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Aplinka žmogui padaro didelę 
įtaką. Jei mokinys susidraugauja su 
protingais artais, kurie daug mokosi, 
turbūt ir jo pažymiai bus geri. Jei 
vaikas susidraugauja su tokiais kurie 
naudoja narkotikus, tai yra didelė 
galimybė, kad ir jis pradės vartoti. 
Jaunuolis, kuris susidraugauja su 
veikliais lietuviais, turbūt, pats 
stipriai veiks lietuvių ben
druomenėje. Jaunuolio idealai 
dažnai yra labai panašūs j jo draugų.

Taip pat yra su šeima. Vaiko 
nuomonė apie moralinius reikalus, ar 
vaiko politiniai požiūriai, turbūt, bus 
panašūs į jo tėvų. Jei tėvai tiki, kad 
abortas yra žmogžudystė, tai 
dažniausia vaikas sutiks su tėvais. 
Taip pat, jei tėvai neapkenčia 
Prezidento, turbūt, ir vaiko 
nuomonė bus panaši. Jaunuoliai yra 
labai panašūs j tuos žmones, su 
kuriais jie praleidžia daugumą savo 
laiko.

Panašiai yra su manimi ir skautų 
šeima. Esu buvusi skautė nuo trijų 
metų, kada tėvai nuvežė j stovyklą 
kartu su jais pastovyklauti. Nuo to 
laiko pamilau skautybę ir esu buvusi 
labai veikli skautiškame pasaulyje. 
Nesu praleidusi nei vienos Kalifor
nijos Skautų Stovyklos, ir esu aktyvi 
per metus. Be to, esu stovyklavusi 
Rako Stovykloje ir Jubiliejinėje 
Stovykloje Kanadoje, su lietuviais 
skautais iš kitų miestų. Esu daug ką 
išmokusi iš skautų organizacijos, ko 

nebūčiau išmokusi - bet kur kitur. 
Skautų Sąjunga davė man progą būti 
komendante stovyklose ir 
iškilmingose sueigose. Būdama
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komendantė, išmokau kaip nebi
jodama kalbėti prieš daug žmonių. 
Vaidindama prie laužų, ir būdama 
laužavedė, ar pravesdama dainas 
laužų metu stovyklose, taip pat 
sumažino mano bailumą. Tas aiš^idi 
pasirido mano kasdieniniame 
gyvenime, kada pasitaikė proga 
kalbėti Politiniame Savaitgalyje arba 
dalyvauti mokyklos vaidinime, ar net 
pasakyti savo nuomonę tikybos ir 
angių klasėse. Per skautų stovyklas 
išmokau su žmonėmis bendrauti;net 
su tais su kuriais nesu labai artima, 
išinokau gyventi mažose palapinėse. 
Gyvendama tokiose artimose 
patalpose, išmokau būti toleran
tiškesnė ir kaip su kitais geriau 
sugybenti. Taip pat per skautų laužus 
pamilau lietuvišką dainą, ir nuo to 
laiko, kai tik užtraukiu dainą, niekas 
negali mane nutildyti. Dažnai 
dainuoju stovykloje naujai išmoktas 
fainas su tėvais pakeliui j namus iš 
stovyklos. Kada pasitaikė proga, 
stovykloje laužų metu, skautus išm
okinau naują dainą. Priklausau 
įvairiems lietuvių chorams. Ši svarbi 
dalis mano gyvenimo prasidėjo 
skautų stovyklos laužuose.

Skautybė man davė įsipareigo
jimo jausmą (sense of responsibility). 
Niekada nepamiršiu kada 
pasiruošdama Patyrimų egzaminams 
mokiausi skaučių įstatus. Vis sau 
kartojau, "Skautė tiesi ir laikosi savo 
žodžio”. Nuo to laiko bandau visur ir 
visuomet laikytis savo žodžio, 
atlikdama man paskirtas pareigas.

Kodėl miniu visus šiuos faktus iš 
savo gyvenimo? Norėjau parodyti, 
kad be skautybės, nebūčiau Gailė 
Radvenytė, bet būčiau visai skir
tingas žmogus!

Būdama Vyr. skautė ir 
vadovaudama jaunesnioms, galėčiau 
joms perduoti visas savo žinias ir 
duoti panašių progų, kurių aš turė
jau, praturtinti jų gyvenimus. Svar
biausia, norėčiau atiduoti skautybei 
viską, ką esu išjos gavusi, pasidalin
dama savo skautišką dvasią su 
jaunesniomis skautėmis,

GaiiėRadvenytė
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SKAUTU
MALDOS

s Surinktos iš 1985 m. vasaros stovykliį

Ačiū, Dieve, už mūsų tėvus ir, kad jie įvedė mus į 
,, skautavimą ir į lietuvių kultūrą. Mes esame labai dėkingi, 

kad esame lietuviai ir nenorime tos meilės prarasti. Dieve, 
prašau padėti visiems išlaikyti lietuvių kalbą ir skautiją, 
kad mes galėtumėm pasidalinti šia gražybe su mūsų 
vaikais. Amen.,..

.a-- __ _ ___ ——___ _____________ __ ________ _
Viešpatie, prašau padėk mums tave mylėti ir tau 

tarnauti; Taip pat duoki mums stiprybės mylėti tėvynę ir 
artimą. Dėkojame tau už draugystes ir stovyklas. Amen.

m . Ačiū, Dieve, už tuos žmones, kurie mus traukia į 
! teisingą kryptį mūsų gyvenimo keliu — už tėvelius, kurie 
c mus myli ir mums linki visp gero, už mokytojus, kurie vis 

lavina mūsų protą, už skautininkus ir skautininkes, kurie 
į mūsų širdį įveda skautišką dvasią ir stengiasi ją ugdyti.

4

Dieve, ačiū už tą gražią draugystę tarp mergaičių musų 
pastovyklėje — ir neleisk tai draugystei užgesti. •

Padėk mums visoms, Jėzau, per skautybę šildyti 
pasaulį ir skelisti šviesą, neužmirštą žibintą, kurį nešame 
su savimi — mūsų skautiškuosius įstatus, ir įsakymus.

Ačiū, Dieve, už tavo stiprumą ir meilę mano gyvybei 
gaivinti.
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Įrašyk šiuos žodžius, kurių
raidės „a” ir „s” ir „š” jau 
pažymėtos:

STOVYKLOJE ...

Esi tikras skautas, gera skautė, 
kai stovykloje . . .

o apsvilusį katiliuką pripildyti 
karaliaus rūmams tinkamu 
patraukliu maistu savo skilčiai ar 
draugovei — tada esi geras 
skautas ir tikra skautė!

linksmai trini du šlapiu pagaliu 
naujai ugniai užkurti; 

linai 
sėmenys 
kanapės 
aguona 
avižos 
grikis 
šiaudai 
apinys 
arti 
arklas 
žagrė 
akėčios 
žolė 
dalgis 
plūgas

grėblis 
kulti 
spragilai 
girnos 
pjautuvas 
artojas 
šienas

grįžti ir randi savo daiktus išmė
tytus po visą palapinę ir kantriai, 
niūniuodama viską vėl gražiai 
sutvarkai;

kepi miltų ir vandenssblyną ir 
drįsti jį vienu kartu apversti, o 
kai jis nukrenta ant anglių, be 
žodžio vėl į keptuvę įsidėti;

įeini pro vartus šypsodamasis, kai 
reikės nulupti šimtą bulvių;

pameti savo rankšluostį, muilą, 
dantų šepetuką ir turi 
pasiskolinti;

praeivis netyčia paspiria dvi valan
das rūpestingai sukrautą laužą, 
ir jam (ar jai) pasiūlai gabaliuką 
šviežiai iškepto pyrago;

tebeturi savo šaukštą ir šakutę, kai 
kiti savo jau prarado;

sriuboje vabalas ir šypsodamasis 
skaniai ją suvalgai;

ir randi savo plaukų šepetį, 
kvepiantį batų tepalo kvapu;

KAI BUNA LABAI 
KARŠTA . . .

Kol Šiaurės žemynuose skautai ir 
skautės žiemai ruošiasi, mūsų broliai 
ir sesės, gyvenantieji į pietus nuo 
Pusiaujo, rengiasi sausio mėnesį 
stovyklauti. O vasaros visur karštos!

Kaip apsisaugoti nuo karščio 
poveikiiį?

