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"aŠ ATSIMENU
Buvo šiltas vasaros rytas. Norė

jau eiti lauk, bet mamytė neleido. 
Atsiklaupiau prie palangės, nes iš ten 
matėsi toli, toli. Darželis su gėlėm, 
kur mėgau žaisti. . . Už tvoros keliais, 
kur be mamytės negaliu eiti. Man tik 
šeši metai! Už kelio geležinkelio 
bėgiai, kur iš ryto ir vakare praūžia 
traukinys. Kartais nubėgu prie tvoros 
ir pamojuoju traukiniui. O jei vyras iŠ 
garvežio man pamojuoja, koks džiau
gsmas!

Už geležinkelio bėgių matosi 
laukai. Ten kaip žalia jūra banguoja 
avižos. Vėliau jos pageltonuos ir vyrai 
jas nupjaus. Moterys, su baltom 
skarelėm, suriš avižas į pundus. Gal 
mamytė ir man leis padėti, tai bus 
smagu! Už lauko, toli, toli matosi 
tamsus miškas. Rudenį tėvelis mane 
vesis į mišką grybauti. Mano sesutė 
neis, ji dar per maža, bet aš jau šešių 
metų!

Toli sušvilpė traukinys. Bet 
šiandien jis vėluojasi, kažin kodėl? 
Iškišau galvą per atvirą langą, nes 
noriu pamatyti garvežį, kuris 
šniokšdamas išlenda iš už sodo 
medžių. Mamytė sudraudžia, kad 
neiškrisčiau, ir atsistoja šalia. Sesutė 
žaidžia su savo žaislais, jai traukinys 
neįdomus.

Šiandien traukinys nesiskubina, 
dar vis jo nematyt. Lauke taip Šilta, nė 
mažiausio vėjelio. . . Pagaliau, dar 
kartą švilpdamas, pasirodo garvežys. 
Jis apipintas žaliais vainikais, o už jo 
dar ir antras, ir trečias garvežys. Ant jų 
užkabintos raudonos vėliavos ir kaž
kokie paveikslai. Taip dar nebuvau 
mačiusi. "Mamyte, kodėl šiandien 
taip?"

Mamytė žiūri į traukinį ir per jos 
veidą rieda ašaros. Ji neatsako. Darosi 
baugu.

I

Jono Strungio pieš.

Šiandien traukinys važiuoja labai 
lėtai. Už garvežių rieda raudoni ir rudi 
vagonai, tokie kur kartais karves 
veždavo. Šiandien jų durys uždarytos, 
karvių nesimato. Aukštai, per mažą 
langelį balta skarele mojuoja ranka. 
Nejaugi ten žmogus, uždarytas į 
karvių vagoną? Ir daugiau rankų 
mojuoja, kilos be skarelių. Vagonai 
rieda, lyg be galo> 0 rar>kos mojuoj..

"Mama, mamyte, sakyk, kas ten? 
Kodėl tu taip verki? Kodėl toks ilgas 
šitas baisus traukinys?" Mamytė tik 
verkia kūkčiodama ir glosto man 
galvą.

Daugiau neatsimenu, nes viskas 
skendo ašarose. . . Po to visi tą vasarą 
vadina BAISIUOJU BIRŽELIU.

Sesė Birulė.
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MODERNI BAŽNYČIA 
LAISVOJE LIETUVOJE

Kaip pereitame šios serijos 
straipsnyje rašyta, XIX amžiuje 
lietuviai buvo labai veiklūs, nors 
spauda, draugijos, švietimas turėjo 
vykti slapta, lyg šaknyse ar 
miegančiame pumpure. Spaudos 
draudimą Maksvos caras atšaukė po 
40 metų — 1904 metais, ir dar rusų 
okupacijos metu ligi 1914 ėjo 14 
lietuviškų laikraščių ir žurnalų, jų 
tarpe Šaltinis, vaikams Vainikėlis, 
ūkininkams Artojas, kunigams 
Vadovas. 1905 metai davė dar 
daugiau laisvės ir galimybės 
pasireikšti. Per visą pirmąjį Pasaulinį 
karą Lietuva buvo rusų, vėliau 
vokiečių, okupuota, ir 
Nepriklausomybę paskelbė, kol dar 
priešai Lietuvą valdė. Kai

Lietuvos
Krikščionybės 
Jubiliejiniai 
Metai

Nepriklausomybės kovomis su 
rusais, vokiečiais, lenkais ir bermon
tininkais Lietuva išsikovojo laisvę ir 
savivaldą, krikščioniškasis 
gyvenimas galėjo iš to slapto pum
purėlio ir tvirtų šaknų sužydėti.

1. Kokiais būdais Bažnyčia 
gyvavo modernioje Lietuvos 
respublikoje? Galima paminėti 
spaudą, draugijas (ypač jaunimo), 
bažnytinę organizaciją ir 
dvasininkus.

1911 metais pradėjo eiti žurnalas 
„Ateitis”, su kuriuo gimė ateitininkų 
sąjūdis, o 1912 metais išleistas 
laikraštis „Pavasaris”, išaugęs į 
pavasarininkų organizaciją. Šie du 
katalikiško jaunimo sąjūdžiai labai 
gražiai išvystė religinį ir tautinį 
jaunimo susipratimą ir veiklą.

Ateitininkai veikė (iš išeivijoje

Profesorius Stasys Šalkauskis

veikia) atskiromis šakomis arba 
sąjūdžiais: moksleivių, studentų ir 
sendraugių (išeivijoje atskirta iš 
moksleivių jaunųjų arba Jaunučių” 
ateitininkų šaka). Ateitininkų šūkis 
yra „Visa atnaujinti Kristuje”, ir 
Neprikluasomoje Lietuvoje buvo 
11,000 narių, jų tarpe daug 
kultūrininkų, redaktorių, žurnalistų, 
mokslininkų. Iš žinomiausių 
ateitininkų vadovų yra prof. Pranas 
Dovydaitis, prof. Stasys Šalkauskis, 
kun. prof. Pranas Kuraitis. 
Ateitininkai ugdė ir skatina 
pasauliečių dalyvavimą 
katalikiškame gyvenime, katalikišką 
pasaulėžiūrą, kuri žymiai skyrėsi nuo 
anų laikų vyraujančių filosofinių 
pažiūrų, veikiančių lietuvius 
mąstytojus ir veikėjus. Paskutinįjį 
Nepriklausomybės dešimtmetį 
ateitininkų veikla buvo Lietuvos 
valdžios suvaržyta ar ribojama, nes 
valdančioji partija įžiūrėjo politinius 
sąjūdžio tikslus. 1930 m. suvaržymas 
ateitininkų sąjūdžiui liko skaudus, 
tačiau ateitininkų nuo veiklos ar nuo 
meilės Lietuvai neatbaidė.

Dr. J. Basanavičius skaito 
nepriklausomybės tiktą
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Pavasarininkai buvo kaimo 
jaunimo ir vaikų organizacija, turė
jusi iki 80.000-100.000 narių visoje 
Lietuvoje. Leido laikraščius: 
vaikams Pavasaris, mergaitėms 
Liepsnos, vadams Vyrų žygiai. Jų 
tikslas buvo religiniai ir tautiniai 
auklėti jaunimų po šūkiu „Dievui ir 
Tėvynei”. Pavasarininkų ženklai 
buvo auksinė saulė, kanklės, kryžius, 
atdara knyga. Nuo pat pradžių jų 
įstatuose įrašyta: visur ir viešai 
kalbėti lietuviškai, o nemokant 
lietuviškai — išmokti krašto kalbų. 
Pasižadėjo taisyklingai lietuviškai 
kalbėti ir rašyti. Kadangi prieš I 
Pasaulinį karą ir po jo tūkstančiai 
Lietuvos gyventojų išemigravo į 
svetimus kraštus, pavasarininkai , 
nusprendė Lietuvos neapleisti ir kitus 
atkalbinti nuo emigracijos (todėl 
išeivijoje pavasarininkų sąjūdžio ir 
nėra).

