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(Pabaiga)
1991-ųjų metų mūsų stovyklą, 

o kartu ir mus visus, užgriuvo 
labai netikėtai didžiulė audra. 
Rytą atsikėlę turėjome viską 
greitai susidėti į neperšlam
pamus maišus. Susitvarkę nu
bėgome padėti vilkiukams. Dir
bome greitai, nes vėjas jau labai 
šėlo. Atlikę visus reikalingus 
darbus nuskubėjome į valgyklą.
Tai matyt, galvojau, yra ir gam-
tos krikštas man įstojimo į 
skautus proga. Visą dieną iš
buvome valgykloje, nes vėjas 
siaubingai siautė. Vertė 
medžius. Lietus pylė be susto
jimo. Telkšnojo didžiulės pelkės. 
Visą dieną valgykloje žaidėme, 
pynėme iš vielelių, dainavome 
lietuviškas ir skautiškas dainas, 
kalbėjomės ir valgėme. Vienu 
metu aš nuėjau prie lango. Žiū
rėdamas į ežero bangas prisi
miniau, kaip prieš vienuolika 
metų aš su tėveliais buvau bai
darėje didžiulio Baluošo ežero 
viduryje. Tada irgi netikėtai 
pakilo audra ir stengėsi mus 
apversti. Mano tėvai, kai mes 
gyvenome Lietuvoje, kiekvieną 
vasarą keliaudavo prie Ignali
nos ir plaukdavo po ežerus, o 
nakčiai statydavo palapinę, per
miegodavo ir vėl plaukdavo. 
Pirmą kartą pasiėmė mane, kai 
aš buvau ketverių metų. Ir tada 
buvo gamtos krikštas man, pir
mą kartą išplaukusiam į ežerus. 
Dar toks tebebuvau, kad ir la
šinius, eidamas paežere, pame
čiau, kuriuos eidami iš paskos 
atrado tėvai. Aš džiaugdavausi 
visada plaukdamas baidare, 

miegodamas palapinėje, eida
mas mišku ir sakydavau, kad 
esu skautas.

Lietuvoje apie skautus man 
pasakodavo tik tėvai, nes 
skautų tada negalėjo būti. Aš 
džiaugiausi: pagaliau, mano 
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svajonė išsipildė ir aš jau esu 
tikras skautas. Netoliese vėtra 
vėl nulaužė medį. Gaila vėtros 
išverstų medžių. Nuėjau pas 
savo draugus ir įsijungiau į žai
džiamą žaidimą.

J»Av..
K. M.
•Ife.UOi'
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Po vakarienei pradėjome 
ruoštis nakčiai. Manėme ir 
naktį praleisti valgykloje. Bet 
netikėtai audrai greitai nutilus, 
mes sugrįžome į savo pastovyk
lę. Daug buvo išverstų medžių. 
Pilna vandens. Pradėjome tvar
kyti pastovyklę. Rinkome aud- 

■ ros išverstus medžius, lupome 
nuo jų žievę. Užsikūrėme laužą, 
nes jau buvo tamsu. Padėjome 
ir vilkiukams susitvarkyti. O 
kitą dieną turėjome daug darbo, 
kol sutvarkėme audros padary
tą žalą. Po audros visas miškas 
atgijo, vėl čiulbėjo paukščiai. 
Audra nebepasikartojo, vėl 
atšilo ir visos kitos dienos buvo 
šiltos ir įdomios. Mes žaisda
vome su vilkiukais, padėdavo
me vilkiukų vadovams, tvarky-

• davome savo pastovyklę.
Visada laukdavau pasivaikš

čiojimų su kunigu Saulaičių. Jis 
mums labai įdomiai pasakodavo 
apie įvairius gyvūnus, vabalus, 
augalus, akmenis, medžius, 
paukščius. Mums patikdavo 
klausytis kunigo Saulaičo pa
sakojimų. Jis visada būdavo 
linksmas. Ir mūsų visų nuotai
ka būdavo nuostabi.

Labai man patiko žaisti su 
vilkiukais, padėti vilkiukų 
vadovams. Labai linksmi ir 
įdomūs tie vilkiukai. O vienas 
ių buvo tikras keistuolis. Jis 
visada eidavo ne-takeliu, o ten, 
kur tik daugiau purvo ir žolės. 
Visadū avėjo dviem skirtingais 
batais. Jei kas jo paklausdavo, 
kodėl jis taip daro, jis at
sakydavo, kad vienas batas yra 
bristi per purvą, o kitas — bė
gimui. Žodį bėgimui jis pasa
kydavo angliškai ir tai skam
bėdavo labai juokingai, bet at
virai ir nuoširdžiai.

Pamenu dar vieną linksmą 
atsitikimą. Miegu ir lyg girdžiu 
klausimą: „kelinta dabar valan
da?” Maniau, kad jau rytas, o 

atrodė, kad visai neseniai 
užmigau. Apsimiegojęs atsike
liu, lauke tamsu, tik matau 
degančią lemputę. Negalėjau 
nieko suprasti, bet vėl išgirdau 
tą patį klausimą: „kelinta dabar 
valanda?” Ogi mano palapinė
je stovi vilkiukas su lempute. 
Rimtai manęs klausė, rimtai ir 
atsakiau. Buvo dar tik pirma 
valanda nakties. O aš jau 
maniau, kad rytas.

Stovykloje visos dienos buvo
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(Kai pučia Šaltas vėjas, 

Širdyje neramu, 

siela taip pasiilgsta 

pavasario dieną.

(Pabosta baisiai miestas, 

dulkėtas, nejaukus, 

ir norisi keliauti 

į miškd, i laukius... 

įdomios. Tik gaila, kad labai 
greit prabėgo ta savaitė. Ne
nepastebėjau, kaip išsiri
kiavome stovyklos uždarymui. 
Sudėti daiktai, nusiminę drau
gai, kad jau reikia skirtis, 
nuleistos vėliavos. Sakome 
vieni kitiems: „iki pasimatymo 
ateinančia. > metais”!

Tai buvo nuostabi stovykla. 
Šią stovyklą aš prisiminsiu visą 
gyvenimą. Išsipildė ir mano 
svajonė. Aš — skautas.

‘Tikrieji skautai, skautės 

be Žavinčios gamtos, 

lyg vyturiai pagauti, 

dainelių nedainuos.

‘Iiikjškyloj dainuojam 

gamtoje mums smagu, 

ir vėjų mes nebojam, 

piktų Šalnų nagų...
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LIETUVOJE 
______\

LIETUVOS PIETŲ KRAŠTO 
„ZERVYNOS“ ’92

SKAUTŲ STOVYKLA
Gražiame Dzūkų krašte, neto

li Varėnos, teka graži, šalta ir 
tyro vandens Ūlos upė. Upė sru
vena miškais ir lygiomis pievo
mis. Ši vietovė ir Ūlos upė yra 
Lietuvos miškų urėdijos ap
saugos zonoje.

Lietuvos skautų vienetai šioje 
vietovėje stovyklauja jau kelinti 
metai, Čia skautai turi gerą 
vardą, nes stovyklavietę visada 
tvarkingai palieka ir vykdo 
visus miškų urėdijos pareigūnų 
nurodymus.

Šiais metais, rugpjūčio 1-10 
dienomis, Zervynoje stovyklavo 

Zervynų stovykloje, Lietuvoje. Priekyje svečias iš Chicagos vs fil A. Paužuolis. 
II eit pirma iš kairės vs tn Stefa Gedgaudienė ir dalis stovyklautojų.

Marijampolės, Alytaus, Kauno 
ir Vilniaus skautai. Stovyklai 
vadovavo vyr. skautė Jūratė 
Ardzijauskaitė, Marijampolės 
skaučių vadovė. Stovyklavo 50 
sesių, brolių ir vadovų-ių. 
Stovyklą aplankė brolis An
tanas iš Chicagos ir filisteris L. 
Penikas iš New Yorko. Brolis 
Antanas praleido dvi dienas 
stovykloje ir pagelbėjo pravesti 
porą skautiškų užsiėmimų., 
Lietuvos skautiškas jaunimas 
labai domisi užsienio lietuvių 
skautų skautiška veikla ir jų 
teikiamas žinias noriai pritaiko 

savo sąlygoms.
Stovyklaujama buvo tikrai 

skautiškai — be jokių patogu
mų. Maistas buvo gaminamas 
lauke ant padarytos virykles, 
kūrenamos malkomis. Vandenį 
sėmėsi iš Ūlos upės, vanduo čia 
labai šaltas ir švarus, tinka 
gėrimui ir maisto gaminimui. 
Čia nebuvo bėgančio šilto 
vandens, prausyklų ii' kitų 
modernių įrengimų.

Stovyklautojai naudojosi šal
tuoju Ūlos vandeniu, arba 
eidavo maudytis į netoli esantį 
ežerą. Valgymui stalas buvo 
padarytas iš plonų rąstų. Buvo 
pastatyti įdomūs stovyklos var
tai, skelbimų „lenta”, kryžius ir 
šv. Mišioms laikyti stalas. 
Visiems pionerijos darbams 
vadovavo brolis Zenonas Rač
kauskas.

Stovyklos metu skautai,-ės 
ruošėsi patyrimo laipsniams, 
dalyvavo iškylose ir išklausė 
keletą skautiškų pranešimų. 
Visi dalyvavo gerojo darbelio 
atlikime, vieno kilometro 
diametre sukrovė į krūvas 
nugenėtas šakas. Šios, pušų 
šakos buvo nukirstos miško 
urėdijos patvarkymu, apsaugai 
nuo gaisrų. Vakarus praleisda
vo prie laužo-dainų, pasirodymų 
ir žaidimų sūkuryje. Laužų pasi
rodymai nedaug kuo skyrėsi 
nuo mūsų skautiškų laužų pasi
rodymų. Lietuvos skautų 
pasirodymai gal buvo pras
mingesni, linksmesni žaidimais 
ir dainomis.

