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Pažiūrėjus iš šono, atrodo, kad 
Lietuva nebeturi vilties išsilaikyti 
laisva. Rusija valdo ir rusina Lietuvą 
dabar daugiau negu kada nors 
anksčiau. Susisiekimas su lietuviais 
Lietuvoje yra labai varžomas. 
Jaunimas daugiau verčiamas mokyti 
rusų kalbos ir tai yra reikalaujama 
kolegijose. Lietuvos jaunimas po 
truputį apsipranta su rusų papročiais 
ir po to kas metai vis daugiau ir 
daugiau nutautėja.

Vyresnieji žmonės daug nukentė-
jo per II-jį pasaulinį karą. Ištremtieji į 
Sibirą baigia išmirti. Ten jų 
gyvenimas buvo ir yra labai sunkus. 
Maža dalis ištremtųjų lietuvių 
sugrįžo į okupuotą Lietuvą, kur jiems 
sugrįžus nelengva įsikurti. Juos 
persekioja saugumiečiai. Sunku 
gauti vietą gyventi, butą ir darbą.

Dalis lietuvių su šeimomis 
pasitraukė karo metu į Vokietiją, 
emigravo į Ameriką ir kitas laisvas 
valstybes. Dauguma lietuvių gerai 
įsikūrė.ir čia kai kurie nutautėja ir 
džiaugiasi Amerikos papročiais. 
Dalis lietuvių išeivių priėmė 
Amerikos civilizaciją su džiaugsmu ir 
pradeda pamiršti kai kurias Lietuvos 
tradicijas ir papročius.

Mūsų seneliai dar prisilaiko 
senovės Lietuvos papročių ir atrodo, 
kad jų širdyse Lietuvos jausmas

TUVYBE
pasiliks iki jų mirties. Bet jie sensta ir 
greitai išmirs: Kas atsitiks po jų 
mirtie^?

Mūsų tėvai bando išlaikyti 
lietuvybę, bet daugiau 
amerikietiškai, negu mūsų seneliai. 
Jie dar kalba lietuviškai vienas su 
kitu ir išlaiko lietuviškas tradicijas. 
Jos per daug nesimaišo su 
amerikiečių tradicijomis ir gyvenimo 
stiliumi. Bet kas atsitiks su lietuvybe 
kai mūsų .seneliai ir tėvai išmirs?

Sunkiausia yra išlaikyti lietuvybę 
mums jaunimui. Kai kas gali sakyti, 
kad mums sunku, nes mes nebuvome 
matę Lietuvos ir neturim. 
pergyvenimų karo metu, kaip mūsų 
seneliai ir maži būdami mūsų tėvai. 
Kiti galvoja, kad mes neturėsim 
progos pamatyti Lietuvos, ries rusai 
daro įvairius suvaržymus ten 
nuvažiuoti. Daugumas jaunimo 
nebekalba lietuviškai ir pamiršta kas 
yra būti lietuviu ir kai kuriems tai 
nėra svarbu.

LimiVOS
NA '' ’NS
M. K - YDO 
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Mano nuomone, viena grupė 
kuriems yra svarbu lietuvybė, yra 
skautai. Skautų vadovybė neleidžia 
tau pamiršti, kad esi lietuvis. Bet ir 
skautai mažiau moka lietuviškai 
kalbėti, skaityti, rašyti. Skautų 
vadovai turėtų tuo susirūpinti ir 
daugiau sudaryti mums progos būti 
su kitais lietuviais, kurie laisvai moka 
kalbėti lietuviškai, kad mes galėtume 
geriau jausti lietuviškus papročius ir 
turėti mūsų senelių meilę Lietuvai. 
Bendraudami su skautais, mes 
sudarome daugiau progų vienas su 
kitu susipažinti ir sukurti lietuviškas 
šeimas, mums bus lengviau išlaikyti 
lietuvybę ir gražiai auklėti savo 
vaikus lietuviškai. Tik patys išsilaikę 
lietuviais ir auklėdami savo vaikus, 
mes galėsim išlaikyti Lietuvos 
papročius ir vardą.

Daiva Venckutė
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JAUNIMAS IR
LIETUVIU
KALBA

s. fil. V. Bukevičius

(Pašnekesys pravestas metinė
je Sydnejaus Skautų Židinio sueigo
je-24.3.1985)

Šia tema jau daug buvo rašyta 
išeivijos spaudoje, bet daugiausiai 
girdime pasisakymų iš mūsų vy
resnes kartos žmonių, o jaunimo 
nuomones šiuo klausimu taip ir ne
žinome. Tiesa, V-jo Pasaulio Jau
nimo Kongreso metu išleistoje an
ketoje visi kraštai pasisakė, kad 
vienas iš svarbiausių klausimų yra 
lietuvių kalbos vartojimas, bet sa
vaime kyla klausimas, kokio lygio 
lietuvių kalbos žinojimas yra rei
kalingas lietuvybei išlaikyti?

Panagrinėjus mūsų išeivijos 
atsiliepimus tuo reikalu, atrodo, 
kad yra trys skirtingos nuomones. 
Viena iš jų -tai yra konservatyvi- 
ne nuomone - būtent, kad mūsų 
jaunimas turi mokėti vartoti lietu
vių kalbų ir žodžiu ir raštu be 
klaidų, teisingai gramatiškai. Išei
vijos spaudoje net pasitaiko tokių 
neracionalių tvirtinimų, kad, girdi 
“kas lietuviškai nekalba, tas lietu
viškai ir negalvoja". įdomu ar ir 
mūsų senovės kunigaikščiai, kurių 
tik vienas kitas gal ir kalbėjo lie
tuviškai - nes tuo klausimu netu
rime jokių įrodymų - irgi negal
vojo lietuviškai - tai iš kur atsi
rado mūsų garbinga Didžiosios Lie
tuvos Kunigai kšt i jos istorija?

Šios nuomones laikosi gana di
delis mūsų konservatyvios išeivijos 
sluoksnis, kuris tvirtina, kad be 
tobulo jaunimo lietuvių kalbos ži
nojimo sugrius visa bendruomene 
ir jos pagrindas.

- ši kryptis turi dar ir tų blogy
bę, kad jaunimui imasi vadovauti 
tik keli privilegijuoti asmenys, 
mokų lietuvių kalbų, kurie mano, 

kai jie atstovauja visų lietuvių 
jaunimų ir daro sprendimus jauni
mo vardu, neturėdami jokių jauni
mo įgaliojimų. Toks elgesys tik at
stumia jaunimų toliau nuo ben
druomenes, nes jaunimas jaučiasi 
neturįs progos pats išreikšti savo 
mintis ir pasisakyti ar tai vienu ar 
kitu klausimu. Jaunimui nėra 
svarbios mūsų senos problemos,

K. Vaičiulytės pieš.
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partijų rietenos, ar tai, kas turi 
vadovauti mCraų išeivijai? ar VLI- 
Kas, ar PLB Valdyba? gal Diploma
tai? Jaunimas gyvena šiais laikais 
ir turi savo problemų — jiems daug 
svarbiau yra apsaugoti natūralios 
gamtos gerybes, atominių ginklų 
kontrole bei atominių jėgainių at
matų sunaikinimas, kai tai nepa
kenktų ateinančioms kartoms ar 
narkotikų naudojimas. Mes, vyres
nioji karta, deja, tų jaunimo pro
blemų nematome ir nediskutuoja- 
me, bet reikalaujame, kai jie tą 
viską diskutuotų, gražia lietuviška 
kalba. Deja, jaunimas taisyklingas . 
lietuvių kalbos nemoka ir juos lie
čiančius klausimus lietuviškai dis
kutuoti negali, o mes jų problemo
mis jokio susidomėjimo neradome
- todėl jie ir tolsta nuo bendruo
menes kamieno.

Reikalauti iš m ūsų jaunimo to
bulo lietuvių kalbos žinojimo, botų 
tas pats, kaip reikalauti, kad kiek
vienas iš jų baigtų universitetą — 
toks reikalavimas tik drastiškai 
sumažintų m asų aktyvaus jaunimo 
skaičius ir todėl mes jį turime at
mesti.

Kita nuomone eina j kitą kraš
tutinumą, būtent, tvirtina, kad iš 
viso nėra reikalo kalbėti lietuviš
kai - galima kalbėti angliškai ir 
būti geru lietuviu. Jie sako, kad abi 
kalbos turėtų būti leidžiamos var
toti mūsų susirinkimuose, spaudo
je, programose ir t.t. Tokiu būdu, 
tvirtinama, jaunimas gales iš
reikšti savo mintis, pasisakys 
įvairiais klausimais ir aktyviai da
lyvaus diskusijose. Si kryptis jau 
yra daug moderniškesne, nes suly
gina bendruomenę - nėra privile
gijuotų, kurie moka gimtąją kalbą
- ir visi gali įsijungti į bendrą 
veiklą. Eidama šiuo keliu bendruo
mene tikrai pratęstų savo egzisten
ciją ilgesniam laikui, bet iš kitos 
puses šios krypties blogybe yra ta, 

kai atima jaunimui bet kokį akstiną 
mokintis lietuviškai.

Ta kryptis yra labai stipri 
J.A.V., kur pati Krašto Valdyba lei
džia angliškai kalbančiam jaunimui 
mėnesinį laikraštį “BRIDGES", ku
ris turi virš 3000 prenumerato
rių, o tuo tarpu visose JAV. 1983 
m. viso buvo tik 1492 mokiniai, 
einą į lietuviškas mokyklas ar kur-
sus.

Australijoje — Perth’e — 1983 
m.m. taip pat ėjo jaunimo laikraš
tis - “KAS NAUJO“ anglų kalba, ku
ris buvo gana populiarus, bet re
daktoriui išvykus, nežiūrint ALB 
Krašto Valdybos pastangų, turėjo 
užsidaryti.

Tie abu laikraščiai duodavo 
straipsnių iš vietinių aktualijų, 
apie šv. Kazimierą, naujai popie
žiaus paskirtą vyskupą lietuviams, 
lietuviškų valgių receptų, bet kaž
kaip neperduodavo jokios minties, 
kad vis dėlto, būdami lietuviais, 
turėtume nepamiršti ir savo gim
tosios kalbos.

Čia ir kyla klausimas: kaip mes 
galėtume pritraukti jaunimą mo
kintis lietuvių kalbos?