Angelo- Sargo vaikų draugija 
axba „angelaičiai” buvo įsteigti 1922 
metais ir turėjo apie 50.000 narių. Jų 
šūkis — „Angelaičiai, kilkim’”,į kurį 
atsakoma — „Vis aukštyn, aukštyn”.

Suaugusių žinomesnės draugijos, 
kurių kai kurios išeivijoje tebeveikia, 
buvo Katalikių moterų draugija, 
Katalikų vyrų sąjunga, Maldos 
apaštalavimas, Tretininkai, Lietuvos 
Katalikų Mokslo Akademija.

Jau 1917 m. buvo lietuvių skautų, 
nors įsteigimo datą ir vietą laikome 
1918 lapkričio 1 Vilniuje. Sis sąjūdis 
apjungė ir apjungia įvairių tikybų 
vaikus, jaunimą ir vadovus, ir daug 
prisidėjo prie Nepriklausomos 
Lietuvos jaunimo saviauklos, 
dalyvavimo tarptautiniuose 
įvykiuose, atsakomybės už savo 
tikėjimą, tautybę ir kitus žmones 
pagal šūkį „Dievui, Tėvynei ir 
Artimui”. Spėjama, kad apie 100.000 
Lietuvos gyventojų perėjo skautiškas 
eiles.

1929 Šiaulių tunto stovyklą Palangos 
pušyne aplankė Šefas A. Stul ginskis, 
vidury. Jo dešinėje A. Saulaitis, 
stovyklos v-kas,

Palaimintasis Jurgis Matulaitis

2. Kuomi pasižymėjo Bažnyčios 
visuomeninė santvarka ir gyvenimas?

Birželio 28 d. popiežius Jbnas 
Paulius II paskelbia palaimintuoju 
arkivyskupą Jurgį Matulaitį, kuris 
buvo Vilniaus vyskupu 1919-1925 
metais ir 1926 m. su vyskupų 
konferencijos nariais ir popiežium 
pertvarkė Lietuvos bažnytinės 
valdžios santvarką. Caro laikais 
Lietuvoje buvo trys vyskupijos — 
didžiulė Žemaičių Seinų viskupija, ir

Pask. A. Deksnys (dabar vyskupas) 
ir v. si. J. Prunskis (dabar kuni
gas).

Vilniaus. Šios buvo padalintos į 
mažesnius vienetus: iš Žemaičių 
išaugo Telšių, Panevėžio, Kauno 
vyskupijos ir Klaipėdos prelatūra, 
Vilnius padalintas į Vilniaus ir 
Kaišiadorių, o Seinų dar į 
Vilkaviškio vyskupiją. Mažesnės 
vyskupijos padėjo Bažnyčios 
vadovams geriam rūpintis savo 
žmonėms.

Nepriklausomoje Lietuvoje buvo
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1930 143 32 175 1,394 647 96 157 125 196 2,615 2,790

1931 179 24 203 1,654 955 129 159 125 1,059 4,081 4,284

1932 200 113 313 2,174 1,048 123 166 151 1,998 5,660 5,973

1933 238 187 425 2,758 1,182 157 191 208 2,629 7,125 7,550

1934 185 288 473 3,913 2,331 261 276 243 5,126 12,150 12,623

1935 266 471 737 4,165 2,762 364 316 356 6,311 14,274 15,011

Taip augo skautai nepriklausomojoje Lietuvoje

Jėzuitų bažnyčia Kaune

717 bažnyčių ir 320 koplyčių, 1450 
kunigų, trys kunigų seminarijos su 
425 studentais, 900 seselių ir 500 
brolių vienuolių. Vyriausias 
dvasininkas buvo Kauno 
arkivyskupas Juozapas Skvireckas 
(1883-1959).

Anksčiau minėtos draugijos ir 
sąjūdžiai parodo, kad 
krikščioniškasis tikėjimas ir 
gyvenimas buvo pačių žmonių, o ne 
tik dvasininkų reikalas. Katalikų 
akcija buvo bendras vardas, apimąs 
norą žmones įtraukti į katalikišką 
veiklą (šiandien tai vadinama 
pasauliečių apaštalavimas ar ‘ 

pasauliečių tarnyba). Žmonės jautė 
atsakomybę už naujai atgaivintą ir 
atstatomą modernią Lietuvą, už 
švietimą, šalpą, ryšius, planavimą ir 
organizavimą, kaip ir už tikėjimą ir 
religinį auklėjimą. Galima sakyti, 
kad Nepriklausomoje Lietuvoje 
pasauliečiai nujautė svarbų savo 
vaidmenį krikščioniškoje veikloje, 
kurią tobuliau išreiškė Vatikano II 
suvažiavimas 1962-1965 metais.

Prisikėlimo bažnyčia Kaune.
Lietuvos okupantai ją pavertė fabriku

Kunigų seminarija Kaune
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PAVASARIO VĖJAS

Iš po debesio juosvoko 
jis išsprukęs linksmai šoka, 
klykteli juoku, pašėlęs, 
sidabrinis, linksmas vėjas------

Toks nenuorama, išdykęs, 
urzgia, kaukia, kaip šunytis, 
tai vėl švilpčioja bernioku 
topolio viršųnėn šokęs-------

Ir vis juokias, juokias, juokias — 
vaiku klykia, paukščiu suokia. 
Kelia stogą namo, seno, 
tai prie durų pabarbena-------

Šust j medį! Švilpt — gėlynan, 
ar mergų sijonuos pinas, 
debesį pagriebęs stumia, 
drasko jachtos baltą burę-------

Kur jis skrenda — gėlės žydi, 
krūmai — kekėm apsipylę, 
praskamba jo fleitos tonai — 
čiulba paukščių milijonai-------

v.s. Bronius Žalys

Ir 4.Pamokose mano dėmesys nu-
* jęjeiptas į pamoką, mokytoją: nesis-

Pažymiai mokykloje labai svar
būs. Lygiai svarbus ir mūsų elgesys 
pakeliui į mokyklą, pamokose, per 
pertraukas, po mokyklos ir įvairiuose 
mokyklų užsiėmimuose. Štai keli 
klausimai. Už kiekvieną teigiamą 
atsakymą, parašyk sau 10 taškų (Taip), 
už atsakymą "kartais" - 5 t., už 
neigiamą atsakymą (Ne) - 0 taškų. 
Sudėjus taškus matosi, kur galima 
pasitobulinti!

1. Lipdamas į mokyklinį auto
busą, leidžiu jaunesniems pirma įlipti: 
taip, kartais, ne.

2. Mokyklos užkandinėje eilėn 
įeinu tvarkingai, kitų nestumdydamas 
ar nepralenkdamas: taip, kartais, ne.

3. Žaidimuose per • pertraukas 
pasižiūriu, kad ant kitų neužbėgčiau ar 
kamuoliu neužgaučiau: taip, kartais, 
ne.

tengiu kitų blaškyti ar klasėje 
trukdyti: taip, kartais, ne.