Nebuvo užmirštas ir dvasinis 
auklėjimas. Šv. Mišias aukojo iš 
Varėnos atvykęs kunigas, įspū
dingai buvo atliekamos maldos 
prieš ir po valgio. Rytais, po 
vėliavos pakėlimo, buvo kalba
ma maldelė, prašant Dievo pa
laimos dienos darbuose, o 
vakarones užbaigdavo kun. St.
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Ylos patašyta giesme „Sutelk 
mus, Viešpatie” ir „Ateina 
naktis”.

Stovyklautojų sugyvenimas

buvo labai geras, nors stovykla
vo jaunimas iš keturių skirtingų 
miestų. Jie neklausia, kas ku
riai skautiškai grupei priklau
so, bet yra pasiryžę eiti skautų 
ideologijos keliais, tarnaudami 
Dievui, Tėvynei ir padėti beatsi- 
kūriančiam, okupantų nužmo
gintam Artimui. Iš šio sto
vyklaujančio jaunimo, išaugs 
naujoji Nepriklausomos Lietu
vos karta, pamilusi darbą, dorą, 
pareigą Dievui, Tautai sau ir 
Artimui. a. Paužuolis

Rytinė programa buvo pasi
ruošimas žaidimui. Po pietų bro
liai buvo paskirstyti į taria
mas Lietuvos ir Švedijos „ka
riuomenes”. Jie visi davė prie
saiką, pažadėdami ginti savo 
tėvynę. Sesės tapo gydytojomis 
arba gailestingomis seselėmis — 
slaugėmis. Sesių uždavinys bu
vo gydyti sužeistus kareivėlius. 
Žaidimo tikslas — išsaugoti savo 
krašto vėliavą.

Birutietės tuoj įtraukė mus į 
savo stovyklos programą. Tos 
dienos tema stovykloje buvo 
Lietuvos kariuomenė. Sesės ir 
broliai kartu lankė ta mintimi 
įruoštas stotis. Vienoje stotyje 
buvo mokoma žygiuoti. Mokė 
tuo tikslu stovyklon pakviestas 
Lietuvos kariuomenės karys. 
Kitose stotyse aiškino apie 
Lietuvos kariuomenės ir laivy
no praeitį.

Smagu buvo aplankyti skau
tus ir skautes Lietuvoje. Pama
čiau, kad ir jų stovyklos yra 
panašios į mūsų stovyklas.

LANKIAUSI LIETUVOS 
SKAUTŲ STOVYKLOJE

Šią vasarą aš turėjau progos 
aplankyti skautų stovyklą Lie
tuvoje. Tai buvo Kauno rajono 
stovykla Lazdėnuose, maždaug 
pusiaukėjĮėje tarp Kauno ir 
Vilniaus/Toje stovykloje, kaip 
ir mūsų Rako stovyklavietėje, 
kartu stovyklavo sausumos ir 
jūrų skautai.

Mus — mane, mano mamytę 
Viligailę Lendraitienę ir se
sutę — ūdrytę Nidą kaunie
tės priėmė labai gražiai. Birutės 
pastovyklės sesėms buvo labai 
įdomu,kaip mes skautaująme

Chicagoje. Buvau atsivežusi 
nuotraukų. Sesėms labai patiko 
pamatyti nuotraukas, kurios 
rodė, kaip mes Amerikoje išky
laujame, stovyklaujame, ką

Vair. Lina Lendraitytė
„Nerijos” tuntas

darome sueigose.

Viešnios iš Chicagos — jps Viligailė Lendraitienė (II eil. viduryje) ir vair. Lina Lendraitytė (II 
eil. antra iš dešinės) su Birutės draugovės sesėmis Lazdėnų stovykloje, Lietuvoje.

6



KERNAVĖS
STOVYKLA

PILIAKALNIŲ 
PAPĖDĖJE...

Automobilis rieda Lietuvos 
keliu pro gražias sodybas ir nuo 
kaitros apgeltusius laukus 
Kernavės link. Kaip džiugu! 
Chicagos kernavietė lankysis 
Kernavės vardo skautų ir 
skaučių stovykloje Kernavės 
piliakalnių papėdėje! Drauge 
važiuojanti sesė Monika, sesių 
pastovyklės „Laiptai į Dangų” 
viršininkė, pasakoja, kad jau 
kelinti metai, kaip Vilniaus 
skaučių ir skautų draugovės 
stovyklauja Kernavės pušyne. 
Be buitinių darbų bei skautiškų 
užsiėmimų, visi stovyklautojai 
kas dieną kelias valandas 
atlieka archeologinius 
kasinėjimo darbus toj vietoj, kur 
kadaise stovėjo garsioji 
Kernavė.

Atrodo, po labai trumpo laiko 
pasiekiame Kernavės bažnyčią 
ir tuojau už jos, pušyne — 
stovykla. Nedidelė, iš viso gal 
40 sesių ir brolių su vadovais, 
bet labai gražiai, skautiškai 
įrengta. Stovi dideli, bendri 
stovykliniai vartai, papuoštas 
kryžius ir iš rąstų pastatyta 
valgykla. Valgykla apgaubta 
brezentu — palapinę, kurioje 
kas vakarą vyksta „palapinės 
teatras”. Tiek sesių, tiek brolių 
rajonai tvarkingai įruošti su 
savo individualiais papuo
šimais, lapinėmis, rūbinėmis ir 
rištais stalais.

Koks šiltas sesės iš toli su
tikimas! Kiekvienas nori ką 
nors parodyti, papasakoti, 
paklausti. Neatrodo, kad pirmą 
kartą susitikome, bet kartu 
skautaujame ir stovyklaujame

“Kernavės" stovyklos sesių pastovyklės “Laiptai į dangų” . Stovyklautojos su 
pastovyklės viršininke sese Monika Girčyte (trečia iš kairės)

jau daug metų! Nudžiugino pir
mos sesės, kurią stovykloje 
pamačiau, apsirengimas — 
mėlynas treningas su geltonu 
užrašu „Kernavė”. Be abejo, tai 
dovana kemavietės iš Chicagos. 
Smagu buvo pasėdėti drauge 
valgykloje prie rąstų stalo ir 
vaišintis brolių ir sesių pa
gaminta vakariene — koše, 
užgeriant skania žolelių arbata.

Vėliavų nuleidimas, raportai. 
Nejaugi tikrai aš stoviu 
Lietuvos miške, netoli tos vie
tos, kurios vardu pavadintam 
tuntui Chicagoje priklausau ir 
turėjau garbę vadovauti, dabar 
priimu Lietuvos sesių rapor
tus?! „Sese, parvešk nuo mūsų 
linkėjimus sesėms ir broliams 
Amerikoje”, buvo atsi
sveikinimo žodžiai brolio 
Rolando.

Ne tik išsivežiau linkėjimus, 
bet prisiminimus jų linksmų 
dainų žygiuojant; matau jų 
kruopštu darbą šveičiant 
aprūkusį juodą puodą; girdžiu 
susirūpinusių vadovų pokalbį, 
kaip reikės nupirkti vaikams 

pieno, kai ūkininkas prašo 20 
rublių už vieną litrą. 
Nepamiršiu jų pasiryžimo toliau 
skautauti ir dirbti su jaunimu, 
nepaisant vyresniųjų nesu- 
*• .imu ir tą didelį troškimą 
ateinančių metų Jubiliejinėje ar 
Tautinėje stovykloje dalyvauti 
kaip vieningas, mišrus Vilniaus 
„Kernavės” tuntas su tvar
kingai uniformuotu skautišku 
jaunimu.

sesė Rita Penčylienė
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msiminimai
Laikas skuba lekia, 
nešinas džiaugsmą ir liūdesį. 
Bet li^ka prisiminimai
Tu prisimeni jūrą, saulėlydį, kaitrą, 
Tu prisimeni pamoką, pirmąją raidę, 
kt rią parašei tokią kreivą. . .

Taip. . . Gyvenimas skuba ir niekur 
nestoja,
palikdamas skausmo ir džiaugsmo 

, žymes,
Ir tu, užsimerkęs sau tyli® galvoji,. 
Kad gyvenimo nereikia ieškoti — 
jis pats mus atras.

Rasa Bukeiytė. 14 m.
Panevėžio gimnazija
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^SNAPAI

GERASIS
DARBELIS

Mamytė Giedrę dažnai siųsdavo į 
krautuvę. Giedrė visada 
džiaugdavosi, kad gali mamytei 
padėti kokiu nors būdu. Šiandien ji 
vėl linksmai pasišokinėdama skubėjo 
j krautuvę. Ši kartą priedo ji buvo 
gavusi dešimti centų nusipirkti sau 
saldainių.

Giedrė pasuko eiti kita gatve, 
kurioje buvo krautuvėj Eidama pro 
vienus namus ji pamatė, kad pro 
langą ėjo siaura dūmų juostelė. 
Pirmoji jos mintis buvo „Gaisras! 
Kuo greičiau iš čia pabėgti.” Bet 
staiga p sustojo: „Gal tame name yra 
kas nors reikalingas pagalbos?”