Pirmoje eilėje išmeskime rei
kalavimą išmokti tobulos lietuvių 
kalbos. Čia ir būtų trečioji nuomo
ne, ar kryptis, kurią aš noriu pa
brėžti. Pirmas reikalavimas būtų, 
kad mūsų jaunimas galėtų susikal
bėti lietuviškai, kad ir su akcentu, 
maišydamas angliškus žodžius, bet 
kad jis nebijotų vartoti lietuvių 
kalbos taip, kaip jis ją žino, ir būti 
tuo išdidus. Mūsų, vyresniosios 
kartos, didžiausias nusikaltimas 
yra juokimasis iš mūsų jaunimo 
netaisyklingo tarimo, angliško ak
cento, trūkumo tikslių, lietuviškų 
žodžių.

Ypatingai reikia skatinti mūsų 
jaunimą aplankyti Lietuvą. Tai būtų 
dar viena priežastis mokintis lie
tuviškai, nes su anglų kalba Lietu
voje toli nenuvažiuosi (o ir kaip 
skaudu būtų giminėms susitikti gi
minaitį iš užjūrio, kuris jau yra 
pamiršęs tėvų kalbą, “neapverčia“ 
žodžio lietuviškai.

Artėjant VI Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresui Australijoje, 
bendruomene turi auksinę progą 
įskiepyti lietuvių kalbos reikalin
gumą mūsų jaunimui. Svarbiausia 
priežastis — jaunimas turi susi
kalbėti lietuviškai savo tarpe. Atsi
minkime, kad j Jaunimo Kongresą 
atvyks jaunimas ne vien tik iš ang
liškai kalbančių kraš^^ėt taip pat 
ir iš Brazilijos, Argentinos, Urag- 
vajaus, Kolumbijos, Venecuelos, 
Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, o 
gal būt ir iš Lietuvos. Lietuvių kal
ba turi būti vartojama mūsųjauni- 
mo tarpe kaip tarptautine kalba, 
jungianti visų kraštų lietuvius, ir 
tai yra puiki proga - artėjant Kon
gresui — tai įkvėpti mūsų jauni
mui.

Reikia atsiminti viena, kad 
Lietuvių Bendruomene išliks visa
me pasaulyje tik tuomet, jei mes 
visi vieningai dirbsime del mūsų 
valstybes išlaisvinimo; o taip dirb-
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ti galėsime tik tada, jei mes visi - 
įvairiuose kraštuose — galėsime 
vienas su kitu susikalbėti. Čia ir 
glodi mošų išeivijos prasme ir 
tikslas ateičiai.

Lietuvių kalba yra būtina m ūsų 
jaunimui, bet kas liečia jos tobulu
mą ar pasiektą lygį, tai palikime 
spręsti mūsų jaunimui. Aš esu tik
ras, kad jie mūsų neapvils. Vieniją 
mokes geriau, kiti prasčiau, o dar 
kiti gal iš viso jos nemokės. Ben
druomene turi būti laiminga, jei 
jaunimas rodo bent pastangas iš
mokti lietuviškai, nors ir tie, ku
rie lietuviškai nemoka, vistiek turi 
būti priimami 1 mūsų gretas iš
skėstomis rankomis.

Einant šiuo keliu mes užtikrin
sime mūsų Bendruomenes ateitį Ir 
gyvastingumą.

Prie pašnekesyje pareikštų 
minčių, kaslink lietuvių kalbos iš
laikymo — mokinimosi, palyginti 
buvo labai daug pasisakymų-papil- 
dymų:

V.S.: Vienas geriausių būdų 
jauniesiems išmokti yra Vasario 
16-sios gimnazijoje — Vokietijoje 
— praleisti metus ar du...

P.B.: Kalbos mokinimas turėtų 
būti pradėtas šeimoje. Čia yra ge
riausia mokykla...

E.V.: į Lietuvą vykti gal ir ne
būtina, bet j Vasario 16-sios gim
naziją jei tik sąlygos leidžia - labai 
gerai.

M.M.: (del važiavimo į Lietuvą) 
Nereikėtų baimintis, kad m ūsų vai
kai Lietuvoje bus indoktrinuoti. Jie 
yra išaugę laisvame pasaulyje ir 
patys mato ir supranta... Mano duk
ra ir sūnus ten buvo; jei anksčiau 
jie, šeimoje, buvo supažindinti apie 
dabartinę padėtį tėvynėj e, jų turi
mas vaizdas buvo miglotas, neįtiki
nantis. Iš Lietuvos jie grįžo įsitiki
nusiais antitarybininkais...

M.C.: ...siųsti vaikus į savaitga
lio mokyklas...

("Tėvynės židinys"
1985.6.15)

b.ž.

JUBILIEJAUS ŽENKLO KONKURSAS
Rengiantis švęsti 1987 m. Lie

tuvos krikščionybės jubiliejų, 
skelbiamas Jubiliejaus ženklo 
konkursas.

1. Tikslas: ženklelis-simbolis 
bus visur naudojamas ryšium su 
1987 m. jubiliejaus šventėmis 
bei renginiais visame' pasauly
je.

2. Pobūdis: lengvai supranta
mas simbolis (logo) turi tikti 
laiškams popieriui, vokams, me
talinei sagei, lipin ūkams, klijuo
toms, medžiaginiams ženkliu
kams, spausdintoms progra
moms ir plakatams, marškinė
liams ir kitiems gaminiams.

3. Techniški reikalavimai: a. 
■ dydis: konkursui atsiunčiamas
originalas: 18 x 18 cm (7x7 
colių) plote telpantis ženklas ir 
to paties ženklo fotokopija, tel
panti 2.5 x 2.5 cm plote. Abu 
turi turėti 4 cm (1.5 colių) 
baltus kraštus; b. spalvos: nuo 
vienos iki trijų spalvų, bet tin
kamų tik vienos spalvos gami
niui; ac. įrašai: įrašyti tris krikš
to datas: 1251, 1387, 1413 ir 
dabartinio jubiliejaus metus — 

1987. Galima įpiešti su jubilie
jumi surištus žodžius lietuvių ar 
kita kalba.

4. Autorius ir laikas: projek
tus, pasirašytus slapyvardžiu su 
tikra pavarde ir adresu atski
rame voke, siųsti ligi 1985 gruo
džio 31 šiuo adresu: Lietuvos 
krikščionybės jubiliejaus vykdo
masis komitetas, 5620 So. Clare
mont Ave., Chicago, IL 60636,

5. Premijos: a. premijos yra 
200, 100, 75, 50, 50 ir 25 dol. 
Joms paskirti komitetas pakvies 
komisiją ir jos nuosprendį pra
neš premijuotiems paštu; b. tei
sės: premijuoti projektai tampa 
komiteto nuosavybe ir autoriui 
negrąžinami; komitetas turi tei
sę pritaikyti simbolius prie nau
dojimo sąlygų, susitaręs su au
toriumi; c. ypatybės: premijos 
bus skiriamos pagal šias ypaty
bes: originalumą (paties auto
riaus kūrinys), kūrybingumą, 
dailumą ir švarumą, tinkamu
mą jubiliejaus progai ir atidu
mą konkurso taisyklėms. Šios 
konkurso taisyklės, skelbiamos 
1985 rugpjūčio 15, pakeičia

į .anksčiau skelbtąsias.
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= MOKSLO J
— mhm

nAifinn<?iiK i va^ai bei jaunimas pradeda 
žinri i vasara .me^US’ p’etų ^mynų mokiniai jau

1 atostogas Kalėdų metu. Bet gal visiems 
us nau Inga pagalvoti, kaip geriau namų ruošos dar

bus mokyklai arba pamokas paruošti:
1. Iš karto kibti į darbą, kai atsisėdi prie stalelio 

ar suolo: aptvarkyti užrašus, knygas, rašomąsias 
priemones.

2. Susirašyti arba bent pereiti pirmenybes — kas 
svarbiau, ką pirma būtina atlikti, ką galima vėliau.

3. Susisiekimą telefonu riboti, pvz. nebeskam
binti kitiems po 8 vai. vak.

4. Pradėti įdomiausiomis pamokomis ar uždavi
niais.

5. Sau nusistatyti ir tėveliams, sesutei ar broliui 
ar draugams pasakyti, iki kada kurį užttevinį atliksi.

6. Sugalvok sau atlygį už sunkų darbą. Kai baigi, 
suvalgyk ledų, paskambink draugei ar kt.

7 Nustatyk savo mokyklinio darbo vietą — ribas, 
ovz. prie stalelio, prie lentynos ar kt. Nelabai gerai 

-izoc ruošti.
• ’••'iA darbo valandas.

'—^n^in

10. Su mokslo draugais pasikalbėti apie pamokas. 
Susisiekti su įdomiais žmonėmis, kurie rišasi su 
mokslo dalyku.

11. Savo noru pasiskaityti daugiau negu mokykla 
reikalauja apie įdomią sritį, klausimą, įvykį, asmenį.

12. Jei darosi nuobodu ar nuvargsti, reikia 
trumpos pertraukos - mankštos, pavaikščioti, pasi
klausyti muzikos, suvalgyti obuolį.

13. Užlaikyti pamokų ruošos vietą tvarkingai. Kai 
popierėliai užima kambarį ir namus,.negerai.

14. Perdaug atidėti ir nudėti mokyklos uždavinius 
negerai, nes žmogus nusimena.

15. Pamokas ruošti nors truputį, kai laisva diena, 
šeštadienis, atostogos, vietoj, laukti dienos ar savaites 
pabaigos ar paskutinio vakaro. Tada lengyiau.sugrįžti.

