dogo. Taip būgštauti 
dažniausiai nėra jokio pagrindo, jeigu 
mažas šuniukas bėgioja be pavadėlio. 
O jeigu jis nuolat vedžiojamas su 
pavadėliu, tai pasijunta esąs labai 
drąsus, todėl jam gali kilti noras paerzinti 
net didelius šunis.Be to, reikia atminti, 
kad šeimininko baimė dėl savo šuns 
persiduoda ir pačiam šuniui,o tai gali 
sukelti netikėtų situacijų. Todėl išėjęs 
pavedžioti savo augintinio pasikalbėk su 
kitais šunų savininkais. Iš jų sužinosi, su 
kuriais šunimis tavo šunelis gali ramiau
siai žaisti, o iš kokių "chuliganų” reikia 
laukti nemalonumų.

kur Šunis myli
LABIAUSIAI?

Įdomūs tokie skaičiai: jeigu VFR 
šimtui gyventojų tenka vidutiniškai po 
5,5 šuns, tai Anglijoje - jau po 10, o 
Prancūzijoje - 16,9. Pirmoje vietoje čia 
yra JAV - kur šimtui gyventojų tenka 
21,6 šuns. O paskutinėje vietoje Ja
ponija: ten tiktai 3,9 šuns šimtui gyven
tojų.

MURKA NESUPRANTA, 
KĄ NORI PASAKYTI SARGIS

Nenuostabu, kad šuo ir katė negali 
pakęsti vienas kito. Juk kalba jie skirtin
gomis'"kalbomis“! Todėl,visai supran
tama, iškyla nesusipratimų:

-Jei šuo vizgina uodegą, tai yra 
draugiškai nusiteikęs. O katė taip dary
dama nori pasakyti: "Būk malonus, palik 
mane ramybėje!'

-Jei šuo taikingai pakelia leteną, 
katei atrodo, jog šuo rengiasi ją pulti.

-Ir jeigu tarp šunų priimta susitikus 
apuostyti pauodegį, tai katės tokį elgesį 
laiko baisiai smerktinu.

JEI KATĖ PAKELIA 
LETENĖLĘ

Jeigu katė purkštauja, jos nuotaika 
prasta. Tai žino kiekvienas. Bet ar žinai, 
kad katė gali dar labai daug ką 
"pasakyti"?

Murkimas reiškia gerą nuotaiką. Bet 
yra nustatyta, kad katė murkdama 
nemalonioje situacijoje, pavyzdžiui, pas 
veterinarą ant stalo, leidžia suprasti, jog 
nusiteikusi taikingai. Išverstos arba 
prigludusios ausys reiškia nepasiten
kinimą arba susierzinimą. Jeigu katė 
išlenkusi nugarą lanku, reiškia, jog yra 
nusiteikusi agresyviai. Jeigu tuo pat 
metu pakėlusi uodegą trinasi apie tavo 
kojas, papraščiausiai nori būti 
paglostyta.

Ir apskritai, uodega galima daug ką 
pasakyti. Jei katė talžo uodega sau per 
šonus, tai yra susijaudinusi ar susi
nervinusi. Aukštai iškelta uodega reiškia 
pasveikinimą o jeigu dar ji retsykiais 
virpteli - nuoširdžią simpatiją. Savo 
meilę ir pasitikėjimą katė išreiškia 
glausdama prie tavęs galvą. Ji itin 
mėgsta kišti galvą ištieston rankon. Jei 
katė kiša tau leteną tai nori pažaisti. Bet 
būk atsargus, jeigu Murka pakelia leteną 
su išleistais nagais! Tai grasinimas! 
Katė savo jausmus gali reikšti net kailiu. 
Jeigu jos kailis ties kupra pasišiaušęs, 
vadinasi ji išgąsdintą ir jau ketina 
sprukti. O kai pašiurpsta visas kailis, 
tai turėtų reikšti, jog ji nori atrodyti 
cšdelė, stipri, ir, galimas daiktas, rengiasi 
pulti. Jei katė nori, kad ją paliktų 
ramybėje, pasitraukia pati. Jeigu prie jos 
Įkyriai lendamą, tada užsimoja letena 
išleidusi nagus. Bet kanda ji tik meilės 
ženklan, ir labai švelniai.
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Kuomet geriausias laikas valgyti? — Kada išalkęs esi.

