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vy ėlus jau buvo ruduo, kai naujieji gyventojai 
lietuviai atsikraustė į neseniai nusipirktą vienos šeimos 
namą. Nedidelė buvo šeimynėlė: tėvas, motina ir 
dešimtmetė dukrelė. Tėvai abu dirbo, duktė mokyklą 
lankė. Džiaugėsi žmonės, įsigiję nuosavą ’’gūžtelę”, — 
ilgai teko gyventi svetimose pastogėse. Tik kad lietuvių 
čia arti nesigirdi... Ką padaryt, visko žmogus niekad 
negali turėti, kiek norėtum... Daug metų pragyveno 
margoje visuomenėje, priprato ir nieko blogo nepatyrė...

Greta, iš kairės pusės, tokiame pat name gyveno airiai 
— vyras ir žmona, viduramžiai žmonės, o iš dešinės pusės 
buvo tuščias sklypas. Kiti namai — toliau palei gatvę. 
Aplinka nebloga: ir medžių, ir krūmų, ir gatvelė jauki, 
švari. Ko daugiau benorėti? Juk svajonė — išbėgti iš 
miesto vidurio... Gretimieji kaimynai atrodė gana 
draugiški. Atsitiktinai susipažino, susitikę pasikeisdavo 
vienu kitu žodžiu. Visi dirba, skuba, bėga, važiuoja; 
artimesnei draugystei nė laiko neubeužtenka. Per dienas 
darbe, vakarais ir laisvom dienom reikia namuose 
tvarkytis. Kraustymosi, kūrimosi vargai visiems žinomi: 
tvarkaisi, sukiesi, o tos tvarkos vis nėra, vis dar ko nors 
reikia, ko nors trūksta; ieškai, perki, veži — ir vis ne gana. 
Taip ir prabėgo žiema naują gyvenimą betvarkant.

Pavasaris. Sučiulbo, pragydo medžiuose paukšteliai, 
sniego nė pėdsakų neliko. Viena kita savaitė — ir žolė 
kieme pradėjo žaliuoti. Kiemelis ne mažas, tik ne 
aptvertas. Gal kada vėliau sutvarkys... Lietuvį žemė 
traukia, kaip magnetas. Šeimininkė tuoj užsiplanavo 
pasisodinti kokią lysvelę daržovių, o gal dar ir gėlių. Argi 
laikysi smilgų prižėlusį kiemelį, kaip daugelis svetim- 
tančių?. Lietuvis taip nepratęs — verkia žemelė nesė- 
jama... O juk gerai bus vasarą, kai nereikės dėl ridikėlio, 
salotos, morkos ar svogūnlaiškio į parduotuvę lėkti. Kaip 
smagu žalią, nesuvytusią daržovę atsinešti čia pat iš savo 
kiemelio. Svajonė šeimininkei! Abu su tėveliu, grįžę iš 
darbo, kasė, pureno žemę ir sukasė porą didokų lysvių. 
Jei gerai augs, bus galima kitais metais ir daugiau 
susikasti — žemės užteks. Rudeniop gal ir agurkų, ir 
pomidorų sulauks... Savaitgaliui atėjus, nusipirko sėklų, 
pasėjo, sužymėjo ženklais kur pasėta.

Vieną vakarą pamatė, kad kaimynų šuo nulėkė per 
lysvę, taškydamas į šalis visus pasėlius. Ir kas čia jam 
nutiko? Niekada jis taip arti prie jų namų neateidavo. 
Tiek to, gal tik šį kartą... Užtaisė, užlygino šeimininkė 
pėdas. Sekantį vakarą — ir vėl šuva lekia tais pačiais 
takais.

Trečią dieną šeimininkė nebeiškentė; sutiko iš darbo 
grįžtančią kaimynę ir griežtu tonu jai pasakė:

— Darykit ką nors su savo šuniu, pririškit ar 
uždarykit... Mes vargom, kasėm lysves, pasėjom 
daržoves, o jis toką per lysvę pasidarė... Argi taip 
galima?...

— Didelis čia daiktas tas jūsų daržas, — atkirto 
kaimynė. — Šuo per dieną uždarytas, nė vakare jau nebus 
■galima išleisti dėl jūsų daržo! Apsitverkit aukšta tvora, 
kad tolkie lordai esate! Ar parduotuvėje daržovių nėra? 
Niekas čia nesodina! Dirbate, užsidirbate, ir vis jums 
negana... Visi jūs lietuviai, tokie šyukštuoliai, geriau nė 
kely nesutikti...

— Jei taip, tai galim būti nepažįstami... O nuo šuns 
apsiginsime patys!

— Pamėginkite paliesti šunį, — susitiksim teisme! — 
pasakė nueidama. Vis dėlto šuva į daržą daugiau 
nebeatbėgo.

— Gal ir gerai, kad gavome pažinti tuos kaimynus, — 
kalbėjo parėjus po to pasikalbėjimo su kaimyne 
šeimininkė. — Geriau anksčiau, — žinosim nuošaliai 
laikytis. Pasakiau, kad būsim nepažįstami. Taip ir turim 
laikytis: jokios kalbos!

— Gerai pasakei, — pritarė šeimininkas. — Mes jiems 
nieko blogo nepadarėm, ne ką ir jie mums tepadarė. 
Nusispiauti dėl to šuns, o jau teismu grasina. Jeigu jiems 
visi lietuviai blogi, tai tegu žinose... mums su tokiais 
nepakeliui...

Šuoliais prabėgo vasara. Nei vieni nei kiti kaimynai 
neprakalbo susitikę. Retai ir pasitaikydavo susitikti. Šuo 
kieme pririštas išbuvo visą vasarą. Retkarčiais jį 
pavedžiodavo, virvute prisirišę.

Artėjo Kalėdų šventės. Namuose prie langų sužibo 
žvakutės, papuoštos eglutės ir vainikai. Pasipuošė ir
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naujieji gyventojai, tik jų kaimynystėje langai tebebuvo 
tamsūs. Liko tik kelios dienos iki Kalėdų. Vieną vakarų, 
šeimininkei tik grįžus namo, suskambo kierpo pusėje 
durų skambutis. Nustebo atidariusi duris, — o gi kaimynė 
stovi ant laiptelių, rankose laiko vazoną su balta poincete.

— Merry Christmas, kaimyne, atėjau prašyti taikos. 
Prašau priimkite šią gėlytę. Mes tada dėl niekų 
susibarėm. Atleiskite man, nuvargusi buvau, 
pasikarščiavau, nesusivaldžiau, paskui gailėjausi. 
Kalėdos — taikos šventė. Negaliu uždegti žvakučių savo 
namuose, kol nesusitaikysiu su kai eynais. Lietuviai geri 
žmonės, mes kartu dirbamw...

Šeimininkė viena ranka glaudžia gėlę, kita ranka 
tempia viešnią į virtuvę:

— Ačiū, kaimyne, kad atėjote. Jūs geresni krikščionys, 
negu mes. Jūs negalėjot uždegti kalėdinių žvakučių, o mes 
seniai žibinam, apie kaimynus nė negalvodami. Atleiskite 
mums! Tegu Dievas atleidžia visiems... Tikrai žmonės dėl 
niekų pykstasi, dideli dalykai greičiau išsiaiškinami ir 
sutvarkomi. Ačiū ir už gėlytę! Taip netikėtai, nežinau, ką 
Jums dovanoti....

— Taika — didžiausia dovana. Skubu, namai laukia, 

žvakutes uždegsiu, abu džiaugsimės... Linksmų Kalėdų 
Jums visiems!...

— Linksmų Kalėdų ir Jums visiems!
Apsikabino kaimynės ir taikos ašaros sublizgo abiejų 

akyse. Mergaitė kitame kambaryje viską girdėjo: Ateiti 
nedrįso. V ieŠniai išėjus, sako motinai:

—Jei ne Kalėdos, ji nebūtų atėjusi. K oks geras Dievas, 
kad davė Kalėdas! - T

MĄSTYMAI KALĖDŲ NAKTĮ
Bronius Žalys

Žvaigždė sidabro 
vakarą ankstyvą 
viršum kalnų, virš girių 
vėliai šviesiai žiba - -

... kaip anuomet - 
kai tolimoj Judėjoj - 
virš laukų Betliejaus 
ji skaisčiai spindėjo.

... kai gyvulių tvartely 
šventa Šeima 
prisiglaudė čia atkeliavusi, 
nes tarp žmonių 
nebuvo vietos jai - - 
... prie prakartės 
mekeno tyliai avys - -.