Pribėgusi prie durų, pasibeldė. 
Niekam neatsakius, Giedrė smarkiai 
pastūmė duris. Apytamsiam 
prieškambaryje sėdėjo ant žemės 
verkdami du vaikučiai. Iš virtuvės 
eidami dūmai pilku debesiu dengė 
lubas. „Mamytė!” — suriko abu 
vaikučiai ir staiga nutilo išsigandę. 
„Kur jūsų mama?” — paklausė 
Giedrė. „Ji išėjo pas kaimynus ir 
liepė niekur neiti” — atsakė 
mergaitė. Giedrė pasiėmė mažesni 
ant rankų, o jo sesutę už rankos ir 
išbėgo į lauką. Greitai pasileido bėgti 
j krautuvę su abiem vaikais. Su 
dešimtuku, kur buvo gavusi 
saldainiams nusipirkti, paskambino 
gaisrininkams. Atvažiavus 
gaisrininkams, dūmai veržėsi 
kamuoliais laukan. . . Jauna moteris 
atskubėjo gatve verkdama: „Mano 
vaikai, mano vaikai viduje!” 
Gaisrininkai ją nuramino paaiškin
dami, kad viena mergaitė (parodė j

1 — gulbės nebylės, 2 — paprasto
jo pelikano, 3 — didžiosios kuolingos, 4 — 
avocetės, 5 — pušinio kryžiasnapio, 6 — 
uolinio karvelio, 7 — uodegotojo plėšiko, 
8 — plonasnapio pufino, 9 — kilniojo ere
lio, 10 — gimovės, 11 — flamingo, 12 — 
indiškojo ragasnapio, 13 — papūgos aros, 
14 — lėlio, 15 — tukano

Giedrę) buvo išgelbėjusi abu vaikus 
ir kartu namą, pranešdama apie tai 
gaisrininkams. Mamos dėkingumas 
buvo neapsakomas. Paklausta vieno 
gaisrininko kodėl ji taip pasielgė, 
Giedrė atsakė: „Aš esu jūrų skautė. 
Šis mėnuo yra mūsų gerojo darbelio 
mėnuo. Išgelbėdama du vaikučius aš 
tik vykdžiau duotą pasižadėjimą. . . 
ir kasdien padaryti po gerą darbelį”.

Mes irgi turėtumėm daryti ger
uosius darbelius. Jie nebūtinai turi 
būti tokie dideli kaip Giedrės, bet visi 
turėtų išreikšti meilę „Dievui, 
Tėvynei, Artimui ir Jūrai”.

Živilė Bilaišytė, 12 m. amžiaus.

Iš Lietuvių Jūrų Skautijos leidinio 
„Juodkrantės kūlgrinda” Nr. 2. 1963 
m. ... _
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PIETŲ AMERIKOJE yra virš 
80.000 skautų, kurių 80 % yra 
juodi. Nuo 1977 metų sąjūdis 
priima visus berniukus ir tikimasi 
per 5 m. turėti jau milijoną narių, 
nes ateities vadovai bus pripratę 
mišrių rasių vienetuose skautauti, 
bendrauti. Įkūrėjo dieną (vasario 
22) šios šalies skautai ir sąjunga 
prisiekia siekti taikos, vienybės, 
damos, kad visi galėtų gyventi, 
dirbti ir žaisti be baimės.

BANGLADEŠE nuo 1986 m. 
Australijos skautai vyčiai pasiuntė 
13 grupių ugdyti svetingumą 
kaimuose, rūpintis skiepais, 
mokyti kaip parūpinti švaraus 
vandens, stato tualetus ir kit. Ir šie 
ir °orėjos skautai vyčiai (nuo
1990) dirba su vietiniais skautais 
ir skautėmis lankydami šeimas, 
žaidimais mokydami vaikus ir 
suaugusius apie sveikatą. 
Aplankomi ir anksčiau aptarnauti 
kaimai, kad patikrinti vaikučių 
sveikatą ir higieniškus įrengimus.

PASAULIO SKAUTŲ 
SĄJŪDIS (WOSM) dalyvavo 
Rio de Janeire, Brazilijoje, 1992 
ekologijos konferencijoje ir 
pasaulio skautai atšventė Pasaulio 
globos dieną birželio 5.

ŽALVARIO VILKAS 
vienintelis pasaulinis skautų 
žymuo, teikiamas skautijai 
nusipelniusiems asmenims. 
Pirmąjį tokį žymenį 1935 m. 
Pasaulio skautų komitetas įteikė 
įkūrėjui Baden-Povelliui, o 1992 
m. žymuo įteiktas skautininkams 
iš JAV, D. Britanijos, Graikijos, 
Japonijos, Zimbabvės ir Filipinų.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
700.000 skautų sąjungos narių 
pirmą kartą nuo 1930 m. 
dalyvauja lėšų vajuje, kad 
sąjunga galėtų pasiekti ir 
patarnauti didmiesčių vaikams. 
Vajaus proga buvo surengta 
“didžiausia pasaulyje arbatėlė”, 
dviračių bei plaukimo maratonai, 
pasodinta 500.000 medelių. Vajų 
lydi ritminis himnas pagal “rap” 
stilių ir šūkis yra “ Būk skautas, 
ne sumautas”.

SENEGALO skautai ir 
skautės apsiėmė atgaivinti Mboro 
ežerą, talkininkaudami 
valstybinei parkų įstaigai. Tenka 
išravėti piktžoles, valyti, sodinti 
kelių rūšių palmes pakrantėse.

ALBANIJOJE skautai 
pasirodė 1991 m. po 
dešimtmečius trukusios 
pertraukos. Išvertė savo kalbon 
WOSM (Pasaulinio skautų 

sąjūdžio) knygelę “Skautybė 
yra...”. Jaunimo programai rengti 
seminarą pravedė W0SM 
pareigūnas, o albaniečių būrys 
aplankė W0SM būstinę 
Šveicarijoje.

BOLIVIJOJE pasaulio 
skautų organizacija ir Raudonasis 
kryžius pravedė kursus 35-iems 
dalyviams iš Bolivijos, 
Kolumbijos, Ekvatoriaus, Peru ir 
Venesuelos apie AIDS ligą pagal 
W0SM/RK leidinį “Action for 
Youth”.

PASAULIO SKAUTŲ sąjūdis 
remia “pasaulį be tabako”,
dalyvaudamas 8-toje pasaulinėje 
Pasaulio sveikatos organizacijos 
WHO pasitarime Argentinoje. 
1000 įvairių vienetų bei sveikatos 
KANADOS SKAUTAI PER 20 
METŲ PASODINO DAUGIAU 
45 MILIJONŲ MEDELIŲ 
PARKUOSE, MIŠKUOSE,

SKAUTYBĖ IR APLINKA - 
pirmasis Pasaulinio skautų biuro 
naujojo Studijų centro leidinys 
yra apie skautijos įnašą gamtos
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globai ir apie pasaulio skautybės 
gaires gamtos globos bei 
apsaugos srityje.

DRAMBLIO KAULO
KRANTE panašios studijų dienos 
iškėlė skautų ir Raudonojo 
kryžiaus jaunimo vaidmenį. 
Pamokė šioje šalyje AIDS ligą 
sulaikyti ir jaunimo 
sąmoningumą kelti.

KANADOSskautai per 20 
metų pasodino daugiau 45 
milijonų medelių parkuose, 
miškuose, apleistose vietose, 
miestuose; dažniausiai balandžio 
ir gegužės mėnesiais. Medeliai 
apsaugo žemę, parūpina 
gyvūnams pastogę, gryną orą, 
grožį, kovoja prieš žemės šilimą.

JUNGTINĖS TAUTOS 1994 
metus paskelbė Pasauliniais 
šeimos metais su šūkiu “Šeima - 
šaltinis ir atsakomybė 
kintančiame pasaulyje”, o metų 
simbolis rodo pastogę, 
apsaugojančią širdį, tai yra, 
namus, šilimą, rūpestį vienas kitu, 

saugumą, bendrumą ir pakantą. 
Ženklelyje atvirumas reiškia, 
atvirumą visuomenei, kitoms 
bendruomenėms, savo šaliai ir 
pasauliu. TŠM programoje bus 
stengiamasi pabrėžti vyrų bei 
moterų vaidmenį šeimoje, 
rūpintis neturtingomis šeimomis, 
bedarbiais, gausiomis šeimomis, 
švietimu, vaikų priežiūra, 
susitaikinimu, seneliAis ir luošais. 
Įvykiai už šeimos ribų susilpnina 
šeimą, ji nebėra pajėgi stipriai 
laikytis, todėl šių metų programa 
pabrėžia visuomenės natūralų ir ir 
esminį pagrindą - šeimą, 
pagarbą žmogaus teisėms ir 
laisvėms šeimoje. Skautai 
pasaulyje TŠM programose uoliai 
dalyvaus.

AUSTRALIJOS Queensland 
skautai surinko lėšų, kad galėtų 
atsikviesti 54 jaunuolius tarp 11 ir 
14 metų iš Černobylio, kad jie 
praleistų mėnesį Australijoje. 
Skautai įgija “Černobylio vaikų” 
žymenį, kai paruošia planą 
lėšoms kelti.

INDIJOJE vis plinta 
raštingumo vajai. Skautai ir 
skautės apsiima ištisus metus 
vieną suaugusį žmogų mokyti 
skaityti ir rašyti tose apylinkėse, 
kur du trečdaliai dar yra 
neraštingi.

AZIJOS ir Ramiojo 
vandenyno pakraščio 11 skautų 
sąjungų pasiuntė 35 profesionalus 
skautininkus dalyvauti 16-os 
dienų kursuose Filipinuose apie 
skautų organizacijos
administravimą, gaires ir 
programą, suaugusių vaidmenį 
skautijoje, bendruomeninį 
ugdymą skautuose.

EGIPTE patys skautai ir 
skautės’ mokosi apie asmeninę 
šva®a, maitinimąsi, skiepus, 
maisto priežiūrą, šiukšlių 
tvarkymą, kad galėtų kaimuose 

vaizdinėmis priemonėmis bei 
savo pavyzdžiu mokyti apie 
sveiatą ir sveikatingumą.

JOTA - skautiška radijo 
bangomis džiamborė - įvyksta 
spalio 17-18 d. savaitgalį. 35-tasis 
skautiškų r¥šių tinklas šį kartą 
remiamas pasaulinės didžiųjų 
bokštų federacijos.