1. Gerti daug skysčių (bent' 
keturis litrus, jei temperatūra viršija 
36 laipsnius C.)

2. Negerti alkoholinių gėrimų.
3. Vengti stiprios saulės 

tiesioginės šviesos.

4. Laikytis vėsiose vietose arba 
dažnai maudytis arba uždėti šlapius 
rankšluosčius ant savo kūno.

5. Nešioti lengvus ir 
nesuveržiančius drabužius.

6. Vengti nereikalingai judėti, 
lakstyti. Kai karšta, normalu tingėti.

7. Druskos tabletes gerti tik 
pasitarus su gydytoju.

8. Y patingai saugotis, jei pradedi 
svaigti, širdis greitai plaka ar krūtinė 
pradeda skaudėti.

9. Vengti karštų valgių ir
nevalgyti labai daug. •

IQ. V engti nereikalingos įtampos. 
Kai karšta, žmonės irgi įkaista!
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bulvių košė
su žuvim ar

j mėsa ir rūgusis
o pienas ar

saldi sriuba
košė su mirkalu, 
troškintos bulvės 
su rūgusiu pienu, 
kartais sriuba su 
mėsa

TRADICINIAI
PIETŲ
VALGIAI
XIX-XX a. pradžioj

rūgšti bulvienė
su mėsa ar
šutynė (troškintos bulvės)
su užtrinu ar
kopūstai ar barščiai

i, d

ar

barščiai ar kopūstai
mėsa su duona ir raugintais kopūstais
baltintų kruopų
sriuba

kopūstų ar 
burokų sriuba 
su mėsa ir 
baltintų kruopų sriuba

sausienė
bulvių plokštainis, 
kartais blynai ir \ 
mėsiška sriuba, J' 
dažniausia 
daržovės

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

kopūstų ar barščių 
sriuba su šutintom 
bulvėm, mėsa su 
duona ar blynai ir
kruopų sriuba
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cha DOMU
Lietuvis salezietis Tukanų civilizatorius

Amazonijoje išėjo pirmas tu
kanų kalba leidinys — la CAR- 
TILHATUKANO. Tai tukanų 
kalbos elementorius. Išleido Ma
naus, Amazonijos Švietimo Mi
nisterija - Secretaria da Educa- 
ęao e Cultura. 74 puslapių kny
gelė, keturių spalvų viršelis (su 
ilgasnapio paukščio tukano fugū- 
ra), su iliustruotom pamokom. 
Veikalo autorius — lietuvis sa
lezietis kun. Kazimieras Bėkšta.

Švietimo Ministerija veikalo 
pristatyme nurodo, kad tai pir
masis leidinys, išleistas «Ama
zonijos Kultūrinių Savybių Sau
gojimo Programos». Dabartinės 
valdžios remiama, Programa rū
pinasi išsaugoti kultūrinį — kal
binį lobynų, esantį vietos indėnų 
bendruomenėse.

Vadovėlis — elementorius bus 
naudojamas Aukštojo Rio Negro 
rajonuose, apgyvendintuose dau
giausia tukano kalbinės grupės ».

Sveikinimai mūsų tautiečiui, 
ilgus metus pasišventusiam ben
drauti su keliom Amazonijos, 
Manaus apylinkių, indėnų tau
telėm, besimokant jų kalbos, įsi
gilinant į jų papročius, stengian
tis juos suprasti, kad ir jie leng
viau suprastų ir priimtų misio
nieriaus jiems nešamų ir skel
biamų Evangelijų. Jis kelia jų, 
dažnai pavergtų, nevisuomet tin-

Tukanų indėnų genties elementorius, 
kurį parašė kun. Kaz. Bėkšta.

karnai suprastų, Brazilijos 
indėnų kalbų ir kultūrų.

Kaip Piratiningoje, Sao Paulo, 
kun. jėzuitas Jose Anchieta prieš 
400 metų įėjo į «tupi» indėnų — 
brazilų istorijų, taip mūsų kun. 
Kaz. Bėkšta Amazonijoje gyvai 
įsiterpia į «tukano» genties civi
lizacijų ir jos istorijų. Be jokio as
meninio išskaičiavimo, o tik 
Kristaus meilės vedamas.

Tokiems asmenims gili mūsų 
pagarba.

Kun. Pr. Gavėnas

Straipsnis iš Saleziečių Balso. 
Malonu pridėti, kad kun. K. Bėkšta 
yra skautas

Šimpanzė labai stipri. Nors 
mažesnė už žmogų, stipresnė už 
kelius stipruolius vyrus.

Baltoji meška — didžiausias 
plėšrus žvėris. Plaukia labai gerai 
net iki 60 km iš karto.

Tibete gyvenantis jakas turi 
uodegą kaip šluotą, kuri Indijoje 
įdedama į sidabrinį kotą ir naudo
jama musėms mušti.

Sakoma, kad vampyrai 
šikšnosparniai gali žeme bėgti 
žiurkės greičiu.

Patelė briedienė taip suaugusi, 
kad maitintis nuo žemės gali tik 
atsiklaupusi.
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soon cw
JAV BAPTISTAI skautai pagerbė žinomą 

pamokslininką Billy Graham, įteikdami jam tos religinės 
bendruomenės skautiškąjį ’’Gerojo ganytojo” žymenį.
Dr. Graham skautams įkalbėjo vaizdajuostę ’’Tiltas į 
tikėjimą”, kuri išryškina skautybės ir religinės ben-
druomenės ryšius.

JAV SKAUTU sąjunga išleido naujas specialybes 
šioms sritims: geologijos, paukščių pažinimo, matavimo, 
gyvulių mokslo, sveikatos , vabzdžių gyvenimo, šunų 
priežiūros ir'gyvftliukų priežiūros namie.

JAV PRITYRUSIEJI skautai pasirenka savo 
domesio ir užsiėmimų sritį. Apie 2.000 vyrų specializuo
jasi įstatymų vykdymo arba apsaugos moksluose, 
talkindami policijai ir kitiems apsaugos vienetams. 1986 
metais- tos srities prityrusiųjų skautų (Explorers) 
suvažiavimas įvyks Seattle mieste.

PASAULIO skautų ir skaučių sąjungų centrai išvystė 
’’Vaikų sveikatos programą” 1985 —Pasaulinių jaunimo 
metų proga. Programa, sutampanti ir su Jungtinių Tautų 
pagalba besivystantiems kraštams, remiasi keturiais 
projektais: /aikų augimo priežiūras, skysčių kūne 
išlaikymu, maistingumu ir apsauga nuo užkrečiamų ligų' 
GOO

EUROFOLK 85 — tarptautinė tautosakos stovykla, 
kurioje, liepos 26 — nippjūčio 4 dalyvavo virš 1500 
skautų ir skaučių iš visos Europos. Dauguma šios tautinių 
kultūros trečiosios šventės dalyvių buvo tarp 14 ir 19 m. 
amžiaus. J aunimo metų proga buvo suruoštas ir Jaunimo 
forumas, kuriame skautai ir skautės pristatė savo mintis, 
nuomones ir svajones. 1939 . įvyks ketvirtoji europiečių 
tautosakos stovykla.

STRĖLĖS BROLIJA
JAV skautų sąjungos ’’Strėlės brolija” (Order of the 

Arrow ) 1985 m. mini 70 metų sukaktį, kai amerikiečiai 
skautai švenčia savo 75 m. jubiliejų. Per tą laiką Strėlės
brolijoje dalyvavo virš milijono skautų, prityrusių skautų 
ir skautininkų. Organizacija skiriasi nuo daugelio, nes jos 
narius parenka ne Strėlės brolijos nariai, o draugijai 
nepriklausantys asmenys.

Šios brolijos nariai užsiima vispkia skautiška 
programa, o ypač stovyklauja, tiria indėnų tautosaką, 
užsiima socialine veikla.Daugelis didesnių darbų ir 
užsiėmimų apima stovyklavimą — "strėlininkai” padeda 
užlaikyti stovyklavietes ir skatina skautiškus užsiėmimus 
gamtoje. Pavyzdžiui, ’’’Strėlės” skyrius apsiima globoti 
stovyklavietėje vieną pastatą ar rajonėlį, arba suruošia 
žvejybos dieną luošiems žmonėms. Kiti stato pastatus ar 
prieplaukas, išleidžia skautiškus dainynėlius, apželdina 
išdžiūvusias vietas, stato lieptelius, įrengia kliūčių takus, 
apsodina medeliais pamiškes, perka ir prižiūri 
stovyklinius arklius, padeda zoologijos sodams lėšas 
sukelti, patarnauja apskričių turguose ar miestelių 
šventėse.

