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GARBĖS
PRENUMERATA
A. Andriulionis, Boston, MA

Liudas Kriaučiūnas, Cicero, IL

Antonia Kliorienė, 
St. Petersburg Beach, FL

Jurgis Gepneris, Union Pier, IL

Skaitytojai .....
■ . . Širdingai dėkoju už tokį 

puikų žurnalą.

— Vytautas Burkunas, Webster, NY

. . . Paskutiniame numeryje tarp 
kitų straipsnių buvo paminėta svarba 
išlaikyti senuosius narius bei bandyti 
įtraukti bent į pasyvių narių skaičių 
tuos, kurie per metų metus iškrito. 
Tai sveikintinas mostas. Aš siūlyčiau 
išleisti 1-2 lapų pranešimą 
(aplinkraštį) ir pasiųsti visiems 
buvusiems skautams, -ėms, prašant |
jiems žinomus brolius bei seses ’
prisidėti prie šio pranešimo 
išplatinimo bei finansavimo.

Jums gi, redaktoriams ir ad
ministratorei, linkiu linksmų, laim
ingų Naujųjų Metų. Jūsų pasiauko
jimas padeda gyvuoti lietuviškai 
Skautijai visuose kontinentuose. Tad 
stiprybės, kantrumo ir sėkmės.

— v. s. Stasys Naginionis, Lavai,
Kanada.

RUOŠKIMĖS VI

PASAULIO LIETUVIU
JAUNIMO KONGRESUI 

AUSTRALIJOJE 
1987 - 1988

(Kalėdų atostogų 
laikotarpyje)
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Jie paskelbė Lietuvos nepriklausomybės atstatymą

Dr. J. Basanavičius skaito nepriklausomybės aktą

1918 VASARIO 16
Jie apgynė Lietuvos nepriklausomybę
Pasirengę sutikti priešą

Lietuva neteko
nepriklausomybės.

Mūšy pareiga -
Lietuvą
išlaisvinti
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SEPTYNI
KRYŽIAI -

SEPTYNI 
ŠIMTMEČIAI

Lietuvos krikščionybės jubiliejų 
švenčiame išeivijoje ir Lietuvoje. 
Metų simbolis vaizduoja septynis 
kryžius —po vieną šešiems šimtams 
metų nuo 1387 m. krikšto. Visi 
ipatome, kiek ženklas panašus į 
Kryžių kalną Lietuvoje ir į Gedimino 
stulpus. Skaičius septyni religijos 
istorijoje yra tobulas skaičius — 
Katalikų Bažnyčioje yra septyni 
sakramentai. Originalas yra 
spalvotas —fonas melsvas, iš lauko į 
vidų kryžiai vis tamsiau žali, o raidės 
ir apskritimo kraštai — auksiniai.

Šių metų ,, Skautų aide” 
pažvelgsime į septynis Lietuvos 
istorijos laikotarpius, po vieną 
kiekviename numeryje: 1) 
prieškrikščioniškoji Lietuva, 2) pir
mieji krikščionybės žingsniai, 3) 
oficialūs krikštai, 4) Krikščionybės 
skilimas Vakaruose ir švietimas, 5) 
tautiniai ir tikinčiųjų sąjūdžiai, 6) 
moderni nepriklausoma Lietuva, 7) 
Lietuva dabar ir išeivija. Dar 
atskiromis temomis pažvelgsime i a) 
papročius ir tradicijas, b) tikėjimą ir 
meną, c) krikščioniško tikėjimo ateitį 
lietuvių tarpe.

« « « 
SENOVĖS 
LIETUVIAI IR JŲ 

VERTYBĖS

Lietuviai, anksčiau žinomi kaip 
aisčiai arba dabar dar baltais 
vadinami, Lietuvos žemėse ir už jų 
plačiau gyvena maždaug 4000 metų. 

Per tą laiką baltų tautos išsiskyrė į 
prūsus, latvius, lietuvius ir kitas 
gentis, kurių dalis amžių bėgyje 
išnyko ar buvo išnaikintos. 
Kalbotyros, archeologijos ir kiti 
mokslai mums padeda atkurti šį tą 
apie senovės lietuvių gyvenimą, 
tikėjimą ir vertybes, jų papročius ir 
įsitikinimus.

Prieš Lietuvos karaliaus Min
daugo krikštą 1251 metais netiek 
daug žinoma iš istorinių šaltinių, 
todėl paprastai tas laikotarpis 
vadinamas „priešistoriniai laikai”. 
Neįsivaizduokime, kad lietuviai 
gyveno urvuose, buvo apsirengę 
kailiais ir graužė žvėrių kaulus! 
Senovės lietuvių medžiaginė ir 
dvasinė kultūra buvo aukšta ir 
vertinga. Kadangi viską aprašyti 
neįmanoma, klauskime tris 
klausimus apie senovės lietuvių tikė
jimą.

1. Kokios yra senosios lietuvių 
tikybos pagrindinės vertybės?

Ir papročius ir įsitikinimus 
galima suvesti į sakinį „pagarba 
gyvybei”. Kaip ir kitose pasaulio 
tautose, senovės lietuvių gyvenime 
viskas buvo gyva ir kvėpavo ta pačia 
gyvybe — užtai jie gerbė dievus, kurie 
gyvena miške, pievose, vandenyje, 
medžiuose, globodami visa, kas 
gyva. Neleidžiama be reikalo 
užmušti, naikinti, reikia su gamta ir 
gamtos reiškiniais sugyventi, gamtos 
jėgas vertinti — su jomis skaitytis.

Senovės lietuviai gerbė ir 
žmogaus gyvybę: jie visuomet buvo 
svetingi ir vaišingi. Per senovės 
lietuvių žemes galėjo keliauti

kiekvienas svetimtautis, kuris 
nežalojo krašto ar nekenkė 
žmonėms. Toks tikėjimas bendras 
visoms pirmykštėms
(„primityvioms”) tautoms, nes 
netikėtas svečias ar viešnia yra 
simbolis, kaip dievai veikia — kaip 
svečias įžengia į normalų žmonių 
gyvenimą, taip ir dievybė veikia savo 
būdu, pagal savo tikslus, o nebūtinai 
pagal žmonių norus ir planus.

Religija ir gyvenimas lietuvių 
senovėje buvo vienas dalykas, kaip ir 
šiandien visose tikybose. Tik vakarų 
krikščionybė, pasisėmusi sąvokas iš 
graikų filosofijos, kartais atskiria 
kūną nuo dvasios, medžiagą nuo 
formos, lyg tikėjimas ar religija būtų 
atskiras dalykas ar užsiėmimas. (Mes

Lietuves karys

A
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skautų religinėse gairėse skaitome, 
kad skautams ir skautėms religija yra 
gyvenimo dalis, o ne vienas iš 
užsiėmimų.) Todėl gyvenimas, mir
tis, gamta — visa rišosi su tikėjimu.

Pagarbos žmogui ir gyvybei 
ženklas buvo šventoji ugnis, nes apie 
ugnies šilimą ir šviesą susirenka 
žmonės, bendrauja, maitinasi, šildosi 
nuo šalčio ir lietaus. (Mūsų laužai 
stovyklose!) Globoti amžinąją ugnį 
— reiškė globoti gyvybę ir žmonijos 
ateitį.

2. Kurios senovinės vertybės išliko ir 
kurios išliko ligi šių laikų?

Kadangi senovinis supratimas 
apie žmogų, gamtą ir pasaulį buvo 
kultūros dalis, senos lietuviškos 
vertybės išliko ir ligi šių laikų. Jos 
gražiai sutapo su krikščionybės 
mokslu ir papročiais, įaugdamos į 
krikščionišką tautą.

