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SUGYVENIMAS SU TĖVELIAIS

Gyvenimas nestovi vietoje, pa
mažu keitiesi ir tu.

Prieš kurį laiką viską pritinda
vai iš mamytės ranku ir nedaug 
dėmesio kreipdavai į tai, kaip ir 
iš kur kas atsirasdavo. Bet dabar 
jau daugiau galvoji ir daraisi sa
varankiškesnė.

Bandai tvarkyti gaunamus ki
šenpinigius arba net šiek tiek pri
sidurti dirbdama kitiems. Pati 
renkiesi drabužius, tvarkai savo 
plaukus. Pasikvietusi svečių, pati 
sugalvoji, kaip juos užimti, kuo 
juos vaišinti. Bet visuomet malo
nu žinoti, kad tėveliai rūpinasi 
viskuo, kas būtina: maistu, dra
bužiais, pastoge ir sveikata.

Esi dar paauglė, todėl tavo 
nuotaika nepastovi ir elgesys ne
išlygintas. Vieną minutę elgiesi 
kaip subrendęs žmogus, kitą ap
sipili graudžiom ašarom dėl įsi
vaizduotos skriaudos. Čia esi 
linksma, paslanki, meili; čia niū
ri, užsidariusi, vaikštai, tartum 
musmirių užėdusi.

Kadangi taip yra, tavo tėve
liams dažnai labai sunku tave su
prasti. Nežinodami, kaip reaguosi 
į jų žodžius, jie kartais pasielgia 
tau nesuprantamu ar keistu būdu.

Gali susidaryti tartum užburtas 
nesusipratimų ra'as, į kurį tėve
liai ir tu įsisukai, let nė. a ko per 
daug nusiminti: yra būdų rasti 
išeitį. Net pati aa1; daug padaryti, 
kad tėveliai tave geriau suprastų.

Ugdaisi plėsdama akiratį ir 
mokydamasi sugyventi su kitais, 
kad išvengtume! ginčų, taptumei 
malonesnė, ir skirtumai išsispręs
tų visiems priimtinu būdu.

Pirmiausia sugyventi su kitais 
pratiniesi namie.

Kiekviena mergaitė turi šiokių 
tokių problemų su tėvais, bet tos 
problemos dažnai ne per sunkiau
siai išsprendžiamos. Tačiau kol 
jos yra, visi labai jaudinasi, per
gyvena.

Viena mergaitė dejuoja, ka'd 
jos tėvai per daug kišasi į jos rei
kalus; kita skundžiasi, kad tėvai 
nuolat barasi. Nežinau, kokia ta
vo problema, bet manau, kad 
gali ją žymiai sumažinti arba net 
išspręsti, jei bandysi suprasti sa
ve ir tėvelius ir padėsi jiems tave 
suprasti.

Gal negrįžai žadėtu laiku, ir 
mamytė todėl nebenori tavęs iš

leisti su draugėm? Gal pažymiai 
ne per geriausi, ir tėvelis todėl 
nuolat barasi? Jei jautiesi tikrai 
nekalta, pagalvok, ar tėveliai ne
turi kokių nors ypatingų rūpesčių, 
dėl kurių jie nervinasi. Pagaliau 
paklausk tėvelių protingu, neįžei
džiančiu būdu, kbts pačiai rūpi, ir 
išdiskutuok viską.

Atsitinka, kad žmonės gyvena 
po vienu stogu ir vieni kitų tikrai 
nepažįsta. Vieni kitus savaip įsi
vaizduoja, savaip nuspalvina jų 
elgesį ir žodži is, savotiškai užsi
daro vieni kitiems ir net stengiasi 
kartumu "atsilyginti" už kažko
kias įsivaizduotas skriaudas.

Tokia būklė visiems nesmagi. 
Tačiau gera valia ir nuoširdžiai 
pasikalbėjus namų sunki at
mosfera gali prasiblaivinti ir tar- 
pusavė meilė dar labiau sužydėti.

Kadaise santykiaudavai tiktai 
su tėveliais, broliais bei seserimis 
ir su žaidimo draugais. Dabar jau 
susitinki su visa eile kitų žmonių: 
bendraklasiais, kunigu, mokyto
jais, laikinais darbdaviais, skau
čių draugove ir kitais. Kartais tik
rai sunku suderinti savo veiklą 
namuose ir už namų; reikia de
rintis prie tėvelių ir prie kitų.

Negali spėti nuplauti indų, nes 
pažadėjai eiti ruošti pamokas su 
drauge. Paaiškink mamytei: ji 
supras.

Esi svečiuose, ir tėvelis sutartu 
laiku atvyko tavęs parvežti. Eik 
su juo nebūmbėdama ir nerūk. 
Jei jis atvyko kiek anksčiau su
tarto laiko arba įpusėjęs žaidi
mas tuoj baigsis, paprašyk tėve
lio palaukti. Sunku įsivaizduoti, 
kad jis nesutiktų.

Kartais tau ir tavo tėveliams 
priešingi dalykai atrodo svarbūs. 
Ateina tėvelių nustatytas laikas 
gultis; tu norėtum žiūrėti žinomos 
filmos televizijoje. Retkarčiais 
tikriausia pasisektų- įtikinti tėve
lius, kad verta leisti tau pavaka- 

-roti.
Taip labai esi užimta veikla už
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namų, kad mamytė jaučiasi už
miršta ir perkrauta namų dar
bais. Palik kada nors namie spe
cialiai tam, kad dirbtum su ma
myte, arba išeik su ja į miestą ar 
į kiną. Ji pajus tavo meilę, ir abi 
būsite laimįigos.

Tau atrodo, kad tėvai gali da
ryti, ką jie nori, ir lengvai pa
miršti, kad jie taip pat žmonės ir 
kaipo tokie turi savo problemų.

Visų pirma tėvai atsako už šei
mą ir turi sugyventi savo tarpe. 
Tėvelis turi uždirbti pragyveni
mą ir skaitytis su savo viršinin
kais; mamytė turi šeimininkauti 
ir atlikti savo pareigas bendruo
menėje.

Būdami žmonės, . tėveliai be 
Įvairių gabumų turi ir trūkumų. 
Jie negali visko išmanyti, viską 
žinoti, suprasti. Jie nėra visais at

žvilgiais tobuli ir negali būti. Bet 
jie nepamainomi tavo gyvenime. 
Ar iškeistumei juos į kurios nors 
draugės tėvelius? Tikrai nema
nau.

Apgalvok visus šiuos reikalus 
ir pamatysi, kad bus lengviau su
prasti tėvelius ir prisiimti jų nu
rodymus. Mat, nėra artimesnių 
žmonių tavo gyvenime.

STOVYKLINĖ ORO
STOTIS

1986 m. Romuvos (Kanadoje) 
stovykloje skautės ir skautai įrengė 
oro stotis su prietaisais nustatyti 
oro spaudimą, vėjo kryptį, vėjo 
greitį, temperatūrą, debesų kryptį. 
Prie skaučių oro stoties stovyklos 
aikštėje buvo iškabinti klausimai 
apie oro reiškinius ir atsakymai:

1. Ar galite rasti vaivorykštę 
(laumės juostą) butelyje? (Butelis 
pilnas vandens — kai saulė šviečia, 
spindulius stiklas ir vanduo 
išskirsto į laumės juostos spalvas).

2. Barometras parodo oro 
spaudimą. Aukštas oro spaudimas 
lauke reiškia gerą orą — ant butelio 
viršaus užmautas balionas arba 
guminės pirštinės medžiaga, prie 
šios priklijuotas pieštukas. Kai 
spaudimas laukė didesnis už 
butelyje esančio oro, guminis 
dangtelis įdumba ir pieštukas rodo 
į viršų. Žemas oro spaudimas lauke 
(pieštukas rodo žemyn) reiškia 
blogą orą. Butelis užtaisomas 
gražią vidutinio spaudimo dieną,

3. Taip ar ne: aukštas oro 
spaudimas reiškia blogą orą. 
Žemas oro spaudimas reiškia gerą 
orą? Atsakymas: ne, kaip tik at
virkščiai.