16. Pergalvoti savo pamokų ruošos įpročius — 
kaip, kada ruošiu, kas trukdo, kada perdaug nuvargs-

’ - ~»’*iau sau padėti.
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MUSU 
VARDAI

Kai kurių vardų kilme ir reikšme (iš Atlanto Ra- & 
jono "Anykščių šilelio" stovyklos) Ž

A
Aldona (liet.) - aidi, skamba, šaukia
Andrius (graik.) - vyriškas, drąsus
Antanas (lot.) - labai vertingas
Aidas (liet.) -aidas
Audra (liet.) —audra
Audre (liet.) —audra
Alysa arba (vok.) Aloyza (labai išmintinga) arba 

(graik.) Aleksandra (vyriškai saugoti) arba 
(hebr.) Elzbieta (prisiekiu Dievu) arba 
(graik.) Alice (tiesa)

Audra (liet.) —aušra; Aušrine (aušros deive)
Audrone — audra (liet.)
Aukse (liet.) auksas
Aras (liet.) — aras (erelis) arba iš Arūnas (ere

lis)
Arvydas (liet.) — irgi mato
Algirdas (liet.) — viskągirdi
Algis (liet.) - dievų šauklys, siuntinys arba su

trumpinta iš Algimantas (pilnai sumanus) ar

Birute (liet.) - naujagime, dukrele

D
Daina (liet.) -daina
Daile (liet.) -daili
Darius — iš pavardes Darius (ir Sirenas) arba

Darijus (pers.) - nugalėtojas
Dalia — (liet.) laime; likimo deive
Daiva (liet.) —deive,dvasia
Dainius (liet.) -dainininkas
Džiugas (liet) — džiugus, linksmas; arba iš Džiugo 

kalno ir padavimą apie milžiną Džiugą
Danute, Dana — (liet.) vardas (reikšme neaiški) 

arba (hebr.) iš Daniele (Dievas mano teisėjas)

E
Egle (liet.) - egle; arba iš pasakos “Egle, žalčių k...." 
Edvardas (angį.) -saugoturtą
Elyte iš Elena (graik.) — šviesa, švytianti arba 

(hebr.) Eleonora - Dievas mano šviesa

Gintas (liet.) - sutrumpinta Gintaras arba Gin
tautas (gina tautą, užstoja tautą)

Gintaras (liet.) — gina žodį, kalbą arba gintaras
Ginte (liet.) — kaipGintas
Gidą - (liet.) geidžia, nori arba (hebr.) nenugalima 

dvasia arba...
Gabija — (liet.) židinio ugnis, ugnies deive
Gitą — (vok.) sutrumpinta iš Brigita (kalva, aukš

tuma) (air.)
Gene -trumpinys iš Eugenija (graik.) - kilminga 

arba Genovaite (pranc., lot., vok.) moteris
Giedre - (liet.) giedri
Gėdis (liet.) - ilgisi, sutrumpinta iš Gediminas,

Gedimtas...

Indre - (liet.) nendre arba vandenvardis Indraja 
Irena -(graik.) taika

J
Judita - (hebr.) gerbiama, mėgstama
Jonas - (hebr.) Dievas išklausė, Dievas maloningas
Jūrate (liet.) — jūra; mitologine jurų būtybe
Jonathan (hebr.) - Dievodovana
Juozas (hebr.) - Dievas prides, Dievas padaugins

K
Kristina (graik.) — krikščione
Kęstutis (liet.) - iškenčia, kantrus, pakelia .
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Ligija (vok.) -žmonių mėgstama
Lina—(liet.) iš linai; arba (graik.) paguodos giesme 

arba sutrump. iš Paulina, Karolina...
Laima - (liet.) laime; baltų likimo ir laimes deive
Linas -žr. Lina
Laura - (lot.) lauro medis, lauro vainikas, pergale
Liudas — (vok.) sutrump. iš Liudvikas (garsus 

kovoje) ar Liudgaras (tautietis)
Loreta - (ital.) mažas lauras arba trump. Eleonora 

(hebr.) — Dievas mano šviesa

M
Monika - (graik.) viena, vieniša arba (lot.) pata

rėja
Megute - sutrump. (graik.) Margarita (perlas) 
Matas = Motiejus — (hebr.) Dievo žmogus, Dievo 

dovana
Mirga (liet.) - mirga
Maya (angį.) - tautiete
Milda (liet.) - švelni (kaip angį, mild) 
Marius (liet.) - mariosarba (lot.) marios 
Morkus (=Mark) - (lot.) karo dievas

N
Nijole (liet.) — [kilme ir reikšme neaiški]
Nida (liet.) - miestasNida
Nina - sutrumpinta iš Janina (žr. Jonas) ar An

tanina (žr. Antanas)

P
Petras (graik.) - uola, akmuo
Paulius (lot.) - mažas
Pranas -trump. Pranciškus - (vok.) laisvas

R
Rima (liet.) - rimta (trumpa iš Rimgaile, Rim- 

kante, Rimvyde...)
Rytas (liet.) - rytas
R uta (1 iet.) — r ata; (hebr.) drauge
Rasa (liet.) - rasa
Ramune (liet.) - ramune arba iš Ramūne (rami)
Regina (lot.) - karaliene
Rebeka (hebr.) - nugalėtoja, patraukli

Romas — trump. Romanas (lot.) — romietis arba 
Romualdas (vok.) aukštos k i Įmes valdovas

Rimas (liet.) žr. Rima arba trump. Rimgaudas,
Rimtautas, Rimvydas

Ričardas (vok.) — galingas ir narsus

Tadas (hebr.) - drąsus, ryžtingas 
Tomas (hebr.) - dvynukas 
Tauras (liet.) — taurusar tauras

Sandra (graik.) iš Aleksandra (žr.) 
Sigita (vok.) - taikos pergale 
Sigute (liet.) — iš pasakos didvyres

V
Vida -(liet.) mato, pastebi arba (vok.) miškas, gi

ria arba (isp., port.) gyvybe
Vytautas (liet.) — mato tautę
Varpas (liet.) —varpas
Vilija (liet.) - Neris (upes vardas)
Verute (lot.) — tikra arba iš Veronika (graik.) 

nešti pergalę
Viktorija (lot.) - pergale, laimėjimas
Vaiva (liet.) - šviesa
Vitas (lot.) - gyvenimas,gyvybe
Vincas = Vincentas (lot.) - nugalintis
Vilius trump. Vilhelmas (vok.) — valios šalmas
Viktoras (lot.) — nugalėtojas
Vydas (liet.) trump. Vydgailas, Vydmantas (vyd= 

mato, pastebi, regi)
Vytis (liet.) — raitelis, raitas karys
Vanda (iš lot. Venedai = senieji gyventojai prie

Vyslos —slavai) / ,

Z, Ž .
Zita (finik.)—sidoniete
Žibute (liet.)-žibute,žibuokle

SANTRUMPOS

liet. = lietuviškai 
lot. = lotynų kilmes 
vok. = vokiečių kilmes 
hebr. = hebrajų kilmes 
finik. = finikiečių kilmes

____ _ i

graik. = graikų kilmes 
isp. = ispanų kilmes ' 
port. = portugalų kilmes 
angį. = anglų kilmes 
ital. = italų kilmes

9
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Amerikos skautai, žinomi Boy 
Scouts of America, 1985 m. švenčia 
75 metų jubiliejų. Šiandien 
priskaitoma883,000 narių. Nuoųčųš 
metų Amerikos skautų organizacijo
je dalyvavo apie 70 milijonų 
jaunuolių. Tai tikrai dideli skaičiai.

Smithsonian žurnalas šiai 
sukakčiai paminėti paskyrė savo dalį.

Fotografijos yra iš Smithsonian 
žurnalo July 1985.

Skautas padeda civilinio karo 
veteranui jų suvažiavime Get- 
tysburgh, 1939 m.

Kiekvienoje skautų stovykloje 
gali pamatyti tokį vaizdų, tį

10

sėsiąs skautas Baden Powell su 
draugais. Sako, kad jis visados 
miegojo lauke.
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LIETUVOS
Pranciškus Smuglevičius

DAILININKAI

Esame įpratę Lietuvos meno 
istoriją skaičiuoti nuo 1907 metais 
įvykusios pirmosios lietuvių 
dailininkų parodods V ilniuje. T ačiau 
lietuvių dailė siekia daug 
ankstyvesnius' laikus. Štai kad ir 
Pranciškus Smuglevičius, gimęs 1745 
m. Varšuvoje, miręs 1807 m. ilniuje. 
Smuglevičiai visa šeima buvo 
dailininkai Jo tėvas Lukas, 
žemaitiškos kilmės iškilo iki 
karališkųjų rūmų (Augusto III) 
tapytojo titulo. Penki jo sūnūs visi 
buvo tapytojai vienokiai ar kitokiai 
pasireiškę, kaip dailininkai.

Jauną Pranciškų tėvas išsiuntė į 
Roritą studijuoti, kur jis gana ilgai 
gyveno. 1798 m. grįžęs į Vilnių tapo 
Vilniaus Universiteto tapybos 
katedros vedėju. Daugumas jo. 
paveikslų, pagal anų laikų madų, yra 
antikinės mitologijos temomis. Savo 
tapyboje laikėsi klasikinio stiliaus.

Senio galva Persų pasiuntiniai pas Maroko karalių

12 i '
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L SS Atlanto Rajono vado
vų-vių 1985 m. suvažiavimo 
metu, v. s. Česlovas Kiliulis 
Įteikia tūkstantines rėmė
jams Maironio Parko pirmi
ninkui Kaziui ir žmonai Te
resei Adomavičiams Lietuvių 
Skautybes Fondui sukurtų 
dail K Igno grafikų. Šalia 
stovi L. Fondo atstovas Wor- 
cesteryje s. f ii. A. GI odas.

Nuotrauka: E. Koslowski.

XXKX3CXSCXXX3CX3CXX

WORCESTER, MASS.
p.p. Kazys ir Terese Adomavi

čiai gyvena Worcesteryje yra nuo
širdūs skautų rėmėjai, rytinio At
lanto pakraščio, vadų suvažiavimo 
proga, skautų fondui paaukojo tūk
stantį dolerių.

p. Kazys Adomavičius būdamas 
didelis lietuvis patriotas, nuo pat 
jaunystes laikų stengiasi kad jau
nimas būtų lietuviškas. įsisteigus 
Worcesteryje skautų "Neringos" ir 
"Nevėžio" tuntams, sielojasi ir rū
pinasi kad lietuviškas jaunimas ga
lėtų sėkmingai išmokti, pažinti tė
vų žemę, ugdyti jos meilę ir neuž
miršti jos tėvų kalbą, p. Kazys Ado
mavičius būdamas Maironio Parko 
pirmininkas, kiek tik galimybes 
leidžia, remia ir globoja Atlanto 
rajono skautus. Atlanto rajono 
skautai čia ruošia sporto šventes, 
suvažiavimus, tuntai daro sueigas, 
įvairius parengimus, Kaziuko mu

ges ir panašiai, p. Adomavičiaus 
iniciatyva įsteigtas skautų b ūkias 
ir dvi sporto aikštes.

p. Adomavičius už nuopelnus 
skautijai yra apdovanotas Skautų 
Sąjungos aukščiausiais rėmėjų or
dinais: Padėkos Ordinu ir už Nuo
pelnus Ordinu su rėmėjų kaspinais.

