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KŪRYBOS MILŽINAS 
VINCAS KRĖVĖ-

MICKEVIČIUS
Prieš 22 metus 1954 liepos 6 d. 

Philadelphijoje, Pa., mirė literatūros 
milžinas Vincas Krėvė-Mickevičius. 
Jis, Kaip Vydūnas, Vienuolis-Žu- 
kausjcas, Sruoga, buvo šio šimtmečio 
saujpsioš lietuvių literatūros kūrėjas.

Tačiau Vincas Krėvė iš kitų šio 
šimtmečio lietuvių rašytojų skyrėsi 
dviem savybėm. Pirma, V. Krėvė, 
naudodamas lietuvių tautosakos 
lobynus, kūrė meniškus veikalus. Jo 
tikslas buvo parodyti klasiškų 
lietuvio būdų: įsitikinimus, galvosenų 
ir reagavimų į aplinkų. V. Krėvė 
bandė parodyti ir senovės — Min
daugo, Šarūno, Kęstučio — laiku 
lietuvį ir XIX amžiaus, prieškarinį 
mūsų tautos žmogų. Antra, V. Krėvė 
konkuruoja didįjį dramaturgų Balį 
Sruogų mūsų literatūros dramos 
kūriniuose. Jo dramose išryškėja 
stiprūs, giliai išgyvenu ir tikro 
tragiško tipo asmenybės. Išskyrus B. 
Sruogos dramas, kitų rašytojų 
kūriniuose šitokių asmenybių yra 
mažiau.

Biografija

Vincas Mickevičius gimė 1882 
spalių 19 d. Subartonių kaime, 
Merkinės parapijoje, Alytaus 
apskrityje. Vincas Krėvė yra 
slapyvardis, kuriuos V. Mickevičius 
pasirašinėdavo savo kūrinius. 
Pabaigęs Merkinės pr. mokyklų, 
mokėsi privačiai ir 1900 m. išlaikys 4

klasių egzaminus įstojo į Vilniaus 
kunigų seminarijų. Nejausdamas 
tikro pašaukimo, po trejų metų iš 
seminarijos išstojo.

Pasimokęs privačiai, mūsų 
busimasis didysis rašytojas išlaikė 
egzaminus brandos atestatui gauti ir 
tais pačiais 1904 m. įstojo Rusijoje į 
Kijeve universitetų filologijos ir 
literatūros studijuoti. Dėl 1905 m. 
Rusijoje įvykusios reovliueijos, V. K. 
studijavo Vienos ir Lvovo univer
sitetuose. 1908 m. jis baigė Lvovo 
universitetų ir gavo filosofijos Dr. 
laipsnį.

Tais pačiais metais ir Kijevo 
universitetui įteikęs dizertacijų apie 
indoeuropiečių protėvynę bei kilmę 
ir išlaikęs atitinkamus egzaminus, 
gavo magistro laipsnį.

Mokslus baigęs gavo mokytojo 
vietų Baku mieste, Rusijoje. Dėstė 
gimnazijoje literatūrų. Ten išbuvo 
ligi 1920 m.

Atsikuriant Nepr. Lietuvai, 
Lietuvos vyriausybės buvo 1919- 
1920 m. paskirtas atstovų Azer
baidžano respublikai. Po to grįžo į 
Lietuvų.

1920-1924 m. leido literatūros 
žurnalų SKAITYMUS. Nuo 1922 m. 
dirbo Kauno universitete; dėstė slavų 
literatūrų; ilgų laikų buvo 
humanitarinių mokslų fakulteto 
dekanu.

Antrų kartų Lietuvų užimant 
sovietams, pasitraukė į vakarus; kurį 
laikų gyveno Austrijoje. 1947 m. 
banalndžio 17 d. atvyko į JAV ir kurį 
laikų, prof. A. Senno padėtas įeiti, 
dėstė Pennsylvanijos Universitete.

Ir čia nepasitenkino 
profesoriavimo darbu. Įsijungė į 
lietuvių visuomeninę veiklų ir at
sidėjo savo kūrybai, rašė naujus 
veikalus.

V. Krėvė buvo, palyginti mažo 
kūno, bet už tat nepaprastai didelės 
dvasios žmogus, kūrybos milžinas, 
kurio žemiškieji palaikai palieka čia, 
o jo kūrybos vaisiai lydės lietuvių 
tautų per amžius.

Kūryba

Kaip rašytojas, Vincas Krėvė 
pradėjo reikštis VILTIES laikraštyje, 
netrukus po lietuvių spaudos laisvės 
atgavimo.

Galutinai rašytojo vardų jis įsigijo 
savo kūriniais „DAINAVOS 
ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ 
PADAVIMAI” ir drama 
„ŠARŪNAS”.

Vienas iš populiariausių 
„Dainavos padavimų” yra apysaka 
„Daina apie arų”. „Dainavos 
padavimai” yra puikus skaitinys 
kiekvienam jaunuoliui.

Kiti Vinco Krėvės žymūs veikalai 
yra: „ŠIAUDINĖS PASTOGĖS” 
apysakos, „Skirgailos” drama. 
„Likimo keliu” misterija, „Žento” ir 
„Mindaugo mirties” dramos, 
„Raganiaus” apysaka ir paskutinis jo
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Krėvės gimtasis namas

didysis kūrinys „Dangaus ir Žemės 
sūnus” pusiau epinis, pusiau 
dramatinis veikalas, sukurtas jau 
Amerikoje.

Dar apie „Dainavos šalies Senų 
Žmonių Padavimus” 

tokią priešų galybę atsilaikyti. 
Punios valdovui kunigaikščiui 
Margiriui pritarus, lietuviai — 
senukai, moterys ir vaikai — 
nenorėdami tapti priešų vergais, 
narsiai susidegino milžiniškame 
lauže.

Visi jauni ir kovoti galį Punios 
karžygiai išjojo su savo valdovu 
Margiriu j žūtbūtinę kovą su priešais, 
apsupusiais jų pilį. Pilis su seniais, 
moterimis ir vaikais greitai pavirto 
pelenų ir nuodėgulių krūva.

Sunkiose kautynėse krito visi 
Punios karžygiai, tik narsusis 
kunigaikštis nebuvo priešų 
įveikiamas. Visaip jį puldami, priešai 
vis vien negalėjoje nuveikti, o priešų 
kariai nuo narsaus lietuvio kardo 
krito vienas po kito. Norėdami 
atkeršyti galingajam kariui, 
kryžiuočiai prieš jį į dvikovą išsiuntė 
patį narsiausi riterį, nes to reikalavo 
kryžiuočius naikinąs ir žodžiais 
niekinąs Margiris.

Įvyko skaudi kova, kur labai 
nukentėjo ir Margiris, bet pagaliau 
jis įveikė stiprųjį vakarietį.

Taip ir kitos V. Krėvės apysakos 
bei dramos pilnos įtampos, 
skaitytojų išlaikančios ligi pat 
paskutinės eilutės ir, pabaigus 
skaityti, paliekančios gilų įspūdį.

Krėvės raštus galima skaityti ir 
vėl skaityti daugybę kartų.

Lietuvių jaunimo mėgiamiausias 
V. Krėvės veikalas yra, aišku, šie 
padavimai. Jaunimui šis veikalas yra 
artimas dėl daugelio motyvų, pir
miausia jis daugiau linksta į nuotykių 
kryptį. Be to „Dainavos 
padavimuose” pasireiškia senovės 
lietuvių narsumas, karžygiškumas, 
pasiaukojimas tėvynei, ištikimybė 
senovės dievams ir neapsakoma 
meilė Lietuvos žemei!

„Dainavos padavimais” V. Krėvė 
gali būti lyginamas su graikų epo 
rašytoju Homeru. Kaip Homeras 
„ILIJADOJE” parodė graikų tautos 
narsumą ir karingumą, taip ir V. 
Krėvė „Dainavos padavimuose” 
parodė karžygiškumą ir did
vyriškumą, būdingus lietuvių tautai. 
Pavyzdys — „Pasaka apie narsųjį 
kunigaikštį Margirą, Punios 
valdovą”.

Kur kas didesnė kryžiuočių masė 
apsupo Punios pilį; jų karinės jėgos 
buvo nepalyginamai didesnės už 
lietuvių. Lietuviai nebegalėjo prieš

•«' 1 - _ 'V ; J ,

Nemunas prie Punios, plačiai aprašyta vietovė Krėvės raštuose
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GAMTA NAMIE IR
STOVYKLOJE

Po akmenimi galima rasti 
skruzdėlyną ir perkelti laikinai į 
stiklą, kuriame būtų stiklinė su 
vandeniu, apdengta samanomis.

Medžiuose gyvenančios varlytės 
gali būti iki 20 metų amžaus.

Terariume galima palaikyti ir 
pasiklausyti, kaip jos švilpia.

