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' Lietuvos \
■Jjlcionaline )
biSeka/j0^ pasirinkimas tuo pačiu 

šaukiasi pasitikėjimo. Taip, 
pasitikėdami tuo, ką kitas gali

Skautė tiesi ir laikosi savo 
žodžio. (Lietuva)

Skautas vertas pasitikėjimo 
ir kitais pasitiki. (Kanada ir 
Belgija)

Skautu reikia pasitikėti. 
(Anglija)

Savo garbe laimi pasitikė
jimą. (Prancūzija)

Mielos Sesės ir Broliai,

Žengiame link didžiojo jubi
liejaus — krikščionybės 2000 
metų sukakties! Įvairiai žmo
nės žvelgia į šią sukaktį: vie- 

■ niems — tai tarsi prietarai, jie 
baiminasi; Bažnyčia trejus 
metus priešjubiliejinius metus 
skiria apmąstymui didžios 
Triasmenio Dievo meilės žmo
nijai; skautų organizacija (pa
sauliniu mastu gyvuojanti jau 
daugiau 90 metų, lietuviškoji 
skautija 80 metų) su nauja vil
timi ruošia naujus jaunimo 
pulkus trečiajam tūkstantme
čiui.

Savo įžodį skautė pradeda 
„Brangindama savo garbę...” 
— tai gali reikšti: vertinu ir 
gerbiu save lygiai tą patį pati
riu iš kitų. Tai gali taip pat 
reikšti: „giliausiu mano besi

Kijauskas, s.j.
vystančios būties supratimu, 
būdama visatos dalelė, atsisk- 
leidžiu visame grožyje”.

Skautybė, nesvarbu kur ji 
bebūtų pasaulyje, neša į žmo
nių bendruomenę teisingumą, 
tiesą, broliškumą ir atvirumą 
visiems. Ji siekia keisti žmo
gų ir bendruomenę. Jos planas 
remiasi visišku pasitikėjimu 
žmogumi i* žmonių bendruo
mene. Nuo mažiausio iki vy
riausio skauto/skautės užsi
tarnautas ir duodamas pasi
tikėjimas įgalina jį daugybei 
naujų užmojų. Jaunosios 
skautės ar skauto išvystomas 
pasitikėjimas tuo pačiu tampa 
ir vietinės skautų bendruo
menės laimėjimu, kai jaunieji 
gauna realią atsakomybę į sti
ve rankas. Šis pasitikėjimo ke
lias ir nešė pasisekimą skautų 
sąjūdžiui per visus dešimtme
čius. Pasitikėjimas kuria są
jūdį, jis tuo pačiu skatina jau
nimą eiti augimo bei brendimo 
keliu.

Paprasčiausia praktika — 
įtraukti į pasirenkamą veiklą 
kiekvieną skautą ar skautę 
savoj grupėj ar tai bus iškyloj, 
ar kitam užsiėmime. Berniu
kas ar mergaitė tuoj pamato, 

atlikti ir pasitikėdami jo pajė
gumu tai padaryti, tuo pačiu 
objektyviai įvertiname ir patį 
planą. Skautų kūrėjas nuolat 
davė realią atsakomybę jauni
mui — per suformuotas asme
nybes siekė gerinti ir bendruo
menę. JAV skautai apie tai 
sako: „ A youth of character is 
worthy of trust”. Taip formuo
jasi tvirtos asmenybės, kurios 
pasižymi drąsa, meile visiems 
žmonėms, branginančios žmo
giškąsias vertybes.

Žodžių reikšmė „branginda
ma savo garbę” gerokai pakito 
nuo Viduramžių riterių laikų, 
bet esmė tokio pergyvenimo 
pasilieka. Mes gerai prisime
nam tas akimirkas, kada 
mūsų motyvai, talentai buvo 
pripažinti, mes priimti, ir kiek 
toks pasitikėjimas mus susti
prino, davė naujų jėgų. Sk' u- 
tybė nepuoselėja abejingumo 
ydom, o siekia abipusio pasi
tikėjimo aplinkoj vesti jauną 
žmogų pozityvių savybių bren
dimo keliu. Toks pasitikėjimas 
kupinas ir vilties, jog jaunasis 
skautas ar skautė, kurdamas 
medžiaginį, socialinį ir dvasinį 
pasaulį, atras gamtoj ir visa
toj, Dievo Žodyje, kaip sesė ir 
brolis,^ir Tą, iš Kurio visa 
ateina ir Kuris ją ir jį pas 
Save kviečia. Naujasis, trečia
sis tūkstantmetis laukia se
sių ir brolių, kurie pasitiki sa
vimi' ir kitais, atpažįsta savo 
ribotumus, su pagarba išreiš
kia kitiems savo įsitikinimus, 
pripažįsta hitų savybes ir pa
jėgumą, siekia vidinės lais
vės, būdingos žmonėms su 
charakteriu.

Budėki Ve, 
„Vadovės už tšai” 

1998'.U9.<V
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PRADŽIA
Lietuvių Skautija gimė 1918 m. Vilniuje, bet po 

są Lietuvą paplito per Kauną. Ten, 1919 m. vasario 
ėn., Saulės gimnazijoje (tada ji buvo senamiesty, 
apų gatvėje, nes Saulės rūmai dar buvo vokiečių 
iro ligoninės užimti) susidarė pirmoji Kaune (mišri) 
stuvių- skautų skiltis, daugiausia iš trečios klasės 
lokinių. Toji skiltis po kelių savaičių išsivystė į I-ją 
etuvių skautų Rimgaudo vardo draugovę.

1922 m. pradžioje, tos draugovės (veikusioje toje 
rat gimnazijoje, kuri tada jau vadinosi I-ji Kauno 
zalstybinė gimnazija, tais pačiais metais pavadinta 
„Aušros” vardu) draugininko pavaduotojas v.sl. Julius 
Jurgėla pradėjo organizuoti vandens skautų skiltį. 
Greit iš to susidarė dvi skiltys, kurios galutinai 
susiformavo tų pat metų Vasario 16 d. šventei. Tai 
buvo Ūdrų ir Vėbrų skiltys. Ūdrų skilčiai vadovavo 
Petras Jaroševičius, o Vėbrų — Jonas Damauskas. 
Tie vandens gyvūnų vardai rodė, kad tų skilčių 
skautai panoro susipažinti su vandenimis. Pradėta
nuo gilesnio susipažinimo su jūrinių mazgų rišimu, 
teoretinėmis žiniomis apie plaukiojimą, buriavimą, 
skęstančio gelbėjimą ir t,t. Labiausiai trūko reikiamos 
literatūros lietuvių kalba. 1922 m. kovo mėn. 12 d. 
tos dvi skiltys buvo pristatytos kaip užuomazga naujos 
draugovės, nors formaliai, kiek prisimenu, toji naujoji 
draugovė, susidedanti iš dviejų skilčių, buvo įsteigta 
tik tų pat metų balandžio mėn. 19 d. Tai buvo XVII- 
ji, Algimanto vardo, lietuvių skautų draugovė. Josios 
draugininku buvo paskirtas tas pats v.sl. Julius 
Jurgėla. Draugovės adjutantu pradžioje buvo Vytau
tas Mošinskas, o vėliau — Jonas Dainauskas.
* Greit kilo rūpestis, kaip ir kur gauti naudotis 
kokia valtimi. Abi skiltys darė iškylas į Kauno Prie
plaukos uostą, Nemuno krante, prie Vytauto bažny
čios. Ten gana greitai buvo užmegzti ryšiai su Kauno 
Jachtklubo vadovybe, o vėliau — su Lietuvos Jūri

ninkų Sąjunga. Pradėta svajoti apie kelionę Nemunu 
žemyn. Berods visi tų dviejų skilčių skautai, per 
gimnazijos iškylą 1922 m. vasarą, traukiniu į Palangą, 
gavo ne tik pamatyti Baltijos Jūrą, bet ir žvejų 
laiveliais paplaukioti joje. Tai buvo pirmieji lietuvių 
skautų susitikimai su Lietuvos Baltija.

1923 m. sausio mėn. 15 d., Lietuva, pagaliau, 
atgavo Klaipėdos kraštą su uostu. Lietuvos pajūrio 
siena pailgėjo iki 90 kilometrų (55.9 mylių). Kauno 
skautams pasidarė atviras kelias Nemunu į jūrą, į 
Klaipėdą. Taip 1924 m. balandžio mėnesį aštuoni 
Kauno vandens skautai, paskolintomis iš Kauno 
Jachtklubo dviem jūrinėm valtimis, tokią pirmą 
kelionę ir padarė. Vienai valčiai • vadovavo s. K. 
Jurgėla, o antrajai — P. Labanauskas.

Ir 1925 m. birželio-liepos mėnesiais penki Stu
dentų Skautų Draugovės nariai, plokščiadugne

2

4



To Lietuvos uosto lietuviai skautai, Lietuvos Moter 
Tautiniam Laivynui Remti Sąjungos (verta pažymėti 

kad tos Sąjungos valdybos ilgalaikės narės randasi

valtimi, irgi vartodami bures bei irklus, ne tik nuke
liavo Nemunu iki Klaipėdos, bet atgal į Kauną grįžo 
tuo pačiu keliu, padarydami prieš srovę apie 180 
mylių. Plokščiadugne valtimi plaukdami, nenorėjome 
rizikuoti keliauti Kuršių Marėmis, užtat, per Nemuno 
deltos atšaką Atmatą pasiekę Minijos upę, plaukėme 
jąja, o paskui Vilhelmo kanalu iki Smiltynės. Porą 
savaičių gyvenome Kopgalio tvirtovės kazematuose. 
Apkeliavome visą Kuršių Neriją. Sunkiausiai grįžtant 
buvo plaukti Nemunu aukštyn nuo Smalininkų, nes 
nuo tos vietos ir iki Kauno Nemuno krantas dar 
nebuvo sureguliuotas.

Vandens skautų vienetai, veik tuojau pat, įsistei
gia Klaipėdoje, Panevėžyje, Telšiuose. Vis didėjo 
skaičius skautiško jaunimo, kuris panoro skautauda- 
mas išmokti suartėti su vandenimis. Iš tų eilių išėjo 
ne mažiau trijų ketvirtadalių mūsų prekybos ir karo 
laivyno įgulų bei vadovų, o iš tų pirmųjų Kauno 
skilčių — Udrių ir Vėbrų — išėjo ir žymūs mūsų 
karo laivyno karininkai: s. P. Labanauskas ir V. 
Kuizinas.

Tiesa, 1922 m. mes dar nežinojome įmantrių 
pavadinimų, kaip, pav., vairininkas, valtininkas, ir 
vandens skautų draugovės nevadinome laivu. Tikra 
prasme, jūrų skautų veikla išsivystė jau Klaipėdoje.

Laisvajam Pasaulyje: vicepirmininkė D. Rėklaitienė
— Vakarų Vokietijoje, o sekretorė L. Dainauskienė
— Čikagoje) padedami įsitaisė laivą „BUDĮ”, kuris 
pirmas Baltijos jūroje, jau tarptautinių vandenų 
plotuose, iškėlė Lietuvos vėliavą. Klaipėdos skaudi 
1927 m. tuo laivu nuplaukė arti tūkstančio jūrmylių, 
aplankė Švediją. Vandens skautai virto jūrų skautais. 
„BUDYS” net iki 1933 m. ruošė naujas lietuvių jūrų 
skautų eiles.