Kaip šiandien pasireiškia glaudus 
lietuvio ryšys su gamta? Aišku, visi 
mėgstame auginti gėlių darželius, 
medelius, krūmus. Gamtoje 
jaučiamės arti Dievo, kuris visą 
pasaulį ir gražią gamtą iš meilės 
sutvėrė. Sugavę pelytę namuose, ją 
paleidžiame. Globojame paukščius 
žiemą, mėgstame miško ir pievų 
grožiu bei vaisiais pasidžiaugti -— 
grybaujame, uogaujame, piname 
vainikus, kartais turime ir augalų bei 
gyvių vardus, pvz. Ąžuolas, Rūta, 
Uosis, Ramunė. . .

Lietuviai tebėra vaišingi — kur 
tik užeisi, visada paklaus, ar esi 
alkanas ar ištroškęs. Karo metu 
lietuviai i$ savo mažų turtų yra davę 
valgyti išalkusiam ir sušalusiam 
priešo kareiviui. Dauguma lietuvių 
mielai priima svečią-ir su juo ar ja 
mandagiai elgiasi.

Kita svarbi asmeninė ir 
visuomeninė vertybė yra pakanta, 
tolerancija kitoms tautoms, skir
tingoms tikyboms ir kultūroms. 
Senovės Lietuvoje dar prieš valstybės 
įkūrimą gyveno įvairių tikybų 
žmonės — vakarų krikščionys, rytų 
krikščionys, mahometonai, žydai, 
pagonys, ir įvairių tautų žmonės — 

lietuviai, rusai, ukrainiečiai, 
gudai. . . Lietuva visada buvo 
religiniai ir tautiniai mišri valstybė, ir 
toms skirtingoms grupėms taip pat 
rūpėjo Lietuvos gerovė, pvz. Žalgirio 
mūšyje kovojo ir Lietuvos totoriai, 
kurių tikyba yra Mahometo.

Modernus pasaulis ir visokie 
įvykiai kartais mus veda nemėgti ar 
neapkęsti kurios nors skirtingos 
grupės, asmenų ar tautų. Tokia 
nepakanta ar netolerancija mus 
skirtų nuo senovės lietuvių idealo.

3. Kiek sudėtingas turėjo būti 
perėjimas į naują religiją ir kultūrą?

Iš istorijos žinių žinome, kad kai 
kurie būdai krikščionybę Lietuvon 
atvesti nebuvo sėkmingi. Lietuvos 
kaimynai iš visų pusių jau buvo 
krikščionys kelis šimtmečius prieš 
lietuvius — latviai 1986 m. šventė 800 
m. krikščionybės, lenkai šventė 
tūkstantmetį 1965 m., o rusai bei 
ukrainiečiai savo 1000 m. minės 1988 
metais. 997 metais čekoslovakas 
vyskupas Vaitiekus — Adabertas ir 
1009 m. germanų kilmės vyskupas 
Brunonas-Bonifacas abu su draugais 
žuvo baltų žemėse, kai bandė 
nukirsdinti šventuosius ąžuolus. 
Kryžiuočių kovos prieš Lietuvą irgi 
valdovus ir žmones atbaidė nuo 
krikščionybės, kaip žinome iš 
Lietuvos kunigaikščių skundų pop

Vaidila

iežiui ir imperatoriui.
Neabejotina, kad seniai buvo 

lietuvių krikščionių, tiek priėmusių 
krikštą iš rytų krikščionių, tiek iš 
vakarų. Nuoširdžių žmonių pavyz
dys ir pastangos šiek tiek lietuvių 
galėjo įtraukti į krikščioniškąsias 
bendruomenes. Tačiau visas kraštas 
ar tauta per vieną dieną nepakeičia 
savo tikybos, papročių ar įsitikinimų. 
Kiekvienas žmogus, pakrikštytas 
kūdikiu būdamas, daug metų auga ir 
bręsta, kol tampa pilnu Bažnyčios 
nariu. Taip ir su žmonių grupėmis ir 
bendruomenėmis.

Kol krikščionybė pamažu sunkėsi 
lietuvių tarpe, lygiagrečiai ilgą laiką 
liko senovės Įsitikinimai, papročiai, 
prietarai, šventės. Kadangi tikėjimas 
perduodamas ne kokiu aparatu lyg 
vaistų adata, o žmogaus — žmogui, 
Lietuva pamažėli tapo krikščioniška. 
Turėjo būti daug įtampų tarp tų, 
kurie norėjo senosios tikybos 
laikytis, ir tų, kuriuos dėl politinių ar 
religinių priežasčių traukė 
krikščionių tikėjimas, paplitęs visoje 
Europoje.

Krikščionybės įvedimas lietuvių 
tarpe užtruko ilgai ir per tuos šešis 
šimtmečius įsišaknijo labai giliai.

(Kitame numeryje: Pirmieji 
krikščioniški žingsniai Lietuvoje ligi 
Jogailos ir Vytauto laikų.)
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Lietuva dalyvavo antrajame pasauliniame kare

Šį lėktuvą 1945 m. nupirko S. Boston 
gyvenantieji lietuviai ir pavadino "Fighting 
Lithuania".

1945 m. Lietuvos Vyčių organizacijos Philadelphijos 
skyriaus nariai nupirko lėktuvą, kuris kainavo pusę 
milijono dol.

Chicagos lietuvių nupirktas bombonešis

Garsiausias Lietuvos medis
Netoli Zarasų auga ąžuolas, kuris 

yra daugiau kaip šimto mėtų 
amžiaus. Nors ir tokio amžiaus 
sulaukęs ąžuolas vešliai sužaliuoja 
kiekvieną pavasarį. Populiariai 
vadinamas Stelmužės ąžuolų. 
Daug matė šis senas medis. O jeigu 
jis galėtų kalbėti.
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Žmogus ateina į šią žemę ne tam, 
kad krautų turtus, rinktų delnų ploji
mus, ieškotų garbės. Visa tai yra ne
pastovūs, beverčiai, nykūs blizgučiai. 
Mūsų tikslas turi būti amžinas. O am
žinas tikslas — tai mūsų sielos tobu
lumas. m. Pečkauskaitė
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27.

MEDŽIO DALYS IR
BOTANIKOS

PAVADINIMAI

1 — paprasti
2 — sudėtiniai
3 — plaštaka
4 — spygliai
5 — kuokštelis
6 — lancetiniai lapai
7 — ovaliniai lapai
8 banguoti lapai
9 — dvigubai dantyti
10 — vientisiniai dantyti
11 ■— gyslelės
12 — priošėti

13 — spiraliniai, pražanginiai
14 — skujiški
15 — sklypėti
16 — įkarpa
17 — pagrindas
18 — galas
19 — sklypelis
20 — lapo kotelis
21 — spurgelis
22 — žievė
23 — luobas
24 — mediena
25 — šerdis
26 — metiniai žiedai
27 — šaknys
28 — kamienas, liemuo
29 — šakos
30 — nelygios lapo pusės

3o.

(£
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PALAPINĖ SNIEGE

Šveicarai skautai palapinę 
pastato lygioje vietoje (pav. 3), o ne 
dauboje (pav. 2). Dvi palapines 
sujungia pastoge, po kurią iškasa 
sniegą tiek, kad būtų galima atsistoti, 
(pav. 1). Palapinė apdedama sniegu, 
lyg eskimų iglu namelis. Žiemą 
būtinai netoliese žinoti apie saugesnę 
ir šiltesnę pastogę — kalnų namelį, 
kluoną ar kitą pastatą.

INFORMACIJA
Skautybės vienybei išlaikyti 

reikalinga žinias ir informaciją gerai 
perduoti, kad visi nariai „virvę 
trauktų į tą pačią pusę”: dalintis 
sumanymais, patirtimi, konferen
cijomis, vadovų mainais ir vieni pas 
kitus lankytis. Taip pat reikalinga 
skautiškas žinias visuomenei per
duoti, kad žmonės gerai suvoktų, 
kokie skautybės tikslai, 'metodai ir 
siekiai, ir tuo pačiu skautus finansais 
ir savo darbu remtų.