Kas bėga be kojelių? — Upelis.

Kas lekia be sparnelių? — Vėjas.

Po kokiu medžiu zuikis lyjant slepiasi? — Po šlapiu.

Kokio akmens nėra vandenyje? — Sauso.

Kurlink teka visi vandenys? — Žemyn.

Kas juodas nedažytas? — Naktis.

Kas sunkesnis, ar svaras plunksnų, ar svaras švino? — Vienodo 
svorio.

Kodėl gaidys užsimerkęs gieda? — Moka iš atminties.Sesė prie stalo
Nemanau, kad kas nors iš mūsų nežinotų, kad 

valgant nečiaupsima, nesiurbiama, nors būtų ir la
bai skanu. Taip pat burna neperkraunama dideliais 
kąsniais ir nekalbama pilna burna. Nesėdima prie 
stalo nei kaip pagalį prarijus, nei susikūprinus ir 
užgulus stalą kaip vėžliukas.

Pati pagrindiniausia mintis tačiau yra, kad žmo
gus žmogui neturėtų būti nemalonus prie stalo. Toks 
jis gali būti, jei jis godžiai valgo, per daug prisi
krauna lėkštę, išmaišo joje esamus valgius, vaipo
si arba kritikuoja maistą, drabsto jį aplink lėkštę 
ir pn.

Nemalonus kitam yra ir tas žmogus, kuris "vai
šina" kitus jiefas nemaloniomis, skaudžiomis pasi
kalbėjimų temomis arba "juokauja" pasakodamas, 
pvz., apie ligas, žiaurumus ir t. t.

Nei godus valgymas — nėra sveika nuolat sku
biai valgyti — nei vos gyvas gromuliavimas nėra 
malonu kitam stebėti. Taip pat nesmagu, jei kas 
nors kiša savo šaukštą ar šakutę į bendrą lėkštę, 
arba viską griebia pirštais.

Namie mielai griausime višęrukų kaulus arba 
karbonadus, bet svečiuose arba restorane-vartosi
me peilį ir šakutę.

Neplaukime vargšų kotletų ir kitų maltų, minkš
tų patiekalų peiliais. Kam toks -smarkumas?

Pirštais galima imti kukurūzus, ridikėlius, alyvas, 
sausas bulvių skilteles, bet neimkime riebių pakep
tų bulvių, varvančių šparagų ir riebių spirgintų la
šinėlių rankom. Tik jei lašinėliai sausoki ir kitaip 
sutrupėtų .valgykime juos pirštais.

Sumuštinių yra visokių. Jei jie varva majonezu 
arba perdėti kuo nors kitu, kas varva, naudokime 
peilį įr šakutę. Kietesnį sumuštiniai sulaužomi ir 
valgomi vis po gabalėlį pirštais. Tą patį taikome 
pyragams: perdėtus minkštu kremu ir pn., valgo
me specialia šakute (arba šaukšteliu). Kietesnius 
pyragų gabalus valgome po truputį iš karto, ne at- 
sikąsdami.

Ar galima susipjaustyti didelius salotų lapus? 
Taip. Kadaise, kai sidabriniai peiliai nuo acto pa
juosdavo, to nedarydavo. Dabar turime nerūdijan
čio plieno įrankius ir galime juos ramiai vartoti 
šiam reikalui. Vargstant su vien šakute salotų la
pai kartais atsiduria ant staltiesės arba valgytojos 
sterblėje.

Sausainių, duodamų prie sriubos, jokiu būdu 
nemerkime į sriubą! Tai labai nemalonus vaizdas.

Punšas iš sulčių skanus ir sveikas. Stiklinės dug
ne pasitaiko viliojančių vyšnelių, bananų arba ana
nasų skiltelių. Nors ir labai norėtųsi juos paragauti, 
palikime juos ramybėje: šlapiais pirštais kišti var
vantį daiktą į burną ne kas!