Vienok, ne skautų, nors ir jūrų skautų vardu 
veikiančių, uždavinys yra rengti jūrininkus specialis
tus, nes bet kokia skautavimo specialybė nėra sau 
tikslas. Visa skautiškoji veikla turi uždavinį išmokyti 
jaunuolį busimajame gyvenime vadovautis galimai 
darnia sinteze tarnybos Dievui, Tėvynei ir Artimui. 
Skautas savo skiltyje pirmučiausia turi išmokti savi
auklos ir skautų patrono šv. Jurgio riteriškumo. Tam 
tarnauja skautiški žaidimai, užsiėmimai, iškylos, 
stovyklos. Jos, lygiai kaip ir kiekviena skautiška 
specialybė turi tik vieną tikslą: kuo giliau įskiepyti 
jaunuoliui skautiško galvojimo ir elgesio dėsnius. 
Užtat ir skautų „jūrininkiškumas” negali iš jų vien į 
padaryti kokius jūrininkų vienetus. Lietuvių jūrų 
skautų vienetai yra skautiški vienetai, kurie savo 
skautavimo tobulinimui panaudojajūrininko specialy
bę. Mes visi esame tos pačios lietuvių skautų še įmes 
nariai!
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Tų dviejų skilčių 1922 metais pradėta vandenokų 
veikla buvo tik skautiškas žaidimas. Tačiau neabe
jotina, kad vandens skautai, o vėliau ir jūrų skautai, 
parodė lietuviškam jaunimui kelią į savos jūros 
krantą, savo jūros uosto svarbos tinkamo įvertinimo 
supratimą. Todėl yra prasminga tas dvi vandens 
skautų skiltis prisiminti, ir dabar Lietuvių Skautų 
Sąjungos apimtyje veikiantiems jūrų skautams ir 
skautėms palinkėti GERO VĖJO!

v.s. ffl. Jonas Damauskas

$

TAIP
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UŽVARYTAS ŽUVIS 
nkbijumiei jį asttiMiw cLžiau^ttuti/
Gal mes ir negalėtume taip paveikti pasau

lio, kad jis staiga taptų rojumi, bet prisidėti 
prie to, kad jis būtų malonesnė vieta gyventi, 
tikrai galime.

Padiskutuokime, kokių reikšmę žmonių 
santykiuose turi geras žodis. Iš anksto susi
tarkime, kad nekalbėsime apip nenuoširdu, pa
taikaujantį, slidų, porintįkitunusikratyti, žodį. 
Mūsų geras žodis kils iš dosnios širdies, kuri 
pripažįsta kitų pastangas ii' geras ypatybes ir 
džiaugiasi su besidžiaugiančiais.

Toks geras žodis būtų, pvz.:
- Džiaugiuosi, kad tau pasisekė, kad taip 

gražiai susitvarkei, kad tau atėjo tokia puiki 
mintis.

-Sveikinu, taip puikiai viską atlikus, susi
laukus pritarimo, sukūrus tokią nuotaikų!

- Ačiū, kad galėjau dalyvauti. Ir kaip tu dar 
randi laiko? Juk žinau, kaip sunku.

- Tavo originalumas puikus. Tau tik ir kur
ti tokius daiktus...

* + *
Naujakuriai rodo savo namus; draugai, su

kandę lūpas, inspektuoja. Iš kambario į kam
barį eina svečiai, ir laimingos švieselės šei
mininkų akyse ima blėsti ir visai užgęsta, kai 
Jonas triumfuodamas sušunka:

- O čia vis dėlto popieriuje plyšelis! Ar 
matėte?

* * *
Vyksta koncertas. Gražiai interpretuoja

mos visiems mielos dainos, todėl žmonės pa
tenkinti ploja. Tik už kelių eilių kažkas gana 
garsiai komentuoja:

- Ar pastebėjai jo kostiumų? Net neippro- 
sytas kaip reikiant.

* * *
Darželio vaikas laimingas rodo parsineštų 

piešinį: du rutuliukai ir kažkas panašu į ausis.
- Kas čia yra, Pauliau?
- Rudas šuo.
- Rudas šuo? Argi taip šuo atrodo? Kur 

kojos, uodega?
Paulius žiūri išsigandęs į savo kūrinį, ir jo 

širdelė skaudžiai susitraukia. Jis suglamžo po

pierių, pasižadėdamas nebepieSti (arba ben 
nerodyti savo piešinių) , arba jis, apsipylęs 
ašaromis, bando įrodyti, kad tie du rutulia 
ilgom ausim tikrai jo rudas šuo.

Kodėl tik sau esame linkę taikyti visokias 
nuolaidas ?

* * *
Dana sukūrė dainelę, ir visa jos skiltis jų 

su užsidegimu dainuoja.
- Bet melodija neskamba tikrai lietuviškai! 

Reiktų jai pasakyti...
O širdies kietumas - lietuviškas?

f. ’ ♦ *

Jei būtų man pasakę nors vieną gerą žodį...
Jei būtų tau pasakę nors vieną gerą žodį, 

kai buvai prislėgtas, nusiminęs, netikras sa
vim, išvargęs, vieniša, bekovojanti, besi
stengianti, - gal daug kas tavo gyvenime būtų 
kitaip? '

Taigi dabar, kai gali semti žodžius iš šir
dies gerumo, nesigailėk jų kitiems!

O.S.
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R
uošiantis žiemos stovyklavi

mui, pats pirmas ir svarbiau
sias klausimas, kuris mums 
kvaršins gdlvą, bus: "Kaip aš ga
lėsiu šiltai ir patogiai išsimiego

ti?" Norėdami tiksliau Išnagrinėti 
kel is šilto miego principinius daly
kus, pažiūrėkime, kas yra pagrin
dinis šilumos šaltinis.

Žmogaus kūnas be sustoji
mo gamina šilumą, proceso bū
du degindamas maistą, kurį mes 
valgome. Toks procesas, vykstąs 
žmogaus kūne, vadinasi kūno me
tabolizmu. Pagrinde turime ži
noti, kad kūnas šią šilumą pra
randa, išspinduliuoja. Stovyklau
jant žiemos metu, esant žemai oro 
temperatūrai ir negaunant jokios 
pagalbos iš pašalinių šaltinių, kaip 
palapinės šildytuvai, yra labai 
svarbu mokėti išnaudoti ik1 
aukščiausio laipsnio mūsų metabo- 
linę šilumą. Tą mes atliekame 
šiltų drabužių, tinkamo miegamo 
maišo ir t.t. pagalba. Didesnei 
naudai iš tų kelių dalykų išgauti, 
turime žinoti, kada ir kaip juos 
naudoti ir tam rasti geriausią bū
dą.

Atsiminkime vieną pagrindinį 
dalyką: šiluma visuomet plaukia iš 
šildomo daikto į šaltį. Juo dides
nis temperatūros skirtumas tarp 
tų dviejų linijų, tuo greitesnis 
šiltos temperatūros plaukimas. 
Pavyzdžiui: juo didesnis skirtu
mas tarp miegančiojo maiše ir 
oro temperatūros, "tuo greičiau 
miegantysis pasijus pradedąs šal
ti ir drebėti. Miegamasis stovyk
lautojo maišas ir turi atlikti tą 
šilumos-šalčio užtvaros paskirtį.

Tinkamiausia tokiai paskirčiai 
užtvara bus ta, kuri sulaikys plau
kiančią kūno šilumą viduje maišo 
ir tuo pačiu praleis kūno prakai
tavimą laukan. Turint tokią už
tvarą, kūnas bus šiltas ir, kas 
svarbiausia, jis bus sausas.

Geriausia izoliacija yra oras. 
Tačiau oras turi tendenciją judė
ti ir jei mes to judėjimo negalė
sime sulaikyti, kūno pagaminta

Visuomet reikalinga turėti pa
kankamai izoliuojančios medžia
gos ir po mieg. maišo apačia: 
oro matracą, sausų lapų, laikraš
čių ar pan.

šiluma maiše nesilaikys. Toks 
maišas mums bus mažai naudin
gas. Oro izoliacijos judėjimas 
yra sulaikomas pagelbinlais bū
dais: žąsų plunksnomis ir įvairiau
siais sintetiniais produktais. Iš
vada yra ta, kad juo ilgiau ir 
arčiau kūno mes tokią izoliaciją 
turėsime, tuo daugiau galimy
bių šiltam nakties poilsiui.

Žmogaus kūnas, be šilumos 
gaminimo, taip pat išleidžia tam 
tikrą kiekį vandens, kurį mes 
vadiname prakaitu. Prakaitavimas 
išsineša ir dalį kūno šilumos. No
rint daugiau šilumos kūne sulai
kyti , reikia vengti prakaita
vimo. Per sunkus apsirengimas ar 
net per sunkus maišas visuomet 
vers prakaituoti. Prakaitavimą 
iššaukia ir vadinama "water
proof" arba "airproof" viršuti
nė mieg. maišo medžiaga. Net 
jeigu užsiklosi savo maišą pa
našios paskirties brezentu, turė
si šlapią ir nepatogų nakties po
ilsį. Miegamasis maišas turi bū
ti padarytas iš medžiagos, tinka
mos pamažu ''praleisti žmogaus 
prakaitavimą.

PAGELBINĖS PRIEMONĖS SU
ŠILTI

Kūni šilumos produkciją gali
ma pakelti keliais būdais. Dides
nis suvalgyto maisto kiekis pakels 
tavo metabolizmą ir tuo pačiu pa
didins šilumos pagaminimo kiekį. 
Esant tikrai šaltam orui,kūnastu-

rl gauti mažiausiai 2000 kalorijų, 
kad galėtų pagaminti užtektinai ši
lumos. Jei suvalgysi, pavyzdžiui, 
šokolado plytelę prieš eidamas 
gulti, arba net saujelę cukraus, 

_>tas smarkiai padidins metabolinę 
produkciją. Jei planuoji stovyklau
ti šaltame žiemos ore, atmink: 
juo daugiau valgysi, juo tavo mais
tas bus turtingesnis kalorijomis, 
tup kūnas bus pajėgesnis paga
minti daugiau šilumos ir, tuo 
pačiu, tu daug šilčiau miegosi.

Antras būdas kūno šilumai pa
kelti yra paprasta mankšta. Pa
tartina prieš einant gulti padaryti 
kad ir paprastą nesudėtingą 
mankštą. Tačiau reikia būti at
sargiam, kad mankšta neiššauktų 
prakaitavimo.

Kada jau esi įlindęs į miega
mąjį maišą, yra kita priemonė, 
kurie kūno temperatūrą gali pa
kelti ir duoti papildomos šilumos 
maždaug dešimčiai pradinių mi
nučių. Tai isometrinls susišildy- 
mo būdas. Ši pagalbinė mankšta 
atliekama, stumiant vieną ranką 
prieš kitą kiek įmanoma stipriau, 
tuo pačiu metu bandant pakelti 
vieną koją, kada antroji koja yra 
spaudžiama žemyn, laikant abi 
kojas tvirtai suspaustas; arba su
rakinus rankos pirštus bandyti 
juos atliuosuoti, traukiant rankas 
iš pečių. Tokia gimnastika lengvai 
atliekama mieg. maišo viduje,o jos 
sukeltd kūno temperatūra pasilieka 
kūne arba maiše.

Drebulys yra ne kas kita, kaip 
priverstinai kūno iššaukta tam tik
ros rūšies gimnastika, bandant su
kelti didesnę šilumos produkciją. 
Tad jei tau darosi šalta ir pradedi 
drebėti - nenusigąsk ir leisk sau 
drebėti, tuo pačiu laiku ieškodamas 
būdų laisvai ir neprlverstinai 
mankštai.