5.Su mokytojais elgiuosi manda
giai, nes jų pareigos ir taip sunkios, 
neskaitant ir drausmės reikalų: taip, 
kartais, ne.

6.Apsirengiu švariai ir tvarkingai, 
savo staliuką ar suolą gražiai užlaikau: 
taip, kartais, ne.

7.Sporto žaidimuose stengiuosi 
gražiai apsieiti: taip, kartais, ne.

8. Eidamas koridoriumi tarp pamo
kų ar per pertraukas, einu ramiai, 
tvarkingai, nesistumdydamas: taip, 
kartais, ne.

9. Kai būna* gaisro pratybos, 
tvarkingai laikausi eilės ir nekalbu: 
taip, kartais, ne.

10. Padėdu jaunesniems saugiai 
per gatvę pereiti: taip, kartais, ne.
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5.Su


saloje, netoli

Vytautas Didysis statybą baigė. Ji 
buvo netik tvirtovė, bet taip pat 
Lietuvos valdovų rezidencija, 
kucvpcvgi svečiai iš kitų kraštų. 
Apšildoma buvo centrinio šildymo

Galvės ežero
Trakų, stovjia pilis. Buvo pradėta 
statyti XIV amžiuje. XV amžiuje

9
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TRAKU
PILIS

Dail. Smokowskis 18|22 m. lankydamas Trakų pilį dar 
rado sienose paveikslų liekanų.

'i- sistema, kas anais laikais buvo tikra 
naujenybė. Vidaus papuošimai 
prilygo anų laikų puošniss 
pastatams. Po 1660 m. karų, pilis 
buvo apleista. Vidaus papuošalai 
buvo išgrobstyti, o sienas 
sunaikinė laiko dantys. Tik apie 
1930 m. buvo susirūpinta jos 
atstatymu. Bet ir vėl karas sutrukdė 
darbus.

Šiuo laiku pilis gerokai atstatyta. 
Tai vienintelė vieta, kurią lankyti 
leidžia Lietuvos okupantai. 
Lietuvos architektai ir istorijos 
tyrinėtojai padėjo daug pastangų 
atstatant šią Lietuvos didybės 
liudininkę.
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Taip liūdnai atrędė Trakų pilis XIXiamz. pradžioje.

Atstatyta pilis

' Maironis.

TRAKŲ PILIS

PELĖSIAIS ir kerpe apaugus aukštai,
Trakų štai garbinga pilis!
Jos aukštus valdovus užmigdė kapai,
O ji tebestovi dar vis.
Bet amžiai bėga, ir griūvančios sienos
Kas dieną nyksta, apleistos ir vienos!..
Kai vėjas pakyla, ir drumzdžias vanduo,
Ir ežeras veržias platyn, —
Banga gena bangą, ir bokšto akmuo
Paplautas nuvirsta žemyn.
Taip griūva sienos, liūdnesnės kas dieną, 
Graudindamos jautrią širdį ne vieną.

Trakų pilies rekonstrukcija

Pilie! Tu tiek amžių praleidai garsiai!
Ir tiek mums davei milžinų!
Tu Vytauto Didžio galybę matei,
Kad jojo tarp savo pulkų!
Kur tavo galia, garsi padavimais ?
Kur ta senovė, brangi atminimais?

Nutilusios sienos, apleistos visų, 
Be sargo, ginklų, be žmogaus!
Kiek primenat jūs man brangiausių laikų
Ant vieškelio amžių plataus!
Laikai brangiausi! Ar mums dar sugrįšte?
Ar vien minėsme, kaip sav6 jaunystę?
Kada tik važiuodama regėjau Trakus, 
Man verkė iš skausmo širdis;
Gaili ašarėlė beplovė skruostus
Ir mėlynas temdė akis!
Ir veltui dvasią raminti norėjau, —
Aplinkui vien tamsią naktį regėjau.
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PAGAMINKIME ŽVEJŲ LUOTELĮ

Luotas - iš medžio kamieno iš- 
skabtuotas laivelis. Žvejų luotelis - iš 
vytelių supintas apskritas plaustas, 
aptrauktas oda, brezentu ar plastika 
(angliškai vadinamas "coracle"), žino
mas nuo senovės Euopoje ir Siaurės 
Amerikoje tarp indėnų.

■ Visų pirma 16 kuolų (maždaug 
60 cm. - 2 pėdų ilgio) įkalami ratu, 
kurio vidurio skersmuo apie 1,50 m (5 
pėdos), o lauko skersmuo - 180 cm (6 
pėdos). Tada į tarpus įdedame vytelių, 
lanksčių šakų, kol žiedas būna 
maždaug 30 cm (1 pėdos) aukščio. 
Sakas apvyniojame paprasčiausia vir
vę, taip kad išeitų didelis vainikas.

Ištraukę kuolus, vainiko viduryje 
ištempiame virves lyg voratinklį. Visą 
vainiką uždedame ant brezento arba 

plastikos, ir apvyniojame apie šakas. 
Pastebėkime, kaip atrodo vainiko 
skerspjūvis - taip užsukus, vanduo 
nepasieks, šakų ir luotelis nepaskęs. 
Kad galėtume įsilipti, dugno virvių 
voratinklį apklojame šakomis.

Kaip indėnai luotelius aptrauk
davo amerikinio stumbro oda ir 
vietose ištepdavo degutu, taip moder
niais laikais galime pradurtas skylutes 
paklijuoti lipinama juosta. Kadangi 
luotelis apskritas, iriamas abiem ran
kom. Jeigu plaukia du asmenys, 
kiekvienas iria viena ranka.

Savo gamybos luoteliu neplau
kiame ten, kur būtų gilu. Luoteliu 
plaukiantys turi mokėti plaukti, ir 
patariama nešioti gelbėjimos liemenę.

JO
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UHTAfir f? lovys

DVIGUBA VIRVE

LYGIAU. KELIA

s-.'jJĮ M.,4.

GRIOVYS D

VISADA ATSARGIAI/

Traukti

ĮLEIDUS STULPĄ, 
APDĖTI AKMEA//MU 

IR žertą pasaliu. 
GERAI SUPLAKTI.

DVIKOJIS hukris; 
KAI RĄSTAS KILS. 

LEMTĄ IŠIMTI PRIES 

RĄSTĄ |TV|RTiM4MT,

SUNKIOJI
PIONERDA

VARTUS AMT ŽEMES

suristi, tam Kelti.

MEPRlRlSTl TRAUKIA
MOS VIRVĖS.

«*— STULPAS 
ĮLEIDŽIAMAS 

Jambui 
" GRAVIU.

KAI 

kuriuos 
PAGALIUS 

PRIRISTI 

KAD RĄSTAS 
NERlEfiiTU..

ALFA SUŠINSKAS

Pataikavimas arba, žmonių kal
ba sakant, šunuodegavimas yra 
nusilenkimas ir nusižeminimas kito 
žmogaus savimylai, siekiant kurios 
nors malonės ar naudos.

O žmogaus savimyla yra linkusi 
sulaukti pataikavimo iš kltų..Ji yra 
juo paglostoma, ir savimylos žmo

gus /tada pasijaučia pakeltas į gar
bės būseną, tegu ir netikrą ir ap
gaulią. Juk pataikūnas užkelia pa
taikaujamąjį ant sosto, kuriame 
pataikaujamojo savimyla norėtų 
sėdėti!..