4. Iš ko debesys padaryti? 
Smulkių vandens lašelių, ledo 
kristalų arba abiejų kartu.
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5. Kaip vadinasi šie debesys: A. 
pūkuoti, B. kaip dūmai, C. be 
formos, D. lietingi? A. cumulus, B- 
stratus, C. cirrus, D. nimbus.

6. Sluoksniniai debesys 
pranašauja šiek tiek lietaus ar 
sniego.

7. Kamuoliniai lietaus arba 
liūtiniai debesys auga statyn, o 
tada pasipila griaustinis, žaibai, 
lietus.

8. Plunksniniai kamuoliniai 
debesys rodo gražų orą, jei vėjo 
nėra.

9. Kamuoliniai debesys rodo 
gražų orą.

10. Plunksniniai debesys 
gražūs, bet už 38 vai. bus lietaus.

11. Į kokią kryptį vėjas pučia 
debsis? (Čia veidrodis su kompasu, 
kad iš karto matytųsi tiksli vėjo 
kryptis. Veidrodis paguldytas 
lygiai su žemės paviršijmi.)

12. Kaip greitai vėjas pučia?
13. Kai geras oras, iš kur vėjas 

pučia? Šiaurės vakarų, vakarų, 
pietvakarių.

14. Kai blogas oras, iš kur vėjas 
pučia? Žiaurės rytų, rytų ir 
pietryčių.

15. Kai kartu matome lietaus 
debesis ir saulę, lietus greitai 
praeis.

16. Taip ar ne: Tamsūs debesys 
gryname danguje reiškia, kad lis už 
24 valandų?

17. Kas yra rasa? Atšalę augalų 
garai.

18. Ką reiškia, jei randi rasos 
ant žemės ar žolės iš ryto? Kad 
nelis.

19. Kokie gamtos dalykai keičia 
orą? Saulė, oras, vanduo.

20. Ką reiškia, jei dangus 
raudonas, kai saulė vakare 
leidžiasi? Geras oras rytoj.

21. Taip ar ne? Saulėlydžio oras 
pasieks tave rytoj: raudonas 
saulėlydis reiškia sausą orą, 
geltonai pilkas saulėlydis reiškia 
drėgną orą.

22. Taip ar ne? Nešviesios 
žvaigždės ir neryškus mėnulis 
reiškia, kad bus lietaus.

23. Ką rodo žiedas aplink 
mėnulį? Lietų arba sniegą.

24. Ką reiškia: A. laumės juosta 
vakare, B. laumės juosta iš ryto? A. 
lietingi debesys jau praslinko, B. 
lietingi debesys dienos metu.

25. Svirplio termometras: Kiek 
kartų svirplys per 14 sekundžių 
čirpia, pridėti prie to skaičiaus 40 — 
tiek yra oro temperatūros 
Fahrenheito laipsniais.

26. Kai kregždės aukštai 
skraido — gražus oras. Prieš lietų 
vabzdžiai įieško šiltesnio oro prie 
žemės, ir kregždės juos žemai 
gaudo.

(Skaučių oro stotį paruošė 
draugininke Lina Mockutė ir vyr. 
skautė: Julija Valaitytė, paruošusi 
klausimus ir atsakymus).

**********

4



Atsiverskite ir tikėkite

Aš tave krikštiju 
vardan Dievo...

Vanduo maitina žmones

į VANDUO YRA GYVYBĖS ŽENKLAS

I RUOŠIAMĖS

KRIKŠČIONYBĖS
| LIETUVOJE

Į JUBILIEJUI

1987

~ Kaip .aš darau, taip jūs 
darykite - sako Jėzus

Kas tiki mane, 
niekuomet nebetrokš

Ar norėtum gyvojo 
vandens

Vanduo tyruose 
palaiko gyvybę

Vanduo augina augalus

Vanduo malšina troškulį
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BROLIAI IR SESĖS

Šioje lemties išeivijoj,
Bet ir Vaikai Tėvynės — Dangaus ir Žemės,
Pasveikinti būkit švenčių aušroj iškiliųjų,
Šiuo Misijos Laišku — maldos žodžių pynėj. ..

Kaip isgązdintas paukštis metai vėl nuplazdėjo, 
Veltu? kad sugrįžtų padangėn jam motum, 
Jis ištirpo lyg vaškas melsvoj tolumoje, 
Tik jo klyksmas sopus, lyg širdy dar aidėtų ?. .

■Žodžiai meilėje Kristaus tarti mums PAULIAUS, 
Už teisų tikėt ir gyvent be gręsmės, 
Prieš galybių galias — jų žodžius apgaulius, 
— Bus ilgai atminty — Veidas jo neišblės !

Į pasauli neramų — Jis VILTIES tiesia rankų,
Ir kad tautos negali gyventi be laisvės, 
Kad žmogus ne vergijai ar baimei sukurtas, 
Kad TIKROJI TAIKA YRA MEILĖS VAISIUS !

Šviesu Krikšto TAUTOS JUBILIEJU 600 METŲ, 
Tėvynės maldom apipynę džuigiai pasitinkam. 
Kolona Tautos kankinių jau vos beapmatoma.
Ir Aureolė Dangaus MATULAIČIUI JAU ŠVINTA !

Žvaigždė vėl sužibus — angelų giesmė girdis
Kad užgimė PRINCAS TAIKOS - tai mūs’ KRISTUS ! 
Džiaugsmu vėl varguolių suvirpės tyros širdys, 
O sudrebės gal tironai ir jų priespaudos sostai !

Mūs’ brolių žygiais, nustebęs pasaulis, 
Jų kančios ryžtingos kelia garbę tautos !

Rev Monsignor P. Butkus ®et “ pastinga versmė lietuvybės išeivių, 
Tarsi aidu pulsuoja mūsų ŽEMES ŠVENTOS !

„GERI SKAUTAI”

„Jis yra geras skautas, ji — gera 
skautė”. Tai reiškia, kad asmuo yra 
patikimas, draugiškas, pagalbus. 
Tokie tampa jauni žmonės, jeigu 
skautų eilėse pakankamai ilgai 
išbūna: patikėti žmogaus žodžiu ar 
pažadu, draugiški betkur, tyliai ir 
nejučiomis pagalbūs ir patarnaujan
tys.

Neužtenka tik techniškai 
skautavimo dalykus mokėti, tačiau 
savo uždavinį visuomenėje gerai 
atlikti, skautiškas savybes įkinkome 
skautavimo dalykus sklandžiai 
suprasdami ir atlikdami.

— J. F. C. (World Scouting)

ĮSIRAŠANT

Algis rašosi į skautus, 
žada smarkiai iškylauti, 
sueigas visas lankys, 
nes jis vyras ne žioplys!

Ir darbelį skauto gerų 
jis daryt kasdieną žada, 
įstatus visus išmoks, 
ką jam reiškia — gabus toks! . . .

Riš jis mazgą, riš jis kilpą 
ir signalus duos su švilpa, 
pirštą tvarstyt taip mokės, 
daktarai net pavydės! ...

„Brangindamas savo garbę . . 
įžodį duos prieš trispalvę; 
nuo tada jau skautas bus, 
taurus Lietuvos sūnūs!

v.s. Bronius Žalys

1926 m. Naujųjų Metų 
sveikinimas, nupieštas skautų 
įkūrėjo Baden-Povvellio su įrašu: 
"Pabusk! 1926-tieji metai jau 
prasideda. Laimingų Naujųjų 
Metų". .
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Daug pasaulio kraštų išleido pašto 
ženklus pagerbiant skautų sąjūdį 
arba skautybės įkūrėją lordą Baden- 
Powelį. Taip pat ir Jungt. Amrrikos 
Valstybės kartas nuo karto savo 
pašto ženkluose pagerbia skautus. 
Štai ir šiais metais išleistas pašto 
ženklas vaizduojantis iškilaujančius

Snieguolės yra visos šešiakampės, 
bet nėra dviejų vienodų. Kiekviena 
turi savitą išvaizdą.