Palapinės šildytuvas taip pat 
yra gera priemonė šiltam poil
siui. šios dienos rinkoje yra 
keletas gerų rūšių šildytuvų. Dau
gumas jų naudoja žibalą, benziną 
arba "propane" gazą. Kitos rū
šies šildytuvai duoda šilumą be 
liepsnos.

6
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Prityrę žiemos stovyklautojai kar
tais naktį praleidžia įsirausę į 
sniegą , net '■ be palapinės.

KAS GREIČIAUSIAI VĖSTA?

Vienos kūno dalys šilumos kiekį 
Išleidžia daug greičiau, negu kitos. 
Liemuo yra Ilgiausiai išlaikan
tis šilumą, o kojų padai, rankos 
ir galva yra greičiausiai atšalai^ 
čios kūno dalys. Aišku, kad jos 
greičiausiai pajaučia šaltį ir mie
gamajame maiše.

Žmogaus galva yra turbūt di
džiausia kūno šilumos praradimo 
vieta. Galva, būdama turtinga 
kraujo atsargomis, nėra labai greit 
šąlanti net ir kūno temperatūrai 
nukritus, tačiau jeigu ji nėra tinka
mai apdengta, daug kūno šilumos 
per ją išplaukia laukan ir kūno tem
peratūra greičiau krinta. Tokiame 

: temperatūros pasikeitime dau
giausiai nukenčia rankos ir kojos. 
Žymaus kalnų laipiotojo Gerry 
Cunningham yra pasakyta: "Jeigu 
šalta kojoms - užsidėk kepurę!"

Šiltam nakties poilsiui žiemos 
stovykloje garantuoti yra būtina, 
kad galva būtų apdengta megzta 
kepure arba šiltų marškinių 
(sweatshirt) galvos gaubtuvu. Kai- 

. nų laipiotojai arba žiemos sto
vyklautojai beveik be išimties 
naudoja vadinamus "mummy- 
type" miegamuosius maišus. Šie 
maišai turi galvos gaubtuvus; ne
uždengta lieka tik stovyklautojo 
burna. Bet jeigu tu naudoji papras
tą miegamąjį maišą, o naktis yra 
šalta, apsikamšyk taip, kad ma
žiausiai būtų tarpo tarp tavęs ir 
maišo iš visų pusių. Naudok vil
nones pirštines - geriausiai kumš
tines, ir vilnones kojines. Nei 
pirštinės nei kojinės neturi būti 
aptemptos.

Visuomet atsimink, kad šiltam 
poilsiui reikalinga turėti tiek izo
liuojančios medžiagos mieg. mai- 

• So apačioje, kiek turi jos iš vir
šaus. Jeigu stovyklautojas žiemos 
metu miega ir brangiausiame žą

sies plunksnų maiše, bet jo apačia 
yra suspausta iki ketvirčio colio, 
jam bus visada šalta. Bet jei po 
maišo apačia jis turės pagalbinę 
priemonę, kaip oro matracą, ar net 
didesnį kiekį sausiu lapų ar žolės, 
jam visuomet bus šilta. Jei žie
mos stovyklavimo metu turima se
nų laikraščių pasikloti po maišu - 
užtikrintas šiltas ir sausas poil
sis!

Senovės laikais, prieš atsiran
dant visokiems oro matra
cams, stovyklautojai naudodavo 
net tokį metodą: sukurdavo didelį 
pailgą laužą. Vienai laužo pusei 
perdegus, plotas būdavo švariai iš
valomas ir miegama ant laužo įšil
dytos žemės.

Dabar pabandykime viską su
sumuoti:
• Privalai lįsti į miegamąjį 
maišą, būdamas šiltas: šilumos 
javęs arba gerokai pasišildęs prie 
aužo, po gimnastikos, arba paval
gęs maisto su didesniu kalorijų 
skaičiumi.
© Niekad negalvok, kad mieg. 
maišas turi tave greitai sušildyti, 
jei tu į jį atsigulsi atvėsęs. Mai
šo pašildymas prie laužo ugnies 
daug padės, sutaupant kūno išlei
džiamą šilumą.
© Visada atsimink, kad maišo

Žiema daros - 

Snaigių marios 
Krinta, krinta 
Pamažu, 
Lyg plaštakės, 
Vienaakės 
Išsapnuotos 
Iš sapnų . . .

Ritonė Jotvingytė 

storumas savo izoliacija yra 
svarbiausias dalykas. Minlmalinis 
izoliacijos storumas turi būti ne 
mažiau 1 ar 2-jų colių.
• Laikyk kūną šiltai, pakankamai 
pridengtą atitinkamais drįbužiais. 
Laikyk galvą pridengtą ir stenkis 
nesuprakaituoti. Jei prakaitui p, 
nusiimk galvos apdangalą ir prasek 
apikaklę. Pradėk pamažu kilnoti 
kojas, tuo padėdamas orui cirku
liuoti maiše ir karštam orui išsi- 
vėdinti pro kaklo atidarymą.
@ Miegamasis maišas, skirtas 
žiemos stovyklavimui, skaitomas 
toks, kuris turi mažiausiai 4 sva
rus izoliacinės medžiagos. Geros 
kokybės izoliacija yra žąsų plunks
nos arba geros rūšies sintetinė 
medžiaga. Miegamojo maišo eti
ketės atžymėjimas "Dacron 88" 
yra lygus 70 nuošimčių žąsų 
plunksnų.
***

Taigi - jei stovyklaujant žiemos 
metu pasijusi, Kad darosi šalta 
mieg. maiše, atsimink pagrin
dinius temperatūros sukėlimo 
dėsnius. Jais pasinaudojęs, tu
rėsi gerą nakties poilsį, net jeigu 
lauke temperatūra ir bus ž.miau 
nulio!

ps. Romas Pakalnis

Balti sodai!
Klykia žvirblis, 
Klykia du, 
Kai pamato, 
Varna krato 
Luitų sniego 
Nuo šakų.

Ei, vaikiukai!
Bus kalniukai, 
Bus lenktynės
Nuo kalnų -
Lėksim, brauksim,.
Slidę trauksim
Iš pusnynų, 
Iš gilių.
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SNIEGE IR SNIEGU
Žiemos metu vadovai turi kreipti ypatingą dėmesį., kad skau

tų užsiėmimai netaptų tik kambariniai ir bespalviai. Todėl žie
mos veiklą reikia iš anksto planuoti. Žiemos žaidimai ir užsi
ėmimai vedami tokiomis pat taisyklėmis, kaip vasarą, ir jie 
sudaro svarbią skautiškos programos dalį.

Eidami laukan kada Šalta ir snin
ga, skautai turi ŠILTAI ir SAUSAI 
apsirengti. Nuo to pareina kiekvieno 
sveikata.

APRANGA
Ilgos apatinės kilnės ir ilgomis 

rankovėmis apatiniai marškiniai; 
vilnonės kojinės ar dvi medvilninės 
kojinės (prieš užsidedant, kojos turi 
būti sausos - gerai papudruoti); ge
ri guminiais padais odiniai batai, 
ar guminiai antavai (kaliošai), ku
riuose koja telpa be batų ar tik su 
šlepetėmis; batuose šilti vidpadžiai
ar autai, stangaus audeklo vilnonės
ar medvilnės kelnės; vilnoniai marškiniai; vilnonės pirštinės 
(geriausia dvejos); šiltas kakllnls; lengvas megstinis; vėją su
laikantis lėngvas švarkas (gerai su gobtuvu)h'ausyta kepurė.

Visi drabužiai turi būti švarūs, nes kitaip sulaiko drėgmę. 
KIŠENĖSE: dvi nosinės, peiliukas, degtukai apsaugoti nuo drėg
mės, segtukai; skuduras; atliekama kojinių pora; virvutė.

LAKSTANT reikia nusiimti megstlnį, bet ne švarką. Neper
šalti, nepersišildyti. Pabėgiojus vėl užsivilkti; kvėpuoti pro nosį, 
kadv gerklė neperšaltų.^EI AUSYS 
NUSĄLA, uždėti plikas rankas ir 
rankas prie ausų ir galvos kakllnlu 
pririšti, kol atšils. ’

Visi drabužiaiturėtųbūtl užsidė
ti laisvai, kad nesiglaustų perarti 
kūno ir vienas prie kito. Batai tu
rėtų būti ištepti, kad nepraleistų 
drėgmės.

MAISTAS
Reikia riebesnių valgių, daugiau 

cukraus turinčių patiekalų. Tinka
skystos karštos sriubos, riebios (su dideliais mėsos gabalais) 
mišrainės, karšti dribsniai, keptos dešros, sklindžiai ir kt.

Ilgesniam laikui sustojus, reikia pasišildyti arbatos ar ka
kavos, kad visi galėtų sušilti ir atsigauti.

,8
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ŽAIDIMAI IR PRAMOGOS SNIEGE
Vadovas turėtu parinkti, kad skautai turėtų progos ir pasi

linksminti ir atlikti sunkesnį uždavinį, o kartu laikytųsi visų 
žiemos užsiėmimų taisyklių.

Pirmasis bandymas galėtų būti (kiekvieno kieme) ŠENIS 
BESMEGENIS. Sniegu galima statyti ir kitus daiktus. "Kartais 
ir pjaustinėjami dideli ledo gabalai.

Labai smagu žaisti 
SNIEGO "MOŠĮ". Kiek
viena skiltis gali pasta
tyti savo SNIEGO SIENĄ 
PILI ar^JVIRTOVĘ, o 
paskui vieni kitus pul
dinėti^ mėtydami sniego 
gniūžtėmis. Metamas 
sniegas neturi būti kie
tas - svarbu, kad skris
tų. Didesni turėtų kovoti 
su didesniais , o mažesni 
taikyti kur nori. Galimą 
sniegą mesti Į TAIKINĮ, 
Į TOLĮ, į bėgantį.asme- 
nį.

Didesni gali bapdyti 
statyti ESKIMU NANĮĄ-
IGLU. Jis padaromas iš kietesnių sniegynų - gabalai supiausto- 
mi - Iškasami kastuvu, sudedami kupolo forma, kol skliautas 
užsidaro.

Sniegui kasti tinka eskimų kastuvėlis.
(domus INDĖNU ŽAIDIMAS - ŽALTYS. Tai apie-2 m. ilgio 

lązda, apskritu galu, plona, kuri metama ir ’’bėga!' lygiu ir 
tiesiu takeliu, o takeliui padaryti vilkti 15 cm. storio rastą. 
Žaltys metamas už galo ir eina apie 1 km.

Galima pasidaryti rogutes ar kitą vilkti priemonę. Tada gali 
vykti LENKTYNĖS: kuri skiltis per nustatytą laiką toliausia nu
vilks rąstą ar akmenį, 

įdomu SEKTI GYVIU.
PĖDSAKUS - kiek toli ga
lima vieno žvėries pėsa- 
kus nusekti? kas čia įvy
ko? ir kt.

Gali vykti rogių lenkty
nės ir kt. Reikia ir primin
ti, kaip roges sustabdyti; 
iškišti sniegan kojas,apsi-
versti, arba po bėgiais ke
purę kišti.

Lietuviai jau nuo seno
vės žaidžia kelis įdomius 
ŽAIDIMUS - Į taikinius, 
eketė, laumė ant ledo ^kalvaratas ir kt.

Į TAIKINIUS žaidimas toks: ežero ar upės krante, prie 
pat ledo, sniego krūvoje padaromos trys skylės, į kurias žaidė
jai stengiasi vienu mušimu įvaryti akmenį.-Angas saugo sargas, 
kuris galiakmenįlazda nustum
ti. Pataikymas į šonines skyles 
- 1 taškas, o į vidurinę - 2 t. 
Iš penkių smūgių nepataikęs, 
pakeičia sargą. Laimi daugiau
sia taškų surinkęs.