Gana dažnai pasitaiko žmonių, 
kurie godžiai laukia pataikavimų. 
Jie jaučiasi žymūs ir didingi, kai 
pataikavimai juos apsvaigina. Ypač 
vadovaujantieji, valdantieji, vadi
nami reikšmingieji ir galingieji 
mėgsta pataikaujami ir nepaken
čia vertinamosios ir kritikuojamo
sios teisybės .Tačiau jie nesupran
ta, kad gėrėtis, džiaugtis ir gyventi 
gaunamais pataikavimais yra n"ė 
tik pigus ir tuščias pasididžiavimas, 
bet ir didelis savęs nužeminimas ir 

nuvertinimas. Pataikavimų bejieš- 
kąs ir jais besidžiaugiąs yra dva
sinės miglos apgaubtas ir gyvena 
nerealiame pasakų pasaulyje.

Pataikavimas nereiškia manda
gumo, nuoširdumo ir meilumo, nes 
jis kyla iš apgaulios širdies ir tė
ra sukta veidmainystė ir dvasinės 
žmogaus menkybės priedanga.

Kilnus ir garbingas žmogus nesi
verčia pataikavimais, kad žnionėms 
įtiktų ir ką nors iš jų laimėtų: jo 
kilnumas yra jo kelias į žmonių 
širdį.

Pataikūnas (tikrai lietuviškai: 
šunuodegis) yra menko charak
terio žmogus, o pataikavimas — 
gėdingas savęs nuvertinimas.
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Iš seno skautininko rinkinio
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Ramiojo Vandenyno rajono kapelionas prel. dr. V. Bartuška šventina 
„Kalniškių” tunto naują vėliavą. Jam patarnauja skautas Tomas Kašelionis; 
vėliavą laiko krikštatėvis v.s. fil./E. Vilkas ir šalia stovi krikštamotė 
v.s. fil. Irena Vilkienė,

MUSŲ UNIFORMA

Vienoje stovykloje atsirado skau
tų ir skaučių, kurie nuolat nešiojo 
uniformą, ir nors kiti norėjo vaikš
tinėti ir dirbti "patogiai", kažkaip vis 
akį traukė ta skiltis ir tas vienetas, 
kuris visada nešiojo tvarkingą uni
formą, tvarkingai sudėtus ženkliukus, 
kaklaraištį, virveles. Kitiems atrodo, 
kad uniforma nebėra praktiška, o 
grynai simbolinė, ir kartais visai 
vengia nešioti.

Kiekvienauniformažmogųpatrau- 
kia - sporto žaidynėse, parade ar eise

noje, valstybiniame miške sargas, 
policininkas, ugniagesis. Žinoma, iš 
uniformos galima atpažinti, koks 
žmogus yra, kaip ir iŠ aprangos ben
drai - ar žmogus sportiškai apsirengęs, 
pagal vėliausią madą, pasiruošęs 
iškilmingai puotai.

Kai kuriuos uniforma baido, nes 
atrodo kariškai ar primena kariuo
menę. Svarbiausia, turbūt, kad norime 
uniformą nešioti, KADA NORIME, o 
ne - kada reikia ar to tikimasi.

Kanados skautes apklausinėje 

apie uniformą. Prancūzų kanadiečių 
skaučių 89% manė, kad uniforma 
svarbi, bet 51% nepatenkintas daba
rtine jų uniforma, kad nesanti šių 
laikų sąlygoms pritaikyta. Iš berniukų, 
71% manė, kad uniforma naudinga, 
bet tik 47% mielai ją nešiojo. Pusė 
vadovų ir vadovių manė, kad uniforma 
būtinai reikalinga.

Pirmojoje skautų stovykloje prieš 
80 m. berniukai Brownsea saloje nene
šiojo uniformos, o tik skilčių juoste
les prie peties. Tačiau 1909 metais, 
pirmajame skautų suvažiavime, visi 
nešiojo uniformą, kuri buvo skautybės 
gyvingumo ženklas. Baden-Powellio 
pasiūlyta uniforma buvo labai praktiš
ka, ypatingai lietingo, vėjuoto ar 
perkaršto oro atveju. Todėl ir pirmo
sios skautės, pasirodžiusios Kristalo 
rūmų eisenoje, nešiojo uniformą, 
pačios sugalvojusios būti skautėmis, 
net skautybės įkūrėjui to nežinant.

Praktiškoji uniforma Baden- 
Powellio laikais turėjo apsaugoti nuo 
saulės ir lietaus (todėl didelė 
skrybėlė), leisti kūnui laisvai judėti 
(trumpos kelnės ir trumpos rankovės) 
ir turėti uniformos dalių, kurias 
galima įvairiai' panaudoti (kaklaraištį 
kaip tvarstį). Įkūrėjas norėjo, kad 
kiekviena šalis uniformą pritaikytų 
klimato ir papročių sąlygoms.

Kai kurios sąjungos visą uni
formą, ypač vyresniems - prityrusiems 
ir vyčiams - padarė visai praktišką, bet 
daug ženkliukų. Taijftįr mes turime 
"darbo” uniformą, kuri- nereiškia, kad 
pilna uniforma apsirengus reikėtų 
tinginiauti! Pilna uniforma ypač tinka 
ypatingoms progoms - susimąstymo 
dienai, šventėms, iškilmingoms suei
goms, eisenoms. Uniforma yra ir 
praktiška, ir padeda visiems skautiš- 
kiau jaustis.

Baden-Powell sakė, "Uniforma 
uždengia skirtumus ir padeda visiems 
būti lygiais, o kai susitinka skirtingų 
Šalių bei tautų skautai, visiems padeda 
jaustis broliais toje pačioje pasaulinėje 
brolijoje."
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Bostono skautų šv. Jurgio iškilmingoje sueigoje buvo pagerbti Lietu
viškos Skautybės fondo didieji talkininkai. Iš k: LSF leidinių admi
nistratorius inž. Aleksas Danasas, Gražina Danasienė, Jackus 
Sonda, Petras Navazelskis ir Ona Andriulionienė, priėmusi ženklelį 
savo vyrui Antanui. Sidabrinius fondo ženklelius prisega fondo 
pirm, vs Česlovas Kiliulis. Nuotr. Danos Dilbienės

SKAUTŲ VYČIŲ IR VYRESNIŲJŲ
SKAUČIŲ DISKUSIJŲ TEMOS

A. SKAUTIŠKOS IR BENDROS MINTYS

— Kaip galėtume labiau įsijungti j savo bendruomenę'
— Kaip skautija galėtų tobuliau dalyvauti kraštų 

vystymęsi
— Kaip jaunimas gali paveikti visuomenes 

sprendžiančiuosius vadovus, įstaigas
— Rasinės ir kitos diskriminacijos problema
— Pagalba skautiškiem vienetam kitose šalyse
— Skautijos vaidmuo visuomenėje ir bendruomenėje
— Skautavimo pritaikymas vietinėms sąlygoms
— Taika: koks galėtų būti skautijos vaidmuo? Ką aš, 

vienas asmuo, galėčiau padaryti, prisidėt#
— Kaip galėtume kartu dirbti su vienetais ar sąjungom 

kitose šalyse
— Mainai tarp draugovių, tuntų ir sąjungų
— Skautija ir draugiškumo ugdymas
— Kaip platinti žinias apie skautus ir skautes visame 

pasaulyje
— Kokia veikla reikalinga skautiją toliau vystyti
— Skautybės sumoderninimas
— Daugiau ar mažiau dėmesio programai gamtoje
— Moderniosios tecrnologijos įtaka sąjūdžiui
— Ar sąjūdis perdaug rinktini# Ar kiekviena/s gali 