Daugelis Strėlės brolijos skyrių sudaro indėnų 
tautinių šokių grupes, pasirodančias skautiškuose ir 
visuomeniniuose renginiuose. Kai kurie gilinasi į 
apylinkėje gyvenusių ar gyvenančių indėnų praeiį, 
kultūrą, etnografiją.
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Pirmoji įvesdinimo ar pasižadėjimo šventė įvyko New 
Jersey valstijoje 1915 m. viduryje. Šiandien 162.000 
veiklių brolijos narių priklauso 412 tuntams, o kas antri 
metai suvažiuoja į tautinius sąskrydžius..

GOC
SIUSTUVU ’’STOVYKLA”
Jau 28-erius metus pasaulio skautai dvi dienas 

praleidžia ’’Radijo bangų jamborėje”, per visą pasaulį 
kalbėdamiesi su kitais radijo mėgėjais skautais. Iš anksto 
paskelbiamos bangos kiekvieno krašto būstinei ir 
pasauliniam centrui Šveicarijoje.

ooo
ŠVENTO JURGIO žymenį amerikiečiai skautai 

pirmą kartą davė indėnei tarnautojai, dirbančiai sąjungos 
katalikų skautų komiteto raštinėje. Indėnę pagerbė ir jos 
gentis ir JAV indėnų taryba už žymų įnašą į bažnytinį 
gyvenimą ir skautybę.

ooo
JAV ’’ARO” ’SKAUTAI
Amerikiečių skautų sąjungoje aukščiausias patyrimo 

laipsnis vadinamas’’Eagle scout”(erelio arba aro skautas.) 
tikriausia kilęs iš šio didingo paukščio reikšmės JAV 
kultūroje. Po trijų skauto patyrimo laipsnių seka ’’Star” 
(žvaigždės skautas), ’’Life” (gyvenimui skautas) ir tada 
’’Aro skautas”.

Šiam patyrimo laipsniui ar ženklui atsiekti skautas 
turi įsigyti daug specialybių, o ypatingai įvykdyti kokį 
nors visuomeninės tarnybos uždavinį. Kasmet apie 
25.000 berniukų ir jaunų vyrų šią programą atlieka, bet jų 
’’Erelio” projektai yra labai įvairūs. Būtina, kad uždavinį 
atlikdamas įtrauktų kitus žmones ir, kad projektas būtų 
visuomenei naudingas ir reikalingas, padėtų parapijai, 
mokyklai ar miestui. Štai keli pavyzdžiai:

Seni ir nebenaudojami vaistai yra pavojingi, todėl 
vienas skautas savo projektui sukvietė 30 kitųjaunuolių ir 
su 11 suaugusių globėjų perėjo virš 2,500 šeimų, surinko 
tokius vaistus ir įteikė ligoninės vaistinei sunaikinti.

Nebraskos valstijos gamtos apsaugos įstaigos ap
dovanojo premija skautą, kuris išgelbėjo labai retą 
mėlynai žydinčią JAV lygumų gėlę. Šių iš viso tebuvo likę 
300 augalėlių, o su kitų skautų talka būsimasis ’’Aro 
skautas” išdaigino iš sėklų dar 300 gražiųjų gėlyčių.

Filipinų salose dirba įvairių misijonierių, atvykusių iš 
kitų kraštų. Kadangi filipiniečiai neturi vienos kraujo 
rūšies (B minus), skautas sugalvojo surašyti visus
užsieniečių kilmės asmenis, turinčius retos grupės kraują, 
kad nelaimės atveju būtų galima tokio kraujo gauti.

Kitas skautas ištisus metus su draugais rinko 
įvairiausius žaislus ir juos remontavo, taisė, perdažė — 
rinko elektroninius žaidimus, lėles, galvosūkius, knygas ir 

visokius automobiliukus. Jeigu gaudavo kitokį daiktą, šį 
parduodavo ir pirkdavo žaislų, kurių per metus atsirado 
virš tūkstančio. Žaislus padovanojo dviem vaikų 
ligoninėms.

Ir burmistras ir valstijos senatorius pritarė bei padėjo 
kitam skautui, kuris su draugais suorganizavo ištisą 
savaitę reklamos apie saugų vairavimą, ypač ryšium su 
alkoholiniais gėrimais. Skautai piešė ir platino plakatus, 
supažindino žmones su eismo įstatymais ir 
sveikatingumu.

GOO

MAISTO ŠVENTĖ. Švęsdami JAV skautijos 75 m. 
sukaktį, vieno rajono skautai (170 draugovių) per dvi 
dienas surinko daugiau 40.000 skardinių maisto 
alkaniems šelpti.

CO
AUSTRALIJOS skautų sąjunga per šias Kalėdų 

atostogas rengia 14-tąją savo tautinę stovyklą. Iš toli 
atvykstantiems svečiams rengiamos ir ekskursijos į 
Naująją Zelandiją.

STOVYKLA DANGORAIŽIO VIRŠŪNĖJE. San 
Francisco miesto dangoraižio45-tame aukšte75 valandas 
stovyklavo 20skautų, iš ten per vietines radijo stotis 
perduodami žinias apie orą ir apie susisiekimą.

75 ŠVARIOS MYLIOS. Ir vėl JAV skautų 75-rių 
metų proga kitas tuntas kartu su skautėmis surinko visas 
šiukšles palei vieškelį tarp dviejų miestų. 850 savanorių 
surinko šešias tonas atmatų.

9
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LIETUVOS DAILININKAI
PETRAS KALPOKAS 1880 - 1945

Petras Kalpokas priklauso tam laikotarpiui, kuri 
galima butu pavadinti lietuviškojo meno renesansu. 
Nepriklausomos Lietuvos atstatymas sukėlė didelį 
entuziazmą vių kultūrinių veikėjų eilėse. Tarp jų 
buvo ir Petras Kalpokas. Didelę savo gyvenimo dalj 
praleido užsienyje, tačiau tuojau pat atsiliepė j 
lietuvių dailininkų šauksmą ir dalyvavo pirmoje 
lietuvių dailininkų parodoje 1906 m.

Trumpai aptariant jo kūrybą tektų pasakyti, kad jis 
buvo realistinis gamtovaizdininkas, tačiau nutapė 
eilę portretų, scenos dekoracijų ir taip pat dalyvavo 
jaunųjų tapytojų auklėjime. Daug jo kūrinių žuvo 
pirmojo pasaulinio karo audrose. Ypatingai didelis 
nuostohs, kai virš šimto darbų žuvo pakelyje į 
Berlyną.

Ailtop ortr eta s
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Nuo vilkiuko ar paukštytės iki suaugusio žmogaus — 
visi mėgsta rankdarbius. Daugiausia skulptūrų 
gaminame moliu, kartais smėliu pajūryje. Kiek sunkiau 
yra drožinėti ar dideliais įrankiais rąstą apdailinti. Tačiau 
yra visokių kitų košių, tešlų ir molių, kuriais galima 
įvairias figūras nulipdyti. Čia surašomi keli receptai, o ką 
jais lipdyti — jau kitas klausimas!

MUILO MILTELIAI. Du puodukus muilo drožlių 
dideliame dubenyje sumaišyti su ketvirtadaliu puoduko 
vandens. Rankomis maišyti ir sudrėkinti visas 
muilodrožles, kol sulimpa. Košę padėti ant lygaus 
paviršiaus ir apdailinti. Bigtas kūrinys sukietėja, kai 
keletą valandų palaikomas šaldytuve.

DRUSKOS DAŽAI. Du šaukštelius druskos 
sumaišyti su šaukšteliu skysto krakmolo, šaukšteliu 
vandens ir keliais lašais vandeninių dažų. Nudažytas 
paviršius blizgės ir bus nelygus. Jeigu norima dar 
šiurkštesnio, bet blizgančioj paviršiaus, vietoj druskos 
įmaišyti smulkaus smėlio ar žvyro.

BLIZGANTYS DAŽAI. Sumaišyti vienodus kiekius 
vandeninių dažų (skystų) ir baltų (vandens pagrindu) 
klujų. Nudažius skulptūrą, leisti gerai išdžiūti. Paviršius 
tikrai žibės.