Kai gimė Jis - 
dangus žvaigždėm šaltom žėrėjo, 
iš dykumų atklydęs 
pūtė žvarbus vėjas - -

... ir verkė šventas Kūdikis 
tyliai. Kas žino ...
Gal ir tuomet
Jis nujautė 
jau savąjį likimą - -

Gims vėl šią naktį 
Kūdikis šventasis, 
bet ar širdy tavojoj 
vietos rasis 
priglausti jį 
nuo tyrų šalto vėjo 
kaip anuomet, 
kaip anuomet 
tolioj Judėjoj.
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Aušros Vartų tunto Šatrijos draugovės skautės aprašo 
savo įspūdžius iš 1985 m. vasaros stovyklos.

PATEKAU SU ŽUVIM
Rako stovykloje mes beveik kasdien ėjome iki ežero 

pasimaudyti arba susitikti su draugais "iš kitų tuntų. Tie, 
kurie norėjo dar kitaip praleisti laiką, galėjo išplaukti j 
vidurį ežero laiveliu ar baidare. ,

Vieną dieną, būdama kiek pavojingoje upėje, 
pakviečiau savo draugę sėsti į baidarę su manim ir mes 
truputį paplaukiosim, pasikalbėsim su kitais laiveliuose. 
Draugė, nežinodama, kaip prastai aš irkluoju, sutiko. 
Atsistūmėm su baidare nuo kranto ir ieškojom 
pažįstamų, prie kurių galėtumėm priplaukti. Tyliai 
prisiartinom prie dviejų skaučių. Jos stebėjo tolimą 
krantą, tai mūsų nematė. Kai pakankamai arti buvom, aš 
ir mano draugė jas aptaškėm, naudodamos irklus 
vandenį taškyti.

Žinoma, toks elgesys yra draudžiamas, bet mes 
išdykėlės neklausėme vadovų ir pradėjom taškytis ir 
kikenti. Visai nepajutom, kai baidarė ėmė pavojingai 
suptis. Staiga visas pasaulis apsivertė ir mes abi atsiradom 
vandeny. Liaimė, kad buvom apsivilkusios gelbėjimosi 
švarkiukus (Lifejackets), arba būtumėm prigėrusios ir 
nuskendusios, nes taip smarkiai juokėmės.

Suprantama, visi ant kranto matė mūsų nelaimę if 
juokėsi iš mudviejų. Ačiū Dievui, kad vienas geraširdis 
atplaukė ir mus išgelbėjo. Asta Kazlauskaitė

STOVYKLA RAKĖ
Stovykla buvo smagi. Dulkėta bet smagi. Buvo daug 

dulkių ir uodų. Daug dirbome ir prakaitavome, buvo 
baisiai karšta ir daug reikėjo vaikščioti. Palapinėse buvo 
taip kašta, kad buvo galima apalpti. Buvo labai, ankšta, 
nebuvo vietos visiems daiktams ir buvo pilna skylių. Kai 
vėjas pūtė dulkes, visur jų'buvo pilna. O kai lijo, tai buvo 
dar blogiau. Visur buvo pilna dumblo ir purvo. Visa 
stovykla pasidarė didelis dumblynas. Tą dieną visos 
silpnos skautės nešioti didelius sunkius daiktus, 500 svarų 
nešvarius medžius, kuriuos pačios iškėlė, nešti į laužavitę. 
Po viso to malonumo, visos skautės buvo purvinos ir 
drabužiai nešvarūs. Bet nebuvo svarbu — mes buvome 
Rakė. . , , , , .Audra Mockaitytė.

STOVYKLA
Stovykla buvo labai smagi. Daug dalykų darėme 

praleisti laiką. Labiausiai man patiko sekmadienio 
vakare šokiai. Labai nemalonu buvo, kai mano draugės ir 
aš susipykome. Po trumpo laiko susitaikėme ir vėl 
draugavome. Stovykla man labai aptiko ir esu labai 
patenkinta, kad aš važiavau.

Tania Mikaitytė.
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kava
baltintų kukulaičių
sriuba su duona,

\ sviestu,

kopūstais,

TRADICINIAI
PUSRYČIŲ
VALGIAI
XIX-XX a. pradžioj

košė su mirkalu 
ir rūgusis pienas

bulvės su padažu ar 
virtiniai su varške, 
mėsa, 
spirgučių įdaras 
mėsa su bulvėm ir 
rauginti kopūstai

blynai su dažiniu 
kruopų sriuba

kopūstų ar 
burokų sriuba su mėsa 
baltintų kruopų sriuba

mėsa su duona 
ir raugintais

virti kiaušiniai 
ar kiaušinienė 
ar blynai ir sriuba 
(kopūstų, barščiai, 
kruopų, bulvių)

kopūstų ar barščių 
sriuba su šutintom bulvėm 
mėsa su daržovėm ar 
blynai ir kruopų sriuba
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’DELFINAI

Atrodo, kad šie jūros gyventojai 
yra labai protingi, kaip nors savo 
tarpe susikalba, labai draugiški ir 
vieningi. Apie delfinus yra daug 
pasakojimų ir pasakų. Jie banginių 
giminės, nuo 1 ,20 iki 23 m ilgio.

Girdėjome,, kaip jūroje plaukiantį 
žmogų kartais savo „snapu” 
pastumia įto pusę, kad rykliai prie 
neprieitų. Akvariumuose delfinai! 
išmoksta šokti aukštyn ar nerti per 
kilpas ar atmušti sviedinį. Būtų 
smagu tokį draugiškų žinduolį jūrų 
skautų stovykloje turėti. Delfinai 
kartais užklysta į Baltijos jūrų.
Delfinų, galva bėra visai simetriška, 

nes jie mėgsta plaukti kaip sraigtai, 
sukdamiesi. Minta žuvimis ir yra 
labai geri plaukikai.

Delfinai nėra žuvys, tad turi iš 
vandens išlįsti, kad galėtų kvėpuoti. 
Kai vienas jų sužeistas, kiti delfinai jį 
pakelia virš vadnens paviršiaus, kad 
galėtų kvėpuoti ir nenuskęstų. Gal 
todėl ir padeda žmogui.

Pradėję stovykloje dirbti rankomis, jie 
tampa uoliais, energingais dar
bininkais.

Baden Powell

Iš Saleziečių Balso.
Bardi-Parma Italijoje, Jaunimo 
namuose yra Dilvo Lotti freska 

1 vaizduojanti Lietuvos Didįjį
Kunigaikštį Vytautą, mokantį 
jaunimą tikėjimo tiesų. Nors nėra 
istorinių davinių, kad Vytautas 
(1350-1430) būtų taip daręs, tačiau 
įdomu, kad italai domisi Lietuvos 
istorija
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SKAUČIŲ 75 m.
SUKAKTIS

Šiemet skautes visame pasau
lyje švenčia savo gyvavimo 75 me
tų sukaktį. Kodėl sesėms rugsėjo 
4-toj i diena yra reikšminga? Tą 
dieną - 1909 m. — Londone, Įvyko 
Kristalo Rūmų skautų sąskrydis, i 
šj sąskrydį suvažiavo 11,000 ber
niukų pamatyti ir pagerbti Skauty- 
bes įkūrėją, savo vyriausią Šefą, 
generolą Sir Robert Baden-Powell. 
Jie žygiavo saliutuodami pro svečių 
estradą. Skautų šefas, žiūrėdamas į 
energingus jaunus veidus, buvo 
laimingas ir išdidus, kad j jo kvie
timą susitikti Londone atvyko tiek 
daug jaunuolių.

Tačiau jo džieugomee steige pa
sikeitė į nustebimą. Mat, pačiame 
gale žygiuojančių skautų ėjo nedi
delis būrys mergaičių. Tik ilgi si
jonėliai skyrė jas nuo berniukų, 
nes jos irgi dėvėjo skautų skrybė
lės, kaklaraikščius, marškinius, 
neše kuprines ir kitus skautiškus 
rei kmenis. Taip pat su savim turėjo 
lazdas, nes tikras skautas - ber
niukas ar mergaite - tais laikais 
nekeliavo be lazdos.

Po parado Skautų Šefas priėjo 
prie mergaičių pasikalbėti. "Kas 
jūs esate?” - pasiteiravo jis. - 
"Mes esame skautes", - atsake jos. 
-"Bet juk nėra jokių skaučių!..." - 
"Skautesyra", sake skubus atsaky
mas, - "nes mes esame skautes!...”

Ir taip BP pakeitė savo nusi
statymą, kad skautavimas yra tik 
berniukams. Grįžęs namo jis paraše 
"Gaires Mergaitėms Skautėms".

Mielos seses, didžiuokitės ir 
prisiminkite savo gimtadienį.

B.

