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Qerb. mietas kun. Antanai ir Tetėdą skiltis, skautiškas 
jums, dėkui ui man pareikštas užuojautas ir sveikinimą 
ižiaugsmo dienose. .Su Skautą Slidu aš dirbu nuo 1939 
metą., jis man yra kaip mano vaikąs. 'Džiaugiuosi, kad 
Skautą Aidas yra gerose rankose.

'Budėkime! ‘Vladas Bacevičius

gerbiama p. '.Ramanauskiene,
Siunčiu $20 už Skautą Aidą 1993 ir 1994 metus:

Sėkmės toliau skleisti skautą b į ir ištaikyti tietuvią 
kalboje.

Stasys Bjtigys
Stone ^Mountain, (jA

(Maloni skautininke Albina,
Sveikinu jus ir visą “Skautą Aido" kolegiją, linkėdamas 

prasmingą metą ir vis dar rusenančios kantrybės. 9jprs 
nebuvo “Skautą Aidas ” visą taiką skautą mėnesinis 
literatūros laikraštis, kaip buvo užsimota 1923 m. kovo 15 
d. Šiauliuose, bet vistiedper 70 metą Lietuvos skąutiją 
išaugino, apjungė ir net audrą metu ištaikė gyvą ir 
ištikimą tautai ir Žmonijai.

‘Vis budžiu!
Alf. Samušis

lllllffl Jiomii
1983 M. LIEPOS 31 ■ RBPIŪClP 11D
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Skautybė yra žaidimas vaikų ir jaunuolių būdui ug
dyti, žaidžiamas daugiausia po atviru dangumi. Tam tiks
lui atsiekti naudojamas skilties vienetas, kad per jį vaikas 
ar jaunuolis būtų paveiktas lavintis fiziniai, protiniai iv 
dvasiniai, vadovaudamasis laisvu noru prisiimtu skautų 
įžodžiu ir įstatais.

Skautybė pasisako už asmens laisvę. Kad sąjūdis būtų 
ko nors vertas, jaunimas laisva valia turi susirišti su mūsų 
idealais savo širdyje, savo sąžine. Įžodis neturi būti vien 
organizacijos nustatytas dalykas.

Jaunimui patinka reikštis žodžiu, mintimi ir darbu. 
Skautybės tikslas išugdyti savarankiškus, nepriklausomus 
žmones. Bet, kaip B.-P. sakė: “Asmens laisvė tik tiek leis
tina, kiek ji netrukdo, nesusikerta su visos bendruomenės 
gerove”.

Skautas mokosi išsilaikyti, kad neapsunkintų kitų. Jis 
pratinamas tarnauti Dievui, Tėvynei ir Artimui laisva va
lia ir laisvu sutikimu.

Skautybė be paliovos skelbia pozityvias dorybes ir 
stengiasi įgyvendinti jas gyvenime per žmones.

Jei kada kildavo sunkumų ir nesusipratimų, jie būda
vo sprendžiami draugiška dvasia, nes kiekvienas nuošir
džiai stengdavosi suprasti kito nuomonę. Skautybės d 
šia gali pašalinti nesklandumus ir problemas, atsiradus 
per suaugusiųjų žmonių prietarus ir įtakas iš lauko.

Todėl turime spiestis į krūvą, bendradarbiauti s 
tarpe pagal vieningus principus, tikslą ir metodą ir pa 
kyti skautišką draugiškumą su kitais. Mūsų skleidžiau 
gera valia turi įtraukti į savo ratą visus, su kuriais s 
duriame.

Turime vienas antrą padrąsinti ir įkvėpti.
B.-P. dėsto: “Tarnavimo mokymas nėra tik teoret 

dalykas, bet dviejų aiškių fazių rezultatas — geros va 
dvasios skiepijimas ir progų šiai gerajai dvasiai reik 
parūpinimas.

“Mokymas vyksta daugiausia pavyzdžiu, ir vade 
geram kely, patriotiškai pasišvęsdamas berniukui tari 
ti, ir tai vien tik už dvasinį atlyginimą”.

Tą daryti galima tikrai tik tada, jei prisiimi skautų 
įžodį ir įstatus visu rimtumu — ir dar griežčiau ir skrupu
lingiau, juo vyresni esame.

Bendrom jėgom stenkimės išlaikyti savo Sąjūdį jau
nos kartos labui. Teperims jį iš mūsų kilnų ir nesudarkytą.

I L fetuvcs i
Į^clouainįį

Mažvydo
I tufu /
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LIEn'VAPRADĖIOKOVASUSVFnMZODZIAIS
„Lietuvių kalba pergyveno Rau

donąją Armiją, bet dabar turi atsilai- 
kyt prieš “fast-food“ ir “ravioli" ata
kas“. Taip rašo "WaPstreet Journal“ 
žurnalistas Barry Newman š.m. ba
landžio 12 d. laidoje.

Įdomiai ir išsamiai aprašęs lietu
vių kalbos senumą, jos artimus ry
šius su Sanskritu bei jos svarbą 
palyginamosios kalbotyros mokslui ir 
įtemptas lietuvių pastangas išlaikyti 
savo kalbą, kurią šimtmečiais nio
kojo įvairūs okupantai, autorius rašo 
apie naują lietuvių kalbos priešą — 
angliškus barbarizmus.

„Lietuvaiatgavusnepriklausomy- 
bę, visi rusiški užrašai greit išnyko. 
Tai padaryti buvo lengva“, rašo strai
psnio autorius; „nes lietuviai nie
kada nenorėjo rusiškai kalbėti. Pro
blema tame, kad dabar jie nori kal
bėti angliškai“. Ir štai senąją gražiąją 
lietuvių kalbą apžėlė nauji barbariz
mai: vietoje savaitgalio — vykendas, 
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OI TU, RŪTA, RŪTA, RŪTELE ŽALIOJI

vietoje atvaizdo-vaizdo — imidžas, 
vietoje viešbučio — hotelis ir net... 
čisburgis!

Naujos kalbos piktžolės taip greit 
auga, kad Lietuvos kalbininkai rimtai 
susirūpino. O švarios kalbos entu
ziastai, „savamoksliai-lingvistai“, anot 
autoriaus, tikrina krautuvių iškabas. 
Už angliškus naujadarus savininkai 
gauna perspėjimus ir pabaudas.

Straipsnis baigiamas su, galima 
sakyt, šypsena pro lūpą, nes „koldū
nai“ Vilniuje pavirto j "raviolj“. Mažos 
užkandinės sav. Audronė skundžiasi 
žurnalistui, kad jai reiksią išimt tą 
itališką žodį iš skelbimo. „Mes norė
jome naujo žodžio. Tas patraukia 
žmones. Kas yra su tais kalbinin
kais? Ar nebeturi jie ką kitą veikti?

Dėl nelietuviškų „koldūnų“ pa
verstų į "raviolį" tikrai nereikėtų daug 
sielotis. Tačiau Lietuvos spauda 
mirga bryfingais, imidžiais, adekva- 
čiais, aukcionais, nacijom, vyken- 

dais, aisbergais, lančais, grafikais, 
holais ir pn. gremėzdais kuriems yra 
seni, geri lietuviški žodžiai. Ir todėl 
Lietuvos kalbininkai tikrai turi ką 
veikti ir veikti skubiai, kol lietuvių 
kalba nepavirto j „lengvičą“.

Sesė Nijolė

Oi tu rūtele,,
Oi tu žalioji,
Oi ar matei didį šaltį 
Ir šiaurų vėjelį?

Ateis tau žiemelė 
Ir „šiaurus vėjelis, 
Nušals tavo viršūnėlė, 
Nubyrės lapeliai.
Oi tu, mergele
Oi tu, jaunoji
Oi ar matei didįjį pulką 
Ir jauną bernelį?