— D. C. Spry (World Scouting)

LS Fondo dešimtmetis
„Lietuviškosios skautybės fondas 

1975 — 1985” yra 32 psl. leidinys apie 
šio fondo veiklą, narius, rėmėjus ir 
fondo atliktus darbus. Fondo 
kapitalas dabar yra apie 125.000 dol., 
o skautiškiems reikalams per 10 metų 
yra paskirstęs iš palūkanų apie 
60.000 dol., kurių didžiausia dalis — 
32.8% ėjo vadovų lavinimui. 
Skautiška spauda gavo 17.000 dol., 
rajonų bei vietovių veikla 13.300, 
likusi dalis — stovyklų ruošai, 
suvažiavimams, sąskrydžiams ir Są
jungos archyvui. Fondas atstovus 
turi Anglijoje, Australijoje (4), 

Brazilijoje, JAV (Bostone, Cape 
Cod, Clevelande, Colorado, 
Chicagoje, Detroite, Elizabethe, 
Floridoje, Hartforde, Los Angeles, 
New Britaino, New Yorke, Ohio, 
Omaha, Philadelphij oje, 
Rochesteryje, Washingtone, Water- 
buryje ir Worcesteryje), Kanadoje — 
Hamiltone, Londone, Montrealyje, 
St. Catherine’s ir Toronte.

Fondas platina įvairius 
sukaktuvinius pašto ženklus, 
stovyklų vokus, atvirukus, lipdės, 
knygas, metalinius ir medžiaginius 
ženkliukus, gaireles ir jubiliejinės 
stovyklos puodukus. Vėliausias ir 
labai populiarus gaminys yra 
Lietuvos Krikšto sukakties 
ženkliukas. Suvenyrai gaunami 
užsakant:

Aleksas Darnasas, 29 Welles Ave., 
Dorchester, M A 02124, USA, o LSF 
aukos siunčiamos Lithuanian Scouts 
Association — LSF, Kostas Nenor
tas, 44 Alban St., Dorchester, MA 
02124, USA.
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GAMTA NAMIE IR 
STOVYKLOJE

/ .į

10

GRAinruvas

Sraigės ir šliužai mėgsta 
saldumynus: jas per dieną sukviesti 
galima sudėjus bulvių lupenų po 
dangteliu (čerpe, šlapia žieve), mielai 
apgriaus banano lupeną. Per stiklą 
matosi jų judėjimo būdas, o jų 
gleivėta apsauga — peiliuko ašmens 
krašte.

Kiaulpienė parodo, kodėl jos 
kotelis toks stiprus — tai vandens 
spaudimas tarp dviejų sienelių: išilgai 
įpjovus kotelį, susitraukia kai 
spaudimas nebetinkamas.

Varlytėms ir driežams galima 
pagaminti narvelius su jiems tinkama 
aplinka — augalais, žeme, smėliu, 
vandeniu. Apdėti tinkleliu. Tokiu 
būdu galima gyvūnėlius iš arti 
stebėti.

Augalų lapai gamina vandenį, kai 
plastmasės maišeliu aptraukiama 
šakelė ir kelias diena paliekama. Tai 
būdas rasti vandens gerti!

Mieste ar miške būna visokių 
gamtos radinių — įdomybių. Ką jos 
pasako apie miško, upelio, pievų 
gyventojus? Kokios gražios formos, 
spalvos . . .

Pastaba: žvėreliai, vabalėliai, 
driežai — visi yra gyvūnėliai, kurie 
turi savo gyvenimo būdą. Jeigu jie 
gerai maistu, oru, slėpyne ir kt. 
aprūpinti, galima ilgiau palaikyti. 
Jeigu norima tik trumpai stebėti — 
paleisti prieš jiems perdaug nustips- 
tant. '

«' a
------------- ----- —-

o
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ATPAŽINKIME PAUKŠČIUS IŠ 
TOLI: iš k. špokas, žvirblis 
giesmininkas, kardinolas; k. apačioje 
— tulžys; viduryje — peslys; deš. nuo 
viršaus: paukštvanagis, laukinis 
balandis, čiurlys./ x
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MATUOJAME
NEPERŽENGIAMĄ 

PLOTĮ AR NUOTOLĮ

Kitoje pusėje upės, pelkės ar kito 
neperdidelio ploto nužiūrėti medį, 
akmenį, kelmą ar kitą ženklą. Lygiai 
prieš tą ženklą eiti pakraščiu ir 90 
laipsnių stačiu kampu, kol prieini 
vietą, iš kurios ženklas bus 45 
laipsnių kampu. Nueitas kelias — 
upės ar pelkės plotas. Jeigu nėra 
kompaso, kampus nustatyti pagal 
savo kaklaraištį arba stačiakampį 
popieriaus gabalą.

MAŽASIS MĮSLIŲ 
MALŪNĖLIS

1. Du galu ir galas.
2. Du ratu pagiryje stovi.
3. Kaulo burna, mėsos barzda, du 

kartu gimsta, vieną kartą miršta ir 
velnio nebijo.

4. Penki tvartai, vienos durys.
5. Žiema brolis, vasarą molis.
6. Du bėga, du gena, du spokso, 

du kiokso, du riokso, vienuoliktasis 
pliekia.

7. Akmens kojos, medžio liemuo, 
stiklo akys, šiaudų kepurė, ant tos 
kepurės senis sėdi ir pypkę rūko.

8. Lino šerdis, taukų drabužis, 
sidabro galva.

9. Gyvas būdamas gyvus penėjau, 
numiręs gyvus nešiojau.

10. Dieną kaulus nešioja, naktį 
žiopso.

11. Keturi ponaičiukai vieną 
kepurę dėvi.
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1 TALKĄ PAUKŠTELIAMS!...

Šaltoji žiemužė jau pas mus atėjo, 
Jos prityrę akys viską apžiūrėjo;
Ir pūkų baltųjų visur jau priklojo, 
Ant lajsgtf lelijas gražias išvedžiojo.

Zylės ir sniegenos arčiau namų skraido, 
Dagias ir smilgeles patvoriuose sklaido. 
Žvirbliai pilkuonėliai palangėse tupi, 
Šaltis, badas spaudžia, trupinėliai rūpi. 
Nors šalta žiemužė visus ragan riečia, 
Bet už vis daugiausia paukštelius paliečia. 
Netur jie namelių, nė atsargos žiemai, 
Užšalę upeliai, visur gilus sniegas.
Į taiką paukšteliams kis gyvas skubėkim, 
Grūdais, trupinėliais kasdien juos penė- 

kim! 
Saulutei nušvitus, dainuos — bus dėkingi, 
Muses, kirminėlius rankios — jie netingi!

P. Š.

12. Karo karo karikas, tupi tupi 
tupikas, kad karikas nekarotų, nė 
tupikas netupėtų.

13. Šonas šyla, šonas šala, galva 
džiūsta, kojos pūsta.

14. Be kirvio, be kirvelio, be 
grąžto, be grąžtelio, be medžio, be 
medelio — pastato tiltą.

15. Šakos šakotinės, visos šakos 
su lizdais, visi lizdai su vaikais.

16. Šarangė varangė po suolu 
susirangė.

17. Kiurza keverza visą lauką 
apkeverzojo.

18. Atlėkia paukštis be sparnų, 
įkimba į medį be nagų. Šaulys 
nušauna be šaudyklės, ponia suvalgo 
be dantų.

19. Žalia žolelė, žalias jautelis, ant 
žalio stalo žalius pietus valgo.