LIETUVA, Latvija, Estija, 
kaip j ir Albanija, Ukraina ir 
Jugoslavija dalyvavo 14-toje 
Europos skautų konferencijoje 
Helsingborge Švedijoje gegužės 
mėn. Be šių 12 sąjungų buvo 25 
sąjungos, W0SM narės. Tartasi 
dėl pasaulinių skautų ir skaučių 
organizacijų bendravimo 
Europoje. Ten pat vyko ir 7-toji 
Europos skautų bei skaučių 
konferencija “Skautavimas - 
vaizdinys Europai”, atidaryta 
Švedijos karaliaus
Karolio XVI Gustavo. Tokios 
konferencijos sekantį kartą į vyks 
1995 m. Salzburge, Austrijoje.

ŠKOTIJOS vilkiukai (ten 
vadinami 1 bebriukai)
suorganizavo pieštukų vajų 
Gambijos mokykloms, kurias 
prityrę skautai iš Škotijos pastatė 
Afrikos šalyje.

BULGARIJOS skautų 
atkūrimą po 50 m. komunizmo 
parėmė Robert Wall fondas 
Anglijoje. Bulgarijoje skautybė 
buvo beveik nežinoma po jos 
veiklos 1924-1940. Fondas 
parėmė ir Rumunijos skautų 
kūrimąsi.

n
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Tu, mano motinėle, 
Močiute sengalvėle. 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai, 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Naktužę ant rankelių, 
Dienužę ant akelių,— 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užaugimai, 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.

TU, MANO MOTINĖLĖ

W M
Pražiūrėjai akeles, 
Prarymojai rankeles,— 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai, 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.

Nenudirbai darbelių, 
Nemiegojai naktelių,— 
Gana pailsai, nuvargai. 
Kol mane užauginai, 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.

ATSKREND SAKALĖLIS
st. Šimkus

Liaudies dama

Atskrend saka-lė -lis per ža-lią gi--

Atskrend sakalėlis per žalią girelę.
Atmušė sparnelius j sausą eglelę. 2 k.

Pažiūrėk, mergele, į šitą eglelę.
Kai pradės žaliuoti, tai tu būsi mano. 2 k.

Eglelė nudžiuvus žaliuoti pradėjo,
Kur gi tas bernelis, kurs mane mylėjo? 2 k.
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LSS PIRMUOS NARIAI
PAS LIETUVOS 

SKAUTUS
Kelionės į Lietuvą 

tikslai

Jau pernai pradėta planuoti 
Pirmijos narių kelionė pas 
Lietuvos skautus įvyko liepos 
mėn. antroje pusėje. LSS Pir
mijos akivaizdiniame posėdyje, 
š.m. vasario 29 d., buvo galu
tinai nutarta aplankyti Lietu
vos Skautų sąjungos vadovus. 
Buvo numatyta tartis 
jubiliejinių metų programų ir 
tolesnio bendravimo reikalais. 
Įvykiams pakrypus kita kryp
timi, Lietuvoje susiformavo trys 
atskiros skautų vadovybės 
grupės. Pasikeitus padėčiai 
Pirmijoje, nutarėme vykdyti 
ankstesnius planus ir kalbėtis 
su visų grupių vadovybėmis. Su- 
statėm lankymosi programą ir 
per mūsų ryšininkę Vilniuje 
sutarėme su trijų grupių vado
vais laiką ir vietoves pasitari
mams.

Į Lietuvą keliavo Pirmijos na
riai; v.s. B. Banaitienė, v.s. G. 
Deveikis, v.s. fil. E. Korzonas, 
v.s. fil. K. Ječius ir v.s. fil. S. 
Miknaitis. Kelionės tikslas 
buvo: 1. Aptarti Jubiliejines sto
vyklas Lietuvoje ir „Rakė”. 2 
Diskutuoti tolesnį bendravimą.
3. Užmegzti ryšius tarp vienetų 
’r 4. Kiti reikalai.

Susitikimai ir pasitarimai 
su Lietuvos Skautų 

vadovybe

Nuvykusią Lietuvių Skautų 
sąjungos vadovybę priėmė 
Lietuvos Aukščiausiosios Tary
bos pirm prof. V. Landsbergis. 
Pasveikino ministras pirm. A. 
Abišala. Su vysk. Sigitu Tam- 
kevičium tarėmės vienos valan
dos pokalbyje. Taip pat buvo 
tartasi su „Vagos” leidyklos 
vyr. redaktorium dėl skautiškos 
knygos išleidimo. Dalyvavome 
skautų vadovų ir mokytojų sto
vykloje pajūryje prie Palangos. 
Aplankėme jaunų akademikų 
skautų stovyklą Kernavėje. 
Numatytomis temomis vyko šie 
pasitarimai:

1. Palangos stovykloje, daly
vaujant pirm. P. Ambrozaičiui, 
su Taryba ir Pirmija. Taip pat 
buvo apžiūrėta Jubiliejinei 
stovyklai siūlyta vieta.

2. Klaipėdoje tarėmės su 
Euro-skautų vadovybe.

3. Vilniuje tarėmės su pirm. 
A. Končium ir Pirmija. Taip pat 
buvo apžiūrėta „Gulbinų” 
stovykla.

4. Du pasitarimai įvyko 
Vilniuje, susidariusiai vado
vybių nesutarimų padėčiai 
išlyginti.

Vs Gediminas Deveikis Brolijos 
Vyriausias skautininkas

Buvo tartasi asmeniškai 
Kaune ir Vilniuje su keletu 
buvusių ir esančių pareigose 
Lietuvos skautijos vadovų.

Pasitarimuose raginome 
ieškoti būdų panaikinti skilimą 
k zisoms grupėms pabrėžėme, 
. *ad galėsime dalyvauti tik 
vienoje stovykloje. Stipriai 
raginome ruošti vieną bendrą 
Jubiliejinę stovyklą Lietuvoje. 
Buvo pasiūlytos šiai stovyklai 
trys vietos. Pareiškėme savo 
nuomonę dėl vietovės 
parinkimo.

Tarėmės dėl galimybių at
sikviesti ir Lietuvos skautų 
vienetų vadovus į Jubiliejinę 
stovyklą „Rakė”. Buvo siūlyta 
ištirti kelionės galimybes laivu,
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kad sumažėtų išlaidos. Tarėmės 
bendrais Jubiliejinės stovyklos 
reikalais: kaip pavadinimas, 
ženklas, šūkis ir t.t.

Buvo tartasi dėl mūsų ir 
Lietuvos skautų,-čių vienetų 
bendravimo. Tačiau jis bus nu
spręstas ateinančiame akivaiz
diniame Pirmijos posėdyje, ku
riame sukoordinuosime Broli
jos, Seserijos, Akademikų ir 
Lietuvoje veikiančių skautų,-čių 
vienetų bendravimą. Tame 
posėdyje bus nuspręsta daugelis 
kitų šioje kelionėje iškilusių 
reikalų.

Bendravimas tarp LSS ir 
Lietuvos Skautijos

Lankantis Lietuvoje impo
navo daugelio jaunų skautų 
vadovų darbas skautų,-čių drau
govėse. Kai kurie dirba su 
skautų,-čių vienetais jau trejus 
metus. Daugelio mūsų disku
tuotų planų ir pasitarimų 
įgyvendinimas priklausys nuo 
skautiškai broliško sutarimo 
tarp Lietuvos skautų vado
vybių. Sklandus bendradarbia
vimas, tikime, vyks geros valios 
aplinkoje, kartu visiems broliš
kai sutariant, nes „skautas,-ė 
draugas savo artimui ir brolis 
kitam skautui”.

vs fil Sigitas Miknaitis
LS£> Pirmijos Pirmininkas

VYR. SKAUTAMS,ĖMS

PIRATAI. Žaidėjams paaiškinti: 
„Jūs esate muitinės tarnybos 
talkininkai, kurie seka piratus, iš 
savo laivo į krantą iškėlusius penkias 
dėžes lobio. Jie lėtai juda, nes vienas 
jų eina pasiremdamas lazda, 
paliekančia žymę take. Jūsų 
uždavinys — surasti piratų slėptuvę.

Jeigu piratai savo slėptuvėje 
išbus ilgiau negu dešimt minučių 
kartu su penkiomis turtų dėžėmis, 
piratai bus žaidimą laimėję. Žaidimo 
pabaiga bus atžymėta ilgu švilpesiu“.

Suprantama, kad žaidėjai turi 
apylinkę gerai pažinti — reikia 20-30 
min. abiems pusėms apsidairyti. Ir 
piratai hali sugalvoti sekėjus 
klaidingu keliu nuvesti. . .

SUDĖTINGI ĮSAKYMAI. 
Žaidžia šešios grupės — ne prieš 
vienas kitą, bet kartu, nežinodami, 
ką ir kaip kitos penkios grupės 
veikia. Kiekviena skiltis turi atsiekti 
du teigiamus tikslus irapsaugoti, kad 
kiti du dalykai neįvyktų. Šiame 
aprašyme panaudojami vietovardžiai 
turi būti pakeisti pagal stovyklavietę 
ar kitą žaidimo vietą. Žaidimų veikė
jai turi rūpestingai šį sudėtingą lauko 
žaidimą suplanuoti. Visoms skiltims 
nurodoma ta pati vieta susirinkti.

Pirmoji skiltis: I) įrenkite 
signalizavimo stotelę bent 4 metrus 
nuo žemės, kad jūsų skautas galėtų 
teisėjui pasiųsti žodžius „„Visada 
budėkite!“, 2) surinkite kiek tik galite 
skirtingų laukinių žiedų, 3) neleiskite 
niekam palapinių ar lapinių statyti, 4) 
neleiskite išvesti takelio Rambyno 
kalne.

Antroji skiltis: I) iš gamtos dalykų 
pastatykite šešiems asmenims 
pastogę Rambyno kalne, 2) 
nupieškite apylinkę ligi Gedimino 
slėnio — vaizdą nuoRambyno kalno,
3) neleiskite niekam skinti ir rinkti 
laukinių žiedų ir 4) neleiskite niekam 
vėliavų stieboRambyno kalne iškelti.

