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Mums visiems reikalinga turėti draugų. Be draugų 
mes tūtumėme labai vieniši, neturėtumėme progos 
pasidalinti savo jausmais, džiaugsmais, liūdesiu, nelaime 
ar nuotykiais. Surasti draugus.yra didelis džiaugsmas, o 
prarasti juos — gilus širdies skausmas.

Dažniausiai mes savo draugais pasirenkame tuos, 
kurie turi panašius interesus, principus ir siekia panašių 
idealų, tačiau nebūtinai reikia būti vienodo būdo ar visai 
vienodų pažiūrų, kad būti gerais draugais. Reikia bandyti 
kitą suprasti, jo nuomonę gerbti ir įvertinti, kad ir nevisai 
sutinka su tavo. Savo skirtumais dažnai mes galime 
vienas kitą papildyti. Ieškokime gero, o ne blogo 
žmoguje, visada gero surasime, nes nei vienas žmogus 
nėra vien geras ar blogas.

Draugystėje mes turime būti pasiruošusios daugiau 
kitam duoti nei iš kito reikalauti. U ž suteiktą pagalbą ar 
paramą kitam neieškokime atlyginimo. Raskime širdyje 
pasitenkinimą, kad sugebėjome kitą pradžiuginti, 
paguosti, ar jam kuo pagelbėti. Geri draugai savaime tau 
tuo pačiu anksčiau ar vėliau atsilygins.

Būti geru draugu kitam nevisada yra lengva, reikalau
ja iš žmogaus daug pasiaukojimo, atvirumo ir meilės, bet 
draugystė duoda daug pasitenkinimo ir žmogui atlygina 
už visus unkumus.

Mielos sesės, kviečiu ir raginu jus visas skleisti 
draugystę tarpe mūsų ir kitų artimųjų. Ne tik jūsų 
gyvenimas praturtės, bet ir duosit daug laimės ir 
džiaugsmo kitom. Tuo pačiu jūs pildysite ketvirtąjį 
skaučių įstatą „Skautė draugė savo artimui ir sesuo kitai 
skautei”.

Vida Basiulytė

Būdama lietuvių kilmės, gimus ir užaugus Amerikoj, 
aš turiu dvi grupes draugų: lietuvių ir amerikiečių. 
Draugai yra labai svarbūs mano gyvenime — kai reikia 
pasiskųsti, pasijuokti, paverkti ar pasidžiaugti, draugų 
niekados netrūksta manęs išklausyti. Tačiau kartais 
jaučiu sunkumą, turėdama dvi draugų grupes.

Draugaujant su kuo nebūtinai reikia jiems visada 
pataikauti, viskam pritarti ar tik daryti ar sakyti kas jiems 
patinka. Mes turime pilną teisę savo nuomonę pareikšti. 
Neturime daryti tai kas mums atrodo neteisinga tik kad 
draugams įtikti. Tikras draugas įvertins ir tavo nuomonę 
ir mokės ją priimti. Menka būtų draugystė, jeigu ji būtų 
vienapusiška. Draugai turi yienas kito atsižvelgti. 
Pavyzdžiui, planuojant ką kartu daryti, reikia pasitarti ir 
surasti kelią, kuris abi puses patenkintų.

Ištikimybė yra labai svarbi tarpe draugų. Reikia turėti 
norą ir pasišventimą kitam padėti bet kokioje situacijoje. 
N eturėtumėme savo draugus nelaimėje apleisti ir nuo jų 
nusisukti. Jeigu kiti tavo draugus apkalba ar apjuokia, 
ypač nekaltai, turėk drąsos juos užstoti ar juos apginti. 
Kaip tik tada mes turime progą išreikšti savo 
draugiškumą. Tikras draugas yra tas, kuris šalia tavęs 
stovi ne tik kada gyvenime gerai einasi. J is tavęs nelaimėje 
neapleidžia ir bando tau krizės metu padėti bendromis 
jėgomis sunkumus nugalėti. Pakliuvus draugams į bėdą, 
bandykime jiems padėti o ne smerkti juos už padarytą 
klaidą. Nėra pasaulyje žmogaus, kuris niekad nesuklysta 
gyvenime. Pagaliau iš padarytų klaidų mes visi mokomės.

Tarpe draugų pasitaiko ir nesusipratimų, tenka 
susipykti. Tuo metu savo širdyje reikia mokėti kitam 
atleisti. Pavyzdas yra pavojingas draugystėje. Nereikia 
kitam pavydėti, jei jam kas geriau pavyksta, ar ko 
daugiau turi. Tikras draugas džiaugiasi kitų draugų 
pasisekimais ir linki jiems tik gero.

Aš esu turėjus daug situacijų, kuriose buvo sunku 
nuspręsti būti ar su lietuviais ar su amerikiečiais draugais. 
Labai dažnai draugai nesuprasdavo, kodėl eidavau su 
viena ir ne su kita grupe. Daugiau problemų būdavo, kai 
nuspręsdavau išeiti su lietuviais.

Vienas iš sunkiausių laikų buvo kai pradėjau 
gimnaziją, nes tuo laiku mano socialinis bendravimas 
pasidarė labai svarbus, ir mano amerikiečiai draugai 
jautė, kad aš praleisiu daug gimnazijos parengimų, kaip 
mokyklos susirinkimus, vaidinimus, sportą ir šokius.

Gal jie ir buvo teisingi, bet aš nei truputį nesigailiu dėl 
to, kad aš tą viską atlikau -su lietuviais draugais.

Daug kartų atsivesdavau savo amerikiečius draugus į 
lietuvių subuvimus, kurie jiems labai patiko; ir dabar jie 
supranta kocjėl man sunku buvo pasirinkti.

Amerikiečiai draugai jaučia šiokį tokį pavydą, kad 
lietuviai turi daug tradicinių subuvimų ir kad esam visi 
kaip broliai ir seserys, labai artimi. Daug kartų mano 
amerikiečiai draugai yra man pasakę; „I wish I was 
Lithuanian.”

Aš jaučiu didelę privilegiją, kad turiu dvi grupes 
draugų, lietuvių ir amerikiečių.

Kai dabar pagalvoju apie praėjusius laikus, aš jaučiu, 
kad abidvi grupės draugų padėjo man subręsti ir išmokti 
suprasti lietuvius ir amerikiečius, ne tik kaip draugus, bet 
ir kaip žmones. Ir jaučiuosi, kad esu šiek tiek pasiruošusi 
gyvenimui, ateičiai ir daugiau draugysčių.

Rūta Reivydaitė
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3717 W. 82nd Place 
Chicago, Ill. 60652ORO SKAUTŲ SKYRELIS

AVIACIJOS ISTORIJA

Norime supažindinti skautus su 
aviacijos pažanga. Šiame numeryje 
spausdiname dalį „Aviacijos istori
jos”, kurią paruošė oro skautai s. 
Antanas Dundzila ir s.v.vyr.sl. 
Tomas Dundzila.

Skridimo legenda. Matydamas 
paukščius ir vabzdžius, žmogus 
svajojo ir pats skraidyti.

Plasnojančių paukščių im
itavimas skraidymo bandymuose 
baigėsi prastai, nes žmogaus kūnas 
visai kitoks. Labai ilgai truko, kol po 
daugelių bandymų ir tik su mokslo 
pagalba įsitikinta, kad paukščių 
plasnojimas žmogaus skridimui 
netinka. Reikėjo suprasti, kad 
žmogaus kūnas per sunkus, o 
raumenys per silpni, ir kad rankų, ar 
kojų plasnojimu žmogus į orą 
nepakils.

Šias apukščių imitavimo 
pastangas gražiai iliustruoja senovės 
graikų legenda. Legendos, aišku, 
nėra tikrų įvykių atpasakojimai. Jos 
nusako senovės žmonių galvojimą, 
išmintį, svajones ar rūpesčius ir net 
kultūrą. V ienaip ar kitaip, legen- 
darinis Dedalo ir jo sūnaus Ikaro 
skridimas duoda gražų įvadą aviaci
jos istorijai.

Dedalas buvo mitologinis Atėnų 
miesto dailidė, tarp kitų dalykų 
išradęs kirvį, grąžtą, pjūklą. Atseit jis 
buvo išradingas, gudrus. Pasako

jama, kad vengdamas bausmės už 
savo profesinio varžovo nužudymą 
(skamba, kaip kriminalinis romanas, 
ar ne?) jis pabėgo įKretos salą, kurios 
valdovas jam neleido išvykti niekur 
kitur. Tada Dedalas pasidarė iš 
vaško ir plunksnų sparnus sau bei

savo sūnui Ikarui ir sėkmingai 
išskrido. Matyt pradžioje jiems gerai 
sekėsi skristi, nes sūnus, 
neklausydamas tėvo, pakilo per 
aukštai prie saulės, o saulė ištirpdė 
vašką ir Ikaras nukrito į Egėjo jūrą, 
netoli šamo salos . . .Tėvas palaido
jo sūnų mažoje, 140 kv. km. slaelėje, 
dabar vadinamoje Ikarijos arba 
Nikarijos vardu.

Aiškiai turime suprasti, kad čia 
yra tik senovės žmonių sukurtas 
pasakojimas, kad šis skridimas 
niekada neįvyko. Ši legenda parodo, 
kad jau ir senovėje žmogus svajojo 
skraidyti.

Leonardo daVinci planai.IkiXV 
a. gimusio mokslininko,^inžinieriaus 
ir dailininko Leonardo daVinci laikų 
skraidymo mintis nepajudėjo iš 
vietos. Leonardo da Vinci sukūrė 
pirmuosius šiandien žinomus, 
moksliškai suprantamus planus 
skraidantiems prietaisams. Su jo 
darbais prasideda mokslinė logika 
paremta aviacijos istorija.