PJUVENŲ MOLIS. Suplakti 1 puoduką sausų klijų, 
naudojamų sienoms popierių apklijuoti (su 2 puod. 
vandens. Pridėti4puod. pjuvenų, rankomis maišyti.įdėtiį 
plastikinį maišelį, kad per 8 — 12 vai. pjuvenos galėtų 
drėgmės prisisunkti. Šis molis apdirbamas šlapiomis 
rankomis. Skulptūrą pagaminti iš vieno gabalo, nes 
meišeis sujungti du molio kukulius į vieną. Džiūsta pora 
dienų. Dažyti vandeniniais dažais.

y.s. Č. Kiliulis ir kun. A. Žilinskas

PIRŠTINIAI DAŽAI. Pusę puod. krakmolo ištirpyti 
šalto vandens pusę puod. Pridėti pusantro puod. 
verdančio vandens, maišyti, kol praskaidrės. įdėti pusę 
puod. muilo drožlių (tokias galima pirkti skalbiniams) ir 
maišyti. Nuimti nuo ugnies. Atvėsus įdėti šaukštą 
glicerino ir maisto dažų kelis lašus.

KRAKMOLO MOLIS. Pusėje puoduko vandens 
įmaišyti puoduką druskos ant ugnies, nuolat maišyti dvi 
minutes. Atskirai sumaišyti pusę puoduko krakmolo ir 
ketvirtadalį puod. šalto vandens. Nuėmus druskos 
skiedinį nuo ugnies, įmaišyti šaltą krakmolo košę. Labai 
gerai sumaišyti, o kai atvės, rankomis toliau minkyti. Čia 
vėl reikia šlapių rankų, kad skulptūros paviršius būtų 
lygus. Galima suploti tarp dviejų vaškinio popierio lakštų 
(ir lentučių), išpiaustinėti figūras peiliuku. Jei kūrinys 
didelis, įbesti skylučių, kad geriau džiutų. Po poros dienų 
galima nudažyti vandeniniais dažais, o šiems išdžiūvus — 
laku ar nagų dažais, kad blizgėtų.

DRUSKOS MOLIS. Sumaišyti 4 puod. druskos ir 
pusantro puod. vandens (pirštais). Galima daugiau 
vandens pridėti, jei per kietas ’’molis”. Nudailinti 
skiulptūras ar figūras, kepti 1 vai. 350 F laipsnių 
temperatūroj. Kip pyragaičius, taip ir šiuos ’’kepsnius” 
patikrinti dantų krapštuku. Kai atvėsta, galima dažyti ir 
rpipurkšti laku.
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TUNTININKU 
KONFERENCIJA

DRUSKOS MOLIS,(Kitas receptas). G erai kaitinti 3 
ar 4 min.2 puod. druskos\irdu trečdalius puod. vandens. 
Nuimti nuo krosnies. Atskirai sumaišytą 1 puod. 
krakmolo ir pusę puod. vandens įpilti į karštą druskos 
skiedinį. Vikriai maišyti. Košė arba molis turėtų būti 
maždaug kieta kaip gera tešla, pašildyti neperkaršta 
ugnimi, kol pasidaro tinkamas molis. Nereikia košės 
šaldytuve laikyti, bet galima įvynioti į plastikinį maišelį— 
ilgai stovės. Iš šio recepto išeina beveik 1 kg. (kone 2 
svarai) molio. Abu druskos moliai lengvai apdirbami, 
kuo daugiau minkomi. Rankas— pirštus reikia sudrėkin
ti.

STEBUKLINGAS MOLIS. Du puod. druskos 
sumaišyti su dviem trečdaliais puod. vandens, nesmarkiai 
šildyti ir maišyti ( 3—4 min) Nuimti nuo krosnies. Įpilti 
anksčiau paruoštą krakmolo skiedinį(l puod. krakmolo, 
puse puod. šalto vandens). Vikriai maišyti. Jeigu košė 
nesukietėja (lyg gera tešla)] dar minutę pašildyti ir 
maišyti. Minkyti kaip tešlą duonai ar kietesniems 
pyragaičiams. Išeina700 gr. molio(l —trijų ketvirtadalių 
svaro).! Galima ilgai laikyti, jei įvyniota į plastiką. 
Spalvas galima įmaišyti į kaitinamą košę arba nudažyti 
jau pagamintus papuošimus. Kūriniai išdžiūsta per 36 
vai. Arba galima džiovinti iki 350 F įkaitintoje orkaitėje 
(bet išjungus krosnį). Išdžiūvusias skulptūras galima 
stikliniu popierių aplyginti.

POPIERINĖ KOŠĖ. Sudraskyti laikraštinį popierį į 
kąsnelius, įmerkti vandens ir miltų mišinyje keletą dienų, 
kol iš kaspinų ir skysčio išeina tkra košė. Lipdyti kaip 
molį, j Jeigu j norima, galima paviršių apdailinti pop
ieriaus primirkytais kaspinais (gali būti ir spalvotas 
minkštais popietis). Jeigu gaminamos maskės ar lėlės, 
aplipdyti pripūstą balioną, ištaukuotą dubenį, riebalais, 
apteptą lemputę ar kt. Nudažyti išdžiūvus.

PIRŠTINIAI DAŽAI. (Kitoks receptas-. Sumaišyti ir 
išplakti krakmolo skiedinį sy muilo milteliais. Įdėti 
vandeniniė dažų ar maisto dažų spalvai.

PIRŠTINIAI DAŽAI. (Trečias receptas). Keptuvėje 
ar lėkštame puode sumaišyti pusę puod. krakmolo ir tris 
ketvirtadalius puod. šalto vandens. Atskirai įmerkti 
maišelį beskonio želatino ketvertį puod. šalto vandens. 
Du puodukus kašto vandens įmaišyti į krakmolo mišinį ir 
kaitinti ugnimi, kol košė pradeda virti. Nuolatos maišyti. 
Nuimti nuo krosnies, įmaišyti želatinos košę. P ridėti pusę 
puod. muilo miltelių ar drožlių ir maišyti, kol ištirps. 
Padalinti į dalis, tiek, kiek spalvų reikės. Į kiekvieną 
puoduką įmaišyti šaukštelį dažų miltelių (pvz. 
drabužiams dažyti) ar šaukštą skystų vandeninių dažų. 
Dažus galima aklinai uždengti, kad neišdžiūtų.

NAMINIAI KLIJAI. Įkeptuvę ar lėkštą puodą įdėti 
ketverti puod. krakmolo ir įmaišyti tris ketvirtad. puod. 
šalto vandens. Įmaišyti dar šaukštą acto ir du šaukštus 
saldaus(kukurūzų) sirupo. Kaitinti ant vidutinės ugnies, 
maišyti, kol košė sutirštėja. Nuimti nuo krosnies . 
Atskirai tris ketvirtadalius puod. šalto vandens ir 
ketvirtadalį puod. krkmolo, ir šį mišinį pamažu įleisti į 
karštą košę. Įlašinti kelis lašus kriaušlapės aliejaus (angį, 
’’wintergreen”). Laikyti gerai užsuktame stikle. Klijai dar 
truputį sušoka per parą. Galima naudoti kelis mėnesius. 
Iš šio recepto išeina pusantro puoduko klijų.

BULVINIAI KAROLIAI. Supiaustyti bulves ir 
apdailinti. U žmauti ant iešmų( mezgimo virbalų ar pan.). 
Išdžiovinti kelias dienas, numauti nuo virbalų. Nudažyti 
blizgančiais dažais (žr. ankstyvesnius, receptus). 
Padžiovinti 8 — 12 vai. Suverti karolius. Vietoj bulvių 
galima obuolius',arba bet kurį molių.

2
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PRIE STALO
ŽMONĖS VALGO: Kirviais kapoja, mentim suvolio 

ja ir šulinin sumarmalioja.

STIKLINĖ: Graži daili mergaitė, visi bučiuoja jai į 
burnelę.
PEILIS: Pusė geležies, pusė medžio, medį ėda.

ŠAUKŠTAS: Penki vyrai vieną rąstą neša. Ežeras be 
krantų, laivas be irklų. Antis ežere, uodega krante.

DRUSKA: Nors nevalgomas, tačiau visi valgo.

RIEŠUTAS: Iš kaulelio brakšt, į burnelę šmakšt.

MEDUS: Ne žmogaus padarytas, o gardumas neap
sakytas.

VYŠNIOS: Daug raudonų mergelių linguoja 
linguonėje šakolių.