JAV Washingtono valstijoje 
viena vilkiukų draugove apsiėmė 
pagerinti paupio parką. Pasitarę su 
savivaldybę, įdėjo senų telefono 
stulpų pakrantę, išliejo parko sta
lams pamatus, parūpino stalus, iš
valė pakrūmes ir surinko šiūkšles, 
akmenimis sutvirtino griovius. 
Prie upes įtaise dviračiams ir bė
gikams takelius.

JAV skautų sąjunga dar labiau 
suartino neseniai įsteigtą jauniau
siems šaką “Tigriukai" su vilkiukų 
draugovėmis. Kartu su mažu "tig
riuku" j sąjungą įsirašo ir suaugęs 
asmuo.

JAV skautų draugoves, įsiregi
struojančios 1985-tiesiems me
tams, gavo anketą, kuri padės drau
govei pasiekti "Kokybes žymenį" 
1986 metais. Tarp kokybes reika
lavimų yra išsilavinęs drauginin
kas, draugininko padėjėjai, tėvų 
komiteto susirinkimai (devyni per 
metus), draugoves tarnyba visuo
menėje ir kt.

SCOUTING: A PROGRAMME FOR OUR TIMES
LE SCOUT1SME: UN PROGRAMME POUR NOTRE TEMPS

30th WORLD SCOUT CONFERENCE
30e CONFERENCE MONDIALE DU SCOUT1SME
15-79 JU1Y/JUILLET1985 • MŪNCHEN/GERMANY 

y_____________________ ____________________y

PASAULINĖJE KONFERENCIJO
JE liepos men. Munchene, Vokieti
joje, dalyvavo 800 atstovų iš viso 

pasaulio. Generalinis Pasaulines 
skautų organizacijos (buvusio 
tarptautinio, biuro) sekretorius 
vengras Laszlo Nagy pranešė, kad 
skautų pasaulyje padaugėjo 7$ per 
dvejus metus. Dabar esama 17 mi
lijonų skautų 119-oje kraštų. Pa
saulinio sąjūdžio pirmenybes šiuo 
metu yra: ilgalaikis planavimas, 
programos keliolikmečiams, ben
dradarbiavimas su skaučių sąjū
džiu. Atskiros komisijos rūpinosi 
įvairiais smulkesniais klausimais 
pagal bendrą temą "Skautavimas - 
programa šiems laikams": progra
mų vystymas, vadovų lavinimas, 
priešvilkiukinčs programos, bręs- 
tančiųjų programos, visuomeninis 
ugdymas, vaikų sveikata ir sąjungų 
administracija. Įvairūs kraštai 
vaizdžiai pranešė apie įdomius pro
jektus - vilkiukų skautavimas per 
radiją Australijos plotuose, ne
brangi namų statyba Afrikoje, beo
dravimassu kitomis jaunimo orga
nizacijomis Europoje, kaimų vys
tymas Pietų Amerikoje, naujoji 
vilkiukų sporto programa JAV, 
šiuolaikiniai geri darbeliai Kanado
je, taikos ugdymas Libane, dykumos 
apželdinimas Afrikoje. Konferenci
ja savo pirmininku išrinko austra
lą skautininką Norman Johnson, 
dalyvavusį lietuvių V-toje Tauti
nėje stovykloje 1978 m.

ARABAI skautai išstudijavo dvi 
savo veiklos sritis - kaip patobu
linti skautiškas programas ir kaip 
vystyti skautavimą dykumų ir kai
mų apylinkėse.

a
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PASAULINE JAMBORE ir konfe
rencija įvyks Australijoje 1987- 
1988 metais, o kitose pasaulio sri
tyse bus rengiamos šios XVI-tosios 
pasaulines stovyklos papildomos 
stovyklos. 32-oji pasauline konfe
rencija, lyg viso pasaulio skautų 
sąjungų seimas, įvyks 1990 metais 
Prancūzijoje, o XVII-toji jambore 
Korėjoje 1991 m.

VARINIS VILKAS yra vienintelis 
pasaulinis skautų žymuo arba me
dalis, įsteigtas lygiai prieš 50 m. 
1985 m. žymenį gavo devyni skau
tininkai.

ŠVEICARIJOJE įsteigta skautų 
filatelijos draugija.

NEPALIO skautai atšventė savo 
34 m. sukaktį pranešdami apie 
miškų apželdinimo, naminių darže
lių ir vandens švarinimo projektus.

Švedų, Didžiosios Britanijos ir Ve- 
nezuelos skautų sąjungos, attiku
sios pagrindinius 1985 m. uždavi
nius: išstudijuoti jaunimą savo 
krašte, išvystyti jauniems žmo
nėms programą ir į specialybių 
uždavinius įtraukti vaikų globos 
dalykus.

INDONEZIJOS skautų ir skaučių 
sąjungos sukvietė viso pasaulio są
jungų atstovus, po skautę ir skautę 
tarp 18 ir 25 m. amžiaus, į Pasau
linių jaunimo metų vystymo konfe
renciją rugsėjo pradžioje.

INDIJOS skautai išleido dainy
nėlį, sujungianti Įvairių sričių ir 
kalbų mėgstamiausias dainas (ir 
angliškus vertimus). Dainos pa
rinktos šiomis kalbomis: asamezų, 
bengalų, gužaratų, indų, kanadų, 
maračių, orijų, punžabų, tamilų, 
telugų ir urdų.

BANGLADEŠO skautai per 7 m. 
išmokė 10.000 žmonių skaityti ir 
rašyti. Vienas sunkumų yra labai 
tradiciniuose kaimuose, kuriuose 
tik šeimos galva gali susitikti su 
svetimais žmonėmis, o kiti šeimos 
nariai negali del to pamokų lankyti.

GILES skautija suruošia visą 
eilę jaunimo forumų arba seimų 
jauniems žmonėms tarp 15 ir 24 
m.

KANADOS skautų labai pasise
kęs "Medžiai Kanadai" projektas 
per 11 metų pasiekė 35 milijonus 
miško medžių daigelių, kuriuos 
skautai pasodino. Dalis šio darbo 
pajamų eina į tarptautinį skautų 
fondę, prie kurio prisideda tokia 
pat suma pati Kanados valdžia.

EUROPOS skautų ir skaučių są
jungos priėmė programą pavadintą 
“Europietiškas iššūkis", pagal ku
rią 14-18 m. būreliai pasirenka 
pagrindinę savo veiklos sritį ir vė
liau susiartina su kito krašto tokiu 
būreliu.

AUSTRALIJOS sąjungos įvedė 
"Draugiškų rankų" projektą skau
tiškąja programa sudominti įvai
rias etnines grupes. Sudaromos ne- 

i tradicines, ir neuniformuotos gru
pes, kurios dirba rankdarbius, 
verda, vysto meno ir muzikos pro-

I gramas.

PASAULINIŲ JAUNIMO METŲ 
žymenis iš pasaulines skautų orga
nizacijos jau gavo Burkina Faso, 
šilęs, Hong Kongo, Indijos, Izraelio,

9
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LIETUVOS DAILININKAI
Pranas Domšaitis (i880 -1%5)

Lietuvių kilmės dailininkas Pranas Domšaitis, gimęs 
Klaipėdos krašte, visą savo gyvenimą praleido svetur. 
Mokėsi Vokietijoje. Dalyvavo parodose Berlyne, 
Miunchene, Vienoje, Hitlerio valdžia jam uždraudė 
dalyvauti parodose. 1945 m. apsigyvenęs Vienoje 
susitiko su lietuviais dailininkais ir atnaujino savo 
lietuvybę. 1949 m. išvyko j PietųAfriką, kur įsijungė į 
tenykštį meno gyvenimą ir buvo aukštai įvertintas. 
Lietuvių Fondo pastangomis jo kūriniai pasiekė 
Ameriką.

Bėgimas į Egiptą

Lietuvos kaimas karo metu

Pr. DomšaiČio motina
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SKAUTU 
MALDOS

(Surinktos iš 1985 m. vasaros stovyklų)

Ačiū, Viešpatie, kad mes gaunam progą čia susirinkti 
skautų stovykloje pabendrauti su gerais lietuviais 
draugais.

Dieve, padėk mums atsiminti, kad mes šioje žemėje 
lengvai gyvename. Primink mums Jėzaus kančią, jo 
meilę, kurią jis mums atidavė ant kryžiaus. Pagelbėk 
mums gyventi pilną gyvenimą, kuris pripildo mūsų 
troškimus. i r-1 tr rs

Dieve, nors mes neprašėm, 
davei mums gyvybę.
Padėk mums praleisti gyvenimą, 
padedant visiems kaip broliai ir seserys.

