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PAULIUS ir 
JONAS PAULIUS

Nuo 1985 metų tikintieji Lietuvoje 
ir išeivijoje ruošėsi švęsti 
Krikščionybės Lietuvoje 600 metų 
jubiliejų, kurio pagrindinės šventės 
įvyko 1987 birželio 28 dieną Romoje 
ir Vilniuje. Ir Lietuvoje ir laisvajame 
pasaulyje atskiros sritys ar vietovės 
jubiliejų mini kitomis progomis, nuo
1987 kovo ligi metų pabaigos, nors 
oficialiai Jubiliejiniai metai tęsiasi iki
1988 m. Atvelykio - balandžio 10 d.

Romoje dalyvavo apie 2500 
lietuvių iš visų šalių, net su mažu 
būreliu iš Lietuvos, didesniu - iš 
lietuviškų Lenkijos sričių. Pagrin
dinės apeigos vyko sekmadienį, 
birželio 28 d. šv. Petro bazilikoje, 
Vatikane. Aplink didįjį altorių sėdėjo 
įvairių šalių diplomatai, lietuviai iš 
įvairių šalių, lietuvių choras ir dešim
tys tūkstančių kitų žmonių, 
sukviestų krikščionybę Lietuvoje 
švęsti. Kartu su šv. Tėvu Jonu 

Pauliumi 11 šv. Mišias atnašavo 
Europos vyskupų konferencijų pir
mininkai. lietuviai vyskupai ir kiti 
ganytojai.

Popiežius labai rūpinosi, kad ši 
šventė būtų graži ir kad suteiktų 
paguodos Lietuvos tikintiesiems. 
Visos pamaldos buvo perduodamos 
per Italijos televiziją, Vatikano radiją 
ir Amerikos Balsą, o dabar galima ir 
įsigyti apeigų vaizdajuostę. Šv. Tėvas 
pamoksle kalbėjo lietuviškai, ir dar 
kita proga sutiko lietuvius 
maldininkus.

Mišių viduryje vyksta “aukojimo 
procesija”, kurioje poros neša 
gražias dovanas šv. Tėvui, o 
paskutinioji pora - Mišioms vyną, 
duoną ir vandenį. Popiežius su 
kiekviena pora trumpai pasikalba, 
kol žmonės žiūri ir chorai gieda. 
Viena tokia pora buvo skautas vytis 
Paulius Mickus, tuo metu dar 
gyvenęs Vakarų Vokietijoje (dabar 
vėl Washingtone, DC) ir vyr skautė 
Sigita Alksninytė, atstovaujanti 
Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungą. 
Paulius dėvėjo skauto vyčio un

iformą, Sigita - tautinius rūbus.
Sigita gyvena New Yorke, tačiau 

metus praleido Vasario 16 gim
nazijoje, kur tuntininke kelerius 
metus buvo Pauliaus motina, s. Meilė 
Mickienė. Šv. Tėvas per Paulių 
siunčia linkėjimus ir palaiminimą 
visiems z lietuviams skautams ir 
skautėms.

Iškilmių metu buvo paskelbtas 
palaimintuoju arkiv. Jurgis 
Matulaitis, buvęs Vilniaus vyskupas

SKAUTO AIDĄ
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Kristina Antanaitytė
Lietuvos skautės ir skautai atsto

vauja mūsų pavergtą kraštą visam pasau
lio jaunimui. Jie rodo kitiems, kad dar 
yra Lietuvos kraštas ir, kad jos sūnūs ir 
dukros, kurie yra išsiskirstę per platų pa
saulį, myli ir gerbia ją. Lietuvių skautų 
organizacija jungia seses ir brolius su 
Pasauline skautų organizacija, kuri toliau 
jungia viso pasaulio jaunimą.

Lietuvių skaučių organizacija pade
da ne tik jaunimui, bet ir suaugusiems 
išmokti ir išmokyti tuos, kurie nelietu
viai ar neskautai, apie mūsų mylimąjį 
kraštą ir jo įdomią kultūrą. Važiuodama 
į stovyklą išmokstu ne tik kaip gyventi 
be tėvų dviem savaitėm, bet ir apie pačią 
Lietuvą. Aš daug išmokau apie jos keis
tą geografiją ir įdomią istoriją. Per vieną 
stovyklą net praleidau visą dienąmoky- 
damasi apie "Anykščių Šilelį". Žiemos 
metu sesės turi progą išmokti apie uni
kalius lietuviškus papročius per sueigas. 
Kai kurios sesės išmoksta, kaip ir kur 
Lietuvos skautai prasidėjo. Kai sesės 
skautės pačios išmoksta, jos pačios gali 
kitiems išaiškint, ką jos per skautiją iš
moko.