LIETUVAITĖ 
AFRIKOS

TEATRUOSE

Vienuolikos metų Andrea 
Lukasavich, anksčiau DuBois, 
Pennsylvanij oj e gyvenusio 
William Lukasavich dukrelė, 
atliko titulinę rolę balandžio 
mėnesį „Annie” vaidinimo 
pastatyme tolimoje Kenya, 
Afrikoje. Šis populiarus 
Amerikos muzikalinis veika
las buvo pastatytas Nairobi 
City Players.

R. Baden-Powellis atidaro Palangos miesto gatvę, pavadintą jo vardu. 
Kairėje S. Venclauskienė, dešinėje S. Čiurlionienė, E. Barščiauskaitė.

1933 metai Lietuvoje

Sąskrydžio proga buvo išleista brošiūra “Lithuanian 
Scouts” ir padidinta SKAUTŲ AIDO laida su daugeliu 
straipsnių angliškai. Šie leidiniai išsiuntinėta visiems anglų 
išvykos dalyviams. Iš jų gauta apie 500 laiškų su padėka 
ir jautriais atsiliepimais apie sąskrydį ir Lietuvą,
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PATAISYKIME
PALAPINES IR 
BREZENTUS

Kartais dėl vienos ar dviejų 
sugedusių dalių negalima viso 
įrankio ir reikmens vartoti. Prieš 
stovyklas, o geriausia — tuoj po 
stovyklos — sutaisykime 
palapines, pastoginių brezentus.

Sylę geriau pradurti negu 
iškripti (1). Tinka vartoti kokį nors 
buką durklą — medinį ar metalinį 
(2), kad siūlų nenutrauktų, o tik 
išskėstų. Kadangi medžiaga stora 
ar kieta, reikia storesnės adatos ir 
priščiuko (metalinio ar odinio) (3).

Kur tinka ir įmanoma, kam
puose prisiūti virvę, pirma susukus 
tinkamo dydžio kilpą. (4) Siūlas gali 
būti vaškuotas (tokį pirkti arba 
vašku ištrinti. Kad adata geriau 
lįstų, vis pabraukti per (sausą) 
muilą.

Skylutes, galima apsiūti apie 
metalinį žiedą, geriausia nerūdi
jantį ^varinį) (5) arba visai be žiedo, 
siūlu medžiagą sutraukiant. (6). 
Svarbu atsiminti, kad kilpa ar 
skylutė turi tikti virvei ar 
kuoliukui, kuris pro skylę 
praveriamas ar prakišamas. (7).

Senų ir nebenaudojamų 
palapinių gabalai gali būti sup
jaustomi ir naudojami malkoms 
uždengti, įvairioms pastogėms, 
iškyloje po guoliu pasikloti, 
kilimams palapinėje, žemėms ar 
lapams nešti.

NAKTIS STOVYKLOJE

Kai naktį, virš tamsaus pušyno, 
pakyla pilnatis mėnuo 
ir spinduliai jo varva, žiba, 
spygliais žaliais kvapių pušų 
ir grynu, pilku, sidabru 
aplieja palapines baltas, 
suklupusias prie krašto miško, 
sargybinio žingsniu ramiu 
aš tyliai žengiu per stovyklą.

Po balta drobe ilsis broliai------

Kaip sakalai po mišką krykštę 
pavargo po dienos žaismų 
ir karalystėje sapnų 
dabar linksmi drugeliais 

skraido .. .

O man vis menas kitos naktys — 
tautos garbė senų laikų — — 
... ir plieno šalmas galvą dengia, 
kilpinis taiklus ant pečių . . . 
Budžiu aš Nemuno krantuose — 
pikti kryžeiviai anapus’. .. 
Laužai, toliam krante liepsnoją, 
apšviečia riterius piktus------
Kaip tik Kęstutis su pulkais 
j paryčius audra atskris, 
vai baisus čia ištiks mūšys — 
raus Nemunas sraunus 

kraujais! . . .

Tylu pušyne. Tik sužvengia 
žirgai kažkur toli, toli------

O aš žengiu vėl per stovyklą 
sargybinio žingsniu ramiu. 
Tik juokias mėnuo virš pušų 
iš mano nerimtų svajų, 
tik Pietų Kryžius spinksi ryškus —

v.s. Bronius Žalys
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POETINIAI IR 
MOKSLINIAI MEDŽIAI

Pažinti visą gamtą nuo 
nematomų augalėlių bei gyvūnėlių 
ligi erdvių paslapčių — milžiniškas 
viso gyvenimo uždavinys. Ir turbūt 
neaprėpiamas — niekad visko 
vienas žmogus nežinos ir neišvar
dins.

Kitas būdas gamtą pažinti ir su 
mūsų pasauliu pabendrauti yra 
ypatingai susidomėti kuria nors 
gamtos dalimi. Pavyzdžiui, yra 
asmenų, kurie beveik viską supran
ta apie grybus, ar vaistinius 
augalus, ar žvaigždynus, arba moka 
iš lapų bei žievelių pagaminti 
paveikslus, arba renka įdomias 
šaknis ar kriaukles, kiautelius.

Galima dar rūpestingiau paži
ūrėti tik į vieną kitą gamtos reiškinį 
— o ateinančią vasarą pasirinkti dar 
kitokį. Daug kas pradeda nuo 
paukščių arba nuo medžių, nes 
juos lengviau atskirti, pažinti ir 
surasti knygelių, vadovėlių. Todėl 
ir „Skautų aide” spausdinami 
įvairūs gamtos žodynėliai bei 
aprašymėliai.

Skautai ir skautės stovykloje bei 
namie neretai sudaro medžių lapų 
rinkinėlį, įdėdami po dū lapu, kad 
abi pusės matytųsi. Kartais sur
enkame medžių sėklas, pum
purėlius, sausas šakeles, kuriose 
matosi medžio lapo šaknies 
nuospaudos. Nupiešiame ar išker

pame to medžio bendrą išvaizdą 
vasarą ir žiemą, kartais pridedame 
(negyvo medžio) žievės pavyzdį ar 
koto skerspjūvį. Tada medis tikrai 
gerai aprašytas. Galima pridėti ir 
apie medžio vaidmenį ekologinėje 
santvarkoje, augimo vietą, naudą 
žmogui, gyvūnams.bei augalams.

yra nupiešti visą medį, šakeles ar 
kitas dalis. Šeima ar skiltis gali 
pasiimti piešimo popieriaus, 
pieštukų ar kitų rašiklių, susėsti ar 
stovinėti apie medį, krūmą ar gėlę, 
nupiešti jį kaip jis kiekvienam 
atrodo. Nors medis tas pats, 
kiekvieno piešinėlis iškels kokią 
ypatingą savybę, bruožą. Galima 
lengvai pieštuku piešti, tada 
vandeniniais ar kitais dažais 
nuspalvinti.