Paėmusi per karštą kąsnį, užgerk vandens.
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emabis. V. Grybo skulptū 

Žemaičiai
Žemaičiai nemenkai skiriasi 

nuo kitų Lietuvos dalių. Tikrai 
žemaitiškai kalbantį sunkiai su~ 
prasv dzūkas ar aukštaitis.

Čia ištrauka iš stovyklos ap
rašymo žemaitiškai.

Toriejuom pruoguos ėšva- 
žioutė ėr i dvė ekskursėjės. 
Aplonkiem Lietovuos senuosės 
pėlis, katruos yr pri Nemuną 
ėr bovuom novažiavė i atlai
dus Žemaitiu Kalvarėjuo. 

šiū konėgū semėnarėjės vice- 
rektudrios J. Kauneckas, svetee 
ėš Amerėkas.

Džiaugiemuos J. Kaunecka 
mums soteikta muoralėnė ėr 
materelėnė parama. Ož tou 
anam mes nuorem daa karta 
padiekavuotė nū vėsu stuovy- 
klautuoju. Diekavuojem ėr Tel
šių kultūras skyriaus vediejou 
Kriaučiūnou, „Klaipiedas „Siri
jaus gamyklas vaduovams ož 
pagelba, katrou anėi mums so- 
teikė.

Mums, žemaitėms, bova dėdė- 
lie garbie, ka jau ontrus metus 
ėš eilies sava žemie galiejuom 
prijimtė Lietovuos skautus. 
Nuors mėš, Telšių skautaa, ėr 
he vėsė geraa grynaa žemaitėš- 
kaa muokam rokoutėis, stuo- 
ruojiemuos kaap ėšmanydamė 
sava gimtoujė tarmė kalbietė. 
Tas dėdėlee vėsėms pateka. 
Daug kas sakė, ka pradies i patys 
žemaitėškaa muokytėis. No vuo 
Telšių skautu vaduovaa sotarė 
muokytėis žemaitiu tarmies, ra
šybas

Skautaa ne vėn muokies er 
važėniejė. Tpnkee liuobam eetė 
i Bėržovienus žmuonėms padietė 
šėįna griebtė, vartytė, malkas 
kapuotė ėr kėtkon dėrbtė. I 
stuovykla bova atvažiavę daug 
garbingu žmuoniū. Mumis ap
lenkė vyskops Tamkevičius Si- 
gits, Žemaitiu kultūras drau- 
gėjės pėrmininks Kasparavičius 
Stanisluovs, Lietovuos skautu 
saajungas tarybas pėrmininks 
Šakalys Peliksis, anuo pavaduo- 
tuos Malkevičius Ričards, Tel-

Melagių pasakos

Kartą vaikas parėjo iš 
miškelio ir sako tėvui:

— Zinai, tėveli, miške ma
čiau šimtą vilkų.

— Negali būti, — atsakė 
tėvas. — Mūsų krašte vilkai 
šimtais nevaikščioja.

— Na, tai vis dėlto buvo 
kokios penkios dešimtys.

— Negali būti.
— Trys dešimtys tai jai 

buvo.
— Negali būti.
— Dešimt tai jau tikra 

buvo.
— Ir tiek negalėjo būti.
— Na, tai kas tenai lapuo

se čežėjo?...

V
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didžioji sc invi
LSS „GINTARO” IR LSB 
„ĄŽUOLO” VADOVŲ,-IŲ 

MOKYKLOS

LSS ir LSB vadovybė praneša, 
kad „Gintaro ir „Ąžuolo” 
vadovių,-ų mokyklų lavinimo 
stovykla 1992 m. rugpjūčio 
15-22 dienomis Toronto 
skautų, skaučių „Romuvos” 
stovykloje, maždaug 150 mylių 
į šiaurės rytus nuo Toronto.

Dalyvauti kviečiama: skau
tės nuo 16 amžiaus, Il-ro prity
rusių skaučių patyrimo laips
nio, vadovaujančios, arba turin
čios sugebėjimų vadovauti.