Trečioji skiltis: 1) Nuėję į Ram
byno kalną, aprašykite visa, ką kitos 
skiltys toje apylinkėje veikia. Labai 
svarbu pranešimą paruošti su nieku 
nekalbant ir niekam netrukdant.

Ketvirtoji skiltis: 1) Rambyno 
kalne pastatykite kiek galite daugiau 
palapinių ir pastogių, 2) surinkite kuo 
daugiau skirtingų lapų pavyzdžių iš 
kalno apylinkės, 3) neleiskite niekam 
signalizacijos stotelės kalne įrengti,
4) neleiskite vaizdo nuoRambynoligi

Gedimino slėnio nupiešti.
Penktoji- skiltis: 1) Surinkite kuo 

daugiau nukritusių rąstų iš visos 
Rambyno kalno apylinkės ir 
sukraukite krūvą kalno aikštės 
viduryje, 2) pastatykite vėliavai 
stiebą ir iškelkite savo skilties gairelę, 
3) neleiskite niekam pastogės ar 
lapinės Rambyne pastatyti ir 4) 
neleiskite akies nuotraukos 
(žemėlapio) nupiešti.

2

14



Šeštoji skiltis: 1) nupieškite Ram-. 
byno kalno akies nuotrauką ir 
pažymėkite šiame žemėlapyje 
didesniuosius medžius, 2) kreida 
pažymėkite takelį per visąRambyno 
kalną nuo rytų ligi vakarų (strėlės 
pieštinos ant medžių maždaug akių 
aukštyje), 3) neleiskite niekam 
sukrauti kritusių rastų krūvos 
aikštės viduryje, 4) neleiskite niekam 
skinti medžių lapų ir juos rinkti.

ERDVĖLAIVIAI. Maždaug pusės 
mylios (800 metrų) atstumu pastatyti 
po kartoninį erdvėlaivį, prie kurio 
viršūnės priklijuoti mažą juodą 
dėžutę. Žaidžia dvi grupės (galima 
pavadinti sugalvotos šalies 
pavadinimu), jų tarpe neutralus 
ruožas, kuriame yra Jungtinių Tautų 
Stebėtojų stotelė (čia — teisėjai, 
pirmosios pagalbos vaistinėlė, jei 
naktį — žibintas). Erdvėlaivį saugo 
nedaugiau keturių žaidėjų 20 metrų 
nuotolyje. Kiekvienas žaidėjas už 
diržo turi „gyvybę“ (įsikištą, bet 
nepririštą kaspiną), kurią gali atgauti 
iš JT stoties. Kraštai turi savo 
erdvėlaivį saugoti ir nuo priešingo 
erdvėlaivio atlupti juodąją (degtukų) 
dėžutę, be kurios erdvėlaivis 
nepakils. Jeigu priešo juodąją dėžutę 
nešinas skautas pagaunamas 
(ištraukiamas kaspinas), jis turi 
dėžutę atiduoti, o priešas savo 
dėž' ■ ę vėl priklijuoja prie erdvėlaivio. 
Ž'i ame negalima stumdytis ar eiti 
.'■utynių — jeigu kas nesilaiko 
•? '’■yklių, pranešti Jungtinėms 

utoms. Jeigu kas susižeidžia, 
’-an e ša JT. Žaidimas baigiasi, kai 
* švilpiama trumpai daug kartų.

Paliaubos tarp šalių atšvenčiamos 
užkandžiais. Jeigu žaidimas 
žaidžiamas naktį, galima prie 
erdvėlaivio pridėti cheminę šviesą 
(gaunamą skautų ar sporto par
duotuvėse). Būtų gerai komandoms 
išdalinti vietovės žemėlapį. Taškai: 
50 už priešininkų juodos dėžutės 
parnešimą į savo būstinę prie savo 
erdvėlaivio, 20 — jei žaidimo 
pabaigoje dar turi savo juodąją 
dėžutę, po 5 taškus už kiekvieną 
atimtą „gyvybę“ ir po 5 taškus atimti 
už kiekvieną prarastą „gyvybę“.

ERDVIET1S. „Erdvėlaivis 
nusileido kažkur dviejų kilometrų 
nuotolyje nuo būklo (ar 
stovyklavietės aikštės). Karo aviacija 
sako, kad išlipo tik vienas erdvės 
gyventojas, kuris draugiškai elgėsi su 
vieno ūkininko sūneliu, bet 
suaugusiems buvo nedraugiškas. 
Erdvietis nesupranta mūsų kalbos, 
nekalba, bet, atrodo, supranta 
judėsius. Jis lėtai vaikšto, nes turbūt 
jam trūksta deguonies čia žemėje. 
Karo aviacija mano, kad erdvietis 
bailus, todėl geriau skautams jo 
(ieškoti negu kareiviams. Ūkininkas 
pasakoja, kad erdvietis maždaug 180 
m aukščio, jo erdvės šalmas ir 
apranga yra iš plastmasės. Erdvietis 
maždaug kas minutę pašviečia 
mėlynu žibintu. Erdvietį suradę 
skautai turi jį parsivesti į būklą ar 
stovyklavietės raštinę. Erdviečio 
negalima paliesti, nes gali būti 
radioaktyvus, negalima ir jo žibinto 
liesti, nes tai gali būti jo gyvybei 
reikalingas prietaisas. Saugokitės 
kitų kraštų slapukų, apsirengusių 
kaip skautai.“

Čia žaidimo vedėjai gali kiek 
sudėtingiau visą reikalą išdėstyti. 
Reikėtų tokios apylinkės, kur galima 
slapstytis. Skiltys gauna žemėlapį, 
kuriame jų kiekvienai yra nurodyti 
skirtingi keliai į „erdvėlaivio“ 
nusileidimo vietą. Pats erdvės 
žmogus užsideda motociklininko 
šalmą ir plastmasinį maišą, pro kurį

iškiša rankas ir kojas. Elektrinė 
lemputė uždengiama mėlyna plėvele. 
Erdvietis turėtų būti skautams 
nepažįstamas žmogus (tėvas, 
skautas vytis, svečias). Skautai gali 
mėlyną šviesą pridengti nuo ..priešų“ 
akių, užstodami jos spindulius (bet 
niekad šviesos neliesdami), o erd
vietis kas minutę pašviečia po 
sekundę į keturias kompaso kryptis. 
Galima paprašyti kitų — skautų 
vyčių — uniformuotais vaikščioti po 
aplinką, Galima ir įvesti visai taip 
pai atrodanų erdvietį su ŽALIA 
šviesite —jeigu skautai nesiklausė 
apie šviesos spalvą, bandys šį 
parvesti, o žaliasis erdvietis vis 
apsigalvoja, nukrypsta, grįžta atgal ir 
1.1. 50 taškų už tikrojo erdviečio 
parvedimą, 25 taškai skilčiai, kurios 
visi nariai žaidime dalyvauja.

Vietoj mėlynos (ir žalios) šviesos, 
galima naudoti skautišką ir kitokį 
švilpuką. Po sudėtingų žaidimų 

visada aptariama jo eiga, nuotykiai ir 
kt.

PABĖGIMAS IS DŽIUNGLIŲ. 
„Stovyklos apylinkėje yra viena 
komanda (arba — dvi skiltys kartu).
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kuri atliko savo uždavinį ir turi 
sugrįžti į savo būstftię. Tačiau visi 
keliai žeme užkirsti. Todėl komanda 
nusprendę iš džiuhglių išsikelti pro 
balionu. Balionui reikalingos 
priemonės buvo anksčiau paslėptos 
trijose vietose, kurių viena saugo
jama komandos priešingų skilčių. 
Jūsų uždavinys yra sulaikyti ko
mandą, kad nepasigamintų baliono ir 
neišskristų iš džiunglių“.

Visi gauna nelabai smulkų 
žemėlapį. Komanda turi iš trijų vietų 
reikmenis surinkti, nusprendusi, kur 

viską surinks ir sudės. Komandos 
nariai turi mėlyną raikštį ant rankos, 
o kiti žaidėjai („priešai“) — raudoną. 
Siūlai — gyvybės, kurių galima per 
žaidimą tris prarasti (atgauti i Š t ei sėjų 
nurodytoje vieli’je). Komandos 
nariai gali prieiti prie bet kurio iš trijų 
sandėlių, bet priešai negali prieiti — 
turi būti bent 10 metrų nuotoliu 
(įskaitant nuo savo sandėlio, kurį 
saugo — o kiti du sandėliai nesaugo
jami).

Pirmajame sandėlyje padėtas 
vienas brezentas ir šešios virvės. 

Antrajame sandėlyje — keturi 2 m 
pagaliai. Priešo saugojamajame 
sandėlyje — maža statinė (tai yra, 
baliono karštam orui gaminti 
prietaisas) ir šešios virvės. Priešo 
saugojama vieta pažymėta raudona 
vėliavėle. Taškai: 10 už paimtą 
gyvybę, atimti 10 už prarastą gyvybę, 
50 komandai —jeigu surenka visus 
reikmenis balionui. 50 priešo 
vienetui, jeigu visus reikmenis 
nusineša į savo būstinę — saugojamą 
sandėlį.

(Žaidimai pagal kanadiečių ir 
australų skautų leidinėlius;.