Buvo man vieną sykį proga susitik
ti skautų iš kitų kraštų. Prieš porą metų 
aš pasisiūliau padėti pardavinėti medžio 
degintas širdeles per Čikagos 
"International Folk Festival". Per savo 
trumpą pertrauką aš, nešiodama savo 
skautišką uniformą, nusprendžiau pasi
vaikščioti ir pasižiūrėti į kitų kraštų 
rankdarbius. Eidama susitikau porą skau
tų, kurie buvo atvykę iš Indijos. Jie ma
nęs paklausė, kokią uniformą aš dėvėjau 
ir iš kur buvau atvažiavus. Aš išaiški
nau, kad gyvenu Čikagoje, esu lietuvaitė 
ir priklausau Lietuvos skautų organizaci
jai. Jie buvo labai draugiški ir prieš išsi
skiriant jie norėjo nusifotografuoti su 
manim. Jie mane labai pagyrė, kai man 
pasakė, jog Lietuvos skaučių organizaci
ja turėjo labai gerą atstovę manyje. Man 
buvo labai smagu, kad galėjau kitus ką 
nors apie mūsų kraštą išmokyti.

Būdamos skautės mes ne tik turim 
progą ir atsakomybę įkvėpti jaunimą 
apie Lietuvą, bet ir galim palaikyti ir iš
laikyti Lietuvos kultūrą.

Vienas pavyzdys, kuns rodo kaip 
skautai išlaiko Lietuvos kultūrą, yra 
skautiškos Kūčios. Kiekvienais metais 
skautai ir skautės iš visų tuntų susirenka 
švęsti kūčias, sekdami daug įvairių pa
pročių. Taip darydami, primena jauni
mui apie tuos papročius ir jų reikšmę.

LIETUVIŲ 
SKAUTŲ' VIETA 
PASAULINĖJE 
SKAUTŲ 
ORGANIZACIJOJE

Aš ištiktųjų manau, kad lietuvių 
skautų organizacija yra labai vertinga or
ganizacija ir be jos daug lietųyių neturė
tų jokių ryšių su Lietuva, jos kultūra ir 
jos žmonėmis. Lietuvos skautų organiza
cija praneša kitiems lietuviams, kitiems 
skautams, ir kitiems žmonėms apie Lie- 
tuvą ir jos brangią kultūrą. Ta organiza
cija irgi padeda žmonėms, kurie mėgina 
įkvėpti lietuvišką dvasią jaunime su 
skautų organizacijos pagalba.

Aš įsivaizduoju, kad už mėnesio aš 
galbūt duosiu įžodį ir gausiu vyresniųjų 
skaučių kaklaraištį, ir tada bus mano eilė 
ir darbas mėginti šviesti Lietuvos skautų 
organizacijos reikšmę ir vietą Pasaulinė
je skautų organizacijoje jaunesniosioms 
Skautėms. Rašydama šią temą aš pati iš
mokau lietuvių skautų vietą visame pa
saulyje. Bus man labai svarbios mintys 
mano gyvenime ir aš turbūt jų niekad 
neužmiršiu. Gal už daug metų man bus 
proga užduoti kam nors temą, ir man bū
tų labai įdomu, kad kas nors rašytų apie 
Lietuvių skautų vietą Pasaulinėje skautų 
organizacijoje. Gal už tiek metų idėjos ir 
mintys pasikeis.

Pasaulinė skautų organizacija be 
Lietuvių skautų organizacijos būtų kaip 
skanus kugelis be spirgučių. Nėra per 
daug mūsų skaučių, bet mes pridedam 
daug skonio.

Lir/nivos
NAC ALINS
M M Z. T0O 
B1P ’’ ’-'’A
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Mykolaitis - Putinas

PUMPURĖLIS

Rausvas žiedo pumpurėlis. 
Iš pavėsio pasikėlęs, 
Į saulutę kaitrią, šviesią 
Pro lapus galvutę tiesia.