ESKIMU I6LU 
jurauiTYrot pusnys
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EKETĖ žaidžiama taip pat’
ant ledo: Viduryje padaroma 
skylė, į kurią varytojas sten
giasi įstumti lydeką - akmenį 
ar medžio nupiovą. Aplink sky
lę žaidėjai išsikasa mažą duo
butę sau, dvieju žingsnių atstu
mu nuo vienas kito. Kiekvienas 
turi riestu galu lazdą. Lydekos 
varytojas, neturėdamas savo 
skylės, varo ją į vidurinę duo
butę, o kiti bando jį sulaikyti. 
Kai lydeką įmuša, visi keičia
si vietomis ir varytojas turi 
progos užimti vieną rato duo
butę sau.

LAUMĖ ANT LEDO. Susta
tomi keli pagaliai, o čiuožėjas, 
vilkdamas šluotą, bando vin
giais pračluožti, nenumetęs pagalio. Galima žaisti ir rogutėmis, 
tik tada reikia didesnio tarpo tarp malkų.

KARUSELĖ ANT LEDO ARBA SNIEGO. įkalamas ir prlšal- 
domas kuolas, ant kurio užmaunamas ratas. Prie rato pririša
mos dvi ilgos kartys.(Karuselę galima sukti, o tie, kurie laikosi
karčių galų, čiuo
žia arba rogutė
mis ratuvažiuoja. 
Kalvaratu vadina
ma viena kartis, Ll.t>.eN1 HCbilo LAZM SNIf<5U Š/Hin
pritvirtinta prie 
kuolo: viename
gale rogutės, o ki
tame keli sukė- 
jai.

^ČNusui mio ig sigesėyus- 
Bė&n—yt f."RftTTfls.

SUDĖTINGIEMS ŽAIDIMAMS žiemą ypač tinka. Pasiunti
nys gali bandyti prasmukti pro sargus, kurie jį gali sniegu 
’’nušauti'*. Skiltys gali ieškoti pabėgėlio, kuris prieš 15 min, 
praėjo ir gali juos taip pat sniegu "nušauti". Gerai žaisti 
SIAURĖS AŠIGALIO KOMPASO ŽAIDIMĄ, nes ten, kompa
sai negerai veikia; todėl reikėtų vadovautis gamtos žymėmis 
ir kt. Įdomu VEIDRODŽIAIS signalizuoti, nes nėra medžių lapų, 
kurie užsteęų.

ROGUTĖMIS žaidimų -labai 
daug. Leidžiantis nuo kalno su
rinkti įvairius išdėliotus daiktus; 
nuvažiuoti vingiuotu takeliu; lei
džiantis kalneliu išmesti ir vėl 
pagauti sniego gniūžtę; laikyti 
ant rankos pastatytą lazdelę ir ją 
balansuoti; pravažiuoti pro ša
kelių vartelius; rogutėmis va^ 
žiuojant taikyti į taikinį; važiuo-. 
ti susirišus "traukiniu"; per
šokti šokynę, išsibėgėjus ledu 
važiuoti ir t.t.

Kaip ir vasarą,taip ir žiemą, galima stovyklauti. Bet nevisi 
gali, nes reikia būti patyrusiais stovyklautojais. Reikėtų paskai
tyti kelias knygas ar straipsnius apie stovyklavimą žiemos metu, 
apie saugumo taisykles, šildymą ir t.t.

10
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VYRESNIOJI SKAUTE irdis įsitikinus, kad ir kitos mo
nos turi panašių problemų ir 
id viskas ne taip jau blogai na- 
įuose.

Nemažas skaičius vyresniųjų 
skaučių tuo tarpu negali aktyviai 
dalyvauti vadovavimo darbe, 
nes augina šeimą. Visos žinome, 
kaip vaikai pririša prie namų, 
kuriuose ir šiaip nemaža darbo, 
ir kokių būna problemų bei neti
kėtumų. Bet skautiškumas, kartą 
apsigyvenęs širdy, neduoda ra
mybės, ir norisi kokiu nors būdu 
rasti jam naujos išraiškos.

Natūralu, kad maždaug vieno
doje padėtyje atsidūrusias vyr. 
sesės buriasi, o interesų tikrai ne
trūksta, nes visas gyvenimas 
priešakyje.

Sueiti sueigon kas dvi savaiti 
gali būti įmanoma tai vienos, tai 
kitos namuose arba, jei pasitai
ko, kur nors savam būkle pasto
gėje arba rūsyje, kur galima pa
likti šį tą ir užrakinti duris.

Būklą įruošti neturėtų būti sun
ku, nes vaizduotė neribota ir ga
bumų daugiau, kaip mes pačiom 
kad tikėjomės.

Vėliavos, savo darbo paveiks
lai, lietuviškais raštais pačių iš
marginti baldai greitai suorgani
zuojami: juk paprastumas ir jau
kumas gražiai derinasi.

Senas pianinas teiks daug gy
vumo. Lentyna įdomių ir reika
lingų knygų pamažu prisipildys 
ir tarnaus per sueigas ir, pasi
skolinus knygą, namie. Receptai, 
iškarpų albumai, rankdarbių pa
vyzdžių rinkiniai bendrom pa
stangom savaime atsiras. Nedi
delis mokestis palaikys iždą.

O ką veikti per sueigas?
Minčių taip daug, kad sunku ir 

surašyti. Į dienotvarkę įtraukti 
galima, pvz.:

1. Gailestingosios sesers arba 
gydytojos pranešimas.' apie svei
ką gyvenimą ir sveiką auklėji
mą; ko laikytis, ko neperdėti. Dis

kusijos.
2. Naujos knygos apžvalga: 

viena paskaito ir apibūdina. Į 
poeziją linkusios sesės dekla
muoja arba skaito naujus eilė
raščius. O gal atsirastų ir savo?

3. Rankų darbų ir darbelių su
eigos. Gera proga pasikviesti gė
lininkę, gerą fotografę, dailinin
kę, audėją, margučių dažytoją, 
Vilniaus verbų arba šiaudinių 
papuošimų ekspertą.

4. Vasaros kelionių apžvalga, 
o gal net spalvotų filmų rody
mas. Ne visos sesės gali keliau
ti, bet vis vien domisi kraštu ir 
nori jį pažinti arba nors mintimis 
pakeliauti užsienyje.

Neseniai atvykusios iš Lietuvos 
kvietimas. Buvusios Lietuvoje 
šaulės, mokytojos, skaučių vado
vės pašnekesys.

5. Kalėdinių darbelių sueiga. 
Lietuviški valgiai, čia pat išmė
ginti, išmokti (gal iš geros, senos 
lietuviškos šeimininkės).

6. Susikaupimo sueiga, pa
kvietus paskaitininkę-ą, gal net 
seselę ar kunigą.

7. Vaikų auklėjimo eksperto pa
skaitėlė ir diskusijos. Palengvėja

8. Kaziuko mugė ir kaip joje 
dalyvauti.

9. Žaidimai ir žaislai namuose; 
kaip užimti susirgusį vaiką. Lėlių 
teatras; vaidinimėliai mažai pub
likai; linksmos sueigėlės jai.

10. Duetai, kvartetai, kanklės, 
skudučiai, dūdelių orkestrėlis.

11. Iškylos į parodas, teatrus, į 
gamtą be vaikų ir su jais.

12. Sueigos per mokslo univer
sitetuose atostogas, į kurias kvie
čiamos sesės studentės vyr. 
skautės.

Visuomet kuklios vaišės, jokio 
dirbtinumo, jokių nesveikų ar 
juokingų varžybų.

Iš tiesų, sunku įsivaizduoti Se
seriją be vyresniųjų skaučių. Jo
se sukrautos didelės jėgos.

Dėl gyvenimo sąlygų kartais 
negalėdamos varyti plačios va
gos, jos gali varyti gilią vagą a- 
vo šeimose ir vyr. sesių tarpe. 
Kaip visur, taip ir šiuo atveju 
lengviau tai padaryti, kcr turi 
planą, būrelio prisiimtą tvarką, 
dienyną darbuotei fiksuoti i” no
rą išeiti iš savęs, dalintis, padė
ti, tarnauti ir žengti pirmyn bei 
tobulėti skautiškuose dalykuose.

, O. S.
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— Man patinka jos rankos paspaudimas, — pasakė' 
mano draugė po to, kai aš ją supažindinau su mūsų 
viešnia.

Iš tiesų, rankos padavimas daug apie žmogų pasako. 
Pavyzdžiui, šalta „žuvies” ranka atskleidžia; „Man visai 
nesvarbu tavo draugiškumas. Būtų geriau, jei netu
rėčiau tau paduoti rankos.”

Nuoširdus, draugiškas žmogus paduoda ranką 
tvirtai, su šiluma; ir tame pasisveikinime pajunti 
žmogišką šilumą. Toks rankos paspaudimas sakyte 
sako: „Man taip malonu tave pažinti! Tikiuosi, kad 
mes artimiau susidraugausime.”

Su užuojautos pareiškimu ilgesnis rankos paspaudi
mas be žodžių pasako: „Aš suprantu tavo skausmą, 
man rūpi tavo problema ...”

Vienas kinietis studentas, atvykęs studijuoti j šj 
kraštą, buvo sužavėtas tuo papročiu — draugiškai 
paspausti ranką susipažįstant. Kai jis susitikdavo kitus 
savo draugus universiteto kieme, skubėdavo pasidėti 
nešamas knygas ant šaligatvio, kad galėtų ištiesti ranką 
naujiesiems draugams. (Prisiminkime, kad kinų tautoje 
tūkstantmečiais yra puoselėjama pagarba tėvams, 
vyresniesiems-; jų nuolankumas santykiuose su kitais 
išskiria kiniečius iš daugelio kitų tautų žmonių.)

♦ » *

. Paieškokime prasmės rankos padavime. Jis lyg 
sakytų: „Man malonu jus pažinti. Aš nesu egoistiškas, 
nesidomintis kitais individas. Man ši mūsų naujoji 
pažintis, t.y. jūs, kaip žmogus — draugas, užimsite 
svarbią vietą mano draugų tarpe.”

Rankos paspaudimas parodo ar žmogus yra 
užsidariusi ar artimą mylinti asmenybė. Žmonės 
susitinku įvairiose aplinkybėse — traukinių stotyse, 
lėktuvuose, krautuvėse, teatruose. Tyliai vienas su kitu 
pasisveikina, gal ištaria kelis žodžius, paspaudžia vienas 
kitam ranką ir . . . išsiskiria.
‘ Yra daug įvairių bendravimo būdų; jie nebūtinai 
visada būna sėkmingi draugystei išsivystyti. Kartais kai 
kurių žmonių bendravimas tampa nusivylimu. Draugys
tė išsivysto žodžiu ar laiškais besidalinant kits kito 
patyrimu, įspūdžiais, veikiant, siekiant bendrų tikslų.

Mūsų pastangoms sukurti -ir išlaikyti draugiškumo 
ryšius kartais padeda tylūs, ramūs žodžiai, kartais 
jausmingas išsikalbėjimas; tačiau būna ir tokių atvejų, 
Kai žodžiai, nors ir pilnai įsisąmoninti, nepasiekia

tikslo. Tuo atveju dar lieka subtilus jausmo išreiškimas 
— tyli komunikacija. Ir tai yra nuoširdžiai žmogui 
ištiesta ranka. Šis žestas dažnai gali pasakyti daugiau 
negu šimtas nenuoširdžiai ištartų žodžių ar šaltų, 
mandagių žvilgsnių. Draugiškas rankos paspaudimas 
gali ilgam, laikui sucementuoti žmonių draugystę.