“Topografija 
rudens 
IŠKYLOJE

1. IŠSIMATUOTI: gan tiesiame 
takelyje ar keliuko šone išdėstomi 
kuoliukai ar bent prispausti lapeliai 
su angliškos ir metrinės sistemos 
nuotoliais: 0, 10 pėdų, 20, 50, 100, 
200, 300 ir metrais kas 10 iki 100 
metrų. Iškylautojai pora kartų 
pereina, kol sužino, kiek žingsnių 
reikia tam tikram metrų skaičiui.

Reikia tik džiaugtis, kad lietu
viškoji skautija, o ypač Worceste- 
rio tuntai turi tokius nuoširdžius 
mecenatus, kaip p.p. Kazys ir Tere
se Adomavičiai. Mes skautai jiems 
tariame nuoširadų SKAUTIŠKĄ 
AČIŪ!

Atsiminti, ar žingsnis (kairė-dešinė) 
ar dvigubas (kairė-dešinė-kairė-. 
Kaip panaudoti rankų pirštus žin
gsniams skaičiuoti (pvz. vienos 
rankos pirštas vertas 20 žingsnių, o 
antrosios rankos vienas pirštas - 100 
žingsnių).

2. IŠSIMATUOTI: liniuote 
kiekviena išmatuoja savo sprindį ir 
taip pat pirštų, pirštų tarpą ar pn., 
kuris duotų maždaug lygų colių ar 
centimetrų skaičių, pvz. prispaustas 
nykštis yra I colis arba du.pirštai 
kartu yra trys centimetrai. Atsiminti, 
kad išskėstų rankų plotis yra lygus 
žmogaus ūgiui,,. Kiek pasiekia
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žmogus, iškėlęs vieną ranką virš 
galvos?

3. PASAULIO ŠALYS: 2 ar 3 
metrų ratu išdėstyti kuoliukus pagal 
pasaulio šalis. Atskirai pagaminti 
kartotines ar kt. ’’strėles” su pagrin
dinių . aštuonių šalių įrašais 
lietuviškai ir gyvenamojo krašto 
kalba, pvz. Š-N, P-S, ŠR-NE ir 1.1. 
Atėjęs iškylautojas pirma sudeda 
strėles pagal nuvokiamą kryptį,.tada 
kompasu pasitikrina. Tada viduryje 
rato yra kuoliukas, ant kurio sukama 
strėlė: čia pasakoma kuria kryptimi 
teks keliauti ir strėlę pasukti.

4. TIKSLIAUSIAS KOM
PASAS: kompasas padedamas ant 
akmens ar kelmo ar kuoliuko. 
Užsiėmimo vedėjas iš anksto nužiūri 
netoli stovinčius medžius, juos 
sužymėdamas skaičiais ar raidėmis 
geru puslankiu. Uždavinys: pasakyti, 
kuris medis(pvz. A, B, C...) yra lygiai 
į šiaurės rytus nuo kompaso. Jeigu 
medžių nėra arba patogiau, apie 10 
žingsnių nuo kompaso paguldyti 
rąstą, kuris kas metrą sužymėtas 
raide ar skaičiumi. Žaidėjai turi 
pasakyti, kurioje vietoje rąstą ar 
ištemptą virvę kerta nurodyta kryp
tis.

5. LAIPSNIAI: paruošiamas rato 
ketvirtadalis su penkiais spinduliais: 
0 laipsnių (guli ant žemės) ,30,45,60 
ir 90 laipsnių (stačias pagalys ar 
ištempta virvė-. Pagal šį pavyzdį 
skautai turi atspėti apytikriai, koks 
yra kalnelio, pylimo ar kito gamtos 
reiškinio šlaitas — kiek laipsnių. 
Arba kiek toli nuo tam tikros vietos 
turi stovėti, kad ištiesta ranka būtų 
45 laipsnių nuo tos vietos (medžio 
viršūnės, didelio akmens viršaus, 
stogo ar pn.). Atsiminti, kad iš toli 
žiūrint žmogaus ištiestos rankos 
pirštas yra vertas maždaug du 
laipsniu, o visas delnas — maždaug 
10 laipsnių.

6. STATUS KAMPAS: kokį 
paprastą įrankį be jokio matavimo 
galima iš pagaliukų ir virvelių 
pasigaminti stačiam kampui (90 
laipsnių) nustatyti? Užtenka trijų 
pagaliukų, pririštų virvės galuose ir 
lygiai viduryje. Patobulinti šį 

prietaisą galima antra virvele, kuri 
įžambiai kirstų keturkampęfigūrą.

7. KELIO APRAŠYMAS: 
skautai eina keliu, piešdami ir 
įrašydami svarbiausius duomenis, 
bet lyg kelias eitų tiesiai: pažymi 
posūkių laipsnius, gamtos įžymybes 
(medis, griuvėsiai, trigubas kelmas, 
tiltelis), taip kad kitas asmuo galėtų 
keliu ar taku eiti žinodamas, jog 
teisingai uždavinį atlieka.

8. AKIES NUOTRAUKA: iš 
vieno taško skautas nužiūri kelis 
svarbesnius apylinkėje matomus 
daiktus, pvz. vėliavos stiebą, elektros 
stulpą, namo kampą, ypatingą pušį. 
Lapo pakraštyje pažymėjęs pradžios 
vietą, pieštuku ir (jei įmanoma) 
liniuote nustato tik kryptį į tas 
ypatingas vietas, nepažymėdamas 
jokio nuotolio. Tada pasirenka antrą 
žemėlapio tašką, kuris būtų kita riba, 
pvz. vėliavų' stulpą. Nuskaičiuoja 
nuotolį iki to antro taško, ir iš

Miškų kelionių metu trapi siela išauga ir 
žvalgosi aplinkui.

Baden Powell

MAITINKIME VAIZDUOTĘ!

Ne tik stovykloje, bet ir išky
loje nėra reikalo skautams ir skau
tėms maitintis dešrelėmis ar svie
stainiais. Skautų vaizduote ir sto
vykline patirtis padės sugalvoti 
sveikų, skanių ir gerai paruoštų 
valgių, kuriems nereikia daug 
įrangų ar kurios įdomesnes, negu 
įprastiniu b ūdų valgyti.

DARŽOVES LAIKRAŠTYJE. Su
drėkinti laikraščio 3 ar 4 lapus, j 
juos įvynioti daržovę, pvz. nedidelį 
moli ūgą, žalią pipirą su mėsos įda
ru, nuluptą kukurūzą, cinamonu ir 
cukrumi pabarstytą obuolį, garsty
čiomis lengvai apteptą kopūsto 
skiltį. Įmesti j ugnį ar žarijas. 1 

tenatsisukęs vėl nubrėžia kryptis į 
anksčiau sužymėtas vietas. 
Žemėlapyje taškas, kuriame abi 
linijos susikerta, yra tos vietos tiksli 
vieta. Tada kiti nuotoliai nustatomi 
pagal mąstelį.

9. ĖJIMAS PAGAL KOM
PASĄ: užduodama eiti tam tikrą 
žingsnių skaičių pagal įvairias kryp
tis, pvz. pirma eiti 50 metrų 270 
laipsnių, tada 30 metrų 180 laipsnių 
(arba pagal pasaulio šalis, pvz. PV, R 
ar kt.). Taip iškylautojai nuvedami iš 
vienos vietos į kitą uždavinį.

10. ĖJIMAS PAGAL TAKĄ: 
išdėti ar išbrėžti tam tikras kryptis, 
pvz. tarp medžių ploną virvelę arba 
akmenis sužymėti raidėmis arba 
spalvomis. Skautai susižymi,, kuria 
kompaso kryptimi eine ir kiek metrų 
ar pėdų. Baigę patikrina savo 
duomenis su vadovo iš anksto 
paruoštu sąrašu.

VIŠČIUKAS DEŽEJE. Kartoninę 
dėžę iš vidaus iškloti aliuminiu po
pierium visose pusėse, įskaitant ir 
"dureles". Per dėžės sienas įverti 
vieną ar du j iešmus, ant kurių pa
kabinti nedidelj viščiuką ar didesnį 
mėsos gabalą. Apačioje pakloti ne- 
perdegamą medžiagą — suplotą 
skardinę, smėlio, labai šlapią storą 
žievę, uždėti žarijų. Pradurti sky
lių dėžėj e, kad žarijos gautų šiek 
tiek deguonies. Gali tekti žarijas 
papildyti.

VIŠČIUKAS KUPRINĖJE. Prieš 
išeinant iškylauti ugnyje įkaitinti 
tris keturis akmenis ir du plokš
čius akmenėlius. Akmenis sudėti į

14



pRIfiTAISAS lAiPSAMMS 
NtlRobYTl

PVM MO AR. 
KRANTO 
Šlaitui 
matuot-i .

i

zuvomas 
AUKŠTIS

viščiuką iš abiejų galų, o plokš- 
čiuosius pakišti po sparnais (at
sargiai, karštas akmuo nekeičia 
spalvos). Vieną kartą įvynioti ai mu
miniame popieriuje, o tada kelio
mis eilėmis laikraščių. 0alų gale, 
jei norima, į megstinj ar švarkelį 
ar rankšluosti, įdėti į kūpriną. Už 
valandos viščiukas iškepęs. Jei no
rima, pridėti prieskonių bei drus
kos iš anksto ir aptepti lengvai pa
prika, kad iškepta višta nebūtų vi
sai išblyškusi.

POPIERINIO PUODUKO "PUO
DAS". Nevaškuotą ir neplastikinę 
popierinį puoduką pripilti vande
nim!, arbata, kakava, įstatyti į ža
rijas ar ugnį ir išsivirti. Taip ga
lima virti kiaušinius ir kt.

KIAUŠINIS APELSINE. Suvalgai 
apelsino vidų, pirma perpjovus 

pusiau. įleisti kiaušinį, įdėti į ža
rijas, kol kiaušinis iškepa. Galima 
kiaušinį įleisti ir j svogūno pusę, 
išėmus pakankamai svogūno eilių.