Leonardo da Vinci (1452-1519) 
buvo genialus žmogus, — tikslesnio 
žodžio nėra jo asmenybei apibudinti. 
Jis buvo žymus renesanso laikų 
tapytojas — dailininkas, meno 
teoretikas, inžinierius, architektas, 
skulptorius, filosofas ir 
mokslininkas. Aviacijos srityje da 
Vinci paliko piešinius pripučiamo 
šilto oro baliono, sklandytuvo, 
parašiuto, helikopterio ir žmogaus 
jėgomis varomo lėktuvo su judomais 
sparnais. Manoma, kad gal ir jis pats 
bandė skraidyti savo padarytais 
prietaisais. Tačiau beveik visi jo 
projektai anais laikais buvo 
neįgyvendinami, nes tada dar nebuvo 
pakankamai stiprių bet lengvų 
medžiagų, motorų, ištobulintų 
mechanizmų. Trūko, kaip matome,' 
visos pagelbinės technikos, be( kurios 
niekas neskraidytų net šiandien. 
Pastebėsime, kad da Vinci daug 
geriau sekėsi kitose srityse, anuomet 
praktiškai įmanomose.

Leonardo da Vinci planai tiesiog 
stebina savo moksliškąją intuicija. 
Pvz., visiškai be šiandien pilnai
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suprantamo mokslinio pagrindo, jis 
teisingai norėjo naudoti šilto oro 
keliamąją jėga balione ir stengėsi šį 
principą pritaikyti skraidymams. Po 
250 metų, 1783 m. tokį balioną 
sėkmingai išbandė broliai 
Montgolfier. Reikia spėti, kad čia da 
Vinci buvo nusižiūrėjęs j kylančius 
šiltus dūmus ir iš to padarė teisingas 
išvadas. Štai, čia ir glūdi puikus jo 
genialaus protosintezės pavyzdys.

Aštuonioliktojo ir devynioliktojo 
šimtmečio bėgyje gamtos mokslai 
galutinai atsikratė prietarų. Greitai 
tada pasipylė įvairūs atradimai, 
išradimai ir patentai. Aviacijoje tuo 
metu atsirado oro balionai ir oro 
laivai — dirižabliai. Po oro laivų sekė 
lėktuvas, o po lėktuvo — 
helikopteris.

JUBILIEJINIAI PAŠTO ŽENKLAI
Ateinančiais metais Lietuvių S kautų S ąjunga švęs 76 - 

rių metų sukaktį. Ta proga Lietuviškosios Skautybės 
Fondas jau išleido jubiliejinius pašto ženklus.

Skoningai nupieštas pašto ženklas savo darniomis 
spalvomis patraukia kiekvieno akį. Po piešiniu 
smulkiomis raidėmis įrašyta dailininko Romo Viesulo 
pavardė. Mūsų žymusis grafikas dail. Viesulas ženklą 
nupiešė lietuviškosios skautybės65 -rių sukaktuvių proga. 
Nuoširdus ačiū dailininkui už taip gražiai atliktą darbą ir 
mūsų minties išreiškimą.

Šis pašto ženklas netrukus plačiai pasklis po pasaulį, 
skelbdamas visiems, kad mūsų sąjunga yra stipri ir 
ryžtinga. Mums reikia šį pašto ženklą lipinti ant vokų, kur 
tik jie beeitų. Taip lengivausiai ir efektingiausiai bus 
paskleista didi žinia, kad mes neišsižadam savo idealų ir 
jų ištvermingai siekiame.

Nauji pašto ženklai gaunami pas LS Fondo atstovus, 
platintojus ir kreipiantis adresu: A. Danasas, 29 Welles 
Ave., Dorchester, MA 02124, USA.

KAIP UŽAUGINTI LAIMINGUS 
TĖVUS

1. Savo elgesiu duok-progos savo tėvams visada 
tavimi didžiuotis.

2. Pasakyk jiems, kur išeini — ir neik kitur.
3. Prašyk jų patarimo svarbiais klausimais, nors ir jų 

patarimo neklausytum.
4. Savo uždavinius ir namų ruošos darbus namie atlik 

linksmai ir gerai.
5. Pirma — klausyk, kas liepta. Tada — pasikalbėk, 

padiskutuok.
6. Būk pakankamai nuolankus atsiprašyti, kai 

suklysti.
7. Praleisk tinkamai laiko su savo tėvais.
8. Paskambink ir pranešk, jei negali laiku namo 

grįžti.
9. Kuo daugiau apie save tėvams papasakoji, tuo 

mažiau jiems lie <a apie ką rūpintis.
10. Atleisk save tėvams — jie nėra tobuli.

7

7



Paukščiai į šiltus kraštus keliauja ir iš jų grįžta 
daugiausia naktį, dienų maitindamiesi ir ilsėdamiesi. Bet 
ne dėl nakties tamsos tikrai nėra žinoma, kaip jie suranda 
kelių į tradicines žiemojimo vietas, o pavasarį— į vasaros 
namus. Žųsys skrenda net devynių kilometrų aukštyje, 
kolibris 50 kartų per sekundę muša sparnais ir 
nesustodamas skrenda 25 valandas.

Mokslininkai ir žiedavimu ir kitais būdais bando 
sužinoti paukščių kelionių paslaptį.

Dalis paukščių kelių randa pagal saulę, kiti pagal 
žvaigždes. Jie atspėja, nujaučia laikų, net tolimų vietų orų 
(audras) žmonėms negirdimais atmosferos garsais. 
Manoma, kad kiti jaučia Žemės magnetinį ir traukos 
laukų.

Bandymai rodo, kad poliarizuota šviesa ir ul
travioletiniai spinduliai taip pat padeda susigaudyti apie 
kryptį ir orų. Bet kodėl vieni paukščiai keliauja, o kiti ne? 
Kodėl kai kurie nukeliauja daug toliau, negu maitintis ar 
šiltu oru džiaugtis reikia, vasaros gyvenvietę palikdami, 
kol maisto dar daug? Spėjama, kad kelionės nepriklauso 
nuo oro, bet labai seniai jų genose įaugę polinkiai, 
biologiniai laikrodžiai.

Lietuvos paukščiai, kurie žiemoja Afrikoje. Laikrodžio 
kryptimi nuo viršaus: putpelė (angį, quail, vok. Wachtel j 
gervė (crane, Kranich) volungė (golden oriole, Pirol) 
lakštingala (thrush nightingale, Sprosser) šelmeninė 
kregždė (swallow, Rauchschwalbe j čiurlys (swift, 
Mauersegler), upinė žuvėdra (common tern, 
Flisseschwalbej gegutė (cuckoo, Kuckuckj kukutis 
(hoopoe, Widehopf) pempė (lapwing, Kiebitzj 
Anksčiausia Lietuvon grįžta pempės — kovo mėnesį, visi 
kiti — balandžio, tik volungė, upinė žuvėdra ir čiurlys 
grįžta gegužės mėn. Rudeniop rugpjūčio mėnesį pradeda 
skristi putpelės, lakštingalos, čiurliai, pempės ir gandrai 
(kurie Pietų Afrikoje žiemoja) Rugsėjo mėn. išskrenda 
kiti, iki spalio užsibūna dalis pempių.

.Tolimos kelionės reikalauja daug jėgų. Jeigu žmogus 
turėtų judėti tiek, kiek devynbalsė, kuri iš Šiaurės 
Amerikos 110 valandų skrenda į Pietų A metikų, tai 
žmogus turėtų bėgti 20 km per valandų greičiu tris paras ir 
astuonias valandas, niekad nesustodamas.
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DIDŽIOJI S'CI-OM
AUSTRALIJA

„VILNIAUS” TUNTAS 
ADELAIDĖJE

Adelaidės, Pietų Australijoje, „Vilniaus” tuntas 
suruošė įspūdingą trijų dienų stovyklą, kurią, jau po 
įrengimo, pavadinome „U gries ir dūmų” vardu. I r štai dėl 
ko: teko stovyklauti šaltu ir drėgnu oru, kaip ir su lietaus 
migla. V argingai kūrenome šildymosi ugnį — labai rūko 
drėgnas kuras,, ir tiesiog nežinojome, kur geriau dėtis 
pučiant vėjui: lyg iš eilės visiems teko kaip kumpiams 
dūmuose rūkti! — Tačiau visi buvome dėkingi sesei 
tuntininkei, kad ji jau sekmadienį padėkojo (iš anksto!) 
Dievui už gražų/ gerą stovyklavimo orą; telijo tik nakties 
metu . . .

Į stovyklą nuo Lietuvių namų išvažiavome autobusu, 
nes pasirinkę ketvirtadienį stovyklavimo pradžiai, 
neturėjome „privačių šoferių” mus miškan išgabenti. 
Grįžome jau patogiau, nes šeštadienį nuo darbų laisvi 
tėvai atvyko mus namo parsivežti.

Nežiūrint darganėlės, stovyklavome linksmai, uoliai 
ir su dėmesiu. Stovyklos naujovė, kurią pradėsime 
vykdyti nuo šiol ir kitose stovyklose, buvo ta, kad 
kiekviena palapinė turėjo susikurti pusėtino laužo ugnį, 
virš kurios turėjo vieną rytą išsivirti arbatos, o vakare — 
žarijose išsikepti vakarienę. Atrodo, tik dvejoms valgyto
joms liko žalios bulvės . . .