Ne paslaptis, kad esamose sąlygose -vadovui yra 
nelengva. Vadovas yra pastatytas tarp vyresnės kartos, 
augusios Lietuvoje, ir vaikų ar jaunimo, bręstančio už 
Lietuvos ribų. Jis turi ir vienus, ir kitus gerai suprasti, 
kad jo veikla bent patenkinamai vystytųsi. Tokioje tar
pinio žmogaus rolėje iš tikrųjų yra sunku būti. Balan
suoti tarp senimo ir mažųjų reikia didelių gąbumų. Šitą 
sunkiąją vadovo padėtį įvertinant, nenuostabu, kad 
pasigirsta ir reformų klausimas. Yra nuomonių, kad 
reikėtų ieškoti skautybės darbui kitokių metodų. Yra 
pasisakymų už griežtą tradicinį lietuviškosios skautybės 
išlaikymą. Yra manančių, kad šiandieninio vadovo 
užduotis pirmų pirmiausia būtų skiepyti narių tarpe lie
tuviškumą,'t vyresnio amžiaus vadovams net paimant 
globoti skiltis ar būrelius. Svarstydami šiuos klausimus, 
vargu, ar Šiandien dar galėtume prieiti bendrų visiems 
vienetams, visiems rajonams ir vietovėms išvadų, Vargu 
ar galėtume reguliaminais ar patarimais nusmaigstyti 
gaires, nes gyvename laikotarpį, kuriame atskiros ini
ciatyvos gali daugiau laimėti, negu darbas pagal teo
retinius nuosprendžius. Todėl iš vadovo šiandien LAUK
TINA DAUGIAU KŪRYBIŠKUMO. Vadovas turi būti kū
rėjas. Pasikartojimai labai i|jjalina veiklos dirvą, ją 
ti.ek nusausina, kad daigeliai nebedygsta. Reikia kū
rybinio lietuvio tos dirvos atgaivinimui. Jei skautai-tės, 
vos dar pradėję skautauti, per eilę sueigų išgirsta ir 
mato vis tą patį, jei jau jie iš anksto žino, kas ten bus, 
kaip galima laukti,kad jie domėtųsi sueigomis, jų lauk
tų. Tas pats su stovyklomis, iškylomis, kitais visokiais 

parengimais, kaip skautoramomis, mugėmis ir t. t. 
Tik nauji dalykai mažuosius gali dominti, juos patrauk
ti. Kad ir vis tiek patys, jau seniai nusibodę žaidimai, 
vis tos ęačios dainelės, tie patys pasirodymai prie lau
žų, šimtus kartų matyti ir girdėti, kaip kokia užburta 
rutina tęsiasi iš vietovėj į vietovę, iŠ metų į metus - 
kaip tada galime laukti geresnio pasisekimo. Reikia 
daugiau galvoti ir planuoti iš anksto, reikia kurti, nes 
vadovavimas yra kūryba. Č. 5-

S. f ii. E. Meilus palinksmina vakaronėje 
Nuotrauka T. Meiluvienės
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SKAUTO ĮŽODIS 
INDĖNŲ KALBA

Prieš keletą metų tarp Amazonės 
indėnų dirbantis kun. Kazimieras 

Bėkšta, SDB, skautavęs Klaipėdoje 
ir Vokietijoje, „Skautų aido“ 

redaktoriui padavė garsiąją William
Tomkins knygelę ’’Indian Sign 

Language” — indėnų kalba judėsiais. 
Misionierius, pats mokąs indėnų 

kalbą ir dabartinę indėnų kalbą Pietų 

Amerikoje, pasiūlė, kad „Skautų 
aido“ skaitytojams būtų įdomu 

pasimokyti kalbos be žodžių, kuri 
labai tinka per žaidimus, skautiškas 

apeigas ir kaip slaptažodis tarp 
skautų ir skaučių.

• W. Tomkins prieš šimtą metų 
gyveno tarp Šiaurės Amerikos 
čiabuvių ir išleido keletą knygų — 
indėnų judėsiu žodyną. Žinodamas, 
kad mergaitėms ir berniukams 
įdomu, vieną knygą pasiuntė 
skautybės įkūrėjui Baden-Powelliui, 
kuris klitoriui parašė:

„Jau esu Jūsų knygą pasiūlęs 
skautams kitose šalyse su viltimi, kad 
jie susidomės indėnų kalba ir kad tai 
juos dar labiau draugiškai suartins. 
Jeigu Jūsų tyrinėjimas padės ugdyti 
pasaulyje draugiškumą, supratimą ir 
padės taip išvengti karų, Jūs tikrai 
būsite pasauliui padėjęs“.

Čia išrašytas skauto ir skautės 
įžodis. Aišku, nėra galūnių ir 
linksniuočių — judėsiu kalba 
tiesioginė. W. Tomkinso knygelę 
galima rasti muziejų krautuvėlėse, 
skautų parduotuvėse ir bibliotekose.
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NUOSTABOS AUSTRALIJOS GYVIAI
Australijoje gyvena visa eilė gyvūnų, kurių negalima 
sutikti kitose pasaulio šalyse.

KENGŪRA. Maždaug keturių 
pėdų ilgio. Sunki uodega padeda 
balansuoti, kada šokinėja iš medžio 
į medį.

DIDYSIS SKRUZDĖDIS. Dar 
vadinamas ežiu, bet nėra ežys. 
Jaunikliai išperimi iš kiaušinių. Minta 
skruzdėm ir termitais.

KAZUARAS. Stambus, skristi 
nemokąs paukštis. Apaugės 
juodom, į plaukus panašiom 
plunksnom. Piktas. Gali pašokti 6 
pėdas į aukštį. Bėga apie 40 milių 
per valandą. Gerai plaukia.

JŪROS SLIBINAS. Jūros 
arkliuko giminės. Jo savotiška 
švaizda padeda jam slėptis 
ūražolėse.

KOALA. Panašus į meškiuką, bet 
nėra meškų giminės. 2-3 pėdų, 30 
svarų. Gimsta labai mažyčiai. Minta 
tik tam tikrų eukaliptų lapais.

DRIEŽAS. Net šune jo bijo.
Karstosi po medžius.

WOMBAT. Labai gudrus kasėjas. 
Gali iškasti urvą iki 100 pėdų ilgio. 
Lengvai prijaukinamas.

BANDICOT .barsukas su sterble. 
Ilgom ausim. Labai stiprios 
užpakalinės kojos.

ANClASNAPIS. Vienas retųjų 
žinduolių. Jaunikliai išperimi iš 
’ Pušinių. Panašus į bebrą, ©erai 
jaukia.

LYRA Jis labai žinomas savo 
puikiomis plunksnomis ir sugebėjimu 
pan jgdžioti kitų paukščių balsus ir 
net žmogaus. Jis yra didžiausias 
medžiuose tupintįs paukštis.

KOOKABURA.Moka garsiai juoktis 
ir tuo gazdina kitus. Minta krabais, 
žiurkėm, pelėm ir šliužais.
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TAUTINIAI ŠOKIAI

Prancūzija Šveicarija

Vengrija Rusija Senovės Prancūzija ŠkotijaIspanija

Ceiloi} Siamas Indija Japonija Havajai

Graikija Amerika indėnai Afrika
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WtlSU DIDŽIOJI seimą

lh ROflXlVA

Užsibaigė sėkminga dviejų sa
vaičių skautų,-čių stovykla „Ro
muvoje”, ir jos dalyviai 
išsiskirstė į namus. Pirmą sa
vaitę „Mes esam ,Romuvos’ 
vaikai” palapinėse ir nameliuo
se gyveno 164, o antrą savaitę 
—• 152 skautai,-tės„ Iš viso 
registratorė v.s. D. Keršienė 
užregistravo 228 asmenis. 
Virtuvėje pirmą savaitę dirbo 7, 
o antrą — 6 šeimininkės. Mais
tas buvo skanus. Laužai lieps
nojo kiekvieną vakarą, aidėjo 
dainos ir šūkiai. Laužavedės 
pareigas atliko vyr. skautė In

ga Pivoriūtė. Stovykloje be 
plačios programos buvo skautų 
vyčių, vyr. skaučių, jūros budžių 
ir skautų įžodžiai. Prityrę skau
tai buvo išvykę trijų dienų 
iškylai į Algonquin parką, o 
jūros skautai buriavo „Lapės” 
ežere. Buvo paminėtas ir 
„Romuvos” 30-metis, ' į kurį 
buvo suvažiavę daug skau
tininkų ir svečių iš Toronto, 
keletas net iš Lietuvos. Šį 
minėjimą aplankė ir LSS-gos 
Pirmijos pirm. v.s. S. Miknaitis 
ir Seserijos V.S. v.s. B. Banai
tienė. Jie padarė pranešimus iš 
viešnagės Lietuvoje. Mišias 
atnašavo Prisikėlimo parap. 
klebonas kun. Augustinas 
Simanavičius, OFM. Nors 
dažnokai lijo, tačiau stovyk
lautojų geros nuotaikos nepa
keitė.

M.
Nuotraukos T. Meiluvienės
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EUROPOS RAJONAS
„BALTIJOS KELIAS”

LSS Europos rajono 43-ji 
stovykla „Baltijos kelias” įvyko 
š.m. liepos 25-rugpjūčio 1 d. 
Lietuvių sodyboje. Dalyvavo 70 
stovyklautojų. Vadovybę suda
rė:

J. Alkis — viršininkas, V. 
O’Brien — pavaduotojas, Tomas 
Dundzila — komendantas, 
Audra Gedmintaitė ir VI. 
Gedmintas — programos 
vadovai.

Stovykla buvo padalyta į 5 pa- 
stovykles: skautų „Geležinio 
Vilko” — vadovai Jonas Žilins
kas ir Povilas Markevičius, 
skaučių „Neringos” vadovė Ivo
na Julius-Jontaitė, vyr. židinie- 
čių „Birutės kalno” — vadovė 
Gajutė Valterytė-O’Brien, šei
mų „Mažosios Lietuvos” — 
vadovė Elena Augaitytė ir 
Alma Traškaitė, ir štabo pasto- 
vyklė „Atžilinas” — vadovas 
Vincas O’Brien. Maitinimu 
rūpinosi Kristina Markevičiu- 
tė-Harmes ir Brigita Beduls- 
kytė-Bishop. Joms talkino vy
resnieji vadovai ir vadovės. 
Dvasinę globą teikė kun. Alek
sandras Geryba. Ypač malonu 
buvo turėti svečią iš Vokietijos 
kun. Aleksandrą Hofmaną. Jo 
atnašautos vakarinės Mišios 
Sodybos sodelyje paliko didelį 
įspūdį visiems.