„Meniškiausias” būdas medį 
pažinti yra po juo atsisėsti ar iš 
toliau jį ilgesnį laiką ramiai stebėti. 
Kokie jausmai? Koks gamtos judė
jimas prie medžio ar kito augalo? 
Kaip keičiasi šešėliai, kaip juda 
lapeliai? Net ir mažiausias 
stovyklautojas ar šeimos narys 
sugebės ką ypatingo pajusti ar 
pastebėti — ir poetine eilute ar net 
eilėraščiu išreikšti.
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soma
Pirmieji kritikai

Kai kurie sąjūdį, kaltino esantį 
perdaug karišką. Kiti sakė, kad ji^ 
— perdaug pacifistinis, taikingas. 
Abu kraštutinumai maždaug 
vienas kitą išlygino. Kairieji Darbo 
partijos nariai Didžiojoje Britanijo
je, šiaip labiau apsišvietę ir 
santūresni negu kituose Europos 
kraštuose, kaltino B. P. ir jo 
bendradarbius' noru krašto 
jaunimą laimėti Konservatorių 
partijai ir tuo būdu „nevykusią” 
santvarką valdžioje išlaikyti. Ir 
priešingai, iš savo pusės konser
vatoriai puolė B. P. už jo 
socialistinę pakraipą. Skauto 
įstatuose įtvirtintas ketvirtasis 
įstatas sumalė visus šiuos 
kaltinimus, teigdamas, kad skautas 
draugiškas visiems, nežiūrint 
socialinio luomo ar kilmės.

Skautavimas po B. P.

Lėktuvų statytojų 
mėgstamiausia pasakėlė yra, kad 
pagal aerodinamikos dėsnius 
samanė negalėtų skristi — o vis 
dėlto samanė skraido. Tą patį 
galima apie skautybę pasakyti. 
Skautybę sukrėtė įkūrėjo mirtis, 
kuris buvo vadas ir įkvėpėjas; 
ištąsyta diktatorių, okupacijų ir 
karų; netekusi daugumos savo 
suaugusių vadovų bei ad
ministratorių iki šaknų sukrėsta 
visų socialinių bei politinių 
pakeitimų ypatingais laikais — 
pagal visus logikos dėsnius sąjūdis 
turėjo pranykti arba bent esminiai 
susilpnėti. Neįtikėtinai, įvyko visai 
priešingai.

Skautybė ir tarptautiniai 
nesutarimai

Svajonės? Gal. Bet senasis karys 
Baden-Powellis aiškiai ir ryžtingai 
atmetė karą kaip išeitį į taiką. Ginti 

taiką per skautybę buvo B. P. 
vedamoji mintis visą j likusį 
gyvenimą. Kai patrankų triukšmas 
nutilo, jis dar labiau apsisprendė 
išvystyti skautybę kaip sąjūdį 
žmonijos gerovei.

*KKK**X*
JAMBORĖ oro bangomis 

pasiekė 100 skautų radijo mėgėjų. 
(Kasmet spalio mėn.).

KANADOJE vieno tunto 
vilkiukai nupiešė plakatus tema „Ką 
man reiškia būti vilkiuku” ir „Prisi
junk prie mūsų”. Jie taip įgijo 
menininko specialybę, reklamavo 
skautybę, surado rėmėjų — ir naujų 
vilkiukų.

MORZĖS ABĖCĖLĖS naujas 
atsiekimas. Šveicarai skautai ir 
vadovai matomu būdu perdavė žinia 
Morzės abėcėle 240 km (150 mylių) 
rugsėjo 18 d. tarp dviejų kalnų 
Prancūzijoje. Tas pats vienetas prieš 
keletą metų jau buvo regimą žinią 
perdavęs 160 km, bet per penkias 
stotis.

SKAUTIŠKI PINIGAI. Šešios 
valstybės Jau išleido pinigus 
skautiška tema — 75 m. sukakties 
proga: Rytų Karibai, St. Helena sala, 
Ascension sala, Liberija, Tristan da 
Cunha ir Turkija. Pinigai gaminti iš 
aukso ir sidabro Anglijos kalyklos.

MAURITANIJOS skautui — 
118-toji sąjunga, priklausanti 
Pasaulinei, skautų organizacijai. Tai 
sala Afrikos vakariniame pakraštyje, 
turinti 2 .000 narių.

1960 dešimtmečio sukilimai

(To laikotarpio jaunimo 
neramumai ir išsišokimai) buvo 
žiauri krizė, giliai paveikusi 
jaunimo sąjūdžius, kurių kai kurie 
buvo nušluoti neramumų bango
je. Skautybė buvo visai uragano 
„akyje”, bet šį gandymą kilniai 
išlaikė. Ir dar labiau — tuo metu 
skautybė paaugo labiau nėge 
betkada savo istorijoje: per dvejus 
metus priaugo 14.5% arba pusan
tro milijono narių . . . Neat- 
sakomingi kraštutiniai sąjūdžiai 
norėjo visuomenę aklai sunaikinti, 
bet nesiūlė nieko tos visuomenės 
vietoje ją pakeisti. Skautybė siekė 
visuomenę pagerinti, padaryti 
labiau teisingą ir labiau žmogišką.

Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Skautybės anatomija

Kukliai apskaičius, apie 250 
milijonų asmenų skautiškai 
lavinosi nuo 1907 metų. Ar galima 
manyti, kad toks milžiniškas 
žmonių skaičius buvo svajonių ar 
kokio išnaudojimo aukos? Žin
oma, kad ne, lygiai kaip netinka 
prileisti, kad nuolatinis skautybės 
pasisekimas yra neišaiškinamo 
posakio „skautiškoji dvasia” 
pasekmė.

Tikrai nuostabiai daug per 
skautybės mokyklą perėjusių 
asmenų išvystė reikšmingus 
gyvenimus: tai siūlytų manyti, kad 
sąjūdis turi ypatingų auklėjimo 
svaybių ir vertės . . . Dauguma šių 
asmenų prisimena skautavimo 
metus dėkingi ir su ilgesiu.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
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ŽENKLAS, KURĮ 250
r ' B t ,

Visų 150 ar daugiau šalių skautų 
sąjungų ženkliukų pagrindas yra 
skautų lelijėlė. Tai vienas iš pasaulyje 
labiausiai atpažįstamų simbolių, 
kadangi nuo skautijos pradžios 1907 
m. ligi dabar apie 200 milijonų 
berniukų jį nešiojo, ir šiandien virš 16 
milijonų visame pasaulyje nešioja.

Įkūrėjas Baden-Powellis rašė: 
„Mes savo ženklą pasiėmėm iš 
šiaurės rodyklės žemėlapyje”. Lady 
Baden-Powell vėliau pridėjo; 
„Ženklas rodo tikrąjį kelią, kurį 
reikia sekti.” Lelijėlė primena 
skautui, kad jis stengiasi būti 
patikimas ir tiesus kaip kompaso 
rodyklė ir laikydamasis skautų 
idealų, rodo kelią kitiems.

Skautavime trys lelijos lapeliai 
reiškia tris pagrindines skauto 
įžodžio dalis (Dievui, Tėvynei, ar
timui). Kai kurios šalys ir tarp
tautinis skautų ženklas dar turi dvi 
žvaigždutes, kurios reiškia skauto 
dešimt įstatų (o kaikuriose sąjungose 
taip pat reiškia tiesą ir mokslą).

Pasaulinis skautų ženklas 
(sidabrinis ant tamsiai mėlyno 
dugno) dar turi virvės ratą, surištą 
tikruoju mazgu — tai pasaulinės 
brolijos vienybės ženklas: 
„Traukdamas tikrąjį mazgą jo 
nenutrauksi, neišardysi, kaip ir 
skautija augdama lieka vieninga”. 
Spalvas parinko pats įkūrėjas. Balta 
spalva reiškia tyrumą, o tamsiai 
mėlyna — vadovavimą ir tarnybą.

Lietuviška skautų lelijėlė sutam
pa su dažnai tautiniuose raštuose 

matoma lelija (raštuose lelija, ne 
tulpė — kuri buvo netaip seniai iš 
Olandijos Lietuvon atvežta). Sul- 
ietuvinam ženkliuką Vyčio kryžiumi, 
kaip kiti kraštai įdeda savo ženklus 
(JAV — erelį su skydu, Kanada — 
klevo lapą).