įdomu pastebėti, kad europiečiai sveikirtdamiesi 
dažniausiai pirmieji tiesia ranką ir tuo jau pačioj 
pažinties pradžioj sudaro palankią atmosferą draugiš
kumo jausmui suklestėti. Amerikiečiuose gi daug 
dažniau susipažįstant pastebimas rezervuotumas, nors 
šiaip jie (gal daugiau paviršutiniškai) yra gana familia
rūs žmonės.

Taigi, eidami per gyvenimą, stebėkime, ką patiriame 
apie žmogų, paspausdami jam ranką.

v. s. So f. Jelionienė
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SLMOJAHI LESYKLA: 

PLOTAS 12" « IB", AUKŠTIS 
12“. STOGAS PLATESNIS, 
KAD SNIEGAS NEKRISTU 
ANT LESALO. GALIMA 
PRITRAUKTI PRIE PALAN
GĖS MAISTUI PAPILDYTI.

LESYKLOS ĮRENGIAMOS 
PIETŲ PUSĖJE - UŽUOVĖJOJ, 
T-EN ŠILČIAU. AUKS'TIS 
NUO ŽEMĖS BEHT 3 PĖDOS.VĖJINĖ LESYKLA GERA TUO, - 

KAP VĖJUI PUČIANT JI SUKI
NĖJASI IR LESYKLOS SVEČIAI 
VISADA YRA UŽUOVĖJOJE. 
PLOTAS 24* x 20" GYLIO 
AUKS'TIS 10", STOGAS . 
NUOŽULNUS. UZPAKALlNB 
SIENELĖ STIKLO. APIE 
10 PĖDU STIEBO VIRŠUJE

įtvirtinama 
METALO LAIDELĖ
KURI PRAMAU- ,
NAMA PPO I
LESYKLĄ.

SKARDOS APLENKTAS, 
KAP KATĖS NE-

ĮSLIUOLįTU. .

k

SPARNAI 
20"
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3S ©M
Baigėsi mokslo metai, vasa

ra. Reikėjo sugalvoti ką nors 
originalaus, kad ji ilgai išliktų 
atmintyje.

Susitikome kartą prie kate
dros su sese Agne ir broliu 
Edmundu. Jie netikėtai ma
nęs paklausė ar norėčiau 
iššokti su parašiutu. Jiems 
tai pasiūlė brolis Rimas Kuz
minskas. Praėjo kelios mi
nutės, kol įsitikinau, kad jie 
nejuokauja. Akys nukrypo 
aukštyn, lyg pirmą kartą 
būčiau išvydusi saulę, dangų, 
debesis. ,Aišku, noriu!” — 
buvo mano atsakymas.

Taip vieną dieną susiruo
šėme dviračiais kartu su bro
liu Rimu į Vilniaus S. Da
riaus ir S. Girėno aeroklubą. 
Kelionė nebuvo sunki, o klube 
viskas stebino arba juokino. 
Susipažinome su SKAT Vil
niaus S. Dariaus ir S. Girėno 
eskadrilės parašiutinio paren
gimo poskyrio viršininku Er
nestu Tamulių bei instrukto
riumi Jonu Savicku. Toliau 
viskas ėjo, kaip sviestu patep
ta. Užpildėme anketas, praė
jome medicinos apžiūrą ir vėl 
dviračiais atsibeldėme į aero
klubą. E. Tamulis ir J. Sa
vickas išmokė mus susidėti 
parašiutus, paaiškino ką da
ryti netikėtais ir pavojingais 
atvejais.

Kol užsidėjome parašiutus 
ir patraukėme link lėktuvo, 
kiekviena smulkmena buvo 
labai juokinga. Lėktuvui paki
lus į 800 m aukštį visi juokai 
išlakstė. Nežinau, kaip jau
tėsi Edmundas, bet Agnė 
sėdėjo pabąlusi ir labai rimta. 
Aš pro langelį stebėjau žemę

14

— ji buvo neįprasta, nušvies
ta saulės, namai atrodė labai 
maži, laukai ir miškai įgavo 
keisčiausias formas, kurių 
niekad nepamatyčiau žemėje, 
pasikeitė net spalvos. Susi
domėjusi ir nustebusi žvel
giau žemyn, kol atėjo laikas 
šuoliams. Pirmas iššoko Ed
mundas. Man ir Agnei nuo 
veidų dingo paskutinės šyp
senėlės, vis labiau nerimauja
mos stebėjome Edmundo 
skrydį. Ore jo parašiutas at
rodė toks vienišas šalia 
didžiulės žemės. Regis, nusi
leido laimingai. Po kelių mi
nučių atėjo eilė ir mums. Paki
lome nuo sėdynių ir, galvoda
mos koks galas mus čia 
atnešė, žengėme link išėjimo. 
Lėktuvas truputį svyravo. Jau 
visai pašiurpusios žvelgėme 
žemyn. Instruktorius nusišyp
sojo: „Nebejuokinga?” (Tačiau 
šiuos jo žodžius suvokėme jau 
ant žemės). Pirmoji iššoko Ag
nė. Toliau žengiau aš. Pa
žvelgiau sau po kojomis ir... 
Vidinis balsas: „Ne!!!” Pati 
nežinau kaip, bet iš lėktuvo 
iššokau. Pirmas vaizdas buvo 
dangus-žemė-dangus-žemė...

Nestiprus smūgis. Tai išsi
skleidė parašiutas. Ačiū, Die- 

vui, bent jau gyva likau!” — 
pirmoji, atėjusi į galvą, min
tis. Apsidairiau aplink, pa
žvelgiau į parašiuto kupolą, 
patogiai įsitaisiau apkaboje — 
atrodo viskas tvarkoje. Jau 
šiek tiek apsiraminusi įsika
binau į laisvagalius ir leidau
si. Tačiau paties leidimosi ne
jutau — atrodė kabu vienoje 
vietoje ir nieko negaliu pada
ryti (šis parašiutas nevaldo
mas). Aplink tyla (po lėktuvo 
gaudimo), žemė, atrodė, nei 
kiek neartėja. O ji priartėjo la
bai netikėtai. Staiga pama
čiau, kad po kojomis lyg „bėga” 
žolė. Jau maniau, kad pirmas' 
šuolis laimingas, tačiau vėjas 
pagavo parašiuto kupolą ir 
nuvilko mane žeme. Niekaip 
jo sustabdyti nepavyko. Lai-' 
mei, pagalbon atbėgo anks
čiau nusileidę Agnė ir kitas 
parašiutininkas. Jie užgesino 
kupolą. Apsiverčiau ant nuga
ros ir įsispoksojau į dangų. 
Buvau labai patenkinta savi
mi: „O juk aš tai padariau!” 
Besistodama pajutau skaus
mą kojoje. Kažkas atsitiko?! 
Skauda! Šiaip taip susirinkau 
parašiutą, susidėjau į kupri
nę, užsiverčiau ant nugaros ir 
laiminga nušlubčiojau link 
klubo. Antrą kartą tą dieną 
nešokau — skaudėjo koją (pa
tempiau sausgysles).

Kiti šuoliai buvo jau su ge
riau valdomais parašiutais 
(D-1-5Y, vėliau — T-4mp.). Vi
sa baimė išgaravo. Atsirado 
tikslas ne tik iššokti iš lėk
tuvo, bet ir kuo tiksliau nusi
leisti. Nors teko nusileisti už 
aerodromo ribų, prie pelkės, į 
krūmus... kartą leidausi vos
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*ne ant geležinkelio, kurio 
bėgliais važiavo traukinys. 
Labai išsigandau, pagalvojau' 
apie mamą, tėtį, save... Be-1 
veik pradėjau „Tėve mūsų...” 
bet viskas baigėsi laimingai
— nusileidau bulvių lauke, 
netoli geležinkelio.

Dabar labai patinka šo
kinėti — su džiaugsmu laukiu 
kiekvieno šuėlio. Patinka lais
vasis kritimas (10-15 sek.). 
Ore galiu išdarinėti įvairiau
sias figūras, salto, nors kar
tais nelabai pavyksta (netei
singai pajudinus rankas, ko
jas, oro srbvė ima vartyti, 
sukti ar paū.). Nors pirmiau
sia reikėjo išmokti taisyklin
gai kristi. Porą kartų dalyva
vau varžybose (tikslumo), lai-! 
mėjau antrą vietą Mažeikių: 
aeroklube.
Pašokinėti iš lėktuvo at

važiuoja ir traukiniais, ir dvi
račiais, ir džipais. Visi, kylan
tys lėktuvu, iššoka. Būna 

i taip, kad pasiruošusįjį šuoliui 
ir ilgai drebinantį kinkas 
instruktoriui tenka išstumti. 
Dažiiai ant žemės buvęs gu
vus drąsuolis lėktuve pasi
keičia — sėdi didelėmis aki
mis. Paprastai nusileidžiama 
aerodrome, tačiau pasitaiko * 
atvejų, kad nusileidžiama I 
ūkiuose į mėšlo krūvas, kituš J 
tenka gelbėti valtimi iš neto- * 
liese esančio tvenkinio. Nusi- * 
leidusių į daržus parašiu- T 
tininkų-mėgėjų kaimiečiai jau 
nebebara — priprato prie į 
lokių vaizdelių, nors kartais 4 
tenka susitaisyti stogą ar 4 
tvorą, nukirsti kokią obelį, į * 
kurią įsipainiojo parašiutas. į

Pirmoji reakcija nusileidus y
— „Žemė! Gyvas!” Tuomet bū- * 
na daug laimės ir džiaugsmo.

Živilė Gudaitytė į 
(tuomet buvo 15 m.) [- 

1994.07.03 Kyviškėse je 

**

*

štai, kokie buvo
RITERIŲ ĮSTATAI

Visuomet buk pasiruošęs, 
dėvėk šarvus, išskyrus, ka
da ilsiesi naktį.

Visvien. ką dirbtume!, vi
suomet stenkis įgyti garbės 
ir gerą vardą už savo sąži
ningumą.

Gink vargšus Ir .silpnus.
Padėk tiems, kurie patys 

savęs negali ginti.
Nieko nedaryk, kas už

gautų ar jžeistų kitus.
Dirbdamas, statyk garbę 

aukščiau už pelną.
Niekuomet nesulaužyk 

duoto pažado.
Išlaikyk krašto garbę savo 

gyvybe, . >
Verčiau mirk garbingai, 

nei kad gyventumei begė
diškai.

Riteriškumas reikalauja, 
kad jaunuomenė būtų lavi
nama atlikti sunkiausias ir 
kukliausias pareigas links
mai ir maloniai ir darytų 
gera kitiems.

Senųjų laikų riteriai ir 
karžygiai gyveno pagal gar
bės, riteriškumo ir drąsos 
kodeksą". Mes skautai taip 
pat turime visuomet steng
tis įgyvendinti duotąjį įžodį 
ir skautų įstatus, kad jie ne-

1 būtų tušti žodžiai ir paža
dai.

Budėkime ir ieškokime 
progų padėti tiems, kurie 
reikalingi pagalbos. Tokių 
žmonių yra labai daug — se
nų ir jaunų, ligonių ir luošų, 
nelaimingų ir nuliūdusių.