Užsiėmimas ketvirtadienio popietę teko įsirengti, 
ištempėme virvių tiltą per upelį. Penktadienį virėmės prie 
palapinių, gaminomės „karo vežimus”, laipiojome tiltu, 
važinėjomės „vežimais”, kol jie sulūžo . . . Šeštadienio 
rytą ėjome ženklais, atrasdami, ar nerasdami, slėpinius; 
grįžus, bendra sueiga pasiruošimui iškilmingai sueigai po 
pietų ir svečių priėmimui; pasitikrinome, kaip gražiau 
pagiedoti Himną, „Marija, Marija”, „Ateina naktis” ir 
tuo pat metu patikrinome vaistinės spintelę. Sesės Silvija 
ir Anita, stovyklos sanitarės, atsižvelgdamos į žiemos ir 
vasaros stovyklavimą, sudarė „būtinybių” sąrašą. Vir
tuvėje vargę broliai ir sesės pareiškė savo pageidavimus 
dėl kito stovyklamečio: virtuvei reikia geresnių peilių 
sūriui ir daržovėms apdoroti.

Iškilmingos sueigos metu, praėjusią naktį po laužo 
išlaikiusi egzaminus, skautė Audra Milen davė 
prityrusios skautės įžodį. Prit. skautė Danutė Baltutytė ir

,, Ugnies ir dūmų ” stovyklos 
iškilmingos sueigos garbės sargybą 
su ■ Vilniaus tunto vėliava: jaun. 
skautės Genutė Stravinskaitė ir Rasa 
Pociūtė su skautu Antanu Pociumi.

skautai Linas Pocius ir Antanas Pocius (negiminingi) 
stovyklos viršininkes buvo pakelti į paskiltininko-kės 
laipsnius. Skautėms Silvijai Stimburytei ir Anitai 
Baltutytei— padėkota už sanitarinių pareigų savanorišką 
prisiėmimą. Su šia sueiga buvo paskelbtas ir oficialus 
stovyklos uždarymas. Mat mūsų dvasios vadui ir Šv. 
Kazimiero parapijos klebonui, kun. Albinui Spurgiui, 
švenčiant savo kunigystės auksines sukaktuves, tūli tėvai 
skubėjo grįžti į namus, kad suspėjus į sukaktuvių šventės 
vigiliją.

Buvo sušaukta ypatinga stovyklautojų ir svečių 
sueiga, kurioje p. Paulius Stimburys per Skautų F^ndo 
įgaliotinį, s.fil. Vacį Ilgūną, gavo $400.00 čekį, tarp
tautinėj skautų loterijoj laimėjus spalvuotą televizijos 
priimtuvą. — Po šios sueigos, ir skautiškos nuotaikos, 
labai nenoriai skirstėmės namolei. . .

Šiais metais, kaip ir praėjusiais kitais, stovyklos 
vadovybė nebuvo labai sudėtinga „Mindaugo” d-vės d- 
kui su šeima išvykus atostogų, netekome vieno vadovo — 
s. Donato Dundos. — „Ugnies ir dūmų” stovyklos 
viršininke buvo ps. Elena Bulienė, ėjusi taip pat ir 
užsiėmimų vadovės, adjutantės bei raštvedės ir ryšininkės 
pareigas; ps.fil. Jonas Mockūnas turėjo ūkio viršininko, 
stovyklos globėjo ir saugumo prižiūrėtojo pareigas; sk. 
Darius Kalibatas turėjo dalines stovyklos adjutanto 
pareigas, kad pats pabandytų raportų priėmimą ir 
raportavimą; sesės Anita ir Silvija, kaip jau minėta, buvo
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stovyklos sanitarės.
Su vadovybe — stovyklavo 19-ka asmenų, tad 

ypatingu sunkumų neturėta. Tokiam nedideliam būriui, 
atrodo, būtų lyg ir juokinga aimanuoti neturint stovyklos 
komendanto! ...

Prieš šių stovyklų į Adelaidės lietuvių skautijos gretas 

įsijungė keturios kandidatės; trys į jn. skautes: Aldona ir 
Nijolė Bemaitytės bei Loreta Jablonskytė; viena į 
skautes: Lėna Jablonskytė. — Sveikiname įstojusias ir 
džiaugiamės jų draugyste!

Sesė Elė
Tuntininkė

Nuotraukoje matomi:
S-ma eilė ps. E. Kulienė, jnsk.kand. 
Loreta, Nijolė ir Aldona, jn.skautės 
Dana K all balaitė, Rasa ir Daina 
Pociūtės, Genutė Stravinskaitė.
Il-raeilė:kamžsk. Lina Jablonskytė; 
skautės Silvija Stimburytė, Anita 
Baltutytė, Danielė Pociūtė; prit. sk.: 
audra Milerį, Dana Baltutytė; 
skautai: Antanas Pocius, Linas 
Pocius, Darius Kalibatas ir Andrius 
Stravinskas.

„AŠ TURĖJAU DVIRATUKĄ . .

Viena didžiausių problemų dirbant su jaunimu yra jų 
susidomėjimų išlaikyti. Canberros Baltijos tuntas mėgina 
šių problemų spręsti, sudarydamas kiek galima įvairesnę 
programų.

Be eilinių sueigų, kuriose praeinama normali 
programa, kanberriškiai maždaug kas mėnesį šaukia 
specialias sueigas ar iškylas. Neperseniausiai skaitėte apie 
jų keliones upėmis. Bet, štai kovo 21 d. mūsų skautai vėl 
keliavo. Šį kartų visas tuntas išjudėjo ant dviračių.

Gražaus sekmadienio priešpiečiais prie Lietuvių 
klubo pradėjo rinktis skautukai, tėveliai ir net draugai. 
Keistai atrodė atvykstančių automobiliai — kaip kokie 
priešistoriniai slibinai, pasišiaušę visokiausiais „ragais”. 
Bet nebuvo ko jų bijotis — tų įspūdį sudarė pakrauti 
dviračiai — ant mašinų stogų, bagažinėse, o kai kurių 
ratai-kyšojo net pro langus . . .

Klubo kiemas niekad nebuvo matęs tokio sąmyšio — 
kur tik pažiūri tik dviračiai ir dviratininkai. Susirinko virš 
30; nuo mažiausio skauto gintarėlio iki pensininko 
rėmėjo — ir visi pasiryžę važiuoti!

Iškylautojai buvo padalinti į tris grupes — pagal 
amžių ir jėgas

Mūsų vyrams milžinams — geltonšlipsiams (kurių 
vyriausias 13 metų!) — vadovavo patyręs dviratininkas, 

sk. vytis kandidatas Jonas Šliogeris; abejonių nebuvo — 
jis buvo pasiruošęs išbandyti savo grupės patvarumų. 
Jiems buvo suplanuota maždaug 40 km. kelionė 
įvairiausio tipo keliais. Ji prasidėjo dviračių takais ir 
paplentėmis. Išvažiavus išCanberros miesto ribų, kelionė 
tęsėsi negrįstu keliuku, kuris, pagal vadovų, „patikrino” 
ne tik dviračių spyruokles, bet ir dviratininkų sėdynes . . . 
Tyčia ar ne, bet privažiavus keliuko galų, prišaky 
pasirodė tik pievos, tvoros ir avys ... Bet ši problema 
mūsiškių nesustabdė. Per tvoras, per pievas, pro avis 
(nežinia kas ko daugiau bijojo — avys skautų, ar skautai 
avilį? . . .), kol pasiekė šunkelį, kuriuo vėl privažiavo prie 
plačių Canberros dviračių takų.

U žvažiavus ant tako, brolis J onas pagreitino tempų, 
nes jam atrodė, kad jo grupė dar turi per daug 
neišnaudotos energijos. Taip pakeliavus apie 8 
kilometrus, mūsų vyrukai pajuto, kad ši iškyla nebe 
juokai! . . . Sustojus minutei pailsėti ir atsigerti, nuo 
darbo virpėjo kojos, o ilgai ilsėtis negalėjo, nes iki 
iškylavietės (ir pietų!) liko dar 10 km. ir tik 20 ramsčių. 
Pavėlavus — tikrai dešrelių nebeliks! T ad vėl ant dviračių 
ir — pirmyn! Artėjant prie tikslo — daugiau laimės negu 
planavimo dėka — susitiko raudonšlipsius ir į iškylavietę 
prie ežero atvyko drauge.

Raudonšlipsių kelionė buvo žymiai trumpesnė. Jie 
važiavo tik apie 18 kilometrų. Šiai grupei vadovavo 
senieji vilkai -*4 sk. vyčiai Ridas, Rika ir Mindaugas,
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kuriuos prižiūrėjo sesė Vida ir dėdukas Kubilius (svečias 
iš Adelaidės). Grupė pasižymėjo tuo, kad joje keliavo 
jauniausias ir vyriausias iškylautojas — tai buvo 
gintarėlis kandidatas Neris ir minėtas dėdukas. Kitus 
grupės narius sudarė 7 paukštytės ir vienas vilkiukas. Jų 
kelionė vyko vien tik dviračių takais, neskaitant visos 
serijos laiptų važiuojant per C.C.A.E. ir trijų aukštų 
mašinų statymo stoties. Ši grupė įrodė, kad ne vien tik 
skautai gali mokintis: vargšė sesė Vida visą laiką turėjo 
problemų su bėgių keitimu. Tad skautukai-žinovai, po 
„atskaitytos paskaitos” apie bėgių keitimą ir po to 
sekusios demonstracijos, supažindino ją su visom bėgių 
keitimo paslaptim ir po to jai kelionė vyko lengviau ir 
sklandžiau . . .