Atjos tau pulkelis
Ir jaunas bernelis, 
Nublės tavo skaistus veidas 
Ir baltos rankelės.
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IstorineBADENPOWELL'IOkelionėj.LIETUVĄ
Ateinančiais metais sueis 60 

metų nuo Pasaulinio skautų šefo 
lordo Badcn--Powell’io, jo 
žmonos, Pasaulinės skaučių šefės, 
Olavc, ir kitų britų skautininkių ir 
skautininkų lankiusių 1933 m. 
Palangoje įvykusių skautų, 
skaučių stovyklą.

Kieno buvo tas sumanymas? 
Šefės. Ponia B-P susižavėjo lenkių 
skaučių priėmimu 1932 m. 
vykusioje Lenkijoje Pasaulinėje 
skaučių konferencijoj. Ji išsitarė, 
kad būtų malonu aplankyti ir kitas 
skautes Baltijos pakrantėse. Grįžus 
iš konferencijos p-lė Mandcr (kuri 
nesišvaistė žodžiais, bet buvo 
žinoma savo atliktais darbais) 
paskelbė skautininkių laikraštyje 
apie ruošiamą, kelionę į Baltijos 
kraštus. Gavo apie 1000 laiškų. 
“Baltos žvaigždės” laivininkystės 
bendrovė B-P pažadėjo be jokių 
garantijų išnuomoti laivą 
“Calgaric”, talpinantį tik 650 
keleivių. Sudarytas bendras 
skautininkų ir laivininkystės 
bendrovės kelionės komitetas. 
Keleiviams buvo pranešta, kad 
visą kelionės laiką bus 
reikalaujama vilkėti tik skautišką 
uniformą./

“Calgaric” iš Southampton’© 
uosto, su iškeltomis skautiškomis 
vėliavomis, išplaukė 1933 m. 
rugpjūčio 12 d. 1 vai. p.p., 
septyniolikos dienų kelionei. 
Keliautojų grupę sudarė 100 
skautininkų su vilkiukų 
vadovėmis (jos dirbo Brolijos 
žinioje -- Red.), 475 skautininkės 
ir 80 ne skautų (tėvų ir globėjų - 
Red). Vyrų keliavo 85, moterų 
570. Daug skautininkų dalyvavo 
Vengrijoj vykusioje Jamboree, 
todėl dabar neturėjo nei tiek 
pinigų, nei atostogų.

Laive pulkininkas Murray 
sugrupavo skautininkus ir 
skautininkės į skiltis. Pirmas laivo 
sustojimas buvo Olandijoje 
Rotterdam’e, toliau Dancige. 
Sekantis sustojimas - Klaipėdoje. 
Duodame dalį tos kelionės 
aprašymo iš Rose Kerr 
parašytos knygos “The Cruise of 
the Calgaric”. Red.

Lordas Baden-Powell

KLAIPĖDA IR PALANGA

Dancige prie mūsų prisidėjo 
majoras Valušis ir panelė 
Masiulytė. Tai skautininkas ir 
skautininke, kurie buvo atsiųsti, 
kad praleidę naktį su mumis 
aptartų sekančios dienos planą.

Anksti ryte, rugpjūčio 17 d. 
atplaukėme į Klaipėdą. Į mūsų 
laivą atvyko Lietuvos skautų šefas 
Dr. Alekna, vyriausias 
skautininkas pulkininkas 
Šarauskas, skaučių skyriaus 

vedėja ponia Sofija Čiurlionienė, 
skaučių vadovė p-lė Elena 
BaršČiauskaitė ir kiti skautininkai 
ir skautininkės.

Lietuvių skautininkių 
uniformos beveik tokios pat kaip 
ir britų, bet skautės dėvi 
dengiamos (khaki) spalvos 
bliuzes, geltonus kaklaraiščius ir 
mėlynus sijonus. Paukštytės vilki 
tamsiai mėlynas uniformas su 
raudonu kaklaraiščiu.

Iš laivo išlipome po 10 vai. 
Klaipėdos uoste. Mūsų 
pagerbimui, valdžia tą dieną buvo 
paskelbusi švente, tad mūsų 
atvykimą stebėjo daug į uostą 
susirinkusių miestiečių. Priekyje 
su savo vėliavomis stovėjo eilės 
išsirikiavusių skautų ir skaučių, 
kurie savo šefo pagerbimui 
vėliavas palenkė žemyn. Visa jų 
rikiuotė buvę kuo puikiausia.

Mus pasitiko vertėjos. 
Kiekviena turėjo prisegtą ženklelį 
su raudonų raidžių įrašu “Speaks 
English” ar su geltonu įrašu 
“Spricht Deutsch”. Kiekvienam 
buvo duota kortelė su 
atspausdintomis sukryžiuotomis 
Lietuvos ir Britų vėliavomis, 
kurioje buvo nurodytas ir 
autobuso numeris.

Mes tuoj sulipome į autobusus 
ir pajudėjome į svarbiausią 
Lietuvos pajūrio vasarvietę -- 
Palangą. Dvylikos mylių ilgio 
kelias, einąs per laukus, 
daugiausiai apsėtus avižomis ir 
apsodintus bulvėmis. Pagaliau 
įvažiavome į pušyną, kuriame 
buvo išsidėsčiusi skautų ir skaučių 
stovykla.

Kol britų skautininkams ir 
skautininkėms buvo aprodoma 
stovykla, šefai ir jų palyda buvo 
nuvežti prie įvažiavimo į miestelį.
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Čia buvo pastatyti didingi vartai, 
o prie jų senukas, baltabarzdis 
burmistras puikia anglų kalba (jis 
ilgokai gyvenęs Amerikoje, 
pabėgęs nuo rusų valdžios) 
pasveikino atvykusius lordą ir 
ponią B—Powell’ius, Jis pakvietė 

Palangos burmistras 
Dr. Jonas Šliupas

skautų šefą Palangoje atidaryti jo 
vardu pavadintą gatvę. Lordas B— 
P trumpoje savo kalboje išreiškęs 
jam suteiktą garbę, perkirpo 
skersai Baden—Powell’io gatvės 
ištiestą juostą. §io įvykio 
prisiminimui jam buvo įteiktas 
gražus gintarinis dirbinys.

Poilsiui ir atsigaivinimui šefai 
ir jų palyda buvo nuvežti į 
gražiame privačiame parke 
stovintį didžiulį namą, 
priklausantį maloniai poniai, 
grafienei Tiškevičienei ir jos 
vaikams. Praleidę ten malonų 
pusvalandį važiavo pas 
respublikos prezidentą ir jo 
žmoną, į jų vasaros vilą 
Palangoje. Prezidentas p. Antanas 
Smetona yra Lietuvos skautų 
garbės šefas, o jo žentas majoras 
Valušis skautininkas
tarptautiniams reikalams. Jo 
ekscelencija labai domisi Lietuvos

R. Baden-Powellis atidaro Palangos miesto gatvę, pavadintą jo vardu. 
Kairėje S. Venclauskienė, dešinėje S. Čiurlionienė, E. Barščiauskaitė.

skautų ir skaučių veikla, o taip pat ' 
ir jis yra jų mėgiamas.

Po trumpo pokalbio, šefai ir 
jo palyda buvo pakviesti sėsti į 
paruoštus vežimus. Prezidentas ir 
lordas B--P sėdo į pirmą puošnų 
dviejų arklių traukiamą vežimą, o 
ponia B—P ir ponia Smetonienė į 
antrą. Jie važiavo lengva riščia per 
smėlyną, o vėliau apie mylią kelio 
visai Baltijos pakraščiu. Čia net 
nesigirdėjo arkįių kanopų dūžių.