— Kilk, saulute, kilk, meilioji! 
Tu taip glostai, taip vilioji! 
Kai tik tavo spinduliais 
Gėlės pumpurus praskleis, 
Pasistiebęs iš pavėsių, 
Aš taip pat jau pražydėsiu. 
Duosiu žiedą tokį skaistų, 
Nuo kurio džiaugsmu užkaistų 
Kiek viena šviesi akis, 
Kiekviena jauna širdis.
Kilk, saulute, kilk, meilioji! —

Ir į kvapnią sodo tylą 
Saulė kyla, kyla, kyla... 
Traukiasi kertėti šešėlis, 
Skleidžias rausvas pumpurėlis. 
Ligi ryto slėptą grožį 
Spindinčioj taurėj atvožia — 
Ir į naują skaidrų žiedą 
Margas plaštakėlis rieda.

Kodėl aš noriu būti vir skautė?

Skautaudama virš dešimt metų, 
aš maždaug iš skautų ir ypač savo 
vadovių esu išmokus. Kaip paukštytė 
aš j savo mėlynšlipses vadoves 
žiūrėdavau su didelėm akim ir 
(klausiau) viską, ką jos sakė. Kuo 
ilgiau skautavau, tuo daugiau aš iš jų 
išmokau. Pradėjom su paukštyčių 
žaidimais ir dabar pasiekėm 
prityrusių diskusijas, bet per visus 
metus žiūrėjom j vyresniąsias skautes 
vadoves pagalbos.

Perėjus visų šlipsų spalvas ir 
perėjus vyresniųjų skaučių kan
didačių skyrių, aš tikiuos, kad aš esu 
jau užtektinai išmokus kitas mokyti. 
Aš taip pat pažįstu, kas gera ir kas 
bloga ir galiu būti jaunesnėm 
skautėm pavyzdžiu. Aš tik šiuo keliu 
galiu toliau išmokti daugiau apie 
skautybę ir toliau skautišku keliu 
bręsti.

Vida Damijc eu itytė

Atėjo man laikas gauti mėlyną 
šlipsą. Kai aš pagalvoju apie visas. 
Pastangas, kurias aš įdėjau, kad 
galėčiau gauti tą šlipsą, aš ir pagalvo
ju apie tai, kodėl aš norėjau taip 
dirbti, kad gauti šlipsą.

Kai aš buvau paukštytė, buvo 
daug vadovių, kurios mane prižiūrė
jo stovykloje ir kurios įdėjo daug 
darbo, kad mus užimtų per sueigas. 
AŠ jaučiuos, kad dabar mano eilė 
atėjo ir kad aš turiu taip pat kantriai 
su paukštytėmis žaisti, ar padėti 
geltonšlipsėm, ar tik vadovauti. Jau 
atėjo mano eilė būti pavyzdžiu kitom 
jaunesnėm skautėm.

Ne tik, kad yra mano pareiga būti 
vadovė, bet ir trūksta mums vadovų 

ir vadovių. Aš atsimenu, kai buvau 
paukštytė, kad kiekviena palapinė 
stovykloje paukštyčių turėjo savo 
vadovę. Dabar skirta viena ar dvi, 
nes nėra užtenkamai vadovių ir 
vadovų.

Aš noriu tęsti skautavimą ir gauti 
mėlyną šlipsą ir dėl to, kad skautai 
yra vienas mano ryšys su lietuviais. 
Čia susiformavo draugystės, kurias 
aš noriu palaikyti. Per skautus aš 
susitinku su kitais lietuviais ir taip 
padedu išlaikyti lietuvybę tik per 
juos. Per skautiją aš gaunu visokių 
minčių, kurias aš galiu perleisti į kitas 
vietas savo gyvenime. Aš noriu tęsti 
skautavimą ir tapti vadovė, nes aš 
jaučiu, kad jauna vadovė turės naujų 
minčių ir gali gerai suprasti jaunesnes 
skautes.

Juda Cdeveckaitė

Aš pradėjau skautauti, būdama 
penkių metų amžiaus. Per tuos 
vienuolika metų visuomet būdavo 
vyresniųjų skaučių, kurios mane 
mokė ir man padėjo. Būnant 
Paukštyte, man atrodė, kad vyresnės 
skautės buvo labai suaugusios ii 
viską žinančios. Dabar aš norėčiau 
kad paukštytės ir kitos sesės turėti 
tokias seses, kurių pavyzdžiu galėtų 
sekti.

Sulaukusi 16 metų, jaučiuosi, kad 
esu užtenkamai suaugusi priimti 
pažadą visuomet gyventi su 
skautiška dvasia ir stengtis dirbti 
skautybei.