___ _________  Vld*

Dieve,
Pdėk man ir kitiems būti gerais skautais ir stipriais 
Padėk man stovykloje būti geru.
Padėk mums stengtis.
Žiūrėk, kad nieko mums neatsitiktų.
Ačiū, kad mano gyvenimas malonus ir kad esu
sveikas, -—___ ______—

12\ .

Ačiū, Dieve, ii, visus dalykus, kurie žmones 
pralinksmina.

Ačiū, Dieve, už draugus, su kuriais mes draugaujame.
Ačiū, Dieve, už tėvus, kurie mus užaugino.
Ačiū, Dieve, už laisvę, kuria mes laisvai gyvename..
Ačiū, Dieve, už gyvenimą.
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SKAITYBA IR RAŠYBA

LIETUVIU KALBOS UGDYMO DĖSNIAI, 
GAIRĖS IR UŽSIĖMIMAI

(Pradžia’’Skautų Aido” 1985 m. sausio mėn., tęsinys 
— 1985 m. birželio mėn.)

87. Išvardinti sąlygas, kuriose retai lietuviškai 
kalbama, pvz. ligoninėje su gydytoju ar slauge, restorane, 
parduotuvėje, perkant bilietą j kiną.

u8. Pasinaudoti magnetofono juostelėmis bei vaiz
dajuostėmis sueigose, turėti jų stovykloje.

89. Susipažinti su lituanistiniais šaltiniais — kur ir 
kokie yra žodynai, enciklopedijos, žemėlapiai, žinynai — 
adresynai, tautosakos rinkiniai, pasakų knygos... Tada 
visi žinos, kur kreiptis.

90. Kad lengviau būtų įsisamoninti žodžių reikšmę, 
kiek įmanoma panaudoti judesius, veiksmus, vaizdus, kai 
kalbama, aiškinama, pasakojama.

91. Užsiėmimuose skatinti ne tik klausytis, dirbinėti, 
bet ir bendrauti su kitais, nes socialinis pajėgumas — 
sugebėjimas bendrauti su kitais — skatina žmogaus norą 
daugiau sužinoti, ugdo žmogaus troškimą daugiau 
sužinoti.

92. Bendrauti padeda mažais būreliais 
užsiėmimai, uždaviniai, darbeliai — visa tai, apie ką su 
kitais reikia susitarti, planuoti, pravesti, įvertinti.

93. Perduoti kitam žmogui iš vadovo gautus 
nurodymus, instrukcijas — padeda atsiminti žodžius, jų 
reikšmę ir svarbą. Todėl geriau pirma kalbėti su vienu 
(skiltininku, draugininku), kuris perduotų viską savo 
būreliui, negu pačiam pravedėjui ar vyresniajam vadovui 
viską visiems aiškinti.

94. Vaidinti vaizdelius, nuotykius, atsitikimus be 
žodžių — kad dalyviai galėtų suvokti, suprasti, kas vyko 
(ir galėtų atpasakoti).

95. Atpasakoti vaizdus, nuotraukas, piešinius ir 
paveikslus — kas atsitiko, kas kam ką sako, ar galėjo 
sakyti, kas toliau gali įvykti. Tai padeda žmogui ieškoti 
žodžių savo įspūdį ar pergyvenimą išreikšti.

96. Prie laužo, lietingą dieną, ramią popietę pasakoti 
ką nors, paprašius įdėmiai ypatingų žodžių klausytis, pvz. 
spalvas, judesius, žodžius prasidedančius kuria nors 
raide. Kai išgirsta tą žodį, atsistoti, iškelti rankas, sušukti 
ar ką nors paliesti (pvz. tos spalvos daiktą).

97. Lietuvių kalboje labai svarbūs priešdėliai, pvz. 
SUrišti, ATrišti, Užrišti, PRIrišti. Je'igu girdimas 
netiklus žodis, vadovas-ė pakartoja sakinį, pasakydamas 
tinkamą žodį.

98. Taip pat svarbūs sangrąžiniai žodžiai. Dažnai 
sakoma ’’mes juokiasim” vietoj ’’mes juokiamės”. 
Lengviau taisyklingai išmokti, kai taisyklingai girdima.

99. Skelbimų lentoje kasdien vis naujų užrašų, pvz. 
oro pranešimai.

100. Sieninis laikraštėlis — pačių stovyklautojų ar 
vieneto narių kūryba ar aprašymai.

101. Kai piešiama, vėliau prašyti įrašyti žodžius ir 
strėlytes, pvz. ’’namas”, ’’palapinė”, ’’upelis”, nors ir pats 
piešinėlis būtų labai aiškus.

102. Užrašai įvairiose stovyklos ar lietuviško centro 
vietose, pvz. ’’Gedimino slėnis”,’’valgykla”,’’prausykla”.

103. Per valgius (stovykloje ar namie) ties kiekvieno 
vieta padėti staltoesėlę (popierinę, atspausdinta) su 
piešinėliais ir įrašais: lėkštė, šaukaštelis...

Sktn. Ilona Laučienė prie kelmo 
kaminu krosnies. foto Jono Tamulaičio
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104. Kambaryje, salėje, “žodingumo palapinėje” 
iškabinti lietuviškus užrašus prie įvairiausių daiktų, pvz. 
žibintas, viela, lentyna, lovelė...

105. Pasigaminti sau namų darbo kalendorių, j kurį 
įrašomos dienos, šventės, sueigų ar lietuviškų renginių 
datos ir pavadinimai, gimtadieniai ir kt.

106. Laiškai bei atvirutės iš stovyklos, susimąstymo 
dieną, per Kalėdas...

107 Lietuviški albumai (jų reikalauja daug patyrimo 
laipsnių ir specialybių} ne tik su iškarpomis ar 
nuotraukomis, bet ir su lietuvių kalba parašais.

108. Vesti savo užrašus, pritaikytus amžiui, kartu su 
piešinėliais ir brėžiniais (Ąžuolo bei Gintaro vadovų 
mokyklose tai labai svarbu).

109. Kai žaidžiamas ’’lobio ieškojimas”, būtinai 
surašyti visus daiktus, kuriuos reikia surasti, arba 
išdalinti sąrašėlius.

110. Pasikalbėti apie visų perskaitytą eilėraštį, pasaką, 
knygelę ar knygą. Atpasakoti savais žodžiais, judesiais.

111. Stovyklos dienoraštis (ar net "dienoraštis” 
sueigos, šventės ar. iškylos pabaigoje), nes tada visi 
rūpestingai klausosi, ypač kai linksma.

112. Užrašų ir prierašų lenta (galima pavadinti 
’’palaida bala”), kurion kiekviena-s gali įrašyti išgirstą j 
mintį, savo sumanymą ar kt.

113. Grupinis skaitymas prie laužo, pamaldose, per 
apeigas bei šventes. Tai gali būti ir uždavinys iškyloje, 
žaidynėse— skaityti eilėraštį, patarlę, mįslę.

114. Skaityti dalimis — balsais, pvz. per pamaldas iš 
šv. Rašto, skaitomą tearrą, eilėraštį ar kūrybą.

115. Skaitytojas ara skaitytojai skaito, o kiti vaidina 
(ir atidžiai klausosi).

116. Rašybos kampelis stovykloje — su pieštukais, 
popierių, vokais, pašto ženklais, spalvomis, liniuotėmis, 
rašoma mašinėle...

117. Svarbu, kad moėtume išreikšti, ką jaučiame ir' 
pergyvename, ypač po svarbių užsiėmimų ar stovyklos 
vakarais. Užsimerkusieji pasako, ką jaučia, liesdami 
žaislą, vaisių ar kt. daiktą; gamtoje — ką mato, ką jaučia
- kiek galima daugiau apibūdinti daiktus.

118. Aprašyti gamtą, audrą, gamtos reiškinius, 
stovyklos veiksmus, judėsius — kad ir keliais sakinėliais.

119. Pasirūpinti, kad kuo daugiau korespondencijų ar 
rašinėlių tilptų laikraštėlyje, laikraštyje, sieninėje laidoje 
— ir rašančiuosius pagirti, jų atspausdintus darbelius 
iškirpti, įrėminti.l

120. Vadovų pavyzdys svarbus. Aplinka svarbi. 
Stovykloje, sueigoje, bet kur — vadovai bei suaugę 
matomai naudojasi knygomis, leidiniais, kartais iš jų 
paskaito ar atpasakoja.