Išlipę iš vežimų ėjome į 
tribūną, kuri buvo pastatyta netoli 
jūros. Tribūnoje pasisukę į jūrą 
jau laukė kai kurie vadovai. Britų 
skautininkai ir skautininkės į 
išsirikiavę stovėjo abejose 
tribūnos pusėse, o lietuviai skautai 
ir skautės, stovėjo atskiromis 
grupėmis (jų buvo virš 2000) 
nugaras atsukę į ramią jūrą.

Priešais tribūną stovėjo 
kariuomenės orkestras. Pasigirdus 
trimito garsui, vilkiukai ir 
paukštytės šūkaudami ir 
vėliavėlėmis musuodami atbėgo 
sudarydami pusratį. Pirmoji grupė 
turėjo raudonas vėliavėles, antroji 
žalias, o trečioji geltonas 
(Lietuvos vėliavos spalvos). Vėl 
nuaidėjo trimitas, skautai su 
vėliavomis sustojo už pusračio. 
Pasigirdus trečiajam trimito 

garsui, sekė neužmirštinas 
vaizdas, kai šimtai skaučių iš 
kairės ir šimtai skautų iš dešinės 
šūkaudami ir sveikindami mėtė 
kepures į viršų. Paskiausiai, lėtais 
žingsniais rimtos į centrą atėjo 
vyresniosios skautės. Gražios 
merginos, kurios dėvėjo 
gracingais tautiniais rūbais, 
kiekviena iš jų pasipuošusi 
gintariniais karoliais. Gintaras yra 
vienas iš svarbesnių Lietuvos 
produktų.

Po to, visa minia suartėjo, 
sudarydama pasagos formos 
vaizdą. Tarp jų įsiterpė akis 
žavinčios Lietuvos vėliavos, 
kurios labai daug prisidėjo prie 
bendro grožio.

Už skautų ir skaučių eilių 
matėsi pilkai mėlyna Baltijos 
platybė, beveik siekianti skautų ir 
skaučių užkulnius, o į abi puses, 
kiek akys užmato, išsitiesusi balto 
smlio juosta.

Visi stovėjo ramiai kai buvo 
pakeliamos Lietuvos ir Britų 
vėliavos. Buvo grojami abu 
himnai. Mes buvome labai 
sujaudinti išgirdę Lietuvos vaikus 
giedančius visas tris dalis “God- 
Save the King”. Ir jie giedojo 
daug geriau, kaip daugelis iš 
mūsų. Tai buvo labai jaudinantis
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epizodas ir daugelis iš mūsų 
buvome labiau sujaudinti taip 
giedamu mūsų himnu, negu bet 
kada anksčiau.

Prėzidentas kalbėjo paprastais 
ir gražiais žodžiais, kuriuos į 
anglų kalbą vertė tarptautinių 
reikalų vedėja, skautininke p-lė 
Avictėnaitė. Jis džiaugėsi savo 
krašto žmonėmis, kurie po 
šimtmečių priespaudos, atkūrė 
laisvą kraštą. Krašto meilė, jis 
sakė, yra puikiausia ir kilniausia, 
bet ji neturi būti agresyvi. Žmonės 
turi išmokti gerbti kitų žmonių 
kraštus, dėl to, kad mums yra 
brangus savasis. Senoje 

, lietuviškoje pasakoje minimi 
plėšikai, kurie nuniokojo visą 
kraštą, sunaikino visus augalus, 
bet nesunaikino mažos laukinės 
lelijos, mūsų tautinės gėlės. Jie jos 
nepastebėjo. Taip išliko ir 
lietuvybė, kuri dabar laisvai 
sužydėjo.

Kalbėjo abu — skautų šefas ir 
skaučių šefė. Jų žodžiai buvo 
išversti į lietuvių kalbą. 
Prezidentas pasisuko į lordą B-P 
ir jį apdovanojo Sidabrinio Vilko 
ženklu. Jis, taip pat apdovanojo 
ponią B—P ir ponią Mark Kerr 
aukščiausiu Lietuvos skautų 
Lelijos ordinu. Kiekvienas iš 
palydovų gavo gintarinį skautų ar 
skaučių ženklelį (skaučių ženklas 
yra trijų lapelių “rūta”, augalas 
panašus į dobilą). Kiekvienas 
britų skautininkas ar skautininke 
gavo specialiai tai progai nukaltą 
medalį, kuriame vaizduojama 
tekanti saulė, su data ir prezidento 
ir sirautų šefo inicialais.

Kol vyko apdovanojimai, 
skautės ir skautai persirikiavo ir 
pasiruošė paradiniam
pražygiavimui. Orkestrui 
užgrojus, besišypsančiais veidais, 
saliutuodami didžiuoju saliutu ėjo 
sveikindami prezidentą ir šefą.

Tuo laiku poniai B--P kilo 
mintis “Ar negalėtų ir britai 
pražygiuoti”? Jai pašnibždėjus, 
pulkininkas Murray ir ponia

Lietuvos prezidentas
Antanas Smetona

Jonson Potts sušaukė skautininkus 
ir skautininkes, juos surikiavo ir 
pasiruošė žygiuoti po 
paskutiniosios lietuvių grupės. 
Britai išnaudoję šią progą, 
padedami puikios muzikos 
ritmams, pražygiavo gerai, 
nežiūrint sunkumų einant per 

Baden Powell sutinkamas Klaipėdos uoste

smėlį. Tuo buvo sužavėti lietuviai 
ir jų džiaugsmui nesimatė ribų. 
Labai buvo sujaudintas ir 
prezidentas, jo veidu net ašaros 
nuriedėjo. Vėliau gavome laiškus 
iš Lietuvos skautų sąjungos su 
padėka britų skautininkams ir 
skautininkėms už didingą 
pasirodymą prieš jų prezidentą.

Po to, mes perėjom į netoliese 
esantį pušyną, kuriame buvo 
išdėstyta stovykla. Nemačiusiems, 
žodžiais neįmanoma nupasakoti 
kokia čia stovykla. Stovykla 
užima didelį žemės plotą. Atskirai 
įsikūrę skautų, skaučių, vilkiukų 
ir paukštyčių pastovyklės. Šimtų 
šimtai jardų per mišką eina takai, 
iš abiejų jų pusių apie pusę jardo 
pločio padengti baltu Baltijos 
smėliu. Ant kiekvienos smėlio 
juostos padaryti papuošimai iš 
senesnių pušų konkorėžių, 
spalvoms panaudota juoda anglis, 
sugrūstos raudonos plytos ir 
žalios pušų šakelės. Kai kurie 
papuošimai padaryti pagal 
senovinius motyvus, kurie vis 
panaudojami rankomis megztuose 
ar austuose tekstilės gaminiuose.
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10



Baden Powell priima paradą

Kai kur vaizduojami labiau 
žinomi gyvuliai, paukščiai, gėlės 
itr 1.1. Labai dažnai matosi 
prezidento - A,S. ir skautų šefo 
B--P inicialai. Šiandien skautai 
kėlėsi auštant — 5 vai. ryto, kad tą 
viską paruoštų, o papuošimams 
visą medžiagą buvo surinką jau 
vakar. Jiems nebuvo leidžiama 
nieko imti toliau, kaip 5 km. nuo 
stovyklos, kad nesužalotų 
tolimesnio miško. Kiekvienas 
vaikas turėjo pasirinkti skirtingą 
papuošimą, neleistina kopijuoti ką 
daro kiti.