SALDOS OBUOLIAI. Užmauti 
obuolį ant j iešmo ir ugnyje pade- 
ginti, kol oda suskyla. Nulupti, api
barstyti cukrumi. Vėl pakepinti, 
kol cukrus ištirpsta. Leisti atvesti, 
kol cukrus kaip stiklo sluoksnis.

KUKURŪZAI. į ugnį ar žarijas 
įmesti nenuluptus kukurūzus. Arba 
pirma atsargiai atlupti lapelius, 
išimti "ūsus", įdėti sviesto bei 
druskos, vėl gražiai lapelius už
skleisti. įmesti j ugnį. Kepti, kiek 
norima, nes tokius galima ir žalius 
valgyti.

IŠKIMŠTA BULVE. Bulvę, mo
liūgą,agurką, arbūząar kitę pana
šią daržovę galima įdaryti - pra
gręžti skylę, įdėti mėsos, sūrio ar 
kitos daržoves, jdeti j žarijas ir 
kepti. Arba pirma įvynioti į alu- 
minio popierj.

KEPSNYS LEKŠTESE. Dvi aliu
minio lėkštutės suvežti, į vidų įdė
jus, kas reikalinga, įdėti į žarijas 
ar po lauželiu. ’Kartais uždedame 
akmenį, kad dangtelis lengvai nenu
sibrauktų. Iš viso, dedant akmenė
lius j ugnį, nedeti šlapių, nes šlapi 
akmenys kartais skyla ir sprogsta.

Dėti tik sausus akmenis. Tokioje 
dviguboje lėkštėje galima kepti ir 
duoną.

DUONA AR BANDELES ANT AK
MENS. Šalia laužo ar ugnies padėti 
plokščiu paviršiumi akmenį, kad 
uždėta tešla nenuriedetų į ugnį. Už
siimti kitais darbais, kol bandele 
iškeps. Panašiai galima kepti žuvį 
ir mėsę. Arba pagaliukais prika
binti prie lentos ar žieves. Jeigu 
reikia, po kepamu valgiu pakišti 
sausų ąžuolo ar klevo ar kitų (ne
nuodingų) lapų, (šlapi, žali lapai 
perduoda skonį).

MALTINIS ANT LAPŲ. Suplojus 
maltą mėsę, įmaišius svogūnus, pi
pirus, pomidorus ar ryžius pagal 
skonį, padėti tiesiai ant 2 ar 3 sau
sų ąžuolo lapų, uždėti ant žarijų. 
Lapai neperdegs, maltinis liks šva
rus.

GROTELIŲ ŽUVYTES. Mažas iš
valytas žuvytes apibarstyti druska
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Prietaisas stačiam
KAMPUI STATYTI 

ar kitais prieskoniais, užmesti ant 
grotelių ar iš šakelių nuvyto tink
lelio. Gerokai pakepinti, kad botų 
galima su kaulais (ašakomis) val
gyti.

ŽUVIS MOLYJE. Čia reikia tikro 
molio, kuris daug kur randamas. 
Nevalytų žuvį suvynioti j piršto 
storumo molio sluoksnį, įdėti j ugnį 
ar žarijas. Kai molis sausas, žuvis 
iškepusi. Jeigu žuvis išvaloma, 
svarbu pilvelio odą gerai užlanks- 
tyti, kad šlapias molis į vidurį ne
įsisunktų (nors visvien galima 
valgyti). Žvynų nereikėtų nuimti.

DEŠRELES ANANASE. Išimti 
ananaso vidų, nupjovus viršūnes 
žiedą, iš vaisiaus pasigaminti šiltą 
gėrimą, paskanintą cinamonais, 
citrinų ar apelsinų sultimis. į ana
naso "dubenėli" įdėti 6-8 dešreles, 
įstatyti į ugnį ar žarijas. Po kiek 
laiko ananasas išleidžia savo sultis, 
kuriose dešreles išverda. Jei ana
nasas nesudegė, galima antrą kartą 
dešrelėmis iškimšti.

SRIUBA POPIERIUJE. Sudrė
kinti popierinį maišą arba sulank
stytą popierių (pvz. laikraštį, bet 
ne "Skautų aidą"). įdėti vandenį, 
prieskonius ir kt. Kol popieris šla
pias, maišas nesudegs - ir sriuba 
skaniai išvirs. Jeigu liepsna dides
ne, gali kartais nudeginti popierį 
virš maiše esančių skysčių lygį.

...... KIAUŠINIS ŽARIJOSE. Pradurti 
*' kiaušinį - netik kevalą, bet ir vi

duje esančią pievelę, kad nesprogtų, 
įstatyti į pelenus ar neperkarštas 
žarijas.

KIAUŠINIO SVIESTAINIS. Išimti 
duonos riekes vidų, palikti apskritą 
riekelę su pluta, viduje įleisti 
kiaušinį. Taip galima kepti ant ak
mens, aluminio popieriaus ar sausų 
lapų.

UOGŲ BANDELES. Jei iškylos 
vietoje yra valgomų uogų, pvz. lau
kinių aviečių, vynuogių, mėlynių, 
sumaišyti tešlą iš miltų, vandens, 
kepimo miltelių (pieno ir kiaušinių 
miltelių, jei norima), padaryti ku- 
kuliukus, įspausti nykščiu, įdėti 
uogų ar uogienes. Kepti kaip bande
les. Jeigu įdėtas į aluminį popierį 
atsiminti, kad kepimo milteliai 
tešlą padidinę, plečia.

PUSVALANDŽIO GIRA. Gera gira 
užtrunka pora dienų, bet iškyloje 
gali nebūti laiko. Kartoninę dėžę, 
kuprinę ar kitę prietaisą iškloti 
plastiniu (šiūkšlių) maišu - tai 
bus "puodas“ ar "kibiras". Dugne 
įdėti švarų akmenį, įpilti vandens, 
kiek reikia. Kaitinti akmenis ugny
je ir įdėti j "puodą", kol vanduo ge
rokai sušyla. Nereikalingus akme
nis išimti. įdėti pagruzdintą juodą 
ar baltę duonę, cukraus (pvz. 200 g 
ar pusę svaro 4 litrams - 1 gal.), 
tris vokelius mielių, pora iš anksto, 
truputį pamirkytų razinų. Jei no

Mes skautai galime parodyti, kaip per 
žaidimus džiaugtis gyvenimu ir 
stiprinti savo fizines bei dvasines 
jėgas.

Baden Powell

rima, galima įmaišyti spanguolių 
uogienes arba drebučių maišelį, kad 
turėtų geresnį skonį arba jei nepa
sisektų mielėms greitai daugintis.

PYRAGAS SKARDINĖSE. Sumai
šyti senos duonos gabalus su vande
niu, pienu ar vandenyje išleistais 
pieno milteliais, pridėti kiaušinį ar 
du, uogienes, cukraus ar kakavos 
pagal skonį. Tešlę įdėti j mažesnę 
skardinę, įmaišius keletą šaukšte
lių riebalų (aliejaus ar sviesto). 
Ant šios skardines užvožti didesnę 
skandinę, o tada ant viršaus ir ap
link deginti ugnį (kurioje galima ką 
kita kepti ar virti).

Sakot INE duonele ar pyra
gas. Virš ugnies ar žarijų piršto 
storumo jiešmas, pagaliukas (gali 
būti ir sausas). Aptepti plonu tešlos 
sluoksniu, porą kartų pasukti, kol 
tešla sušoksta ir "iškepa". Vėl ap
tepti, vėl sukinėti, kol pasidaro lyg 
šakotis iš duonos ar blynų tešlos. 
Jeigu tešla perskysta, pridėti mil
tų.

VALGIS KAMINE. Jei pasiseka 
rasti kiauravidurį kelmą ar rąstą, 
pastatyti ant akmenų ar rąstų taip, 
kad bent dalis ugnies ir karščio iš 
ugniavietes per kelmą ar ręstą 
trauktų, lyg per kaminą. Čia paga
liukais, viela ar virvele pakabinti, 
kas kepama, pvz. žuvelę už uodegos, 
vištos gabalus,.sriubą popieriniame 
maiše - išnaudoti ugneles gamina
mą karštį.
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TĘSINYS
kryžianagis

ŽVIRKLINIAI

maina 
siurbikas 
nekatrinė 
žiedsiurbis 
baltavokis 
vireonidas 
dalgiasnapis 
daligapaukštis 
parulidas 
ryžėdis
karvinis paukštis 
tangara
mašastgalvis 
kikilis L 
svilikas L 
storsnapis svilikas 
žaliukė L 
dagilis L 
alksninkukas L 
čivylis L 
geltonsnapis čivylis L 
svilikėlis L
juodgavlė sniegena L 
žieminė sniegena 
raudongalvė sniegena L 
pušinė sniegena L 
eglinis kryžiasnapis L 
pušinis kryžiasnapis L 
margasparnis kryžiasnapis 
kikilis, šilagaidis L 
mėlynasis kikilis 
šiaurės kikilis L 
geltonoji starta L 
pilkoji starta L 
kilikas 
sodinė starta L 
nendrinė starta L 
sniegstartė L 
pentinuotoji starta L

mynah 
honey-eater 
sunbird 
flowerpecker 
white-eyes 
vireo 
honey-creeper 
Hawaiian honey-creeper 
New World warbler 
bobolink 
cowbird 
tanager 
plush-capped finch 
finch 
hawfinch 
rose-breasted grosbeak 
greenfinch 
goldfinch 
siskin 
linnet, -purple finch 
tiwte 
serin, citril finch 
bullfinch 
junco 
scarlet, common rosefinch 
pine grosbeak 
crossbill 
parrot crossbill

Ltwo-barred crossbill 
chaffinch 
Indigo bunting 
brambling 
yellowhammer 
corn bunting 
towhee 
ortolan bunting 
reed bunting 
snow bunting 
\Lapland bunting

audėjas
(naminis) žvirblis L 
karklažvirblis L 
ispaniškas žvirblis 
akmenžvirblis 
juodsnapis žvirblis 
raudonsnapis žvirblis 
žvirblis giesmininkas 
balinis žvirblis 
pievinis žvirblis 
astrilda