Kiniečiai jau 2000 metų prieš 
Kristų strėlės antgalvę naudojo 
krypčiai nurodyti. Tokiu papuošimu 
paženklinti ir etruskų bei romiečių 
puošmens. Ženklas randamas ir 
sename Egipto ir Indijos mene. JIII- 
tame amžiuje Marco Polo atsivežė 
Europon kompasą — ir lelijėlę. Kiti 
šaltiniai sako, kad su lelijos ženklu 
sutapo senovės graikų jūreivių 
ženklu „T”, reiškiančiu šiaurės vėją. 
Vėliau lelija pradėta naudoti kilm
ingų šeimų herbuose ir riterių 
skyduose.

ATSINAUJINIMAS

Baden-Powellis mėgdavo, 
tinkama proga cituoti šias dvi eilutes:

„Du vyrai žiūri per tas pačias 
groteles:

Vienas mato dumblą, antrasis — 
žvaigždutes”.

Kai žiūrime į savo veiklą, 
žiūrėkime į būdus ją pritaikyti ir 
perduoti patraukliu būdu. Kai 
užupola pagunda keisti vien tik tam, 
kad pakeisti, žiūrėkime viena akimi į 
mūsų pasisekimo žvaigždes, o tik kita 
į mūsų nesėkmių dumblą. Svarbu,

kad ilgus metus išsilaikę skautybės 
dėsniai išliktų, nors ir smulkmenos 
būtų pakeistos. Neabejoju, kad 
skautybės įkūrėjas šiandien būdamas 
gyvas veikliai dalyvautų mūsų 
metodus atnaujindamas ten, kur 
reikalinga.

— R. Lund (World Scouting)
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MEDŽIU
SILUETAI

beržaspaprastasis 
klevas

platanlapis 
klevas

tx* akinis
klevas

baltoji tuopa valgomasis 
kaštanas

graikinis 
riešutmedis tulpmedis

taksodis maumedisatlasinis 
kedras

himalajinis 
kedras

kininis
raudonmedis

miltingasis 
šermukšnis

u u Duglaso
kėnis eglė pocūgė

12

libąryinis 
kedras

europinis 
kukmedis
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1986 METŲ GINTARO 
VADOVIŲ MOKYKLA

šiais metais Gintaro Vadovių 
Mokykla vyko Romuvos 
stovyklavietėje, Kanadoje, liepos 
mėn. 19-26 dienomis. Suvažiavime 
11 kursančių iš Čikagos, 
Hamiltono ir Toronto j puikią 
Romuvos stovyklavietę, kur mus 
šiltai priėmė Gintaro stovyklos 
viršininkė v.s. Gilandą Matonienė, 
jos pavaduotoja v.s. Aldona 
Baltakienė ir kursų vadovai v.s. 
Antanas Saulaitis SJ. ir ps. Algis 
Senkus.

Susiskirstėm į dvi skiltis ir 
intensyviai pradėjom atlikti 
nustatytą programą. Pirmąjį

Gegučių skiltis, J. Valaitytė AVT, R. 
Ramanauskaitė, AVT, A. Vitaitė, Ker
navė, A. Meškauskaitė, Hamilton, 
Canada, L Stroputė, AVT, L Mockutė, 
Toronto, Canada.

L Daukaitė, Hamilton, L Meilytė, 
Kernavė, N. Mackevičių , AVT, A. 
Mackevičiūtė, AVT, 1. Vaičiulytė, AVT. 
Gintarėlių skiltis.

uždavinį pravedė brolis Algis. 
Kiekviena sesė naudodama k >m- 
pusą turėjo pereiti „orientacijos 
takelį". Pagaliau susirinkome 
nustatytoje vietoje r vadovai 
mums apibudino dienos tvarką. 
Kiekviena skiltis turėjo įsirengti 
pastovyklę ir lauko virtuvę. Po to, 
kai kurios buvo paskirtos 
vakarienės gaminimui ir 
paskaitom. Taip sekė mūsų dienot
varkė. Nors iš pradžios buvo sunku 
įprasti maistą gaminti lauke, 
savaitės gale jau visos buvo 
patyrusios virėjos.

Kasdieną programa buvo vis 
kitokia. Atvažiavo dar trys in
struktoriai: ps. Rasa Kurienė, v.s. 
Česlovas Senkevičius ir v.s. Stefa 
Gedgaudienė. Išmokome apie

St at o mės kuriamės Rena f 
Ramanauskaitė, b'dija Stroputė, A. y 
Tunto Chicago.
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Vadų vadas.

Verdam. Natalija Mackevičiūtė, A. V.T. 
Chicago

laužo kūrimą, maisto gaminimą, 
draugovės sueigas, sueigų 
planavimą ir laužų pravedimą. 
Vakarinės programos kiekvieną 
vakarą buvo skirtingos: vieną 
vakarą laužas, kitą — naktiniai 
žaidimai, susikaupimas, skautų 
žaidimai ir 1.1.

Man labiausiai patiko ta dalis, 
kuri vadinosi Gintaro laikas. Tai 
buvo paskirtas laikas visoms 
susėsti ir pakalbėti apie prieš 
stovyklą atliktus darbus. Per tą 
laiką man atrodė, kad visos geriau 
susipažinome ir susigyvenome.

Uždarymo apeigos tai, turbūt, 
buvo įspūdingiausias ■ laikas 
praleistas stovykloje. Visos gražiai 
pasipuošusios pilkais 
kaklaraiščiais, susirinkome 
pastogėje. Trumpai ir įspūdingai 
mum tarė žodį sesė Gilanda ir seė 
Aldona. Po visų formalių apeigų 
sesė Gilanda padovanoj'o 
kiekvienai sesei po gintarėlį 
priminti sunkų darbą ir puikų 
susigyvenimą. Ašaroms byrant, 
paskutinį kartą sudainavom Gin
taro mokyklos dainą.

Sesė Lina Meilytė

Vadovai ir viešnia v.s. S. Gedgaudienė

Plaunant indus Atida Vitaitė Kernavės T. 
Chicago

2
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SUSIMĄSTYMO TAKELIS APIE ĮŽODĮ 
IR ĮSTATUS

(Kas kiek žingsnių užrašas su sakiniu. Prie užrašo du 
ingeliai, pažymėti „TAIP" ir „NE", arba popieriaus 
lapas ir pieštukas — du stulpeliai „TAIP, NE”. J indelius 
įmeta akmenėlį ar pagaliuką ar šiauduko gabalą. Jeigu 
klausimų nedaug, prie kiekvieno gali būti vyresnis 
asmuo, su kuriuo pasikaabėtų. Arba perėję-usios visą 
taką, pasikalba apie savo mintis ir klausimus. — Iš 1985 
stovyklų Roomuvoje, Dainavoje (Detroito) ir Atlanto 
rajono.)

— Žinau, kai savo širdyje esu teisi ir kai sau meluoju
— Man kiti žmonės svarbūs ir aš svarbi kitiems 

žmonėms

— Norėčiau galvoti pirma apie kitus, o tada------apie
save

— Džiaugiuosi, kai uždavinį gerai atlieku ir tvarkingai 
užbaigiu

— Noriu kitus žmones gerbti ir būti kitų žmonių 
gerbiama

— Stengiuosi būti draugiška su visais stovykloje ir 
namie

— Reikia daryti tai, kas gera ir teisinga, nežiūrint, ką 
kiti sako

— Sunku kalbėti lietuviškai, kai draugės nekalba
— Žmonės skirtingai galvoja ir jaučia, todėl stengiuosi 

būti kantri
— Kartais būna sunku, bet ką pasižadėjau, tą noriu 

padaryti
— Aš ilgai nepykstu ir žmonėms atleidžiu
— Man svarbu pagalvoti apie svarbius dalykus ir 

pasvajoti

— Labai malonu ką nors naujo išmokti ir suprasti
— Man smagu, kai darau., kas teisinga
— Kai dirbame kartu, darbas geriau eina
— Kai kitam žmogui padedu, pati būnu linksmesnė