20. Lopinys ant lopinio, o sūlelio 
niekur nėra.

21. Senas senukėlis su geltonais 
kailinukėliais, kai tuos kailinukus 
nuvelka, visi žmonės verkia.
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LIETUVIŲ 
KALBOS 
UGDYMO 
DĖSNIAI 
BEI 
GAIRĖS

(Tęsinys. Žr. 1985 nr. 1, 6, 12: 1986 nr. 3).
MAŽŲ VAIKŲ AUKLĖJIMAS

177. Mokėdamas dvi ar daugiau kalbų, vaikas labiau 
sutampa su pasauliu tokiu, koks jis yra — kalbiniai bei 
kultūriniai įvairus.

178. Mokėdamas kitų kalbą ar kalbas, žmogus gali 
geriau dalyvauti socialiniame gyvenime, keliauti, 
užsiiminėti savo profesija ar pomėgiais.

179. Svarbu vaikui ne tik namuose ar kitur antrą 
kalbą išmokti, bet ir su gyvais žmonėmis kalbėti — išgirsti 
jų kalbą, pasikalbėti. Tai geriau negu magnetofono 
juostelės, plokštelės.

180. Tėvų mokėjimas ar nemokėjimas nėra kliūtis 
vaiką namuose kitos kalbos mokyti — visada galima 
pasinaudoti žodynais. Svarbu kiek įmanoma viską 
antrąja kalba pasakyti, aprašyti, kad ir aplinkiniais 
žodžiais, kol suspėsi į žodyną pažiūrėti.

181. lėvai — vaikams visuometpavyzdys. Jei vaikas 
mokosi kalbos, tai ir tėvai kalbos pažinimą gilina, pvz., 
vaikams skaitydami pasakas, apysakas, eilėraščius — jų 
pačių miklumas, žodynas plinta.

182. Vaikai (ir žmonės) pirma išmoksta jausminius 
žodžius — išsireiškimus, apsakančius pyktį, meilę, 
nuostabą, nusivylimą. Todėl labai svarbu šiuos žodžius 
tvarkingai pasakyti. (Visi esame girdėję ar patyrę, kaip 

svetimos kalbos pirma žmonės išmoksta keiksmažodžius 
ar „negražius” žodžius).

183. Labai svarbu Švelniai į lietuvių kalbą vaiką 
grąžinti. Labai svarbu nebarti ir gramatikos nekalti.

184. Kai šeima lanko kitas dvikalbes Seimas 
(nebūtinai lietuvių ir vietinės kalbos, bet ir vietinės su 
japonų, ukrainiečių, vokiečių ar kita kalba).

185. Kai sąlygos leidžia, dvikalbės šeimos stengiasi 
kambarį ar butą išnuomoti, vasarai ar pan. priimti kitos 
kalbos asmenį kartu šeimoje gyventi, pvz. lietuvių kilmės 
svečią ar viešnią iš kitos šalies.

186. Laiminga šeima, kuri mažiems vaikams 
prižiūrėti randa lietuviškai kalbančią auklę ar jauną 
žmogų. Jeigu asmuo dar visai kitos tautybės, vaikas turės 
progos išmokti ir trečią kalbą.

187. Niekad žodžių ar išsireiškiriių neišversti į 
nelietuvių kalbą, net kai tėvai vaikus bara. Čįa reikalauja 
iš tėvų nusistatymo.

188. Vaikas natūraliai klysta, kai mokosi kalbos —

XX-toje mokytojų studijų savaitėje dalyvavusios mokytojos — „Auš
ros Vąrtų” tunto skautės. Iš k.: Irena Smieliauskienė, Regina Kučie- 
nė, Valė Spąrkytė, Rūtą Jautokienė, Janina Moziliauskienė, Gailė 
Eidukaitė ir Danutė Eidukienė.

Nuotr. Viktoro Jautoko
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ne tik lietuvių, bet ir gyvenamo krašto ar kitos kalbos. 
Tėvai švelniai ^pakartoja taisyklingą žodį ar išsireiškimą.

189. Vaikui labai svarbu išmokti ir jie mėgsta mokėti 
įprastinius išsireiškimus, kurie dažniau pasitaiko, kar
tojasi. Žr. „Jalyginimų žodyną”, „Lietuvių somatiniai 
posakiai”, „Lietuvių kalbos frazeologijos žodyną” ir kt.

190. Yra šeimų, kurios savo vaikus moko antros 
kalbos visai be jokių tautinių ar patriotinių 
apskaičiavimų, pvz., motina mokėsi prancūzų kalbos: ji 
nuo gimimo vaikus moko prancūziškai, ir tik taip su jais 
kalba.

191. Kai tėvas su vaikais kalba viena kalba, o motina 
— kita, vaikas mano, kad visose šeimose taip yra — kad 
visose šeimose įvairiomis kalbomis kalbama, ir todėl 
tokia padėtis vaikui atrodo natūrali ir prigimtinė.

192. Jeigu namuose tėvai ir seneliai su vaiku kalba 
lietuviškai, o gatvėje bei mokykloje vaikas kita kalba 
kalba —jam irgi atrodo, kad visas pasaulis taip daro. Jam 
ar jai — nieko ypatingo.

193. Kalbos mokinime vaikai nėra tėvų priešai ar 
varžovai, o bendradarbiai.

194. Kai kurioms šeimoms padeda žaidimai, pvz. per 
yakarienę prie kiekvieno valgančio vietos padėti 
pinigėliai (penki po penkis centus). Kai kuris pavartoja 
nelietuvišką žodį, įmeta penkis centus į šeimos kasą. 
(Dažniausia būna, kad tėvai pirmi savo pinigėlius į šeimos 
bankelį įmeta). Kas lieka — to asmens pinigai.

195. Jeigu šeimoje vartojamos dvi kalbos, nuotraukų 
ar iškarpų albumai gali būti dvikalbiai. Gali būti ir vien 
lietuvių kalba įrašyta. Priklauso, kaip šeima albumus 
naudoja, pvz. svečiams ar nelietuviams giminėms 
parodyti.

196. Pasakos mažiems vaikams be galo svarbios, kaip 
ir suaugę mėgsta žiūrėti „pasakas” televizijoje. Geras 
pratimas yra pasakoti ar skaityti pasaką, o vaikas užpildo 
žodžius, ties kuriais pasakotojas sustoja. Vaikai mėgsta 
tas pačias gerai žinomas pasakas vėl išgirsti, ir tuos 
žodžius jau moka.

197. Vaikui su antra kalba lengviau, jeigu ja moka 
rašyti ir skaityti prieš einant į vaikų darželį.

198. Labai svarbu, kad į šeimą atėję svečiai ar 
viešnios domėtųsi vaikų skaityba: „Ką skaitai”, „Kokios 
įdomios tavo knygos”, „Kuri mėgstamiausia”. . .

199. Vienas labai dažnai naudojamų pratimų yra nuo 
pat mažens vaikui duoti progos kasdien rašyti ir skaityti 
po vieną puslapį lietuvių kalba. Galima į rašybą įskaityti 
laiškus draugams ar giminėms, o į skaitybą—tos pačios 
jau skaitytos knygos puslapį.

200. Skatinti vaikutį vesti .dienyną, kuris būtų 
atdaras, tai yra, ne grynai'asmeninis ir „slaptas”. Čia 
galima kartu skaityti, pataisas priminti, aptarti.

201. Radijo programos labai svarbios — kur nėra 
ietuviškos valandėlės, pagauti trumpų bangų laidas 

^„Lietuvių dienų” žurnalas turi sąrašėlį).

202. Jeigu keli lietuviukai lanko tą pačią pradžios 
mokyklą, galima praktikuotipomokyklinę valandėlę, kur 
kas iš tėvų ar kitų lietuvių užimtų vaikus lietuviškais 
dalykais, kaip kiti mokyklos mokiniai padeda knygyne, 
užsiima sportu ar kitu su mokykla surištu užsiėmimu.