Atėjome prie stovyklos stalo, 
kur beveik visas tūkstantis mūsų 
susėdome užkandžiams. O koks 
ten buvo stalas! Nemanau, kad 
kada nors anksčiau galėjo būti 
toks stalas. Įsivaizduokit didžiulį 
apskritimą, padarytas kaip ratas su 
stipinais ar pleištais (kartais kyliais 
vadiname -- Redak.) 
spinduliuojančiais nuo centre 
stovinčio, lyg ašis, spygliuočio 
medžio. Aplink kiekvieną pleištą 
skautai iškasė aštuoniolikos colių 
gylio ir apie vienos pėdos pločio 
griovį, taip, kad žmonės galėtų

atsisėsti ant griovio išorinio 
krašto, kojas nuleidę į griovį, o 
vidurinis kraštas jiems būna stalu. 
Kiekvienas stipinas sutalpindavo 
apie 50 žmonių, aštuoni išsitenka

Prie didžiojo stalo

stalo gale, o kiti šonuose. 
Prezidentas ir skaučių šefė sėdėjo 
vieno stipino stalo gale, o 
prezidento žmona ir skautų šefas 
kitame. Prieš mus esąs “stalas” 
buvo meno kūrinys. Arčiausias 
pakraštys buvo išklotas 
samanomis, ant kurių buvo 
padėtos lėkštės. Toliau, juosta 
kerpių ir vėl juosta samanų. 
Smailas pleišto trikampis, kuriame 
iš anglies ir raudonų plytų 
padaryti meniški inicialai A.S. ir 
B--P. Prieš kiekvieną asmenį 
buvo padėtas butelis su 
mineraliniu vandeniu ir krūva 
puikaus šalto maisto. Buvo 
riekutės mėsos, žuvis, daržovės ir 
visokiausių salotų mišiniai, 
apipilti grietine, ir šen ten padėtos 
didžiulės piramidės pyrago. 
Tikrumoje, tai buvo balius. Ir kas
įdomiausia, kad viskas buvo 
paruošta stovykloje ir nedaug 
kainavo. Produktai daugumoj 
buvo suaukoti skautų tėvų ir 
apylinkės ūkininkų.

Mums užkandžiaujant, 
skautės dainavo liaudies dainas, 
kurios beveik visos paprastos ir
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Dalis sąskridžio dalyvių

liūdnos. Užkandžiaujant, visi 
svečiai gavo po prisegamą mažą 
lietuvišką vėliavėlę.

Toliau, šefams buvo 
aprodomos skirtingos stovyklos 
dalys. Skautai ir skautės, atsikėlė. 

Baden-Powell važiuoja su prezidentu Antanu Smetona

su saulėtekiu beveik visą rytą 
stovėjo ramiai, jie ir pietų dar 
neturėję, bet sustoję prie 
kiekvieno takelio dainavo, 
sveikino praeinančius šefus. 
Miškas kaip pasakoje, mes 
vaikščiojome begaliniais takais. 

ant kiekvieno pasisukimo 
pastebėdami ką nors gražaus. 
Specialios palapinės, su kruopščiai 
paruoštais vidaus įrengimais buvo 
skirtos prezidentui, skautų šefui ir 
skaučių šefei, kur jie, jei norėtų, 
galėtų kelias minules pailsėti. 
Skaučių šefės palapinėje buvo 
pakabinti puikūs rankų darbo 
audiniai, vienas, kuris labiausiai 
šefei paliko, jai buvo dovanotas. 
Šalia skautų šefo palapinės buvo 
iš molio nulipdytas šefo biustas.

Prezidentas, skautų šefas ir 
skaučių šefė buvo paprašyti su 
kreida užrašyti savo inicialus ant 
vieno didelio akmens. Tos raidės 
vėliau bus iškaltos ir tas akmuo 
visuomet primins čia jų 
lankymąsi.

Pagaliau, nenoromis turėjome 
pasitraukti iš Čia. Einame į 
automobilius ir autobusus. Kai lig 
šiol jungtinės Lietuvos skaučių ir 
skautų maldos sulaikė lietų, 
dabar, mums važiuojant jis 
pradėjo pilti. Tie, kurie buvo 
toliau nuo laivo, kol į jį įlipo, 
gerokai sušlapo. Visiškai 
nesijaudindami lietuviai skautai ir 
skautės stovėjo kiaurai permirkę 
ir mums mojavo “good bye”.

Pabaigai, mūsų šeimininkai 
parodė dar vieną dosnumą. Į laivą 
atnešė pilną lagaminą prikrautą 
rankom austų juostų ir 
kaklaraiščių. Jų užteko 
kiekvienam keleiviui panaudoti 
kaip kaklaraištį, diržą ar juostelę 
skaitomos knygos atžymėjimui.

Kiekvienas jautėme, kad ši 
diena tikriausiai bus didžiausias 
(high water mark) šios išvykos 
įvykis visoje mūsų kelionėje.

Su iškeltomis skautiškom? 
vėliavomis, 1933 m. rugpjūčio 
mėn. 12 d. “CALGARIC” 
išplaukė iš Southampton uosto. 
KelionDje laivas buvo įplaukusį 
šiuos uostus: Rotterdam, Dancigt 
Klaipėda, Riga, Talin, Helsinki, 
Stockholm ir Oslo. Rugpjūčio 
mėn. 29 d. kelionę baigė įplaukęs 
į britų uostą Liverpool.

12



KVIEČIAMI VISI
SKAUTININKAI

Šią vasarą Rako stovyklavie
te vykstančioje LSS Jubi- 
lejinėje stovykloje LS Brolijos 
,Dariaus ir Girėno” stovykloje 
?us ir skautininkų „Šešių 
dešimtmečių” pastovyklė. 
Skautininkai yra įpareigojami 
paruošti ir pravesti keturių 
dienų skautoramą broliams ir 
sesėms. Man, kaip tos 
pastovyklės viršininkui, 
pavesta skautoramą organizuo
ti. Pareiga nelengva, todėl 
kviečiu visus skautininkus 
talkon. Visi prisidėkime 
pasiūlymais, žinių pasidalinimu 
ir konkrečiais darbais. Savo ži
niomis apie stovyklavimą, 
iškylavimą, pirmąją pagalbą, 
gamtos apsaugą, maisto pa
ruošimą, pionerijos darbus,

LIETUVIŲ SKAUTŲ 
BROLIJOS NAUJI 

UNIFORMŲ NUOSTATAI

Noriu ypatingą dėmesį at
kreipti į LSS naujai patvirtinus 
uniformų nuostatus. Paskuti
niame LS Brolijos suvažiavime, 
spalio 10-11 d., Brolijos vadija 
nubalsavo patvirtinti šiuos uni
formų nuostatus. Nuostatai 
buvo pristatyti Pirmijos 
balsavimui, kur kovo 31 d. 1993 
m. buvo patvirtinti. Pagrin
diniai pakeitimai yra: 

kompaso bei žemėlapių 
naudojimą ir kt. Pasidalinkime 
su jaunaisiais broliais ir sesė-’ 

1 mis, praturtindami jų skauta- 
mokslio žinias. Jūsų daly
vavimas suteiks galimybę per
teikti skautams per daugelį 
skautavimo metų jūsų įgytus
patyrimus ir specialybes.

Skautininkų laukia didelis 
darbas, paruošiant skautus 
patyrimo laipsniams ir specia
lybėms. Visų talka labai rei
kalinga, todėl prašau ne
delsiant atsiliepti. Broliškas 
ačiū jums ir

Budėkime kartu!
vs. fil. Antanas Paužuolis

Skautininkų pastovyklės 
viršininkas

s. Juozas Orentas 
Skautininkų pastovyklės virš.

pavaduotojas

1. Švilpuko virvelės spalva
— pagal kaklaraiščio spalvą.

b. Skautų — geltona
c. Prit. skautų — vyšninė
d. Sk. vyčių — violetinė
e. Skautininkų — žalia.
2. Pareigos pažymimos;
a. Tuntininko — balta
b. LSB vadijos — sidabrinė
e. VS pavaduotojo — sidabrinė
d. VS — auksinė
3. Adjutantų, draugininkų, 

skiltininkų ir paskiltininkų 
pareigų kaklaraiščio virvelė^ 

panaikinta ir vietoje virvelės 
medžiaginis ženklas su pareigų 
pavadinimu, kuris turi būti pri
siūtas ant dešinės rankovės.