Skautai nuo 17 m. amžiaus, I- 
mo skautų, arba Il-ro prityrusių 
skautų patyrimo laipsnio, vado
vai, arba turintys sugebėjimų 
vadovauti. Išimtinais atvejais, 
tuntininkams pasiūlius ir 
skyrių vedėjams patvirtinus, 
gali būti vieneriais metais 
jaunesni.

Registracijos lapai su 
mokesčiu prisiunčiami „Gin
taro” ir „Ąžuolo” vadovų,-ių 
mokyklų vedėjams iki balandžio 
1 d. Dalyvavimo mokestis 100 
dpi. asmeniui (US). Kanados 
skautai ir skautės siunčia pašto 
perlaidas (Postal Money Order). 
Transportu pasirūpina vienetai,

Stovykla bus užskaitoma 
tik dalyvavusiems nuo pradžios 
iki galo. Pavėluoti atvykimai ir 
ą^kstyvūs išvykimai nebus 
leidžiami. Transportą galima iš 
anksto suplanuoti atitinkamai. 
Negalintieji pilnai dalyvauti 

neturėtų iš viso vykti.

Įvairumai: Toronto tuntų 
jubiliejinė stovykla įvyks 
rugpjūčio 1-15 dienomis „Romu
vos” stovykloje. Pageidaujan
tieji gali dalyvauti Toronto 
skautų,čių stovykloje iš anksto 
dėl to susitarę su tuntininkais.

„Gintaro” vadovių mokyklos 
vedėja v.s. fil. Gilanda 
Matonienė ir „Ąžuolo” vadovų 
mokyklos vedėjas v.s. fil. Kazys 
Matonis pasiekiami rašant — 2 
Jackson Circle, Ocean, N.J. 
07712-3209. Tel. 908-922-1296.

STOVYKLOMS
ARTĖJANT

JAV Vidurio rajono LS Seseri
jos atstovė vs. fil. Rita Penčy- 
lienė prašo visas rajono skau
tiškų vienetų vadoves atkreip
ti dėmesį į artėjančias stovyk
las.

Vasaros stovyklos sparčiai 
artėja. Vos keli mėnesiai beliko 
pasiruošimams. Visos vienetų 
vadovės prašomos pranešti kur 
ir kada numatoma stovyklauti. 
Kadangi vienetai visur yra 
žymiai sumažėję, gal galima 
būtų stovyklas koordinuoti ir - 
bendrai stovyklauti. Tas paleng

vintų ir stovykloms vadovių su
radimą, o sesėms ir broliams 
būtų labai smagu bendrai sto
vyklauti.

Jubiliejinė stovykla — dar 
pusantrų metų iki vyksime susi
tikti su sesėmis ir broliais Jubi
liejinėje stovykloje. Pats laikas 
pradėti jai ruoštis. Jau nuspręs
ta, kad pagrindinė Jubiliejinių 
metų stovykla vyks Lietuvoje, o 
antrinė — Amerikoje. Nemažai 
sesių ir brolių norės šioje 
stovykloje (o gal ir abejose) 
dalyvauti. Žinoma, tai susieta 
su didelėmis išlaidomis ir ne 
visos sesės pajėgios tokias 
išlaidas pakelti. Pradėkime 
dabar apie tai galvoti, kaip 
sudaryti progą kuo daugiau 
sesių į šias stovyklas nugaben
ti. Gal per Kaziuko muges 
pradėkime kokius laimėjimus, 
žaidimus, muginukus pardavi
nėti tik šiam tikslui. Gal šiam 
reikalui skelbkime kokius 
konkursus, tik tie konkursai 
turėtų būti prieinami visoms — 
ne tik gerai lietuviškai rašan
čioms, bet ir silpniau kalbą mo
kančioms. Nepraleiskime nei 
vienos, suteikdamos galimybę 
dalyvauti ir laimėti kiekvienai.

Vadovių lavinimo stovykla 
— „Gintaro” ir „Ąžuolo” vado
vių,-ų mokyklų stovykla šįmet 
vyks rugpjūčio 15-22 dienomis 
„Romuvos” stovyklavietėje, Ka
nadoje. Jau dabar parinkite 
seses, kad jos galėtų atlikti 
laiku visus pasiruošiamuosius 
darbus. Sesė Laima Kiliulienė 
jau visoms vadovėms išsiuntė 
reikalingą informaciją.