(Šis gairių skyrius pritaikytas pagal Jane Menil knygą 
’’Bringing up Baby Bilingual”, Facts on File leidykla, 
1984).

IŠ DVIKALBIŠKUMO STUDIJŲ

203. Dvikalbiškumas yra normali žmogaus būklė šiame 
pasaulyje — žemėje yra 30 kartų daugiau kalbų negu 
valstybių. Daugelyje kraštų žmonės moka savo tautinę ar 
genties kalbą ir bendrinę tos srities ar krašto kalbą.

204. Pusė viso pasaulio gyventojų kalba in
doeuropietiškomis kalbomis (įskaitant lietuvius!), o tai 
yra tik 5% viso pasaulio kalbų, 70% žmonijos kalba 12% 
visų žinomų kalbų. JAV 15.3%gyventojų(34.6 milijonai) 
kalba kita kalba, ir namuose ne anglų kalba kalbasi

205. Jei žmogus vieną dalyką išmoksta viena kalba, 
jam ar jai nebereikia to paties dalyko mokytis antra 
kalba. Pvz., kai mokykloje kai kurie dalykai dėstomi 
prancūzų kalba, vaikas tuos dalykus moka ir savo (pvz. 
anglų) kalba.

206. Pirmosios dvikalbiškumo studijos buvo nevisai 
mokslinės — jos lygino ekonominiai silpnų sluoksnių 
svetimą kalbą su gyvenamo krašto pajėgesniais 
žmonėmis.

207. Vaikas tarp 2 ir 3 metų amžiaus maišo dviejų 
kalbų žodžius, bet nemaišo kalbų skirtingų garsų. 
Paprastai kalbos struktūros nemaišo.

208. Po 4 m. amžiaus vaikas tiek supranta, kad 
dėmesį kreipia į patį daiktą ar veiksmą, nebe į pačius 
žodžius, nes abiem kalbom moka kurio nors daikto 
pavadinimus, geriau suvokdamas žodžio reikšmę ir 
daikto esmę negu vienakal?.is vaikas.

209. Ketverių metų vaikas jau sugeba iš vienos kalbos 
į kitą sakinius išversti, pvz. jei motina ir tėvas skir
tingomis kalbomis su vaikais kalba, vaikas mamos 
pasakymą tėvui čia pat išvers.

210. Dvikalbiai žmonės laisviau elgiasi su kalba ir 
prasme — jie sąmoningiau supranta kalbos vaidmenį ir 
žodžių reikšmę.

211. Dvikalbiai vaikai geriau išmoksta gramatiką, 
nes savaime geriau pažįsta kalbos struktūrą.

215. Suaugęs žmogus maždaug penkeris metus vis 
geriau kitą kalbą išmoksta, po to mokėjimas lieka 
maždaug vienodas; kitos studijos rodo, kad visą 
gyvenimą žmogaus kalba tobulėja.

216. Dvikalbiams asmenims dažnai viena kalba yra 
privati (šeimos, giminių, tautinės grupės) ir antra — 
viešoji (mokykla, miestas, televizija). Abiejuose
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kalbiniuose pasauliuose dalyvauja kaip žmogus.
217. Tautinių mažumų nariai, kurie nedalyvauja savo 

tautinės grupės gyvenime, nėra apatiški lietuviškiems 
dalykams, bet nedalyvauja, vengdami konfliktų dėl 
kalbos. Veiklieji labiau kalba sava kalba.

218. Dvikalbiškumas nei vienaip nei kitaip 
nepaveikia vaiko protinio sugebėjimo, išskyrus gal 
virškalbiniais būdais (pvz. išvystyti daikto, veiksmo 
sąvokų — žr. nr. 208).

219. Svarbu atsiminti, kad dvikalbiškumas dažnai 
rišasi ir su socialiniais klausimais — kartais dvikalbė 
grupė yra ekonominiai ar socialiniai „žemesnė” negu 
krašto visuomenė.

220. Dvikalbėse šeimose augantys vaikai iš pradžių 
maišo kalbas, manydami, kad abi kalbos yra vienos 
„sistemos” reiškiniai, bet greitai išmoksta nebemaišyti. 
Nėra pagrindo moksle manyti, kad dvikalbis vaikas 
kalbiniai atsilieka nuo vienakalbių.

221. Tikrai dvikalbis nebeturi to paties kitoje kalboje 
kartoti ar išmokti. Ir atsimena, kurioje kalboje ką nors 
girdėjo, sakė, matė.

222. Aplinka, kurioje asmuo tampa dvikalbiu, 
niekaip nepaveikia kalbos mokėjimo struktūros žmogaus 
prote.

223. Vaikai kitą kalbą išmoksta be jokių pamokų, 
tikriausia todėl,’kad žmoguje jau yra sugebėjimas kalbas 
išmokti.

224. Vaikai naują kalbą nevienodai išmoksta—vieni 
geriau ir greičiau, kiti lėčiau. Spėjama, kad daug reiškia 

koks nors spaudimas ar įtampa, kuri gali pasireikšti, kai 
kita kalba išmokstama.

225. Suaugę ir paaugliai iš pradžių greičiau kalbą 
išmoksta, negu vaikai (antrą ar trečią kalbą), tačiau 
ilgainiui vaikai kalbą geriau išmoksta. Suaug usių tarimas 
gali likti netobulas.

226. Vaikai ir suaugę kalbas išmoksta tuo pačiu 
būdu, nėra biologinių priežasčių, kurios abiejų amžių 
mokymąsi skirtų.

227. Iš mokslinių studijų atrodo, kad mokydamasis 
naujos kalbos, žmogus nenaudoja savo pirmosios kalbos 
gramatikos lyg modelio antrajai kalbai — mokymasis 
vyksta naujos kalbos apimtyje.

. 228. Dvikalbiuose kraštuose kalbų vartojimas sur
ištas su politinėm ir socialinėm aplinkybėm. Kartais 
vienos ar antros kalbos vartojimas nurodo to asmens ryšį 
ar vertę, priskiriamą vienai ar kitai sistemai, tvarkai.

229. Kur vyksta ginčai dėl dvikalbiškumo 
mokyklose, klausimas nesisuka apie kalbinius reikalus, o 
apie tautiškumą kaip oficialaus ir viešo švietimo dalį. 
Toks nesutarimas išsprendžiamas, kai pripažįstama 
dvikalbiškumo pedagoginė vertė ar kai dvikalbiškumas 
truputį atitolinamas nuo tautiškumo, taip kad 
dvikalbiškumas taptų visų mokinių tikslas.

(Šis gairių skyrius pritaikytas pagal Kenji Hakuta 
knygą ’’Mirror of Language, The Debate on 
Bilingualism”, Basic Books).

Ramiojo Vapdenyno rajono vadovybė po naujos „Kalniškių” tunto vėliavos šventinimo. Iš k.: 
„Gražinos” būrelio vadovė v.sl. V. Gedgaudienė, raj. vadė s. M. Butkienė, tunt-kas ps. fil. A. 
Sekas, skautų būklo vedėjas v.s. V. Sviderskas, vėliavos krikštatėviai v.s. fil. E. Vilkas ir v.s. 
fil. Irena Vilkienė, „Palangos” tunto tuntininkė s, D. Giedraitienė, Ramiojo Vandenyno rajo
no vadeivė s. L. Jarašūnienė, ASS sk. pirm. s. fil. G. Leškys.
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SKAUTYBĖ IR GYVENIMAS

, Visi žinome, kad skautybė bei skautavimas nėra 
atskiras nuo gyvenimo, o kaip tik gyvenimui liepsnelė 
ar atspalvis. Šfe pratimas'padeda vyresniam skautiškam 
jaunimui pagalvoti, kaip jie ir kiti skautavimo dalykus

įgyvendina, pritaiko, panaudoja ir išreiškia kitur už 
sueigų, stovyklų, iškylų ir kursų. Surašūmi tik 
pavyzdžiai!