Suraskime modernaus pa
saulio apsileidimus, vargus 
ir nelaimes ir kovokime su 
jais narsiai ir ryžtingai, 
kaip šv. Jurgis kad darė, su
sidūręs su baisiu slibinų.
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MUSU DIDŽIOJI SEIMĄ
SUVAŽIAVIMAS

„TESETI
v.s. fil. Ant. Paužuolis

Tokiu pavadinimu š.m. 
lapkričio 13-15 dieną Argo
nne, IL, vyko LSS skauti
ninkų,-ių, židiniečių ir skau
tų vyčių suvažiavimas. Suva
žiavime dalyvavo skautinin
kai iš Montrealio, Omahos, 
Clevelando. Pasigedome gau
sesnio dalyvavimo Čikagos 
skautininkų, ypač jaunesnių. 
Gausiausiai atstovaujamas 
buvo Atlanto rajonas su LSS 
Tarybos pirmininke v.s. Bi
rute Banaitiene. Čikagiečių 
jaunajai kartai atstovavo j.s. 
fil. Taiyda Chiapetta, jauna 
skautininke,- dalyvaujant vi
suose suvažiavimuose.

Atidarymas
Suvažiavimą šeštadienį, 

lapkričio 14 d. pradėjo v.s. 
Irena Lileikienė, LS Seserijos 

skautininkių ir židiniečių 
skyriaus vedėja. Pasveikinusi 
dalyvius, pakvietė sugiedoti 
Lietuvos himną ir „Marija, 
Marija”. Paskui perskaitė s. 

kun. Gedimino Kijausko šiam 
suvažiavimui sukurtą maldą.

LS Seserijos Vyriausioji 
skautininke v.s. fil. Rita Pen- 
čylienė, pasveikinusi daly
vius ir svečius, paryškino ko
dėl suvažiavimui parinkta 
mintis „Tesėti pažadai”. Pri
minė, kad VII Tautinė sto
vykla buvo pavadinta „Pro
tėvių žemė”, Seserijos — „Vil
tis”, Brolijos — „Kuni
gaikščių žemė” ir Akademinio 
Skautų sąjūdžio — „Draugys
tė”. Šie pavadinimai buvo pa
rinkti, kad primintų skau
tams ir skautėms, kad Lietu
va yra ta garbinga šalis, 
kurios negalime užmiršti. 
Mes visi, duodami įžodžius 
pasižadėjome mylėti Dievą ir 
Tėvynę. Per ilgus skautavimo 
metus stengėmės nepamiršti 
Lietuvos, jos kalbos ir paLietuvos,

pročių. Tesėjome pažadus. 
Sesė Rita perskaitė LS Sese
rijos dvasios vadovo s. kun. 
G. Kijausko, SJ, atsiųstą svei
kinimą.

Sesės Lileikienės pristatyta, J 
į suvažiavusius prabilo LS Se- į 
serijos „Gabijos” redaktorė ■ 
v.s. Nijolė Kersnauskaitė.

Pasidžiaugusi galėdama da- ■, 
yvauti skautiškos šeimos su- ■ 
važiavime, sesė Nijolė teigė,, 
iad mintis „Tesėti pažadai”, 
primena praeitį — jaunystę, j 
kai buvome pasiryžę „nu-' 
versti kalnus”. Taip pat ši 
mintis mus ragina eiti pir
myn. Gyvenimas nestovi vie
toje; keičiasi žmonės, veikimo 
sąlygos diktuoja naujus užsi
mojimus ateičiai.

Prieš visus šiuos uždavinius 
stovim — Aš, Tu ir Mes. Ne
sam apsaugoti nuo nesklan
dumų vadovavime, asmeniš
kame gyvenime nuo trūkumų 
ir pavargimo. Nepaisant pasi
taikančių nukrypimų ir kliū-

Simpoziumo „Tesėti pažadai išeivijai” dalyviai. Iš k.: LSS Tarybos pirmininkė v.s. Birutė Banaitienė, dienraščio 
„Draugas” vyr. redaktorė Danutė Bindokienė, LB Švietimo tarybos pirm. v.s. Regina Kučienė, PLB valdybos 
pirm. v.s. fil. Vytautas Kamantas ir buvęs Ateitininkų federacijos vadas Juozas Polikaitis.

Nuotr. j.v.s. fil. Broniaus Juodelio
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Suvažiavimą atidarė LS Seserijos 
skautininkių skyriaus vedėja v.s. 
Irena Lileikienė.

Kalba LSS „Gabijos” redaktorė v.s. 
fil. Nijolė Kersnauskaitė.

Nuotr. Br. Juodelio

Į Suvažiavimo įžanginį žodį taria LS 
; Seserijos Vyriausioji skautininke 
v.s. fil. Rita Penčylienė.

čių, privalome veržtis pirmyn, 
ieškoti naujų kelių ir būdų, 
nenukrypdami nuo skautiš
kųjų idealų — tarnauti Die
vui, Tėvynei ir kiek galėdami 
padėti artimui — tai mūsų gy
venimo gerasis darbelis.

Prisimename, kad Lietuvoje 
įsteigta Skautija gyvuoja jau 
80 metų. Karo išblaškyti po 
platųjį pasaulį, skautiškų 
idealų vykdymą tęsiame jau 
50 metų. Skautiškas įžodis, 
įstatai, meilės ir tarnavimo 
ideologija giliai įaugo jaunų 
žmonių širdyse ir skautybė 
tapo gyvenimo būdu. Gal visų 
pasižadėjimų neatlikome 100 
proc., bet niekada neužsida
rėme savo jėgų ribotume. 
Stengėmės ieškoti naujų veik
los būdų.

Gyvendami už Tėvynės ri
bų, sugebėjome išleisti skau
tiško gyvenimo ir veiklos 50 
metų istoriją „Lietuviškoji 
skautija”. Joje atsispindi mū
sų vargai, rūpesčiai ir pasiža
dėjimų atlikimas. Joje ap
rašomos vadovų pastangos 
vesti jaunimą lietuvybės išlai-

■------------------------ --——i  -----------———-

kymo keliu, nenukrypstant 
nuo skautiškųjų idealų. Gal 
ne visi ištesėjome duotus pa
žadus.

Jaunimo auklėjime nesam 
užsidarę savame rate. Ben
draujam su ateitininkais, 
Jaunosios Lietuvos nariais ir 
Lietuvių Bendruomene, kurie 
siekia tų pačių tikslų, kaip ir 
skautai. Tikslai visų vienodi, 
gal tik skiriasi veikimo bū
dai. Įgyvendinimas numatytų 
tikslų — tarnavimas Dievui, 
meilė protėvių žemei — Lie
tuvai, pagalba artimui ir lie
tuvybės išlaikymas priklau- 

■ sys nuo vadovų sugebėjimo 
paruošti naujus vadovus,-es 
ateities veiklai. Baigdama se
sė Nijolė pasigedo suvažia
vime jaunųjų vadovų.

Taip ji pabrėžė, kad iš
laikyti lietuviškumą dabar 
yra sunkiau negu laikais, kai 
Lietuva buvo okupuota. Jau
nimas, net kai kurie vyresnie
ji mano, kad, Lietuvai esant 
laisvai, nebėra reikalo daug 
laiko skirti lietuviškiems rei
kalams. Taip galvojantys 

klysta. Dabar privalome ska
tinti abipusį Lietuva —- išei
vija bendradarbiavimą. Priva
lome neužmiršti pasižadėji
mų tarnauti Dievui, Tėvynei, 
padėti artimui ir būti pavy 
džiu jaunesniesiems.

Simpoziumas „Tesėti 
pažadai išeivijai”

Simpoziume dalyvavo: 
„Draugo” dienraščio vyr. re
daktorė Danutė Bindokienė, 
LB Švietimo tarybos pirm, 
v.s. Regina Kučienė, PLB v- 
bos pirm; v.s. fil. Vytautas 
Kamantas, buvęs Ateitininkų 
federacijos pirm. Juozas Poli- 
kaitis ir LSS Tarybos pirm, 
v.s. Birutė Banaitienė.

Siumpoziumą pradėjo v.s 
fil. Vytautas Kamantas, pa- 
teikdamas-minčių iš jo skau- 
tavimo. Skautauti pradėjęs 
dar vaiku būdamas Vokieti
joje ir jo duotieji pažadai 
neužmiršti. Jis suminėjo dau
gelį asmenų, kurie jaunystėje 
buvę skautais ar jų vadovais, 
metų slinktyje tapo žymiais
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žmonėmis, visuomenininkais, 
kultūrininkais, daktarais, in
žinieriais ir kt., vykdydami 
duotus skautų pažadus tar
nauti Dievui, Tėvynei ir arti
mui. Šiuo metu prieš akis — 
Nepriklausoma Lietuva su 
savo vargais ir rūpesčiais, rei
kalinga, kad mes atliktume 
pasižadėjimą mylėti ją su jos 
teigiamomis ir neigiamomis 
savybėmis. Lankydamiesi ir 
bendraudami su Lietuvos 
žmonėmis, suprasdami juos, 
tesėsime savo pasižadėjimą 
mylėti Tėvynę. Pastebėjo, kad 
dauguma buvusių skautų'yra 
įsijungę į Lietuvių Bendruo
menės veiklą ir dirbdami vi
suomeninį darbą padeda Lie
tuvai? Baigdamas pranešimą, 
pabrėžė duoto įžodžio svarbą, 
skautų įstatų vykdymą ir ide
ologinį pasižadėjimą atlikti vi
sas pareigas pagal jo/jos su
gebėjimus. Būdami tvirti mo-i 
rališkai, mylėdami Dievą, Tė
vynę ir artimą, atliksime savo 
pažadus.

Danutė Bindokienė, mo
kytoja, ■ rašytoja, redaktorė, 
jaunystėje buvo skautė ir da
vė skautės įžodį, tik vėliau 
įsijungė į ateitininkišką veik
lą. Taigi, gyvenime turėjo du 
„kaklaraiščius”. Ji turinti 
daug gerų draugų skautų va
dovų tarpe. Esanti labai dė
kinga v.s. fil. Broniui Kvikliui 
už patarimus redaktoriau- 
jant. Ji teigė, kad jaunystėje 
duotus pažadus laiko tėkmė 
kartais apnešanti dulkėmis. 
Tuos pažadus turime atnau
jinti, įsijungdami ne tik į ide
ologinius, bet ir visuome
nines ir lietuviškos spaudos 
organizacijas. Lietuviškos 
spaudos prenumeratorių 
mažėja. Senieji skaitytojai 
miršta ar, sumenkėjus svei
katai, nebepajėgia skaityti. 
Jaunoji karta, baigusi litua

nistines mokyklas į skaity
tojų ir prenumeratorių eiles 
nesijungia. Su širdgėla pri
pažino, kad yra skautų va
dovų, kurie lietuviškos spau
dos neprenumeruoja ir jos ne
skaito. Paminėjo j.v.s. Ireną 
Regienę, „Drauge” redaguo
jančią „Skautybės kelio” pus
lapį, nusiskundžiančią, kad 
kartais sunku užpildyti pus
lapį rašiniais. Ar ne vadovų 
pareiga ne tik patiems skaity
ti, bet sueigose prie skaitymo 
pratinti brolius ir seses. Jei 
būtų skiriama 10-15 minučių 
lietuviško laikraščio skaity
mui ir užduodama į kitą suei
gą atsinešti kokį aprašymą iš 
lietuviško laikraščio, būtų 
daug pasiekta. Pratinti skau- 
tus rašyti trumpus sueigų, iš
kylų, stovyklos nuotykių ap
rašymus. Matydami savo ra
šinėlius išspausdintus, kils 
noras platesniems rašiniams. 
Skautai turi savo leidinį 
„Skautų aidą”, kurį gauna

Tenai paliko žemė mūs 
protėvių garsių, 

O nelydėjo niekas išeinant 
iš namų.