— Man malonu uždavinį gerai atlikti

‘ . t

— Stengiuosi gerbti kitus žmones ir noriu būti 
gerbiama

— Man patinka žmonės, kurie mane gerbia
— Esu draugiška visiems

— Noriu daryti, kas gera
— Mūsų stovyklos kalba — lietuvių kalba
— Stovykloje aš daug išmokau
— Man reikia kantrybės su savimi

— Man svarbu pažadus išpildyti
— Kai suklystu, atsiprašau
— Kartais ilgai galvoju apie gyvenimą
— Aš dar daug noriu išmokti
— Kai man nesiseka, gal nusimenu — bet bandau iš 

naujo

— Man lengva tiesiuoju keliu eiti
— Kai man kas padeda, aš padėkoju
— Jei ko labai noriu, tikrai stengiuosi
— Kai draugeidraugui liūdna, aš noriu pralinksminti
— Man lengva klausyti, kai kitas žmogus kalba

— Per dieną galima padaryti tik vieną gerąjį darbelį
— Kai esu gamtoje, kartais jaučiu, kad Dievas yra arti 

Dievas yra ten, kur žmonės vieni kitus gerbia ir myli 
Kai kartais su savo tėveliais susibaru, man pačiai 
nesmagu ir jiems nemalonu

— Noriu kad žmonės mane priimtų tokią, kokia esu.

3
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Clevelando skaufininkių dr-vė turėjo 
knygos pristatymą parašytą Vandos 
Daugirdaitės-Sruogienės Aušros Gadynės 
Dukra Eglė.

Nuotraukoje skautininkės kuriuos 
suruošė knygos pristatymą A. BalaŠai- 
tienė, 1. Giedrienė ir D. Orantaitė.

net sesę (moteriškos giminės) 
sekretorę, nors užtektų iš vis tuntui ar 
vienetui turėti asmenį, kuris mielai 
prižiūri raštus, registracijas, bylas, 
nuorašus ir protokolus. Pažiūrėkime 
į antrąjį piešinėlį.

Yra asmenų, kurie mielai pritaria 
skautiškai idėjai ir skautijos darbui 
jaunimo tarpe. Tokie mielai sutiktų 
padėti ir prisidėti — ne tik parašyti, 
bet ir pranešimus parašyti, lietuvių 
kalbą pataisyti, iliustraciją nupiešti, 
vaizdžiai suklijuoti. Reikia tik 
paprašyti!

DU PIEŠINĖLIAI

Nuo senų laikų skautų bei 
skaučių ’ vadovai ir vadovės 
skundžiasi garsiuoju „popierizmu” 
— nespėja laiku registracijos bei 
mokesčio atsiųsti, neatsako į laiškus, 
nukiša raštus į stalčius, o vienetų 
nariai tik pervėlai išgirsta apie 
įdomius įvykius, rūpesčius, mėnesių 
mėnesiais eina informacija. „Atėjau į 
skautus dirbti su vaikais, o ne raštus 
atsakinėti!” Pažiūrėkime į pirmąjį 
piešinėlį.

Šiandieną matome, kad skautų 
(vyrškos giminės) tuntai kartais turi

Apžiūrėjome Boy Scouts of America Buckeye stovyklavietę, Ohio. 
Gal būt Šia įvyks 7\-ji Tautinė stovykla 1988 m. ' {
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blindė
paprastasis 
šermukšnis

baltasis s 
gluosnis

svyruoklinis 
gluosnis

drebulė

GARSŲ
PAMĖGDŽIOJIMAS

Lakštingala:
Jurgut, Jurgut,
Kelk, kelk, kelk!
Kinkyk, kinkyk, kinkyk!
Patepk, patepk, patepk!

Važiuok, važiuok! 
Paplak, paplak, paplak! 
Bėruk, bėruk, bėruk, 
Greičiau, greičiau, 
Trauk, trauk, trauk!
Na ... na ... na ... na . 
tir . . .
Sustok, sustok!

. tir . . .
vikmedis ailantas

i
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ATLANTO
Ji " ~ ■ T

At< Raj. stovykla ,,Romuva" įvyko 
rugpjūčio 74-24 d.d, Bolton, Mass. 
Roselule skautų stovyklavietėje. Viso 
stovyklavo 176.

Jaunesnės skautės iš ,, Juostelės" 
pastovyklės — . iš kairės Gilija 
Aukštikalnytė, Dailė Aukštikalnytė ir 
Daina Budreckytė.

Brolis vytis kand. turi darbų, valo barus 
Seserijos stovyklos ,, Vaivos" viršininkei s.. 
Irenai Markevičienei.

ŠKOTIJA

Stovyklautojai

Pasirodymas prie imitacinio laužo. 
Antanas Julius ir Eva Poutney

Viešnios iš Anglijos. R. Gasperaitė, 
D. Ėenkevičiutė, ps. V. Gasperiepė, 
K. Waferman, s. G. O’Brien, N. 
Lenkevičiuiė, Z. Žilinskaitė
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SKAUTIŠKAS 
SAVAITGALIS

Škotijos „Vytauto Didžiojo" dr- 
vės vadovo prit. sk.v.sl. M. Juliaus, 
šeimos rėmėjų ir tėvelių nuopelno 
dėka, Škotijos skautų Cardelvare 
apylinkės būkle spalio 24-27 d.d. 
įvyko skautų-čių savaitgalio 
stovykla ir LSS skautiškųjų metų 
užbaigimo proga skautiška sueiga, 
šv. Mišios ir lauželis. Gražiai 
suorganizuota, puikus būklas, 
stovintis nuošaliai nuo miesto prie 
srovenančios upės ir koplytėlės, 
skautiškas savaitgalis įvykęs 
gausus ir darbingas.

Dalis skautų-čių iš Anglijos 
penktadienį pasiekę būklą, turėjo 
progos pamatyti žymesnias Škoti
jos vietoves ir aplankyti lietuviško 
kampelio kapines.

Vėliau prisistato v.s. J. 
Traškienė, s. St. Br. Vaitkevičius, s. 
G. s.v.v.v.sl. V. O'Brien su visa 
Londono skautų grupe, ps. V. 
Gasperienė ir v.s. J. Maslauskas. 
(Dalis skautų ir skaučių važiavę 
visą naktį), tačiau visų veiduose 
skautiška šypsena, sudarydami 
skautišką 39 narių šeimą.

Susipažinimas, pasikalbėjimas 
įvairiausios skautiškos temos 
reikalais, seserijos ir brolijos 
šakose. Šeštadienio vakarą, 
prit.sk.v.sl. M. Juliaus globoje, 
būkle skautams ir skautėms 
susipažinimo vakaras. O 
skautininkai-ės — į Škotijos 
lietuvių klubą posėdžiui ir klubo 
narių aplankymu. Klubo pirm, ir 
skautiškos idėjos rėmėjas Juozas 
Bliūdžius su žmona mus maloniai 
priima ir pavaišina. Prie vaišių stalo 
įvyksta skautiškas pasitarimas. 

1986 m. LSS Europos Rajono tradicinė 
3 7-foji,, Geležinio Vilko" vardo skautų,- 
šių vasaros stovykla Lietuvių Sodyboje 
Anglijoj.
Stovyklautojai. Kairėje klupo stovyklos 
viršininkas s. 5. B. Vaitkevičius.

LSS Europos rajono vadas, atidaręs 
posėdį, pakvietė pirmininkauti s. 
G. O'Brien ir sekretoriauti ps. V. 
Gasperienė. Posėdyje gvildenamos 
problemos, prisitaikinant prie 
Lietuvos Krikščionybės 600 metų 
švenčiamo Jubiliejaus ir

Liepsnelės ir Giliukai darbelių pamokoje. 
Dešinėje: instrukotorė dainininkė Jolanta 
Vaičaitytė-Goutt; prie jos E. Vainorienė, 
pačioj kairėj jų vadovė s. Gajutė O'Brien.