GĖNINIAI

14

weaverbird 
house sparrow 
tree sparrow 
Spanish sparrow 
rock sparrow 
chipping sparrow 
field sparrow 
song sparrow 
swamp sparrow 
vesper sparrow 
waxbill

barbet 
jacamar 
jacamar 
honey guide 
puffbird

toucan
toco
wryneck
green woodpecker
grey-headed woodpecker

ūsapaukštis 
auksapaukštis 
žalisasis auksapaukštis 
medaus rodytojas 
tingiapaukštis
raudonsnapis tingiapuakštisblack-collared puffbird 
tukanas 
tironas, pitanga 
grąžiagalvė L 
žalioji meleta L 
pilkoji meleta L
didysis margasis genys L great spotted woodpecker 
vidutinysis margasis genys Lmiddle spotted woodpecker 
mažasis margasis genys L lesser spotted woodpecker 
baltnugaris genys L 
tripirštis genys L 
juodoji meleta L 
juodoji meleta L 
baltasnapis genys 
raudongalvis genys
mažasis plaukuotasis genysdowny woodpecker 
didysis plaukuotasis genys hairy woodpecker 
rudasis genys flicker

white-backed woodpecker 
three-toed woodpecker 
black woodpecker 
black woodpecker 
ivory-billed woodpecker 
red-headed woodpecker
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ŽALVARINIAI

KITOKIE

PABAIGA

mousebird 
mousbird, colie

pelėpaukštis 
ilgauodegis pelepaukštis

tulžys L 
todis 
pjūklasnapis, momotas 
bitininkas L 
žalvarinė L 
kukutis, luputis, tutlys L 
ragasnapis

kingfisher 
tody 
motmot 
bee-eater 
roller 
hoopoe 
hornbill

kukutis
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Europos Rajonas
LS5 Europos rajono 36-oji tradicinė 
”M.K. Čiurlionio” vardo skautu - 
čiu stovykla Lietuvių sodyboje, 
Anglijoje

Liepos mėn. 27 — rugpiūčio 4 d. 
d. įvyko Europos rajono tradicinė 
skautų,-čių vasaros stovykla, tai jau 
36-toji išeivijoj. Stovyklautojų buvo 
69, įskaitant vadus ir instruktorius, 
kartu su garbinga viešnia iš JAV — 
LSS Seserijos Vyriausia Skautininke 
v. s. tn. Stefa Gedgaudiene ir jos 
palydove s. Elena Nainiene.

Stovyklautojų tarpe buvo 9 iš 
"Aušros” tunto Vokietijos Vasario 
16-tosios gimnazijos su tuntininke s. 
fil. M. Mickiene ir 1 iš Škotijos 
"Vytauto Didžiojo” d-vės.

Stovykla pasirinko ”M. K. 
Čiurlionio” vardą. Jai vadovavo v. s. 
J. Alkis su adjutantu v. s. J. 
Masiausku, rajono vadeiva. 
Stovyklą sudarė did pastovyklės: — 
sesių "Saulės Sonata” su viršininke 
vyr. sk. vyr. ski. V. Gasperiene, 
pavaduotoja v. s. J. Traškienė rajono 
vadeivė; brolių ’’Žvaigždžių Sonata” 
viršininkas sk. v. kand. V. O'Brien, 
pavaduotojas sk. v. kand. P. Mickus 
'Aušros” tuntas. Dvasios vadas kun.

i A. Geryba. Programos koor
dinatorius s. S. B. Vaitkevičius — 
rajono vadas. Kasininkas s. A. 
Jakimavičius, sanitaras sk. v. R. A. 
Philpott, virėjas v. s. B. Zuikus su 
padėjėjais H. Gasperu ir 
Ivanauskiene, laužavedė s. Gajutė 
O'Brien ir "Taukuoto Puodo” 
redaktorius ps. dr. R. Valteris.

Iš svečių instruktorių buvo: — 
dail. M. Balėnienė, mokyt. Aldona 

Stukaitytė, mokyt. G. Comish.
Skautaviimo programą vykdė 

skautininkai, skautai vyčiai, prit. 
skautai. Kadangi čia Anglijoj skautai 
labai toli vieni nuo kitų gyvena ir 
nėra galimybės turėti reguliarias 
sueigas, tad skautavimą atliekame 
vasaros stovykloje kiek galėdami 
plačiau. Tad mūsų vasaros stovykla 
yra skautiška mokykla.

Šeštadienio vakarą stovykla 
oficialiai atidaroma. Vėliau seka 
pirmasis laužas. Į laužą, jauniausieji 
stovyklautojai, pila praeitų metų 
laužo pelenų tuo syjungdami 
nepalūžtamą laužų grandinę. Išaušta 
lietingas sekmadienio rytas. Šv. 
Mišias išklausome Sodybos salėje, 
vėliau pragiedrėja, užbaigiami 
paskutinieji stovyklos papuošimo 
darbai. Vėliavų aikštelė vaizduojanti 
Trijų Kryžių kalną, stalas su 
pastovyklių vardais, rūtelė ir lelijėlė, 
o viduryje M. K. Čiurlionio piešinys 
"Bičiulystė — Frendship — tai dail. 
M. Barėnienės projektas.

PADĖKA
Europos rajonas nuoširdžiai 

dėkoja LSS Tarybos Pirmijai, 
Lietuviškosios Skautybės Fondo 
pirmininkui ir valdybai už 500.00 
dol. paramą rajono veiklai paremti.

Budėkime.
Europos rajono vadija.

Nuo pirmadienio jau tvarkomės 
pagal numatytą programą: — 
lituanistika, lietuvių kalba, menas, 
skautavimas, dainos, tautiniai šokiai, 
žaidimai...

Trečiadienio ankstų rytą 
stovyklos atstovai išvažiuoja į 
aerodromą pasitikti LSS Seserijos 
Vyriausios Skautininkės v. s. tn. 
Stefos Gedgaudienės. Prieš vėliavų

LSS Seserijos Vyriausia Skautininke 
Europos Rajono skautininkių 
tarpe:
iš deš. į kairę: S. Gajutė O'Brien, 
s.fil. Meilė Mickienė, v.s. J. 
Traškienė, Vyr. Sk. v.s. S. Gedgau
dienė, vyr. ski. V. Gasperiene, vyr. 
skl. A. Traškaitė
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Rajono vadeivė v.s. J. Traškienė 
užriša Tėvynės mazgelį skautėms 
davusioms įžodį. Prie jos stovyklos 
virš. v.s. J. Alkis

pakėlimą garbinga viešnia su 
palydove atvyksta į mūsų 
stovyklavietę. Pagal skautiškas 
tradicijas Vyriausia Skautininke 
sutinkama ties stovyklos vartais 
stovyklos viršininko, rajono vado, — 
vadeivės, — vadeivos. Jų lydima, 
ateina į vėliavų aikštelę, kur laukia 
išsirikiavę, uniformuoti broliai ir 
sesės. Stovyklos adjutantas duoda 
raportą, sesės įteikia gėlių. Po trum
po pasveikinimo, pusryčių, viešnios 
eina poilsiui, o mes prie savo 
skautiškos programos.

Vakare Sodybos salėje skautų 
surengtas ’’Čiurlionio” garbei 
koncertas, pakviesti ir Sodybos 
svečiai, atostogautojai. Puikiai 
pasirodo "Vytauto Didžiojo” d-vės 
sesės iš Škotijos padainuodamos 
lietuvišksi ir pašokdamos keletą 
tautinių šokių. Canty šeimos, penkių 
asmenų dūdų orkestrėlis, visi 
skautai, sužavi klausytojus. 
Padainuoja solo sol. V. Gasperienė, 
duetą v. s. J. Mickis su sk. v. kand. V. 
Ct Brien, o skautai ir svečiai prisideda 
prie dainų ir šūkių, kuriuos praveda 
laužavedė s. G. Ct Brien.

Saulėtą ketvirtadienio rytą, per 
vėliavų pakėlimą, ’’Aušros” tunto du 
broliai Joris Jurašas ir Jonas Lipšys, 
duoda prityrusio skauto įžodžius. 

Jiems kaklaraiščius užriša Vyriausia 
Skautininke, o sesės įteikia jiems po 
puokštelę lauko gėlyčių.

Popietėje Vyriausia Skautininke 
turi pokalbį su visais stovyklautojais, 
pradėdama šiais žodėžiais: ”Aš 
pasižadėjau su Jumis nekalbėti 
angliškai, ir taip buvo sąmoningai, 
priversti jus galvot, kad niekas 
neateina taip lengvai. Jūs galit mylėti 
savo kraštą, tėvynę Lietuvą 
nematydami jos, bet jūs tikrai didelį 
trūkumą jausite, negalėdami kalbėti 
su kitais lietuviais savo gimtąja 
kalba. Vakar per minėjimą jūs 
pasirodėt, kad galit išmokti dainuoti 
lietuviškai. Kiekvienas iš jūsų turite 
tiek daug sugebėjimų ir pajėgų, 
nepasitenkinkite tiek kiek žinote, 
eikite toliau. Kai susirenkat į skautų 
stovyklą, jūs galit skautauti bet kur, 
bet jei jūs esat lietuvių skautų 
stovykloj, priklausot lietuvių skautų 
organizacijai, tai turit įsipareigojimą 
pažinti save, savo krašto istoriją ir 
įsipareigoti jai, išmokti jos kalbą. Ir 
tik tada pajusite tą džiaugsmą, kiek 
giliau, kada galėsit vienas su kitu 
kalbėti lietuviškai ir pasakyti, kad aš 
esu lietuvis,-vė ir aš esu iš didikų. Jūs 
esate palikonys senos tautos, kuri yra 
pilna gražių tradicijų, turtinga ir 
įdomi”...

Vyriausa Skautininke ap
dovanoja stovyklautojus labai 
gražiais "šlipsui” laikyti žiedeliais 
padarytais iš beržo žievės ir džio- 
vuntų gėlių, kepuraitėmis,

Nuotraukos S.B. Vaitkevičiaus

ženkliukais, o vadus skautiškomis 
knygomis — už ką Jai nuoširdžiai 
dėkojam.

Stovyklą aplanko grupė Australi- 
jos lietuvių grįžtančių namo 
aplankius Lietuvą. Keletas Kanados 
vyrų choro ’’Aras” daunininkų, 
muzikai iš Vokietijos prof. dr. 
Raminta Kollars (Lampsatytė) su 
vyru Michael.