PRITAIKOMAS ŠEIMOJE

NAMIE

MOKYKLOJE
DARBE

VISUOMENĖJE

SKAUTAVIMO
DALYKAS

GAMTOJE
STOVYKLOJE

IŠKYLOJE

Stovyklavimas, iškylos 
Virimas ir maistas 
Mazgai ir surišimai 
Pirmoji pagalba 
Žemėlapis, matavimai 
Atsakomybė vienete 
Menai ir liet, menas 
Dainos ir muzika 
Audimas ir siuvimas 
Plaukimas, saugumas 
Gyvybės gelbėjimas 
Papročiai, tradicijos 
Gamta ir ekologija 
Žaidimai ir sveikata 
Rankdarbiai, darbeliai 
Lietuvos pažinimas 
Gerasis darbelis 
Įstatai ir įžodis 
Ugnies kūrimas 
Laužai, vakar, progr. 
Įrankiai (pjūklas . . .) 
Signalizuotė
Pasakojimai, tautosaka 
Seser-broliškumas 
Vaidyba ir kūryba 
Planuoti ir,įvertinti 
Pastabumas, atmintis 
Pasitarimai, posėdžiai 
Pamaldų ruoša 
Specialybės, ypat. ž,
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PIONERIJA
PAKRANTĖJE

Prancūzai skautai savo 
stovyklavietėje įrengė pionerijos ir 
vandens žaidimų vietą. Gerai 
sustatyti įrengimai gali būti naudo
jami kelias dienas ar net kelias

savaites. Tinkamai apžiūrėję sąlygas, 
skautai planavo, nupiešė brėžinius, 
surado ir išmatavo reikmenis ir juos 
įrengė. Visus įrengimus patvirtina ir 
patikrina vandens saugumo 
pareigūnas.

Svarbu naudoti gerą virvę, 
pagalius ir lentas. Visi įrengimai turi 
būti kasdien patikrinami, kad būtų 
saugūs. Visi laikosi vandenyje 
saugumo taisyklių.
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LAISVĖ IR DRAUSMĖ

Niekas iš prigimties nėra 
anarchistas, nepripažįstąs jokios 
drausmės. Žmogus savaime tarnauja 
tam tikra laisvos tarnybos tvarka — 
tarnaudamas kaip jis laisva valia 
pasirenka. Tai yra skautiška 
drausmė, kurią prisiima berniukai ir 
vadovai laisvu noru kaip laisvi 
žmonės. Ta laisvė reiškia, kad 
žmogus nedaro visa, ką nori, bet jis 
mielai prisiima drausmę ir ją 
pasisavina, suprasdamas drausmės 
vertę. Jis apsirengia ištikimybe — 
šeimai, tautai, gimtinei, parapijai, 
valstybei — ir priima daugybę 
brangių tradicijų. Taip žmogus 
laisvai vysto savo skonį, domėsius ir 
mintis, vysto savo asmenybę. Tai yra 
tikrasis pilietis.

— D. C. Spry (World Scouting)
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Jonas Rimša 1903 - 1974LIETUVOS
DAILININKAI

Savo jaunutę praleidęs Lietuvoje Jonas Rimša 
atsidūrė Bolivijoje, kur meniniai subrendo. Ir netik 
išvystė savo meninį talentą, bet taip pat labai daug 
prisidėjo prie Pietų Amerikos meninio lygio pakėlimo. 
Jis if tapė savo išraiškinkas drobes, bet taip pat mokė 
priaugantį jaunimą. Nepriklausomos Liet---- '

Jonas Rimša dalyvavo parodose. Čia jo paveikslai 
išsiskirdavo savitu koloritu ir stiliumi, kuris labai buvo 
skirtingas. Jo paveikslų temos daugiausia Pietų 
Amerikos gyvenimo vaizdai. Tai štai dar vienas 
pavyzdys, kada lietuvio talentas turėjo būti atiduotas

18



15.

19



PAUKŠČIŲ TAKAI

CO CANADA GOOSE
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Kas rudenį ir kas pavasarį dangu
je skraido žąsys, išsidėsčiusios V 
raidės forma, kad būtų lengviau 
skristi. Per tūkstančius metų 
paukščiai nužiūrėjo geriausius takus, 
kuriais kasmet skrenda į pietus ir į 
šiaurę.

Apie takus žinome iš žiedų, 
kuriuos mokslininkai prie kojų 
prikabina. Medžiotojai būtinai turi 
mokėti iš tolo antis bei žąsis atpažin
ti, kad laikytųsi įstatymų ir kad būtų 
išsaugoti retieji paukščiai.

Skaičiai nurodo, kokie paukščiai 
tais takais skrenda. Yra dar kitas 
Paukščių takas — žvaigždžių šviesi 
eilė maždaug iš šiaurės į pietus, kuri 
lotyniškai vadinasi „Pieno takas”.
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ATLANTO
RAJONE

ROMUVA

(1986 m. Atlanto rajono skautų ir 
skaučių stovykla buvo pavadinta 
„Romuva”, o 1987 m. Kanados 
skautų ir skaučių stovyklavietė 
„Romuva” švenčia savo 25 metus — 
sidabrinę sukaktį. Ta proga „Skautų 
aidas” įdeda tinkamą rašinėlį iš 
Atlanto rajono stovyklos laikraštėlio 
„Krivūlė”.)

Prieš septynerius šimtmečius tarp 
gaudžiančių miškų Tėvynės Lietuvos 
šventovėse —■ Romuvose, krivių 
priežiūroje degė, liepsnojo vaidilučių 
kūrenama šventoji, amžinoji ugnis. 
Tačiau tuo pačiu metu, karaliaus 
Mindaugo laikais, Lietuvoje 
užsižiebė ir nauji žiburėliai — mažos 
ugnelės prie Švenčiausiojo pirmųjų
Krikščioniškųjų bažnyčios 
altoriuose. Amžių bėgyje tos 
mažosios liepsnytės suliepsnojo 
galinga ugnim visų lietuvių širdyse, ir 
mes savo tėvynės nebegalime įsivaiz
duoti be prisikėlimo varpų skambė
jimo, „Pulkim ant Kelių”, giesmės 
aidų, be susimąsčiusių Rūpintojėlių 
pakelėse. Sekančiais metais 
iškilmingai atšvęsime tos naujosios 
religijos atėjimo jubiliejų. Betgi šią 
vasarą mūsų stovyklos vardas tegul 
mums primena anuos tolimus, 
praeities rūkuose skęstančius amžius, 
kai Lietuvoje dar žėrėjo senųjų dievų 
ir dievaičių aukurų ugnis. Vydūnas 
sako:

„Kas amžina, negali būt 
gesinama.