121. Knygų bei leidinių kampelis ar lentyna namie, 
stovykloje, bet kur.

122. Įkalbėti savo normalų kalbėjimo būdą, pvz., kai 
aiškiname ką nors jaunesniems. Ar pergreitai kalbu? Ar

D-ys veiklūs skautininkai: v.s. Česlovas Kliūtis iš 
Bostono, s. St. Ilgūnas iš Rochesterio ir v.s. Vladas 
Bacevičius iš Clevelando

neaiškiai? Kaip pritaikau žodyną klausytojų amžiui bei 
pajėgumui? Kokį naują ir suprantamą žodį įdėja” į 
Sakinį?

123. Kai ką darome, visada aiškiname garsiai, nors ir 
nereikėtų: "Dabar į miltus įmušu du kiaušinius, bet prieš 
tai atskiriu trynį nuo baltymų...”.

124. Kalbėti ir atsakyti pilnais sakiniais. Jei vaikas 
klausia, ’’Broli, ar nori paragauti mūsų sriuboš?”, vietoj 
atsakyti ’’Taip”, atsakyti "Mielai jūsų sriubos 
paragausiu”.

125. KiSk įmanoma, daiktus vadinti jų tikraisiais 
vardais. Pvz. prie stalo nevadinti viską ’’mėsa” ar 
"daržovės”, o sakyti — vištiena, jautiena, kumpis... 
morkos, pupos, petražolės...

126. Mįslių ritmas, rimas ir įdomumas padeda 
atsiminti žodžius ir giliau suprasti pačius jose minimus 
daiktus, judėsius. Prie lempos, durų rankenos... prikabin
ti lapelį su tinkama mįsle. Arba kiekviena-s nešioja mįslės 
kortelę visą dieną.

127. Atkreipti dėmesį ir vertinti, ką kiekvienas žmogus 
sako, kad ir nelabai taikliai pasakytą dalyką. Tai parodo, 
kiek kalba ir susikalbėjimas svarbūs.

128. Nebijoti panaudoti lietuviškų posakių, pvz. 
’’pigiau grybų”, ’’tyli kaip žemę pardavęs”, "kaip kregždė 
nulipdė namelį”...

t+X+X*X*M*X+X+X*X*X*X*X*X+X*X+>

Nebūk piktas - tuoj pasensi.
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Šie uždaviniai ir pratimai padeda 
skautams ir skautėms papildyti bei 
patikrinti savo žinias apie žvaigždėtą 
dangų ir geriau suprasti dangaus 
kūnų judėjimą.

1. SVARBIAUSIA ŽVAIGŽDĖ: 
ai* dienos metu galima kokią žvaigždę 
matyti? Aišku, mūsų saulę. Visi 
užsiriša akis, pasisuka kelis kart 
vietoje, ir pagal šviesą ir šilumą 
atsisuka į saulę-,(ar visi vienodai 
stovės, kai akis atsiriš?).

2. ŽVAIGŽDYNU VAIZDAI: 
skiltis, būrelis, pora ar skautas per 
nustatytą laiką nupiešia jam-jai 
žinomų žvaigždynų piešinėlį ir 
pagrindines žvaigždes, pvz. Gulbę, 
Grįžulo ratus ar kt.

3. DANGAUS KŪNAI: būrelis ar 
skautas surašo ir nupiešia spalvotais 
pieštukais pagrindinius dangaus 
kūnus ir juos paaiškina kitiems, pvz. 
žvaigždė, žvaigždynas, žvaigždžių 
ūkas, sietynas, krentanti žvaigždė 
(meteoras), kometa, planeta, 
mėnulis, šiaurės pašvaistė...

4. SAULĖS KELIAS: sugalvoti 
prietaisą saulės keliui nustatyti! Tai 
gali būti status pagaliukas, kurio 
šešėlis rodytų, kaip saulė keliauja per 
dangaus skliautą. Arba skylutė 
dėžėje ar sename puode: ar liet
sargyje, kuri ant žemės ar popieriaus 
lapo parodytų, kur skylutės šviesa 
krenta, kai saulė juda. Arba kitoks 
prietaisas.

5. MŪSŲ LYGIAGRETĖ: kaip 
skiltis ar skautų pora įrodytų ar 
parodytų, kad ši vieta yra ties (pvz.) 
42-tąja lygiagrete (paralėle). Toks 
prietaisas ar paaiškinimas gali 
pasinaudoti tiek Šiaurės Žvaigžde 

tiek saule.
6. TIKRASIS VIDUDIENIS: 

kokiu prietausu ar’’išradimu” galime 
parodyti, kuriuo laikrodžio laiku 
šiandien saulė yra lygiai savo 
pietuose, lygiai SAULĖS laiku 12:00 
vai. vidudienį? (Vienas būdas yra 
sekti saulės šešėlį, nes 12 vai. šešėlis 
trumpiausias).

7. TIKROJI ŠIAURĖ: kiek 
laipsnių skirtumo yra tarp kompaso 
šiaurės ir tikrosios šiaurės (pagal 
saulę ar Šiaurės Žvaigždę)?

8. ŠIAURĖS PAŠVAISTĖ: 
kokiu prietaisu ar modeliu galima 
kitiems parodyti, kaip atsiranda 
šiaurės pašvaistė? Suprantama, kad 
iš erdvės mažos elktros dalelytės 
krenta pro žemės magnetinio lauko 
’’skylutę” ties šiaurės ašigaliu. Gal 
reikėtų paduoti kamuolį, kartoną, 
kokio smėlio ar kitos medžiagos.

9. PASAULIO ŠALYS: koks 
įtaisymas padėtų iš karto nustatyti 
šiaurę, pietus ir kt. pagal saulę, kai 
saulė matosi (galima laikrodžiu arba 
saulės laikrodžiu).

10. ŽVAIGŽDŽIŲ ŠIAURĖ: 
kaip nustayti Šiaurės Žvaigždę ir 
Šiaurės Žvaigždę ir šiaurę, kai 
tamsūs debesys dengia Grįžulo ratuš? 
(Pvz. perplauti Jukštandį, įžambiai 
kirsti Pegasą, nubrėžti Šienpiovių 
diržo makšties kryptį per skliautą).

11. DANGAUS SKLIAUTAS: 
ant kelmo, lentos ar kartono padėti 
sietelį, kuris būtų dubens pavidalo ( 
pvz. makaronams nusunkti ar 
daržovėms plautį). Apversto sietelio 
viduryje pagaliuku pažymėti vietą, 
kur ’’žmogus” stovi, o sietelyje mažu 

kištuku pažymėti sietelio skylutę ar 
langelį, kuris tuo metu ’’žmogiukV 
apšviečia. Kas pusvalandį kišti kitą 
pagaliuką į skylutę, kuri tio metu 
apversto indo viduryje esančią 
figūrėlę savo spinduliu liečia. Taip 
bus vaizdžiai parodytas saulės takas.

12. ŽEMĖS PALYDOVAI: 
brėžiniu ar prietaisu parodyti, kiek 
ilgai ir kaip galime matyti žemės 
palydovus (satelitus), kai saulė mums 
jau nusileido, bet jos spinduliai dar 
pasiekia .• aukštai skrendantį 
palydovą.

13. PASAULIO ŠALYS PAGAL 
MĖNUL|: paaiškinti, -nupiešti ar 
modeliu parodyti, kaip galima 
maždaug nustatyti šiaurę ar pietus 
pagal mėnulį, kai mėnulis matosi. Ar 
svarbu žinoti, kuri dabar valanda?

14. VAIZDINIAI NUOTOLIAI: 
Mėnulio skersmuo (diametras) yra 
ketvirtadalis žemės skersmens. 
Keturios skautės sustoja viena šalia 
kitos. Nuotolis tarp žemės ir mėnulio 
yra apie 30 mėnulio skersmenų. Kaip 
tą galima skautų ir skaučių pagalba 
vaizdžiai parodyti, pajusti?

15. SAULĖS LAIKRODIS: svar
biausia, kad 'šešėlį rodantis 
pagaliukas ar trikampis būtų 
paguldyta tokiu pat kampu, kokia 
yra vietos lygiagretė (paralėlė) pvz. 
Šiaurės Amerikoje ir Europoje 
dažniausiai apie 40-45 laipsniai. 
Šešta valnada ryto ir vakaro bus 
lygiai viena prieš kitą. Kaip pagamin
ti saulės laikrodį, kuris gulėtų ant 
kelmo ar akmens? Kaip „pagaminti 
tokį laikrodį ant stačios sienos ar 
uološ?

16. TIKSLI KRYPTIS: kokį 
prietaisą galėtume panaudoti 
kelionėje naktį pasitikrinti, ar keliau
jame teisinga kryptimi, tai yra, ta 
pačia lygiagrete. (Žinoma, Šiaurės 
Žvaigždė arba pietų ašigalis turėtų 
būti tame pačiame aukštyje virš 
horizonto, dangaus skliauto 
pakraščio). Arabai naudodavo 
keturkampį, ištiestoje rankoje 
laikomą. Naudojamas ir sekstantas, 
nustatantis kampą tarp žemės ir 
šiaurės žvaigždės.