Visais reikalais, taip pat su 
naujomis idėjomis ir pasiūly
mais jų įgyvendinimui, 
kreipkitės į JAV Vidurio rajono 
atstovę vs. fil. Ritą Penčylienę,. 
12617 S. 73 Ct., Palos Heights, 
IL 60463. Tel. 708-448-7279.
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Chicago

Sese Daiva, kokį muginuką tu darai?

Čia ne Huseinas 
pasiruošęs bio
loginiam karui, 
bet Feliksas Daulienės 
Daukus plausto 
medį "Kernavės" 
tunto paviljonui

Foto F.

Prieš Kaziuko mugę 
kernavietės gerai valdo 
pinklus. Ramunė 
Miglinaitė ir Audronė 
Matulienė

„Kernavės” tunto paviljonas Kaziuko mugėje. Sesės pasiruošusios prekiauti laukia pirkėjų.
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KLAIPĖDOS 
IŠSIVADAVIMO 

SUKAKTIES 
MINĖJIMO 
SUEIGOJE

Klaipėdos krašto lietuvių 
sakil'mo ir išsivadavimo iš 
ilgametės svetimųjų priespau
dos minėjimą Chicagoje pame
čiui pasikeisdami ruošia jūrų 
skautai ir skautės. Šįmet, mi
nint šio istorinio įvykio 69-tą su-, 
kaktį, iškilmingą sueigą sausio 
26 d. rytą Lietuvių centre 
Lemonte ruošė ir jai vadovavo 
„Lituanicos” tunto jūrų budžiai.

10 vai. ryto „Bočių menėn” 
susirinkus jūrų skautų vadovy
bei, tėvams ir svečiams, su 
daina įžygiavę, salėje sumaniai 
įrengtame laivo denyje išsirikia
vo 65 „Nerijos” tunto jūrų skau
tės ir „Lituanicos” tunto jūrų 
skautai, jų vadovai ir vadovės.

20

Naujos ūdrytės-kandidatės tarp „Nerijos” tunto gintarių

Komendantui j.b. Pauliui Rauc- 
kinui vadovaujant, improvizuo
to laivo denio stieban buvo 
pakeltas vimpilas. Sekė viene
tų raportai komendantui ir 
komendanto raportas vadovybei 
— „Nerijos” tuntininkei jps 
Violetai Paulienei, LSB Jūrų 
skautų skyriaus vedėjui js dr. 
Algiui Pauliui, LSS jūrų 
skaučių skyr. vedėjos pavaduo
tojai jvs Daliai Sruogaitei ir LS 
Brolijos Vyriausiam skauti
ninkui vs Gediminui Deveikiui. 
Į vadovybės pasveikinimą visų 

dalyvių atsiliepta ryžtingu „Vis 
budžiu!”

Vienetų inspekcijai pakviesti 
vadovai susipažįsta su atskirais 
vienetais ir jų vadovais,-ėmis, 
broliams ir sesėms juos sveiki
nant šauniais vienetų šūkiais.

Įnešamos tuntų vėliavos, gie
damas Lietuvos himnas. Šven
tei pritaikytą maldą perskaito 
sesė Asta Kavakaitė. Bocmano 
švilpukas visus nuteikia minu
tės susikaupimui.
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KERNAVIEČILĮ GERASIS DARBELIS
Šv. Kalėdos tai didelė taikos 

ir šeimyniškos meilės šventė. 
Įtemptai besiruošdamos ir 
nekantriai laukdamos artėjan
čių Kalėdų, stengėmės surasti 
būdą prasmingai įgyvendinti ir 
su kitais pasidalinti tuo 
šventišku džiaugsmu. Nutarėm 
giesmėmis ir savo sukurtais 
kalėdiniais sveikinimais 
pasveikinti lietuvius senelius, 
(gyvenančius „California Gar
dens” senelių namuose. 
Sueigose lapkričio ir gruodžio 
mėnesį mokėmės lietuviškų 
kalėdinių giesmių ir sava 
kūryba ruošėme kalėdinius 
sveikinimus, kalbėjome apie 
savo gyvus ir mirusius senelius, 
ir tuos, kurie negali gyventi su 
savomis šeimomis.