įstot#
— Kaip skautybę pristatyti reikšmingą ir vertingą 

jaunimui virš 15 m.
— Būdai narių skaičiui padidinti
— Ar sąjūdis galėtų būti labiau demokratiškas
— Diskusijos apie įstatus ir įžodį. Ar yra kuris įstatas,

kuris netiksliai išreiškia pagrindinę įstato sąvoką?
— Ar gyvename pagal Baden-Powellio idealus, paga 

įžodį ir įstatu#
— Skautybės kokybė ir skautiška organizacija
— Kova su gamtos tarša ir kaip ugdyti gamtosaugą
— Mišrios programos, užsiėmimai, įvykiai
— Ruoša būti tėvais ir motinomis
— Geresnio vadovavimo ugdymas, lavinimas
— Skautybės įvaizdis, visuomeninis supratimas ap 

skautybę
Sąjūdis ir jaunimo nusikaltimai
Luošų ir kitaip paveiktųjų įjungimas į skautų eile

— Narkotikai ir alkorolio piktnaudojimas
— Nusikaltimai fr Apsauga
— Švietimo sistemos ir kokybė
— Skurdas apylinkėje ir pasaulyje
— Jaunimo komitetų veiksmingumas

B. LIETUVIŠKI KLAUSIMAI IR L1TUANISTI 
VYRESNIESIEMS
KALBA

— Mūsų vardai ir vardų parinkimas lietuvių šein
— Dvikalbių-šeimų tikrovė ir galimybės
— Svetimybės ir skoliniai' mūsų kasdienėje kalbc
— Kalbos lavinimo būdai po lituanistinės mokyl
— Šiuolaikinės kalbininkų teorijos apie baltų 

reikšmę
— Lietuvių kalbos kitimas ateityje išeivijoje ir Lk

PAPROČIAI IR MENAI

— lietuvių šeimų namų puošmens ir papuošimai
— kaip šeimos šiandien švenčia lietuviškas švc
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kuriuos papročius
— pasakos ir dainos šeimos gyvenime
— lietuvių arcritektūra ir menas šioje apylinkėje/ šiame 

krašte

ISTORIJA IR KULTŪRA

— lietuvių istorinės vietos šioje apylinkėje
— kaip mes suprantame Lietuvos istorijos reikšmę ir 

prasmę
— kas naujausia Lietuvos istorijos moksluose
— lietuvių kultūros apraiškos mūsų gyvenime
— mūsų lietuviškos veiklos demokratiškumas
— šio krašto ar vietovės lietuvių gyvenviečių kaita

VISUOMENINIS GYVENIMAS

— lietuvių visuomenės idealai pagal prakalbas ir spaudų
— lietuviškos veiklos dinamika ir vadovavimas
— kaip keičiasi ir keisis mūsų visuomenis gyvenimas

— lituanistikos tikslai: kaip juos supranta tėvai, vaikai, 
mokytojai ir visuomenė

— bendruomenėms jaunosios kartos ugdymas mūsų 
vietovėje

Lietuva Šiandien
— besikeičianti Baltijos jūros ir Lietuvos 

padėtis
— miestėjimo ir pramoninimaįtaka j L ietuvos gyvenimą
— Lietuvos pramonės, prekybos ir žemės ūkio pan

ašumas į Vakarų Europos valstybes
— švietimo tvarka Lietuvoje dabar, Nepriklausomoje 

Lietuvoje ir gyvenamame krašte
— tautinės mažumos Lietuvoje per visą istoriją ir lietuvių 

pažiūros į kitas tautybes
— įspūdžiai iš kelionių į sovietų valdomą Lietuvą
— Lietuvos gyventojai šiame šimtmetyje — kaita ir 

augimas

SKAUTŲ VYČIŲ IR VYRESNIŲJŲ 
SKAUČIŲ PROJEKTAI IR 

UŽSIĖMIMAI

— valyti miestų aikštes ir viešus pastatus
— skautės susidraugauja su nedalyvaujančiom 

mergaitėm
— didelio skaičiaus žygis j aukštą kalną pasitikėjimui 

savimi ugdyti
— tarptautiniai ženklai ir specialybės
— kursai vadovams apie pasaulio problemas, padėtį, 

pažinimą
— mokyti žmones rašyti ir skaityti
— sveikatingumo skatinimas ir švietimas apie rigieną bei

sveikatą <
— daržai šeimos virtuvei
— vyr. skaučių ir skautų vyčių asmeninis ugdymas
— knygynas ar biblioteka
— skautiškas knygynas ir vaizdinių priemonių sandėlys
— uždaviniai su kaliniais
— ligonių lankymas ir priežiūra
— senelių prieglaudos ir lankymas
— programos luošiesiems, akliesiems
— jaunų žmonių transportas (dviračiai, motoriniai 

dviračiai)
— universiteto tezės apie skautybę
— skautų diena, skaučių diena visuomenei
— jaunimo forumas

— žvakių gamyba
— naminiai amatai ir kursai amatams išmokti
— vienerių metų namų ruošos kursai
— trijų dienų seminaras „Padaryk savo gyvenimą 

prasmingą”
— pasikalbėjimai su įvairių profesijų ir pašaukimų 

žmonėmis apie jų gyvenimą
— pokalbiai apie kiekvieno tikslus, gyvenimą ir kaip jį 

praturtinti
-- pasitarimai su kitom jaunimo organizacijom ar 

įstaigom
— studijinės grupės temomis: mokykla ir darbas; 

laisvalaikis, kulttįža ir jaunimo sąjūdžiai; šeimos 
gyvenimas ir aplinka; trečiasis pasaulis ir taika.

— kilnojama paroda mokykloms apie įvairius jaunimo 
sąjūdžius ir organizacijas

— sk. vyčių ir vyr. skaučių įnašas į sąjungą, ypač 
tuntuose

— tarptautiniai mainai
— gamtosaugos uždaviniai
— pažymėjimas ar ypatingas žymuo jaunimo metams
— skautų vyčių suvažiavimas, stovykla
— visuomenėje ugdyti pagarbą visuomenės turtui
— visuomenėje ugdyti gamtosaugos supratimą ir pro

jektus
— vaizdinė programa apie jaunimą šiandien
— įtakoti vadovaujančius asmenis ar įstaigas jaunimo

labui ,
— per skautybę ugdyti supratimą apie auklėjimo raidą, 

žmogaus brendimo kelią
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VADOVIŲ
PASIKEITIMAI

SESERIJOS
VIENETUOSE

Skautininkių Cleve
land, OH — ps. Ingrida 
Ciyinskiėnė rugsėjo 1 d. perda
vė draugininkės pareigaus, tu. 
Irenai Gedrienei.

„Rambyno” Vt.» Washing
ton, D.C. — v.8. fil. Dalė Lukie- 
nė rugsėjo 6 d. perdavė 
vietininkės pareigas ps. fil. 
Lyvijai Garsienei.

„Baltijos” tn„ Boston, MA 
— s. Irenna Vidugirienė spalio 
1 d. perdavė tuntininkės parei
gas v.s. Laimutei Kiliulienei.

S. SK. — LauŽavedybos 
vadovė ps. fil. Rita Kisielienė 
gruodžio ' 1 d. perdavė savo 
pareigas s. Vilijai , Nasvyty
tei— Klimiene!