Vakare trumpas laužas, o iš jo su 
degančiomis žvakutėmis rankose visi 
eina į vėliavų aikštelę, kur kun. A. 
Geryba aukoja šv. Mišias už Tėvynę, 
ta proga pasakydamas jausmingą

"Besišypsanti sesė" vyr. sk. Marina 
Cox iš Australijos

pamokslą.
Žvakučių šviesa, kartu su malda ir 

giesmės žodžiais "Visagalis Dieve 
Tėve... skverbėsi pro medžių šakas į 
aukštybes, į žvaigždėtą padangę, 
prašant Aukščiausiąjo palaimos 
mums čia esantiems ir Tėvynėje 
ištikimiems tautiečiams.

Kada stovykla sumigo, skautai 
vyčiai rinkosi rie laužavietės skauto 
vyčio įžodžiui, kur du broliai vyčiai 
kandidatai P. Mickus ir V. O'Brien 
atlikę nustatytus reikalavimus duoda
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Sesės lanko brblių pastovyklę 
Kairėje pastovy klės virš. sk.v. V. 
O'Brien ir pavad. sk.v. P. Mickus

įžodį ir pasipuošia s’.auto vyčio 
kaklaraiščiais.

Penktadienj popietėj dail. M. 
Barienienė turi pokalbį apie M. 
K.Čiurlionj, DBL Jaunimo Sąjungos 
pirmininkas sk. v. K. Juozelskis 
duoda trumpą apžvalgą apie kelionę 
laivu Baltijos jūra, lankymosi Suomi
joj, Švedijoj. Jo pasakojimą dar 
papildo kitas jaunuolis iš USA 
Vėliau popietėj išvykstame į Lon
doną ’’Aro” koncertui. Visi buvome 
sužavėti puikiomis dainomis. Mūsų 
skautai Rima ir Algis Gasperai choro 
vedėjai įteikia visų skautų vardu 
puokštę gėlių.

Šeštadienis. Jokių instrukcijų 
nebėra. Rengiamės sutikti svečius, 
tėvelius, . rėmėjus atvykstančius į 
stovyklos uždarymo iškilmes. 
Neužilgo pasirido svečiai iš Lon
dono, Nottinghamo, Derby, 
Manchesterio ir net tolimosios Škoti
jos — Vliko atstovas v. s. s. v. fil. 
Liudas Grinius USA, Rita 
Jelovickienė su dukrele Karen net iš- 
Venecuelos, kun. dr. J. Sakevičius 
MIC, B. P. Varkala su ponia, P. 
Mašalaitis, K. Bivainis, Z. Juras, J. 
Levins kas...

Per iškilmingą sueigą duoda įžodį 
5 sesės ir 6 broliai, jiems kaklaraiščius 
užriša Vyriausia Skautininkė.

įteikiami Vyriausio Skautininko

apdovanotiems ordinai. Juos prisega 
Vyriausia Skautininkė — Ordiną 
"Už Nuopelnus su Rėmėjo kaspinu” 
kun. dr. J. Sakevičiui ir sk. v. V. 
O'Brien. Ordiną ”Už Nuopelnus” s. 
S. B. Vitkevičiui. "Tėvynės sūnaus” 
garbės žymenį ps. dr. R. Vaiteliui ir 
"Pažangumo” garbės žymenį sk. v. 
R. A. Philpott.

Toliau stovyklos viršininkas 
pristato visuomenei svečius, ir taria 
trumpą žodį DBLS Centro valdybos 
vardu. Kviečia žodžiui Vyriausią 
Skautininkę v. s. tn. S. Gedgaudienę, 
Vliko atstovą v. s. s. v. fil. L. Grinių.

Skaitomi raštu gauti sveikinimai 
— LSS Brolijos Vyriausio 
Skautininko v. s. fd. K. Matonio, s. 
kun. dr. S. Matulio MIC, anglų 
skautininko iš Derby John Booth ir 
skautininkų I. A. Gerdžiūnų. 

Įteikiamos dovanos Vyriausiai 
Skautininke!, jos palydovei ir 
’’Aušros” tunto tuntininkei.Taip pat 
pavyzdingiausiai skautei ir skautui, 
p. P. B. Varkalos 100 dol. piniginė 
dovana pavyzdingiausiems ir gerai 
kalbantiems jauniesiems skautams 
buvo jo paties atiduota Elenai 
Augustaitytei, Karolinai Waterman, 
Richardui O'Brien ir Algiui Gasperui 
visiems po25 doLPotoP.B.Varkala 
tarė trumpą žodį. Sueiga baigiama 
Tautos himnu. Po trumpos per
traukos visi svečiai kviečiami į 
laužavietę. Laužą uždega Seserijos 
V yriausia Skautininkė, o jį pravedė s. 
Gajutė O Brien su talkininkais. 
Lužas liepsnoja, kyla kibirkštys iki 
pat medžių viršūnių. Skamba 
skautiška, lietuviška daina, aidi 
šūkiai, puikūs pasirodymai.

Laužas baigiasi, visi stoja į ratuką, 
baigiame su "Lietuva brangi...” 
kurios aidai nubėga toli per Sodybos 
miškelį. Spaudžiame kairiesiems. 
Kaip greitai prabėgo savaitėlė

s. S. B. Vaitkevičius.

"Aušros" tunto broliai davę prit. 
skauto įžodį
į ori s Jurašas, s.fil. Meilė Mickienė
(tuntininkė) ir Jonas Lipšys
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BRAZILU A

Palangos skautai Dariaus ir Girėno stovykloje 7985 m. Liepos mėn.

Naujos Palangos prityrusios 
skautės: Regina Karsokaitė, Klarise 
Bacevičiūtė, brolis Anibal 
Ratkevičius Nikoluk, Andreia 
Lipskytė, Andrea Augustauskaitė 
Bajak

Naujos prityrusios skautės po 
įžodžio su vietininke ps_ 
Bacevičiene

Dariaus ir Girėno stovykloje 
Palangos skautai Vyčiai:
Jurgis Prokopas, Robertas Saldys, 
Edvardas Greičius, Markus Lipas, 
Flavijus Bacevičius

S. Eugenija Bacevičienė su 
Palangos vyresniomis skautėmis: 
Simone Vilkelis Farah, Kristina 
Karsokaitė, Simone Lauds Pinto, 
Marcija Pavilionytė, Priscila 
Juzėnas Gercov
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PILĖNU TUNTAS
NERINGOS TUNTAS

Clevelando Skautas ir Skautai
85.VIII.11d.

2545 West 56th. Street
Chicago. H>. 60636

Mieli Broliai ir Sesta:

Siunčiame Skauti&us sveikinimus ii sSsę vasaros stovyklos. Stovyklaujame 
puikioje Camp tfcKinley stovyklavietėje, netoli Lisbon Ohio.

Baigtas J5-sius metus Ckantffirn darbo ir su dideliu entuziazmą žengiame

BUDtklME

Stovyklos Vadija ir stovyklautojai?
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Angeles Kaziuko mugėj prie savo 
stalo "Laumių" būrelio vyr. skautės 
kandidatės: Daiva Venckutė, Rima 
Navickaitė, Rymantė Vizgirdaitė,

Los Angeles vyr skaučių kan
didačių "Laumių" būrelis

Cailė Radvenytė, Audra 
Tonkunaitė, vadovė s. f ii. Dalia 
Sodeikienė ir padėjėja ps. Regina 
Vilkaitė

ROMUVOS VAIZDAI IR
VEIDAI

Stoviu sustingęs. Ežero pavir
šiumi slenka išsidraikiusi migla. 
Žinau, kad tai migla, bet širdis nori 
kito vardo, nes tai virš visų daiktų 
ir augmenijos pakibęs atmerktų 
akių sapnas... Slenkanti migla, sau
les spindulių subadyta - tai tikras 
Dievo pasiuntinys pasakyti stovyk
lautojams, kad "ir AŠ čia"...

Ir tai kartojosi kone kiekviena 
rytų. Tik reikėjo anksti atsikelti ir 
nuo sporto aikštes žvilgterėti j Fox 
ežerę, prie kurio š.m. liepos 27 - 
rugpiūčio 10 d. stovyklavo Toronto, 
Hamiltono, Ročesterio seses ir bro
liai.

Liko viskas praeity: sidabrinis 
rytmečio ežeras, nusmailintos va
karinio laužo liepsnos, visų dienų 
darbai darbeliai, šnekos, šnekėles, 
užsiėmimai, apčiuopiamesnis Dievo 
ir artimo pajautimas ir tas visas 
savotiškas stovyklos pasaulis, del 
kurio vieno verta atostogas jame 
praleisti, pagyventi visai kitokį 
gyvenimų ir del to visaip sustiprė
ti. Taip — liko viskas praeity. Tik 
vis dar vaizdai šmėkščioja ir ne
duoda ramybes.

Antai ant keliuko, skiriančio 
abi sporto aikštes, stovi stovyklos 
viršininkas s. Vytautas Turota. 
Pilki marškinėliai primena, kad 
buvęs Jubiliejines stovyklos pa
reigūnas. Šiandien — stovyklos vir
šininkas, o šiame trimetyje — ra
jono vadas. .Vyksta futbolo (soccer) 
rungtynes "Vilnius — Palanga". 
Žaidimas įtemptas. Komandose nuo 
vilkiuko iki prityrusio skauto. Mo
mentas po momento. Laimi "Palan
ga“. šūkis. Laimėtojai eina žaisti 
kvadrato. "Vilnius" ilsisi. Saule ke
pina - riečiasi neseniai nuplautos 
smilgos. 0 štai ten - keliuku palei 
vilkiukų namelius slenka kapelio
nas T.v.s. St. Kulbis, S.J., tas nuo-
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lėtinis stovyklautojas, kuriem Ro
muva - antrieji namai. Tinka jam 
jo paties prie laužo dainuojama 
dainele."Kur mes buvom, kur ne
buvom, mes visuomet čia”... Tik šį 
kartą,,kad ją kur galai, ta koja!... 
Skauda vis, ir tiek. Kas iš, to, kad 
stovykloj net du gydytojai, abu 
skautai-vyčiai v.sl. Vienas — Gai
lius Skrinskas čia tapo vyriausiu 
virtuves šefu ir tik ži Ori, kad ska
nus išeitų maistas (jis toks ir bu
vo) ir kad botų patenkintas akio 
viršininkas St. Kuzmas, kuris, jau 
galima buvo pačią pirmąją dieną 
pastebėti, pasiryžo parodyti, kaip 
reikia "ūkininkauti": antrasis Ra
mūnas Sap lys vaikėsi su pastovyk
les pareigūnais, nardė po rajonus 
būdamas Brolijos pastovykles vir
šininku, dargi ir komendantu tapęs 
po to, kai stovyklos organizatoriai 
nebesulaukė brolio St. Ilgūno. Taigi, 
T. Kulbiui iš tų daktarų tuo tarpu 
jokios naudos nebuvo. Skausmui 
mažinti geriausias vaistas bodavo - 
prie laužo padainuoti ir padiriguoti 
“Aluette“. Čia tai jau niekas taip 
gerai padaryti negali, nors pati 
pirmąjį vakarę bandė, kai T. Kulbis 
buvo priverstas ilsėtis.