. 3
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MĮSLIŲ PASAULYJE

1985 m. vasarą Romuvos stovykloje buvo mįslių diena 
— kiekvienas stovyklautojas nešiojo virvele pririštą 
popierėlį su mįsle. Dienos metu buvo progos ir savo mįslę 
ir kitų išmokti. Atlanto rajono ’’Anykščių šilelis” 
stovykloje mįslės buvo iškabintos po visą valgyklą — 
prikabintos prie daiktų, kurie per langus matomi (saulė, 
debesys) arba pastato dalių (balkiai, durys), prie indų ar 
įvairių valgių. Panašiai Chicagoje darė Aušros Vartų 
draugininkės, išėjusios į Jaunimo centro kiemelį, sur
ašydamas kiek galima daugiau visur prikabintų mįslių.

Mįsles mėgsta visokio amžiaus žmonės, nes jos lavina 
atmintį, vaizduotę, jusles. Mįslės surašytos, pradedant 
atsakymai^, kad vadovas ar vadovė galėtų pasirinkti tuos 
daiktus, kurie sueigos vietoje, būkle, namuose ar iškyloje 
apčiuopiami. Kietesnių popieriaus lapelių galima pradur
ti, prabadyti skylutę, įverti siūlą ir pririšti prie daikto. 
Tvarkingai atrišus, galima vėliau panaudoti antrą kartą. 
(Atsakymus galima lapo antroje pusėje įrašyti).

KŪNO DALYS

LIEŽUVIS: Raudonas šunelis po slenksčiu loja.

AUSYS: Viską girdi, tik niekam nieko nesako.

AKYS IR NOSIS: Dvi žvakės, viduryje kalnelis.

KOJOS: Du kilnoja su dešimčia tolyn joja.

RANKOS IR DANTYS: Dešimt uždirba, trisdešimt 
du pradirba.

RANKU IR KOJŲ PIRŠTAI: Keturios motinos turi 
penkis vaikus ir visi vienu vardu.

PASTATO DALYS

SLENKSTIS: Žemas žemaitukas visiems į kojas žiūri.

STOGAS, BALKIAI, GEGNĖS: Kad ne kybės, kad 
ne kabės, dangus sugriūtų.

SUOS IR BALKIAI: Jaučiai tvarte, ragai lauke.

GRINDYS: Kai jaunas buvau — miške linksmavau; 
kai namo parėjau — žmones šokinau. Gyvas būdamas 
miške siūbavau, numiręs — padus bučiavau.

DURYS: Ar vasara, ar žiema, ar naktis, ar diena — 
poilsio nėra.

DURU RANKENA: Maža moterėlė dieną naktį 
sveikinama.

SPYNA: Kabo bobutė, diedukas jai bumą krapšto.

STALAS: Po viena skrybėlaite keturi brolaičiai.

STALO KOJOS: Keturios panelėl po vienu lietsargiu.

LEMPA: Graži mergaitė, stiklo kepuraitė.

LANGAS: Esu tarp medžių, rodau viską, pats nieko 
nematau. Dieną naktį žiūri, niekad neužmiega.

UGNIAVIETĖ

KAMINAS: Stoviu į viršų, žiūriu į žemę, apačioj 
karšta, viršuje šalta. Aukšta pana pypkę rūko.

DŪMAI: Linksta bet nei ūžta.

MALKOS IR DŪMAI .: Atnešta su našta, išnešt ir su 
glėbiu neišneši.

MALKOS Sudeda riekėm, išeina trupiniais.

PUODAS ANT A UGNIES: Juodas čigonas ant 
raudono arklio.

UGNIAVIETĖ: Kur tupėjo meška, liko vieta juoda.

ĮVAIRŪS daiktai
KEPURĖ: Už žmogų mažęsnis, už žmogų aukštesnis. 

Kur tik eini, vis pastogėje.

RAŠalas: Mažas šulinėlis, juodas vandenėlis.

ŽIEDAS: Šulinys be dygno.

LAIKRODIS: Abudu po lygią algą ima, bet viena 
dvylika kartų daugiau dirba.

KNYGA: Maža spintelė turi šimtus durelių.

LAIŠKAS: Margas karvelis po visą pasaulį laksto.

DIRŽAS: Dieną lankas, naktį žaltys.

ADATA IR SIŪLAS: Kiaulė geležinė, uodega lininė.

SIŪLAS: Vis keliai, o tik du galai.

ŽIRKLĖS: Du galu, du žiedu, o viduryje vinis.

BATAI: Dieną kaulus nešioja, o naktį žiopso.

PIRŠTINĖS: Penki tvartai, vienos durys.

RATO STIPINAI: Dvylika brolių vienoj lovoj miega.

MALŪNAS: Gimęs miške, išėjęs ant lauko— sukasi.

PJŪKLAS: Kitam kanda, pats rėkia.

LAZDA: Nei akių, nei ausų, o aklus vedžioja.
ŽVAKĖ: aplink taukai, viduryje plaukai. Gimsta 

didelis, miršta mažas.

4
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WISU DIDŽIOJI scinm

ŠKOTIJA

SKAUTIŠKA SUEIGA

“Vytauto Didžiojo” dr-vės 
vadovo prit. sk. psl. M. Juliaus 
iniciatyva, sesių ir brolių bei rėmėjų 
talka, LSS-gos skautiškųjų metų 
užbaigimo progai ir vieneto darbų 
pasireiškimui suorganizavo skautų 
iškilmingų sueigų.

Skautaujantis jaunimas, grįžęs į 
namus, po įvykusios našios 
stovyklos, korespondenciniu būdu 
paliko glaudžius ryšius sp Škotijos 
vieneto sesėms ir broliais Anglijoje, o 
Anglijos sesės ir broliai su Škotijos 
vienetu, ir iš Anglijos atsikvietė 14 
sesių ir brolių į jų organizuotų 
skautiškų savaitgalį.

Europos rajono Seserijos vadeivė 
v.s. J. Traškienė su dukra vyr. sk. si. 
A. Traškaitė jau penktadienio vakare 

pasiekė Škotijos vieneto vadovo 
buklų, o šeštadienio rytų dar daugiau 
sesių ir brolių atskubėjo.

Šeštadienis praleidžiamas išvyko
je ir kepsninėje. Vakare Škotijos 
Lietuvių klubo patalpų gražusis 
kampelis užleidžiamas skautams, 
rėmėjams ir tėveliams susipažinti, kai 
vieneto vadovo globojamas jaunimas 
linksminosi iki vėlyvo vakaro prie 
muzikos, dainų ir lemonado. Už 
buklų priklauso nuoširdi ir skautiška 
padėka klubo valdybai ypačiai pir- 
min, J. Bliūdžiui. Vakare prisistato iš 
tolimos kelionės LSS Europos Ra
jono V adas s. St. V aitkevičius, v.s. J. 
Maslauskas, o kiek anksčiau — s.v. 
V. O’Brien. Klubo veiklusis pirmin. 
J. Bliūdžius aprodo grąžiusias 
patalpas, o rėmėjai pavaišina 
užkandžiais ir kavute. Su klubo 
valdyba ir pirmininku pasikalbėta ir 
skautiška veikla, ir pažadėta 
visokeriopa vienetui parama. Visi 
svečiai apsistoja Škotijos vaišingose 
šeimose.

Sekmadienis darbingas. Vieneto 
vadovas M. Julius su sesėms, broliais 
ir talkininkėms paruošia vietų ir 
maistų 70 asmenų. Visi skautai-ės 
uniformuoti, su vėliavomis 
išsirikiavę procesijoje įžygiavo į 
bažnyčių, lydėdami Škotijos lietuvių 
ir skautų dvasios vadų kun. J. 
Andriušį, SMA, kuris šv. Mišias 
atnašavo ir pritaikytų pamokslų 
pasakė lietuvių ir anglų kalba. 
Skaitymus skaitė 6 skautai-ės. Visų 
eisenų suorganizavo vyr. sk. si. A. 
Traškaitė, sk. M. Pautienius ir 
talkino s. v. V. O’Brien. Per šv. 
Mišias lietuviškas giesmes giedojo šv. 
Cecilijos choras, vadovaujamas Pr. 
Dzidoliko.