Vikšrai pavirsta peteliškėm, 
drugeliais. Tinkleliu ar išbadytu 
popieriumi apdengtame inde laukti, 
kol vikšras susuks leleytę, išsiris 
peteliškė.

Daug žiedų ptsidaro ir užsidaro su 
saule,, tamsa ar lietumi. Kiek ilgai 
trunka žiedų lapelius suglausti, 
atidaryti? Ar atsidarytų prie dirbtinės 
šviesos? Ar bijotų ranka apšlakstomo 
vandens?

Varlių kiaušiniai randami pelkės 
pakraštyje, upelyje — gali būti 
tvarkingai saugojami, kol išsiris 
varlės. Rupūžės kiaušiniai yra lyg 
suverti ant siūlo, varlės — net
varkingoje krūvoje.

Kompasinis salotas taip auga, 
kad būtų kuo mažesnis jo šešėlis. 
Todėl didelių lapų kraštai rodo iš 
rytų į vakarus, o lapeliai — pietus ir 
šiaurę.

Jeigu viename terariume 
laikysime kelis žiogus, kiti žiogai 
išgirs jų dainas ir ateis pagroti.

Laumžirgis arba skėtis išsivysto iš 
lėlytės, kuri prisiklijavusi prie nen
drės ar žolės truputį virš vandens. 
Stebėti, kaip gražiai išsirita, ištiesia ir 
išdžiovina sparnus — ir nuskrenda 
laisvai.

Svirpliai būdavo kiniečių sargai
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SK AUTAVIMAS YRA

RYŠIAI SU KITOMIS 
ORGANIZACIJOMIS

Pašau,yje visuomenė remia ir 
domisi daugeliu įvairių tarptautinių 
organizacijų bei sąjūdžių. Skautybė 
netvirtina, jog ji esanti vieninteliai 
„vaistai” moderniame pasaulyje. 
Skautybė turi būti taip vedama,' kad 
savo tikslus ir siekius aiškiai kitiems 

pristato. Skautų vadovai turėtų 
suprasti ir įvertinti kitų organizacijų 
tikslus ir siekius. Abipusiai santykiai 
būna veiksmingi, kai iš abiejų pusių 
vyksta bendradarbiavimas. Taip tik 
ir galima visų labui veiksmingai 
sutarti.

— D. C. Spry (World Scouting)

R. Baden-Powellis
MŪSŲ UŽDAVINIAIBendrieji uždaviniaiSkautybė yra auklėjimo sąjūdis.Jos uždaviniai yra auklėjimo uždaviniai: pilnutinis skautybės sąjūdyje dalyvaujančių vaikų-berniu- kų-mergaicių-jaunuolių asmenybių ugdymas, paremtas šūkio DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI! siekimu, įstatų bei pošūkio vykdymu, pagal keturis skautybės įkūrėjo lordo Roberto Baden-Powellio nutiestus skautiškojo auklėjimo pagrindus:1. tinkamu asmens būdo tobulinimu;2. praktišku nagingumo kėlimu;3. sąmoningu sveikatingu- m o skatinimu;4. giliu tarnavimo dealui atsidavimo užsidegimu.B.-P. skautybės tikslas apėmė šiais žodžiais:“Lavindami savo skautus, turėkime aukštesnius tikslus priešakyje ir neleiskime sau per daug įsigilinti į žingsnius.“Neleiskime techniškajai daliai persverti moralinės. Gabumas manytis laukuose ir miškuose, stovyklavimas, iškylavimas, gerieji darbeliai, jamborės draugystės — visa tai yra priemonės, o ne tikslas.“Tikslas yra būdas — būdas su tikslu.“Auklėjimas aukštų idealų dvasioje, pasitikėti savimi, turėti pareigos jausmą, būti tvirtam ir gerbti bei atjausti kitus —■ žodžiu, auklėti tas ypatybes, kurios sudaro būdą.
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Žiemos šalčiai nėra malonus dalykas, bet su 
tokiomis pirštinėmis, kurias numezgė A. Tamošai
tienė, daug lengviau pernešti.

PRIEŽODŽIAI,

Kurpius be drato nepasiuva bato.
Neišėjęs į lauką, javų nepjausi, 

gyvulių nepjovęs, taukų negausi.
Kalvis kibirkščių, mynėjas dulkių

— nebijo.
Duona ne per vėją atėjo.
Verkia duonytė tinginio valgoma.
Iš šiaudo vežimą priskaldė.
Purškia kaip ešerys varžoj.
Kas daug girias, tas mažai dirba.
Laukia, kaip gervė giedros.
Rėkia, kaip ožys, į turgų 

vedamas.

Eisim miškan toliau, rasim 
medžių daugiau.

V. Stančikaitė-Abraitienė
Pavergtoji Lietuva

9 '
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KUDU RAGAS

„Kudu” — tai nuo Pietų Afrikos 
ligi Etiopijos gyvenanti antilopė. 
Kudu patinas yra virš 150 cm aukščio 
(virš 5 pėdų), nuo pilkšvos ligi beveik 
mėlynos spalvos. Palei nugarkaulį — 
baltas dryžas, nuo kurio siauri balti 
dryželiai „krenta” per nugarą. Pati 
gražiausia žymė — j spyruoklę 
panašūs ragai. Kudu sunku pagauti, 
nes labai gerai girdi, užuodžia ir dar 
greičiau bėga.

Skautybės įkūrėjas Baden- 
Powellis buvo britų kariuomenės 
dalinio vadas 1896 metais kovoje

SKAUTO ŽINGSNIS

Gali per 12 minučių skauto žingsniu 
nueiti mylią kelio.

Skauto žingsnis:
Skauto žingsniu vadiname tam 

tikrą eismą, kurį atlikdamas skautas 
tarpais eina ir tarpais bėga.

Skauto žingsniu arba skauto 
eismu galima greičiau nueiti, negu 
paprastai einant. Tačiau tas žingsnis 
nėra greičiausiai nueiti ar pasiekti 
kokį greižio rekordą.

Skauto žingsniu galima nueiti 
greičiau negu einant ir lėčiau negu 
bėgant. Bet bėgant labiau 

Matabeiės srityje. Ilgą laiką britai 
negalėjo suprasti, kaip matabeliai 
afrikiečiai galėjo žinias apie priešo 
atėjimą lyg telegrafu pranešti. 
Paaiškėjo, kad trimitavo kudu ragu, 
kurio garsas toli neša, perima kitas 
ragas, kol žinia kaip gaisras 
perkeliauja didžiulius plotus.

Netrukus britai ir vietiniai sukibo 
į mūšį, ir pulkininkas Robertas 
atsidūrė ties matabelių vadu, 
paspuošusiu vado ypatinga lazda ir 
kudu ragu. Nėra žinoma, apie ką abu 
karo vadai kalbėjosi, bet kai 
matabelių karvedys dingo, kudu 
ragas liko pas Baden-Powellj. Šian
dieną ir lazda ir afrikietiškas ragas 
saugojami Anglijoje.

Jau taikos laikais kudu ragą 
išgirdo jauni vyrukai pirmojoje 
skautų stovykloje Brownsea saloje 
1907 metais. Ragas trimitavo nebe į 
kovą, o anksti rytą (šeštą valandą!) 
keltis.

Ragas kabėjo ant sienos 13 metų 
Baden-Powellio namuose, kol 1920 
m. buvo perduotas vadovų lavinimo 
stovyklavietei Gilwellio Parke. Taip 
ir atsirado tradicija šiuose vadovų 
kursuose po visą pasaulį naudoti 
panašų ragą, šaukiantį vadovus ir 
vadoves dar labiau stengtis 
jaunesniesiems tarnauti.

pavargstama. Nė kiekvienas gali 
lengvai nubėgti mylią kelio. Bet tik 
retas negali to kelio nueiti skauto 
žingsniu.

Kaip eiti?

Skauto žingsniu arba eismu 
einant einama ir bėgama tam tikrai 
periodais: 15 žingsnių einama ir 15 
žingsnių bėgama; ir taip kartojama 
visą kelio tarpą, kurį reikia nueiti.

Iš pradžių lėčiau einama, po 
maždaug 10 žingsnių kiek 
paskubama, po 15 žingsnių 

pradedama bėgti, dar už kokių 5 
žngs. smarkiau bėgama, paskui vėl 
lėtėjama, vėl einama ir t.t.

Vengiama staigių perėjimų; 
nuosekliai skubant ir nuosekliai 
iėtėjant ne taip pavargstama.

Vienodumas:

Reikia išlaikyti ritmą: eiti—bėgti 
— eiti ir t.t. Kiek galima, ir žingsnio 
didumas išlieka pastovus. Įprasti 
automatiškai jausti žingsnių skaičius: 
po 15.

Jausti laiką ir kelio ilgį:

Skauto žingsnis, gerai įpratus juo 
naudotis, padeda matuoti laiką ar 
kelio ilgį.

