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MIŠO RYSIJU
Tradicinė skautų sąjungos sant

varka buvo ir yra tuntai, įsisteigę 
didesnėse.lietuvių bendruomenėse, ir 
vietininkijos — mažesnėse. Kai 
kurios sritys (pvz. Australija) teturi 
vieną tuntą ir sesėms ir broliams, 
kitos — du atskirus tuntus. Chicago- 
je yra trys sesių tuntai.

Kai lietuvių šeimos , dėl darbo, 
mokslo ir kitų priežasčių kraustosi iš 
tradicinių lietuvių centrų į „naujas” 
vietas, per tuos beveik 40 metų 
pokarinės išeivijos įsisteigė nauji 
skautų būreliai. Žmonių judėjimas 
vis didėja, ir šiaip skautiškos šeimos, 
jauni studentai atsiranda toli nuo 
tuntų, vietininkijų ar neseniai 
įsikūrusių skautų būrelių.

ligi šiol nepajėgėme įsteigti 
„korespondencinio skautavimo” 
(angliškai „lone scout”), kurį 
praktikuoja visa eilė pasaulio skautų 
sąjungų. Taip išeina, kad nemažam 
skaičiui vaikų bei jaunimo vienintelė 
proga skautauti (jeigu nepriklauso 
vietiniams skautams) yra vasaros 
stovykla.

Visų pirma tik stovykloje 
skautaujantys jaunuoliai turi'kitokią 
patirtį ir reikalavimus negu tie, kurie 
ištisus metus sueigose bei iškylose 
susirenka. Todėl ir stovyklų 
programos taip pritaikomos, kad 
proginiai stovyklon atvykę galėtų 
spėti išeiti pagrindinius patyrimo 
laipsnių bei specialybių dalykus — 
net tuos, kurie labiau atliekami žiemą 
mieste.

Antra, tarp žmonių vis kalbama, 
kad iš toliau, atskridę ar atvažiavę 
stovyklautojai galėtų būti stovyklon 
priimti be jokio mokesčio — jų 
lėktuvo bilietas galėjo būti du ar tris

kart didesnis, negu dviejų savaičių 
mokestis.
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 Trečia, kas nors turi atsiminti — 

kur nusikraustė šeima, kur užaugo 
vaikai, galintys jau patys stovyklauti. 
Reikalinga ir laiku pranešti apie 
stovyklos datas visais būdais, ypač 
per močiutes, krikšto tėvus, tetas ir 
dėdes, nes spaudoje nevisada galima 
susigaudyti — datos nekartojamos 
kiekviename numeryje, nes viešniai 
juk žino, kada stovykla įvyks.

Ketvirta, tokiu būdu atsiranda 
skautų ir skaučių stovyklose vaikų, 

>qįįĮ _ kurie neturėjo sąlygų lietuvių tarpe 
skautauti — o gi stovykla yra 
vienintelė didesnė lietuviška ben
druomenė, kurioje tie vaikai ir 
jaunuoliai gyvenime pabus (ir tie 
jaunystės metai bei vasaros greitai 
prabėga). Vietovės, kurios į stovyklas 
priima anksčiau neskautavusius, 
suranda naujų narių (pvz. Anglija, 
Australija, Brazilija). Jie susidomi 
skautiškais nuotykiais ir stovyklos 
gyvenimu. Atmintina, kad skauto ir 
skautės įžodis visame pasaulyje yra 
tas pats—todėl, jei kas jau davė įžodį 
pas amerikiečius, kanadiečius ar 
kitus, nebereikia jokio įžodžio kar
toti — nešioja tos šakos uniformą.

įZgg Penkta, prie ryšių priklauso ir 
savitarpio mainai. Daug malonumo 
suteikia proga iš Toronto nuvykti į 

Jtįįįįį? Chicagos stovyklą ar panašiai. Kar
tais tokie mainai vyksta per gimines 
ir draugus. Ar būtų kliūčių oficialiau 
ir labiau skatinti, ypač kai stovyklų 
datos nesusilieja?

Panašūs mainai praturtina ir 
vadovų pajėgumą sumaniai 
stovyklose vadovauti. Pamatoma,

kad galima kitą 
nuotaiką kurti, kitaip 
programą vesti; 
įdomių užsiėmimų 
išmokti ir juos 
pritaikyti.

Ir vis dėlto vertėtų 
pažiūrėti, ar 
negalima sugalvoti 
pavienių skautų 
skautavimo per 
mokslo metus — apie 
tai jau "Skautų aide" 
buvo smulkiau 
rašyta. Norime savo 
tarpe išlaikyti ir 
pritraukti kiekvieną, 
kurio gyvenimą 
skautavimas pratur
tintų.
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Patarnauti vienas kitam

Sutaikyti ir susitaikyti
Sugyventi šeimoje

BŪTI KRIKŠTYTU, REIŠKIA:

Priimti naujus žmones Globoti gamtą
j savo draugystę ir saugoti gyvybę

Mylėkite vienas kitą 
kaip aš jus myliu

Grąžinti rastus

Dalyvauti pamaldose

daiktus

Kukliu darbeliu 
padėti visiems
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MALDA UŽ SON Vi
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Viešpatie, išaugink man sūnų, kuris būtų 
pakankamai stiprus žinoti, kada jis silpnas, 
kuris būtų pakankamai ryžtingas 
susitelkti, kada jis yra baimėje, kuris, būtų 
nepalenkiamai tvirtas garbingame 
pralaimėjime ir kuris būtų nuolankus bei 
kilnus pergalėje.

Išaugink man sūnų, kuris norėtų pažinti 
Tave, ir kuris žinotų jog savęs pažinimas 
yra žinojimo pagrindas.

Aš meldžiu, nevesk jo lengvais 
prabangos takais, o sunkiu įtempimo keliu, 
kad jis išmoktų tvirtai stovėti audroje ir 
atjausti tuos, kurie parpuola.

Išaugink man sūnų, kurio širdis būtų 
tyra, kurio tikslas būtų aukštas, sūnų, kuris 
nugalės pirma save, negu jis sieks valdyti 
kitus, sūnų, kuris išmoktų juoktis, 
neužmiršęs verkti, kuris tiektų ateities, 
nenutraukdamas ryšio su praeitimi.

Suteik jam nuolankumą, kad jis visada 
atsimintų tikros didybės paprastumą, duok 
tikros išminties atvirą protą ir tikros jėgos 
švelnumą.

Tada aš tėvas, išdrįsiu tyliai, šnibždėti: 
"Neveltui gyvenau...'

Gen. D. MacArthur
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DIDIEJI LIETUVIAI

KRISTIJONAS
DONELAITIS

Kristijonas Donelaitis, 
žymiausias Prūsų Lietuvos poetas, 
gimė 1714 m. sausio 1 d. Lazdynėlių 
kaime, Gumbinės apskrityje, gausio
je lietuvių ūkininkų šeimoje. Anksti 
mirė jo tėvas, ir Kristijonas buvo 
motinos leidžiamas mokytis. 
Būdamas gabus, jis šalia teologijos 
mokslų mokėsi vokiečių, lotynų, 
graikų ir hebrajų kalbų, šalia 
lietuvių. Didesnių savo gyvenimo 
dalį buvo evangelikų klebonas 
Tolminkiemyje. Šalia savo 
bažnytinių pareigų pats dirbdavo 
savo ūkyje, gamindavo muzikos

Šis nežinomo dailininko pieštas Donelaičio 
atvaizdas gal būt artimas į panašumą. Esą 
dailininkas kalbėjęs su žmonėmis, kurie 
Donelaitį pažinojo.

instrumentus, skaitydavo literatūrų 
ir rašydavo.

Išbuvęs klebonu 37 metus, 
Donelaitis mirė 1780 m. vasario 18 d. 
Tolminkiemyje.

Donelaitis parašė šešias 
pasakėčias, gerai žinomas dar jo 
laikais, bet daugiausia jis žinomas 
savo didaktine poema „Metai”, kuri 
yra apie 3000 eilučių ilgumo ir 
padalinta į keturias dalis — 
Pavasario linksmybės, Vasaros dar
bai, Rudens gėrybės, 5 Žiemos 
rūpesčiai. Nuo pirmo šio veikalo 
spausdinimo 1818 m. Karaliaučiaus 
universiteto profesoriaus L. Rėzos,
„Metai” buvo išversti į anglų, 
vokiečių, latvių, lenkų, japonų, rusų 
ir kitas kalbas.

Tolminkiemis. Čia gyveno Kristi
jonas Donelaitis

Bendrai apie veikalų „Metai”

Metai didaktinė poema su 
gausiais, pabrėžtinai kartojamais 
doroviniais, religiniais ar tautiniais 
pamokymais. Vargstantį, bet kartu ir 
linkstantį nusidėti — tingėti, girtauti, 
keikti, niurnėti, vogti, pamėgdžioti 
„glūpus vokiečius”, ateivius 
prancūzus ar šveicarus — būrų moko 
savo padoriu gyvenimu gamtos 
gyviai, moko susipratę būrai 
(Seimas, Pričkus . . .), ir pagaliau, 
pats autorius betarpiškai. Tačiau tie 
pamokymai taip sklandžiai įterpti, 
taip vaizdingai, dažnai sąmojingai 
pasakojami, kad estetinės 
literatūrinės veikalo pusės jie nė kiek 
nemažina. Mes žavimės puikiais 
gamtos vaizdais, ypač pavasario ir 
rudens, domimės žmonių tipais, 
kurie piešiami jų pačių kalba ir 
elgesiu. Donelaičio stipri metafora 
(palyginimai, prigretinimai), drąsi 
hiperbolė (perdėjimai), ir taiklus 
epitetas (vaizdingas pažyminys) dar 
ir šiandien pirmauja be konkuren
cijos.