Skurdžioj nakty nelaisvės, 
be žodžių, be žvaigždžių, 

Išsinešėm svajonę mes 
protėvių laisvų.

Dešimtmečius keliavom 
keliais svečių šalių, 

Širdyje nešėm viltį mūs 
protėvių senų.

Mus žygin paviliojo lelija ir 
rūta,

Į ateitį žygiavo atkurta 
skautija.

Dešimtmečiai supynė mūs 
darbo vainikus. 

kiekvienas užsiregistravęs. 
Kyla klausimas, ar visi jį 
skaito? Kodėl* nepaskaityti 
bent mažą skyrelį iš šio leidi
nio ir patarti ką nors patiems 
parašyti. Teko girdėti, kad 
kai kuriose lituanistinėse mo
kyklose skaitomi lietuviškų 
laikraščių rašiniai. D. Bin- 

dokienei, kaip lietuviško laik
raščio redaktorei, rūpi, kad 
jaunimas būtų tie žmonės, 
kurie neleis lietuviškai spau
dai užgesti, (kai vyresnieji 
išeis „namo”). Tegu būna va
dovams pažadų išpildymas 
ateičiai. Visi žinom, kad tai 
nelengvas uždavinys, tačiai 
be pastangų, kieto užsispy 
rimo, mūsų pažadai apsineš 
dulkėmis. Kad tai neįvyktų, 
turime aukotis pasirinktos 
ideologijos vystymuisi, nepa
mirštant Dievo, stengtis my
lėti tėvų — protėvių žemę Lie
tuvą, nepamirštant jos kalbos 
ir rašyto žodžio,

Bus daugiau

Ir ilgą mūs kelionę 
palaimino Dangus. 

Išsaugojom svajonę mūs 
protėvių laisvų, 

Atidavėm jiems duoklę 
išėjusių vardu.

įkursim greitai laužus 
dešimtmečių brangių, 

O širdyje paklausiam: ar 
kas pašauks vardu? 

Mes sveikiname tave,o žeme 
mūS tėvų, 

Tik neužmiršk, Tėvyne, 
užjūrio vaikų.

v.s. Nijolė Kersnauskaitė
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CANADA

Pavyzdingas skautas Paulius 
Mickus. Jis mokosi lietuviškoje 
mokykloje.Skaito eilėraštį 
Vasario 16 d. minėjime. 
Kiekvieną sekmadienį 
bažnyčioje patarnauja šv, 
mišiose.. Montrealio katedrroje 
neša Lietuvos vėliavą tarp 52- 
jų kitų tautų. Jam ir sportas 
patinka. Štai jis žaidžia 
futbole. Komanda laimėjo 
pirmą vietą. Primintina, kad 
treneris yra lietuvis.

Sueigoje darbelių mokosi „Nerijos” tunto ūdiytės Lisa Bacevičiūtė ir Lįfe 
Meilutė.
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SUKAKTUVINĖ SUEIGA
TORONTO A. Dailydės

Banaitienė. įsakymus skaito v.s.fil. R. Žilinskienė.

su vilkiukais

20

Skautininkų įžodi:

įgulos vadas ps. dr. Biurgiola, vyčių draug. v.sl.E 
Pečiulis, v.sl. G. Batūra, Kanados raj. vad. ps.fil. A.
Simonavičius

D-kės pav. ps. I. Petrauskienė, ps. Sergautienė, s 
seselė Indrė Mariiošiūtė

L.S.S. Pirm. pirm. v.s. Birutė Banaitienė 
apdovanoti v.s. F. Mockus ir v.s. D. Keršienė 
Svreikina v.s. V. Skrinskas, stebi v.s.fil. R 
Žilinskienė
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SBTO.. 
PBLW®

oKautų Aido** administra
torė Albina Ramanauskienė

sukvietė l savo namus atsisvei
kinimui su Pelėdomis, 

kurias ilgus metus 
talkininkavo “Sk. A.” 
redagavime. Buvo įteikta 
Plrmijos padėkos adresai. 
Subuvimas paįvairintas 
Albinos žodžiais ir vaišėmis

Nuotraukoje: a. Ramanauskienė, V. Vijeikis, H. Plaušinaitienė, J.
Mikutaitienė, N. Užubalienė. trūksta. D. Sruogaitės
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc

Čia suskridom, sugužėjom 
Pasakyt sudiev Pelėdom

“Skautų Aldas" tai klestėjo 
Kai Pelėdos čia tupėjo.

Daug metelių jos čia skraidė 
Ir su skautais plunksnas 
sklaidė.

Ėmė plunksnos joms bitėti 
Sako: laikas pailsėti.

“Skautų Aidui” liūdnos dienos 
Pasiliks Apuokas vienas.

Linkime jam gero ūpo
Kol plunksnelės nenutrūko.

Tempėm dovanas didžiau-slas 
Mes iš Paxtono toliausio.

Už jūs darbą ilgų metų 
Jums Birutė ranką krato.

O dabar, mieli sveteliai, 
Kviečiu jus prie vaišių stalo

Cepelinų pridaryta
Linidu gero apetito

Aušros Vartų-Kernavės tunto sueiga Lemonte, sugrįžus iš 
Tautinės stovyklos
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v.s.fil. Antanas Paužuolis

(Tęsinys)

Amerikiečių skautų vado
vybė suteikė galimybę daly
vauti pratybose šaudimo lan
kais ir nedidelio kalibro šau
tuvais. Pionerijos darbams bu
vo atskiras žemės plotas, ku
riame buvo statomi tiltai, 
bokštai ir mokoma rišimo 
mazgų, pritaikomų įvairių rū
šių statybose.

Jūrų skautai naudojosi bai
darėmis ir burlaiviais, kurių 
šioje stovyklavietėje buvo ne
mažai.

dant, dalyvavo būrelis kompe
tentingų asmenų — kunigų ir 
pasauliečių.

Jaunimą savo nuoširdumu 
ir priėjimu prie jaunimo suža
vėjo svečias iš Lietuvos kun. 
Algimantas Gudelis, kelias 
dienas praleidęs stovykloje.

Gražiai pasireiškė ir LSS 
Seserijos ir Brolijos evange
likų liuteronų dvasios vadovas 
s. fil. kun. Algimantas Žilins
kas iš Toronto.

Stovykla būtų nepilna be 
v.s. fil. kun. Antano 'Saulaičio, 
Lietuvos ir Latvijos jėzuitų 
provincijolo, o mums visiems 
— mylimo brolio. Jis stovyk

loje išbuvo visą laiką. Jauni
mo tarpe jis yra šviesi dvasinė 
artimo meilės žvaigždė. Ne
paisant didelio pareigų krū
vio, jis randa laiko ir vertės 
dalyvauti skautų, ateitininkų 
ir kitose jaunimo stovyklose. 
Tai neišsemiamos energijos, 
meilės ir dėmesio kiekvienam 
žmogui asmenybė.

Religinių programų pravedi-, 
mui iš „Neringos” stovyklos 
atvyko jaunimo mylima skau-. 
tininkė sės. Igne Marijošiūtė. 
Ji supranta jaunų žmonių rū
pesčius ir jausmus, moka juos 
paguosti ir užgydyti atsiradu
sias dvasines „žaizdas”.

Šioje stovykloje buvo galima 
pasitobulinti ir išlaikyti net 30 
specialybių,

Reikia paminėti, kad šioje 
stovykloje sesės ir broliai įgijo 
gerą patyrimą maisto paruo
šime, nes buvo sudarytos pro
gos patiems gamintis valgį.

VIII Tautinėje stovykloje 
kiekviena diena turėjo savo 
mintį, pvz.: dirbam, padedam 
draugaujam, mokomės, mel
džiamės, dainuojam, šokam ir 
kt. Ar atskiros pastovyklės, 
laikėsi šių iš anksto numatytų 
temų, priklausė nuo jų va
dovų, nes kiekviena pasto- 
vyklė turėjo ir specifinius savo 
planus.

Religinė programa

Religinei programai stovyk
loje buvo teikiamas ypatingas 
dėmesys, ypač, kai ją prave-

Sesėms smagu, kai stovykloje jas aplanko Vyriausia skautininke sese fil,
v.s. Rita Penčylienė.
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Religinę programą šioje di
delėje stovykloje pasigėrėtinai 
koordinavo s. Aldona Linger- 
taitienė iš Bostono. Ji katali
kiškame universitete yra reli
ginės veiklos ir patarimų dva
sinė vadovė, turinti teologijos' 
magistro laipsnį ir dabar ruo
šiasi doktorato laipsniui. Švel
ni, pasiruošusi kiekvienam: 
padėti ir tolerantiškai spren
džianti pasitaikančius ne
sklandumus. Šalia pareigų re
liginėje programoje ji vykdė ir 
naktinių žaidimų vadovės pa
reigas. Maldas prieš valgį pra
vesdavo v.s. fil. Antanas Pau- 
žuolis, o s. fil. Jūratė Vens- 
kienė talkino dvasiniams susi
kaupimams.

Jaunųjų šeimų stovykla

Ypatingos pagarbos verta 
jaunų šeimų pastovyklė „Ma
žoji Lietuva”, vadovaujama 
viršininkės, Detroito „Gabijos” 
skaučių tunto vadovės s. Ra
sos Karvelienės ir būrelio en
tuziastingų jaunų vadovių. 
Daug prisidėjo ir jaunieji, šios 
priešmokyklinio amžiaus vai-, 
kūčių stovyklos, tėvai. Galima 
drąsiai teigti, kad šioje pasto- 
vyklėje buvo judriausi stovyk
lautojai. Jų neišgąsdino nei 
lietus, nei kelios šaltokos nak
tys, nei dienos kaitra. Jų tė
vai, patys buvę veiklūs skau
tai ir skautės, augindami ma
žus vaikučius ir dėl kitų prie
žasčių negalintys nuolat reikš
tis aktyvioje skautiškoje veik
loje, gražiai juos įvesdina 
skautybėn jaunųjų šeimų sto
vyklose. Laiko slinktyje, jie su 
savo paaugusiais grįš skau
tiškų vienetų veiklom

Šios pastovyklės vadovybė 
išleido šiai pastovyklei pritai
kytą dainynėlį, paruoštą Det
roito „Gabijos” tunto. Dainy
nėlis gražiai išspausdintas,

125 psi. apim as. „Mažosios 
Lietuvos” stovyklos vadovybė 
paruošė gražias vardines len
teles, dėvimas ant uniformos. 
Išleido ir „Mažosios Lietuvos” 
laikraštėlį su mažųjų žurna
listų rašinėliais.

Šių judriųjų stovyklautojų 
.šūkis: „Mes mažiukai lietuviu
kai, vos pradėjome skautaut, 
dirbam, žaidžiam, išdykaujam 
— mes norime užaugt”.

Tėvams su mažaisiais 
„skautukais” nelengva, bet jų 
širdyse rusenanti skautiška 
ugnelė, nugali visus sunku
mus. šie jaunieji stovyklauto
jai yra skautiško judėjimo tę
sinys ateinančioms kartoms. 
Džiugu, kad jau daugelyje 
skautų stovyklų stovyklauja ir 
jaunosios šeimos.