4. Ant dešinės rankovės pri
siūti valstybinę vėliavą, kur 
skautas gyvena: pvz. JAV, 
Kanados, Australijos, Anglijos, 
Vokietijos, Argentinos ir t.t. 
Vėliavos dydis-maždaug kaip ir 
BSA, arba 2.5” x 1.5” (6.5 cm x 
4 cm).

Jau galima įsigyti šiuos parei
gų pavadinimus pas LSB Tieki
mo skyriaus vedėją, kaina — 
1.25 dol. už vieną. JAV vals
tybinę (rankovei) vėliavą irgi 
galima užsisakyti pas LSB 
Tiekimo skyriaus vedėją, kaina 
— 1.50 dol.

v.s. Antaną Jarūną 
945 Balsam Ln 

Bartlett, IL 60103
(708) 289-8062

Raginu visus vadovus susipa
žinti su visais nuostatų pakei
timais.

Budėkime!
v.s. Gediminas Deveikis 

LSB Vyriausias Skautininkas

1
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BUDĖK

ZARA-4

SUKIS - Zara keturi, skautija Septynias Dešimts Penki

STABAS • Viršininkė - s. Vida Jankauskienė
Pavaduotoja - u.s. Giedrė Stankūnienė 
Komendante -

SUKIS: SKAUTYBES JUBILIEJUS 70 IR 5 -
TEGYVUOJA SESERIJA LIETUVOJ IR UŽJŪRY

JUBILIEJINE 
STOVYKLA 
LITUANICA 

1993
SESERIJOS STOVYKLOS STABAS:

v.s. Birutė Banaitienė, Viršininkė
84 Margaret Road, Abington, MA. 02351 (617) 871-1517

u.s. fil. Laima Kiliulienė, PavaduotojaIProgramos Koordinatorė
17 Tyler Road, Lexingtom, MA 02173 (617) 861-1465

j.s. Milda Arlauskienė, Jūrą Skaudą Programos Koordinatorė
2712 Dana Drive, Burnsville, MN 55337 (612) 894-4859

u. s. fil. Meilė Mickienė, Adjutante
5938 Veranda Drive, Springfield, VA 22152 ((703) 569-5370

ps. Alida Vitaitė, Komendante
6249 So. St. Louis, Chicago, IL 60629 (312) 436-5699

p.s. Julytė Žukauskienė, Lauzavede
806 Clinton Place, River Forest, IL 60305 (708) 771-8617

v. s. fil. Gilanda Matonienė, Pionerijos Vadovė
2 Jackson Circle, Ocean, N.J. 07712 (908) 922-1296

v.s. Alė Namikienė, Korespondente
580 E. Park Avenue, Elmhurst, IL 60126 (708) 279-8577

ps. Valentina Čepiene, Specialią Reikalą Vadovė
57 Edgemere Road, Quincy, MA 02169 (617) 472-4956

v.s. Irena Markevičienė, Ūkio Skyriaus Vadovė
17 Agate Avenue, Worcester, MA 01604 (508) 799-5469

ps. Dana Dilbienė, Fotografe'
89 Old Harbor Street, South Boston, MA 02127 (617) 268-0487

PRITYRUSIU SKAUČIŲ Į JURŲ 

SKAUČIŲ pastovyklė

VADIJA

Viršininkė 
Pavaduotoja 
Programos Vadovė 
Komendantė 
Sporto Vadovė/ 
Lauzavedė

ps. Rasa Conklin 
j ps. Taijda Rudaitytė 
vyr. sk. Dana Butts 
Ps. Naida Snipaitė

vyr. sk. Inga Balzaraitė

JAUNŲ SEIMŲfPASToVYKLĖ

"SKAUTUOS DARŽELIS1

VADIJA

Viršininkė
Pavaduotoja/
Programos Vedėja
Komendantė
Adjutante
Sporto Vadovė
Fotografė
Užsiėmimai

Ps. fu, Vida Juškienė

Ps. Rasa Karuelienė 
v- sk. fil. Lina Anužienė 
Ps. Alma Butkūnienė

Ps. fil. Rita Kasputienė 
°- sk. Kristė Zomborienė 
v. sk. Vilija Idzelytė

2
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VADIJA

SKAUČIŲ Į juru JAUNIU PASTOVYKLE

’VAIVORYKŠTE'

Viršininkė 
Pavaduotojos

Komendante
Programos Vadovės

Pionerijos Vadove’
Lauzai/Dainos
Sportas/Zaidimai
Menas
įskyląs

ps. fil. Jūratė Neimanienė / Torontas 
ps. fil. Jūratė Aukštikalnienė / Bostonas 
ps. Vilija Siiziedelienė / Spring Grove, IL 
vyr. sk. Gina Jankauskaitė I New Yorkas 
vyr. sk. Lina Mockutė I Torontas 
vyr. sk. Inga Pivoriūte / Torontas 
vyr. sk. kand. Alena Skrinskaitė / Torontas 
vyr. sk. kand. Vaiva Underytė / Torontas 
vyr. sk. kand. Indre Viskontaitė / Torontas 
vyr. sk. Indrė Bilerytė / New Yorkas 
vyr. sk. Vilija Januškytė / Čikaga

Draugininkės!
Adjutantės g. Daina Ansevičiutė / Čikaga

vyr. sk. Daiva Baršauskaitė / Torontas
vyr. sk. Kristina Barsauskaitė / Torontas 
vyr. sk. Sanda Simanavičiūte / New Yorkas 
vyr. sk. Nida Stankūnaitė / New Yorkas 
vyr. sk. Karina Žilinskaitė / Čikaga

lubiliejinės stovyklos viršininkas 
v. s. Sigitas Miknaitis

JAUNESNIUJU SKAUGIU Į UDRYCIU PASTOVYKLE

VADĮdAi "ŽVAIGŽDYNAS'

Viršininkė
Pavaduotoja 
Komendantė
Programos Vedėja 
Udryči ig Vadovė 
Rankdarbiu^ Koordinatorė 
Pionerijos ir 
Skautišku^Įrengimų Vadovė 
Sporto/Zaidimu^ Vadove’s

Gamtamokslio Vadovė 
Vadovė

s. fil. Laima Rupinskienė / Čikaga 
vyr.sl. fil. Rūta Končienė / Čikaga 
vyr.si. Jennifer Antanaitytė I Čikaga 
vyr.sl. fil. Vida Brazaitytė / Čikaga 
g. vyr.v. Aida Mikucauskaite / Čikaga 
s. t.n. Vida Milavickienė / Čikaga

ps. fil. Audronė Matulienė / Čikaga 
j sk. v. Rima Pauliūtė / Čikaga 
g. vair. Lisa Panarai te / Čikaga ~ 
j.ps. fil. Virginija Rimeikienė / Čikaga 
ps. fil. Vitalija Vasaitienė

YYRJjKAUcnj Į GINTARni PASTOVYKI.E 

"GABIJA’

Skautininkų pastovyklės virš, 
v.s. Antanas Paužuolis

VADIJA

Viršininkė
Pavaduotoja
Programos Vedėja
GintariUyProgramos Koordinatorė 
Laužavedė

ps. fil. Daina Petronytė-Kasputienė
ps. Rima Navickaitė
ps. Gailė Radvenytė
ps. Alytė Gražytė
vyr. sk. Jūratė Jankauskaitė

3
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Laužavedė turi turėti drąsos sustabdyti neskoningą 
juoką ar vulgarumą.