Daugeliui keliavusių su šia grupė, ši kelionė buvo 
pirma tokio ilgumo ir artėjant prie jos galo ne tik jaunieji, 
bet ir suaugę ėmė pavargti ir kitokioma kim žiūrėjo į 
kalnelius. Tačiau pabaiga buvo puiki — virš dviejų 
kilometrų į pakalnę, kad net vėjas švilpė pro ausis. O prieš 
pat kelionės galą dar viena staigmena — pamatyti kitu 
taku atvažiuoją geltonšlipsiai! V ienų momentu pradingo 
nuovargis ir (beveik) visi pasileido lenktyniauti. (Kas 
laimėjo nevisai aišku.)

Trečioji grupė susidėjo iš jaunesnių vilkiukų, gin

tarėlių ir aguonyčių. Jiems vadovavo, ar iš pradžių bent 
mėgino tai daryti Geraldine Martišienė, Rasa 
Mauragienė ir Romas Šilinis. Vadovai buvo nustatę 
lengvą, kelią — kokius R km gražiais dviračių takais pagal 
parkus ir ežerą. Tačiau vos kelionei prasidėjus įvyko 
„valdžios perversmas”, naujuoju vadu pasidarant 
šešiameėiui Petrui Šilimui. Ir vadas ir jo padėjėjai—pilni 
entuziazmo ir smalsumo. Tai kaip laikysies nustatyto 
kelio, kai pamatai gražią pievelę, vedančią į parką? Reikia 
važiuoti pasižiūrėti. Ten matyti dar daugiau vaikų — tai 
kas kad kelio nėra — pieva minkšta, važiuoti smagu.Taip 
bevažinėjant aplinkiniais keliais, mūsų jauniausieji 
atsirado iškylavietėje tik kokias 10 minučių vėliau negu 
kitos grupės.

Ir šios grupės kelionė neapsiėjo be nuotykių. Vargšės 
Geraldinos kelnės įsisuko į retežį, o sesė Rasa taip 
smarkiai mynė pedalais, kad jų vienas net nukrito (nors 
džentelmenas Romas jį greitai pataisė).

Kiek jaunesnieji pavargo — sunku pasakyti, nes Jik 
baigus kelionę jie jau lakstė ir laipiojo po medžius.

Iškylautojus prie ežero pasitiko susirinkęs nemažas 
būrys tėvų..V isiems atsiradus iškylavietėje buvo kuoneSO 
žmonių ir „piknikas” tęsėsi iki sutemų.

Išvada: būti Baltijos tunto skautu yra įdomu!
s.v. J. Kovalskis

LOS ANGELES

Ramiojo Vandenyno Švento Jurgio iškyla — 
iškilminga sueiga įvyko balandžio 25 d. Iškyla buvo 
tinkama skautams, nes įvyko gamtoje — kalnuose. 
Nuostabu, kad iškyloj buvo daugiau skautų negu skaučių 
(bet kur jie dingsta, kei reikia mergaitėms šokių ponį?). 
Iškilmingoje sueigos dalyje, penkios skautės — Regina 
Banionytė, Audra Budrytė, Gina Petokaitė, Tina 
Petrušytė ir Rima Tonkūnaitė davė įžodžius ir gavo 
geltonus kaklaraiščius.

Iškilmingai sueigai pasibaigus, valgėme karštus 
šuniukus ir gėrėme vaisių sunką. Po to buvo laisvalaikis; 
keletas iškylavo, laipiojo po kalnus ir medžius, turėjo 
skilčių ar draugovių sueigas, sportavo, o kai kurie net 
miegojo tylioje gamtoje. Pritemus, prasidėjo laužas. 
Sueiga pasibaigė linksmoje nuotaikoje.

Gailė R advenytė 

Vyresnės skautės įžodį davusios sesės 
Kalifornijoj nuosavoj Rambyno 
stovyklavietėj. Vita Altą, vadovė 
s.fil. Dalia Sodeikienė, Inga Vizgir

daitė, Laima 
Čekanauskaitė, 
Vida Basiulytė. 
Los Angeles.

Sturonaitė, Rita 
Rūta Reivydaitė ir 
Rugpjūčio 8 1982,
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CLEVELAND
Pilėnų ir Neringos tuntų skautės ir 
skautai pirmadieni, gegužės 10 d, 
įvykusioje iškilmingoje sueigoje, 
pagerbė savo mamytes, ap
dovanodami jas gėlėmis, 
dainuodami, deklamuodami ir skam
bindami kanklėmis. įžodžius davė 
Heleina Misevičiūtė ir Vincas 
Taraška. Malvina Švarcienė buvo 
apdovanota Lelijos Ordinu. A. Mul- 
iolienė pravedė įdomų užsiėmimų ■— 
visi piešė ant filmas juostos, o paskui 
matė savo kūrybą ekrane. Sueigą 
pravedė Virginija Juodišiūtė. Sueigai 
baigiantis visi skaniai pasivaišino ir 
pasidžiaugė gražia pavasariška 
nuotaika. Glevelando Pilėnų tunto skiltininkų kursų dalyviai — 1982. VI. 16-19.

H. Misevičiūtė duoda jaun. skautės 
įžodį.

Tėvelis Antanas Taraška užriša
Gerąjį mazgelį kad Vincukas 
padarytų gerąjį darbelį.

■ Neringos tunto tuntininkė v.s. Gedgaudienė prisega 
Lelijos ordiną v.s. M. Svarcienei.
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LIETUVIŠKOJI DVASIA VIENETE

Lietuviškos nuotaikos skautų ir skaučių tarpe — ne 
oro temperatūra, termometru nesužinosi! Gerai vedamas 
vienetas pamažu įauga j vis gilesnę ir sąmoningesnę 
lietuvišką dvasią. Kuriame laipte dabar vienetas? Kur už 
metų galėtų būti?

1. įprastiniai stovyklos ar būklo puošmens, rankdar
biai, vienas kitas lietuviškas pasirodymas, dainuoja 
nenorom, dauguma lituanistinių užsiėmimų vyksta 
paskaitų ar pamokymu būdu. Su vadove kalba kita 
kalba, o pati vadovė kartais j kitus kita kalba kreipiasi. 
Reikia apie Lietuvą priminti.

2. Vienas kitas geras, originaliai lietuviškas 
papuošimas, pasirodymas, rankdarbis, žaidimas. 
Dainuoja, kai reikia. Kartais “įdomus lituanistinis 
užsiėmimas. Nejieško būdų atstovauti lietuvius, Lietuvą. 
Vadovui atsako lietuviškai.

3. Lietuviški sueigų, iškylų, stovyklų, laužų 
užsiėmimai nelbogai praeina. Dainuoja per laužus ar 
apeigas. Kartais inscenizuoja ar dirbinėja ką kūrybingo. 
Su vadovu lietuviškai kalba be raginimų. Turi klausimų ir 
pastabų apie Lietuvą ir lietuvius.

4. įdomesnis lietuviška tema ar motyvu pasirodymas, 
rankdarbis, rinkinys, puošmens kūrybingi, panaudoja 
lietuviškus simbolius ar raštus. Visos turi dainynėlį. 
Kelios savo tarpe lietuviškai kalbasi. Neretai pasikalba 
apie Lietuvą.

5. Skautės jieško naujų rankdarbių, puošmenų, 
pasinaudoja tautosaka, papročiais, istorija, asmenybėmis 
pasirodymams, dainuoja net dirbdamos. Lietuviškumą ir 
svetimas žmogus jaučia. Iš įpratimo kalbasi lietuviškais 
reikalais, domisi apie Lietuvą šiandien. Gera dalis ar visi 
savo tarpe lietuviškai per užsiėmimus kalbasi.

Tuos laiptus galima kitaip suskirstyti ar apibūdinti, 
bet per penkis tarpsnius galima matyti pažangą, kuri ir 
yra skautiško gyvenimo metodas ir tikslas. Kaip padėti 
skautėms ir skautams išreikšti ir gilinti lietuvišką dvasią?

įtraukti į apeigų, laužų, sueigų planavimą su 
dainomis, skaitymais, poezija, deklamacijomis, 
piešiniais.

Skilčių pasitarimuose ir vieneto vadijos posėdžiuose 
ugdyti pagarba vienas kitam, susiklausymą, 
pareigingumą uždaviniuose.

Skatinti ir sekti lituanistinių specialybių ir ženklų 
pažangumo lentelę.

Išvystyti apeigas, kurios padėtų išreikšti savo meilę 
Lietuvai ir pagarbą lietuviams — laužo pradžioje ir 
pabaigoje, pamaldose, sueigų metu.

Minėti svarbius įvykius, datas ir asmenis sueigose, 
iškylose, stovyklose.

Užsiėmimai apie Lietuvą, lietuvius, papročius, veiklą, 
meną, virimą, kultūrą. Būkle, skelbimų lentoje, namuose/ 
— nuotraukos, iškirptos iliustracijos, piešiniai, posakiai.

Skautų ir skaučių domesius surišti su tuo, kas 
lietuviška (domisi geologija — padėti surasti žinių ir 
klausimų apie Lietuvos geologiją ir t.t.).

Skautų užsiėmimuose panaudoti namie ir mokykloje 
įsigytas žinias, užduotus namų darbus, pabrėžti ryšį su 
kitur įgijamu lituanistinių auklėjimu ir lavinimu.

Skatinti žodingumą, pvz. per stovyklos sporto 
žaidimus teisėjai naudoja lietuviškus įrankių, judėsiu ir 
kt. pavadinimus.

Pagirti lietuviškas pastangas, pvz. sunkiai kalbančią 
už norą daugiau išmokti.

Dainuoti, dainuoti, dainuoti! Patikrinti, ar visiems 
aišku, ką žodžiai reiškia ir daina išreiškia( tai gali atlikti ir 
laužavedžiaį).