„Laisvės Varpo” vt„ 
Philadelphia, PA -* ps. Laima 
Bagdonavičienė sausio 1 d. 
perdavė vietininkės pareigas 
pa. Alei Mačiūnienei.

Australijos rajono vadei- 
vė s. fil. Pajauta Pullinėn 
sausio 15 d. perdavė savo 
pareigas ps. fil. Elenutei 
Kiverytei-Erzikov.

„Šatrijos” tn., Toronto, 

Ont. — v.s. Danutė Keršienė 
kovo 1 d. priėmė laikinai eitas 
tuntininkės pareigas. Buvusi 
tuntininkė ps. Asta Saplienė 
pareigas baigė 87.1.1.

,,Aušros Vartų” tn., 
Chicago, IL — v.s. Alė 
Namikienė balandžio 5 d. 
perdavė ps. fil. Svajonei 
Kerelytei.

Širdingai dėkojame parei
gas ėjusioms sesėms už skritą 
laiką, pastangas ir širdį! 
Norėtųsi rasti tą magišką 
žodį, kuris tikrai nusakytų 
įvertinimą Jūsų darbo — 
dabar gi tik nuoširdus Ačiū 
jums, su viltimi, kad, liksite ir 
toliau aktyviųjų eilėse.

Priėmusioms pareigas — 
geriausios sėkmės jums ir 
vadovaujamiems vienetams!' 
Lai būna našus ir džiaugs
mingas bendras darbas! Ačiū 
jutos už įsipareigojimą!

KURSAI
Rugpjūčio 5-8 d. — Lauža-' 

vedžių kursai broliams ir se
sėms Romuvos stovykloje 
Kanadoje.

SUVAŽIAVIMAI
Spalio 9-12 d. — III-ji Tun- 

tinįnkų,-kių Konferencija 
Beaumont stovyklavietėje, 
netoli Clevelando.

„GINTARO”IR 
„ĄŽUOLO 

MOKYKLOS
„Gintaro ir „Ąžuolo” vado

vų,-vių lavinimo mokyklos 
šiais metais vyks Rako 
stovyklavietėje, Custer, MI, 
liepos 4-11 dienomis.

Dalyvauti kviečiami skau 
tės nuo 16 m., II prityrusių 
skaučių patyrimo laipsnio, 
vadovaujančios, arba turin
čios sugebėjimų vadovauti, 
skautai — nuo 17 m. amžiaus, 
mo skautų, arba Il-ro prity
rusių skautų patyrimo laips
nio. Išimtinais atvejais, 
tuntininkams rekomen
duojant ir skyriaus vadovams 
patvirtinus, gali būti ir jaunes
ni.

Visi tuntininkai,-kės, vieti
ninkai,-kės yra raginami siųs
ti vadovų,-vių mokyklon savo 
vienetų tinkančius vadovauti 
brolius ir seses.

Stovyklos mokestis — 70 
dol. asmeniui. Registracijos 
lapai su registracijos mokes
čiu — 15 dol. siunčiami

„Gintaro” mokyklos vadovė 
— v.s.fil. Gilanda Matonienė, 
2 Jackson Circle, Ocean, N.J. 
07712. Tel. 201-922-1296.

„Ąžuolo” mokyklos vado-, 
vas — s.fil. Romas Jakubaus
kas, 14 Nancy Dr., Auburn, 
MA. 01501. Tel. 617-832-6682.

STOVYKLOS KITUR
Liepos 25 — rugpjūčio 2 

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

Rugpjūčio 1-14 d. — 
Romuvos stovyklavietės 25-ji 
sukaktuvinė stovykla Kana
doj e/
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Nameliai mano brangūs, man visur patogu, 
Bet nieku nėr tiek laimės, kaip po jūsų stogu.

Didieji žmonės, pasiekę meno, 
literatūros ar politikos aukštybių 
nebuvo aukštos bei turtingos 
kilmės. Dažnas jų gimė vargingoje 
pirkelėje. Tačiau tai jiems 
nesukludė pasiektų užsibrėžtus 
tikslus.

Trumpai gyvenęs rašytojas J. 
Biliūnas nedaug teparašė, betjo 
apsakymas "Brisiaus galas” 
susilaukė pasaulinio garso.

M.K. Čiurlionis,. didysis lietuvių 
dailininkas ir muzikas gimė šiamė 
dailiai atrodančiame, bet kukliame 
namelyje. Čia jis augo supamas 
nepaprastai gražios apylinkių gam
tos.
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Čia gimė žymi Lietuvos rašytoja 
Žemaitė. Jos raštuose vaizdžiai 
išryškinta senovės lietuviško kaimo 
gyvenimas, žmonės papročiai.

Kazimieras Būga visą savo 
gyvenimą pašventė lietuvių kalbos 
tyrinėjimui. Jis pirmasis pradėjo 
rinkti žodžius lietuviškąm žodynui. 
-To darbo milžiniškumas 
napabaidė, kad is silpnos sveikatos 
K. Būgą.
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AIRIJOS skautų sąjunga jau kurį I 

laikų talkino Afrikoje kaimams 
įrengti tam tikros rūšies statybos 
medžiagos pastatus. „Vaikų žaidimai 
’Sč” projektas tokį veikimo būdą 
pritaikė prie jų namų — skautai stato 
ir padeda įrengti vaikams žaidimo 
aikštes — sumaniai įdomias, tikrai
saugias. Programa vadinama,,Scout 
Link” arba „Skautiška grandinė”.

KANADOS Filmų ir televizijos 
sąjunga pernai paskyrė premiją 
filmai „Scouts!” dokumentinių 
programų virš 30 min. kategorijoje. 
Filmą pirma parodyta pasaulinėje 
skautų sąjungų konferencijoje 1985 
metais, platinama vaizdajuostėmis 
Anglijoje, rodyta Suomijos televizi
joje, o vėliau bus parduodama 
kituose kraštuose. Filmą rodo 
Baden-Powellio gyvenimą ir 
skautybės vystymąsi.

BELIZĖS skautai ruošiasi įstoti į 
pasaulinę skautų šeimą, turėdami 
apie 2.500 narių ir iki 1988 m. turėsią 
pakankamai instruktorių vadovų 
lavinimui. Bitikinkystė ir maisto 
gamyba yra tarp sąjungos lavinimo 
centro specialybių.

AUSTRALIJOS skautų sąjunga 
pernai globojo pirmąjį Azijos- 
Pacifiko gamtos apsaugos seminarą, 
kuriame dalyvavo skautės ir skautai 
iš dešimties kraštų, susipažindami su 
gamtosaugos reikalais ir skautų 
galimais uždaviniais.

ČILĖS skautai turi apie 40.000 
narių. Sąjunga-veda penkis airiatų 
centrus, kuriuose mokosi 300 
jaunuolių. Organizuoja jaunimo 
forumus, kur jauni žmonės gali 
suprasti krašto socialinius sunkumus 
ir išmokti, kaip juos spręsti.

CHILE/CHILI

ARGENTINOS skautų sąjunga 
suruošė pirmąjį visuomenės ugdymo 
seminarą Santa Fė mieste — kaip 
skautai gali ypač kaimo srityse labiau 
visuomenėje dalyvauti.

ZIMBABWĖS viena draugovė 
užbaigė savo gerąjį darbelį, netur
tingiems vaikams gamindami žaislus 
Matabelių žemėje.