Per 12 minučių nueinama mylia. 
Per 6 minutes — pusė mylios. Būtina 
įprasti, kad tikrai tiek minučių 
praeitų.

Jei eita 9 minutės, nueita 3/4 
mylios; jei nueita 1/4 mylios, eita 3 
minutės. Įsimiklinus lengva, žinant 
laiką, nustatyti kelio ilgį; arba, žinant 
kelio tarpą, nustatyti minučių 
skaičių.

Pratinamas! su laikrodžiu ir kelio 
ilgumo pažymėjimais. Vėliau tik 
vienu iš jų. Dar vėliau visai mintinai, 
kam nors kitam tikrinant.

Svarbu ne tik nueiti kelią, bet ir 
per tą laiką jį nueiti!

Lavinimasis eiti:

Iš karto tiksliai niekas nepasiekia. 
Reikia mankštintis. Pabandyti 
mažais tarpais. Vėliau laukuose, 
keliuose, iškylose.

Tai gali būti daroma skilties 
iškylų metu. Tinka žaidimas: visi 
vienu laiku pradeda, sušvilpus —visi 
sustoja: kas tiksliausiai pasiekė, 
laimi.

Pirma meiliai, paskui peiliai.
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BADEN-POWELLIS 
APIE SKAUTŲ 
DAINAVIMĄ

Kai pradėjau lankyti savo 
privačią mokyklą Charterhouse, 
nuzikos vedėju buvo garsusis John 
Hullah. Tuo metu mokykla dar buvo 
Londono mieste. Mokytojas naujus 
mokinius nusivedė į kilimais iška
bintą gražųjį Charterhouse kambarį, 
kuriame karalienė Elzbieta buvo 
daug kartų buvusi. Ten bandė mūsų 
balsus. Kiekvienas berniukas buvo 
pasiųstas į vieną ar kitą kambario 
kampą, kai muzikas išklausydavo jo 
balso.

Mano balsą ištyręs, mokytojas 
pasiuntė visai vieną į tretįjį kampą, ir 
per visus egzaminus nei vieno kito ten 
neatsiuntė — likau vienas. Pasirodo, 
kad buvo daug gan gerų būsimų 
dainininkų mūsų grupėje, antrojoje 
grupėje — berniukai be klausos ir be 
balso, o trečiajame kampe buvau aš 
— nes mokytojas manė, kad 
sugebėčiau netikru plonu balsu 
dainuoti.

Nežinau, kaip ponas Hullah 
mano balsą atpažino, nes buvau dar 
mažas berniukas nestipriu balsu. 
Šešeris metus mane laikė chore tarp 
visų kitų, .o kai mano balsas pasikeitė 
ir suvyriškėjo, jau galėjau dainuoti. 
Aukštesnėse klasėse jau galėjau 
solistu vai tinimuose dainuoti visus 
balsus — soprano, alto, tenoro ar 
boso.

Netvirtinu, kad mano balsas būtų 
buvęs geras, bet tikau su kitais kartu 
dainuoti. Ir man dainuoti su kitais 
buvo daug smagiau negu vienam solo 
dainuoti, lygiai kaip futbolo ar 
kitame žaidime maloniau su kitais 
kartu žaisti. Labai gabus jaunas 
žmogus, ypač jeigu tą gabumą įsigijo 
be didelių pastangų, gali tapti 
pasipūtėliu. Taip ypač būna tarp 
dainininkų. Viėnintelis būdas 
„išsipūtusią” galvą pagydyti yra kitą

galą griežtai ir tvittai paveikti.
Kai vyrukas dainuoja chore, jam 

smagu savo balsą pridėti ne savo 
garbei, o visos komandos naudai. Tai 
reiškia, kad kiekvienas berniukas 
stengiasi kuo geriau dainuoti, savo 
balsą tinkamai suderindamas su 
kitais balsais, aiškiai žodžius tar
damas savo vietoje, žaisdamas ne 
sau, o savo komandai.

Bet ir chorai gali tapti labai 
išdidūs, kai žmonės juos perdaug 
giria. Aš dainininkams štai ką sakau:

Atsimink, kad ne tu savo balsą 
pagaminai. Todėl nereikia perdaug 
švaistytis ir tik dainuoti plojimams 
išgirsti. Mūsų Kūrėjas tau balsą 
paskolina — ir kai dainuoji atsimink, 
kad savo balsu gali nežinodamas 
kurio nors vyro ar moters širdį 
paliesti. Tokiu būdu jiems perduoti 
Dievo mintį.

Kai dainuoji, dainuok iš visos 
širdies — ir su pagarba.

MANDAGUMAS
Gražus elgesys yra ištikrųjų tik 

pagarbos ir meilės kitam žmogui 
išraiška. Tai graži laikysena ir jaut
rumas vietoje šiurkštumo, pažymin- 
čio laukinį ir savanaudį.

Ir todėl gražus elgesys vien dėl 
patogios mados yra didelis pavojus, 
jeigu mandagumas neatsiranda iš 
asmeninio kuklumo, palankumo 
kiekvienam.

Mandagumas nukreiptas į kitus, į 
artimą, į brolį ir sesę.

Malonus elgesys sušvelnina gyve
nimo žiaurumą.

Mandagus skautas ir mandagi 
skautė pripažįsta kitą žmogų, vertą 
dėmesio ir pagarbos, sutvertą to pa
ties Kūrėjo.

SKAUTŲ SKAIČIUS

Man vis įdomu, kad skautų 
skaičius auga ir vystosi karo metu ar 
ekonominių sunkumų laikais. Gali 
būti todėl, kad skautauti nėra brangu 
piniginiai. Gali ir būti, kad mūsų 
sąjūdis auga, kai sunku. Tai matėme 
karo metu okupuotuose kraštuose. 
Gal kai skautybė uždrausta, ji tampa 
patrauklesnė. Būtų galima sakyti 
juokais, kad jeigu jkautybė būtų 
tisur uždrausta, mūsų skaičius pad
vigubėtų.

— D. C. Spry (World Scouting)
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KLIŪČIŲ TAKAS

DVIRAČIŲ ŽAIDIMAI

Dviračiais žaisti tinka didesniame 
automobilių kieme, iš anksto 
pasiprašius bažnyčios valdytojus ar 
mokyklos kiemo sargus.

TAIKINYS. Eilėje kas3 m padėti 
po vienų skardinę, iš viso keturias. 
Kiekvienas žaidėjas turi 4 stiklo 
rutuliukus. Savo pasirinktu greičiu 
važiuodamas, stengiasi po rutuliuką į 
kiekvieną skardinę įmesti. Po tašką, 
bet vieną tašką atimti, jei 
dviratininkas koja paliečia žemę.

PYNĖ. Kiekvienai komandai 
(vienodas žaidėjų skaičius) keturios 
skardinės kas 2 m. Estafete važiuoja 
vienas, sukdamasis tarp skardinių ir 
sugrįžta, tada antrasis ir 1.1. Jei 
paliečia skardinę, pradeda iš naujo.

SRAIGĖS. Kiekvienai rinktinei 1 
m pločio takas, šone pažymėtas 
virvute maždaug 12 ar20 m. Skautai 
važiuoja po vieną, kuo lėčiau. Jei 
dviratis paliečia virvutę vienoje ar 
kitoje pusėje, arba jei skautas paliečia 
žemę, visa skiltis iškrenta. Reikia 
stengtis kuo lėčiau važiuoti. 
Lėčiausia skiltis laimi.

400 METRŲ. Dvi linijos, 400 m 
tarpas. Kiekviena komanda po du 
žaidėjus už abiejų linijų. Davus 
ženklą, kuo greičiau rieda į priešingą 
pusę. Kai pirmasis tos komandos 
žaidėjas pervažiuoja liniją, antrasis 
važiuoja priešingai, kol visi keturi 
pervažiuoja 400 m. Greičiausi laimi.

STOVYKLINIAI 
SALDAINIAI

J puodą įpilti vieną dėžutę 
kondensuoto pieno, vieną 

kilogramą cukraus ir 100 gramų 
sviesto (tai yra, du svarus cukraus 
ir ketvirtadalį svaro sviesto). Virinti 
pusę valandos. Antrą puodą ištepti 
sviestu ir įpilti viską iš pirmojo 
puodo. Kai košė sušoksta, sup
jaustyti gabaliukais.

1
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DVI STOVYKLOS — DVI MINTYS

Vadovų pratime vaizduojamos pavyzdžiais dvi 
„stovyklos” ir „tuntai”, pavadinti Liškiavos ir 

Merkinės. Perskaičius abu pavyzdėlius, reikėtų 
prisiminti ar išrasti, koks skautiškas dėsnis ar veikimo 
būdas čia pavaizduotas. Ir antra pratimo dalis — 
sugalvoti dar tobulesnį būdą tą patį uždavinį atlikti, 
sunkumą išspręsti, padėtį išrišti.