Galima pacituoti kaikurias 
„Metų” eilutes —

„Jau saulelė vėl atkopdama budino 
svietą

Ir, žiemos šaltos triūsus 
pargriaudama, juokės.

Šalčių pramonės su ledais sugaišti 
pagavo;

Ir putodams sniegs visur į nieką 
pavirto.

Tuo laukus orai drungni daivindami 
glosto

Ir žoleles visokias iš mirusiųjų
šaukė ...”
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Paminklinė lenta Kristijono 
Donelaičio gyvenvietėje. Vietovę 
rusų okupantai pavadino Čistyje 
Prudy. Pridėjo ir rusišką parašą, kas 
neturi jokio sąryšio nei su vietove nei 
su Kristijonu Donęlaičiu

Donelaičio žodžių žodynėlis
Kadangi kalba keičiasi, tad čia 

pateikiama Donelaičio žodžių 
paaiškinimai, kurie šių -dienų 
skaitytojui gali būti ne visiškai 
suprantami.

sopagas - batas
čestavots - pasveikintas
griekas - nuodėmė 
rokuoti - skaičiuoti 
iškada - nuostolis 
razbaininks - plėšikas 
dingodams - manydamas

glupas - kvailas

RUDIKIS JOMARKININKS
RUDIKIS kartą slaptoms į turgų bėgo medžioti.
Bet tas glūpas daikts, niekados, ant turgaus nebuvęs, 
Mislijo, kad tada dovanai tavorą parduoda 
[r taipjau šunis visus meilingus penėja.
Taip bemislydanas drąsa į miestą įbego 
[r tarp kromininkų ir kupčių greitai nulindo, 
Lygiai kaip svečias koks į Česnį viežlybai kviestas. 
Bet dabokit tiktai, kaip jam dyvinai pasidarė! 
Jis pasidrąsino į kupčiaus būdą įkopti, 
Dingodams durnai, kad ponų valgiai skaniausi; 
O jam taip drąsiai į kromo būdą bekopiant, 
Kupčius su mastu taipo per nugarą davė, 
Kad jis bekaukdams nuo trepu dvilinks nupuolė. 
Bet netoli taipjau ant turgaus kurpius eėdė jo 
Ir šikšninį visiems, kaip pratęs, sifili jo kromą. 
Štai, ir šuo slaptoms nutvėrė porą sopagų, 
Mislydamš, kur šikšna, ten ir mėsa bus padėta. 
Bet ir čia su kucium taip per sprandą jis gavo, 
Kad bevaitodams pas bekėrės būdą nušoko, 
Bet taipjau ir čia su pagaliu gavo per strėnas, 
Kad šlubuodama vos iš vietos išeiti galėjo.
O tiktai negana dar jam čėstavojimo buvo: 
Jis pasidrąsino glūpai mėsininką lankyti, 
Mislydams, kad ben ten, rasi, kokį žarngalį gausiąs. 
Taip betykodams, nasrus jau gatavus laižo 
Ir, kaip koks vagis, artyh pagriebti vis slenka, 
Bet mėsininks, tai vis gerai iš tolo matydama 
Jam bešokant jau, nukirto uodegą visą. 

tavoras - prekės 
bemyslydams - begalvodamas 
kromininkai, kupčiai - prekybininkai 
viežlybai - mandagiai 
dyvinai - nuostabiai 
trepai - laiptai

Taip čestavots jisai iš turgaus vėliai pagrįžo 
Ir česnies dyvinos bei turgaus tankiai minėjo.

Tu, išpliekts vagie, girdėk, ką pasaka sako! 
Rudikį, kaip girdi, ant turgaus laikė pęr vagį 
Ir visur vertai, kaip glūpą narą, nupliekė, 
Bet kas kaltas, sakyk, kam ima svetimą turtą ?■' 
Rods, tiesa, glūps šuo, ar būtų didis ar mažas, 
Proto netur, dėl to nereik jam grieką rokuoti, 
Ale žmogus smarkus, kitiems iškadą darydams, 
Ans razbaininks, ans klasterius budelio vertas,. 
Toks žmogus, sakau, nupelno grieką ir galges! 
Bet dar ir daugiaus iš mūsų pasakos imkis. 
Šuo glūpai, kaip naras koks, į turgų nubėgo 
Ir drąsiai, be proto, tuo išsižiojęs nutvėrė. 
Dingodams, kad jo visur jau ėdesiai laukia.
Ar geriaus tūls slunkius, žmogišką protą turėdams, 
Ar geriaus, sakau, kaip šitas Rudikis elgias?
Daug yra valkatų, kurie be darbo maitinas 
Ir kampuos belindodami tikt gatavo griebia. 
Eik, tinginy, eik dirbt, pelnykis viežlybai duoną 
Ir, ką pats pelnei, laikyk per savo dalyką!
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LIETUVOS
MARCĖ KATILIŪTĖ - 1912-1937

DAILININKAI

Marcė Katiliūtė yra tikra Nepriklausomos Lietuvos 
auklėtinė. ^Meno žinias sėmėsi Meno Mokykloje, 
Kauna, niekad nebuvusi užsienyje.’Tačiau jos grafiko
je jaučiama vakarietiškos kultūrostradicijos. Ji turi būti 
priskirta prie tos grupės lietuvių dailininkų, , kurie 
veržėsi iš akademinio meno tradicijų ieškodama 
naujo, kūrybingo, savitaus. Per savo trumpą gyvenimą 
spėjo palikti pėdsakus Lietuvos grafikoje.
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ATSARGA NAMIE IR 
APIE NAMUS

ANTENOS

Antenos yra metalinės. Jeigu 
prisiliečia prie elektros vielų, gali 
nutrenkti žmogų. Todėl antenas ant8 
stogų ar stulpų paprastai įrengia tos 
srities amatininkai. Jeigu pats 
žmogus anteną, iškelia, reikia at
siminti šias taisykles:

— Anteną sudėti ant žemės pagal 
nurodymus.

— Patikrinti, kad nebūtų arti 
jokių elektros vielų, įskaitant laidus, 
einančius nuo stulpo į namus.

— Palikti dvigubai ilgesnį tarpą 
tarp antenos ir betkokių vielų negu 
antenos ilgis. Jeigu virstų ar kristų, 
vielų neužkabins.

— Kiekviena antena turi būti 
apsaugota nuo žaibo, kaip perkūn
sargis — su metaline viela, į žemę 
metaliniu kuolu įtvirtinta.

— Prieš taisant anteną reikia ją 
atkabinti nuo visų aparatų ir nuo 
pritvirtinimo.

— Per audras reikia laikytis 
toliau nuo antenų.

KOPĖČIOS

Metalinės kopėčios taip pat gali 
paliesti laidus ir elektros srovę 
perduoti. Visi jau žinoma, kaip elgtis. 
Tačiau, štai keletas dalykų:

— Patikrinti kopėčias iš anksto 
— ar kur nors įskilusios ar įlūžusios ir 
kt.

— Kopėčios ^pastatomos ant 
kietos žemės; jei žemė minkšta, 
pakišamos lentelės ar plytelės. Abi 
pusės padedamos lygiai. Kopėčios 
atitraukiamos nuo sienos ar medžio 
ketvirtedalį aukščio.

— Prieš kopėčias iškeliant ap
sižiūrėti, kad arti nebūtų jokių laidų.

— Niekad neiškelti kopėčių, 
jeigu grisdamos galėtų užkabinti 
laidus.

— Vėjuotą dieną sunku labai 
ilgas kopėčias valdyti.

— Geriau pajudinti, perkelti 
kopėčias negu nuo jų toli siekti!

K.. Vaičiulytės pieš.

MEDŽIAI

Medžiai, kaip vielos ir žmonės, 
gerai perduoda elektros srovę. Kar
tais nesimato vielų, kurios pro šakas 
pravestos ar šakomis apaugusios.

— Prieš lipant į medį patikrinti, 
kad nebūtų vielų prie medžių, pro 
šakas pravestų ar prie medžio 
pritaisytų.

— Jeigu medyje ar šakose eina 
laidai, į tokį medį nelipti, nekalti, 
nestatyti ' medyje platformų ar 
namelių.

— Jei į tokį medį įpučiamas 
aitvaras ar lėktuvėlio modelis, 
nebandyti išimti ar nutraukti. Geriau 

tokį darbą patikėti elektros ben
drovės žinovams.

— Kai medžiai genami, apkar
pomi, uždavinį palikti specialistams, 
jei krisdamos šakos galėtų vielas 
užgauti.

NUKRITUSIOS VIELOS

Jei kur nors užtinkama nukritusi, 
nutrūkusi viela, niekad nesiartinti 
prie laidų:

— Reikia visada prileisti, kad 
viela yra prijungta prie elektros ir kad 
ja eina srovė.

— Neprieiti arčiau negu tris 
metrus (dešimt pėdų) prie vielos ar
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jos liečiamos tvoros ar balos. Neleisti 
kitiems arti prieiti.

— Paskambinti elektros ben
drovei apie vielą pranešti.

— Jei žmogus ar koks daiktas 
liečia vielą, to žmogaus ar daikto 
neliesti.