Per visus skautavimo metus, aš 
labai daug esu išmokusi ir norėčiau 
šias žinias perduoti jaunesnėm sesėm 
ir joms padėti augti skautiškoj 
nuotaikoj.

Vaiva Vėžytė
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DIDIEJI LIETUVIAI

VINCAS 
PIETARIS

Jeigu nepriklausomoje Lietuvoje 
daug mergaičių gavo Jūratės vardų, 
tai už tai turi dėkoti Maironiui, kurio 
poema Jūratė ir Kastytis buvo labai 
populiari. Beveik tuo pačiu laiku 
Lietuvoje atsirado ir labai daug 
Algimantų. Neabejotina, kad čia 
paveikė labai populiarus romanas 
„Algimantas”. Jj parašė Vincas 
Pietaris.

Jis gimė 1850 m. Žiūriu Gudelių 
kaime Suvalkijoje. Pietariu šeima 
buvo gausi, tad Vincukas turėjo gerai 
pasispausti ir parodyti savo sugebė
jimus Marijampolės gimnazijoje, kad 
gautų stipendijų studijuoti Maskvos 
universitete. Tapęs gydytoju, buvo 
paskirtas į Ustiužna. Čia gyven
damas jis nenutraukė ryšių su savo 
tolimąja tėvyne. Uoliai bendradar
biauja lietuviškuose laikraščiuose, 
kurie tuo laiku rusų buvo uždrausti. 
„Algimantų” Pietaris rašė 1900-1901 
metais. Tai nuožmiausi rusinimo 
metai Lietuvoje. Būdamas geras 
gydytojas rusų valdžios buvo aukštai 
vertinamas ir apdovanotas ordinais. 
Tačiau slaptai rašė lietuviškai 
spaudai, žinodamas, kad rizikuoja 
visa savo karjera.

Vincas Pietaris mirė 1902 metais 
„Algimantų” palikdamas rankrašty
je. Ir gal būt niekad nebūtumėm 
žinoję apie Algimantų ir šiandien tiek 
daug lietuvių neturėtų to vardo, jeigu 
ne Pietario duktė Antonina, kuri

surinkusi tėvo raštus pasiuntė juos A. 
Dambrauskui-Jakštui. Šių tarpe 
buvo ir Algimantas. Koks pavyzdys 
šių dienų dukroms ir sūnums, kurie 
„beverčius” tėvo ar motinos pop
ierius išmeta į šiukšlynų.

„Algimantas” žavi visus ir dabar. 
Brazilijoje gyvenartįs Alf. D. 
Petraitis šį romanų iliustravo su 
daugybe piešinių, kurie tilpo Skautų 
Aide 1981 metais.

Įsidėmėtina, kad Vincas Pietaris, 
likimo nublokštas toli nuo savo 
tėvynės pajėgė palaikyti ryšį su savo 
gimtąją žeme. Jis nenusilenkė 
Lietuvos okupantams, bet nuolat 
kurstė Lietuvos atgimimo ugnį.

šiame ndme, Ustiužnoje mirė Vincas 
Pietaris

Čia'grmi Vinca.s Pietaris
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JAMAIKOS skautų sąjunga ilgai 

svarstė ir dabar nusprendė leisti 
nariams nešioti tik kaklaraištį ir 
lelijėlę prie mokyklines unifor
mos, vietoj reikalauti tradicines 
pilnos uniformos, nes labai daug 
šeimų sunkiai verčiasi ir negali 
uniformų nupirkti:

Pagamintas naujas filmas 
apie Baden-Powelli ir skau- 
tijos augimą.

PASAULINIS SKAUTŲ FON
DAS pirmą kartą paskyrė metinę 
sumą, didesnę už milijoną 
šveicariškų frankų ($500.000) 
pasauliniam skautų biurui. Lėšos 
labiausiai naudojamos trečiajame 
pasaulyje skautu sąjūdžiui padėti.

VENESUELOS naftos valyklos 
finansuoja skautų projektą rūpintis 
viešais parkais, žaidimų aikštėmis, 
sodais ir darželiais.

PAKISTANO tautinėje 
stovykloje dalyvavo 15.000 skautų, 
kurių 74 buvo jaunimo forumo 
nariais. Forumo (lyg jaunimo seimo) 
programoje buvo septynios temos: 
skautų specialybių tvarka, ryšiai tarp 
skautų vienetų, vadovų savybės, 
skautų finansiniai vajai; kaip padėti 
neturtingesniems skautams tautinėse 
stovyklose dalyvauti ir kt.