PAKISTANO 10-toje tautinėje 
stovykloje dalyvavo 15:000. Tarp 
programos įdomių dalykų buvo 
Gerojo darbelio iškyla, jaunimo 
forumas, kliūčių takas, nuotykių 
takelis.

i • ____
INDONEZIJOS skautai ir 

skautės įrengė vandentiekius prie 
Manglayang kalno, kad apylinkės 
kaimų žmonės neturėtų 2 km vandenį 
namo neštis. Įrengė viešas 
prausyklas, išeinamas, maudyklas.

NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
skautai savo „Visuomenei tarnybos 
savaitę” suderino su „Apvalykime 
Naująją Zelandiją savaite” ir valė 
parkus, pajūrius, pakeles, miesto 
aikštes, 

i - ■

PRANCŪZIJOS Provence 
srities 500 skautų per metus 
praleidžia 25.000 valandų, stebėdami 
miškus dėl gaisro pavojaus.

BARBADŲ saloje buvo 
seminaras apie skautavimą Karibų 
jūros salose.

KENIJOS 500 skautų per keletą 
dienų pasodino 18.000 medžių palei 
naują 65 km plentą.

SAUDI ARABIJOS ir kiti 
mohametonai skautai padeda 
maldininkams, atvykstantiems į 
Meccą. Pernai 25 Pakistano skautai 
vyčiai atlydėjo 60.000 pakistaniečių 
mahometonų į šventovę, įrengdami 
jiems ambulatoriją, pamestų daiktų 
įstaigą, padėdami su pasais ir 
dokumentais.

VAKARŲ VOKIETIJOS skautų 
ir skaučių sąjunga baigė dviejų metų 
projektą Sudane, finansuotą sur
inktu 100.000 dol., kuriais buvo 
įrengtos geriamo vandens pompos 
100 kaimų. Maždaug pusė visų 
krašto ienetų padėjo šį projektą 
įgyvendinti.
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AUSTRALIJOS skautininkas 
Norman Johnson yra Pasaulio 
skautų komiteto pirmininkas ir 
Australijos skautų sąjungos 
Vyriausias skautininkas; Prieš 
dešimt metų jis lankėsi lietuvių 
skautų V-toje Tautinėje stovykloje 
netoli Melbourno. Sktn. Johnson 
pasakoja, kad laukiama apie 15.000 
skautų pasaulinėje jamborėje šių 
metų pabaigoje, kai Australija švęs 
200 metų nuo europiečių atvykimo į 
šį žemynų. Stovyklavietė yra nauja, 
apie 230 hektarų, valandą nuo 
Sydnėjaus. Tarp stovyklaviečių yra 
takeliai, kad skautai ir skautės 
neturėtų keliais vaikštinėti. Tarp 
pastovyklių palikta natūrali gamta. - 
Beveik visi skautų vienetai turi savo 
buklus, kuriuose mielai priims 
lankytojus iš kitų kraštų, stovyklos 
proga norinčių Australiją pažinti.

PIETINĖS AFRIKOS 80 
skaučių, skautų ir vadovų aštuonias 
dienas keliavo po vietas, kuriose 
buvo ir gyveno garsusis Zulu giminės 
vadovas Dinizulu, iš kurio Baden- 
Powellis gavo karoliukus, šiandien 
naudojamus Gilwellio kursams. 
Aplankė muziejus,, padėj sodinti 
medžius, taisyti kanalizaciją — ir 
sutiko karaliaus Dinizulo vaikaitį.

AUSTRALIJOS 20 skautų vyčių 
praleido šešias savaites Bengladeše, 
padėdami skiepyti vaikus, 
matuodami jų augimf, mokydami 
įvairių dalykų, kurie vaikų 
sveikatingumą pagerintų. Ben
draudami su UNICEF, jie patys savo 
lėšomis už kelionę užmokėjo su 
įvairių įmonių pagalba.

JAMBORĖ ORO BANGOMIS 
— kiekvieną spalio mėnesį skautų 
radijo mėgėjų savaitė. Vienų metų 
simbolis buvo per radiją kalbanti 
kengūra.

ĮVAIRIOSE ŠALYSE skautų ir 
skaučių sąjungos dirba kartu vaikų 
sveikatą ugdyti, rašo Jungtinių tautų 
pranešimas. Tarp žymesnių projektų 
yra Salvadoro skautai, kurie įskiepi
jo ketvirtadalį milijono vaikų. Haiti 
valstybėje mokė kaip vaikus gelbėti iš 
dehidracijos. Brazilijos skautai turi 
naują specialybę — kaip gelbėti mažo 
vaiko gyvybę ir ugdyti jo sveikatą. 
Apie 25% visų pasaulio vaikų gyvena 
be jokios sveikatos pagalbos.

EGIPTE atidarytas naujas 
pasaulinis skautų centras — namai. 
Port Said mieste yra pastatas su 
pakankamai lovų 102 skautams 
svečiams, konferencijų kambariu ir 
mečete ( mohametonų bažnyčia).

HONG KONGO skautija 1986 
m. šventė 75 metus. Gruodžio mėnesį 
įvyko 5.000 stovyklautojų jubiliejinė 
stovykla.

FAROJŲ SALŲ skautės ir 
skautai surinko 22.000 dol. paremti 
mokyklėlę Indijoje, kitą mokyklą 
Liberijoje ir Meksikos skautams. 
Salos yra prie Danijos.

SINGAPŪRO skautų „Darbo 
savaitė” buvo labai sėkminga. Vienas 
jų „klientų” buvo krašto prezidentas. 
Kol skautai prezidentūroje valė vario 
rankdenas, automobilių takus ir 
laistė gėles, kalbėjosi su prezidentu.

ŠVEDIJOS skautininkai ir 
skautininkės tris savaites lankė Zim
babwe, padėdami statyti vaikų 
darželius, valydami vandenį ir 
tobulindami kanalizaciją.

ITALIJOS kaltaikų skautų ir 
skaučių sąjunga buvo pirmoji, 
pasiuntusi auką Pasauliniam skautų 
fondui. Surinkti $1.800 dolerių bus 
naudojami skautavimui pasaulyje 
platinti.
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JŪRINĖ PIONERIJA Šį projektą yra pastatę kanadiečiai 
jūVų skautai.

t
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didžioji seinwi

Prityrę skautai Vincas Šnipas, 
Tadas ir Andrius Dilbai pasipuošė 
Pažangumo žymenimis, kuriuos 
prisegė tuntininkas ps. Vytautas 
Jurgėla.

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ
BOSTONE

Bostono „Baltijos” ir „Žalgirio” 
tuntų skautės ir skautai paminėjo šv. 
Jurgį, pasaulio skautų patroną, 
bendroj tuntų sueigoj. Sueiga įvyko 
š.m. balandžio mėn. 11 d. Lietuvių 

18

Piliečių draugijos patalpose So. 
Bostone.

Su pasigamintais vienetų skydais, 
rikiuotėje su daina įžygiavo salėn 
atskiri skautų vienetai. Raportai prie 
vartų, vėliavų įnešimas, tuntininkų 
pasveikinimas ir visų sugiedotas 
Lietuvos himnas sudarė rimtą šven
tišką nuotaiką.

Iš skaitytų tuntų įsakymų aiškėjo 
vienetų veikla. Trys jaunesnės 
skautės — Laurutė Huston, Daiva 
Senutaitė, Rūta Veitaitė ir skautė 
Dainora Kupčinskaitė davė įžodžius. 
„Birutės” draugovės skautė Rebeka

Įžodis pas birutietes. Jį praveda 
draugininke si. Gema Phillips. 
Vėliavą bučiuoja Dainora 
Kupčinskaitė.