Vadovo ir vadovės pavyzdys, panaudojant 
lituanistinius šaltinius užsiėmimams, atsineštu knygų, 
panaudoti piešinį, lentelę, žemėlapį, išdalinti san- 
traukėles.

Aptarti jaunimo veiklos dalykus, pvz. Jaunimo 
kongresą, šokių šventę.

Išnaudoti-jaunų žmonių jautrumą pasakojimams 
vakare stovykloje, per sueigas — apie žymius lietuvius, 
kokį įvykį ar rūpestį.

^Skautiška drausmė panašesnė į 

jūrininkų, kurie turi būti vikrūs ir 
sumanūs, o ne į kareivišką tvarką.
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Praeitoje VI-je Taut. Stovykloje tūkstantinė (ir net su kaupu) skautiškų 
širdžių klausosi pamokslo šv. Mišių metu. Ar ruošiamės dalyvauti Jubi
liejinėje Stovykloje 1983-jų metų vasarą? R. Jelionytės nuotr.

KAIP PRAĖJO STOVYKLA?

Prie gero vadovavimo priklauso ne tik planai ir 
pravedimas, bet įvertinimas: kaip buvo atlikti uždaviniai 
ir aiškūs tikslai.

Po paskutinio didžiojo stovyklos laužo skautukai 
sugrįžo j savo stovyklavietę ir susėdo apie daug mažesnį 
laivelį. Jau vieni pradėjo snausti, bet vadovai norėjo, kad 
šie „geltonšlipsiai” pasisakytų apie šių metų stovyklų: ką 
išmoko, ką geriausiai atsimins, ko kitąmet reikėtų 
daugiau. Vadovai pagyrė skautišką elgesį iškylsoe, 
žaidimuose, pastangas stovyklavietę tvarkingai užlaikyti, 
įsigytus patyrimo laipsnius ir specialybes. Skautų išvada 
buvo: „Kitąmet reikia ilgesnės stovyklos”.

Tokiu būdu stovykla ne tik pasibaigė, bet buvo 
užbaigta.

Sugrįžę namo, vadovai susėda tą pačią stovyklą 
aptarti. Svarbesnius dalykus pažymi užrašuose, į kuriuos 
ruošdami kitą stovyklą pasižiūrės. Stovykla — ne 
skautavimo tikslas, o viena iš priemonių padėti ber
niukams ir mergaitėms augti, bręsti, suprasti. Kokius 
klausimus būtų galima aptarti?

Kaip stovykloje buvo sustiprinta berniukų ar 
mergaičių atsakomybė už kitus? Kiek pranešimų duota 

per skiltininkus vietoj tiesiai visai stovyklai? Kiek progų 
turėjo skiltininkai savo skautus vesti, rikiuoti, paruošti? 
Kokie buvo jaunesniųjų ir vyresniųjų vadovų 
pasitarimai? Ar jauniausieji vadovai buvo tikri dalyviai, 
pasakę savo nuomones, prisiėmę atsakomybę ir ją išpildę? 
Kaip skiltyse ir būreliuose stovyklautojai susiklausė, 
viena kitai padėjo? Kaip skautiška dvasia pasireiškė jų 
užsiėmimuose, pasirodymuose, darbuose, laisvalaikio 
metu?

Kaip buvo ugdoma skautiška dvasia? Kokie buvo 
pasikalbėjimai su visais, apeigos prie laužo, pasakojimai? 
Kaip buvo stengiamasi susiklausymą ir drausmę uždytiiš 
vidaus? Kaip mokėjo ar išmoko stovyklautojai dalintis 
laiku, maistu, uždaviniais, darbais? Kokių buvo ramių ir 
tylių valandėliiį?

Kaip kiekvienas stovyklautojas šiemet stovykloje 
paūgėjo, tai yra, kaip stovykla padėjo atskiram ber
niukui, kiekvienai mergaitei? (Tai — skautybės tikslas, ne 
tik patyrimo laipsniai ar net pati stovykla). Čia 
reikalingas sąrašas ir skauto ar skautės skiltininkas!

Kaip atlikti pagrindinių užsiėmimų tikslai? 
Pavyzdžiui, jeigu stovyklos vardu buvo parinkta 
„Maironis”, ką stovyklautojai suprato ar išmoko apie 
poetą ir jo kūrybą? Jei buvo iškyla laiveliais, kaip buvo

14



išpildyti auklėjamieji uždaviniai (ne: nuplaukti 15 km, 
bet: pajusti gamtą, atsargiai plaukti, rūpintis kitais)? 
Dainos — kiek naujų dainų išmoko? Kiek sugeba 
dainuoti be dainynėlio? Kiek buvo dainuojama šalia 
vakarinių programų ar „dainavimo” pusvalandžių?

Kokius dalykus reikėtų kitoje stovykloje kitaip ruošti 
ir tvarkyti? Kas nepavyko ir kodėl nepasisekė?

Kiekviena vadovė gali pati apmąstyti įkūrėjo Baden- 
Powellio žodžius „Skautybė mergaitėms” paskutiniuose 
puslapiuose, straipsnyje „Ar verta dirbti skautybei”, kur 
jis klausia: Kam tu dirbi? Sau ar kitiems? Ar tikiesi 
maloniai laiką praleisti, ar kilti dvasia, rūpindamasi 
mergaičių gerove?

Įvertinti stovyklą ar bet kurią kitą skautavimo dalį — 
tinkamai vadovauti. Kol iškepti pietūs nesuvalgyti — 
neįvertinta. Kol stovykla neperžiūrėta — neužbaigta.

VADOVAVIMAS VIENETE

Kaip sėkmingai skatinti vieneto narius ir nares 
vadovauti —r tai yra, sėkmingai imtis atsakomybės už visą 
būrelį, ir veikti? Ko siekiama pastangomis visus įtraukti?

Vienas kraštutinumas būtų, kad mergaitės ar ber
niukai nedalyvauja vadovavime. Tolimesnis žingsnis: 
vienetas padalintas į skiltis kai kuriems užsiėmimams, bet 
pačios skiltys nieko neplanuoja, nes užsiėmimus sugalvo
ja vieneto vadovė.

Trečias laipsnis būtų: skiltys išsirenka skiltininkę, kuri 
tvarkingai savo pareigas eina. Vieneto vadijoje vyksta 
šiek tiek planavimo, taip pat ir skiltyje.

Toliau, skiltys dalyvauja vieneto planavime. 
Skiltininkės pastoviai susitinka su vieneto vadove vadijos 
posėdyje veiklą planuoti. Vieneto vadovė pirmininkauja 
vadijos posėdžiui.

Siekiame šios būklės: visos planavimo ir pravcdimo 
smulkmenos . pačių mergaičių vykdomos skilčių 
posėdėliuose, pasitarimuose ir vadijos posėdžiuose. 
Skiltys turi savo atskirus skilčių užsiėmimus. Skiltininkė 
tikrai savo skautėms vadovauja.

Kokiais būdais skautų ir skaučių vadovai skatina šios 
rūšies skautišką vadovavimą?

. Pati vadovė tiki, kad skautės gali būti atsakingos už 
planavimą, nors ir reikėtų patarti.

Padėti skautėms žinoti, kad skaučių užsiėmimai ir 
vadovavimas vienete joms padės, kai bus suaugusios 
šeimoje ir visuomenėje.

Vystyti vadovavimo gabumus mergaitėse, kurios ką 
nors sugeba (dirbti rankdarbius, piešti, dainuoti . . ,)

Pajusti mergaičių bręstantį norą būti savar- 
nakiškomis.

SKAUTŲ DALYVAVIMAS

Būna gera sueiga ar iškyla, jei vadovas viską 
suplanuoja iš anksto. Bet išeina dar geriau, jeigu patys 
skautai ar skautės dalyvauja. Skautybės tikslas: lavinti 
atsakingus žmones. Kaip tai padaryti vienete?

— Sueigos ar kito užsiėmimo dalis išdalinti skautams 
vykdyti, pravesti, padėti.

— V ėliau duoti keliems ar net visai skilčiai žaidimą, 
darbelį suplanuoti; paruošti sueigai vietą ir ją sutvarkyti, 
pravesti atidarymą ar uždarymą, dainą.

— Paklausti ar pakviesti, kas galėtų pravesti 
užsiėmimą — pamokyti pirmosios pagalbos ar signalų ar 
pėdsėkos. Padėti(jei reikia) tai paruošti. Paskui padėkoti 
ir kartu įvertinti.

— Skilties ar vieneto diskusijos apie būsimą iškylą, 
apie praėjusią sueigą, apie pereitų metų vieneto 
užsiėmimus: kas patiko, kas ne? Ką išmoko? Ką mielai vėl 
darytų? Ką būtų galima kitaip daryti?

— Pasikviesti talkininką iždui, turtui, užrašams, 
knygynėliui . .'. globoti. Taip skautai lavinasi ateičiai.

— Įjungti tai, ką skautai namie daro, ką moka — 
rankdarbius, laisvalaikio užsiėmimus, pomėgius. (Pirma 
reikia sužinoti, ką kas mokai).

Skautams ir skautėms įdomiau dalyvauti, kai jie 
jaučia atsakomybę už save, už kitus ir už užsiėmimus!

Specialybių tikslas yra padrąsinti 

berniuką pradėti kokį nors laisvalaikio 
užsėmimą ir išsimiklinti.
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TALENT VAKARAS

Geri laužai — stovyklos smagiausios valandėlės ir 
svarbi auklėjimo priemonė. Kam laužus rengti tik 
stovykloje? Ar skilties bei vieneto sueiga negali būti 
laužūs-— arba net talentų vakarai? Kad ir dienos metu!