NR. LIŠKIAVOS STOVYKLATUNTAS
1. Ketvirtąją stovyklos dieną jaunesnieji vadovaiės 

prašo daugiau progų su savo vienmečiais pabūti; 
viršininkas nesutinka, nes jiejos eina pareigas, jau 
yra vadovaiės ir paliktų „vaikus” be priežiūros.ar 
pervėlai eitų miegoti.

2. Kiekvieną pastovyklę komendantai atveda į 
valgius, vėliavų aikštę, užsiėmimus kartu rikuotė- 
je, skaičiuodami „dešinę, kairę”.

3. Valgykloje virėjos kiekvienam įdeda maistą į 
lėkštę, klausinėdamos, kiek ko kas nori. Du kartu 
stovykloje stovyklautojai išsikepa dešrelių ir 
minkštukų.

4. Vilkiukas skundžiasi pilvo skausmais, skaudančia 
'galva. Slaugė tikrina karštį, kraujo spaudimą, 
klausinėja apie valgį, sako „nieko nėra, esi 
sveikas".

5. Viršininkė visą laiką sėdi štabo palapinėje ar prie 
jos, pilnai uniformuota visą dieną, kad būtų 
pavyzdys, ir kad būtų lengvai surandama.

6. Komendantas visai stovyklai praneša apie būsimą 
tvarką, programą, taisykles, pageidavimus ir 
nurodymus.

7. „Rytoj važiuosime namo, todėl šiandien 
pradėsime griauti palapines ir išardyti įrengimus".

8. „Išsiskirstyt!” — „VALIO!”

9. Dainų vedėja po kelių dienų užkimšta, 
pravesdama dainų pamokas visai stovyklai.

10. Vadovas lanko lietuje per naktį iškylaujančią 
draugovę, pastebi pastogių ir maisto ruošos 
netobulumus ir juos pats sutvarko.

11. Sktn. Jonaitis praveda skautoramos stotį, 10 min. 
kalbėdamas skilčiai apie stoties temą.

12. „Kalbėkite lietuviškai”. Stovyklos dainynėlyje 60% 
dainų nelietuviškos, valgo pizzą, lazaniją, French 
toast.

13. Visas dvi savaiti dienotvarkė ta pati, išskyrus iškylų 
dieną ir vidurinį savaitgalį.

MERKINĖS STOVYKLATUNTAS

Jaunieji vadovaiės pavasarį užsimina, kad jiem svarbu 
su bendramečiais pabūti; kartu suplanuoja, kaip 
dienos metu ir kartais vakarais galėtų pabendrauti, o 
suaugę užimti jų pareigas ir dalį pavesti 
skiltininkamsėms.

Skiltininkaiės su gairelę nešina skiltimi laisvu žingsniu 
šnekučiuodamiesi ateina iki artimiausios vietos, 
kurioje pastovyklė turi išsirikiuoti.

Skiltys ar mažos draugovės po 3 d. laiku pagamina savo 
maistą pusryčiams ir pietums, o vakarienę valgo visi 
kartu su indais prie kiekvieno stalo (šeimyniškai).

Vadovas slaugei pasako, kad vilkiukas sunkiai pritam
pa stovykloje, lyg sirgtų. Slaugė paglosto, pasikalba, 
paklausinėja ir duoda du spalvotus saldainius.

Viršininkė, uniformuota kaip stovyklautojos, visą 
dieną siuva po užsiėmimus, žaidimus, vaikštinėja su 
sesėmis, kalbasi, padėkoja užsiėmimų ipravedėjoms.

Skiltininkų kasdieniame pasitarime pasitariama apie 
tvarką, uždavinius, pranešamos iš anksto sutartos 
taisyklės.

„Rytoj važiuosime namo, todėl šiandien pradėsime 
sulankstyti palapines ir įrengimus sutvarkyti”.

„Ačiū, broliai! Gražiai pasirodėte!”

Stovyklos sąmatoje $250 užmokėti akordeonistei, kuri 
palydi skaučių pravedamas dainas prie stalo, 
laisvalaikiu.

Vadovas nugabena plastikos lakštų ir virvių, pasikalba 
su draugininku apie jo planus nakvynei lietingoje 
iškyloje, pasitikrina, kad viskas saugu.

Sktn. Petraitis skiltininkui paaiškina uždavinį ir aiškiai 
padeda reikalingas priemones uždavinį atlikti.

„Kalbame lietuviškai, dainuojame lietuviškai, 
valgome lietuviškai."

Dienotvarkė kasdien kinta sulyg grupės vystymusi, 
uždavinių sudėtingumu, oro sąlygomis ir naujomis 
galimybėmis.

2
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14. Į 25 mylių žygį skautus veda stipriausi stovyklauto
jai.

15. Stovyklos viršininkė mėnesį prieš stovyklą 
supažindina kitas vadoves su visa programa, tvarka 
ir taisyklėmis.

16. „Šiais metais stovyklautojų tėvai nėra kviečiami 
stovyklos vidurinį svaitgalį aplankyti”.

17. „Vėliavininkai tris žingsnius pirmyn” 
„Vėliavininkai prie vėliavų”. „Paruošt vėliavas”. 
„Vėliavas leist”.

Vienos mylios gamtos iškyloje sustoja skinti uogų ir 
gėlių pauostyti.

Nuo rugsėjo mėn. kas mėnesį nuo skiltininkių iki 
tuntininkės susirenka stovyklos planuoti ir vadovių 
iškyloje svarbesnius programos dalykus išbandyti.

„Kviečiame tėvus įsijungti į ypatingus žaidimus, virimą 
lauke, diskusijas apie ,Tėvus ir vaikus’.”

Komendantas tyliu signalu kviečia iš anksto sur
epetavusią skiltį nuleisti vėliavas. Skiltininkas judesiais 
praveda.

18. Paskaitininkui klausytojai nutildomi vadovo 
švilpuku pastogėje.

Užsiėmimo vedėjas išsitraukia labai įdomią įrangą ir 
pakelia ranką pievelėje.

19. Pagrindiniai vadovai nusprendė alkoholinius 
gėrimus gėrusius išmesti iš stovyklos. Vėliau 
apsigalvojo, bet visvien išmetė, kad neprarastų 
autoriteto stovyklautojų akyse.

20. Laukdami užsiėmimo pradžios, keli sugauna varlę 
ir pamažu ją supjausto ir padegina degtuku. 
Vadovas nusisuka ir bando nekreipti dėmesio.

21. Kasmet sunkiau rasti tuntininką. Artėja metinė 
sueiga, tuntininkui beveik nėra kitos išeities, kaip 
visa nenoromis pasilikti dar metus.

22. Laužo ruošai skiriama viena valanda prieš laužą. 
Visi skundžiasi pasirodymų kokybe.

23. Stovyklos vadovų poasėdis kasdien po to, kai 
stovyklautojai užmiega. Ilgai aptariama parado 
eiga.

24. Palapinėje ilgai vakarešnekamasi,irstovyklautojai 
vis labiau nuvargę. „Tylėkit". „Nekalbėkit”. 
„Miegokit”.

25. „Skubėkit”, „greičiau", „kelkitės”, „Tylėkit”, 
„sustokit”, „Sėskit”, „dainuokit”.

26. Prie vėliavos ar valgykloje stovyklautojus sveikina 
Pirmijos pirmininkas, Vyriausieji Skautininkai, 
Rajono vadas, vadeiva ir vadei vė, skyriaus vedėjas.

27. Vyr. skautės po įžodžio 5 vai. ryto pereina 
dainuodamos tą pačią dainą visą stovyklą, 
atidarinėja palapines.

28. Po užsiėmimo instruktorius surenka visas 
priemones, šiūkšles, virvagalius, indus, įrankius.

29. Prityrusių tarpe kelios „klikos”. Vadovė gerai 
išbara ir pakalba apie seseriškumą stovykloje.

Pasitarę su draugininkais, pagrindiniai vadovai 
alkoholinius gėrimus gėrusius ir „sugautus” 
pasikviečia pasitarti ir išsiaiškinti, kokiu būdu gali 
toliau tvarkingai ir sveikai stovyklauti.

Keli kankina ir sudrasko varlę nuobodžiaudami. Kiti 
susijaudina, pasipiktina;vadovas atideda užsiėmimą, 
visi susėda pasikalbėti.

Skautininkų ramovė ar suaugusių vyr. skaučių židinys 
sutaria tryse rūpintis tuntu, iš anksto numatydami, kad 
būsimasis metus labiau talkintų esamajam tunt.

Kasdien kitokia vakarinė programa, kuriai ruošiamasi 
per pilsį po pietų, o kitu laisvalaikiu parodoma laužo 
vedėjui.

Posėdyje per popietinį poilsį svarbiausias dėmesys 
skiriamas aptarti, kaip kiekvienam ir kiekvienai grupei 
einasi.

Prieš einant gulti visos pasikalba su vadovėmis apie 
dieną, šios palydi stovyklautojas pasakėle j sapnų 
karalystę.