— Jei viela užkrenta ant 
automobilio, sėdmlyi automobilyje 
turi ramiai laikytis, kol specialistai 
atvyks. Niekas neturėtų automobilio 
ir žemės tuo pačiu metu paliesti, nes 
bus nutrenktas.

— Kartais būna daugiau 
nutrūkusių vielų. Atsargiai!

ELEKTROS ĮRANGOS

— Niekad neinama į elektros 
bendrovės stotis ar prietaisus, net jei 
ten įkrenta žaislas ar sviedinys.

— Niekad neliesti ir nekrapštyti 
elektros būdelių ar srovei keisti 
prietaisų. Jeigu tokia dėžutė atdara, 
pranešti elektros bendrovei.

LAIVAI

Laivų stiebai taip pat perduoda 
srovę.

— Saugotis, kai plaukiama upe 
ar įlanka, kad stiebas neužkabintų 
jokių vielų.

— Atsargiai, kad laivas iš 
vandens ištraukiamas ar į vandenį 
įleidžiamas. Kai laivas vežamas 
patikrinti, kad neišsikištų laivo dalis 
taip aukštai, kad liestų vielas ir Irt.

— Išmatuoti traukiamo laivo (ar 
kito prietaiso) aukštį.

VIDUJE IR LAUKE

— Atsargiai su metaliniais 
vandeniui nuo stogo nutekėti 
prietaisais.

— Jei dažoma metaliniu 
prietaisu, nepriliesti vielų.

— Aitvarus gaminti tik iš 
medžio, popieriaus, siūlų. Niekad 
nevartoti metalinių dalių, vielų.

— Per audrą ar tuoj po audros 
neliesti metalinių tvorą.. Gali būti, 
kad kur nors prisiliečia nukritusi 
viela.

— Nesklaidyti skraidėmis ar 

kitais : rietaisais prie elektros vielų ar 
stulpų. Taip pat balionais, leisti 
lėktuvu modelius ir kt.

— Elektros matiklių negalima 
kraštyti ar atidaryti. Tai pavojinga ir 
įstatymų draudžiama.

— Elektra varomi prietaisai 
saugiai vartojami prie vonios, 
baseino ar kitų šlapių vietų.

— Jokių elektrinių prietaisų 
neliesti, jei rankos ar kojos šlapios ar 
stovima ant drėgnos žemės, kilimo ar 
kt.

— Niekad nelipti į elektros 
stulpus.

— Niekad nemėtyti akmenų į 
elektros įrangų prietaisus, pvz. 
keramikos laidininkų dalis. Tai gali 
srovę pakeisti ar pertraukti.

— Kai žolė ar krūmai šlapi, 
nenaudoti elektrinių žolei ar gyvat
vorei kirpti aparatų.

— Lauke nenaudoti, elektrinių 

PASISEKIMAS

Paruošk planą 
apgalvok
S urink reikiamas žinias
I šklausyk kitų nuomones
S udaryk darbingą nuotaiką
E Igkis atsargiai
Keisk metodus, jeigu seni netinka
I Šmesk trukdytojus
M ylėk ką darai
Apžiūrėk ką jau padarei
S augokis blogos nuotaikos

rankių, kai lyja ar labai šlapia.
— Elektrinių gaisrų negesinti 

vandeniu. Geriausia ištraukti laidą iš 
Kištuko arba užberti kepimo 
miltelius arba naudoti sausą gesin
tuvą.

•— Jeigu prie baseino yra vielų, 
lafeai atsargiai su vandens siurbliais.

— Vengti perdaug elektrinių 
prietaisų prie tų pačių laidų prijungti. 
Niekad tokių laidų po kilimu, prie 
užuolaidų nelaikyti. Jeigu įkaistų, 
gali uždegti namus.

DUJOS

— Niekad dujinės krosnys 
nenaudojamos namams šildyti — 
suėda perdaug deguonies.

— Dujų krosnį prijungia ir taiso 
specialistai.

— Visų rūšių krosnys turi būti 
švarios, neaplipusios taukais, maisto 
liekanomis.

11
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KRYŽIAŽODIS

IŠILGAI:
1. Garsiausias lietuvos 

dalininkas.
2. Kuril kunigaikštis vedėBirut^
3. Pirmas mums žinomas su

jungtos Lietuvos valdovas, 
.vadinamas Išmintinguoju.

4. Kas parašė „Algimantą”?
5. Ledynų atvilktas didžiausias 

akmuo A nykščių apylinkėje vadinasi

6. Pirmas ir ketvirtas Lietuvos 
prezidentas.

7. Pušies genties spygliuočių 
sukietėję sakai vadinasi

8. Kas parašė „Laiškai 
skautams”?

9. Kaip vadinasi spygliuočių 
miškas, Žalgiris!?

10. Į gyvatę panašūs, nenuodingi; 
senovės lietuviai juos laikė dievų 
pasiuntiniais ir tarpininkais.

11. Kuris kunigaikštis sapnavo 
apie Geležinį Vilką?

12. Miestas Nemuno ir Neries 
santakoje?

SKERSAI:
1. Įvairaus dydžio suderintų 

medinių vamzdelių komplektas; tai 
seni lauko muzikos instrumentai.

2. Pasakojimai apie istorines 
vietas ir asmenis.

3. Lietuviai yra kokios kilmės?
4. Kas atstatė Trakų pilį?
5. Iš giliuko išauga
6. Kas gyvena- į rytus nuo 

žemaičiiį?
7. Pasakiškos būtybės, kurias 

prisijaukinus, žmogus tampa tur
tingu, nes jie neša į namus pinigus, 
mai^įą ir kitas gėrybes.

8. Lietuvos tąutos dainius.
9. Kada atvažiuoja Lašinis ir 

Kanapmirf? Per

»»»»»»»» Išmintis yra amžinosios šviesos atspindys ir skaidres 
veidrodis Dievo galybės ir atvaizdas Jo malonės.
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Pasitartam dėl 7-tos Tautinės 
stovyklos rengimo Ohio valstijoj. Iš 
k. į deš. ps. G. Taoras, vyr. sktn. S. 
Gedgaudienė LSS Tarybos pirm. P.

DAUGIAU 
UŽSIĖMIMŲ 
GAMTOJE!

Keli vadovų ir vadovių 
suvažiavimo patarimai:

1. Nebūkime vis viduje, kam
bariuose ar salėse!

2. Daugiau galimybių 
suaugusiems vadovams ir vadovėms 
bei rėmėjams lauke būti, lauke lavin
tis.

3. Patyrimo laipsnių bei 
specialybių instžruktorius įtraukti j 
savaitgalio stovyklų, iškylų ir vasaros 
stovyklų programas.

4. Planuodami ateities veiklą, 
įtraukime asmenis, kurie domisi ir 
pažįsta gamtą, iškylavimą, stovyklas.

5. Daugiau stovyklavimo žiemą!
6. Daugiau dėmesio skautavimui 

lauke, kai nauji nariai įsijungia į 
mūsų eiles.

Molis, s. M. Banevičius s. R.
Belzinskas ir p s. V. Stoškus.

Nuotr. V. Bacevičiaus

7. Kiekvienoje sueigoje nors 
keletą minučių lauke (vaikams 
patinka lauke žaisti).

8. Pamažu pratinti skiltis, mažus 
būrelius laukan išeiti.

9. Daugiau vienos dienos iškylų, 
ypač skiltimis ar būreliais.

10. Daugiau tarnybos projektų 
lauke, gamtoje, parkuose, 
stovyklavietėse.

11. Ar perdaug siūlyti bent dešimt 
savaitgalio iškylų per metus.

12. Stovyklose daugiau patiems 
virti!

13. Tobulinti pačias 
stovyklavietes, nuolat pagerinti, 
peržvelgti ir apžiūrėti naujas vietas 
iškylauti ir stovyklauti.

14. Parūpinti daugiau 
stovykloms talkininkų, jeigu 
reikalinga.

15. Tegul stovyklos būna 
nuotykis, o ne tik ištvermingumo 
egzaminai.

KAIP GERUS 
SUMANYMUS 

UŽKASTI

istorijos eigoje jau yra surasti 
dvidešimt du patogūs būdai geram 
sumanymui užmigdyti, neigiamai 
galvoti ir numarinti, kas teiktų naujų 
minčių, užsiėmimų, veiklos'būdų ir 

I pakeltų visų nuotaikų.
Žmonės gerų ir skirtingų dalykų 

tikrai dėl garbės nesiūlo — istorija 
pilna asmenų, kurie už . savo 
sumanymus buvo išvadinti 
klaidatikiais, kvailiais, sukilėliais, 
revoliucionieriais — ir neretai negyv- 
no tiek ilgai, kad dėl pravardžiavimo 
turėjo rūpintis.

S. M. Banevičius ir LSS Tarybos 
pirm. P. Molis eina kalneliais ir 
pakalnėmis apžiūrinėdami 7-tai 
Taut. stovyklai stovyklavietės 
Buckeye Council Stovyklavietėje.

Nuotr. V. Bacevičiaus
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Pasitariant dėl 7-tos Tautinės 
Stovyklos renginio Ohio Valstijoj. Iš 
k. į deš. p s. L. Švarcaitė-Cormos, p s. 
V. Nasvytytė, vyr. skautė B. 
Vedegienė, s. M. Puškorienė ir stovi 

j.v.s. G. Trainienė.
Nuotr. V. Bacevičiaus

Žmonėms sunku prie dabarties 
priprasti, ir todėl mes jieškome 
saugumo, praeityje gyvendami. 
Todėl nėra mandagu tokiems 
praeityje įsikasusiems asmenims 
siūlyti, kaip save praturtinti, lavinti, 
tobulinti ar šviesti — jiems jau 
pakankamai sunku prisitaikyti prie 
to, kas užpernai įvyko.