PIENAS: Baltas, bet ne sniegas, skystas, bet ne 
vanduo.

KIAUŠINIS: Daili bačkelė be jokių lankelių.

OBUOLYS: Apskritas kaip kubiliukas, uodegoj 
šakaliukas.

DUONA: Peiliais piausto — kraujo nė lašo. Kitus 
maitina, pats nieko nevalgo.

GRYBAS: Turi kepurę, bet pats be galvos. Turi vieną 
koją, bet be bato ant jos.

SLYVA: Melsvas kiaušinukas, kaulinis pilvukas.

MORKA: Geltonas vyrelis, žalia barzdelė.

MUSĖS: Ežeras ant stalo, žvejai aplinkui.

SVOGŪNAS: Neturi dantų, kanda ligi akių. Nuo 
vieno jaučio dešimt kailių lupa.

GAMTOJE
GYVATĖ: Botagas dryžuotas, samanose sur- 

anguotas.

GULBĖ: Balta neskalbta.

PELĖDA: Akys kaip ratai, saulės nemato.

TINKLAS: Lino liemuo, akmens šaknys, medžio 
viršūnė.

ŽIOGAS: Mažutis spirgutis dideliais žingsniais eina.

ARKLYS: Du bėga, du veja, šeši šimtai švilpia.

VĖŽYS: Po ledu žirklės.

GAIDYS: Burnelė kaulinė, barzdelė mėsinė.

GAMTA: Vasarą žaliuoja, žiemą baltuoja.
ŠEj^ĖLIA: Per vandenį eidamas neprigeria, per ugnį 

nesudega.

VĖJAS: Ėjo, ėjo ir vietos neturėjo.

Debesys: Kai mėlyna — juokias, kai pilka — verkia. 
Juodas jautis dangų laižo.

MĖNULIS: Vidury dvaro blynas karo.

SNIEGAS: Baltas drabužis žemę kloja.

ROGĖS ANT SNIEGO: Dvi sesutės sviestą laižo,

LEDO VARVEKLIAI: Galva nesiekia žemės, ko
jomis stogą remia.

AKMUO: Nei gema, nei auga, nei miršta, bet yra.

ŽEMUOGĖLĖ: Žalia kojytė, raudona galvytė.

OBELIS: Vėjas pučia, pati juda, vaikai linguoja.

BERŽAS: Aukštas senis balta oda kas pavasaris 
pienelio duoda.

MEDIS: Jaunas žaliuoja, pasenęs žemyn griūva, 
mirdamas į dangų lekia.

ĄŽUOLAS: Šakotas šakotinės, visos šakos su lizdais, 
visi lizdai su vaikais.

RASA: Mėnuo matė — nepasakė, saulė k<lė ir 
surinko.

EŽERAS: Laukas be žolės.
UPĖ: Sidabro juosta laukais, pu omis vingiuoja.

ĮVAIRENYBĖS

AUDŽIA: Kala kartą ir ne porą, ir sukala tankią 
tvorą.

ŽIEMA: Be kirvio, be grąžto padirba tiltą.

METAI: Dvylika brolių turi vieną juostą.
SAVAITĖS DIENOS: Septynios sesutės vienoj lovoj 

guli. į
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LIEPSNELIŲ-
AGUONĖLiy

VADOVEI

Tu švelniausias žiedas skautų atžalyne, 
Tu vaiski liepsnelė būsimų laužų, 
Dievų ir Tėvynę fe širdelė myli, 
Artimui mes tieskim rankutes kartu.

Irena Šerelienė
Lietuvių Skaučių Seserijoje jau 

seniai yra prigijusios pačios 
mažiausios Seserijos narės — 
liepsnelės. Jau prieš 20 metų 
Chicagos „Aušros Vartų" skaučių 
tunto stovykloje Rakė buvo subur
ti pirmieji „Nykštukai". Clevelan- 
do „Neringos" skaučių tunte 
beveik prieš tiek pat metų vešliai 
pradėjo klestėti „Aguonėlės". 
Įdomu ir reikalinga būtų išgirsti iš 
kitų vietovių vadovių, kada 
liepsnelių užuomazga buvo 
pradėta jų vietovėse ir kokiais 
vardais buvo pasivadinusios.

Oficialiai LSS Pirmija liepsneles 
patvirtino 1984 m. gruodžio 18 d. 
Tai priešmokyklinio amžiaus, 4-6 
metų lietuvaitės, tėvelių atvestos ir 
Įrašytos j Lietuvių Skaučių Seseri
jos šeimą. „Tikslas — sudaryti 
progą lietuvių priešmokyklinio 
amžiaus vaikams sueiti, 
susidraugauti ir pradėti žengti 
skautiškuoju keliu. Vadovės globo
je liepsnelės piešia, spalvoja, karpo, 
daro paprastus rankdarbius, 
žaidžia lavinimosi žaidimus, 
ratelius, mokosi lietuviškų dainelių 
ir eilėraščių." (Liepsnelių-giliukų 
veiklos gairės). Liepsnelių 

programą tvarko Jaunesniųjų 
Skaučių Skyrius.

Mūsų visas skautavimas 
remiasi vieneto vadove: kiek ji bus 
kūrybinga, išradinga, gerai 
nusiteikusi, kiek ji bus lietuviškai 
stipri, tokios bus ir jos vedamos 
sesės, šiuo atveju — liepsnelės. 
Neišsakytinai didelė atsakomybė! 
iela sese, ar girdi?

Labai puikus Kazio Binkio 
eilėraštis, taikliai apibūdinantis 
mažąsias seses, liepsneles- 
aguonėles:

Ugniaspalvės aguonėlės . . . 
Visas kraštas — vienos gėlės! 
Ar čia žemė, ar čia rojus? — 
Ugniaspalvės aguonėlės — 
Tik liepsnojąs, tik liepsnojąs . . .

Čia dar vienas eilėraštukas, 
kurį (kaip ir pirmąjį), galima 
įscenizuoti ar tik padainuoti. 
Nereikia daug drabužių — 
raudonos gėlės, nykštukų kepurės, 
eglės spygliai, gėlių dulkės . . .

MŪSŲ VIRĖJAMS

Kartais valgytojams sunku at
siminti įvairius lietuviškus valgių, 
virtuves įrangų ir valgio gamybos 
būdų pavadinimus. Bet virėjai ir 
virėjos, kurie nuolat su maistu ir 
maisto gaminimu užsiima, gali pa
tobulinti savo lietuviškąjį žodyną.

Sąrašėlyje pirmasis žodis yra 
lietuviškai tinkamas, o antrasis (ar 
antrieji) žodžiai — nevartotini, 
nors ir dažnai lig šiol girdimi:

Sultinys — buljonas, kukuliai 
- kleckai, padažas -sosas, plokš
tainis — kugelis, mišraine — vini- 
gretas, mėsos vyniotinis — rolia- 
das, drebučiai - želatinas, jello, 
šaltiena — košeliena, didžkukuliai - 
cepelinai, virtinukai - koldūnai, 

Nijolė Jankutė-Užubalienė 
(Melodija — „Anoj pusėj už 

upelio . . .")

Pasakysiu pasakėlę, kaip nykštukai 
pieną gėrė:

Po lašiuką, kliuku-kliuku iš 
mažyčių puodeliukų.

Tie mažyčiai puodeliukai buvo 
ąžuolo giliukai.

Stalas lapeliu apklotas buvo 
baravyko kotas.

O ant stalo dar ragaišis, ka^l 
skanesnės būtų vaišės.

Eglės spygliu suraikytas, gėlių 
dulkėm nubarstytas.

Taip nykštukai ten puotavo ir 
linksmas dainas dainavo.

Barzdas glostė, valgė, gėrė! Ak, 
nutrūko pasakėlė! . . .

Jums pasiruošusi padėti, 
v.s. Janina Mikutaitienė 

Didžioji Liepsnelių Vadovė 
4455 So. Washtenaw Ave.