GILWELLIO Parke prie Lon
dono įvyko 60-tasis sukaktuvinis 
gilvelistų suvažiavimas. Dalyviai 
klausėsi muzikos, žiūrėjo filmas, 
šoko šokius ir apsirengė kaip tuo 
metu, kai 1919 Baden-Powellis pirma 
šiuos pasaulinius vadovų kursus 
įsteigė.

ŠVEICARUOS skautų federaci
ja glaudžiau susirišo su RUANDOS 
skautais Afrikoje. Šveicarijoje par
davinėję simbolines „plytas”, kad 
Ruandoje būtų galima statyti 
lavinimo įstaigą mokyklos 
nelankančiam jaunimui. Išmokęs 
amatų, jaunimas lengviau gauna 
darbą. Pasaulinis skautų biuras 
parūpino daugiau lėšų iš tarptautinių 

įstaigų. Patys amatų mokyklos 
mokiniai pagamino baldus. Centre 
gali gyventi 60 mokinių.

INDIJOJE 500 skautų vyčių 
baigė specialius pirmosios pagalbos 
kursus, kad galėtų Harwar šven
tajame mieste padėti milijoninėms 
maldininkų minioms.

„BADEN-POWELL: A FAMI
LY ALBUM” (šeimos albumas) — 
nauj; skautybės įkūrėjo vyriausios 
duktės Heather King, mirusios 1986 
m., knyga apie jų šeimos gyvenimų su 
200 nuotraukų ir labai įdomiais 
parašymais.

INDIJOS skautų ir skaučių 
sąjunga pradėjo 2.726 suaugusių 
raštingumo klases, o skautai vyčiai ir 
vyresniosios skautės veda 536 amatų 
bei rankdarbių centrus.

SENEGALO skautai pastatė 
keletą ambulatorijų krašto gilumoje. 
Lėšų parūpino Austrijos skautai.

❖❖❖❖
ARABŲ 17-TOJE tautinėje 

stovykloje tarp užsiėmimų2.500-ams 
dalyvių buvo laivų statyba, 
keramika, audimas, žvejybos tinklų 
gamyba, dailiraštis, pirmoji pagalba, 
kanalizacija, staliaus amatas ir kom
piuteriai. 18-toji stovykla įvyks 1988 
m. Moroke.
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BANGLADEŠO vieno rajono 
skautai įsteigė siuvimo ir staliaus 
darbų amatų mokyklą iš mokyklos 
pasitraukusiam jaunimui. Per metus 
duodami penki kursai, kuriuos lanko 
po 20 mokinių.

^S^S4^^
AIRIJOS vilkiukai (ten vadinami 

bebriukai) rinko pinigų ir nupirko 
Kenijoje vaikams futbolus, sužinoję, 
kad afrikiečiai žaidė tik su 
plastikiniais maišais.

COSTA RICOS universitetas 
visiems pedagogikos studentams 
įvedė „Skautų pedagogikos” kurą, 
kuriame pabrėžiama, kaip skautybė 
žmogų įtraukia į visuomeninę veiklą.

ZIMBABVVĖS viena draugovė 
pradėjo gaminti plytas ir jas par
davinėti. Lėšas sukelia ir aptverdami 
žmonių darželius. Žada pradėti ir 
savo daržovių daržą.

PORTUGALIJOS skautai vyčiai 
sostinėje Lisabonoje visą vasarą 
nemokamai aptarnavo 14.000 jaunų 
turistų savo mieste, prižūrėdami 
informacijos būstines traukinio 
stotyje, nuvesdami iki jaunimo 
užeigų ir nemokamai parodydami 
rfiiestą.

„DEVELOPING CREATIVI
TY” knygelę išleido Pasaulio skautų 
centras vadovams, kurie lavina kitus 
vadovus. Programa padeda aptarti ir 
išmąstyti kūrybingus būdus kursams 
ir stovykloms.

NIGERIJOS skautai pradėjo 
įrengti centrą su kursais apie 
sveikatą, žemės ir žuvų ūkį. Pavyz
diniame ūkyje auga moliūgai, soja, 
kukurūzai, kasava, dviejų rūšių 
žuvys. Pastatai statomi pagal vietos 
sąlygas iš molio ir rėmų.