O kas gesinama, jokiu būdu 
negali būti amžina”,

Prabočių šešėliai, didvyrių 
karžygių dvasia lydi mūsų žingsnius 
ir šiandien. Tegul Romuvos laužai 
mums mūsų protėvius nuolat 
primena. Blaškomos liepsnos tesu- 
jungia mūsų širdyse praeitį ir dabartį. 
Į jas susimąstę bežiūrėdami 
pamatysime, kaip mūsų visos tautos 
šventoji aukos liepsna, jungianti ir 
prabočių ir jų ainių ugnį, tampa 
amžinąja ugnimi, iš pasakiško 
čiurlioniško altoriaus kylančią virš
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dangaus laiptų iki Dievo sosto.
s. fil. dr. Vaidievutis Mantautas 

(„Krivūlė”— 1986 m. Atlanto rajono
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„RAMBYNO” sesės 
susikaupia ir švaisto:

,kntradienį tarp lietaus lašų ir 
saulės spindulių, sesės skautės trijose 
skiltyse stengėsi įsivaizduoti 
kokiomis vertybėmis ir principais 
vadovautus! valstybė prieš 1000 
metų, kuri buvo atskirta nuo kitų 
tautybių ir nepažino krikščionybės. 
Štai kelios įžvalgos:

Pirmoji skiltis pavadino savo 
valstybę Rambynu. Jų žmonės būtų 
mandagūs vienas su kitu, nežudytų, 
rimtai mokytųsi, prižiūrėtų gamtą. 
Razinkų valstybės žmonės būtų geri, 
tikėtų į aukštesnę būtybę nors ir jos 
nepažintų, mylėtų vienas kitą, 
neleistų vogti, meluoti, stengtųsi 
neužgauti kitų žmonių, mylėtų gamtą 
ir pačią žemę. Vaikučių valstybės 
žmonės remtųsi visų žmonių gerumu 
gyvybės svarba, gerbtų vandenį, 
maistą, gyvulius. Šie žmonės dar 
nepažįsta krikščionybės. (Taip kaip 
Lietuvių valstybės žmonės prieš 
krikščionybės įsigalėjimą). Į ką 
tikėtų? Štai kelios įžvalgos: Į 
Perkūną, akmens galią, ugnį, 
medžius, vandenį, žmogaus likimą, 
žalčius; kitoms atrodė, kad 
pasidarytų gamtos statulėles ir jas 
garbintų; o paskutinioji skiltis dar 
pridūrė laumių bei saulės reikšmę. 
Sesėm skautėm senovės Lietuvių 
tikyba tiek įsisiurbusi galvojime, kad 
sunku įsivaizduoti, kaip kitaip 
žmogus tikėtų tikrojo Dievo. Visoms 
atrodė, kad tikėti kaip senovės 
lietuviai tikėjo yra labai suprantoma 
ir natūralu, nes lietuviai vertino kas 
sudarė jų gyvybę ir aplinką. Jie jautė 
nesuprantamą jėgą veikiant jų 
kasdienybėje. Joms atrodė, kad 
lietuviams neturėjo būti per sunku 
suprasti, tikrąjį Dievą ir jį garbinti; 
nors visoms atrodė, kad greičiausiai 
ilgai užsiliko tam tikri prietarai ir 
pagarba ugniai, žemei, gamtai.

* * ♦

Antradienio pasikalbėjime 
dalinosi mintimis bei savo patirtimi 
Prityrusios skautės, kurioms tenka 
vis daugiau ir daugiau imtis savo 
atsakomybės sprendimuose. Mūsų 
sesėms svarbiausia jų gyvenime yra 
šeima, draugai, mokslas, savigarba ir 
pats gyvenimas. Labiausiai jos 
trokšta siekti meilės ir darnos šeimoj, 
gerų pažymių ir mokslo, pasitikė
jimo, ir bendrai būti geru žmogumi 
gilinant savo ir kitų supratimą gerose 
draugystėse. Apmąsčiusios, kad 
gyvenime svarbiausia pats asmuo, 
kiti žmonės, Dievas ir pasaulis, 
svarbu ne tik imti, bet ir duoti. Štai 
kelios jų išvados:

DUOTI:

Sau

duoti laiko galvoti 
priimti save 
save vertinti 
save prižiūrėti 
turėti vilties

Kitiems

draugystę 
meilę 
supratimo 
paramos 
tiesos

Dievui

supratimo 
meilės
savo tikėjimą 
laiko maldai

Pasauliui 

prisidėti prie gėrio aplinkoj 
duoti savo laiką geriems darbams

(Atlanto rajono 1986 m. stovykla)

GAUTI

Iš savęs

stiprios valios
drąsos
atsakomybės
vilties

Iš kitų

draugystės 
supratimo 
paramos 
paguodos 
tiesos

Iš Dievo

gailestingumo 
atleidimo 
vilties
nesibaigiančios meilės 

Iš pasaulio

nepriklausomybės — laisvės
progos augti, bręsti
patiriam daug bėdų, bet turime 
progos prisidėti prie sprendimų
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LSS Pirmūno pagerbtuvės
LSS Pirmūno v. s. Petro Jurgėlos 
pagerbime gruodžio 7 d. New Yorke.. 
P. Jurgėlos kairėje Seserijos 
Vyriausia skautininke v. s. Stefa 
Gedgaudienė ir Brolijos Vyr. 
skautininkas v. s. Kazys Matonis; 
antras P. Jurgėlos dešinėje — LSS 
pirmininkas v. s. Petras Molis

Nuotr. T. Meiluvienės

Pirmūno v. s. Petro Jurgėlos pager
bime New Yorkė. Jo brolis priekyje 
su kaklaraiščiu.

Sktn. Edis Meilus su sūnum Antanu ir v.s. P. Jurgėla

Praėjusią vasarą JAV Vidurio rainiui 
„Laisvės Varpo” stovykloje Rake> 
vykusių laužavedžių 
kursu dalyviai ir instruktoriai.
Kairėje pirmoji stovi instruktorė 
ps. V. Nasvytytė, dešinėje pasku
tinis stovi-kursų vedėjas 
ps. E. Meilus, Jr.
Nuotr. Teresės Meiluvienės
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Pilėnų tunto skautams vadovauja 
nepailstamai s. Remigijus 
Belzinskas. Jam kartais nesant — 
visą naštą neša ps. A. Miškinis.

Tunto skautai turi geras sąlygas 
pas v. s. VI. Bacevičių rūsyje: TEN 
JIE PIAUSTO, KALA, KLIJUOJA 
Kaziuko mugei „muginukus”. Visa 
tai daroma jau nuo Kalėdų. Skautai 
daro ir savo projektus ir su vadovų 
pataisymais išeina gana gražūs 
„muginiukai”.

Kaziuko mugėje išsirikiuoja 
gražios žvakidės, rankšluostinės, 
paukščiams nameliai, lesyklos, 
dėžutės ir švilpukai. Viskas iš medžio 
ir darbai gan patrauklūs. Tad Pilėnai 
žiemos mėnesiais netinginiauja, o 
dirba net kruvinais pirštais. . . Bravo 
broliams!

V. B.

Clevelande skautai ruoSiasi 
tradiciniai Skautų mugei: Beržinskai, 
s. R. Belzinskas ir Butkus

Skautai: Gelažius ir Mulidis gamina 
paukščiams lesyklas.

Truputį ne taip sukalei broliuk. . „ 
Gelažius ir s. R. Belzinskas

lik. deŠ. vyr. skautės: B. Kymantaitė, 
Z Prašmutaitė, V. Bruožytė, G. 
Kudukienė ir kun. ps. G. Kijauskas,

^Uotr. y. Bacevičiaus Vyr. skautės „Svajonės ” iš Australi
jos koncertavusios U.S.A, ir 
Canadoje. Iš k. deš.: B. Kymantienė, 
Z. Prašmutaitė ir V. Bruožytė
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Pasidalinimas plotkelėmis. . . D. 
Mataitė, T. Grigutytė (iš Lenkijos), 
D. Minkūnas ir R. Apanavičiūtė.

SKAUTIŠKOS KŪČIOS
CLEVELANDE

Tradiciniai ruošiamos skautiškos 
Kūčios vyr. skaučių ir skautų vyčių. 
Kadangi vyr. skaučių vienetas dar 
veikia, o skautų vyčių jau nėra tai tų 
vyriškų darbų atliko jauni skautai 
vyčiai kandidatai.

Gražiai papuošti stalai, žybanti 
kalėdinė eglutė ir puodų, lėkščių 
prikrauti tradiciniai Kūčių

Per skautiškas Kūčias ir imta burtais: 
kas ilgesnį šiaudą ištrauks iš po 
staltiesės.