„Laikas valgyti”. „Jei paskubėsime, nepavėluosime”.
„Tylos laikas, sesės". „Tu turi gražų balsą, broli”.

P. P. perskaito eilėraštį, VS įteikia s. vo iškeptų 
pyragaičių, VS paskaito per pamaldas, I uže rajono 
vadeiva praveda dainą, skautininkai šuva dina.

5 vai. ryto kaip angeliukai vyr. skautės po įžodžio 
paniūniuoja ir tyliai palieka dovanėlę ar kvietimą į 
popietines vaišes.

Prieš išeidami skiltimis sutvarko daiktus, kuriuos 
pasisiūlė pagal sąrašėlį sutvarkyti ir į vietą padėti.-

Pastebėjusi „klikų” formavimąsi, vadovė parūpina 
užsiėmimų ir žaidimų, kurie praplatintų ryšius 
prityrusių draugovėje.
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)0. Užsiėmimų vedėjai atvedama 40 stovyklautojų 
užsiėmimui.

31. „Nevežkite maisto į stovyklą”. „Negalima maisto 
palapinėje laikyti”.

32. Žaidimuose bei varžybose I, II, III vietą skiria 
teisėjai ir įteikia medalius.

33. „Jei nedalyvausi sueigose per metus, nesgalėsi 
važiuoti į stovyklą”.

34. „Jeigu šiandien gerai elgsitės, galėsite po 
linksmavakario pašokti prie modernios muzikos”.

35. Po „Ateina naktis”, „LABANAKTIS!”, švilpesiais 
surenkamos pastovyklės.

36. Savaitgalio iškylų vengiame ruošti, nes negalime 
gauti kunigo sekmadienio pamaldoms.

37. Tunto sueigoje tėvai ir svečiai sėdi, kol skautės ir 
skautai žaidžia ar vaidina ar dainuoja.

38. „Skautą Petrą Petraitį apdovanoju Pažangumo 
žymenimi".

39. Pusę metų nėra draugovės sueigos, bet tun- 
tininkei nepatogu kištis į jaunos vadovės reikalus.

40. Skautams sueigose nuobodu, nes vadovai 
nesugeba sugalvoti jiems dar įdomesnių 
užsiėmimų atlikti.

41. Iš esmės mūsų sąlygose tik galime stovykloje 
susitikti ir skautauti, nes sueigoms sąlygų nėra.

Pasitarę iš anksto, vadovai padeda užsiėmimo vedėjai, 
uždavinį pravesti.

v'isas ir betkoks maistas pristatomas stovyklos vir- 
uvei”.

Pasiekusios bendrai sutartą lygį, skiltys ir asmenys 
gauna žymenį.

„Kai dalyvauji sueigose, daugiau susidraugauji ir 
ruošiesi vasaros stovyklai”.

„Kaip galėtume supinti žaidimus, ratelius, tautinius 
šokius ir modernius šokius į smagų linksmavakarį?”

Po vakarinės giesmės visi tyliai sueina skiltimis 
sutartose vietose.

Kai negalime bažnyčioje dalyvauti ar iškyloje pamaldų 
turėti, paruošiame susitelkimo valandėlę sekmadienį.

Tunto sueigoje tėvai ir svečiai dalyvauja uždaviniuose, 
žaidimuose, dainų pynėje.

„Skautas Petras Petraitis įvykdė reikalavimus ir užsitar
navo Pažangumo žymenį”.

Tuntininkė seka, kad draugininke turėtų sąlygų 
draugove rūpintis ir jaunesniąsias vadoves ugdyti.

Vadovai su skautais suplanuoja sueigas, kurias jie patys 
praveda ir įvertina.

Negalime sueigoms susirinkti, bet eina aplinklaiškis, 
kurį pasirašo, ką prideda ir siunčia toliau.

42. Iš LSS ir LSB raštai, pranešimai ateina tuntininkui, Vadovybė ir skyriai svarbius pranešimus pagal kom-
kūriam užtrunka 3 mėn. tai perduoti toliau, jeigu piuterio adresatą siunčia tiesiai nariams į namus.
iš viso.

43. Vietovėje yra 50 skautininkių-ų, bet nei vienas Sktn. ramovėspirm. palaikoryšįsu kitais sktn., o tuntas
nesutinka pravesti užsiėmimų ar stovykloje nors protarpiais surengia skautininkiųų pagerbimus,
dieną padėti. _____________

44. Kaziuko mugės darbus paruošia suaugę ir tarp Patys skautai pagamina darbelius ir prie stalų juos
skautininkų-ių vyksta varžybos, kas už stalų prekes parduoda bei praveda žaidimus ir kt. visiems atė-
pardavinės. jusiems.

45. Skautai irskautės mažai lietuviškai kalba,ypačtarp Vyresnieji kiek tik įmanoma maišosi su ir būna tarp 
savęs, per posėdžius pastebi vyresnieji vadovaiės. skautų ir skautų kalbėdamiesi lietuviškai.

46. Rūta Rūtaitė pažada ir neatlieka savo uždavinio ar Tuntininkė pasikalba su Rūta Rūtaite, kuri ilgesnį laiką
pareigų, todėl jos daugiau nebeprašome. nieko nepadarė, ir rūpestingai lydi Rūtos pastangas.

47. Studentai ir jauni suaugę atkrenta ir išsikrausto iš Tuntas praneša kitai vietovei, kad jo narysė
mūsų vietovės. Taip tuntas ir mažėja. nusikraustė ten studijų ar darbo sumetimais, o jamjai

----------- į naujo adresą.
48. Stovykloje ir namie visa eilė darbų neatliekami, *----- — .

nors yra pakankamai vadovų ar asmenų, ap- Ie viei?a.s vaduos narysė turi savo pareigų aprašymą,
siėmusių pareigas. ° tuntminkeas visų atliktinų darbų sąrašą su

pavardėmis;
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j DOMU
J&J MAŽAI
BEPALIKO

1. Kondoras
Tik 34 belikę. 
Gyvena 
Kalifornijoje

2. Pajūrio žvirblis
Tik 3 gyvena 
Floridoje

3. Kaual
Tik vienas 
pastebėtas 
1981 m.

4. Porto Riko 
papūga
Apie.35 gyvena, 
salos miške

5. Wyoming 
varlė:

1984 m.'rasta\30 Wyominge

6. Perdido Key pelė
.26 gyvena Floridoje

7* Amerikos krokodilas
Apie 400 gyvena Floridoje

8. Raudonas vilkas
50 gyvena zoologijos soduose. Nei 
vieno laisvėje

9. Plymouth raudonpilvis vėžlys
350 gyvena Massachusets

10. Floridos pantera
Apie 30 gyvena Floridoje

Amerikoje priskaitoma apie 270 
gyvulių ir augalų, kurie ilgainiui 
gali visai išnykti. Tarpjų38 gyvuliai,

72 paukščiai ir 71 augalas.
Čia matomi 10 gyvulių yra tikrai 
pavojingoje padėtyje.

/^R. ^MOatc, 

u. 
y F- f V F*f Stasėj

fčeKj&r

Paštininkai dažnai nusiskundžia neišskaitomais adresais. O kaip paštininkas perskaito šį adresą-.
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VA0ZPZIAI
9 c
vabalai

Instrukcijų valandėlė Kas kurį instruktuoja?

ATSAKYMAI 
laikrodžio kryptimi nuo 12 vai.: 
elniaragis, skruzdėlė, peteliškė, 
maldininkas, straubliukas, musė, 
bitė, voras, Dievo karvytė (boružė), 
žiogas, laumžirgis '(arba skėtė), kark
vabalis V - -

ŽENKLIUKAS
LIETUVOS KRISTUI 

PAMINĖTI

Šešių šimtų metų Lietuvos 
krikščionybės sukakčiai paminėti, 
Lietuviškosios Skautybės Fondas 
išleido pašto ženklą. Ženklą piešė ir 
spausdinimą prižiūrėjo Akademinio 
Skautų Sąjūdžio filisteris dail. Julius 
Špakevičius.

Tikimės, kad lietuvių visuomenė 
naudos ženkliukus ant vokų, 
siunčiant kalėdinius sveikinimus ir 
kitokius laiškus. Norima, kad mūsų 
minima taip svarbi Lietuvos krikšto 
sukaktis būtų kuo plačiausiai žin
oma.

Sukaktuviniai Lietuvos krikšto 
ženkliukai išleisti lapeliais po 25 
ženkliukus lapely. Viso atspausdinta 
5,500 lapelių. Gaunami pas LS 
Fondo atstovus, arba kreipiantis į LS 
Fondo leidinių administratorių 
Aleksą Danasą 29 Welles Ave., 
Dorchester, MA 02124, prisiunčiant 
sau adresuotą su pašto ženklu voką.