Todėl, jeigu kas nors lietuviškoje 
organizacijoje, skautavime, parapi
joje ar kitur siūlo ką nors naują, 
telieka vienas būdas tokį naują 
sumanymą, naujovę nuskandinti — 
tuojaus aiškiai užpulti ir kaip į 
vandenį tą šviesią idėją panardinti be
bangų ir be žinios.

Šie iš žmoniuos istorijos surinkti 
metodai tikrai gali bet kokią idėją iš 
karto nugalėti ir išnaikinti.

1. Nekreipti dėmesio. Mirtina 
tyla po pasiūlymo nugąsdins beveik 
visus naujų idėjų siūlytojus.

2. Nujausti idėją iš anksto ir iš 
kelio pasitraukti. Galima pajusti, kad 
siūlytojas truputį nervuojasi ar 
rūpinasi. Galima jį iš nemalonios ir 
nejaukios padėties išgelbėti, 
pakeičiant temą, užbaigiant posėdį 
arba nutraukiant audienciją.

3. Išjuokti sumanymą. Švelniai 
pakelti antakius ir sakyti: „Negi 
rimtai taip siūlai”. Arba, gerai 
nutaikius pauzas: „Nesąmonė, 
neįmanoma”. Svarbu durti prieš tai, 
kai sumanymas geriau išaiškinamas, 
nes kartais gali tikrai būti labai geras 
ir įmanomas dalykas.

4. Nusijuokti. „Che, che, tikrai 
geras sumanymas. Turbūt visą naktį 
nemiegojai jį sugalvodamas”. Jeigu 
asmuo tikrai ilgai savo projektą 
ruošė, tai pastaba dar juokinigau 
skamba.

5. Išgirk be saiko. Penkias 
minutes puošniais ir perdėtais 
žodžiais idėją išgyrus, visi kiti 
dalyviai jau minties neapkęs ir pats 
siūlytojas pradės galvoti, kas buvo 
netvarkoj.

6. Priminti, kad niekad dar tokia 
idėja nebuvo išbandyta. Žinoma, 
jeigu^ mintis tikrai nauja, tai tikrai 
nebus išbandyta. Bet jeigu 

sumanymas tikrai protingas, gi būtų 
anksčiau žmonės taip sugalvoję ir jau 
išbandę.

7. Įrodyti, kad sumanymas iš 
tikrųjų nėra naujas. Jeigu galima 
posėdžio dalyvius įtikinti, kad nau
jasis sumanymas panašus į kitą 
dalyką, gal niekam neateis į galvą, 
kad naujasis sumanymas gali būti ir 
geresnis.

8. Priminti, kad idėja netinka 
organizacijos ideologijai ar tvarkai. 
Kadangi niekam iš dalyvių 
organizacijos ideologija ar dėsniai 
nėra aiškūs, tai pastaba visai vietoje.

9. Pasakyti, kiek kainuos! Viena 
kad naujas sumanymas sutaupys 
šešis kart daugiau pinigų, nieko 
nereiškia, nes tos santaupos yra 
prielaida, o ne tikros lėšos, kurias 
dabar išleidžiame. O jeigu 
sumanymas tikrai nieko nekainuos 
organizacijai, tokia idėja netinkama 
— kas nekainuoja, nevertinga.

10. „Jau tą kartą bandėme 
anksčiau”. Toks posakis atbaidys 
naujai į ratelį įsijungusį amsneį, ir 
nuo tos valandėlės jis ar ji tylės ir 
tikrai jausis, kaip naujai atsiradęs ir 
dar nepritapęs.

11. Primesti aštrią pastabą: „Ar 
neperlengvai siūlai?”, „Ar mums 
tikrai reikia tokių mandrių idėjų?” 
Tuojaus keli pritars, ir nauja idėja 
neatsilaikys didesnėje grupėje.

Po apžiūrėjimo Boy Scouts of 
America Buckeye Council 
stovyklavietę su amerikiečių skautų 
vadovu.
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12. Surasti priešingą mintį. Jeigu 
siūlai kitą mintį naujai minčiai 
sulaikyti, tai daryk tik jeigu esi 
rityręs, nes kartais gali iš diskusijų 
tikrai iškilti nauja mintis.

13. Išaiškinti 20 priežasčių, kodėl 
nesiseks. Taip visi užmirš tą vieną 
svarbią priežastį, dėl kurios 
sumanymas tikrai gerai pavyktų.

14. Pakeisti idėją, kol ji visai 
išnyksta. Šis būdas naują sumanymą 
sunaikinti yra tikrai tobulas. Atrodo, 
kad stengiamasi naujam sumanymui 
padėti: „Ar negalima būtų dar taip ar 
kitaip padaryti?”, „Ar nereikėtų dar 
pergalvoti vieną ar kitą atspalvį?”. 
Kol visų dėmesys nukreiptas į kas ką 
siūlė, niekas nekreipia dėmesio į 
naująją mintį.

16. Pasmerkti, prikabinant prie 
kitų idėjų. Jeigu pasisektų mintį 
surišti su praeities įvykiu, ypač kuo 
nors visiems nemalonaus, jau mūšis 
laimėtas. ,,Tai lygiai toks 
sumanymas, kurį sugalvotų mūsų 
valdybos narys Kalvaitis” (o Kalvaitį 
visi pažįsta ir apie jį daug apkalbų 
girdėjo).

17. Susmulkinti mintį tiek, kad 
visai subyrėtų į pelenus.

18. Užpulti siūlytoją asmeniškai. 
Kai jis iš užpuolimo atsigaus, jau net 
neatsimins, kad ką nors buvo siūlęs.

19. Surask technišką kliūtį. 
Cituoti kokį nors visai neaktualų 
nuostatą arba sudėtingais ir 
nesuprantamais žodžiais nuaiškink 
reikalą: „Jeigu taip darytume, mūsų 
ideologinės versmės praktika 
nesutaps su siekiamų tikslų apimties 
horizontų barais ir kilniosios 
visuomenės įnašo prasmė išblės prieš 
pasikeitusios dinamikos apraiškų 
skraistę”.

20. Atidėti. Jeigu neįmanoma 
naujo sumanymo ištrinti, reikia jį 
kelis kart atidėti, kol nusibos net ir jį 
siūliusiajam.

21. Pavesti klausimą naujam 
komitetui.

22. Paraginti idėjos sumanytojui 
dar geresnę mintį išvystyti. Jeigu 
pirmasis sumanymas buvo geras, dar 
tobulesnį surasti bus neeengva.

ŽIEMOS IŠKYLAVIMAS

Su pasibaigiančia vasara atrodo 
dauguma mūsų skautų baigia savo 
stovyklavimą iškylavimą iki 
sekančios vasaros. Ar galima 
stovyklauti-iškylauti kitu laiku? Ne 
tik galima bet ir reikalinga, nes 
kitaip yra pavojus mums tapti tik 
„salioniniais” skautais — kurie 
pasirodo stovyklose vasarą4r kam
bariuose bei salėse metų bėgyje.

Perdaug patyrimo nereikia 
stovyklauti kada šilta ir saulė 
šviečia. Net nereikia priklausyti 
skautams, bei varginti galvą 
skautamoksliu kad tai sugebėti. Juk 
valstybiniai parkai vasaros metu 
pilni tokių „stovyklautojų” kurie 
atsiveža net patogias kėdees, radi
jas bei televizijos aparatus. Bet kur 
jie kada pradeda gelsti lapai arba 
pasirodo pirmosios snaigės? Čia 
jau kitas reikalas . . .

Žiemos stovyklavimas kaip tik 
tinka patyrusiems vyresniems 
skautams. Nesiūlau draugininkams 
įšvęsti draugovę, daugiausiai III 
pat. laipsnio, skautų ir nakvoti 
sniege. Ir skautai ir tėvai išsigąstų. 
Prie to prieinama palaipsniui. Be 
to, iki kol būsi pasiruošęs nakvoti 
sniege reikia apgalvoto 
pasiruošimo, pasirūpinti tinkama 
apranga bei inventoriumi kaip kad 
palapinėmis, miegmaišiais, 
pečiukais, kastuvėliais, ir t.t. Reikia 
stovyklauti-iškylauti rudens ir Nailoninis 

vidaus ir

vidąus kiautas
7. Mumijos tipo miegmaišio pjūvis
(tinka žemiau V f).

pavasario ore bei nesibauginti 
lietingų dienų. Kiek kartų esame 
girdėję kad iškyyla atšaukta nes 
žadėjo lyti . . . Šaltame ore 
stovyklavimoiškyla imo literatūros 
yra apsčiai (ypač anglų kalboje). 
Vertėtų vadovams ir skautams su ja 
susipažinti — ypač prit. skautams.