Bendruose pietuose kun. J. An
driušis, SMA, sukalbėjo maldų ir 
palaimino stalus. J. Bliūdžius prabilo 
į skautus ir visuomenę, 
džiaugdamasis matus skautų 
vadovus ir skautus-ės, kai jo 
manymu didžiausias vienetas yra

Škotijos lietuvių skautų,-čių
„Vytauto Didžiojo” d-vės linksmos 
sesės: Maureen, Rachel, Clare ir Ann-Marie.

Į šv. Mišias. Iš kairės j dešinę: M. 
Pautienius, A. J ulius, s. v. O vO’Brien. 
s. S. B. Vaitkevičius.
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„Vytauto Didžiojo” draugovė Škoti
joje.

“Vytauto Didžiojo” draugovės 
skautai-ės su vėliavomis ir gražia 
eisena įžygiavo j iškilmių salę. 
Raportas ir po to svečiai jungiasi j 
draugovės eiles. Iškilmėse dalyvauja 
30 sesių ir brolių. V.s. J. Traškienė 
pristato Rajono vadą s. St. B r. 
Vaitkevičių ir visus kitus atvykusius 
iš Anglijos visuomenei.

Iškilmės pradėtos trijų tautinių 
žvakučių uždegimu: kun. J. An
driušis — geltoną, s.v. V. O’Brien — 
žalią. P r. Dzidolikas — raudoną. 
Nuskamba malda „Marija, Marija”..

Įsakymai Seserijos ir Brolijos 
Vadeivių: įžodis, paaukštinimai, 
specialybės ir padėkos. Jamie 
Ethreinton duoda skauto įžodį. Jam 
geltoną kaklaraištį užriša s. St. 
Vaitkevičius, o gerojo darbelio 
mazgelį v.s. J. Traškienė. Prit. sk.M. 
Julius pakeltas į pasklitininko 
laipsnį.

V.s. J. Traškienė dėkojo LSS 
Seserijos Vyr. S kantini rikei ir s. 
Elenai Nainienei už brangias 
dovanas: uniformines sesėms juostas, 
ženklus ir knygas. Skautišką padėką 
v. s. Č. Kiliuliui, v.s. VI. Bacevičiui, 
v.s. fil. A. Paąžuoliui, visoms ir 
visiems. \

N. Julius pagerbtas LSS 60 metų 
rėmėjo ženkleliu. Klubo bibliotekai 

įteikta skautiška knyga, o P r. 
Dzidolikui — skautiškų dainų 
dainorėlis. Kun. J. Andriušis ir klubo 
pirmin. J. Bliūdžius taria žodį į 
skautus ir visuomenę. Rajono vadas 
s. St. B r. Vaitkevičius dėkoja 
dvasiškiams, klubo valdybai, rėmė
jams, tėveliams ir vadovui. Iškilmės 
užbaigiamos Himnu.

V yksta primityvus žvakučių 
šviesoje lauželis, kurį praveda v.s. J.

CHICAGA
’’Jūrų skautų-čių, vyresnių kaip 

12 metų, buriavimo stovykla vyko 
liepos 14- 21 dienomis. 
Stovyklautojų buvo 34 broliai ir 
sesės. Turėjome 5 svečius iš 
kaimyninės Kanados su vadovu 
broliu A. Stundžia.

Stovyklavietė buvo nepaprastai 
graži, ant stataus ežero kranto, su 
laiptais, kuriais mes lipdavome. 
Sesės gyveno dviejų aukštų name, 
broliai — vieno. Visa stovykla buvo 
suskirstyta į valtis. V altyse buvo 
įvairaus amžiaus brolių ir sesių, 
kiekviena valtis turėjo savo vadovą. 
Eilės tvarka valtys budėdavo 
stovykloje, pirkdavo maistą, virdavo 
valgyti. Turėjom įdomų šeimitiinką 
brolį Aldą, kuris gerai mokėjo 
organizuoti ne tik maisto ruošą, bet ir

LSS Europos rajono vadai lankosi 
pas Škotijos lietuvius skautus.

Iš kairės į dešinę stovi: Rajono 
vadeivė v.s. J. Traškienė, raj. vadeiva 
v.s. J. M aslauskas, kun. J. Andriušis, 
„Vytauto Didžiojo” d-vės 
draugininkas prit.sk.psl. M. Julius, 
sk.v. V. O’Brien. Priekyje raj. vadas 
s. S. B. Vaitkevičius, v.sk.skl. Alma 
Traškaitė. F oto s. S. B. V aitkevičius.

Traškienė ir s.v. V. O’Brien. Rėmėjų 
ir tėvelių apsuptame ratelyje 
nuskamba dainos, šūkiai ir s.v. V. 
O’Brien redaguotas „Taukuotas 
Puodas”.

Visiems susipynus rankomis 
nuskamba skautų malda — „Ateina 
naktis” ... ir škotų tradicinė „Auld 
Lang Syne” . . .

V.s. J. Traškienė pirmadienį 
dalyvavo draugovės sueigoje su 
pašnekesiu, žaidimais ir skautiškais 
užsiėmimais.

Skautiškas ačiū rėmėjams ir 
globėjams. Išsiskyrėm su pasižadėtu 
šūkiu — „Mokomės lietuviškai 
kalbėti ir lėšas telkiame.” 

mus linksminti.
Kiekvieną dieną vykdavo 

buriavimo teorijos pamokos, kur 
mokydavomės buriavimo taisyklių, 
laivų istorijos, takelažą ir mazgus. 
Turėjom tris jachtas, kurias naudo
jom, kai tik turėjom laiko. Vykdavo 
varžybos. Brolis Darius Bartkus ir jo 
valtis laimėjo pirmą vietą. Vakarus 
praleisdavom prie laužo, kur 
dainuodavom savo liaudies dainas, 
pasakodavom juokus.

Stovykla praėjo nepaprastai 
puikioj nuotaikoj, draugiškoj 
aplinkoj ir įdomiai. Aš nežinau kaip 
kiti, bet aš laukiu sekančių metų 
stovyklos”.

vair.G ražim 
Daunoravičiūtė

(’’Vėtrungė”)
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Dr. Vytautas Čepas, 1945-1952 
buvęs Brolijos Vyriausiasis 
Skautininkas ir 1953-1960 Sąjungos 
Tarybos pirmininkas, mirė North 
Carolina valstijoje, JAV. Kartu su 
v.s. Lidija Čepiene ir sūnumi j.s. 
Gintaru Čepu (su šeima) jo liūdi visa 
lietuvių skautija.

Iš profesijos v.s. Čepas buvo 
teisininkas, baigęs Vytauto Didžiojo 
universitetą ir studijavęs kituose

Europos kraštuose. Su šeima atvykęs 
į JAV ilgą laiką dirbo amerikiečių 
skautiškų stovyklų prižiūrėtoju, 
1963-1978 dėstė universitetuose 
graikų istoriją ir vokiečių kalbą.

Sktn. Čepas gimė Rygiškių 
kaime, Suvalkijoje, 1911 metais, 
įstojo į skautus Kaune 1924 m., ėjo 
įvairias pareigas, redagavo vadovų 
žurnalą „Skautybę”. Atstovavo 
Lietuvos skautams tarptautinėse 
stovyklose: 1924 m. Danijoje, 1931 
m. Estijoje, 1933 m. Vengrijoje, 1947 
m. vadovavo lietuvių delegacijai 
Prancūzijoje, 1959 m. buvo 
Filipinuose. Kaip plati buvo jo 
akademinė — profesoriaus veikla, 
taip ir skautiškasis gyvenimas: v.s. 
Čepas buvo apdovanotas Estijos, 
Vengrijos, ukrainiečių skautų 
medaliais ir lietuvių Geležinio Vilko 
ordinu.

AUSTRALIJOS
RAJONE

ADELAIDĖJE
Birželio 23 d. tuntininkė sušaukė 

sk. vyčių, vyr. skaučių, sk. 
akademikų ir skautininkų ramovės 
nariė sueigą, apsvarstyti ’’Vilniaus” 
tunto veiklos būklę ir, jei įmanoma, 
pagerinti padėtį. Ta pačia proga 
išrinktas ir naujas Skautininkų 
ramovės pirmininkas — v. s. Albinas 
Pocius.

(E. B.)
Rugsėjo 7 d. Adelaidės 

skautiškuosius vienetus lankė LSS 
Australijos Rajono vadas, v. s. fil. B. 
Barkus. Bendrame posėdyje 
dalyvavo ’’Vilniaus” tunto, ASS 
Adelaidės skyriaus ir skautininkų 
ramovės atstovai. Aptarti’’Vilniaus” 
tunto ir kiti reikalai.

MELBOURNE
Melbourne Skautininkų 

Ramovės sueiga įvyko liepos 27 d. 
Jos metu s. V. Adomavičius skaitė 
paskaitą apie rūkymo neigiamas 
pasekmes žmogaus organizmui. 
Sueigai užsibaigus pabendrauta prie 
kavutės ir pyragaičių.