Kalen perkelta į prityrusių skaučių 
draugovę ir davė prityrusios skautės 
įžodį.

Pas skautus — Vasario 16 d. 
proga apdovanotiems j.v.s. Mykolui 
Manomaičiui buvo prisegtas „Leli
jos” ir iriž. Aleksui Danasui „Už 
Nuopelnus” su rėmėjo kaspinu or
dinai. Tą atliko pakviestas 
Lietuviškosios Skautybės Fondo 
pirmininkas v.s. Česlovas Kiliulis.

Pažangumo žymenius gavo 
skautai: Arvydas Budreckis, Andrius 
ir Tadas Dilbai, Petras Kazlas, Tadas 
Petronis ir Vincas Šnipas. 
Pasitraukus iš pareigų „Kęstučio” 
draugovės draugininkui ps. Vytautui 
Dabrilai, nauju draugininku tapo 
v.sl. Romas Juozelskis.

Po oficialios dalies paminėtas šv. 
Jurgis. Paskaičius apie jo gyvenimą,

v.s. Laima Kiliulienė apibūdina 
Šv. Jurgio būdo bruožus.

Foto: Dana Dilbienė
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Lelijos ordinas j.v.s. Mykolui 
Manomaičiui už didžius darbus 
skautijai. Ordiną įteikia LS Fondo 
pirmininkas v.s. Česlovas Kiliulis 
padedant s. Vytautui Dilbai. Pro vartus įžygiuoja paukštytės, 

vedamos savo draugininkės v.s. 
Stefos Subatienės.

kaip jis kovojo su slibinu, išryškinti 
jo būdo bruožai, sugretinant juos su 
skautavimo siekiais.

Sueiga buvo baigta bendrame 
rate sukalbėjus maldą į šv. Jurgį ir 
sugiedojus giesmę „Ateina Naktis”.

Po sueigos, jos dalyviai ir svečiai 
turėjo progos pasivaišinti ir taip pat 
nusipirkti skautiškų leidinių ir reikal
ingų ženklų.

Sueigai vadovų buvo gerai 
pasiruošta. Jinai paliko visiems 
gražų prisiminimą tuntininkei v.s. 
Laimai Kiliulienei sumaniai ją 
pravedus.

k. n.

Vilkiukai atkartoja savo duotą 
įžodį. Viduryje jų draugininkas ps. 
Algis Adomaitis.

Skautės, skautai atnaujina savus 
pasižadėjimus su draugininke sL 
Gema Phillips.
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„Rambyno” skautų ir skaučių vietininkij os Omahoj eiškilmingoj e suei- 
gojerankas supynę „Ateinanaktis” gieda giliukai J. Lemke, A. Barryir 
skautininkas St. Radžiūnas.

CHICAGO
KAS VADOVAUS

STOVYKLOMS
Chicagoš skautai ir skautės 

šią vasarą stovyklaus savo 
tuntų stovyklavietėse Rako 
stovykloje, Custer, MI. Stovykla 
vyks liepos 11-25 dienomis. 
Stovykloms šią vasarą va
dovaus: „Aušros Vartų” tunto —- 
ps. Giedrė Penčylienė; „Kerna
vės” tunto — ps .. Marytė Utz, 
„Nerijos” tunto — jps Violeta 
Pautienė; „Lituanicos” tunto — 
fil. Eugenijus Butėnas.

iškilmingoje sueigoje Hartfordo Kaziuko mugėje Petras Nenortas duoda' 
skauto įžodį.

LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS FONDO

APDOVANOJIMAI
Šv. Jurgio proga įvykusioje 

Bostono skautų ir skaučių tuntų 
sueigoje Lietuviškosios Skautybės 
Fondo pirmininkas v.s. Česlovas 
Kiliulis ir v.s. Kostas Nenortas 
fondui pasidarbavusiems 
bostoniečiams įteikė sidabrinius LS 
Fondo ženkliukus.

Ženkliukais buvo apdovanoti: LS 
Fondo atstovas Antanas An
driulionis, Fondo leidinių ad
ministratorius inž. Aleksas ir 
Gražina Danasai, s. Vytautas Dilba, 
Petras Navazelskis ir Jackus Sonda. 
Sveikiname apdovanotuosius ir 
dėkojame už pagelbą skautams.'

Hartfordo Kaziuko mugę atidarant. Iš k: vs. D. Banevičienė, s. M. Banevičius, Švč. Trejybės k. n.
lietuvių parapijos klebonas kun. J. Matutis, vs G. Treinienė, s. J. Beniūnas, v. si. fil. L.

Nuotr. L. Banevičiaus
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“Širvintos’’ d-vės prit. sk 
Gelažytė ir Vedegytė

1 ‘Aušrinės ’ ’ 
d-vės 
skautės 
Kaziuko 
mugėje
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ATLANTO RAJONO SKAUTU ir SKAUČIŲ 
XXI X -ji

SPORTO ŠVIETĖ
Ruošiama Baltijos ir 
Žalgirio tuntų.
Bostone birželio 20-21 dienomis.
Blue Hills Regional Technical School

100 Randolph Ave., Canton MA

Taškai bus duodami skautams ir skautėms sekančiai:

Lengvoji atletika: I vieta - 5 taškai 
II vieta - 3 taškai 

III vieta - 1 taškas

6 km. bėgimas: I vieta - 6 taškai
II vieta - taškai

III vieta - 2 taškai

Estafetės J I vieta - 6 tas
II vieta - 4 tas

III vieta - 2 tas

Stalo tenisas: I vieta - 6 taškai 
II vieta - b taškai 

III vieta - 2 taškai

Tinklinis ir
Krepšinis:

I vieta -10 taš 
II vieta - 5 tas' 

III vieta - 3 tas'.
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CHICAGO

„Kernavės” tunto „Dubysos” draugovės paukštytės.

„Nerijos” tunto paviljonas.
Kaziuko mugėje. Pirkėjų laukia sesės
Regina Dapkienė, A. Veselkienė, A.
Dapkutė ir Ir. Regienė — tuntininkė.

Nuotr. J. Tamulaičio

„Aušros Vartų” tunto paukštyčių šventėje 
įžodį davusios sesytės su
vadovėmis. Iš k.:-Natalija Kleinaitytė,

' Audra Kazlauskaitė, Vika
Gylytė, Lina Sidrytė, Irutė Masiulytė 
(kandidatė) ir Viktorija
Sušinskaitė. Vadovės — tuntininkė 
vs Alė Namikienė ir „Saulučių” 
vadovė ps. Dalia Januškienė.

Nuotr. Ir. Kleinaitienės
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S -STAlleys
BORR OAK AVE 

RgVERS89Ea IL 
6©5^!®

ALp(LKA)3083
----------  1987, Nr. 6son

4613 W. 106 Pl.
Oak Lawn, IL 60453

Vienu žodžiu, vadinasi įr reiškia

Stovykloje pasirodė draugiškas šuo, tikriausia per 
pelkes iš tolimų.kaimynų perėjęs į stovyklavietę, nes buvo 
visas dumblinai ir šlapias.

— Turbūt tas purvinas šuo — nuodingas.

ZXZEZSZSZZSSZZZZSd

Sesė iš stovyklos pastogės išėjo tiesiai j šviesią vasaros 
saulę ir pradėjo čiaudyti.

— Sese, kodėl vis čiaudiji tą patį?
Nesirūpink. Žemyn nereikės minti
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