Laužavedė yra mandagi ir tvarkinga.
Laužavedė kalba taisyklinga lietuvių kalbą — 
vengia svetimžodžių įterpimo.

Laužams vesti taisyklės

V.S. Lidija Čepienė

„Mūsų jaunos širdužėlės,
Džiaugiasi visa gamta...“

Džiaugiasi skautė ir vadovė laužo belaukdamos, jį 
beruošdamos. Traukia ugnelė. Traukia ir draugystės 
jaukumas. Taip pat ir smalsumas išgirsti visas palaptis ii 
svajones. Žinoma, ir noras pagyventi, nors trumpą laiką, 
pasakoje. Dalyvautijoje, pasipuošti vaidilute, kunigaikštie
ne. Gal kartais laume ragana pajoti ant šluotos ir klykti ir 
šaukti, kiek plaučiai išneša.

Skautė neša į laužą ir šakas ir visą savo išdykumą. 
Gražiai jį papuošdama, kad ir Juodosios Katės pirštinės, 
kad juokui nebūtų galo.

Skautė moka ir nurimti, susimąstyti. Kada gęsta 
ugnelė ji žiūri į žvaigždes ir trokšta spindėti kasdien vis 
šviesiau.

Laužavedės Asmenybė

1. Laužavedė turi būti natūrali. Moteriškumas ir 
grakštumas gražios ypatybės, tačiau jos veikia 
atstumiančiai, dirbtinai jas „rodant“. Būk kas esi.

2. Laužavędė nėra „prima donna“. Būdama nuoširdi 
pati, sugebės sužadint nuoširdumą ir dalyviuose; 
gyvai įtraukdama visus į laužo nuotaikos sudarymą 
ir programą.

3. Laužavedė turi žinoti savo sugebėjimo ribas. Nu
mato dainų vadovę, pasakotoją, šūkių bei pokštų 
vadovę. Tačiau ji pati viską tvarko, kontroliuoja ir 
koordinuoja.

4. Laužavedė turi būti pilna entuziazmo ir nuoširdu
mo. Kada reikia — rimta, kada reikia — linksma.

5. Laužavedė yra taktiška ir susivaldanti. Stengiasi 
nepastebėti klaidų, o pastebėjusi, moka gražiai 
pajuokauti, net ir tada, kaitai liečia ją pačią.

1. Patikrink ar gerai paruošta laužavietė.
2. Stebėk dalyvius ir svečius. Gal kas iš jų galėtų laužo 

temai kai ką papasakoti, ar pravesti.
3. Užsirašyk, ką pakviesi laužui uždegti.

4. Sudaryk programą, gerai apgalvok nuotaikingą 
pradžią, išryškink pagrindinę laužo mintį.

5. Pagauk dėmesį. Reikia vengti ilgo kalbėjimo. Naudo
kis skautiškais rankų ženklais, k.a. Pakelk ranką — 
tylos.

6. Pasirūpink, kad skiltys turėtų visas reikalingas prie
mones: rūbus, lazdas, ir t.t.

7. Reikia vengti laukimo, tuščių pertraukų. Jei kas 
vėluoja, eik prie sekančių dalykų, arba užmink mįslę, 
pravesk žaidimą ar dainą.

8. Įvairumas — raktas į pasisekimą!
9. Patikrink programą. Nepraleisk dviprasmiškų, vul

garių numerių, bei pajuokos religiniuose irtautiniuose 
dalykuose.

10. Būk nuoširdi ir natūrali.
11. Būk mandagi. Mokėk pristatyti svečius. Pakviesk 

senai matytus skautininkus ką nors papasakoti ar 
pravesti, kad niekas nepasijaustų užmirštas, ignoruo
jamas, kad pajustų nuoširdų priėmimą ir šilumą.

12. Venk perdėto užgyrimo vieno asmens nuopelnų, ar 
charakteristikos. Pristatant užtenka pasakyti vieną 
būdingą bruožą.

13. Numatyk nuotaikingą pabaigą: duok skautiškos 
ideologijos numerį, kad jis nuteiktų rimčiai ir maldai.

14. Neužmiršk padėkoti.
15. Pasirūpink laužavietės sutvarkymu.

PASTABA: Gera nuotaika, nuoširdumas, geras skonis, 
gražus elgesys ir laikysena, skautiška ideo
logija veiksmuose ir nuotaikingas sąmojis — 
yra gero laužo savybės.

4

16



biurams
STOVYKLOS DAINA

Maršo tempu

Muzika ir žodžiai v.s. Felikso Šakalio

Iškelkim vėliavas aukštai į saule 
Tegul jos plazda padangėje melsvoj, 
Tegul jos skelbia visam pasauliui, 
Kad vėl gyvename Tėvynėje laisvoj.

Žygiuoja, žygiuoja, žygiuoja skautija, 
Plačiai, kur mėlynuoja putota Baltija.

Sodinkim medį, auginkim gėle, 
Mylėkim artimą, kaip mylime save, 
Mylėkim savo mes tėviškėlę, 
Darbais didingais išgarsinkime ją.

Žygiuoja, žygiuoja, žygiuoja skautija, 
Pušynai kur žaliuoja, kur laukia stovykla.

Ratu sustokim, rankas paduokim, 
Tegul sujungia mus vakaro malda.
Ir šviesios žvaigždės, liepsnų pašvaistės, 
Ir paskutinė prie laužo daina.

Dainuoja, dainuoja, dainuoja skautija, 
Ir aidi žalios girios, ir aidi stovykla.

Dalinkim džiaugsmą, brolijos jausmą, 
Teišsiskleidžia brolybės žiedai. 
Dar mūsų dainos neišdainuotos.
Dar mūsų laukia gerieji darbai.

Dainuoja, dainuoja, dainuoja skautija: 
Čia mūsų Tėvų žemė, čia mūsų Lietuva.

VILNIAUS UNIVERSITETO
LITUANISTINES STUDIJOS

Platesnės informacijos teiraukitės, 
anketas ir savo pageidavimus 
siųskite:

Vilniaus universitetas, įkurtas 1579 m., yra seniausia Siau- 
rės'Europos aukštoji mokykla, žymus matematikos, fizikos, me
dicinos, lingvistikos mokslo ir studijų centras.

Nuo 1972 m. Vilniaus universitete rengiami lituanistikos 
kursai užsieniečiams, kuriuose mokėsi išgavo baigimo diplo
mus keli šimtai studentų, mokytojų, dėstytojų iš viso pasaulio. 
Įspūdinga Vilniaus senamiesčio ir senojo Universiteto aplinka 
suteikia nuostabią progą susipažinti su Lietuva, jos kultūra, 
istorija ir šiandiena, išmokti lietuvių kalbą — seniausią gyvą 
indoeuropiečių kalbą.

Lituanistinių studijų katedra 
Vilniaus universitetas 
Universiteto g. 3 
2734 Vilnius 
Lietuva/Lithuania

lllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
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iš Viktoro Simaičio
knygos

SAUS ' m

sugrįžk, pavasarėli

Dundėk, griaustini, du du du, 
Pabusk, upeli, po ledu. 
Sugrįžk, pavąsarėli.
Purienos skleiskit taureles, 
Linksmai užtraukit daineles, 
Strazdai ir vyturėliai!

Liūliuokit, lankos, nuo gėlių, 
Pagrok, žiogeli, sparneliu, 
Bitele, lėk į puotą: 
Jau nėr medučio aviliuos, 
Žaliuos pavasario šiluos 

Dūzgėki vėl ratuota!