OLANDIJOS skautų sąjunga 
išleido įvairiomis kalbomis (ypač 
turtų ir morokiečių) leidinėlius apie 
skautavimą tų tautų žmonėms, 
gyvenantiems jų krašte.

SR1 LANKOJE kasami šuliniai 
ir įvedamos pompos, nes jau eilę 
metų Didžiosios Britanijos 
prityrusieji skautai ' renka lėšas, 
minėdami 1981-1990 Tarptautinius 
geriamo vandens ir kanalizacijos 
metus — dešimtmetį.

^S^S4^4^!
HONG KONGO vilkiukai, ten 

vadinami „žiogeliais”, šoko 
„Linksmą žiedo šokį” pirmajame 
miesto skautų sąskrydyje, kuriame 
dalyvavo 15.000.

PAPUOS NAUJOS GVINĖJOS 
skautai surangė talentų vakarą 
skautiškai minčiai plėsti.

NEVISO skautai Karibų jūroje 
mėgstamą paj orį pagrindinai išvalė 
ir kas šeštadieni jį prižiūri.

PIETŲ AFRIKOS vilkiukai daly
vavo pirmajame blynų vajuje. Di
džiausią blyną iškeps 2.4 m skers
mens iš 16 litrų tešlos. Dvi drau
goves iškepa daugiausia blynų per 
valandą - 350 šešiose keptuvėse. 
Bet jokia draugove nelaimėjo pre- • 
mijos už blynus, iškeptus keis
čiausioje vietoje, nes buvo labai 
daug tokių: telefono būdelėje, poli
cijos nuovadoje, parduotuves šal
dytuve, aukso kasykloje, dviračio 
pintinėje...

AFRIKOS kraštų bendras 
skautų biuras paruošė skautiškos 
programos pagrindinius rėmus, 
kuriuos kiekviena sąjunga sau 
pritaiko.
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DAR KARTĄ APIE ATMINTIES 
LAVINIMĄ

Šių metų gegužės mėn. „Skautų 
aide” skaitėme rašinėlį apie atminties 
lavinimų: Kaip geriausiai viską at
siminti? Rašinėlio autorius (o gal 
autorė?) pasiguodžia užtrukęs il
gokai berašydamas, nes atmintis 
susilpnėjusi. Tiesą jis sakė, nes 
keliose pašnekesio vietose sušlubavo 
ir rašyba, ir geografija, ir abėcėlė. 
Antai jau pirmoje eilutėje pamiršo, 
kad žodis keletas galininko linksnyje 
rašomas su nosine: keletą 
mėnesių. . .

Jei sunku įsivaizduoti kūlgrindą 
(ne kūlgrindą, kaip ten rašoma), 
senovės lietuvių slaptą povandeninį 
taką per pelkes, atsiskleiskime Liet. 
Enciklopedijos 13-to tomo 314 
p u s 1 a pų; pasižiūrėkim, 
pasiskaitykim. Nuotraukoje matome 
bene didžiausios Žemaitijoje kūlgrin
dos liekanas Sietuvos pelkynuose. 
Šią kūlgrindą, taip pat galime 
pamatyti ir LE 27-to tomo 418 psl., 
.prie Sietuvos upelio aprašymo.

Bet grįžkime atgal prie atminties 
lavinimo pratybų. Anas slapto 
akmenų tako pavadinimas yra 
žemaičių žodis: akmuo žemaitiškai 
— kūlis, ogi akmenų grįstas kelias — 
kūlgrinda. Būdavo vartojamas ir 
kitas žodis — žemgrindas.

Kūlgrindos niekad neužmiršim, 
jei prisiminsime, jog sesė rašyt. Nijolė 
Užubalicnė tuo pačiu pavadinimu 
yra sukūrusi eiliuotą veikalą, kurį 
pastatė Dainavos ansamblis (muz. A. 
Jurgučio) ir su dideliu pasisekimu 
rodė Chicagoie, Clevelande ir 
Toronte.

Ta proga nei skautininkės Nijolės 
pavardės niekad neužmirškime: su 
kūlgrinda rišasi pelkypai ir balos, o 
ten užu balų — Užubalienė! (Beje, 
Sietuvos pelkės nepertoliausiai ir nuo 
mano tėviškės).

Labai įdomiai siūloma 
įsisąmoninti penkis didžiuosius 
Lietuvos miestus: reikia atsiminti 
magiškus žodžius „Vilko kopūstai”. 