Kaip ir visose programose, skautai dalyviai, o ne 
žiūrovai. Pirmas, kas ką ypatingo moka?

Jonas sugeba parodyti magikos dalykus, Petras groja 
dūdele ar armonika, Kazys dalyvauja mokyklos gim
nastikos rinktinėje ir gali ant galvos atsistoti, Linas 
pamėgdžioja garsius (ar ne tokius garsius . . .) žmones ar 
žvėrelių balsus, Audrius visada gerai papasakoja 
juoką . . .

Ką visi kartu gali atlikti (net jeigu nebūtų žiūrovų, o 
tik maža skiltis)? Ar per dvi minutes pastatytų žmonių 
piramidę? Ar galėtų dviem balsais (ar nors vienu!) 
padainuoti dainą? Ar iš melodijos (niūniuojamos, 
grojamos) atpažintų dainų pavadinimus? Ar gali nupiešti 
stebuklingą stovyklos vaizdą vandeniniais dažais (ir 
pirštais vietoj teptukų) ant didelio lapo, prikabinto prie 
sienos?

Ar trumpai pasižiūrėję ir pasitarę, galėtų išvaidinti 
skaitomą teatrą? (R eikia iš anksto surašytų rolių). G ai net 
sugalvotų šiokių tokių „dekoracijų”? Ar visi kartu galėtų 
vaidinti kitataučius skautus prie laužo, pvz., dainuoti kita 
tarme ar net kita kalba?

Šalia asmeninių ir visiems bendrų pasirodymų, gal yra 
du ar trys, kurie labiau draugauja ir galėtų vaizdelį 
inscenizuoti, padainuoti, papasakoti, išvaidinti? Gal 
eilėraštį deklamuoti, atpasakoti gražų skautišką 
pergyvenimą?

Čia jau pakaktų minčių vienam talentų vakarui, 
kuriame dalyvauja tik skiltis ar būrelis. Patys skautai gali 
sugalvoti daugiau. Gal parinkti temą, rimtą ar linksmą: 
cirke, zoologijos sode, stovykloje, senovės Lietuvoje . . .

Talentų vakarą smagu rengti ir su kitais: skautai ir 
skautės, skautai vyčiai vilkiukams ir paukštytėms . . .

^©Laika pasaulyje tegali būti 
pastatyta ant vieno pamato — visų 
tautų noro taikingai gyventi, ir tokio 
galingo noro, kad galėtų savo valdžias 
paveikti.

B. P.

LAISVALAIKIO RINKINIAI

„Turiu prisipažinti”, sako vienas bendradarbis, 
„renku bananų lipinukus — ne sau, bet kitam” . . . Nuo 
vilkiuko iki seniausio žmogaus pasaulyje — visi ką nors 
renka. Jaunesnieji gal domisi pašto ženklais tik mėnesį, o 
kiti renka visą gyvenimą. Patyrimo laipsnių programos 
reikalauja įvairių rinkinių.

Ar būtų galima pradėti rinkinių parodėle? Kiekvienas 
ar kiekviena atsineša savo albumą, dėžutę ar skrynią su 
savo rinkinėliu — kriauklių, ženkliukų, fotografijų, lapų, 
skėlų, lėlių . . . Gali kitoms paaiškinti, kodėl ir kada ir 
kaip pradėjo rinkti.

Rinkinėliai svarbūs sueigoms, gamtos pažinimui, 
ypač Tėvynės pažinimui. Ar šį mėnesį visas vienetas 
galėtų rinkti Lietuvos vaizdus iš periodinės spaudos, 
apiplyšusių knygų, kalendorių, atvirukų? Išeitų gražus 
albumas (per sueigas ar namie įlipinti, pridėti užrašus), 
kuris tinka žaidimams ir parodėlėms.

Rinkiniai padeda apjungti skautiškus užsiėmimus su 
skauto ar skautės namų laisvalaikiu, kelionėmis, 
skaityba, net mokykla. Kokių rinkinių gali paruošti 
skautas ar skautė? Kokius gali rinkti visi kurį nors laiką?

— Paukščių, žvėriukų, medžių — iškarpos iš žurnalų, 
laikraščių — arba piešinėliai: medžio silueto, kelių lapų, 
žiedo, sėklos.

— Lapai ar skėlos: sudėti ant atskirų kieto popieriaus 
gabalų, uždėti permatomą popierį ar plastiką ir įrašyti 
skaičių. Antroje pusėje — lietuvišką ir vietos kalba 
pavadinimą. Jau tinka gamtos žaidimams. (Lapus tarp 
laikraščių ar kito popieriaus džiovinti).

— Skautiškos veiklos — iš lietuviškų laikraščių 
iškirpti fotografijas su parašais, suklijuoti ant didelių lapų 
ir pakabinti sueigos metu ar būkle.

— Gerų darbelių: sekti lietuvišką ir vietinę spaudą. 
Iškripti antraštes ar rašinėlius, kaip kas nors išgelbėjo 
gyvybę, padėjo kam nors, lankė senelius, dainavo 
prieglaudoje . . .

— Piešiniai ar nuotraukos — traukinių, lėktuvų, 
įvairių kraštų tautinių rūbų, automobilių, gyvenamų 
namų. Iškripti iš žurnalų, skelbimų, turistinių 
lankstinukų ar pagaminti nuospaudas ar perpiešti.

— Mazgų lenta — kiekvienas skautas suriša ir 
užklijuoja vieną mazgą ar kilpą.

— Religinių simbolių: iš bažnytinio katalogo ar 
religinės spaudos (arba perpiešti).

Taip per keletą mėnesių susidarys vienetui turtas — 
įvairi vaizdinė medžiaga, kuri tinka žaidimams, 
darbeliams, papuošimui, skaitybai. O skautai ir skautės 
pamatys, kad dirbdami .kartu arba dalindamiesi tuo, ką 
mėgsta, vienas kitą praturtina.
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SUDIE,
SESE
BIRUTE

Šių metų rugpiūčio 19 dienų amžinybėn iškeliavo fil.s. 
Birutė Juodikienė.

Ji buvo tokia pilna vilčių ir energijos, tiek daug 
suplanuotų idėjų; siekių ir troškimų buvo kupinas jos 
gyvenimas. Giliai pergyvens jos netekimų šeima ir 
Clevelando skautininkės. Mes jos pasigesime prie 
Kaziuko mugės stalo, pasigesime skautininkių sueigose, 
pasigesime prie laužo ir visur, kur tik bus skautiškas 
judėjimas, nes skautybė buvo jos gyvenimas.

Atsisveikinimų pradėjo s. kun. Gediminas Kijauskas 
maldomis iš šv. Rašto ir giliai prasmingu pamokslu apie 
žmogaus paskirtį šiame pasaulyje. Nuoširdų paguodos 
žodį tarė pasilikusiai šeimai, pažymėdamas, kad Birutės 
gyvenimo kelias buvo gerais darbais papuoštas ir 
amžinybės kelionei ji buvo pilnai pasiruošusi. Pabaigęs 
pamokslų, s. kun. Gediminas Kijauskas paprašė dalyvių 
sugiedoti „Marija, Marija”.

Tolimesnį atsisveikinimų pravedė mūsų talentingoji 
skautininke Aurelija Balašaitienė. Josios atsisveikinimo 
žodį, kurį ji parašė poezijos forma, cituoju:

Kada nakties metu suspindi žvaigždės šviesios
Ir paukščiai grįžta į lizdus,
Žinosime, kad amžinam lizde ilsiesi,
Palikus žemės skausmų ir vargus.

Ir įplaukei tu į ramybės uostų,
Nuleidus amžiams varganas bures . . .
Ir ta žinia palikę gali pasiguosti,
Nes kada nors tan uostan atkeliaus ir jie”.

Dar atsisveikino: L.S.S. Akademinio Skautų Sų- 
judžio vardu — fil. Algis Rukšėnas, L.S.S. vardu — ps. 
Aldona Miškinienė, L.S.S. Skautininkių Skyriaus vardu
— ps. Milita Nasvytienė, kaimynų ir šeimos draugė vardu
— inž. Pranas Razgaitis, L.B. vardu — Jurgis Malskis. 
Prie karsto budėjo: skautininkės ir skautai akademikai.

Velionės dukrelė Rūta Juodikytė trumpu žodžiu 

Skuutininkei Birutei Juodikienei laidotuvės kairėje: kuri. 
G. Kijauskas, S J ir kun. J. Vaišnys. Dešinėje duktė Rūta 
ir vyras Alfa, ir kiti artimieji.

padėkojo visiems atsisveikinimo dalyviams. Po to 
skautininkė Aurelija Balašaitienė pakvietė visus atsistoti, 
susiimti rankomis ir sugiedoti „Ateina naktis”.

v. s. Izabelė Jonaitienė
Jos pačios ir šeimos pageidavimu vietoj gėlių buvo 

aukos skiriamos Lietuviškosios Skautybės Fondui. 
Surinkta $410.00. Norintieji įamžinti jos vardų gali aukas 
siųsti L.Š. Fondo atstovui Vladui Bacevičiui, 17938 Neff 
Rd., Cleveland, Ohio, 44110. v. Bac.

Pasaulis tebelaukia
Kristaus meilės ir šviesos...

Ar Tu nenorėtum uždegti savo 
gyvenimą Kristaus meilės 
liepsna, kuri šviestų kitiems?

Jei norėtumėt gauti daugiau žinių apie Nekalt?* 
Pradėtosios Marijos Seseris, praSomę kreiptis Šiuo 
adresu: Sesuo M. Margarita, Immaculate Conception 

j Convent. Putnam,' CT: 06260. USA.
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Hrvlikkutno stovykla. Rakus ~ !982.