Kvepėkit, girios, lyg rudens, 
Ir kilkit dirvoj iš želmens, 
Javų laukai auksiniai, 
O tarp marguojančių laukų 
Lelijos žiedo puikumu 
Žydėk, laisva Tėvyne!

Vieną šaltą gruodžio rytą 
Šuo išbėgo palakstyti. ŠUO IR VILKAS
Pamiškėj sutiko vilką, 
šis vos kojas bepavilko. Pasaka
— Duok, šuneli, ko nors ėsti, 
Jau baigiu badu padvėsti!

— Eiki su manim į ūkį, 
Gausi kaulų pilną snukį! 
Gausi net šiltos bulvienės, 
Neisi gult be vakarienės! 
Va, žiūrėk, koks aš riebūs. 
Ten abiem mums linksma bus!

šuo net pameluot mėgino, 
Bet po to prisipažino:

— Tai, matai, daugumą laiko 
Jie mane pririšę laiko...
Kur laku, turiu ten loti 
Ir žmonių turtus daboti.

— Bet sakyki man, kaimyne, 
Kas tau kaklą taip nutrynė? 
Tu riebus ir tu pašertas, 
Bet atrodai, tartum, kartas!

•z<«‘

E?

Ačiū tau už tokį gerą — 
Laisvas vilkas šuniui tarė. 
— Man mieliau gimti eglynai, 
Nei vergijos gardumynai! 
Laisvėj gimęs, laisvas būsiu, 
O jei žūsiu — laisvas žūsiu!
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STOVYKLŲ ŽENKLAI

“Atsimeni, kaip mes linksmai stovyklavom?” Kurioj stovykloj? Flask ženklą

JUBILIEJINĖ STOV YRI A

1883 M. LIEPOS 31 - RGPIUClO ii D
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INDĖNŲ LAUŽAI
Tas yra netikrasis miško gyven- 

ojas, kuris miške valgo sausą duoną ir 
S namų pasiimtus šaltus užkandžius. 
Miške reikia valgyti karštą pačių 
pasigamintą valgį.

Pasistatę būdelę, stovykloje 
ruoškite laužą.

Laužą reikia mokėti užkurti. Yra 
daug Įvairių būdų laužui užkurti. Dažnai 
iš laužo maža karščio, bet daug dūmų. 
Neatsitiktinai apie tai su panieka 
kalbėjo indėnų vadas Arouchedas 
Fenimoro Kuperip knygoje „Pėdsekys"

„Žalias medis,- sako jis.- Daug 
drėgmės- daug dūmų; daug vandens- 
juodi dūmai. Blankiaveidžio daug 
knygų, o jis degina: daug knygų- maža 
žinių.“

Laužas turi teikti daugiau šilumos 
ir būti iš tolo nematomas. Kaipgi užkurti 
laužą? Pirmiausia nuvalykite laužui vie
tą, kad nuo svylančių šakų, sausos 
žolės ir spyglių neužsidegtų miškas. 
Paskui paruoškite sausų malkų, žabų, 

i tošių ir taip pat smulkių sausų skiedre
lių. Kad nereiktų išeikvoti visos dėžutės 
degtukų, reikia išmokti užkurti laužą 
vienu degtuku. Padarykite keletą indė
niškų padegamųjų lazdučių iš pušinės 
šakelės, nudroždami jos vieną galą 
taip, kad būtų panašus Į lempai valyti 
ežiuką. Laužavietėje padėkite tošių, ke
letą laužui Įžiebti lazdučių ir viršuj pira- 
midiškai sustatytų sausų skiedrelių. At- 
sistokite nugara Į vėjo pusę ir uždekite 
pirma indėniškas padegamąsias ir tošis 
su skiedrelėmis. Kai laužas Įsidegs, pi
ramide sudėkite storesnes šakas.

Įvairiems tikslams yra Įvairūs 
būdai laužui užkurti.

„Piramidiškas“ laužas duoda auk
štą liepsną; „būdelės" arba „šulinio“ 
pavidalo laužas (aplink smulkius- stam
būs pagaliai, sudėti rentinio pavidalu)- 
žemą ir plačią liepsną. „Žvaigždės"

"Žvaigždės” pavidalo laužas

pavidalo laužas (stori pagaliai, sudėti 
galais, žvaigždės pavidalu) geras ilgam 
laikui ugnį palaikyti, nereikalaująs 
nuolatos dėti šakų. Toksai laužas yra 
nepakeičiamas naktį: užtenka tik laiko
tarpiais pastūmėti degančius pagalius Į 
centrą. „Taigos" laužas iš vienas ant kito 
sudėtų stambių rastų ilgai dega ir lieka 
daug anglių. Jis patogus drabužiams 
džiovinti. Laužas- „amerikoniškas židi
nys"- gerai šildo. Į žemę kampu įkala du 
storus kuolus, prie kurių prišlieja viena 
ant kitos sienele sukrautas malkas. Sie
nelė sudedama taip, kad Į ją pūstų 
vėjas. Priešais sienelę sukuria ugni ir iš 
trijų pusių ją apdeda stambiomis malko
mis. Susidaro tikras židinys, prie kurio 
gera sėdėti. „Polinezinis“ laužas nema
tomas ir duoda daug anglių bei pelenų.

Taigos” laužas

"Polinezinis” laužas

Tokiarp laužui iškasa duobę, jos sienas 
apdeda malkomis, o dugne užkuria ug- 
nĮ. Polinezinis laužas patogus lyjant, tuo 
atveju laužo viršuje daroma pašiūrė.

Maistui virti daro toki židinį, kad iš 
jo būtų daugiau karščio ir liepsna eitų po 
kaistuvio arbatindko dugnu. Židinys 
daromas iš dviejų sienelių, sukrautų iš 
velėnų, arba iš dviejų sustumtų rąstų, 
tarp kurių susikuria ugnį.

Į laužą daugiausia dėkite beržines, 
alksnines, pušines ir eglines malkas. 
Drebulė, maumedis, šermukšnis, ieva 
duoda maža šilumos. Venkite Į laužą dėti 
žalius spyglius: iš jų kyla tiršti dūmai. Iš - 
sausų spyglių kyla daug žiežirbų, nuo 
kurių gali užsidegti arti esantys daiktaiir 
net spygliuočiai medžiai.

Nakčiai laužą reikia užgesinti, bet, 
kad rytą nereiktų eikvoti laiko ir degtukų 
užkurti laužui, anglis apiberkite pelenais. 
Rytą jos dar rusens ir padėję sausų skie
drelių, jūs lengvai galėsite ugnį Įpūsti.

Degtukus reikia laikyti sausoje 
vietoje, kad jie nesudrėktų. Juos laikyki
te iš tošies padarytoje dėžutėje. Tošis 
nepraleidžia vandens. Prieš kelionę 
kiekvieną degtuką galima pamirkyti ištir
pdytame vaške arba parafine ir, kai jie 
apdžius, sudėti Į geležinio šovinio tūtelę 
arba nedidelį, storomis sienelėmis bute
liuką ir ji kamščiu užkimšti.

Ugnį galima Įžiebti iš titnago ir skil
tuvo (plieninės plokštelės) arba lęšiu iš 
saulės spindulių. Neturint lęšio (didina
mojo stiklo), galima ji pasidaryti misterio 
Saireso Smito iš „Paslaptingosios salos" 
sugalvotu bodu: sudėti kartu du 
laikrodžio stiklus išgaubimais Į lauko 
pusę, susidariusią tarp jų tuštumą 
pripildant vandeniu.