Šeštadienį, gruodžio 21 d., 3 
valandą po pietų „California 
Gardens” senelių namuose 
susirinko būrys „Kernavės” 
tunto paukštyčių ir skaučių, 
lydimos vadovių — vyr. si. 
Danutės Ankutės ir s. Marytės 
Utz bei geradarių tėvelių — 
sesės Dainos Aukštuolienės ir 
pono Dainio. Visoms susirinkus, 
mus sutiko šioje įstaigoje 
dirbančios dvi tautietės — P. 
Tuskenienė ir ponia Bagdonie

nė. Lydėdamos į ketvirtą 
aukštą, jos aiškino, kad šiame 
aukšte gyvena dvidešimt 
lietuvių, jų tarpe yra keli 
nebepajėgiantys išeiti iš savo 
kambarių. Pajėgesni gyventojai 
— lietuviai ir kiti, buvo susi
rinkę šio aukšto bendravimo 
kambaryje. Prisistačiusios 
lietuviškai ir angliškai, 
pradėjom savo paruoštą 
kalėdinę programėlę. Lietuviai 
seneliai prisidėjo prie giesmių 
giedojimo, o kitataučiai savo 
plojimu. Norėdamos įjungti bei 

pralinksminti ir kitus susirin
kusius gyventojus,sugiedojome 
keletą amerikietiškų kalėdinių 
giesmių ir dainų. Baigusios 
kalėdoti, sesės visiems įteikė 
savo sukurtas sveikinimų 
korteles ir saldainių lauktuves. 
Po to ėjome lankyti lietuvius 
senelius, kurie nepajėgė bend
rauti su kitais. Sesių giedri nuo
taika pralinksmino senelius, 
kurie retai turi progos pabend
rauti su jaunimu.

Artimo meilės išraiška vaiz
džiai išryškino gerojo darbelio 
naudą seneliams ir skautėms. 
Pasižadėjome greit vėl 
apsilankyti.

Sesė M.

Būrelis „Kernavės tunto sesių California Gar dens senelių namuose gieda kalėdines giesmes.
Nuotr. P. Tuskenienės
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RAMB^NO tunto, D. L.K. 
M i n , d a u g o 
draugovėsskautaižiemos 
iškyloje.
Dalyvavo Paulius Dailydė, Povilas Leknickas, 
Gintas Neimanas, Linas Ruslys, Arūnas Radke, 
Tomas Skrinskas, Darius Sonda. Draugininkas 
ps.fil. M. Leknickas, pav. s.fil. A. Dailydė ir 
Homas Otto iš Montrealio
išmokta daug įdomių dalykų kaip laikytis žiemą 
gamtoje.

Nuotraukos s. R. Otto
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khn a d n

VASARIO 16-TOS
SUEIGA

TORONTE
Toronto „Rambyno” ir „Šat

rijos” tuntai vasario 9 d. 
Prisikėlimo parapijos švento
vėje, vėliau salėje, iškilmingai 
šventė Lietuvos Nepriklau
somybės šventę — Vasario 
16-ją. Įspūdinga eisena su vėlia
vomis įžygiavome šventovėn. 
Šv. Mišias aukojo dvasios vado
vas skautininkas kun. Augus
tinas Simanavičius, OFM, kon- 
celebruojant kun. Eugenijui 
Jurgučiui, OFM, ir kun. Liudui 
Januškai, OFM. Savo pamoksle 
kun. Januška pastebėjo, kad ši 
Vasario 16-ji skautų švenčiama 
pirmą kartą Lietuvai po 50 
metų priespaudos
Ps. fil. J. Neimanienė skaitė 
Mišių skaitinius ir apibūdino 
prasmę aukojamui nešamų — 
kryžiaus, tautinės juostos, 
vėliavos, duonos ir vyno. ”

Komendantui ps. dr. R. Sap- 
liui išrikiavus skautus, buvo 
įneštos ir pagerbtos vėliavos, 
vyko vienetu raportai komen
dantui. Iš komendanto raporto 
tuntininkams, paaiškėjo, kad 
sueigoje dalyvavo 128 skautai ir 
skautės,

Perskaičius LS Brolijos Vy
riausio skautininko, o taip pat 
„Šatrijos” ir „Rambyno” tunto 
įsakymus, vyko įžodžiai. TBuvo 
malonu matyti įžodžiui prieš 
vėliavą išsirikiavusius pen- 
ūolika paukštyčių, dvi ūdrytes, 
•is bebrus ir keturis vilkiukus.