Chicago, IL 60632

muštinis — bifštekas, troškinys — 
guliašas, pjausnys - šnicelis, 
kiaulienos muštinis — karbonadas, 
bandele — bulkute, boba - babka, 
maltiniai ar maltinukai — kotlietai, 
hamburgeriai, dubuo - bliūdas, 
kop Ostainiai - balandel iai, sultys - 
džiūsas, sviestainis - buterbrodas, 
riestainis - (tokia bandele), pet
ražole - petruška, nugarine — fi
let, razina - razinka, žagareliai - 
krustai, šakotis — baumkuchenas 
arba raguolis, tyre — sirupas, uo
giene - džemas, marmeladas, už- 
keptinis, apkepas — kaserole, 
spurgos - koldūnai, raviolis, įda
ras — kamšalas, grietine — Smeto
na, javainiai ar dribsniai —cerea- 
las, gruzdinti - duoną pakepinti 
(toast), troškinti - šutinti, ąsotis 
— uzbonas.
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IŠ „SKAUTŲ AIDO"
VIRTUVĖS

. „Skautų aido" redakcija kas 
mėnesį prikepa straipsnių ir 
piešinėlių. Kai nusibosta 
laikraščiui medžiagą kepti, 
redakcija persikelia į virtuvę virti, 
kepti, šutinti, apkepti, prikepti, 
sukepti, užkepti, pakepti, įkep
ti .. . Jeigu šį „Skautų aido" 
numerį skaitytojai gaus, tai žinos/ 
kad šie grynai lietuviški valgiai 
buvo sveiki ir maistingi.

Avižinių dribsnių pyragėliai
Sausainiai vieni

mėgstamiausių. (Atsiminti 125 g 
yra maždaug 1/4 svaro). Sumaišyti 
125 g baltų miltų, 125 g cukraus, 
125 g tirpyto sviesto, 125 g ar kiek 
daugiau avižinių dribsnių, 125 g 
riešutų (kapotų) arba razinų arba 
uogienės pora šaukštų (pastaba: 
kepant krosnyje ar ant ugnies 
uogienė nesudega). Neužmiršti 
įdėti kepimo jiltelių, maždaug 
arbatinį šaukštelį. Išmaišyti. 
Pagaminti kukuliukus, paliekant 
didelius tarpus sudėti į išteptą 
skardą ir kepti 15 min. ar daugiau 
vidutinio karščio krosnyje (375 F). 
Pabaigus galima užbarstyti 
miltinio cukraus arba pateki 
sviestu.

Meduoliukai
Tešla: 200 g (pusė svaro) 

medaus, tiek pat margarino ar 
sviesto, 2 kiaušiniai be lukštų, 2 
šaukštai rūgščios grietinės, 1 
šaukštelis kepimo miltelių, 1 ar 2 
šaukšteliai maltų cinamonų ar 
gvazdikų. Iškočioti išminkytą 
tešlą, stikline ar formele išp
jaustyti pyragaičius. Kai kurie 
mėgsta prieš kepant įspausti 
riešutą ar keletą razinų. Kepti, kol 
pagelsta.

Varškės ir sūrio apkepas
„Skautų aido" redakcija 

paprastai valgo tik saldumynus, 
bet moka -ir paruošti kitų 
tradicinių lietuviškų valgių. 500 g 
(apie svarą) varškės sumaišyti su 
trim išplaktais kiaušiniais ir 200 g 
virto kumpio (smulkiai sup
jaustyto). Druskos pagal skonį, 
nors iš tikrųjų nereikia. Sudėjus į 
formą, uždėti sviesto gabaliukų. 
Kepti 50 min. vidutiniame karšty
je.

Ryžiais įdaryta višta
Gali būti, kad senovės lietuviai 

daug ryžių nevalgė, bet valgė 
įrairiausius grūdus ir javus. Tačiau 
šiandien lengviau rasti ryžius, 
kurių 300 g išvirti piene (kad 
neprisviltų!). Į išvirtus ryžius 
įmaišyti sviesto, 3 virtus 
kiaušinius (sukapotus!), pakepintų 
svogūnų.. Įkišti į nekeptą vištą ir 
kepti.

Barščiai su salieru
Lietuviškų barščių yra labai 

daug rūšių, šiam reikia smulkiau 
supjaustyti kopūstą. Išvirti vieną 
litrą sultinio (arba išleisti sultinio 
kaladėlę). (Sultinys yra kas 
anksčiau buvo buljonas). Dar 
atskirai išvirti kelis burokėlius ir 
juos sutarkuoti ar smulkiai 
sukapoti. (Žinoma, burokėlius 
reikia pirma nulupti arba iš skar
dinės išimti). Dar atskirai 
sutarkuoti 1 salierą (nebent labai 
patinka, tai 2 šakas), 1 morką ir 1 
svogūną, pakepinti riebaluose. 
Supjaustyti 1 ar 2 bulves (pagal 
dydį). Sudėti bulves, salierą, 
morką ir svogūną ir išvirti. Tada 
įdėti kopūstus ir burokėlius ir 
sultinį ir vėl užvirinti. Įdėti 
rūgščios grietinės, petražolių 
pabarstyti. Kiti prieskoniai 
anksčiau įdedami pagal virėjo 
skonį (ne virėjo skonį, o barščių 
skonį), pvz. pipirų, pastarnoką, 
porą. Valgyti pasikviesti draugų, 
nebent šeima didelė, nes šis recep
tas lietuviškai dosnus.

Troškinti agurkai
Nulupti 4 šviežius agurkus 

(lupame nuo storojo galo, nes 
plonasis ir tamsesnis galas yra 
kartesnis). Supjaustyti išilgai ir 
gan plonai, užbarstyti druskos, 
palikti pusę valandos. (Tuo tarpu 
galima užvalgyti avižinių dribsnių 
sausainiu arba paruošti vištai 
ryžius). Keptuvėje kepti vieną 
sukapotą svogūną, kai šis 
pageltonuoja, sudėti agurkus, 
pakepinti. Įberti šaukštą miltų, 2 
šaukštus grietinės ir užvirinti. 
Valgoma su mėsa.
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Obuolių putėsiai
Redakcija negali atsitraukti 

nuo saldumynų! Virinti obuolių 
košės 800 g kol sutirštėja (arba 
pasigaminti obuolių košės iš 800 g 
obuolių, išėmus sėklides, nulupus 
ir iškepus ir pertrinus). Į masę 
įdėti 200 g (pusę svaro) cukraus, 
du pakelius drebučių miltelių 
(„Jello"), 4 kiaušinių baltymus ir 
plakti iki purios masės. Jei reikia 
įdėti vandens, įdėti truputėlį, kad 
būtų galima plakti. Įdėti į 
dubenėlius ar taures. O kiaušinių 
trynius pataupyti kitam receptui 
arba žalius išgerti.

Šis pyragas gan baisiai atrodo, 
todėl originalų senovinį lietuvišką

Duonos tortas

Žuvies apkepas su bulvėmis
Ištepti kepimo indą (riebalais, 

ne uogiene!), pabarstyti druskos, 
įdėti 6 smulkiai supjaustytas ar 
sutarkuotas bulves. Ant bulvių — 
nedideliais gabaliukais supjaustytą 
svarą (pusę kg) žuvies, apibarstyti 
1 supjaustytu svogūnu, pabarstyti 
pipirų, apibarstyti javainiais, 
apdėti 50 g sviesto (gabaliukais 
pora šaukštelių), pirma kepti 
smarkiau, tada lėčiau. Nors daug 
supjaustyta ir apibarstyta, išeina 
labai skanus ir patrauklus kepinys.

receptą pataisome, įdėdami gerą 
puoduką kakavos. Surinkti senos 
duonos, kepalų plutas ar galiukus 
arba girai paruošti naudotą duoną. 
(Kiekis nelabai svarbus, nes duona 
jau iškepta, torto nesugadins). 
Atskirai ištrinkti 5 kiaušinių 
trynius su 100 g cukraus (ketvir
tadalį svaro) ir 1 ar z šaukšteliais 
maltų cinamonų ar gvazdikų ar 
kitų prieskonių. Įmaišyti šį mišinį į 
duoną, kuri jau drėgna (jei iš giros 
gamybos) arba sudrėkinta pienu ar 
saldžia grietine. Tada visą tešlą 
padalinti pusiau, vieną dalį išdėti į 
riebalais išteptą keptuvę (indą), 
išlyginti ir užpilti tų 5 kiaušinių 
išplaktus baltymus. Uždėti antrą 
duonos „tešlos" dalį. Galima 
užbarstyti razinų. Jeigu duona 
labai skysta, įdėti šaukštą 
krakmolo (pirma išleidus keliuose 
šaukšteliuose šalto vandens). Kep
ti, kol gan sausa.