Štai -arteju prie didžiojo pa
stato, kur valgykla, virtuve, am
bulatorija, raštinele ir antrame 
aukšte kambariai svečiams ir vir
šininkams... Staiga lyg griaustinis 
sudunda visa aplinka. Niekaip neat
spėtum, kas tai, jei nežinotum, kad 
tai sese Li Oda su tuo valgyklos ve
žimuku važinėjasi. Įsivaizduokit - 
grindys cementines, ratai geleži
niai. 0 to viso didelio triukšmo pa
skirtis labai nekomplikuota: su
rinkti po valgio vartotas lėkštės ir 
puodukus... Ak, ta sese Li ūda - tik
ra darbo bitele! Pridėti reikia v.s. 
Yčiene, o del aiškumo — buvusi 
Ovildiene. Ji šios stovyklos sesių 
pastovykles viršininke. Bet spėja 
visur: prižiūri tvarką, švarą, ma-
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žiau nurodinėja, daugiau pati dirba. 
Retas žmogus. O ūkio viršininkas 
man ir dejuoja: "Na, ta sese Li Oda 
baigia jau mano nervus“... Suprantu 
-juokauja taip ne jis vienas. 0 pa
galiau, reikia apsiprasti, nėra gal 
ir lengva po 50 metų sugrįžus į 
skautavimą... Nervai, kaip nervai, 
bet maitino Stasys tvarkingai, tau
piai ir skaniai. Už tuos nuopelnus 
seses jam pagmino menišką “kočė
lą'" ir įdavė įdomų valgiaraštį, kaip 
pvz. kiaušinienę iškepti, sumalus 
pušų spyglius ir pridėjus atlie
kamos kramtomos gumos...

Čia pat pro sales duris išbėga 
trys vadoves: s. Aldona Baltakiene, 
rajono vadeive ir antrosios savaites 
viršininke, ps. Asta Sapliene, "Ša
trijos” tuntlninke Ir s*r,ų progra
mos vedėja ir v.sk. Silvija Saplie
ne, paukštyčių globėja, apsivilkusi 
specialia kūdikio laukiančios uni
forma. Iš karto matyti, kad tai 
drauges, gal tokios, kurios ir be 
žodžių gali susikalbėti. Oi, daug 
metų reikia iš eiles stovyklauti 
drauge, kad to pasiektum! Pasimaišo 
čia, lyg ko ieškodamas ir brolis 
Petras Petrauskas. Nors ir sakyk — 
nebus, brolau, kantriai lauk sa
vaitgalio, ir JI pasirodys. Atlin
guoja ir Aras Gvildys — Romuvos 
mechanizacijos smegenys. Kur kas 
— vis Aras. Sugedo pompa - Aras. 
Kažkas nepripyle vandens j skal
bimo mašiną ir jau šaukia: Arai!... 
Tai "aukso gabalas", ne stovyklau
tojas.

Grįžtu atgal j savo vartų name
lį, kur redakcija. Antrasis "Kiauros 
kuprines" numeris baigiamas. Dar 
prieš vakarienę jis bus prisegtas 
valgyklos prieangy šalia pirmojo. 
Juokų, satyrų, paveiksliukų — pil
nas lapas. Ne kasmet taip reikia, šią 
vasarą reikėjo -Juk 40 metų išei
vijos skautijai...

Tą naktį nuo svorio susmukęs 
"Escort'as" sustojo prie stovyklos 

vartų. Kas dar nemiegojo — posė
džiavo, dūsavo ar į raudoną pilnatį 
žiūrėjo — ūmai išgirdo: brolis Sau- 
laitis jau čia! Ir prasidėjo nauja 
stovyklos era. Suplevėsavo 14 se
novės Lietuvos vėliavų, sale pasi
puošė įvairiais žemėlapiais, plaka
tais, naktimis į dangų imta žiūrėti 
teleskopais, stovyklautojai už diržų 
užsikišę nešiojosi lietuviškas mįs
les, užsižiebė susimąstymo lauže
liai, atsirado būreliai vaidintojų, 
kurie suvaidino sekmadienio Mišių 
skaitinius. O vilkiukai su paukšty
tėm dar ilgai atsimins tą indėnų pa
saką apie auksinę ranką, įspūdingai 
brolio Antano Saulaičio .pasakytą 
laužo metu...

Sunku bus pamiršti skautų- 
vyčių laužę, prie kurio sėdėjo 23 
dviejų generacijų broliai, laukdami 
3 naujų kandidatų. Ne vienam gal 
tada strigo vis ta pati, tokiais atve
jais pasikartojanti mintis: kodėl 
mes visa tai darome?... Vesi naktis 
-prieš ugnį karšta, bet nugara vis 
nubėga šaltelis. Sunkėjant! rasa 
lenkia aukštas smilgas. Brendi kaip 
vandeny. Milžiniška pilnatis išsi
lieja kloniuose, kuriuose pakyla 
pirmasis pusiaunakčio rokas... To 
viso pabaigoje buvo visiems smagu 
grįžti su trimis naujais sk.- 
vyčiais, kurių įžodžiui šį kartę va
dovavo ps. Linas Saplys. O sekančią 
naktį sveikinome naująsias vyr. 
skautes, kurių įžodį pravedės. Rūta 
Žilinskiene.

Tos slenkančios miglos kiek
viena rvta atsimuša i i ūru skautu 
išrikiuotos palapines, kuriose 
drėgna vflsuma grūdina dar miegan
čius vandens mylėtojus, stropiai 
prižiūrimus brolio Vytauto Ketur
akio. Ir jis kiek kitoks negu kaimy
nai - rūko riestą pypkę, nevalgo 
mėsos, atsargiai šypsosi. Kai kam 
jis mįsle. Bet kad j ūrų skautų gre
tos didėja, nera jau šiaip sau atsi
tiktinis dalykas. Vienišas Vanagas
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Buvusiam LSS Tarybos Pir
mininkui v.s. dr. VYTAUTUI ČEPUI 
išėjus namo negrįžtamai, Lietuvių 
Skautų Sąjungos vardu reiškiame 
gilią užuojautą žmonai v.s. Lidijai ir 
sūnui j.s. Gintarui su šeima. 
Lietuvių v.s. Antanas Molis

LSS Tarybos Pirmininkas

AKADEMINIO SKAUTU 
SĄJŪDŽIO
VYDŪNO
JAUNIMO FONDO 
1-ji VISUOMENINIO 
DARBO
VASAROS
KURSAI
SKAUTAMS

Šią vasrą, liepos 8 — rugpiūčio 17 
d. d., ASS kartu su Vydūno Jaunimo 
Fondu suruošėantrussius 
visuomeninio darbo vasaros kursus 
skautams. Kursams vadovauja fil. J. 
Damauskas, ir juose dalyvauja v. si. 
t. n. Gailė Eidukaitė, sk. Saulius 
Eidukas, s. v. v. si. Linas Eitmanas, v. 
si. Renata Ramanauskaitė ir s. v. 
senj. Edis Sabas.

Kursų darbai liečia įvairias sritis ir 

pravedami įvairiose vietose. Pirmą 
savaitę dirbom Jaunimo Centre, 
Pasaulio Lietuvių Archyve su p. C. 
Grincevičium. Atlikome daug reikal
ingų darbų. Toliau sekė darbas su fil. 
R. Lukiene. Jos pravestas darbas 
buvoįdomus ir naudingas. Pir
miausia mes peržiurėjom visus 
’’Mūsų Vytis” numerius ir dis- 
kutavom kokią veiklą akademikai 
bei skautai pravedė praėjusiais 
metais. Po to, sesė Ramunė 
pareikalavo iš mūsų temos, kuri 
palygintų akademikų veiklą dabar ir 
prieš kelis dešimtmečius.

Tomis dienomis kai dirbom su fil. 
Lukiene rytais, mes taip pat dirbom 
su fil. J. Variakojiene po pietų 
Vydūno Fondo įvairių reikalų ir 
kartotekos tvarkyme. Beto, 
vadovaujant ponui V. Lukui, dar 
dirbom Čiurlionio Galerijoje, kur 
skirstėm ir sutvarkėm Galerijos 
turtą, būtent visus paveikslus ir 
skulptūras.

Tada mums teko dirbti su fil. R. 
Rudaitiene. Su ja diskutavome 

lietuvių spaudą, rašėm temą kodėl 
jaunimas nedaug skaito lietuviškos 
spaudos ir kalbėjom apie problemas 
su OSI. Be to, rašėm laiškus 
kongresmanui Henry J. Hyde ragi
nant pakeisti savonuomonę apie 
OSI, ir JAV pašto vadovui Paul N. 
Carlin raginant 1986 metais išleist 
pašto ženklą Dariaus ir Girėno 
garbei. Mes taip pat nuvykom į 
Draugo spaustuvę susipažinti su 
dienraščio ’’Draugas”.

Jau daug darbo padarėm, bet 
kursai tik pusiau užbaigti. Dar mums 
teks dirbti su fil. D. Dirvoniene, fil. 
R. Dirvoniu, fil. D. Eidukiene ir p. D. 
Valentinaite Socialinių Reikalų 
patalpos. Kursams pasibaigus mes 
visi būsime geriau pasiruošę dirbti 
lietuvių bendruomenėje ir 
lietuviškose organi

s. v. v.si.
Linas Eitmanas
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