Foto s. S. B. Vaitkevičiaus

stovi iš dešinės į kairį: v.s. J. 
Treškienė, s. G. O'Brien, ps. V. Gas
perienė, vyr.sk.vyr.skl. Alma Traškaifė, 
anglė skautininke J. Sullivan. Priekyje 
klupo iš dešinės f kairį: s. S. B.

Vaitkevičius, s'k. v. T. Philpott, s. A. 
Jakimavičius ir angias commissioner j, 
Sullivan.

Foto L. Svalkaus.
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Jo Eks. vysk. Pauliaus Baltakio ap
silankymas Lodnono Lietuvių ■ Kai. Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Prie bažnyčios su 
skautais: dešinėje prit. sk. Jonas Žilinskas, 
kairėje Stepas Beade.

anglas skautininkas ]. Sullivan, jo žmona 
J. Sullivan, s. S. B. Vaitkevičius, irsk. v.
P. Mickus (Vokietija).

Foto s. S. B. Vaitkevičius

Su svečiais — anglų skautininkais. Iš 
dešinės į kairį: prit. sk. skl. M. Julius, s. 
A. Jakimavičius, v.s. J. Maslauskas,

įvykstančio Seimo, 1987 m. Angli
joje, prie Škotijos ir Anglijos 
jaunimo mokyklos atostogų ir 1.1.

Nutarta: 1987 m. LSS Europos 
rajono skautų-čių 38-oji tradicine 
vasaros stovykla įvyks liepos 25- 
rugpjūčio 2 d.d. Lietuvių Sodyboje. 
Skautai-ės dalyvauja uniformuoti 
Lietuvos Krikščionybės at
našaujamose Šv. Mišiose (šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčioje Lon
don). O rugpjūčio 2-ąją dieną — 
sekmadienį, skautai yra pramatę 
Lietuvos Krikščionybės garbingą 
600 metų Jubiliejų atžymėti 
Lietuvių Sodyboje ir turėti 
stovyklos uždarymo iškilmes ir 
lauželį. Tuo metu lankančius 
svečius bei seimo atstovus Anglijo
je, kviečiame aplankyti mūsų 
gražiąją Sodybą ir skautų 
stovyklos miestą. Taip pat nutarta 
1987 m. balandžio mėn. šv. Jurgjo 
progai susirinkti į Manchesterio 
lietuvių socialinį klubą, pagerbiant 
ir mamytes.

Sekmadienį mankšta, pusryčiai, 
seserijos ir brolijos šakų pašn
ekesiai, pasiruošimas šv. Mišioms 
ir iškilmėms bei lauželiui. 
Susipažįstame su Škotijos 
apylinkės skautų 

„CARDELVARE" komisionieriu J. 
Gilmuir. Jam įteikiama anglų kalba 
apie lietuvius skautus brošiūra ir 
ženklai, kurios įdeda į būklo rinkinį 
kaip simbolinį prisiminimą, kai čia 
išeivijoje lietuviai skautai gyvi 
veržlūs ir laukia laisvės Lietuvai.

Skautai-ės su vėliavomis 
išsirikiavę žygiavo į artimą ir 
istorinę koplytėlę išklausyti šv. 
Mišių, kurias atnašavo Škotijos 
dvasios vadas kun. J. Andriušis, 
SMA. šv. Mišioms patarnauja 
skautukai ir ksaito lekcijas sesės ir 
broliai, kai jaudino girdint Škotijos 
sesių ir brolių skaitymus gražių 
lietuviškų akcentų. T ai yra pagarba 
ir padėka tėveliams ir nepailstan- 
tiems mokytojai ir ilgamečiai 
jaunimo vadovei K. Rugienei ir 
prit.sk.v.sl. M. Juliui, kas savaitę 
darant skautiškas sueigas ir 
jaunimą mokant lietuvių kalbos. 
Koplytėlė pilna organizacijų 
atstovų, rėmėjų, tėvelių ir švento 
Tėvo II-jo pagerbtąją ordinu p. 
Sarapinaitė. Kun. J. Andriušis 
pasveikina skautus-ės ir vadovus. 
Šv. Mišios atnašaujamos 
lietuviška? ir visiems sutartinai 
skambėjo Jubiliejaus Maldą.

Sugrįžtame ir vėl išsirikiavę į 
būklę lydimi organizacijų atstovų, 

kun. J. Andriušio, SMA, rėmėjų ir 
tėvelių. Susėdus prie stalų, prit. sk. 
v. si. M. Julius atidarymo žodžių 
sveikina svečius ir kun. J. An- 
driušiui palaiminus stalus, taria 
jaudinantį žodį į dalyvius. Prabyla 
J. Bliūdžius — Škotijos lietuvių 
klubo pirm., primindamas, kai

,,Aušros Tunto" Vasario 16-tosios Gim
nazijos atstovai stovykloje. Dešinėje 
užpakaly stovi jų vadovės — stovyklos 
laužavedys sk. v. P. Mickus.

Foto s. S. B. Vaitkevičiaus
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prieš trejus metus skautų vadovų 
buvo prašytas ir paklaustas, ar 
Škotijoje jaunimo yra ir, skautų 
vadovams atvykus, buvo sudarytas 
skautiškas vienetas, kuris šio metu 
yra stipriausias ir veikliausias 
(s.v.v.sl. V. O'Brien ir s. G. O'Brien 
iniciatyva, Londonas žada Škotija 
pasivyti!).

Po pietų ir šeimininkėms-kams 
padėkoje išsirikiavome iškilmingai 
skautų sueigai. V.s. J. Traškienė 
pasveikina dalyvius, sukalbama 
malda, seserijos ir brolijos 
įsakymai, kurios skambėjo 
pakėlimai, įžodis, padėkos 
dvasiškiams, organizacijoms, 
rėmėjams ir tėveliams. Įžodį prit. 
skautės ir prit. skautų duoda: E. 
Julius ir P. Puodžiūnas. Jiems 
kaklaraiščius užriša s.v.v.sl. V. 
O'Brien ir v.s. J. Traškienė. 
Tėvynės ilgesio mazgelius — kun. 
J. Andriušis. LSS Europos rajono 

vadas s. St. Br. Vaitkevičius taria 
žodį į visuomenę ir skautus, 
primindamas šios dienos skautišką 
reikšmę, 1988 m. LSS-gos 70 metų 
įvykstančią stovyklą, lietuvių 
kalbos mokinimą ir lėšų telkimą. 
Iškilminga skautų sueiga baigiama 
malda „Marija, Marija" ir himnu.

Primityvus lauželis žvakučių 
šviesoje. Geltoną žvakutę uždega 
kun. J. Andriušis, žalią — VI. 
Stankus ir raudoną — J. Gilmuir. 
Škotijos vieneto paruošta laužo 
programa tęsiasi ilgai su 
įvairiausiomis dainomis, 
pasirodymais ir šūkiais, 
talkininkaujant skautams iš 
ANGLIJOS. Atvykęs „Cardelvare" 
apylinkės komisionierius J. 
Gilmuir ir iš gautos brošiūros 
„Lithuanian Scouting" iš 10-to 
puslapio paskaito ištrauką, kai 
1933 m. skautybės įkūrėjas 
dalyvavo Palangoj, Lietuvoj. 

Padėkoję ir atsisveikinę, visiems 
supynus rankas ir žvakučių bei 
visoms šviesoms gęstančiai 
nuskamba skautų malda — 
„Ateina naktis" . . . sudie, sudie ir 
iki pasimatymo.

Sutvarkę būklę/ dalis skautų- 
čių t uvo nugabenti į stotis — vyko į 
namus, kiti liko iki rytojaus dienos 
šeimose, kai visi svečiai gražiai 
buvo priimti ir pavaišinti. Škotijos 
lietuviams, ypač prit. sk.v.sl. M. 
Juliui, jo šeimai ir visiems 
talkininkams ir virėjams 
išreiškiama nuoširdi ir skautiška 
padėka.