Žiemą stovyklauti reikalinga 
atitinkamos palapinės vadinamos 
kalnalipių (mountaineering) 
palapinės. Jos dažniausiai yra 
kupolo formos. Ši forma yra 
aerodinamiška — keli modeliai yra 
atlaikę vėją net iki 120 myliųval. 
Antra, jose yra daugiau vidujinės 
vietos negu tradicinėse „A” for
mos ar piramidinėse palapinėse, su 
mažiau paviršiaus plotu šilumai 
prarasti nuo spinduliavimo. Eskimų 
„igloo” irgi yra panašios 
struktūros. Žiemos stovyklauto
jams reikia daugiau vietos viduje 
palapinių negu vasaros 
stovyklautojams, kadangi 
reikalinga vieta kurpinėms bei 
virimui. Normaliai, dviems 
stovyklautojams reikia trijų 
žmonių palapinės. Palapinė turi 
turėti grindyse virimui atidaromą 
(trauktuku) vietą, įdant nereiktų 
virtis mažu pečiuku tiesiai ant 
grindų.

Nenorint pirkti gana brangokų 
palapinių visvien galima gana 
saugiai ir šltąi nakvoti sniego

a
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urvuose — žinoma jei žemės 
paviršius bei sniego kiekis bei 
kokybė yra tam tinkami. Galima su 
savim neštis lengvus sulankstomus 
kastuvėlius (pav. ,,Life-link”), kurie 
sniego urvo paruošimui ypatingai 
tinka. Snieg<9 urvas yra paprastai 
tunelis įkastas į susistovėjusio 
supustyto sniego pavėjinę pusę. 
((Žiūr. vaizdelis Nr. 2.) Gerai 
paruoštame urve esi apsaugotas 
nuo vėjo, ir su keliais knarkiančiais 
draugais sugulusiais ant miego
jimui lentynos, temperatūra urve 
turbūt nenukristų žemiau 25 F. 
Uždegus keletą žvakių bei ruošiant 
vakarienę oro temperatūra gali net 
siekti patogią 45 F. Žinoma sniego 
sienos ir lubos truputi aptirps, bet 
virimui pečiuką užgesinus aptirpęs 
sniegas bematant sušals į ledą, dar 
labiau sienas ir. lubas sustiprin
damas.

Šis trumpas įvadas, be abejo, 
neapsako viską apie žieminį 
stovyklavimą, jis daugiau skirtas 
sužadinti interesą, kad apsiskaičius 
ir tinkamai pasiruošus būtų galima 
tai pabandyti. Tik įsivaizduok — 
tyliame minkštame sniego patale 
kunkuliuoja katiliukas, čirška 
lašiniai, draugai užuodę nosį kute
nantį kvapą rangosi iš savo 
guolių . . . prasideda nauja 
diena . . . nauji nuotykiai . . . Toks • 
stovyklavimasiškylavimas ne 
visiems — bet gal tau?

Geros kokybės palapinės turi 
dvigubus šonus, nailono ir 
specialios medžiagos... apsaugoti 
nuo vandens ir vėjo. Keli coliai 
atskiria abu sluogsnius, suteigdami 
truputį izoliacijos ir leisdami 
drėgmei praėjus pro pirmą 
sluogsnį išsisklaidyti. Yra dabar 
gaminaiTios ir vieno slušgsnios 
specialios medžiagos („GORE
TEX”) palapinės. Jos yra lengvos, 
apsaugo nuo vėjo ir yra efektyvios 
— bet gana brangios.

Paskutiniu laiku daug geros 
kokybės miegmaišių gamykliį 
pradėjo siūti pūkų miegmaišius su 
lauko nailono kiautu ir „gore-tex”

2. Sniego urvo skersinis pjūvis

pagrindu. „Gore-tex” yra plona 
medžiaga su mikroskopiniėmis 
skylutėmis. Vandens garai gali 
praeiti jeigu pav. daugiau drėgmės 
yra vienoje pusėje, tačiau vanduo 
iš kitos pusės yra sulaikomas. Ši 
medžiaga labai gerai apsaugo nuo 
vėjo ir labai tinka lietpalčiams. Ji 
yra vartojama apsaugoti pūkų 
miegmaišių izoliaciją nuo 
tirpstančio sniego ber'vėjo. „Gore
tex” kiautas gali pridėti maždaug 
$80 priė jau ir taip gana brangaus 
miegmaišio kainos. Tačiau tokie 
maišai gali būti patogiai vartojami 
net temparatūrose iki -20 F, be 
palapinės.

Negalima tik miegmaišį 
numęsti ant sniego ar palapinės 

MINTYS IŠ LIETUVIŲ TAUTOSAKOS:

* Liežuvis skaudesnis už lazdą.
® Liežuvis be kaulą, bet kaulus sulaužo.
* Nekišk nosies, kur nereikia.

grindų ir į jį įlįsti, nors miegmaišis ir 
turėtų neperšlampamą kiautą. 
Izoliacija susiplotų ir kūno šiluma 
prarastumėme. Žiemos 
stovyklautojui reikia dar čiužinėlio 
arba minkšto padėklo iš . tam 
tinkamos medžiagos, pav. „En- 
solite". Yra net čiužinėlių paga
mintų iš lengvos plastmasės 
pluoštų kurie patys prisipildo oru 
kada jie atvyniojamai ir orui 
vožtuvėlis atsukamas (pav. „Ter- 
marest”). įpūtus truputį oro ir 
užsukus vožtuvėlį gali patogiai 
šiltai miegoti. Ryte vožtuvėlis at
sukamas ir čiužinėlis suvyniojamas. 
Suvyniojus čiužinį reikia vožtuvėlį 
vėl užsukti , įdant čiužinėlis 
neprisipildytų oru vėliau keliaujant 
ir iš kuprinės „neišliptų”.
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fflasq didžioji sįcifp.i

^toub Digz ojc Dr - vė
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Skotij®s lietuviu skautu, -ciu savaitgali* stovykla. — Greyfri&rs 
i 1986 a. spaliu aėn^ 25-27 i •i-

LSS EUROPOS 
RAJONAS

Skautų-čių 37-toji tradicinė 
„GELEŽINIO VILKO” vardo 
vasaros stovykla įvyko liepos 26- 
rugpjūčio 3 d. Lietuvių Sodyboje, 
Headley Park, Anglijoj.

Stovyklai vadovavo s. St. Br. 
Vaitkevičius — LSS Europoj rajono 
vadas, jį pavadavo: v.s. J. 
Maslauskas — LSB Europos rajono 
vadeiva. Stovyklos dvasios vadas — 
kun. A Geryba, adjutantas — dr. ps. 
R. Valteris, kasininkas s. A 
Jakimavičius, pirmosios pagalbos 
teikėjas s. v). T. Philpott, Stovyklos 
ūkio vedėjai: s. A Gerdžiūnas ir ps. L 
Gerdžiūnienė. (Jiedu anksčiau at
vykę į stovyklą sutvarkė virtuvę, 
užpirko pradžiai maistą ir dvi dienas 
stovyklautojus pamaitinę išvyko į 
namus, kadangi ps. I. Gerdžiūnienė 
stovyklos išvakarėse turėjo vykti į 
ligoninę ir turėjo dvi operacijas. 
Tolimesnį maitinimą pravedė A. M. 
Tirevičiai, v.s. D. Traškaitė ir Alyson 
Trašienė, o maistą pristatinėjo v.s. 
Alma Traškaitė.

Brolijos „GEDIMINO 
KALNAS” pastovyklei vadovavo 
s.v. V. O’Brien, jo pavaduotojas 
prit.sk.sl. M. Julius. Seserijos 
„VILNELĖS” pastovyklei vadovavo 
ps. V. Gasperienė, jos pavaduotoja 
prit.sk. H. Pilcher. ’ Liepsnelių ir 
Giliukų vadovė: s. G. O’Brien ir v.s. 
J. Traškienė—LS Seserijos Europos 
rajono vadeivė. Stovyklos 
programoje įeina: lituanistika — ps. 
V. Gasperienė, lietuvių kalbos 
jaunesniesiems — mokytoja A. 
Strikaityte-Wffitarman;. kanklių 
muzika -r- E. Vainuorienė, dainos
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ps. V. Gasperienė ir s.v. O’Brien, 
sportas — s.v. V. O’Brien ir s.v. T. 
Philpott, laužavedys ir brolijos 
rikiuotės instruktorius s. v. P. Mickus 
2 Vasario 16 Gimnazijos „Aušros” 
tunto ir „Taukuoto Puodo” 
redaktorius — s.v. V. O’Brien. 
Skautaviižo instruktoriai: v.s. J. 
Traškienė, v.s. J. Maslauskas, s. St. 
Br. Vaitkevičius ir dr. ps. R. Valteris.

Paruošiamieji darbai buvo 
pradėti prieš kelis mėnesius, tačiau 
pirmieji Sodyboje pasirodė s.v. V. 
O’Brien su keliais skautais ir tėveliais 
iš Londono, kurie atliko pirmus 
paruošiamuosias darbus, o šešta
dienį, rugpjūčio 26 d. iš pat ryto 
pasirodė pirmieji skautai, lyg 
pavasario paukščiai, grįžtantieji į 
savo lizdą. Vėliau — daugiau, iki visi 
susirinko ir visuose miško kampuose 
suskambėjo balsai, juokai, kalbos ir 
stovyklos įrengimas. Iš Vokietijos 
Vasario 16 gimnazijos „Aušros” 
tunto šeši, su mums jau gerai 
pažįstamu, tiek „Aušros” tunte ir 
mūsų stovyklose veikliuoju s.v. P. 
Mickum priešakyje. Jų tarpe trys 
Amerikos skautai ir trys sesės iš 
Australijos. Pirmą kartą iš Prancūzi
jos dainininkė Jolanta Vaičaitytė- 
Goutt su dukra, Škotijos „Vytauto 
Didžiojo” vieneto draugovės dešimt 
sesių ir brolių, vadovaujamų 
prit.sk.sl. M. Juliaus ir jaunimo 
vadovės K. Rugienenės, sudarydami 
skautišką šeimą iš 75 stovyklautojų, 
o virtuvė maitino §3 dalyvius — 
instruktoriai ir virtuvės teikėjai.