K. Vaičiulytės pieš.
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SKAUTIŠKI KLAUSIMAI SAU
Romuvos XXII-oje stovykloje skaučių susimąšty- 

mo vakarui būrelis skaučių paruošė klausimus apie 
skautiškumą ir apie santykius su tėvais.

SkautiSkumas

1) Ar šiandien padariau gerą darbelį?
2) Ar aš buvau draugiška kitiems?
3) Ar aš padėjau kitam/kitai?
4) Ar aš buvau taupi?
5) Ar aš klausiau viršininkų?
6) Ar aš kalbėjau lietuviškai?
7) Ar aš palikau šiūkšliųpastovykieje?
8) Ar aš buvau mandagi kitiems?
9) Ar aš esu kukli?
10) Ar aš šiandien melavau?
11) Ar aš esu ištikima Dievui ir Tėvynei?
12) Ar aš buvau blaivi?
13) Ar aš kaip nors vandalizavau gamtą ar artimo 

daiktus?
14) Ar aš buvau linksma?
15) Ar aš sutikau padaryti, ko norėjo kiti, nors 

ir man nepatiko?
16) Ar aš mėginau Išmokti, ką kiti mus mokė?
17) Ar aš bendradarbiavau su kitais?
18) Ar aš nuskriaudžiau kitą žmogų?
19) Ar aš dalinausi su kitais?
20) Ar aš esu tvarkinga?

Santykiai su tėvais

1) Ar aš klausiau, ką tevelia! sako?
2) Ar aš klausau, ką jie sako, kai jų ten nera?
3) Ar jiems padėčiau, jeigu jie turėtų problemų?
4) Ar aš jiems meluoju?
5) Ar aš atsi kalbinei u, kai kas nors man 

nepatinka?
6) Jei turėčiau problemą, ar eičiau pas juos?
7) Ar aš priimu jų patarimus?
8) Ar atsiprašau, kai blogo padarau?
9) Ar aš tėvelius myliu?
10) Ar aš padedu su darbeliais, kad jiems nebūtų 

taip sunku?
11) Ar aš paimu jų daiktų nepasiprašiusi?
12) Ar aš galėčiau atsilyginti už viską, ką jie yra 

man davę?
13) Ar aš atlieku darbelių neprašyta?
14) Ar aš j iems pasakau, kur aš einu, kad j iems 

nereikštų rūpintis?
15) Ar aš ant jų supykstu, kai jie padaro klaidų?
16) Ar aš j iems padarau nereikalingų rūpesčių?
17) Ar aš prie jų nemandagiai elgiuosi?
18) Ar aš prašau perdaug dalykų, be kurių aš 

galėčiau apsieiti?
19) Ar aš noriu iš jų pinigų?
20) Ar aš norėčiau būti kaip jie, kai užaugsiu?
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TUNTININKU KONFERENCIJA
spalio 12-14 d.d. ROCK CREEK, OHIO

v.s. kun. A. Saulaitis
V Bacevičiaus nuotraukos

Vadovai tuntininkų konferen
cijoje: ASS pirm. K. Ječius, VS S. 
Gedgaudienė, VS K. Matonis, VS

pav. M. Vasiliauskienė, US pav. A 
Senkus s. G. Plačas praveda pašnekėsi
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TUNTININKU KONFERENCIJA

18

Popiežius Jonas Paulius II 
suteikė garbės žymenį — šv. 
Silvestro ordiną — v.s. Antanui 
Saulaičiui, kuris skautauja nuo 

j 1920 m., už jo nuopelnus lietuvių 
jaunimui. Tokie pat žymens 
suteikti dviem kitom lietuvių 
organizacijom per jų įžymius 
narius 1985 Pasaulinių jaunimo 
metų proga — ateitininkams ir 
Lietuvos vyčiams.

V.s. Saulaitis redagavo „Skautų 
aidą" Lietuvoje 10 metų ir išeivijoje 
6 m., buvo LSS pirmininkas 9 m., 
pravedė ir vadovavo vadovų 
lavinimo kursams, Tautinėms bei 
jubiliejinėms stovykloms, daug 
bendradarbiavo spaudoje. Vienas 
iš Lietuvių Bendruomenės steigėjų 
JAV.

Sveikiname ir džiaugiamės, 
linkėdami sveikatos ir skautiškos 
nuotaikos!

*****#**#*#***##**##***##*#<<^#4*A

<> Vienintelis būdas turėti draugą !;
I— būti draugu |
f R. W. Emerson 1803-1882 |

4
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SKAUTIŠKOS
SANTRUMPOS

Skautiškoje spaudoje dažnai 
matome sutrumpintus žodelius, 
išreiškiančius skauto ar skautės 
laipsnį, pareigas, šaką.

ŠAKOS

vilk. — vilkiukas 
paukšt. — paukštytė 
sk. — skautas, skautė
prit. sk. — prityrusieji skautė, 

prityręs skautas
j. sk. — jūrų skautas, skautė
s. v. kand. — skautas vytis kan

didatas
s. v. — skautas vytis
vyr. sk. — vyresnioji skautė
t. n. — tikroji narė (ASD —

Akademikių skaučių draugovės) 
fil. — filisteris (akademikas 

skautas, baigęs mokslus).

VIENETAI IR KT.

dr-vė — draugovė
t. — tuntas
viet. — vietininkija
raj. — rajonas 
LSB — Brolija 
LSSes. — Seserija 
LSS — Lietuvių Skautų Sąjunga 
pat. 1. — patyrimo laipsnis 
spec. — specialybė

PAREIGOS

paskilt. — paskiltininkis,-ė 
skilt. — skiltininkas,-ė 
adj. — adjutantas,-ė 
draug. — draugininkas,-ė 
tunt. — tuntininkas,-ė
VS pav.—Vyriausio skautininko (- 

ės) pavaduotojas (-a)
VS — Vyriausias skautininkas,-ė 
pirm. — pirmininkas 
sekr. — sekretorius,-ė 
ižd. — iždininkas,-ė 
koresp. — korespondentas,-ė

VYRESNIŠKUMO LAIPSNIAI

psl. — paskiltininkas,-ė
si. — skiltininkas,-ė
v. si. arba vyr. skilt. — vyresnis 

skiltininkas,-ė
valt. — valtininkas,-ė
vyr. valt. arba v. v. — vyr. 

valtininkas,-ė
ps. — paskautininkis,-ė
s. arba sktn. — skautininkas,-ė 
v.s. — vyresnysis skautininkas,-ė 
j- — jūrų

«£$<$$$$$
Sugaukime valandą, kuri ateina, 
nesivykin-.e jos, kai ji išeina.

Šekspyras
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NERINGOS IR PILĖNŲ TUNTŲ 
1985 METU 

VASAROS STOVYKLA
V. Bacevičiaus nuotraukos

Šią vasarą įvyko Clevela 
Neringos ir Pilėnų tuntų 35 metų 
sukakties jubiliejinė stovykla. 
Stovykla vyko nuo rugpjūčio 
11 dienos iki* 18-tos dienos. Buvo 
parinkta graži amerikiečių skautų 
stovyklavietė — McKinley Scout 
Reservation, Lisbon, Ohio, apie 100 
irylių j pietus nuo Clevelando.

Visiems stovyklautojams atvykus 
į .stovyklą pradėjome statyti 
palapines — mūsų laikinus namus 
savaitei. Pasistatę palapines ir įrengę 
pastovykles ėjom pasimaudyti 
baseine, vakarienę pavalgyti ir 
vėliavas nuleisti.

ps. Julija Taorienė įteikia dovana

■;J, d

Pirmame ' stovyklos vėliavų 
nuleidime stovyklautojai susipažino 
su stovyklos vadovais. Pilėnų 
stovyklos viršininku buvo ps. 
Vytautas Staškus, komendantu — s. 
v. vsl. Linas Puškorius, ūkio vadovu 
—■ ps. Gintas Taoras, vilkiukų 
draugininkas — ps. Aleksas 
Spirikaitis, skautų draugininkas — 
si. Maris Kampe, prityrusių skautų 
draugininkas — Remigijus 
Belzinskas, iškylas ir dainavimą

ranger Boz 

pravedė si. Linas Biliūnas, vandens 
sargyba — psl. Antanas Taraška, 
slaugė — ps. Rauda Gelažienė ir 
rankdarbių vadovė — p. Barbora 
Taraškienė.

Pirmąją stovuyklos dieną su 
laužu, kuris įvyko prie ežerėlio.