Ačiū Jums, Škotijos lietuviai.
v.s. J. M.

DtTnOlT
BAIDARIŲ IŠKYLA

Rug. 28 dieną Pilėnų tunto 
skautai išvažiavo anksti rytą į upę 
praleisti sekmadienio dieną gam
toje. Išnuomavom keturias 
baidares, susipakavom ir pradėjom 
mūsų .13 mylių kelionę. Daug sykių 
įkirtom į vandenį, bet buvo šilta 
diena ir greit išdžiūvom. Mes 
sustojom ant mažos salos ir 
pavalgėm. Mes išradom žaidimą, 
kuris mus geriau išmokino kaip 
baidare manevruoti. Buvo vienas 
keistas įvykis — į vieną baidarę 
įšoko gan didelė žuvis, kurią mes 
palaikėm. Man labai patiko iškyla.

Tomas Bėrzinskas
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VENEZUELOS SKAUTU 
METRAŠTIS
Venezuelos Lietuvių Komitetas 
išleido Venezuelos Lietuvių Skautų 
Metraštį. Čia telpa Veriezueloje 
gyvenančių skautų istorija nuo 
1950 metų. Taip pat Gedimino 
draugovės dienoraštis,, kuriame 
užrašyta skautų džiaugsmai ir 
vargai. Leidinys gausiai il
iustruotas.

Iliustracijos iš metraščio
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VIDURIO RAJONO 
SKAUTU/ČIU STOVYKLA 

RAKAB-19BB 
Liepos 19—RugplOčio 2

„Nerijos” tunto sesės stovykloje su viešniomis —
Vyriausia skautininke vs S. Gedgaudiene ir J AV
Vidurio rajono vadeive s. A. Izokaitiene. 1 Nuotr. Laimos Pauliūtės,

Skautų draugininkas Arvydas Budreckis 
iškylos metu.

Brolis Andrius Ui z ruošia skautam 
pusryčius.

Sesės Skautės iš kairės: ps. Virginija 
Juodišiūtė, skaučių pastovyklės viršininkė 
su savo štabu.

1986 m. Vidurio Rajono stovykla — 
skautų pastovyklė su vadovais psl. An
drius Belzinskas, skl. Arvydas Budreckis, 
s. Remigijus Belzinskas.

1 J
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Lituanicos indai švarus! Pilėnų Tunto 
Vyčiai kandidatai.

žo
X.

Medžio darbai pianisto skauto Andriaus ' 
Ufz.

Darbščios kemavietės paukštytės 
Elytė ir Rima Žukauskaitės 
palaikė švarą ir tvarką stovykloje.

Nuotr. N. Giėrštikienės !
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Skautai (A. Pavardas, A. Glaveckas, T. 
Stonys) plauna indus skautų pastovyklės 
lauko virtuvėje.

Skautų skiltininkas Saulius Butkus duoda 
raportų.

Brolijos viršininkas s. Gediminas 
Deveikis ir iždininkas p. Albinas 
Sasnauskas.

Brolijos komendantas ps. Algis Miškinis 
inspektuoja skautus.

Skautai mišiose su draugininku si. 
Arvydu Budreckiu.

Cleve. Pilėnų Tunto Vyčių kandidatai: si.' 
Paulius Tallat-Kelpša, si. Linas Biliūnas, 
psl. Petras Stungys.

Prityrę skautai ir Miško Broliai su vadovu 
'— Tomas Dundzila.
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Buriuotojai Algis ir Vidas Pauliui 
pasiruošę išplaukti.

BURIAVIMO 
STOVYKLA

šių metų liepos 12-19 dienomis 
prie White, Lake, MI, įvyko jūrų 
skautų-čių buriavimo stovykla. 
Joje dalyvavo. 17 sesių ir 21 brolis, 
kuriems vadovavo js. Dr. Algis 
Paulius. Instruktoriai ir vadovai 
buvo: jps Violeta Paulienė, gintare 
v.valt. Giedrė Garbonkienė, 
vyresnieji broliai — Vacys 
Macieža, Antanas Levanas ir Julius 
Butkus.

Didysis mokytojas — buriuotojas 
Vaciukas (Vacys Macieža).

Burlaivio ,,Aras" įgula plaukia į 
buriavimo stovyklų: jūrų skautės Lara 
Bartkutė, Laima Pauliūtė ir Julytė Gar
butytė.

j. skautės Julytė Garbutytė ir Lara 
Bartkutė.

Visi jūrų skautai buriuotojai 
buvo paskirstyti į 6 valtis. 
Kiekviena jų turėjo savo vadovą — 
valtininką. Jie buvo: Taiyda 
Rudaitytė, Milda Rudaitytė, 
Audrius Rūbas, Linas Paulius, 
Vidas Paulius, Darius Dirmantas ir 
Darius Bartkus.

Turėjom tris vidutinio dydžio 
jachtas: geltoną, raudoną ir 
mėlyną, kurios mums be poilsio 
tarnavo. Dar buriavome su 
jachtomis „Vandene" ir „Aru". 
„Aras" — tai tikrai didelė jachta ir 
su ja plaukėme Mičigano ežeru.

Šauniosios Kanados jurų skautės su vadove 
gintare Daiva Kalendraife.

Mūsų stovyklos diena 
prasidėdavo rytine mankšta, kuri 
vykdavo ežere. Jei suspėjai užsidėti 
maudymosi kostiumą — laimė, o jei 
ne — su drabužiais būsi įmestas be 
gailesčio į vandenį ... Po tokios 
mankštos visuomet buvo geras 
apetitas. Po pusryčių vykdavo 
buriavimo teorijos paskaitos, kaip 
,,Burlaiviai”, ,,Burlaivių 
prasilenkimo taisyklės”, 
„Saugumas vandeny" ir kt. 
Praktikai išplaukdavome į ežerą, 
kuriame išbūdavome visą dieną, su 
pusantros valandos pertrauka
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]ūrų skuutų laivus krikštyja brolis 
Antanas Saulaitis, S.].

naudinga. Esame dėkingi visiems 
vadovams, ypač js Dr. Algiui 
Pauliui, be kurio rūpesčių ir 
pastangų vargiai ar ją būtumėm 
turėję. Dėkojame sesei Birutei 
Rimienei, kurios name naudo
jomės buitinėmis patalpomis ir 
priemonėmis.

Iki pasimatymo sekančiais 
metais buriavimo stovykloje!

Sesė gintare v.valt. 
Gražina Daunoravičiūtė

pietums. Pietus gamindavo tą 
dieną budinti valtis.

Vakare — laužas, prie kurio 
dainuodavome lietuviškas dainas ir 
pasakodavome buriavimo 
įspūdžius. Ilsėtis eidavome anksti, 
nes ryte vėl laukdavo įtemptas 
darbas.

Paskutinę stovyklavimo naktį 
šeši budžiai kandidatai davė būdž:ą 
įžodį. Jie buvo: Darius Bartkus, 
Viktoras Garbonkus, Darius Dir- 
mantas, Audrius Rūbas, Darius 
Maurukas ir Rimas Maurukas.

Stovykla buvo įdomi ir

]ūrų skautų burlaivis ,,Vandenė" 
išplaukia į Michigano ežerų.

„Nerijos” tunto sesės obuoliauja.
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SKABI _
1986, Nr. 10

4613 W. 106 Pl.
Oak Lawn, IL 60453

Pingvinų, vyresnysis: _ Kada aš su ta
vimi Kalbu, mažiausia bent jau sparnus 
suglausk!

SKILIIES NARIU TARPE

Skiltininkas klausia į sueigą atėjusio 
skauto Kerėplos;

- Ar iš visos skilties tiktai vienas atė
jai?

— Ne, broli skiltininke, nevienas: su 
skaudančiu dančiu.

SD. 7 4 i! 4 0
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