Kaip ir visuomet, skautavimas 
pradedamas praktiniais darbais: 
įrengimu ir papuošimu. Įsitaisius 
imtasi programos, kuri buvo 
stengiamasi įgyvendinti stovykloje, 
ypačiai buvo didelis dėmesys kreiptas 
į lietuvių kalbą ir skautavimą, kai 
kiekvienas stengėsi lietuviškai 
kalbėti, pagal savo sugebėjimą.

Pirmą kartą buvo pradėta mokyti 
kanklių skambinimo. Anglijoje gerai 
Žinomos kanklininkė E. Vainorienė 
visą savaitę mokė susidomėjusias 
keturias seses, jau turėjusias progos 
pasirodyti visuomenei.

1986 nt. licpns men_26 - rugpiūcie mėn- 2 i-d

Stovyklos dvasios vadas kun. A. 
Geryba praveda stovyklai dvasinio 
turinio pašnekesį, skirtą „Tėvynės” 
dienai ir žvakučių šviesoje, prie 
šnarančio beižio kryžiaus at
našaujamos šv. Mišios. ’ V. 
Puodžiūnas — jaunimo „Lynes” 
redaktorius prisidėjo prie skautų 
gyvenimo paįvairinimo, sur- 
uošdamas jaunimui vakarą ir išvyką, 
sporto ir skautiškų užsiėmimus, 
padaręs video juostelę — sekantį 
Uetuvingą vakarą kiekvienas galėjo 
pamatyti savo darbus ir veidus . . .

Dail. M. - Barėnienė vėl skautus 
apdovanojo trečiu, savo sutaupomis 
paruoštu lituanistinių pamokų 
leidiniu „Lithuanian — 3”, kuris 
buvo išdalintas skautams šios 
stovyklos metu. Tai išsamiai ir 
kruopščiai paruošta studija 
susipažinti mūsų jaunimą su 
Lietuvos praeitimi, jos veikėjais, 
rašytojais, kelti Lietuvos praeities 
garbę ir parodyti mūsų tautos 
atsparumą svetimos letenos 
priespaudai.
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Dvasios tėvas kun. A. Geryba, 
kuris kad ir negaluodamas, 
pasistengė atvykti į miškelį, atlaikyti 
šv. Mišias ir uždegančiu žodžiu 
pasakyti pamokslą, ragindamas 
neužmiršti skautiškų idealų — tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

B. Masiliūnienė-Bishop 
atspausdino lietuviškų-skautiškų 
dainų rinkinį, kad dainų repetici
jomis skautukams padėtų.

Per tą trumpą savaitę buvo tiek 
daug stengiamasi padaryti. Įžodį 
davė: prit. sk. Jonas Žilinskas, 
skautų — S. Mineikis, St. 
Kainarauskas, M. Ludwikas, M. 
Bevnardas, A. Comish ir vilkiukų — 
P. Augustinas, šešios sesės:- dvi 
jaunesniosios skautės ir keturios — 
skautės.

Į stovyklos uždarymo iškilmes 
susirinko daug organizacijų atstovų,

CHICRGO
Nuotraukos A. Namikienės

Aušros Vartų t. "S. Čiurlionienės" 
vyr. sk, būrelio narės dirba 
stovykloje. Vadovė A. Reitnerienė, 
G.P enčylienė, Z. Baltramonaitė, A. 
Mačienė ir O. Antanaitienė

rėmėjų ir tėvelių. Iškilmes baigiamos 
raportais, malda, įsakymais, svečių 
sveikinimais, įžodžiu ir pagerbimais.

Paskutinis lauželis praeina 
nuotaikingai su įvairioms dainoms, 
šūkiais, pasirodymais. Poetas L. 
Švalkus paįvairina savo kūrybos 
poezija ir Taukuotas Puodas”. 
Atsisveikinimas ir skautiška malda, 
Ateina naktis . . .

Žodžiu sveikina: s. E. Šova, B. 
Butrimas, Z. Juras, kun. J. 
Sekevičius, MIC, ir s. St. Br. 
Vaitkevičius — stovyklos 
viršininkas.

Raštu: LSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininkas — v.s.fil. P. Molis, LS 
Seserijos Vyriausia Skautininkė 
v.s.t.n. S. Gedgaudienė, v.s. kun. A. 
Saulaitis, SJ, v.s.fil. K. Matonis — 
LSB Vyriausias Skautininkas, dail. 
M. Barėnienė, s.v. St. Kasparas,

Aušros vartų t. Gabijos d-vės vyr. 
skautės 1986 m. pavasarį. R. 
Gaižutytė, Z. Kuliešytė, G. 
Eidukaitė, L. Deveikytė, A. 
Jasaitytė, Bichnevičiūtė, 
Naudžiūtė, J. Valaitytė, d-kė ps. S. 
Kerelytė

"S. Čiurlionienės" stoy. prityrusių 
skaučių vadovė ps. Giedrė 
Penčylienė

Vasario 16 gimnazijos „Aušros” 
tunto tuntininkė v.s.fil. M. Mickienė, 
s. kun. St. Matulis, MIC, šv. 
Kazimiero klubo sekr. F. Senku
vienė, anglų skautininkas J. Booth ir 
'lėtą dienų kartu stovyklavęs anglų.

’tų komisionierjus su žmona — 
Sk ''inke. Marija, Marija . . . ir 
Hinu

Skau^ .„dilias nesustojo su 
šios stovyklos pabaiga. Ilgai dar 
stovyklausim, kol tik plaks mūsų 
lietuviška širdis, o jaunimas jungiasiį 
skautiškas eiles.

Pastovyklėse nuleidžiamos 
vėliavos ir didžioje vėliavų aikštėje — 
trispalvė ir angliška. Oficialiai 
stovykla užbaigta. Vakare jaunimas 
Sodyboje linksminasi, o po to, prie 
lauželio ilgai dalinasi stovyklos 
pergyvenimo ir darbų įspūdžiais. 
Sudie ir iki pasimatymo . . .

v.s. J. M.

Vidurio raj. vadėivė s. A. Izokai- 
tienė ir Aušros Vaetų tunto 
tėvūnas F. Antanaitis daro tvarką 
stovykloje.

Vidurio raj. "S. Čiurlionienės" 
stovykloje, Rakė. Omahos 
Romuvos vietininkė s. J. šliažienė- 
Biskienė, ir ps. T. Kybartienė
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40 METŲ „AUŠROS” 
TUNTUI VOKIETIJOJE

Tamsioj nakty suklupo ir mūsų 
tėvynė Lietuva . . .

Okupantui kruvinai užgniaužė 
LSS veikimą Tėvynėje, tačiau jie 
negalėjo išrauti skautybės idealų iš 
jaunimo širdžių. Gaji idėja, pastatyta 
ant tridų neišgriaunamų stulpų: 
Dievo, tėvznės ir artimo nemiršta. 
Praūžus karo audroms, taikos 
trimito pažadinta, Lietuvos skautija 
susibūrė po Rūtos ir Lelijos ženklų 
tremty — ji atsikūrė Vakaruose.

Amerikiečių, anglų, prancūzų 
zonose — Danijoje, Anglijoje, 
Austrijoje ir vėl suliepsnoja Lietuvos 
skaučių ir skautų laužai — skamba 
lietuviškos dainos. Visa V. Vokietija 
dega skautiška idėja. Prie Baltijos, 
Maino, Fuldos, Rheino, Dunojaus, 
Izaro, Illerio — Alpių viršūnėse dega 
6000-čių sesių ir brolių laužai — jų 
tarpe ir „Aušros” tunto.

„Aušros” tunto skautėms ir 
skautams šiais metais balandžio 1 d. 
sukako didelė ir žymi sukaktis. 
Lygiai 40 metų plaka lietuviška, 
skautiška tunto širdis.

Ilga grandinė datų bei vardų rodo 
tų gyvą veiklą iki šių dienų 
veikiančio, vienintelio visoj V. 
Vokietijoj, tunto. Neįmanoma čia 
išvardinti visų asmenų ir paminėti 
visų įvykių, susiejusių su tunto 40 
metų veikla. Daug jaunų Lietuvos 
dukrų ir sūnų, išėjusių skautiškąją 
mokyklą „Aušros” tunte, šiandien 
nuoširdžiai darbuojasi lietuvių 
tautos gerovei.

„Aušros”tuntas įrašė daug gražių 
lapų į lietuviškosios skautybės 
istoriją — atstovavo LSS ir visą 
Lietuvą svetimųjų tarpe. 
Prisminkime tiktai pasaulinę dziam- 
bore Prancūzijoje, Austrijoje, 
pasaulinį rovermootą Šveicarijoje, 
auksinę džiamborę Anglijoje, 
pasaulinę džiamborę Graikijoje, 
Luksemburgą, Angliją, Italiją, Olan
diją, Monaką, Daniją . . .

Vas. 16 „Aušros" junto sesės ir 
broliai. Vidury turitininkė v.s. M.

Aušra — tai žodis, primenąs 
mums sunkias lietuvių kovas už 
šviesesnį Tėvynės rytojų — 
laimingesnę tautos ateiti!