Lapelio kaina $1.25, arba 10 
lapelių už 10 dolerių. Čekiai rašomi 
— „Lithuanian Scouts Association 
Inc. — LSF” vardu.

Lietuviškosios 
Skautybės

FONDO VALDYBA

Skautavime ir pats silpniausias 
žaidėjas stengiasi kiek gali, nes 
skautiškas auklėjimo ir auklėjimosi 
būdas ugdo drąsą, sugebėjimą, 
savivaldą, pagarbą sau, ištikimybę, 
tvarką, atsakomybę ir pasaulį 
apimančią brolybę-
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LIETUVOS AUGALŲ ŽODYNĖLIS

Šilokas

žungarstė — dog mustard 
čunlielė — hound's-tongue 
šunobelė — European buckthorn 
šunpetrė — fool’s-parsley 
šunšyvė — deadly nightshade 
šuntinė — elisma 
švendras — cat-tail 
šventagaršvė — archangel 
švylys — cotton-grass 
švitrė — draba
švitriešis — pilewort 
taboka — tobacco 
takašolė — knotgrass, prostrate 
taukė — comfrey knotweed 
tekšė — cloudberry
topinambas — Jerusalem artichoke 
topolis (tuopa) 
tramažolė — ground ivy 
trešnė — sweet cherry 
tridantė — purpletop
trindažolė — marsh-cinquefoil 
trūkažolė — chicory 
tūbė — mullen

mažažiedė — common mullen
plikalapė — moth mullen

tuja — cedar
vakarinė — Northern white cedar

tukė — butterwort
tulpė — tulip 
tuopa — poplar 
turnepsas (ropė, rapsas) 
tvertikas — wormseed mustard 
ugniažolė — celandine
uksminas — moschatel, town-hall clock 

unksmenė — chain fern
uolaskėlė — saxifrage 
uosis — ash
usnis — Canada thistle 

dygioji — bull thistle 
dygliuotoji — yellow thistle 
dirvinė — spiny Canada thistle 
pelkinė — marsh thistle

vaisgina — bugle
gauruotoji — erect bugle 

vaistutis — rock cress, sicklepod 
valerijonas — valerian 
vanage — hawkweed 
vandenė — waterwort

i vandenplūkis — frog's bit 
vandens lelija — water-lily 
varindus — club moss 
varnalėša — burdock 
varnauogė — crowberry 
varpelis — lady-bell 
varpenis — grape fern 
varputis — quackgrass 
vėdrynas — buttercup, crowfoot 

aitrusis — tall buttercup 
dedervinis — spearwort 
gumbuotasis — bulbous buttercup 
nuodingasis — cursed crowfoot 
šilaiužiantysis — escaping buttercup 
vandeninis — water crowfoot 
vynioklė — hedge bindweed 

vėlyvis — colchicum 
veronika — speedwell 
vijoklis — field bindweed 
vikis — vetch
vikmedis (geltonoji akacija) — . 
viksva — sedge yellow acacia 
viksvuolė — cyperus
vikšris — rush
vilkadalgis — iris, flag
vilkakojė — bugleweed, water-
vilkauogė — paris horehound
vilnūnė — velvet grass
vingiorykštė — queen-of-the-prairie 
vingiris — meadow-rue

vynmedis — grape 
vynvytis — indigo bush 
viržis — heather 
visgė — trisetum 
vyšnia — cherry

kvapioji — mahaleb cherry 
vištapienė — gagroot 
zizanija — wild rice 
zubražolė — holy grasš 
zunda — eryngo 
žagrenis — sumac

kibusis — poison ivy 
žalčialunkis — mezereum 
žalvė — alkali grass 
žemenė — pearlwort, bird’s-eye 
žemuogė — strawberry 
šiaudrinys — stickweed 
žibuoklė — liverleaf, hepatica 
žydra — wild onion 
žiemė myrtle periwinkle 
žilakrūmis — oleaster 
žilė — groundsel, ragwort 
žilvitis — osier willow 
žinginys — green dragon 
žiognagė — geum, avens 
žiomenė — dragonhead 
žioveinis — lesser snapdragon 
žirnis — pea 
žinrmedis — black locust
žliūgė — starwort

daržinė — chickweed
siauralapė.— stitchvtfort

žvaginė — shepherd's-purse
žvaigždūnė — scabious
žvirbliarūtė — fumitoey, earth-smoke
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SW
ĮKŪRĖJO DIENA
MĄSTYMO DIENA

Vasario 22 d. viso pasaulio 
skautai ir skautės jungiasi 
sąmoningiau į vieną skautišką mintį 
ir dvasią. Nuo pirmųjų saulės spin
dulių ligi vėlyvos nakties mes 
renkamės į mažus būrelius, su draugu 
ar drauge. Parašome laiškelį,
paaukojame laiko ar pinigų artimo 
tarnybos tikslui. Savo mintyse 
pereiname visus skautus ir skautes, 
kurie mums brangūs — mūsų buvę ir 
dabartiniai vadovai; • mūsų vieneto 
nariai ir narės; prisimename 
stovyklas, iškylas, sueigas, šventes; 
savo kambaryje ar namuose 
pasižiūrime nuotraukų, skautiškų 
rankdarbių, užrašų bei albumų; 
galima pavartyti „Skautų aido” 
puslapius apie skautus ir skautes 
pasaulyje. Sau ar su kitais padainuo
jame skautišką ar kitą mėgstamą 
dainą, savo širdyje ar jaukiame 
būrelyje pakartojame savo įžodžio 
žodžius. Susimąstymo diena mus 
traukia Dievui dėkoti už visus, kurie 
mūsų skautiškame kelyje padėjo, nuo 
įkūrėjo lordo Baden-Powellio iki šių 
dienų, už draugiškumą, jaukumą ir 
dž/augsmą skautiškoje šeimoje.

Įkūrėjo (brolių) ir mąstymo 
(sesių) dieną peržvelgiame pasaulio 
žemėlapį — kur stovyklavome, su 
kuo susirašinėjame, kur esame 
skautus aptikę. Pagalvojame, kiek 
šiuo metu pasaulyje vyksta karų, 
maištų, sukilimų, priespaudos — ir 
koks pasaulis būtų kitoks, jeigu 
skauto įžodį davę būtų įtakingesni

arba jeigu visi būtume pasižadėję 
gerbti pasaulį, žmogų ir žmoniją. 
Kiek geriau tautos viena kitą 
suprastų, jei galėtų kartu 
„stovyklauti”, bendrauti kaip skiltyje 
ar būrelyje, kur seseriškai ir broliškai 
priimame kiekvieną žmogų ir kartu 
bendram tikslui veikiame.

Skautybės administravimas

Paviršutiniškai žiūrėdamas ar 
neapsišvietęs žiūrovas vos mato 
ledkalnio viršūnę ir linksta iš

STOVYKLŲ. VADOVAI. Pasaulio skautų centro 
Europos raštinė kasmet organizuoja vadovų mainus. 
Skautų sąjungų nariai, patys buvę skautai vaikystėje, tarp 
18 ir30 metų, patyrę stovyklautojai, sugebantys stovyklo
je vadovauti ir prie programos prisidėti, pakankamai 
mokantys bent vieną Europos kalbą, praleidžia keletą 
savaičių Europos sąjungų stovyklose.

išvaizdos spręsti. Ištikrųjų 
pasaulinės skautybės 
nesuskaičiuojama veikla vyksta 
nematomai ir tik netiesiogiai rišasi 
su matomuoju sąjūdžio darbu. 
Administratoriai nuolat mėto 
daugybę sviedinukų į orą tuo 
pačiu metu. Gerai administracines 
pareigas atlikti reikia vaizduotės, 
nuojautos ir pedagoginio sugebė
jimo. Reikia ir didžio lankstumo, 
įskaitant politinio miklumo, kad 
politikos nuodai nesunaikintų 
skautybės tiesumo. 78 metus 
skautybė išvengė šių spąstų.
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PAUKŠTYTĖS ROMUVOJE Visos paukštytės. Jų rikiuotės imitacija

Kristina Steponaitytė, Raminta 
Slapšytė, Draugininke vyr. sk. 
Loreta Stanulytė, Audra Valadkaitė, 
Indrė Viskontaitė,

Šiais metais didelis būrys 
paukštyčių nukeliavo j Kanados 
šiaurę pastovyklauti Romuvoje. Tai 
12 jaunų atstovų atvyko iš Toronto, 
Hamiltono, Ročesterio ir Čikagos 

vietovių. Stovykla buvo tik 10 dienų 
ilgumo, tai paukštyčių įdomi 
programa užėmė visų jų laiką 
žaidimais, patyrimais ir rankdar
biais. Paukštyčių geri atsiliepimai

Draugininkės draugauja, vyr. sk. 
Loreta Stanulytė ir vyr. sk. Aušra 
Lėlytė

Mūsų simetriškos paukštytės
Pirmoj eilėj: Asta Baltakytė, Emily, 
Lina K., Lina Baltakytė, Kristina 
Steponaitytė. Antroj eilėj: Audra 
Valadkaitė, Veronika Niką. Trečioj 

eilėj: Audronė, Raminta Slapšytė, 
draugininke Loreta Stanulytė, 
draugininke Aušra Lėlytė, Indrė 
Viskontaitė, Kristina K.