„Šatrijos” tunto paukštytės, pasipuošusios naujomis uniformomis, Toronto lietuvių 

skautijos Va sario 16-tosios sueigoje. Nuotr. M. Bijūno

Toronto „Rambyno” ir „Šatrijos” tuntų Vasario 16-tos sueigoje.

Skautininkų įžodį pravesti 
buvo pakviestas v.s. V. Skrins- 
ka. Naujiesiems
paskautininkiams žaliuosius 
kaklaraiščius užrišo „Ram
byno” tunto tuntininkas s. Algis 
Senkus, asistuojant skau- 
tininkių draugovės drau- 
gininkei ps. I. Punkrienei. Buvo 
daug sveikinimų, bet gražiau
sias turbūt buvo Ričardo mo
čiutės vs V. Kalendrienės. Ji, 
nors ir silpnos sveikatos, nuošir
džiai skautiškai sveikino abu 
naujus paskautininkus. Padė
kos ordinu buvo apdovanotas il

gametis tunto iždininkas v. S. 
Sendžikas, o rėmėjai A. Kalen
dra ir L. Garbaliauskas ap
dovanoti Už Nuopelnus ordinu 
su rėmėjo kaspinu.

Sueiga buvo baigta visiems 
skautiškam rate supintomis 
rankomis giedant „Lietuva 
brangi” ir „Ateina naktis”.

M.
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— Dėde, ar moki angliškai? — 
klausia j Ameriką atvažiavęs sū
nėnas.

— Koks klausimas! Žinoma, 
kad moku. Aš jau 50 metų gyve
nu Amerikoj.

— Tai kaip bus lietuviškai 
don’t know?

— Aš nežinau.
— Nežinai, matai, o dar pyksti, 

kai klausiu, ar moki angliškai.

Vaikas.
Tai dar supratimas!

Mama, aš jau daugiau neisiu
mokyklą.

Motina. Kodėl?
Vaikas. O kad mūsų mokytojas nie

kus kalba: vakar sakė, kad šeši ir šeši 
yra dvylika, o šiandien sako, kad devyni 
ir trys taip pat yra dvylika.

Pavyzdingas mokinys.
— Kurią vietą užimi mokykloje?
— Esu priešpaskutinis.'
— O kas paskutinis?
Jo jau nėra: dar pernai išvarė iš mo- 

yklos.

_ Nebeieškok degtukų. Čia ateina 
vyras, kuris moka uždegti ugnį su 
pagaliukais.

Meškeriotojas tupi ant upės 
kranto ir laukia. Eina pro šalį se
nutė ir sako jam:

— Man atrodo nežmoniškai 
žiauru, kad vargšę žuvelę kabliu
ku už burnos traukiat. Jai skau
da...

Pyktelėjęs meškeriotojas atrė- 
a:
— Nieko jai neatsitiktų, jei mo

kėtų laikyti burną užčiauptą.

Dvi dienas lijo, o treįia diena 
išeidamas iš palapinės
- Kam tau tie kaliošai? Šiandien 
. Nesirūpinkite. Balą aš kur nors

labai graži. Bet vilV:,,u„c .tukas visvien aunasi kaliošus prieš

sausa.
surasiu.

28


	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0001
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0002
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0003
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0004
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0005
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0006
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0007
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0008
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0009
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0010
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0011
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0012
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0013
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0014
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0015
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0016
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0017
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0018
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0019
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0020
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0021
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0022
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0023
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0024
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0025
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0026
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0027
	1992-Nr04-SKAUTU-AIDAS_0028