Stovykla praėjo geroje nuo
taikoje. Graži Sodybos gamta ir 
pu; us oras leido pravesti labai 
id .ną ir kruopščiai paruoštą 
rogramą, kurios pagrindinis 

t kslas buvo arčiau susipažinti 
... lietuvių tauta, jos istorija, 

.j eografija ir papročiais, atlie- 
ant uždavinius mišrių skilčių

1992 m.liepos 25 d.

sistemoje, praktiškų skautiSKų 
užsiėmimų eigoje. Be to, buvo 
pravesta įdomių ir jaunimui 
naudingų žygių, išvykų ir spor
to žaidimų. Buvo atlikta daug 
praktiškų pionerijos darbų, 
apie tai liudijo pastovyklių var
tai, įvairūs įrengimai ir papuo
šimai.

Ypatingą pasisekimą turėjo 
jaunučių (4-7 m.) pastovyklė 
„Mažoji Lietuva”, kur mažieji 
drauge su savo tėvais 
stovyklavo pagal jiems pri

taikytą programų skautiškų 
tradicijų dvasioje.

Stovyklautojus sveikino raštu 
vyr. skautininkas Gediminas 
Deveikis, vyr. skautininke Biru
tė Banaitienė, v.s. Juozas Mas- 
lauskas, LSS Vilniaus Krašto 
stovykla „Sartai 92”, Ramiojo 
Vandenyno (JAV) raj. stovykla 
„Rambynas”, Chicagos „Stel
mužės” stovykla, kun. S. Matu
lis „Šaltinio” vardu, S.B. Vait
kevičius, P. B. Varkala, E. ir R,
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LSS Europos rajono 43-ji stovykla „Baltijos kelias”, vykusi Lietuvių sodyboje, 
Anglijoje, skaučių „Neringos” pastovyklėn subūrė gražų darbščių sesių būrį.

Šovai, B. ir G. Zinkai, J. Bliū- 
džius Škotijos, liet, vardu, H. 
Vaineikis, J. Černius, ir Br. 
Puodžiūnienė savo skyrių 
vardu.

Stovyklos uždarymo metu 
žodžiu sveikino Lietuvos Amba
sados Londone patarėjas dr. An
tanas Nesavas, Lietuvių Namų 
bendrovės pirmininkas V. 
O’Brien ir DBLS pirm. Juozas 
Alkis.

Stovyklos proga buvo apdo
vanoti Pažangumo garbės žy
meniu Juozas Žilinskas, My
kolas Liudvigas ir Elena Augai-

CHICAGO
„PERKŪNO” 

DRAUGOVĖS 1992 M.
PAVASARIO VEIKLOS

APŽVALGA 

tytė, Vėliavos žymeniu — Zita 
Žilinskaitė. Į paskautininko 
laipsnį buvo pakeltas Matas 
Julius-Jotautas, į paskau- 
tininkės — Ivona Julius-Jotau- 
taitė.

Baigiant stovyklą Rajono 
vadas J. Alkis dėkojo DBLS 
skyriams ir visiems rėmėjams 
už aukas ir paramą stovyklai ir 
bendrai už pagalbą skautiškai 
veiklai D. Britanijoje kas tęsėsi 
nuo pat 1947 m. Reiškė padėką 
Sodybos vedėjams Heidi ir Vai
dotui Banaičiams už globą ir 
paramą stovyklos metu.

(Kovo - gegužės men. 
laikotarpis)

„Lituanicos” tunto „Perkūno” 
draugovės draugininkas fil. s. 
Donatas Ramanauskas praėju
siais skautiškos veiklos metais 
su „Skautybės kelio” skaity
tojais dalijosi jo vadovaujamos 
draugovės veiklos apžvalgomis. 
Čia pateikiama paskutinio 
prięšatostoginio metų ketvirčio 

apžvalga. Tikime, kad šios 
apžvalgos gali būti naudingos ir 
kitų vienetų vadovams (ypač 
mažiau patyrusiems) savo 
veiklą planuojant, (red).

Kovo 1 d. Chicagoje, Jaunimo 
centre, vyko tradicinė Kaziuko 
mugė. „Perkūno” draugovė jo
je pravedė automobilių ir lėktu
vų modelių loteriją. Be to, par
davinėjome karštą picą ir šaltus 
gėrimus. Nedaug pelno iš to 
turėjome, bet turėjome malonu
mo planuodami. Buvome gerai 
susiorganizavę ir visi kartu dir
bome.

Kovo 21-22 dienomis „Perkū
no” draugovės skautai atliko 
iškylą su nakvyne Starved Rock 
State Park, netoli Utica, Illi
nois. Išvažiuojant iš Chicagos 
smarkiai snigo. Pusiaukelėje 
sniegas pavirto į lietų, pakilo 
smarkus vėjas. Atvykę į numa
tytą stovyklavietę, apsirengę 
lietpalčiais skubiai statėmės 
palapines ir lauko virtuvei pa
stogę. Viskas vyko pagal planą, 
tik negalėjome turėti laužo. 
Brolis Andrius Utz pravedė 
įdomų naktinį žaidimą, po ku
rio visi skautai mielai grįžo į 
palapines ir šiltus miegmaišius.

Naktį oras gerokai atšalo, vėl 
pakilo vėjas. Rytą žemė buvo 
kietai sušalusi. Visi skubiai 
ruošėsi karštus pusryčius ir kro
vėsi reikmenis žygiui. Kiek
viena skiltis išėjo skirtingu 
taku žygin aplink parką.

Starved Rock vietovės vardas 
kilo iš indėnų legendos, pagal 
kurią, dviem indėnų gentims 
kariaujant, mažesnioji gentis 
įkopė į aukščiausią vietovės 
uolą ir gynėsi mėtydami 
akmenis į puolantį priešą. 
Didesnioji gentis apsupę tą uolą 
išlaikė besiginančius, kol jie visi 
išmirė badu.

Žygio metu pasirodė saulė,
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'atšilo oras. Grįžę stovyklon visi 
persirengė lengvesniais drabu
žiais, nugriovė palapines ir 
susikrovę daiktus ruošėsi 
kelionei namo. Orui atšilus, at
sileido pašalas. Du automobiliai 
vargais negalais išsikapstė iš 
pažliugusio žolyno, bet trečiasis
— didžiausias ir sunkiausias — 
įklimpo. Teko šauktis pagalbos. 
Truko pusantros valandos iki 
atvyko vilkikas ir mus ištraukė. 
Keista, kad mes likome vieni 
visoje stovyklavietėje — nepra
važiavo nei girininkas (ranger), 
nei policija. Chicagon grįžome 
pavėlavę, po trumpos, bet nuo
tykingos kelionės.

Balandžio mėnesį prityrę 
skautai paruošė ir pravedė pa
vyzd’ ■>es sueigas. Brolis Vainius 
sav ;ueigai temą pasirinko 
gar. .-.-sakos rinkėjo specialybę. 
Brolis Linas — pionerijos specia
lybę, o brolis Rimas zoologo spe
cialybę. Balandžio mėn. gale 
vyko skilčių iškylos. Skil- 
’ tininkai paruošė išvykas į įvai
rias šaudyklas (shooting range) 
ruoštis šaulio specialybei. Visi 
grįžo su gerais įspūdžiais ir tai
kiniais.

Gegužės mėn. ruošėmės paty
rimo laipsnio egzaminams ir 
dalyvavimui „Jamborė 1992”. 
Tai buvo pirmoji tokia „Jambo
rė”, kurią kartu ruošė ir daly
vavo visi keturi Chicagos 
skautų,-čių tuntai. „Jamborė” 
gegužės 29-31 dienomis vyko 
Lietuvių centro Lemonte žolyne.

„Perkūno” draugovės skautai 
į „Jamborė” atvyko penktadie
nio (geg. 29 d.) vakare ir čia 
nakvojo. Oras buvo labai gražus
— ;sus ir sausas. Šeštadienio 
■"jtą, kai vyko skautamokslio 
■užsiėmimai, buvo apsiniaukę ir 
,, quota. Po pietų išniro saulė, 
^ėšilc ii- buvo labai tinkamas 
oras sporto užsiėmimams.

Šioje „Jamborė” skautų 
laikas buvo pilnai užimtas, ku
riant stovyklavietes, ruošiant 
maistą, dalyvaujant užsi
ėmimuose. Didelis dėmesys 
buvo kreipiamas, kad stovykla
vimo būdas būtų „Low impact”, 
t.y., kad vanduo, žemė ir oras 
būtų kuo mažiau teršiamas ir, 
kad „Jamborė” pasibaigus, 
neliktų žymių, jog čia buvo 
stovyklauta.
„Jamborė” vyko skilčių varžy

KANADA 
TORONTO 

Inga Pivoriūtė ir jauna padėjėja Erika Yčaitė

Audra Paulionytė, Rima Radžiūtė ir Joana Stungurytė

bos — konkursas, kuris vertino 
skilčių tarpusavio sugyvenimą 
ir skautamokslio žinojimą. 
„Perkūno” draugovės „Medinių 
genių” skiltis buvo įvertinta an
tros vietos žaliuoju kaspinu 
(geltonas kaspinas — aukščiau
sias, raudonas — žemiausias). 
Tikimės, kad padirbėję, atei
nančių metų „Jamborė” mūsų 
„Mediniai geniai” bus aukš
čiausios klasės skiltis.
fil. s. Donatas Ramanauskas

Toronto Šatrijos tunto vyr. 
skautės kandidatės atlieka gerą 
darbelį, aptvarkydamos 
apleistus kapus Toronto 
Kankinių kapinėse gegužės 
mėn. 1992 m.
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„Tėviškės aidai” birželio 2 d. 
laidoje praneša apie LSS 
Australijos rajono vadijos 
posėdį, gegužės 19 d. vykusį 
parapijos namuose Kensing- 
tone.