LIETUVOS 
NACC?''"NE 
M f' D O
BII iC- '
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Draugininkės nori būti vėl jaunos! 
vyr. sk. Ina Balsytė, vyr. sk. Loreta 
Stanulytė, vyr. sk. Aušra Lėlytė 

Raminta Šlapšytė, Kristina 
Steponaitytė, Veronika Niką, Asta 
Baltakytė, Lina Baltakytė, Audra 

Valadkaitė; anroje eilėje: adjutante 
Ramona Mačytė, draugininke vyr. 
sk. Loreta Stanulytė

apie stovyklą, naujus draugus ir 
smagius prisiminimus, tai tik dėka 
jaunų, gabių vadovų: vyr. skautės 
Aušros Lėlytės iš Ročesterio ir vyr. 
skautės Loretos Stanulytės iš Toron
to. Jų pastangos, budėjimas ir en
tuziazmas per 10 dienų aiškiai jas 
išvargino.Tik gerdamos daug kavos 
ir svajodamos apie reikalingą poilsį, 
jos išsilaikė iki galo, bet dėl Aušros ir 
Loretos nuoširdumo ir rūpestingumo 
paukštytės nebuvo nusivylusios 
Romuvoje.

Mokosi Dam-dam-darom su vyr. sk Sandra Ciparyte

Detalė iš jūrų skaučių „Nerijos” tunto sueigos. Nuotr. J. Tamulaičio
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DVIRAČIU IŠKYLA KELLEY SALOJE

Skautai dviračiais iškylavo Kelley 
saloje prie Sandusky, Ohio. Mes 
važiavome mašina iki Sandusky, Erie 
ežero pakraštyje. Ten keltu per
sikėlėm į salą ir pasiekėm valstybinį 
parką. Dviračiais nuvažiavome iki 
tokios vietos, kur ledai akmenis 
išgraužė. Apvažiavę visą salą 
pasiekėme kalkių kasyklą. Sugrįžę į 
stovyklą pietavome, plovėme indus ir 
žaidėm UNO. Nepavyko pažaisti 
miniatiūrinio golfo, nes vieta buvo 
uždaryta. Antrą dieną vėl keliavome 
dviračiais. Radome vieną kelio 
ženklą. ’’Kengūros - 2 km.’’Grįžę į 
stovyklą, madėmės ežere. Po smagios 
iškylos, persikėlę keltu grįžome 
namo. _ , . v.

Tadas Gelazis

Clevelando „Pilėnų” tumo 
skautai mėgsta iškylauti.
Rugsėjo mėnesį skautai ir 

prityrę skautai atliko 15 mylių 
iškylą baidarėmis Tusca
rawas upė. Upė yra maždaug 
120 mylių į pietus nuo, Cleve
lando. Iškylos metu skautai 
plaukė plačia upe pro Ohio 
ūkius. Didelę staigmeną 
visiems buvo kai žuvis įšokti į 
vdltį Gaila> kad neturėjome 
meškerės.

Rudenį, šeštadienį po pamo
kų lituanistinėje mokykloje 
vilkiukų draugininkas ps. 
Aleksas Spirikaitis vedė 
vilkiukus iškylon Euclid Creek 
Metropark. Vilkiukai paliko 
takus ir. žygiavo palei upelį. 
Prie upelio buvo progų stebėti 
gamtą, ieškoti įvairių gyvūnų 
ir augalų. Dažnai reikėdavo 
pereiti per upelį, tad vilkai 
turėjo pasidaryti tiltelius perė
jimui. Grįžo visi iškylos daly
viai patenkinti iškyla.

Jauniausi „Pilėnų” tunto 
nariai — giliukai — skautauja 
su si. Linu Biliūnu. Brolis 
Linas puikiausiai dirba su 

■priešmokyklinio amžiaus 
berniukais.Giliukai ruošiasi 
sueigose pirmajai iškylai 
pavasarį- Sueigos vyksta kiek
vieną pirmadienį Dievo 
Motinos parapijos salėje nuo 7 
iki 8 vai. vakare. Berniukai, 
norintieji įstoti į giliukus, yra 
kviečiami apsilankyti suei
goje arba kreiptis pas drau
gininką Liną, Biliūną (tele
fonas 257-440S).

Clevelande

Vasario 28 d. „Pilėnų” tun
to Blynų balius.

Kovo 29 d. Kaziuko mugė.
Balandžio 19 d. Šv. Jurgio 

iškilminga sueiga.
Birželio 1 d. Veiklos metų 

užbaigimo bendra „Neringos 
ir „Pilėnų” tuntų sueiga.

Detroite
Sausio 25 d. — Žiemos 

iškylz.
Vasario 1 d. — „Gabijos” 

ir „Baltijos” tuntų bendra 
Vasario 16 sueiga.

Kovo 22 d. Kaziuko mugė.
Balandžio 5 d. — „Gabi

jos” ir „Baltijos” tuntų bend
ra šv. Jurgio sueiga.

Gegužės ? d. — Iškyla į 
Greenfield Village su pemak- 
vojimu.

Birželio 13 d. Abiturientų 
pokylis.

Visų vienetų atskiros suei
gos vyksta kiekvieno mėnesio 
pirmą ir trečią šeštadienį po 
Lietuvių mokyklos pamokų.
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ČIKAGOS
LITUANICOS

Naujieji tunto draugininkaiTUNTO
SUEIGA

Nuotraukos 
s.fil. Jono Tamulaičio 

1986 - X - 19

Rajono vadas v.s.fil. Antanas 
Paužuolis riša skautininko 
kaklaraištį j.b. Gintarui Barkauskui

Tuntininkas s. G. Plačas įteikia 
pareigų virvutes būrelių vadams ir 
skiltininkams

Tuntininkas s. G. Plačas užriša 
mazgelius skautinino įžodį davusiam 
ps. Arūnui Draugeliui

Tuntininkas įteikia Nemuno laivo 
bebriukams specialybių ženkliukus. 
Stebi laivo vadas j.b. Rimas 
Maurukas
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Naujieji tunto skautai vyčiai ir jūrų 
budžiai: Darius Maurukas, Viktoras 
Garbonkus, Rimas Maurukas, Gin

tas Šlapkauskas
Puodžiūnas

ir StepasNemuno laivo bebriukai su vadovu 
j.b. Rimu Mauruku

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI
Chicagoje

Sausio 25 d. Iškilminga 
jūrų skautų ir skaučių Klaipė
dos dienos sueiga Jaun. cent
ro maž. salėje.

Kovo 8 d. — Kaziuko mugė 
Jaunimo centre.

Kovo 22 d. — „Lituani- 
cos” tunto sueiga.

Kovo 28 d. — Vydūno Jau
nimo Fondo 35 sukaktuvinė 
šventė Lietuvių Tautiniuose 

Jūrų budžiai ir vilkiukai tunto 
sueigos užbaigimo rate.

namuose.
Kovo 29 d. — „Lituanicos” 

tunto sueiga Jaunimo centro 
didž. salėje. '

Lapkričio 15 d. — 
„Lituanicos” tunto sueiga ir 
tuntininkų pasikeitimas.

Gegužės 3d. — „Nerijos” 
tunto iškilminga sueiga Jau
nimo centro maž. salėje.

'j Akmens plaukti Į:
:i neišmokysi. ::

Miško brolių draugovės nariai 
sueigos užbaigime
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nebuvo tas, kuris būtų galėjęs 
nusėdėti namie. Ir rugsėjo 29 labai 
staiga su visais atsiskyrė. Bet paliko 
veiklos, draugiškumo ir nuotaikingo

PĖDSAKAI 
ANT KELIO
NAMO
(Netekome 
s. Antano

Baziliausko)

Tais laikais, kai Toronto stovyklų 
organizavimu rūpindavosi Romuvos 
valdyba, sušaukdavo į posėdį 
vadovus iš tų vietovių, kurios 
domėdavosi stovyklavimu prie 
žavingo Fox ežero. Vadovų ir 
vadovių prisirinkdavo gana daug. 
Pirmininkaujantis per rankas 
leisdavo lapą, kuriame vadovai - 
vadovės pažymėdavo kurią savaitę 
stovyklaus. Aplėkdavo lapas per ilgą 
skautų būklo stalą. Sąrašas nemažas 
- 10, 15 pavardžių. Bet, deja, niekas 
nesutikdavo būti viršininku. 
Daugiausia visi norėdavo būti kieno 
nors pavaduotojais. Tada viršininko 
ieškojimas tapdavo kone pagrindine 
posėdžio dalimi. Lengviausia būdavo 
siūlyti posėdyje nedalyvaujantį. Taip 
sykį kažkas ėmė ir pasiūlė net jau 
Toronte nebegyvenantį a.a. s. An
taną Baziliauską. Jis sutiko. Ir nuo to 
laiko jis net kelis kartus iš eilės 
viršininkavo Romuvoje. Ir Antanas 
tur būt būtų viršininkavęs (jam 
sekėsi), jei ne staigi liga. Vadinamas 
"pirmasis skambutis” apsiaurino jo 
skautišką veiklą, nors dvasioje jis 
visada liko tokiu, kuris dėl 
lietuviškos skautybės "galvą dėjo”.