Nuotr. V.- Bacevičiaus

VAKARIENĖS VALGIAI. Ir mano 
nustebimui, tų jaunų sesių kulinarija. 
Ir kiek ten tų žuvų ir silkių 
įvairiausių.

Kūčių vakarienės prasmės žodį 
tarė s. R. Belzinskas — Pilėnų tunto 
tuntininkas. Prie žvakučių mirgėjimų 
skautai vyčiai kandidatai Minkūnas, 
Biliūnas ir Matas atliko tam šventam 
vakarui skirtų programėlę. Kun. G. 
Kijauskas, s. j. sukalbėjo maldų ir 
toliau buvo laužomos plotkelės ir 
pasisveikinimai bei geriausi šven
tiniai linkėjimai.

Baigiant valgyti vakarienę, atėjo 
burtininkė ps. V. Klimienė ir pravedė 
įvairius burtus bei žaidimus. Su 
varpelio skambesiais atkeliavo ir 
Kalėdų senelis (ps. A. Spirikaitis). Jis 

Į skautiškas Kūčias atėjo ir Kalėdų 
senelis, klausdamas — ar jūs vadai 
buvote geri? Danutė ir Remigijus 
Belzinskai.

sau pasirinko asistentę R. 
Apanavičiūtę ir pradėjo dalinti 
dovanas. Bet dovanos ne taip lengvai 
buvo gaunamos. Reikėjo į daug 
klausimų atsakyti ir „užsidirbti”.

Džiugu, kad dar yra jaunų 
skautybės pasekėjų, kurie suruošia 
tokias vakarienes ir dar aplanko jau 
sergančius mūsų seses ir brolius;

V. Bac.

Skautai vyčiai kand. Minkūnas, 
Biliūnas ir Matas atlieka programėlę 
per skautiškas Kūčias Clevelande.
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CHICAGA

Aušros Vartų Šatrijos Draugovė 
ir Birutės D^ugovė šventė Kalėdas 
kartu gruodžio 21 d. Renatos 
Ramanauskaitės, Šatrijos Dr-vės Dr- 
kė, namuose.

■ Sesės kartu su vadovėmis kepė 
labai skanius kalėdinius pyragaičius. 
Kiekviena sesė su skirtingu ’’cookie 
witer” išpjaustė daug pyragaičių, 
kuriuos labai skaniai valgėme.

Pirmoj eilėj iš kairės: Šatrijos dr-vės 
dr-kė Renata Ramanauskaitė, 
Birutės dr-vės padėjėja Lidija 
Stroputė, Birutės dr-vės dr-kė Julija 
Valaitytė, Šatrijos dr-vės skiltininkė 
Tina Antanaitytė, Šatrijos dr-vės 
iždininkė Daiva Parakininkaitė.

Antroj eilėj iš kairės: Jennifa An- Dana Slivinskaitė, Aura Reitnerytė, 
tanaitytė, Šatrijos dr-vės skiltininkė Olivija Mačiulytė.

Daiva Parakininkaitė Tina Antanaitytė ir Olivija Mačiulytė Olivija Mačiulytė 
ir Dana Slivinskaitė

Chicagos skaučių tuntų ruoštame 
rašytojos ir pirmosios skaučių 
vadės Sofijos Kymantaitės-1 
Čiurlionienės 100 metų gimimoį 
sukakties minėjime šokėjos 
skautės atlieka sadutę.

Nuotr. Liūdo Volotkos

Aura Reitnerytė ir Jennifer 
Antanaitytė
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TRADICINĖ
KALĖDINĖ SUEIGA

Per Kalėdų šventes yra žinoma, 
kad valgysim Kūčių vakarienę, 
eisime į Bernelių mišias ir kuriuose 
vietose sniegas kris. Bet Los Angelėje 
per šventes irgi žinoma, kad 
skautininkė Dalia Sodeikienė ruoš 
kalėdinę sueigą.

Pirmadienį, gruodžio 22 dieną, 
1986, sesės Sodeikienės šventėms 
papuoštuose namuose susirinko 
gražus būrys skaučių kasmetinei 
kalėdinei sueigai. Jau keturi metai 
kai sesė Dalia ruošia šį lauktiną 
tradicinį įvykį, ir šiais metais buvo 
ypatingai smagu.

Dalyvavo skautės iš arti ir iš toli, 
ir buvo progos pasilinksminti vėl su 
sesėmis, kurios ištekėjo ir mūsų tarpe 
daugiau negali dalyvauti — tai 
Angelė Sodeikaitė-Grigonienė iš 
Bostono ir Danutė Prasauskaitė- 
Clein iš Tennessee. Taip pat mūsų 
sueigą aplankė skautininkė Laima 
Jarašūnienė, Ramiojo Vandenyno 
Vadeivė. Gaila, kad kitą dieną 
sužinojom, kad jos mylima mamytė 
mirė Clevelande.

Sueiga prasidėjo su sesės Dalios 
sveikinimo žodžiu. Mums pranešė 
liūdną žinią, kad negalės dalyvauti 
mūsų tarpe ps. Rima Baipšienė, vyr. 
skaučių draugininkė, nes jos tėvelis 
ką tik mirė. Uždegėm žvakutę ir 
palaikėm minutę tylos sesės Rimos 

Tradicinėj kalėdinėj sueigoj dalis vyr. 
skaučių: Audrė Koklytė, Vida 
Basiulytė, Vita Altą, Laima 
Sturonaitė, Gailė Radvenytė, Laima 
Balčienė, Onutė Šepikaitė, Rima 
Navickaitė, Vida Čekanauskaitė.

tėvelio, pono Maskoliūno, at
minimui.

Po to įvyko naujas ir įdomus 
dalykas mūsų sueigose. Skautas 
Paulius Viskanta atvyko su „video 
camera” ir priėjo prie kiekvienos 
skautės; mes trumpai apibudinom 
apie save. Visos juokėmės ir buvom 
nervuotos, bet sesė Dalia minėjo, kad 
bus gražus prisiminimas mūsų 
tradicijos ir bus įdomu matyti šitą 
juostelę už dešimt ar dvidešimt metų.

Kai baigėm filmuotis, visos 
susirinko aplink pianiną, kur giedo

Pilėnų tunto skautai iškylauja

Tradicinėj kalėdinėj sueigoj dalis vyr. 
skaučių: Rita Čekanauskaitė, Angelė 
Sodeikaitė-Grigonienė, Daiva 
Venckutė, Audrė Koklytė, Laima 
Sturonaitė, Vita Altą.

jom įvairias kalėdines giesmes. 
Vėliau pasivaišinom skaniais 
kepsniais ir išdalinom dovanas loteri
jos metodu.

Ir taip pasibaigė dar viena 
kalėdinė vakaronė. Visada būna tiek 
daug darbo ir veiklos per metus kuri 
keičiasi, bet jau žinome, kad per 
kalėdines šventes sesė Dalia mus 
pakvies skautiškai ir seseriškai 
pasilinksminti ir pašvęsti Kristaus 
gimimo proga.
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4613 W. 106 Pl.
Oak Lawn, IL 60453

Vienas ponas, labai supykęs ir su
sijaudinęs, ateina i laikraščio re
daktoriaus raštinę:

— Aš noriu duoti šio laikraščio 
redaktoriui pastabą!

— Prašau, aš esu redaktorius.
— Vakar jūsų laikraštis patalpino 

apie mane rašinį, kuriame buvau 
pavadintas vagiu, tinginiu, išnaudo
ju ir taip toliau.

— Taip, mes spausdinome tokį 
rašinį.

— Na, tai po šimts pypkių, juk 
mano vardas yra Jurgis, ne Jonas. 
Jei negalit net varda, teisingai už
rašyti, nebeskaitysiu to Jūsų laik
raščio! Oi, varge, varge, mano vargeli, kaip aš iššveisiu pridegusį puodelį.

SO . 7 5 i.? 2 %
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