Pasidžiaugta iš JAV gautu 
LSS Pirmijos pranešimu, kad 
Australijos rajone už skautišką 
veiklą Padėkos ordinu apdova
nojami jvs fil. Vytautas Vaitkus 
ir vs Algis Karpavičius, o Leli
jos ordinu — Australijos rajono 
vadas s. Narcizas Ramanaus
kas.

Numatytas vadovų suvažia
vimas neįvyko, neatsiradus 
pakankamam skaičiui dalyvių. 
Tokius suvažiavimus kiekvie

nas tuntas praves savo vie
tovėje. Melbourne toks suvažia
vimas gegužės 16 d. vyko Lietu
vių namuose. Rajono Vadas 
padėkojo tuntininkei ps Birutei 
Prašmutaitei už gerą suor
ganizavimą ir pravestą pro
gramą bei diskusijas skautiškos 
veiklos klausimais.

Į Lietuvos Skautų sąjungos 
•Vilniuje vyksiantį suvažiavimą 
iš Australijos vyks Rajono vadas 
s. N. Ramanauskas, „Džiugo” 

Būrelis paukštyčių Ramiojo vandenyno rajono stovykloje, Californijoje.

tunto tuntininkė ps. B. Prašmu- 
taitė ir sydniškis vs Alek
sandras Mauragis. Sugrįžę iš 
Lietuvos Rajono vadijos nariaj 
aplankys ir kitus tuntus Aust
ralijoje.

Australijos Skautų sąjunga 
pakeitė uniformas mergaitėms: 
vietoje suknelės — palaidinukė 
ir „cullots” kelnės, bet Lietuvių 
Skautų rajonas laikosi savo tra
dicinių išeiginių uniformų.

Australijos paukštyčių ir vilkiukų iškyla į Viktorijos muziejų „From Amber Shores to Golden 
Wattle”. Vadovai — B. Šaulytė-Kymantienė ir Juozas bukaitis. Iš k. I eil. — Raminta ir Gražina 
Kymantaitės, Alanta ir Nindra Skeivytės, Daina Žiedaitė, Marta Lukaitytė, Rimvydas Statkus 
ir Arūnas Mickus. II eil. — Andrius.Sadauskas, Gustas Šileika, Mark, Sam bukaitis, Adas Šileika 
ir Audrius Skeivys.
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Romuvos stovykloje buvo 
leidžiamas Įdomus stovyklos 
laikraštėlis, štai kelios nuo
trupos.

CANADA
________ __________ ■ ■

ROMUVOS ATEITIS - MŪSU, 7 ir

SAULĖTEKIS
Romuvoa 30-maėlo stovyklos laikraštėlis

SARGYBOS
Oi,tas rūkas įkyrus 
Blauzdon lenda pro padus. 
0 kai smegenys sušąla, 
Posėdžiaujame be galo...

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

Mėgstamiausios mūsų 
dainos,ypač rytais, 
"Noriu miego",arba 
"Dar nesikelsiu,dar 
ne dienelė"

VALGYKLA
Komendantas - juokdarys 
Trumpą maldą pasakys... 
Pakeitimai,pakeitimai, 
Pranešimai,pranešimai... 
Šimtas alkanų skautukų 
Geria iš naujų puodukų..

NR . 1

ROMUVOJE SAULĖ TEKA. Jau trečias dešimtmetis,kai skautukai keliauja 
'.omuvą.Per tą laiką daug lietuvių, kilmės jaunimo pasižadėjo tarnauti 
Dievui,Tėvynei ir Artimui. Buvo laikas,kai tamsūs debesys pranašavo 
Romuvai trumpą ateitį. Šių metų sukaktuvinė stovykla "Romuvos ateitis-

I :Qsų viltis- ^parodo,kad Romuvoje, saulė dar šviečia - daug daug veidų, 
atytų pirmoje stovykloje.Jie stovyklauja su savo vaikais. Skautybės 

.gnelė dega. A3 manau,kad Romuva eina į Šviesią ateitį.
Sveikinu visus,atvykusiu® į šią stovyklą ir džiaugiuosi,kad 

Lėtus ir šaltis mūsų nuotaikos nesugadino. Ypatingai sveikinu tuos, 
Lrie po daugelio metų sugrįžo į Romuva ir atsivedė naujo prieauglio.

. Lrbkime lietuviškoje skautiškoje dvasioje,kad jaunimas galėtų išmokti 
, jūti skautiškai lietuviškais ir visa perduoti ateinančiom kartom. .
’ "agu Romuvoje vis šviečia ta pati dangaus ir skautybės saulė. Budekiml

n.mAnrd'c’i nnn pranp^tmaT v.s.Aldona Baltakienė,
Stovyklos virSininke:

-Kas^yra SAihč 
"s -Daiktas, kur ib

nėra Romuvoj
f NEPAPRASTI ĮVYKIAI 
-Sesė viršininkė nakti

, mis miega...
•-Brolis komendantas
I trumpina maIdas.. . 
-Sesė pastovyklėa vir- 

. Šininkė nepykstu...
^Brolis pastovyklėa vi: 
I šininkas neposėdžiauj: 
-Brolis Romas augina
barzdą,kad uodai nepuZ

___________________
PERKUi
-Saukštą-greituką, kuri 
rankų nenaudojant lai . 
greitai galėtų lakstą 
ti tarp burnos ir lėk 
tės...

Civilizuotas skauta.

Jau trečias dešimtmetis,kai skautukai keliauja

Tikrą liet; 
vi jau tur: 
tai br.Mar: 
Ruainaa.Da: 
br.Tomas it 
ko tikro sk 
to.Kaa aura 
gaus darbšt 
mo specialy

'5-ORO PRANEŠIMAI 
Vilkiukų pastovyklėj 
žemas slėgimas.Bet.

C jas debesis žada iš- 
blaškyti.-__________

" SKELBIMAI
lIeškau - brolio-dvynio /dublikato/ 
‘rytinei mankštai,kad pate galėčiau 
pamiegoti. . Brolis Kasparas

.Rytais ateinančios kasų pynėjos. 
Uždarbis-garantuotas.Jau kelios

. sesės laukia. Sesytė Onytė
Stebuklingos kraitelės. Kas tai?

, P-tina maisto ir saldumynų dėžutė.
80 metų į Rankose atsiranda tada,kai tik pa- 

a..- x g. 1 vn j Į, ka i panori,pvz.ananasų, ledų.
ar ko nors panašaus. Brolis Smalyžiufi

ROMUVOS PATARLĖS %, 

Linksmas kaip juru skau- 
tas Lapes ežeran isplau-, skautų paleistas vė— 
<ęs... ' r •
Liūdna kaip paukštytė J 
zištos kojyčių vakarie-p 
įei nebegavuai./Slapto-^ 
ii žvalgyba sužinojo, T--' 
ad buvo paruošta 250 į 

porcijų/ 
•Džiaugiasi kaip prity-į 
ręs skautas, slapta ci-j 
jaretę užtraukęs... jį

ROMUVA > - 
t.____

bus * ( 
2042 m.i i

Giliukai 
bus 
55 n.

Dovanoju - Mamos įd#tą savaitės su
muštinį. Pusėtinai atrodo...nuo kvapo 
truputį nosį riečia... Brolis Matae 

________________________  Tuščius cigarečių pokeliua.arba kii-
STOVYKLOS VADOVYBĖ? I čiu į pilnus._______ Prityręs brolio _

viršininkė v.s. Aldona Baltakienė! o tų išlaidų oi,oi,oi. •• 
Skautų pašto vyklės virš. s. Algis Senkus i j ei ko kasa trūksta, 

ateikit pas mane..■ 
'kaubių pastovyklės virš.s.Teresė Meiluvienėi dar nesušalau., 
lomendantas ps. Ramūnas Saplysi penki tvarkytojai,o tvarkos nėra.. 

Jkio Virš. Algis Kaminskas. į miestą važiuoju tik vienų 
.aužavedė Inga Pivoriūtė. padainuosi®.paskui parūkysim

Kai posėdžiauti

PALIKIMAS
Tik patys mažiausieji gal 
Tėvo St.Kulbio,mūsų vyresniojo brolio ir 
kasmetinio Romuvos stovyklautojo,"Miško 
brolių" orkestro vadovo. 
Prieš keletą metų jis nuėjo NAMO. Mums pa
liko savo skautišką kepurę,armonikėlę ir 
kaklaraištį. Tai ir viskas iš daiktų.
Bet jis paliko mums didelį turtą:PAVYZDĮ 
kaip reikia skautauti ir stovyklauti,kaip 
būti draugišku su visais. To turto negalima 
rankomis paliesti,jo negalima nupirkti ar 
dovanoti. Jį tegalima įsigyti vykdant 
skautų įstatus.

jau neatsimena

SeSe virs.. 
prašau neve

_ 4- 4 A X n

Iškylauti, 
bet ne 
buriauti, 
o buriuotiĮ ---------
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Oak Lawn, IL 60453
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— Jonuk, ar džiaugiesi, kai 
atvažiuoju į svečius?
— Labai, dėde, džiaugiuosi. Mamytė 
man duoda dolerį, kad neklausčiau, 
kodėl jūsų nosis tokia raudona

Vieną vakarą, po laužo matėsi šviesi mėnulio delčia (nepilnas 
mėnulis).

- Kas tą mėnulį iškando? - buvo paklausimas.

oooomomoMomomMoooMooi
Statement of Ownership, 
Management find 
Cinnrtartion
(R&quirttd by 39 U.S.C. 3S35I
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