Laužas 'Amerikoniškas židinys”
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Vyr. skaučių chorelis
Kristina Karsokaitė, Nadija Trinkū- 
naitė, Dzigan Simone Laucytė 
Pinto. stovi: Eugenija
Bacevičienė, Marija Butkienė, 
Regina Karsokaitė, Vita 
Rackevičienė Pal. Jurgio Matulaičio šventėje
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CHICAGO

PIRMOS PAGALBOS
SPECIALYBĖ

Jau eilę metų Čikagos Jau
nimo centre skautaujantis jau
nimas kas pavasarį tobulina 
savo pirmos pagalbos žinias bei 
įgudimą.

Pasibaigus Kaziuko mugei, 
kovo mėnesio sueigos šįmet 
buvo skirtos skaučių ir skautų 
pirmos pagalbos žinių įsigyji- 
mui bei pasitobulinimui. Šių 
metų Raudono Kryžiaus naujas 
kursas (Community First Aid 
and CPR) buvo platesnio masto, 
todėl paskaitos su uždaviniais 
buvo vedamos dviem atskiroms 
grupėms. Kiekviena grupė kur
sus lankė du šeštadienius, po 
keturias su pusę valandų. Daly
vavo „Lituanicos” tunto „Per
kūno” draugovės skautai ir 
„Kernavės” tunto „Mirgos” ir 
„Gražinos” draugovių skautės.

Kursą pravedė Raudonojo 
Kryžiaus patyrusi instruktorė 
Joanne Flannery. Naudodama 
vaizdžias priemones, ji rodė^ kaip 
suteikti įvairiais atvejais pir
mąją pagalbą kūdikiams, vai
kams ir suaugusiems. Visi daly
viai turėjo progos praktiškai 
susipažinti ir išbandyti įvairius 
gyvybės gelbėjimo būdus ir prie
mones. Kiekvienam sėkmingai 
kursus baigusiam kursantui 
buvo įteiktas Raudonojo kry
žiaus pažymėjimas.

Visų vienetų vadovai yra ska
tinami šitokius kursus įtraukti 
į savo vadovaujamo vieneto me
tinės veiklos planą.

„Kernavės” tunto skautės Daina Lukaitė ir Eglė Milavickaitė pirmosios 
pagalbos kursuose teikia pagalbą širdies smūgio ištiktam „pacientui”.

Nuotr. Marytės Utz

Čikagos „Lituanicos” tunto „Perkūno” draugovės skautai šįmet lankę Raudonojo Kryžiaus 
pagalbos kursus. Antros eilės viduryje — kursų instruktorė Joanne Flannery.

Nuotr. Marytės Utz
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CHICAGO

Nagingieji, talentingieji. "Kernavės" tunto K. mugių 
vedėjai ir talkininkai - sesė Rūta ir brolis Feliksas 
Daukai

“Kernavės" tunto paviljonas Cikagojs skautų-čių Kaziuko 
mugėje. Salia savo sukurtų Vilniaus verbų vs. Laima 
Luneckienė

TORONTO
ŠV. JURGIO

SUEIGA TORONTE
Pasaulio skautų globėjo Sv. 

Jurgio šventė atšvęsta balan
džio 25 d. Lietuvos kankinių 
šventovėje ir Anapilio salėje. 
Pamaldose organizuotai su 
vėliavom dalyvavo „Rambyno” 
ir „Šatrijos” tuntai ir svečiai 
Hamiltono „Nemuno-Širvintos” 
tuntas su tuntininke v.s. D. Gu- 
tauskiene. Mišias atnašavo ir 
pamokslą pasakė klebonas kun. 
J. Staškus. Jis kalbėjo apie 
skautų šūkį „Budėk!” ir jo labai 
plačią reikšmę. Skaitinius 
skaitė skautės,-tai, giedojo muz. 

N. Benotienės vadovaujama 
„Sutartinė”. Mišių iškilmė 
užbaigta giesme „Marija, 
Marija”.

Iškilminga sueiga vyko tuojau 
po Mišių Anapilio salėje. At
vykusi LSS VS v.s. B. Banaitie
nė sveikino ir džiaugėsi Toron
to skautiška veikla. Dalyvavo 
Kanados rajono atstovai: v.s. R. 
Otto ir s. A. Saplienė. Tą dieną 
rikiuotėje stovėjo 77 sesės ir 56 
broliai, skautininkų,-kių apie 
30. Pastarųjų įžodį pravedė v.s. 
V. Skrinskas. Jį atliko M. 
Bijūnas ir P. Petrauskas. Žalius 
kaklaraiščius užrišo tun- 
tininkas s. Algis Senkus, gerąjį 
mazgelį v.s. R. Otto, tėvynės — 
v.s. V. Skrinskas, ženkliuką 
įteikė VS v.s. B. Banaitienė, 

gėlių puokštes — tuntininke ps. 
V. Senkuvienė. Pakelti į skau
tininko laipsnį —- ps. M. Rusi
nas, V.s. R. Otto. Apdovanoti or
dinu „Už nuopelnus” N. Simo- 
navičienė, E. Tarvydienė, A. 
Vaičiūnienė, dr. R. Saplys ir T. 
Senkevičius. Lelijos — s. A. 
Dailydė, Padėkos — v.s. F. Moc
kus, vėliavos — D. Viskontas. 
DLK Mindaugo draugovės sk. 
kandidatai atliko skauto įžodį: 
J. Baliūnas, L. Giniotis, A. Igna
tavičius, S. Kuliavas, D. Naru
šis ir J. Šimonėlis. DLK Gedi
mino draugovės prityrę skautai 
— R. Raškauskas. L. Narušis, V. 
Mockus pervesti į „Romo Ka
lantos” sk. vyčių draugovę. 
Sueiga baigta malda „Ateina 
naktis” ir vaišėmis.

20

24



Skautų sueiga Kaziuko mugėje, 
ps. T. Dundzila, ps. P. Veršelis, I. 
Sarackaitė, R. Samuilevičiūtė ir M. 
Šulcaitė

Nuotr. M. Šmitienės
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Vasario 16-tos gimnazijos Vokietijoje „Aušros” tunto skautai š.m. Kaziuko mugėje.^
Nuotr. M. Šmitienės

Vasario 16-tos gimnazijos Vokietijoje „Aušros” tunto skautės Kaziuko mugėje.
Nuotr. M. Šmitienės

SESE, BUDĖK!
SKAUTAMOKSLIS VIENOJE KNYGOJE
ŠIĄ-KNYGĄ TURĖTU TURĖTI KIEKVIENA SESĖ

Įsigyjama skambinant 1-708-964-4364, sesei Sasnauskienei
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LOS ANGELES KAZIUKO MUGĖ

Prityrusios skautės Kaziuko 
mugėje. Adrija Karaliūtė, Vilija 
Tompauskaitė, Dana Jasiukonytė, 
Vilija Sekaitė, Daina Žemaitaitytė, 
ir broliai

Vyresnės skautės. Vilija 
Žemaitaitytė, Rima Muiokaitė, 
Teresytė Giedraitytė, Lidija 
Tompauskaitė, Gailė Radvenytė, 
Tara Barauskaitė ir tuntininkė 
Daina Petronytė
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Postmaster: send all address changes to:

SKAUTUAIDASi
4613 W. 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

ALp(LKA)3083
1993, Nr. 5

wŠypsenos
IŠ KORĖJOS SKAUTU ŽURNALO

Jeigu smarkiai plasnos/', pamažu pakilsi aukštyn. 
Jeigu nepakankamai greit sparnus judinsi, greitai 
lėksi žemyn. O tada tik aukštyn.

*!-«] ^°l $°i.

- Ar man vėl reikės laikyti pajūrio gamtos egzaminus, 
kad galėtumėm susitikti?

° °^’ ? 1357)]ih.o|] sĮ°] žiužio]

7^)7} 0.0^
^<Į| 7[ į

T-l 1 ’ l—l- f o n , y
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