SYDNEY
ŽIDINIO DARBO SUEIGA 

įvyko rugsėjo 8 d. šv. Joachimo 
bažnyčios parapijos salėje, Lid- 
combe. Sueigą pravedė tėvūnas J. 
Zinkus ir kanclerė M. Karpavičienė. 
Tėvūnas pasidžiaugė gerai pavykusiu 
’’Konrado kavinės” vakaru, davusius 
$ 1093 pelno, kuris visas paskirtas 
Lietuvių klubo - namų reikalams. 
Aptarti Židinio 30-mečio minėjimo, 
literatūrinio popiečio, xv-sios 
ekskursijos ruošimo ir kt. reikalai. 
Sueigoje dalyvavo 16 židiniečių.

ASS Sydnejaus skyriaus sueiga 
įvyko liepos 10 d. Lietuvių namuose, 
Bankstown’e. Pasitarta įvairias 
rūpimais klausimais. Sueigos metu 
sesė KristinaVirgeningaitė, 
sėkmingai užbaigusi ’’Social 
Workers” studijas universitete, buvo 
pakelta į filisteres. Pakėlimo 

ceremonijas pravedė fil. M. Milienė.
(BB)
’’Aušros” tunto DLK Gedimino 

skautų ir Živilės skaučių draugovės, 
vadovaujamos savo draugininkų — 
s. v. P. Kapočiaus ir fil. K. 
Virgeningaitės — liepos 27-28 d. 
duruošė įdomią, dvidienę iškylą, 
pavadintą ’’Neįvykdoma misija” 
(M ission imp osible), I nglebuf o N. S. 
W., apylinkėse.

Egzilų Skautų S-gos (AASE), 
veikiančios N. S. W. ribose, 
Vykdomojo Komiteto metinis 
susirinkimas įvyko rugpiūčio 30 d. 
Flemington’e, Sydnejuje. Buvo 
svarstomas sąjungos išformavimas, 
nes paskirų tautybių-narių skautų- 
čių dalyvavimas AASE 
parengimuose esąs labai menkas. Kol 
kas nutarta nuo to susilaikyti, ban
dant atgaivinti sąjungos veiklą.

Prrinktas AASE vykdomasis 
komitetas, kurio pirmininku 
išrinktas vengrų skautininkas.

Kiek teko girdėti, prieš porą metų 
pradėta ruošti šios egzilų skautų 
sąjungos istorija ' baigiama 
atspausdinti.

(B.Ž.)
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35 metų SUKAKTUVĖS DETROITE

Gabijos tunto raportai iškilmingoje 
sueigoje. Viešnios iš Čikagos, buv. tunt. 
v.s. Jūratė Pečiūrienė, adj. A. Matvekaitė

Baltijos tuntas klauso įsakymų, 
kuriuos skaito adjutantas ps. Paulius 
Jankus.

Iškilmingoje sueigoje. V. R. vadas A. 
Paužuolis su vadovais tunt. s. D. 
Jurgutiene, v.s. Č.Anužiu. Matosi 

anksčiau vadovavusios tuntininkės: J. 
Pečiūrienė, R. Kasputienė, D. Gilvydienė, 
A. Tamulionytė

s.fil. D. Jurgutienei, Gabijos tun- 
tininkei, baigiančiai pareigas, 
sveikinimas nuo sesučių detroitiškių ir 
čikagiečių.
paukštytė Dana Barauskaitė iš 
Čikagos, buvusi tunt. psk. Vilija 
Baukytė

Visos prisidedame prie Gabijos 35-čio. 
vyr, sk. Alma Naumaitė 
ps. Valentina Bulotienė 
j.ps. Milda Arlauskienė
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Paukštytės išaiškina kaip ilgai yra 
35-ki metai.

35-metis. Detroite. Mielas svečias, 
dvasios vadas v.s. Antanas Saulaitis,

s.fil. Danguolė Jurgutienė, ad-tė Alma 
Matvekaitė ir dr-kė Kristina Butkūnaitė.

Foto: Paulius Jurgutis

Gabijos vadovės dr-kė jps. Milda 
Arlauskienė, kadenciją baigusi tuntinknkė

Kur du pešasi, ten trečias laimi.
Lietuviška patarlė
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CHICAGO

Rajono vadeiva s. G. Deveikis priima 
Lituanicos tunto vėliavą iš baigiančio 
pareigas s. Justino Kirvelaičio.

Ilgametis skautų vienetų kapelionas 
skautininkas kun. Jonas Borevičius, 
S], LSS vadovybės buvo apdovanotas
ordinu Už Nuopelnus. Žymenį 
iškilmingoje ,, Lituanicos" tunto 
sugeigoje prisega JAV Vidurio rajono 
vadeiva s. Gediminas Deveikis.

Vidurio rajono vadeiva s. Gediminas Nuotrauka Jono Tamulaičio 
Deveikis perduoda Lituanicos tunto
vėliavų naujajam tuntininkui s. Gintarui Plačui.
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AUŠROS
VARTŲ
TUNTAS

CHICAGO

Aušros Vartų tunto sueiga lapkričio 4 
d. Jaunimo centre — stovyklavusių 

,, Jaunystės šventėje" priekyje 
viršininkė s. Irena Valaitienė.

Gaminame žvakes.

.Jaunystės Šventės” — Aušros Vartų 
stovyklos viršininkė s. Irena Valai
tienė.

Photo Jono Tamulaičio
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Aušros Vartų sesės piešia Anykšlių 
šilelio vaizdų vysk. A. Baranausko 
dienų.

Keturi Rako viršininkai: sktn. 
Aloyzas Mučinskas, Irena Valaitienė, 
vadeivė Adelė hokųitienė, Jūratė 
lingytė (trūksta Vijos Pautienės).

Istorinėmis Lietuvos vėliavomis 
nešinos žygiuoja Rakė Aušros Vartų 
sesės su viršininke s. Irena Valaitienė.
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.Vasario 16-tosios gimnazijoje Vokietijoje gražiai veikiąs mišrus „Aušros” skautų,-čių tuntas. I- 
mos eilės viduryje tuntininkė s.fil. Meilė Mickienė.

Vidurio rajono draugininkų studijų 
dienų vadovai iš k. pirmoj eilėj Asta 
jurgutytė, Donatas Ramanauskas, 
Audrius Remeikis, Linas Orentas, 
Aleksandra Gražytė; antroj eilėj: 
rajono vadas Antanas Paąžuolis, 
vadeivė Adelė Izokaitienė, vadeiva 
Gediminas Deveikis, Ramutė 
Kemėžaitė, Asta Spurgytė.Nuotrauka 

įono Tamulaičio
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WORCHESTER

ASS skyriaus nariai su nauja 
paskautininke — ASD skyriaus 
pirmininke Worcesteryje. Iš k. s.fil. 
Romas Jakubauskas, nauja ps.fil. 
Danutė Molytė, v.s.fil. Raminta 
M oiienė, s.fil. T eresė J akubauskienė, 
v.s.fil. P. Molis ir ps.fil. E. Meilus. 
Nuotr. T. Meiluvienės.

KERNAVĖS TUNTAS
CHICAGO

Chicagos Kernavės tunto skautininkės 
s. Marytė Utz (kairėje) ir v.s. Ona 
Siliūnienė.

23

Kernavės tunto sesės: Kristina Bielskutė, Nida 
Glaveckaitė, Vida Damijonaitytė ruošiasi rankdarbiams

Vidurio rajono draugininkų studijų dienų 
spalio 26-27 d. dalyvės su vadovėm. 
Nuotr. J. Tamulaičio
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s STATKUS
22^5 BURR OAK AVE
WORTH Rm&S!DEc ||_

6^6

ALp(LKA)3083 
A 1985, Nr.10

SKAL 1U aiI7A® |
7143 So. Troy 
Chicago, IL 60629

Vilkiukų vadovas: Broli, valgyk 
daug, kad užaugtum toks stiprus, 
kaip aš.

— Vilkiukas: Gerai. Bet kai 
užaugsiu stipriu, niekas manęs 
neprivers valgyti.

* * *

— Sese, prašau suvalgyti visas 
daržoves. Tavo skruostai bus 
spalvingesni.

— Kam reikia žalių skruostu

■ j * i-v * w '.-.fu

ŽIDINIEČIA8 RYTINĖJE
MANKŠTOJE

Besimankštinus: —. . . Trys . . . 
trys . . . trys....................

Instruktorius: — Užteks, 
nebesistenk — laimėjai . ..

30,74i.!50
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