Sekančių metų vidury išvys 
pasaulį „Aušros” tunto 40 metų 
jubiliejinė knyga. Joje bus išsamiai 
aprašoma „Aušros” tunto kronika. 
Bus talpinama virš 300 nuotraukų, 
pradedant 1946 ir baigiant 1986-tus 
metus.

Į „Aušros” tunto knygos leidimo

Iš k. — Birutė Stalbaitė, Nora 
Jančiukaitė, Anita Baltutytė, Lina 
Jablonskytt, Tauja Grunwqldaitė, 
Daiva Paufytė, Aleksandras Janulis

ir David Young.
Vas. 16 gimn. „Aušros" tunto 

sesės ir broliai po prit. sk. įžodžio.

Mickienė. Dešinėj p. Lucienė, p. 
Šmitas, kun. Putrimas.

komisiją įeina tuntininkė fil.v:s., 
Meilė Mickienė, v.s. Juozas 
Maslauskas (Europos rajono vadas), 
ir buvę aušrokai: s.v. Vilius Lėnertas, 
vair. Gerhardas Bauras, s.v. K. 
Dikšaitis, vyr.skilt. Bronius 
Čepulevičius. Knygos redakcinę 
komisiją sudaro prof. G. Bauras, K. 
Dikšaitis ir Bronius Čepulevičius. 
Visus finansus tvarko dr. Regina 
Maerkel (Sakalauskaitė). Knygos 
kaina 25 US dol. Garbės
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Vas. 16,,Aušros” tunto vyr. skautės 
kandidatės (iš k.) si. Nida Mickutė, 
psl. Rama Bublytė, psl. Sigita 
Alksninytė ir psl. Rasa Chiraitė.

prenumerata 50 US dol. Jeigu bus 
pelno — jis bus skiriamas „Aušros” 
tuntui. Prenumeratas iš anksto 
prašome siųsti:

Dr. Regina Maerkel 
Kleckener-Kirchweg 34 
2105 Seevetal 1 
W. Germany

Rašant čekį:
Kreissparkasse Harburg 
Bankleitzahl 20750000 
Konto Nr. 305181703

Br. Čepulevičius 
„Aušros” tunto knygai aukojo 

dar nepradėjus oficialų finansų vajų: 
P. Vaitiekūnas (100 DM), E. Liebe 
(30 DM), Kun. Fr. Skėrys (50 DM), 
Dr. H. Dičpetris (100 DM), Prof G. 
Bauras (200 DM), S. Laukaitienė (50 
DM), T. Schmidt (50 DM), Kun. P. 
Cibitis (100 DM), K. Bendoraitis 
(100 DM), Kun. J. Dėdinas (150 
DM), S. Miknaitis (108 DM), O. 
Gešventas (108 DM), A. 
Venclauskienė (216 DM), A. 
Samušis (108 DM), A. Škopas (22 
MD), E. Paulionis (2?5 DM), J. 
Maslauskas (17 DM), S. B. 
Vaitkevičius (80 DM), I. Gedris (81 
DM), iki birželio mėn. atėjusios 
aukos — E. Polkis (108 DM), J. 
Gedris (81 DM).

JONINĖS VAS. 16 
„AUŠROS” TUNTE

1986 m. birželio 21 d. įvyko 
paskutinioji šių mokslo metų 
„Aušros” tunto sueiga. Vas. 16 
Gimnazijos kieme, medžių pavėsyje, 
išsirikiavo tvarkingai uniformuoti 
„Aušros”tunto skautės ir skautai. Po 
raportų, tuntininkės sveikinimo ir 
vėliavos įnešimo, vyr. sk. kand. 
Sigita Alksninytė perskaitė tun
tininkės v. s. Meilės Mickienės 
įsakymus. Prie tunto vėliavos 
išsirikiavo prit. sk. įžodį duodantys 
skautai;ės: Anita Baltutytė, Tanja 
Grunvvaldaitė, Lina Jablonskytė, 
Nora Jančiukaitė, Daiva Paulytė, 
Birutė Stalbaitė, Aleksandras Janulis 
ir David Young.

Sekančios sesės užbaigė vyr. 
skaučių kandidačių programų: Sigita 
Alksninytė, Rama Bublytė, Rasa 
Chiraitė, Rūta Kiršteinaitė, Nida 
Mickutė, Lina Šliažaitė.

Mažieji Ramona Lemkytė, 
Laimutė Lipšytė ir Martinukas 
Lipšys įsigijo „gamtos draugo” 
specialybę.

Už sėkmingai atliktą darbą, 
sekantys skautai-ės buvo pakelti į 
paskiltininko laipsnį: Sigita 
Alksninytė, Rama Bublytė, Rasa 
Chiraitė, Rūta Kiršteinaitė, Dalia 
Navickaitė ir David Young. Į 
skiltininkės laipsnį: Nida Mickutė ir 
Lina Šliažaitė.

Tuntininkė padėkojo p. Smitui, 
p. Lucienei, kun. Putrimui, sesėms ir 
broliams bei tėveliams, kurie metų 
bėgyje prisidėjo prie bendro 
skautiško darbo pasisekimo. (Šiais 
mokslo metais per tunto eiles perėjo 
59 skautai ir skautės.) Sueiga, kurią 
pravedė s.v. Paulius Mickus, buvo 
baigta visiems sustojus į ratą, 
skautiškai supintomis rankomis, su 
daina „Lietuva Brangi” ir tradicine 
„Ateina Naktis”. 

♦ * *

Vakare Ligai liepsnojo Joninių 
laužas, prie kurio skambėjo linksmos

I iT
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dainos ir pasirodymai, kuriuos prav
edė skautės ir skautai, vadovaujami 
s. v. Pauliaus Mickaus.

„AUŠROS” TUNTAS
VASARIO 16 
GIMNAZIJA 

(1985)

Prasidėjus mokslo metams 
(1985), Vasario 16 Gimnazijoje, 
skautišką darbą pradėjo ir „Aušros” 
tuntas. Tuntui vėl vadovavo v.s.fil. 
Meilė Mickienė (padedama ps. J. 
Lemkienės, s.v. P. Mickaus, vyr.sk. 
kand. S. Alksninytės, N. Mickutės, 
R. Bublytės, L. Šliažaitės, D. 
Navickaitės ir David Young; prie 
iškylų pravedimo daug prisidėjo D. 
Kesminas, J. lipšys ir L. Pocius). 
Tuntą sudarė „Gražinos” ir 
„Vytauto Didžiojo” draugovės, 
susidedančios iš 10 skilčių. Metų 
bėgyje per tunto eiles perėjo 50 
skautės ir skautai. Šiais metais buvo 
ir vyr. skaučių kandidačių būrelis, iš 
kurio net 6 sesės sėkmingai užbaigė 
programą. Šiais mokslo metais 7 
sesės ir 3 broliai davė prityrusio 
skauto įžodį; 2 sesės ir 3 broliai davė 
skauto įžodį.

Švenčių progomis skautai 
dalyvavo bažnyčioje su savo tunto 
vėliava, o sekmadienio rytais buvo 
atsakingi už tautinės vėliavos 
pakėlimą gimnazijos kieme; prisidėjo 
prie gimnazijos Kūčių programos, 
Vasario 16 minėjimo, suruošė 
Kaziuko mugę, dalyvavo Motinos 
Dienos minėjime, pravedė Joninių 
laužą. Skautininkui vysk. P. 
Baltakiui lankantis gimnazijoje sur
uošė iškilmingą sueigą, kurios metu 
„Už Nuopelnus” ordiną su rėmėjo 
kaspinu gavo kun. J. Dėdinas ir kun. 
F. Skėrys — ilgamečiai tunto dvasios 
vadovai.

Vasaros metu būrys „Aušros” 
tunto skautų-čių dalyvavo skautų 
stovykloje Anglijoje.
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Šių metų buriavimo stovyklos dalis dalyvių.
Nuotr. Laimos Pauliūtės Užsiėmimai buriavimo stovykloje.

Nuotr. J. Tamulaičio

CHICAGO
LIEPSNELIŲ IR 

GILIUKŲ STOVYKLA

Šį praėjusį liepos mėnesį 6 
liepsnelės ir 7 giliukai dalyvavo 
„Vasaros žaidimo ratelio stovyklom 
je”. Šešios įspūdingos, linksmos 
sueigos įvyko Laimos ir Romo 
Rupinskų namuose Clarendon Hills. 
Vadovaujant s.t.n. Vidai 
Milavickienei ir ps.fil. Laimai 
Rupinskienei ir * talkininkaujant 
vaikučių mamytės. Stovykloj 
dalyvavo liepsnelės Sabrin? Česaitė, 
Eglė Milayickaitė, Rasa Milu, *na 
MonteĮongo, Aura Platakytė. Audra 
Rupinstaitė, ir giliukai Justinas 
Andriušis, Aidas Ir Darius Nar- 
butaičiai, Tomas Rupinskas, Petras 
Vaznelis, ir Erikos ir Tomas Vižinai.