LS Seserijos stovykla 
„Viltis”

Šiai stovyklai vadovavo LS 
Seserijos Vyriausia skautinin
ke v.s. fil. Rita Penčylienė. 
Stovyklą sudarė šie vienetai:

Jūrų skaučių — „Klaipėdos 
kraštas,,, vadovė j.s. fil. Taiy- 
da Chiapetta. Šūkis — „Rau
dona, balta ir žalia — Klai
pėdos krašto vėliava. Priešų 
pagrobta, lietuvių atgauta, jū
rų skaučių mylima”.

Jaunesniųjų skaučių „Lais
vės Varpas”. Šūkis „Varpas^ 
skamba Lietuvoj., paukštyčių’ 
dainos stovykloj”. Joms vado-' 

jįvavo s. fil. Laima Rupins- 
Įkienė.

Skaučių pastovyklė „Kryžių 
kalnas”. Vadovė s.fil. Dalia 
Trakienė. Šūkis — „Kryžių 
kalno stovykloje skautės dirba 
su šypsena. Nenustodamas 
vilties, protėvių žemė prie 
širdies”.

Prityrusios skautės, būda-: 
mos tvirtos savo pasiryžimuo

se, pastovyklę pavadino „Ko
vos keliu”. Vadove jos pasirin
ko ps. Rasą Conklin, kad pa
ruoštų jas partizaninei „ko
vai”. Jų karingas šūkis: „Nu- 
tilkim! Žinias piečiam! Parti
zanės vis kovoja! Laisvės ži
nios! Ženkim kovos keliu!” 
Besivadovaudamos šiomis šū
kio mintimis, prityrusios 
skautės nepamirš savo protė
vių žemės Lietuvos.

Vyriausios amžiumi ir patir
timi buvo vyresniųjų skaučių, 
pastovyklė „Pėdsakai”. Jų šū-; 
kis — „Iš praeities į ateitį 
keliaujam istorijos takais, 
pėdsakai rodo mums kelius!" 
Jų viršininkė patyrusi skautė 
ps. fil. Naida Šnipaitė.

Bendrijos stovykla

„Protėvių žemė” stovyklai 
vadovavo v..s! Birutė Banai
tienė, LSS Tarybos ir Pirmijos 
pirmininkė.

Vyresnio amžiaus skautinin
kai ir skautininkės sudarė 

; Bendriją, kuriai vadovavo v.s. 
'Irena Lileikienė, kad šios pas
tovyklės gyventojai dienos me
tu pasklinda po visas stovyk
las teikdami patarimus ir pa
galbą jaunesniems vadovams 
ir vadovėms. Bendrijos sesės 
ir broliai sakė: „Aukojame 
savo darbą, žinias. Stengia
mės, kad jaunėsnieji išlaikytų 
lietuvių kalbą ir papročius, 
Tau, brangi mūsų žeme Lietu
va. Sparnais nuskrido mūsų 
aunystė ir kartu džiaugsmas. 
;ad Lietuva yra laisva”.

AKademikų 
„Draugystė”

Akademinio Skautų sąjūdžio) 
,Draugystė” ■. stovyklos virši-- 
tiinkas buvo ASS valdybos pir-i 
alininkas arch. fil. Rimass 
Griškelis. Stovyklą sudarėį
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VIII Tautinėje stovykloje „Kryžių kalno” pastovyklės sesės pionerijos dar
buose.

trys pastovyklės — Akademi- 
kių skaučių draugovės, su va
dove fil. Vida Damijonaityte; 
Korp! Vytis su vadovu adv. fil. 
Vyteniu Kirvelaičiu ir filiste
rių — su vadove dr. fil. Vilija 
Kerelytė. Šios stovyklos vado
vybė buvo paruošusi gražias 
spausdintas darbotvarkes su 
atskiru lapu kiekvienai dienai 
ir keliais lapais užrašams, dai
noms ir lapą prisiminimui 
duotų pasižadėjimų tampant 
tikrąja nare ir Korp! Vytis 
senjoru.

Šios stovyklos stovyklautojai 
akademikai skautai stengėsi 
būti patarėjais skautų ir skau
čių vadovams. Kasdien pusė 
dienos buvo skiriama stovyk

laujantiems skautams ir skau
tėms, o kita pusė dienos — 
savo numatytiems užsiėmi
mams. Turėjo jie ir linksmin
tojų grupę „ūpininkus”, kurie 
ėjo per pastovyklės dainuoda
mi ir linksmindami nusiminu
sius brolius ir seses. Savo sto
vykloje buvo įrengę poilsio ir 
atsigaivinimo vietas, kaip 
„golfo” lošimą, pasisupimą tin
kle, pavargusių kojų masažus 
ir kt. Neteko sužinoti ar buvo 
norinčių pasinaudoti šiais pa
togumais. Akademikų tikslas 
— būti draugais ir pagalbinin
kais visiems stovyklautojams 
ir svečiams. Reikia pripažinti, 
kad jie savo įsipareigojimus 
labai gerai atliko ir kartu pa

rodė, kad jie sugeba žaisti, 
dainuoti, pravesti pašnekesius 
ir būti pavyzdžiu kitiems sto
vyklautojams.

Paštas ir krautuvėlė

Stovykloje būtų sunku ap
sieiti be pašto ir krautuvėlės.

Ryšius su pasauliu tvarkė 
v.s. Stasys Ilgūnas, ilgametis 
stovyklų paštininkas. Praei
tyje su juo dirbo pašte ir v.s. 
Vladas Bacevičius, kuris šalia 
darbo pašte, dar buvo ir uolus 
stovyklos ir visuomeninių įvy
kių fotografas. Po ilgo skau
tiško ir visuomeninio darbo 
brolis Vladas išėjo „namo” — į 
Amžinybę.

Būti paštininku stovykloje 
nelengva, dažnai nelieka laiko 
lankymui pastovyklių ir ste
bėjimui vykstančių užsiėmi
mų.

Ir šioje stovykloje veikė 
krautuvėlė, aprūpinanti sto
vyklautojus įvairiomis gėrybė
mis. Čia gausius klientus ap
tarnavo v.s. Česlovas Kiliulis, 
v.s. Mykolas Banevičius ir v.s. 
Albina Ramanauskienė. Krau
tuvėlėje buvo galima įsigyti 
skautiškų marškinėlių, gaire
lių, įvairių ženkliukų, lipinu- 
kų, vaisvandenių, ledų ir kt.

Parodos

Ir šioje stovykloje puikią 
parodą paruošė darbščiosios 
sesės v.s. fil. Gilanda Matonie- 
nė, v.s. Ramutė Česnavičienė, 
v.s. Milda Kvedarienė ir kitos 
talkininkės. Apie Akademinio 
Skautų Sąjūdžio veiklą pa
ruošė v.s.fil Eugenijus Vilkas.

Kai kurie skautiški vienetai 
buvo išdėstę Savo veiklos nuo
traukų albumus.

Buvo ir skautiškos spaudos 
paroda — rašinių, knygų, 
„Skautų aido” numerių, nuo
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pirmųjų iki dabartinių. Buvo 
ir archyvinių leidinių, kurių 
iki šiol nedaug beliko. Tai po
grindžio literatūra skautams, 
kai Lietuva buvo okupuota vo
kiečių ir rusų. Ši paroda rodė 
nenugalimą veržlumą skauti- 
jos vadovų karo ir okupacijų 
metais, pokaryje išsibarsčius 
po platų pasaulį. Parodoje 
'išstatyti rodiniai ir aprašymai 
apie buvusius ir dabartinius 
vadovus liudija, kad pasėtas 
skautybės grūdas prigijo jau
nimo širdyse ir nepaisant ne
patogių sąlygų, išsilaikė 80 
metų.

Laikraštėlis

VIII Tautinėje stovykloje 
buvo išleistos trys laidos laik
raštėlio „Jubiliejus”, redaguo
tas j.v.s. Genės Treinienės, 
talkinant v.s. Danutei Surdė- 
nienei ir v.s. fil. Antanui Pau- 
žuoliui.

Stovyklai baigiantis

Stovyklavom, iškylavom dir
bom, žaidėm ir dainavom. Ne
pastebėjom kaip prabėgo lai
kas. Išaušo ir paskutinė die
na, kai reikėjo nuimti pala
pines, susidėti daiktus ir su 
griauduliu 'širdyje sakyti „iki 
pasimatymo”.

Ketvirtadienį buvo oficialūs 
„Protėvių žemės” stovyklos ir 
„Viltis”, „Kunigaikščių žemė” 
dr „Draugystė” pastovyklių už
darymai.

Po paskutinio parado, sto
vyklautojams praėjus pro sim
bolinius vartus, VIII Tautinė 
stovykla baigėsi. Stovyklavie
tė tuštėjo. Dalis vadovų ir sto
vyklautojų išvyko kitą dieną. 
Vyriausia vadovybė, virtuvės 
ir Ūkio skyriaus darbuotojai 
išvyko tik šeštadienį.

Bostono skautai vyčiai,, ku
rie pastatė didingus vartus, 
prieš apleisdami stovyklavietę 
turėjo juos išardyti, nes skau
tai stovyklos rajonus palieka 
sutvarkytus, o įvairiems dar
bams naudota medžiaga suk
raunama kitų stovyklautojų 
naudojimui.

„Protėvių žemė” stovyklos 
pionerijos darbams vadovavo 
s. B. Banaitis, stovyklą įren
giant ir ją uždarant jam teko 
daugiausiai darbų ir atsako
mybės.

Apleisdami stovyklą prisi-

VIII TAUTINĖJE 
STOVYKLOJE

LSS SESERIJOS 
STOVYKLA

„VILTIS”
Seserijos pastovyklei „Viltis” 

pavadinimas buvo parinktas 
todėl, kad mūsų lietuviškaja
me ir skautiškajame gyvenime 
viltis buvo ir yra kelrodis, ku
ris mus vedė ir ves daugelį 
metų. Tik neužgęstanti viltis, 
vėl grąžino mūsų protėvių že
mei, Lietuvai, laisvę: Tik dėka 
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nenam damą:
„Užgęsta ugnis, užmiega, 

daina 
sūpavusi juoką ant rankų. ' 
Ir džiaugsmo gana,

" jaunystės gana — 
lyg ežero vilnys nusenka.
Surinkę sapnus iš stovyklos 

šilų,
Neišmėtykim jų gatvėse 

miestų.
Surinkę žodžius nuo laužų ir 

dainų 
juos gaivinkime, kad

neišblėstų...”

musų tėvų ir senelių neužgęs- 
tąnčios vilties, per daugiau 
kaip 50 metų išeivijoje, mes 
kalbame lietuviškai, niylime ir, 
pažįstame savo protėvių žemę, 
Lietuvą, esame susipratę lie
tuvių bendruomenės nariai ir 
geri savo krašto piliečiai. Tik 
neužgęstanti viltis išlaikė mū
sų lietuvišką skautavimą gyvą 
80 metų ir įgalino švęsti 50 
metų lietuviško skautavįmo 
išeivijoje sukaktį. Su neužgęs- 
tančia viltimi, mes žengiame 
pirmyn ir tikime, kad mūsų 
'organizacija išeivijoje švęs ir 
100 metų jubiliejų.

v.s. fil. Rita* Penčyiienė
„Viltis” pastovyklės 

viršininkė
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Maža mergytė rodo katiną savo draugei. Pastaroji

— Kaip aš atrodau televizijoje?

— Man rodosi, kad dailininkas 
pavaizdavo trumpiausią kelią 
nuo mūsų namų iki autobuso.

— Koks mielas katinėlis. Paskolink jį man, nes 
mūsų namuose daug pelių.

££££ — Ne, tu geriau atnešk čia savo peles.
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