Gimęs Kaune 1931 m. gegužės 19 
d. Augęs ir brendęs Vokietijoje ir 
Venezueloje. 1956 m. su šeima 
persikėlė į Kanadą, apsigyveno 
Toronte, tuoj įsigijo draugų ir įsi
jungė į skautišką veiklą. Vedė sesę 
Danguolę, išaugino du vaikučius - 
vieną seserijai, kitą brolijai. Visų 
mėgiamas, pilnas įdomaus sąmojaus 
energingai kibo į lietuvišką darbą. 
Šoko tautinius šokius, vėliau 
mokytojavo Maironio mokykloje. 
Nesirūpino, kad pavargsta, nesi
jaudino dėl gydytojų patarimų - jis

žmogaus pavyzdį. Paliko pėdsakus 
lietuviškoj skautybėj, mokykloj ir 
draugų rateliuose. p „

Žalgirio tunto vadovybė: psl. Ar
vydas Budreckis, tuntininkas ps. 
Vytautas Jurgėla ir v. si. Algis 
Adomkaitis

Baltijos tuntininkių pasikeitimas 
lapkričio 8 d. ps. Irena Vidugirienė 
perduoda pareigas v.s. Laimai 
Kiliulienei

Nuotraukos Č. Kiliulio

Kęstučio dr-vės skautai ir vilkiukai
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RAMIOJO VANDENYNO
RAJONO ŠVENTE

Trisdešimt penkerių metų 
veiklos sukaktis buvo atšvęs
ta Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salėje 1986 m. gruo
džio 7 d. Užrašuose pažymėta, 
kad steigiamoji, sueiga įvyko 
1951 m. lapaičio 1 d. ir daly
vavo 20 skautų»ir skaučių. 
Dabar toje pačioje salėje sto
vėjo išsirikiavę 68 skautai ir 
skautės. Be jų, dar dalyvavo 
daug uniformuotų vyresniųjų, 
susibūrusių būreliuose,

Dabartinė Ramiojo 
Vandenyno Rajono vadė s 
Marija Butkienė labai nuošir
džiai seka visų vienetų veiklą, 
paragindamas tęsėti skautiš
kus pažadus, o tėveliusir visuo
menę prašydama pagalbos. Ir 
šioje sueigoje sesė Marija 
nuotaikingai prabilo į susi
rinkusius, vėliau linksmai 
pravesdama sveikinimus ir 
apdovanojimus. Vienas sveiki
nimas buvo gautas iš Brazili
jos skautų ir skaučių „Palan
gos” vietininkijos per 
losangeliškę ps. Ritą Čeka
nauskaitę, kuri kaip suži
nojom, turi užmezgusi su jais 
gyvą ryšį L.A. jaunimo 
ansamblio „Spindulys” gas
trolių metu. Sesė rajono vadė 
taip pat paskelbė konkursą, 
pristatydama 100 dol. mecena
tą rašyt. Algį Gustaitį.

Keturios paukštytės kandi
datės davė įžodį: Vilija Gulbi- 
naitė, Kristina Jocaitė, Aušra 
Mulokaitė, ir Audra Kudirkai- 
tė.' Trys skautės užbaigė Rako 
stbvyldoje vykusius laūžave- 
džių kursus: si. Andrytė Gied
raitytė, “v.sl. Brigita Novic- 
kyt&, v: ši. Chile Radvenytė. Į 
sldltininkės laipsnį pakelta 
Lina Baibšytė, į paskautinin- 
k’ės — Rimvydą Baibšienė. Už 
Nuopelnus ordinais apdo

vanotos: v.sl. Brigita Novic- 
kytė. ir v.sl. Ina Sekienė.

„Palandgos” tunto drau
govės naujų metų veiklą pra
dėjo su šiomis vadovėmis: vyr. 
skaučių „Šatrijos Raganos” d- 
vės draugininke ps. Rimvydą 
Baibšienė; prityrusių skaučių 
„Birutės” d-vės draugininke 
ps. Regina Strančikaitė-Poli- 
kaitienė, adjutante ps. Rita 
Čekanauskaitė; skaučių „Jūra
tės” d-vės draugininke ps. fil. 
Gražina Tompauskienė; jaun. 
skaučių „Kregždžių” d-vės 
draugininkė v.sl. Rima Navic
kaitė, adjutante v.sk. Patricia 
Jocienė.

Liepsnelių būreliui vado
vauti sutiko v. valt* Rūta 
Anelauskienė. Sesė Rūta savo 
globon paėmė ir giliukus, tuo 
būdu sudarydama pirmą 
mišrų būrelį. Šia proga norisi 
surašyti visų jauniausiųjų 
skaučių ir skautų pavardes: 
Danius Anelauskas, Lina 
Jocaitė, Povilas Jocas, Daina 
Mattytė, Daiva Mattytė, 
Auksė Stočkutė, Darija Var
naitė, Valdas Varnas, Aušra 
Venckutė, Lina Wallace, Sau
lius Žemaitaitis.

Skautų „Kalniškių” tuntui 
vadovauja ps. fil. Albinas 
Sekas, kartu vykdantis ir Bro
lijos vadeivos pareigas. Tunto 
adjutantas yra ps. Tadas 
Dabšys, kuris ateityje žada 
perimti tuntinipko pareigas. 
Skautų „Dariaus ir Girėno” d- 
vės draugininkas yra s.v. v.sl. 
Linas Venckus. Vilkiukų 
„Anykščių šilelio” d-vės drau
gininkas v. valt. Antanas 
Kašelionis, adjutantas si. Pau
lius Viskanta.

Iškilmingos sueigos komen- 
dantės pareigas sklandžiai 
atliko vyr. sk. v.sl. Gailė 

Radvenytė. Po smagaus skau
tiško laužo visi dalyviai buvo 
pakviesti į žemutinę parapijos 
salę , vaišėms. Skautų ir skau
čių mamytės svečius pavai
šino labai skaniai ir visi skirs
tėsi namo' su gražiomis 
mintimis bei pakilia nuo
taika.

V.Z.

KR********
SUVAŽIAVIMAI

Gegužės 23-25 d. — „Me
morial” dienos savaitgalyje 
Skautiškos Susitiktuvės Beau
mont stovyklavietėje, Rock 
Creek, Ohio,

Liepos 11-25 d. — Chica- 
gos skautų ir skaučių stovyk
la Rako stovyklavietėje.

Liepos 25 — rugpjūčio 2 
d. — LSS Europos rajono 
stovykla (38-toji) Lietuvių 
Sodyboje, Anglijoje.

Rugpjūčio 1-14 d. — 
Romuvos stovyklavietės 25 m. 
sukaktuvinė stovykla Kana
doje.

CALIFORNIEČIAI
RUOŠIA POKYLĮ

Los Angeles skautų Pava
sarinis pokylis visuomet būna 
gerai paruoštas ir nuotaikin
gas, todėl sulaukia tinkamo 
visuomenės dėmesio. Šįmeti- 
nis Pavasario pokylis ruošia
mas šeštadienį, balandžio 25 
d., Šv. Kazimiero parapijos 
salėje. Vakaras ruošiamas 
Californijos skautų Rambyno 
stovyklavietei paremti. 
Stovyklavietės komitetas jau 

■ rūpinasi- svečių * kvietimu ir 
pokylio ruošimo detalėmis. 
Visuomenei remiant, tikimasi 
sėkmingo renginio.
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Ar kartais nepermažai vandens ?...

Du vadovai

RELIGINIO UGDYMO PAMOKOJE

Dvasios vadovas aiškina apie religijos 
svarbą ir reikšmę gyvenime, pridurdamas, 
kad ne viena duona žmogus gyvas.

- Na, skaute Mike, pasakyk dar kuo?
- Dar mėsa, sriuba, koše, - atsako už

klaustasis.
— Kodėl musų lauko virtuvėlė ugnis tokia karšta?
— Sriuba verda.

— K aip pavadinti triukšmų, kurį girdime, kai lietaus 
lašai krinta ant palapinės stogo?

-r- Lietgarsis!

— Ką mama antis savo ančiukams pasako, kai 
ančiukai išklausė mamos pasakos ir jau ruošiasi gulti?

— Saldžių snapų!
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