Visos nuotraukos Remigijaus
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1 Skautų rikiuotė.
2 Skautų pastovyklės — ,, Skautų 

šalies” vadovai — s.v. Audrius 
Remeikis ir s. v. Algis Miškinis.

3 Lenktynės plaustais.

4 Lenktynės plaustais.
5 s. v. v.si. Algis Miškinis praveda 

duonos kepimą Clevelando Pilėnų 
tunto skiltinininkų kursuose.

6 Skautų užsiėmimai.

7 Vilkiuko Sauliaus Butkaus įžodis.
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t&MUVASl
1 Sesių viršininkė ps. Vida Senkuvienė 

veda Seseriją.
2 Senovės dienos mūšis.

3 Senovės dienos vaidinimas.
4 Prityrusieji skautai su kryžiais 

Romuvos „ Kryžių kalnui

5 Romuvos 20 m. šventės rikiuotė.
6 Rochesterio v.s. Stasiui Ilgūnui LSS 

Tarybos pirmininkas prisega garbės 
žymenį. Šalia — v.s. Leonardas 
Kalinauskas.

7 Romuvos dvidešimtmečio šventės 
pamaldos rugpjūčio 15 d. su v.s. kun. 
Stasiu Kalbiu ir v.s. kun. A. 
Saulaičių.

8 At žygiuoja stovykla.

9 Stovyklos paradas.
10 Romuvos stovyklos vadovai.

11 V.s. Sigitas Miknaitis įteikia ordinus 
v.s. kun. St. Kulbiui, v.s. St. Ilgūnui 
ir v.s. L Kalinauskui. Kairėje 
Kanados vadeiva v.s. Skrinska, 
dešinėje rajono vadas v.s. Č. 
Senkevičius.

12 Romuvos rėmėjai ir geradariai, 
kuriuos sveikina (deč.) v.s. Sigitas 
Miknaitis.

13 Dvidešimtmečio iškilmės VIII. 15.

14 Bendrija dainuoja.

15 Tarybos pirmininkas Romuvai 
dovanoja kryželį, kurį priima XX- 
tosios stovyklos viršininkas ps. L 
Saplys.

Visos nuotraukos Jono Lamulaičio.
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CLEVELAND AS
ŽODŽIO IR DAILĖS VAKARONĖ

(įegužės 15 d. iDievo Motinos parapijos aud|itfrijoje 
laukė rankdarbių ir tautodailės darbų paroda ir aktorės 
Elenos Dauguvietytės-Kudabienės visad gyvas 
lietuviškas žodis.

Rengėjų — vyresnių skaučių Židinio — draugininke 
Albina Bakūnienė sveikino svečius.

Rankdarbių parodoje su savo kūriniais dalyvavo: J. 
Dautienė, .R. Gelažienė, N. Kersnauskaitė, G. Ki- 
jauskienė, P. Mašiotienė, A. Muliolienė, B. Paulionienė, 
D. Penkauskienė, R. Tatarūnienė, B. Vedegienė ir V. 
Žiedonienė. V yr. skaučių Židinys savo metinių renginių 
pajamas skiria lietuviškai bei skautiškai veiklai remti. Iš 
šios vakaronės pelno, Židinys paskyrė $130 Neringos 
skaučių tuntui (vienos skautės vasaros ’Stovyklos 
mokesčiui apmokėti) ir į 100 Lietuviškosios skautybės 
fondui (per Fondo atstovą V. Bacevičių).

N. Kersnauskaitė

Clevelando vyr. skaučių Židinio 
surengtoje parodoje. IS k. į deš.: 
Židinio dr-kė A. Bakūnienė; muz. A. 
Mikulskis, aktorė E. Kudabienė, ps. 
A. Miškinienė ir O. Mikuslkienė.

Clevelando vyr. skaučių Židinys su 
kleb. G. Kijausku, S J. Iš k. į deš.: 
Židinio dr-kė ps. A. Bakūnienė, 

vidurio raj. vadeivėps. A. Miškinienė 
ir kun. G. Kijauskas.

ps. R. Tatarunienėspagamintos lėlės.

Parodos atidarymų pravedė ps. O.
Dundurienė.

Clevelando vyr. skaučių Židinio 
surengtoje rankų darbų parodoje. 

s.kn. E Kudabienė atlieka dailioje 
žodžio pynę. ■ Foto v. Bacevičiaus
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DETROITAS
PARTIZANŲ DIENA

Birželio 26 d.. įvyko ypatinga 
iškyla. Tą šeštadienį Detroito skautai 
vyčiai pravedė partizanų dieną. 
V adovavo skautas vytis — Amerikos 
marinas Andrius Anužis ir Saulius 
Petrulis. Į šią iškylą buvo kviečiami 
visi „geltonšlipsių” amžiaus Detroito 
berniukai, ne tik skautai, kurie 
domisi „partizaniškos” kovos fizine 
veikla. Dainavoj atvykęs jaunimo 
būrys greit išmoko kompaso naudo
jimą ir kojos-akies matavimą. Tada, 
išsiskirstę poromis, dalyviai ėjo 
paruošta kompaso iškylą. Po pietų 
veikėjai buvo apšviesti pirmos 
pagalbos metodais, kurie būtų 
naudingi kovos laiku. Prisisėmę 
reikalingų žinių, dalyviai pasiruošė 
puolimui: veidus slėpimui dažėsi ir
mokėsi slinkti be garso. Šiuo laiku 
Detroito vyčiai Rambyno kalne 
paruošė „komunistų” stovyklą. 
Patyrę jauni „partizanai” slinko į 
kalną ir po raudonų dūmų uždanga 
užpuolė neustebusius „komunistus” 
vyčius. Vikri kova vyko miltų 
granatomis. Laimingai pranešu, kad 
„partizanai” nugalėjo „komunistus” 
vyčius ir paėmė grobį. Visi 
nusidulkino, atsisėdo valgyti tą 
grobį, tikrą kovos maistą, 
kariuomenės davinį. Visi dalyviai 
entuziastiškai laukia sekančios 
iškylos. „Mūsų žemė Lietuva vieną 
dieną bus laisva”.

Paulius Jurgutis

Prieš kovą, A. Anužis (kairėj) 
praveda trumpą maldą už Lietuvos 
partizanus, Dainavos kryžių kalne.

C Vytis kandidatas P. Jurgutis padeda
A. Viskantui užsitepti kovos 
kamoflažą.

19

Detroito jauni ,.partizanai' 
Dainavoje: Iš kairės:pirma eilė — V. 
Viskantas, G. Udrys, K Petrulis, P. 
Klimas. Antra eilė — J. Zubrickas. 

A. Rudis, R Gilvydis, A. Viskantas, 
A. Janušis. Trečia eilė — vadovai S. 
Petrulis ir A. Anužis. Nuotrauka 
Pauliaus Jurgučio.
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Popiežius Jonas Paulius II kalba-, 
si lietuviškai ir angliškai su 
v.s.fil. Petru Moliu ir vyr.sk. 
tin. si. Danute Molyte, siųsda
mas palaiminimą lietuviams 
skautams ir skautėms. Audien
cijoje popiežiui svečiai padovano
jo v.s. P. Jurgėlos knygą "Lietu
viškoji s kauti j a".

Illinois universitete lituanistikos 
programos vedėja, prof. (ps.) Marija 
Stankus-Saulaitė kalbasi su studente 
(vyr.sk.) Audra Kubiliūte. Ten pat 
dėsto (ps.fil.) Gintaras Aukštuolis.

v r.sk. Danutė Račiūnaitė

„BURĖS IR VARIKLIAI”

Jeigu pats domiesi ar turi Lietuvoje giminių, kurie 
užsiima buriavimu, plaukioja motorvaltimis, pasiųsk 
jiems B. Stundžios paruoštų, gausiai iliustruotų 270 psl. 
knygų „Burės ir varikliai”, kuri gaunama per jūrų skautų 
vienetus, pas platintojus arba rašykite:

JAV:
j.v.s. V. Petukauskas
17908 Ingleside Rd.
Cleveland, Ohio 44119
Kanada:
j.ps. E. Namikienė
302 W right Ave.
Toronto, Ont. M6R 1L9

Knygos kaina US$5, Kanados $6. Knyga svarbi ir todėl, 
kad joje taisyklingi lietuviški terminai laivų dalims ir 
jūreivių veiksmams.
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Visi iškylos dalyviai, kol kovos rūkas 
dar kyla.

„ Partizanų ” — ,,komunistų ” kova 
vyksta Rambyno kalne tarp dūmų ir 
miltų granatų.

ANGLIJA
SKAUTIŠKAS SAVAITGALIS 

NOTTINGHAME
Balandžio 17-18 d. Nottinghamo 

Aušros Vartų Marijos Židinio 
patalpas užėmė skautai-ės ir svečiai 
svaitgalj praleisti pakilioje 
lietuviškoje ir skautiškoje dvasioje.

Atvykę į Židinį jau radome 
laukiantį s. S. B. Vaitkevičių, 
stovyklos organizaotirų. Sul
aukiamas s. kun. St. Matulis, MIC, 
kuris tolimesnėje kolonijoje anglų 
skautų vadovui su lietuvaite teikėsi 
sumainyti žiedus ir lietuvių skautų 
vardu įteikti ženklus kaip 
prisiminimą bei palinkėti 
jaunavedžiams nepamiršti lietuvių 
skautų šeimos.