Gražiais saulėtais vasaros rytais 
9:45 vai. linksmi vaikučiai palydimi 
mamyčių ar tėvelių ir kartais 
jaunesnių broliukų rinkosi erdviame 
Rupinskų kieme, kur sesė Vida jų 

laukdavo energingai pravesdama 
mankštų, žaidimus ir daineles, visus 
pritaikytus jaunesniem vaikučiam. 
Pasistiprinus sunka ir užkandėliais 
giliukai ir liepsnelės entuzaistingai 
stvėrėsi dirbti spalvingų ir gražių 
rankdarbių kuriuos padėjo pravesti 
mamytės, kiek juokų, kiek klegė
jimai. Nors rodos atsargiai buvo 
dažoma, lipdoma, ir sodinama, ne 
vienas lašelis dažų ir žiupsnelio 
smėlio ir klijų liko ant sesės Laimos 
gražaus naujo „patioJ”.

Gaig- savo rankdarbius, jauni 
skautukai ' triukšmingai leido 
laisvųlaikį džiaugdamiesi vadovių 
išstatytais „puzzles”, žaidimais, 
didele smėlio dėže, laipiojimo’ 
pastatu, baseinėliais ir įvairiais ger
aširdžio Tomuko Rupinsko žaislais.

Neužilgo, sesei Laimai beskaitant 
pasakėlę mamytės paruošdavo 
skanius pietus ir šviežiam ore visi 
draugai gardžiai papietaudavo.

Nejučiopis atslinkdavo pirma 
valanda, ir visi gerokai pavargę 
vaikučiai nenorams pradėdavo 
skirstytis važiuoti .namo.

Paskutinę sueigų, liepos 17 d. 

praleidome gražiame vaikams 
įrengtame parke Downers Grove, ir 
atšventėm labai sėkmingai praėjusių 
stovyklų šauniom vaišėm, žadėdami 
tuoj susitikti rudens sueigose.

Esam labai dėkingi sesei Vidai 
Milavickienei už taip nuoširdžiai ir 
rūpestingai pravestų stovyklėlę ir 
paruošimų turtingos programos. Jos 
šiltų asmenybę jautė net ir 
nedrąsiausias vaikutis, tuoj pat įsi
jungęs į žaidimo ratelį. Taip pat 
nuoširdus ačiū sesei Laimai kuri taip 
nuoširdžiai priėmė mus į savo gražius 
jaukius namus.

Buvo labai smagu dalyvauti 
būrelyje draugiškų lietuvių skaučių 
kurios taip rūpestingai bando ugdyti 
lietuvybę ir skautybę savo šeimose, o 
ypatingai džiugu matyti besišyp
sančius, belakstančius, lietuviškai 
kalbančius gražius lietuvaites ir 
lietuviukus. Daug sėkmės 
liepsnelėm, giliukam, jų vadovėm ir 
tėveliam.

gint.vyr.valt.fil.
Jonė Vaznelienė

Liepsnelės ir giliukai priklauso 
Aušros Vartų tuntui— Čikagoje.
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DETROIT

Detroito skautų „Avilio” stovykloje vėliavų nuleidimui rikiuojasi jaunieji broliai Saulius Polte- 
raitis, Robertas Arlauskas, Markus Juška, Tomas Sventickas, Paulius Juška, Mikas Juška ii 
jų vadovai E. Sventickas, M. Šepetys, V. Viskanta ir A. Viskanta.

Nuotr. Jaunučio Zubrieko
Būrelis paukštyčių Detroito skautų „Avilio” stovykloje. Iš k.: L. Lungytė, K. Barauskaitė, K. 
Dėdinaitė, D. Barauskaitė, V. Viskantaitė, K. Arlauskaitė, E. Sventickaitė,

Detroito jaun. skautai
"Avilio" stovykloje 

Dainavoje.
Nuotr. A. Rugieniaus

Avilio stovyklos stovyklautojai,-jos su vadovais ir vadovėmis ir juos aplankiusiais LS Seseri
jos Vyriausia skautininke vs tn Stefa Gedgaudiene ir LS Brolijos Vyriausiu skautininku vs ffl. 
Kaziu Matoniu. Nuotr. Jaunučio Zubrieko

Prezidentui rašome laiškus dėl OŠI 
keliamų bylų. Iš k. į deš. — s. J. 
Pečiūrienė, — s.Jil. J. Asminas, buv. 
vyr. gktn. D. Eidukienė, vyr. sktn. K. 
Matonis ir v. s. J. Damauskas.

Iš akademinio skautų sąjūdžio 
Studijų dienų.
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VIDURIO RAJONO STOVYKLA

Nuotr. J. TamulaičioŽygiuoja šių metų JAV Vidurio rajono 
stovyklos Rakė stovyklautojai ir 
stovyklautojos

"Mažosios Lietuvos" pastovyklės 
paukštytės ir ūdrytės šių metų ]AV

Vidurio rajono stovykloje.
Nuotr. Laimos Pauliūtės

Jūros dienoje įžodį davusiam bebrui 
Robertui Arlauskui kaklaraištį užriša LS 
Brolijos jūrų skautų skyriaus vedėjas dr. 
Algis Paulius. Savo eilės laukia naujasis 
bebras Andrius Paulius

JAV Vidurio rajono stovykloje Rakė. 
LSS Brolijos Vyriausias skautininkas 
vsfil. Kazys Matonis,- „Nerijos” 
tunto vadovė jps Violeta Paulienė 
ir LS Brolijos jūrų skautų skyriaus. 
vedėjas is fil dr. Algis Paulius.,

N uotr. Laimos Pauliūtės
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OMAHA

Omahos, Romuvos V-jos, paukštytė, 
liepsnelės ir giliukai; iš kairės į dešinę, 
Mikutis Šalkauskas, Aaron Mackevičius, 
paukšt. Kelly Mackevičiūtė, Andriukas 
Berry, Jokūbas Lemke, Jennifer Berry, 

Casey Lemke, Kristina Mickevičiūtė. 
Vadovė v.sk.v.sl. Gailė Reškevičiūtė ir 
vadovės pavaduotoja Birutė Mackevičiūtė- 
Berry, dešinėje.

Foto s. G. Reškevičienė 

Omahos ,,paskutiniai mohikanai”, patyrę 
skautai, kairėje Adis. Radžiūnas ir psl. 
Audrius Reškevičius, prieš keletą valandų 
davę sk. vyči. įžodį.

******************KA*******KX****
SKILTININKŲ KURSAI 1986 m. Atlanto Rajono

Stovykloje „ROMUVA”
Kursus pravedė: A. R. Lavinimo 

skyriaus vedėjai ps.fil. Teresė ir Edis 

Meiliai, lektoriai buvo: G. Treinienė, 
j R. Jokubauskas, V. Jurgėla, kursai 
' tęsėsi dvi su puse dienos, dalyvavo iš

New Yorko ir Bostono — iš viso 15 
kursantų.

Pašnekesio metu su Bulvių skiltimi, 
A. R. Skiltininkų Kursai 1986 m. 
Bolton, MA.

21

25



BRAZILIJA

"Palanga" - Sao Paulo, Brazilija.
1986 m. žiemos stovykloje, liepos 
mėn.

Karina Eglė su motina vyr. sk. 
Beatriče Bacevičiūte — Kosėk, 
stovyklavo Sao Paulo stovykloje, o

Vaivai:
ps. Eug. Bacevičienė, Kristina
Karsokaitė, Fabio Urbonas, Klarice

gyvena Vakarų Vokietijoje. Bacevičiūtė, Priscila Juzenas-
Gercov, Marcia Pavilionytė, Jurgis 
Prokopas

Nauja paukštytė Karina Eglė, 
„Palangos” vietininkės ps. Eugenijos 
Bacevičienės dukraitė 1986 m. 
žiemos stovykloje.

Lituanicos sodyboje Sao Paulo 
„Palangos” 1986 m. žiemos stovykla 
(liepos mėn.).

Sesė Simone Laucytė riša 
kaklaraištį naujai sesei Lucijai 
Šukytei
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H. Maseviljiutė ir A. Kudukytė duoda 
skaučių įžodžius.

Pilėnų tunfį> adjutantas prit. skaut. L. 
Biliūnas skitito tunto įsakymus.

Neringos tujjitas jau ir Liepsnelių turi.Įžodis Neringos tunte. Įžodį duoda 
Taraškaitė ir Fraudenbergaitė

Aguonėlė I/. Civinskaitė sveikina vyr. 
sktn. S. Gedgaudienę atvykusių į Neringos 
tunto sueigų.

Clevelando skautai Muliolis ir Stungys 
prie užsiėmjjnų.
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— Turime dąję laiko, einame pagrybauti.
— Ar jau žvdi?

— Broli, aš irgi noriu lipti į laivelį!
— Bet, Matukai, nėra vietos...
— Nesvarbi/, kad nėra vietos. Aš galiu pastovėti.

ORO SKAUTU TARPE

- Jonai, žinai, aš be parašiuto iššokau 
iš lėktuvo.

- ir neužsimušei?!
- O ne, lėktuvas buvo garaže.

— Manb tėtė yra gydytojas. Kartais taip žmogui 
skauda pirščiuką, kad reikia nupjauti.

— O jeigu skauda galvą?
— Tada irgi reikia nupjauti.

— Vytukai, negalima vaikams žaisti su degtukais.

PAS STOVYKLOS GYDYTOJĄ

- Broli daktare, įstatykite man du dan
tis - tšk ką išsimušiau.

- Nagi, parodyk kur?
- Miške, šokdamas per rąstą.

— Aš kitiems vaikams neduosiu.

— Sese stovyklos viršininke, ko norėtum rytdienai, 
savo gimtadieniui?

— Norėčiau labai gerų ir linksmų skaučių rytdienai!
— O kur mes jų taip greitai gausime, sese?
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