Atsikėlus pirmadienį mus sutiko

Komendantas v.si. Linas 
Puškorius, virš. ps. Vytautas 
Staškus ir draugininkas s. R. 
Belzinskas
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Prityrę skautai iškylojeP. B. Taraškienė moko siuvimo

Pilėnų stovyklos virš. ps. Vytautas 
Staškus

meno si. Paulių Tallat-Kelpšą

ps. Aleksas Spirikaitis su 
vilkiukais

.v.s. V. Jokūbaitis instruktuoja 
prityrusius skautus

gražus oras ir šviečianti saulė. S kautų 
ir prityrusių skautų uždavinys šiai 
dienai įruošti pastovyklės įrengimus 
ir vartus. Dar prieš pietus visi skautai 
nuėjo šaudyti į taikinius su22 kalibro 
šautuvais. Tiksliausiam skautui buvo 
duota premija. Rimas Biliūnas laimė
jo iš skautų, o Paulius Tallat-Kelpša 
buvo tiksliausias prityręs skautas. 
Dienų baigėm su laužu.

Antradienį mus prikėlė labai 
šaltas rytas. Diena buvo paskirta 
vandens sportui. Visos dienos 
užsiėmimai vyko baseine ir prie 
ežero. Turėjome plaukimo varžybas 
ir vandens polo žaidimus. Išmokome 
kaip skuba nardyti, plaukti
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P- R. Kunevičius instruktuoja

Rimas Gaižutis leidžiasi su virvės 
pagelba

Si. Linas Biliūnas

baidarėmis, ir pasistatyti plaustus. 
Vėliau lenktyniavome plaustais per 
ežerą. Bigėm dieną su Brolijos laužu.

T rečiadienis ir ketvirtadienis 
buvo paskirti iškyloms. Vilkiukai 
turėjo sunkiausią iškylą; jie turėjo 
apeiti stovyklos ribas ir apsaugoti 
stovyklą kol vyresnieji iškylavo už 
stovyklos ribų.

Skautai iškylavo pagal upę, šešias 
mylias. Skautams per dumblą reikėjo 
vaikščioti, nes pakeliui užėjo smarki 
audra, per kurią aplijo visus.

Prityrę skautai plaukė 
baidarėmis. Upėje buvo labai mažai 
vandens. Tad reikėjo daug sykių 
sustoti, išlipti ir traukti baidarę per 
akmenis. Audros metu reikėjo net 
penkis sykius sustoti nes per smarkiai 
lijo, o su lietum buvo perkūnas ir 
žaibai. Vakare skautai ir prityrę 
skautai susitiko Beaver Creek State 
Parke, kur mes visi pavalgėm 
vakarienę ir pernakvojome.

Sekančią dieną skautai užbaigė 
iškylą žygiuojant dar 3 mylias. 
Prityrę skautai užbaigė iškylą irgi su 
3 mylių žygiu. Ketvirtadienio vakare 
visa stovykla nuvažiavo j Lisbon 
miestą Mišioms. Dieną baigėm 
žaidimu ’’Smulkmenų Persekio
jimas” (Trivia Pursuit), kurį mums 
paruošė ps. Vilija Nasvytytė.

Penktadienis buvo paskirtas 
lietuviškų papročių išmokimui. Tą 
dieną • susipažinome su įvairiais 
papročiais, kuriuos mums pristatė

vyr. valt. Marius Juodišius

stovyklos vadovai. Turėjome ir 
konkursą.

Po pietų prityrę skautai pasidarė 
saulės laikrodžius ir dar turėjome 
progą baseine pasimaudyti.

Šeštadienį atvažiavo daug svečių. 
Po pietų įvyko Clevelando Neringos 
ir Pilėnų tunto 35 metų sukakties 
minėjimas ir vėliavų nuleidimas. 
Vakare įvyko didysis stovyklos 
laužas, kurį pravedė ps. Virginija 
Juodišiūtė, papildant Linui Bijūnui.

Jau sekmadienis, laikas važiuoti 
namo į tikras lovas. Visi sutvarkė 
palapines ir nuėjo į stovyklos 
uždarymą. Atsisveikinom iki kitų 
metų stovyklos.

P. S. Stovyklos maistas buvo 
skanus.
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BROLJ LEONĄ 
PRISIMENANT

J.v.s. Leoną Knopfmilerį 
prisimename kaip vieną iš pačių 
darbščiausių ir pareigingiaųsių 
Brolių jūriniame skautavime.

Jis buvo vaikščiojanti jūrinė 
enciklopedija, neišsemiamas 
jūrinių žinių šaltinis. Kam kas 
neaišku — viskam atsakymas buvo 
pas Brolį Leoną ...

Iki pensijos ir persikėlimo 
Floridon, Brolis Leonas dalyvavo 
veik visose jūrų skaučių-tų 
stovyklose. Jis vadovavo denio 
statymui, prieplaukos įrengimui, 
kodo vėliavėlėmis puošė denį, kolė 
vimpilus, matavo vėjo greitį, ruošė 
kanojų ir burlaivių regatas, 
kuriuose savo plonu, bet skardžiu 
tenoru per garsiakalbį skelbė 
tvarką . . .

Labai daug Brolis Leonas padėjo 
rašant Jūrų skaučių dalį „Sese, 
budėk!" knygoje. Daug gerų 
patarimų ir naudingų pastabų iš jo 
sulaukėme. Draugiškas buvo ir 
LSS Seserijos Jūrų skaučių skyriui 
— nuolat reaguodavo į Vėtrungės 
straipsnius, siuntinėdavo 
medžiagą, rūpinosi, kad jūrų 
skautės tęstų ir puoselėtų savo 
tradicijas. (Nuolat bendradarbiavo 
„Skautų aide").

Pasigęsime Brolio Leono, kuris, 
nors ir vyresnio amžiaus, iš tolimos 
Floridos visada palaikė su mumis 
ryšį, teiravosi apie mūsų darbus ir 
stengėsi padėti. Brolio Leono 
pelenai palaidoti netoli Čikagos, 
Elmhurst, IL mieste.

Sesė Dalia Bylaitienė

CLEV ELANDE

Sesė Vida Gasparienė iš Anglijos Sėdi: J. Budrienė, V. Gaspariem 
Clevelando skautininkių sueigoje. Civinskienė ir Bartuškienė

V.s. J. Budrienė įteikia dovaną sesei, Vidai

VYDŪNO JAUNIMO 
FONDAS

* Vydūno Jaunimo Fondas šiais 
metais pramato išmokėti $43,788.00.

. * Vydūno Jaunimo Fondas išleis 
K. Jurgėlos puošnią History of the 
Lithuanian Nation.

* Vydūno Jaunimo Fondas ir 
toliau rems lietuviųjaunimo studijas, 
lituanistiką ir visuomeninę veiklą.

* Paskirs 11 -tąją metinę premiją 

iškiliam lietuviui.
Visus šiuos darbus atliekame su 

labai mažu $80,451.26 kapitalu, 
kurios didžioji dalis jau yra išmokėta 
paskolomis. Šiuo norime parodyti, 
kad Jūsų kiekvienas paaukotas 
doleris buvo išmokėtas tris kartus ir 
dar bus išmokamas daugelį kartų, 
kol Vydūno Jaunimo Fondas 
gyvuos. J ūsų aukos niekada nežus ir 
jos teks tik lietuviškam reikalui. Tai 
garantuoja Illinois valstijoje 
įregistruoti VJF įstatai.
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RIVERSIDE^ |t 

605^6 Troy
IL 60629

ŠIAI
7143 So. 
Chicago,

Piešiniai ir žodžiai: v.s. A. Jakšto

— Ką darai, broli?
— Nieko nedarau.
— Ką tu darai, kai nieko nedarai?

— Kokie čia vaistai, sese gailestinga sesele?.
— Nuo galvos skausmo, broli.
_ Nuo kieno galvos skausmo? Ar mūsų vadovo? Prie kariuomenes generalinio 

štabo: — Žiūrėk, skiltininke, jie turi 
turėti labai didelį šunį! . . .

Šypsokimės drauge su 
broliu Aleksandru

Bftf. — Algis rytoj vyks į alpinistų 
iškylą! ...

— Kas atsitiko tėveliui?
Aš manau, kad jis tikėjosi 

gauti daug pinigų iš valdžios 
mokesčių įstaigos . . :

ALp(LKA)3083
---------- 1986, Nr.l
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