V.s. J. Maslauskas užima 
stovyklautojus su programa: pašn
ekesiu ir skautiškų ženklų, laipsnių, 
umiformos ir Brolijos sudėtį. 
Skautukams buvo įdomu matyti visi 
lietuviški skautiški ženklai ir 
laipsnių, uniformos bei patyrimo 
ženklų piešinius. Po - žaidimų 
skautiškos idėjos rėmėja Rūta Pop- 
ikienė tęsia tolimesnę programą: 
pašto ženklų rinkinio prasmę, sudėtį 
ir sutvarkymą, kai turtingame pašto 
rinkinyje atspindėjo ir lietuviškų 
ženklų rinkinys.

Stovyklautojai. Prieky klūpo E Raj. 
vadas, d-vės d-kas ir stovyklos vadas 
s. S R Vaitkevičius, dešinėje stovi s. 
kun. dr. S. Matulis, MIC — d-vės 

Prie lauželio. E kairės i dešinę — O. 
Jasevičiūtė, s. J. Treškienė, v.s. J. 
Maslauskas, s. E' Šova (Budėkime

redaktorius j s. A. Jakimavičius.
Foto: s. S. R Vaitkevičiaus.

dvasios vadas, prie jo E Raj. vadeiva 
v.s. J. Maslauskas; pačioj kairėj stovi 
Anglijos sesių raj. vadeiVė s. J. 
Treškienė.
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Mazgų, kilpų pamoka atlieka Pranas 
GudiSkis (lietuvis jūrininkas). Foto: 
s. S. R Vaitkevičiaus.

Lauželį paruošė ir pravedė solistė 
skautė V. Gasperienė, talkinant 
mokytojai skautei 1. Venskienei, 
buvo įtraukti s. kum S. Matulis ir v.s. 
Br. Zinkus, R. Gasperaitės, Renatos 
Venskutės, Algiuko Gasperio ir 
Andriaus Venksaus pasirodymai. Č. 
V. Obearskas labai įdomiai anglų ir 
lietuvių kalba padeklamavo savo 
kūrinius, kuriuos rašo į „Šaltinį”,

V.s. J. Maslauskas praneša, kad 
Pirmija ps. kun. dr. S. Matulį,MIC, 
ps. E. Šovą — „Budėkime” 
redajktorių ir ps. S. B. Vaitkevičių 
pakelė į SKAUTININKO laipsnį. 
Žvakučių: geltonos, žalios ir 
raudonos šviesoje, skautininkai 
pakartoja skautininko įžodį. V.s. Br. 
Zinkus taria trumpą žodį, primin
damas dalyviams, kad vasario 22 d. 
v.s. Onos Zailskienės nusviro galva, 
sustojo plakusi širdis, kuri taip 
mylėjo Seseriją ir Anglijos rajoną. 
Prisiminta ps. D. Dainauskas, v.s. O. 
Saulaitienė, v.s. R. Spalis-Giedraitis 
ir kiti. Tylos minute ir susikaupimu 
atiduota simbolinė pagarba.

S. E. Šova parodo praėjusios 
stovyklos filmą.

Sekmadienį s. kun. S. Matulis, 
MIC, parodo skaidres ir įvairius 
paveikslus su paaiškinimu. Dar 
pravedamas pasikalbėjimas ir šv.

Anglijos rajono Seserijos vadėivė, s. 
J. Treškienė, uždeda kaklaraStf j. 
skautei Samantai Milne. Foto s. S. R 
Vaitkevičiaus.

Mišios, kurias atnašauja dvasios 
vadovas. N. Vainuoniūtė giesmes 
palydėjo vargonais.

Židinio aikštėje išsirikiuoja 
skautės, skautai su vadovais ir gražus 
būrelis organizacijų atstovų, tėvų ir 
rėmėjų. Taria žodį DBLS Not- 
tinghamo skyriaus pirm. K. Bivainis, 
s. kun. S. Matulis, MIC, ir s. S. B. 
Vaitkevičius, kuris ypačiai 
nuoširdžią ir skautišką padėką 
išreiškė V. Montvilaitei, O. 
Jasevičiūtei ir T. Bakaitienei už 

Savaitgalio stovykla Nottinghame 
Židinio patalpose 17/18 balandžio 
1982. Klupo iš dešinės: s. A. Ger- 
džiūnas — Anglijos vietininkas, s. S. 
R Vaitkevičius — £ Rajono vadas, 
s. J. Traškeinė — Anglijos sesių 
vadeivė. Stovi iš dešinės: v.s. J. 
Maslauskas — E Rajono vadeiva, s. 
E Šova — „ Budėkime "redaktorius, 
s. kun. dr. S. Matulis, MIC 
„Aušros Vartų Marijos Židinio "d- 
vės dvasios vadas, ps. L Gerdžiū- 
nienė, s. A. Jakimavičius — 
iždininkas. Foto: S. R Vaitkevičiaus.

stovyklautojų maitinimą, DBLS 
skyriui ir Lietuvių Moterų Draugijai 
už lėšas.

* * *

Balandžio 24-25 d.d. įvykusiame 
BDLS narių metiniame Suvažiavime 
Lietuvių namuose Londone, Eu
ropos skautiją atstovavo v.s. J. Alkis, 
o v.s. J. Maslauskas, LSS Tarybos, 
Vyr. Skautininkų ir Europos rajono 
skautų vardu suvažiavimo dalyvius 
sveikino raštu.

* * *

Gegužės 2 d. Manchesteryje 
lietuvių socialiniame klube įvyko 
Motinos dienos pagerbimas. O. 
Ramonienė nušvietė lietuvės motinos 
dalią. Ps. L Gerdžiūnienė ir skautėK. 
Kupstytė visoms motinoms įteikė po 
gėlių puokštę ir sveikinimo kortelę.
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p}skautė Rimutė Gasperaitė skaito 
eilėraštį per lauželio programą. Foto 
s. S. B. Vaitkevičiaus.

Gegužės 2 d. Nottinghame 
Moterų draugija paminėjo motinas. 
Trumpą žodį tarė s. kun. S. Matulis, 
MIC ir K. Bivainis. Didžioji meninė 
programos dalis buvo paskirta 
mažiesiems, mokytojos skautės I. 
Venskienės paruošta. Toliau sekė 
„Gintaro” choras, kuriam vadovauja 
solistė skautė V. Gasperienė.

* * *

Gegužės 8 d. Stoke-on-Trent 
DBLS skyriaus valdybos surengtoje 
Motinos dienoje Derby ir Not- 
tinghamo skautukai, paruošti 
mokytojos skautės I. Venskienės, o 
Štoko — Br. Puodžiūnienės, ir 
akordeonisto s.v.v.sl. J. Zavecko, 
išpildė ilgą ir gražią programą.

v.s. J. Maslauskas

p. Rūta Popikienė laiko pašnekesį 
apie pašto ženklus, j. skautė Rimutė 
Gasperaitė rodo pašto ženklų at
virutes. Foto s. S. B. Vaitkevičiaus.

A.A. PASKAUTININKO 
MOKYTOJO

DOMO DAINAUSKO NETEKUS

Sausio 22 d. gyvenęs Manchesteryje, paskautininko 
mokytojo D. Dainausko nusviro galva, sustojo plakusi 
širdis, kuris visą savo gyvenimą taip mylėjo jaunimą, 
mokytojavo, skautų vienetams vadovavo ir daugeliui 
lietuviškoms organizacijoms vadovavo ir Didžioje 
Britanijoje buvo gerai žinomas lietuvių visuomenės 
veikėjas.

Mokytojas paskautininkas D. Damauskas buvo 
gimęs 1906 m. Šiauliuose, 1926 metais baigę Šiaulių 
mokytojų seminariją ir mokė pradžios mokyklose, buvo 
moyklų vedėju Girininkuose, Žemaičių Naumesityej, 
Telšiuose ir kitur. 1929 m. Naumiestyje įsteigė skautų 
vyčių būrelį. Mokytojaudamas organizavo vakarinius 
kursus, chorus, vaidinimus, veikė skautuose ir jaunimo 
organizacijose, organizavo savitarpio pagalbą.

Pasitraukęs į Vakarų Vokietiją, Grevene įsteigė 
skautų draugovę, kuri vėliau išaugo į „Tėvynės” tuntą, 

buvo draugininku ir tunto adjutantu.
1947 m. atvykęs į Didžiąją Britaniją, savanorių-dar- 

bininkų stovyklą, vėl ėmėsi lietuviško žygio ir iniciatyvos. 
W. Wrotinge įsteigė skautų skiltį ir jai vadovavo, įsteigė 
D.B.L.S-gos skyrių. Manchesteryje 1949 m. 
suorganizavo savaitgalio mokyklą, kuriai ir ilgus metus 
vadovav, sukvietė skautų vadovų pasitarimą iš kurio 
išsivystė skautiška veikla. Ps. D. Dainauskas buvo vienas 
iš steigėjų D.B.L.S-gos Manchesterio Apygardos, kuri 
jungė septynius skyrius. Ps. D. Dainauskas išrenkamas 
vadovauti Manchesterio Vietininkijai. Jo įsteigtas 
kultūrinis ratelis pradėjo rotatorium leisti „Šiaurės 
Anglijos lietuvių biuletenį”. Ps. D. Dainauskas 
pakviečiamas „Budėkime” redaguoti. Rašė jis ir „Eu
ropos Lietuvyje”. Buvo Lietuvių Skautų Sąjungos 
apdovanotas „UŽ NUOPELNUS” ordinu. Lietuvoje 
apdovanotas Jaunalietuvių žymeniu ir Vytauto Didžiojo 
medaliu.

Mielam broliui Domui iškeliavus pas Aukščiausį, jo 
mylimą žmoną Onutę, gimines ir pažįstamuosius 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

v.s. J. M.
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