Deja, įvardinti tik keturi miestai. 
Šauliai nėra Lietuvos miestas; tai 
1919 m. Lietuvoje įkurta karinė, 
nepolitinė organizacija (Šaulių Są
junga), kurios tikslas — kovoti dc° 
tautos laisvės. Tačiau yra miestas 
panašiu pavadinimu tai Šiauliai! Ten 
ir mūsų „Skautų aidas” pradėtas 
leisti 1923 metais.

Smagu buvo • sekti tolimesnes 
atminties lavinimo pratybas, tačiau 
kai kurios mane vien tik dar labiau 
sumaišė. Kažkodėl makaulė nenorė
jo priimti, kad penkių raidžių „Vitas” 
arba penkiaraidė „abėcė” paleng
vintų atsiminti keturių skaitmenų 
Lietuvos krikšto ar Mindaugo 
karūnacijos keturženkles datas. Kaip 
bedėsčiau, Mindaugo karūnacija 
įvyko. . . 12535 metais! Bala žino, 
kas darosi su mano atmintimi? 
„Vienas — pienas”, sutinku su šiuo 
rimavimu; juk ir nėra dviejų pienų. 
Bet „baltas daiktas — popieris” — 
blogai, nes ir rašome: popierius!

Prašau priimti ir mano keletą 
sugestijų, kaip atsiminti Sąjungos 
dviejų pareigūnų pavardes: „Sk. 
aido” redaktoriaus ir Tarybos Pir

’******************#************#******####*###«*##»####*#*+*#*#</#*#**###*<

Mažieji upeliai Lietuvoje labai gražūs

mininko. Ar kas esate matę mūsų 
redaktorių susirūpinusį ar rūstų? 
Skautininkas Antanas visad su 
šypsena, giedrios nuotaikos, saulėtu 
veidu, todėl jis — Saulaitis! O 
dabartinį P-ką brolį Petrą turbūt 
visad atsiminsiu nuo pirmojo mud
viejų susitikimo Penktoje Tautinėje 
stovykloje, kai kažkas su juo 
supažindino šiuo liaudies posakiu: 
žiemą brolis, vasarą — Molis. At
mintis veikia nuostabiausiais būdais, 
ar ne tiesa?

O pabaigai štai trumpas gabalėlis 
apie^atmintį iš seno „Pro palapinės 
plyšį” skyrelio: skautukas par
duotuvėje renkasi kompasą, 
nuodugniai apžiūrėdamas kiekvieną 
instrumento detalę. Viską ištyręs 
pamato, kad kompaso dangtelyje yra 
veidrodėlis.

— O kam šis reikalingas? — 
paklausė.

Pardavėjas akimirką sumišo, bet 
tuoj susigriebė:

— Matai, jei eidamas mišku 
paklystum, tai atsiverti veidrodėlį, 
pasižiūri ir žinai, kas paklydo!

brolis Zū
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Ta pati lelijėlė, 
Tas pats „Budėk!”, 

Tie patys įstatai, 
Vienas visų įžodis

Airija, Austrija, Danija, Japonija, PrancūzijaDidžioji 
Britanija,

Graikija,
Islandija, Izraelis,

Japonija,

JAV,

Kipras 
(trim kalbom šūkis) Korėja,

Kuvaitas, Meksika,

Pakistanas, Pietų Atnka, Zelandija,

Olandija,

Pasaulinė 
lelijėlė
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IŠ seno skautininko rinkinio

11



lietuvių demonstracija Chicago)e.

KODĖL MAŽIAU 
LIETUVIŲ 
DALYVAUJA 
LIETUVIŠKOJE 
VEIKLOJE?

Dana Slivinskaitė

Seni lietuviai pradėjo išmirti, o jų 
vaikai ir vaikų vaikai turi daug kitų pa
reigų. Jie nenori taip sunkiai dirbti lietu
viškoje veikloje, kaip jų tėveliai dirbo.

Mūsų tėvukai ir tėveliai sunkiai dir
bo, kad jie turėtų patogius namus ir gana 
pinigų patogiai pragyventi. Jiems lietu
viškoji veikla ne lik buvo tautybės parei
ga, bet ir jų socialinis gy venimas. Jie vi
si aktyviai dalyvavo kokioje nors organi
zacijoje. Jų darbo diena pasibaigė, kada 
jie išėjo iš darbovietės. Dabartinis jauni
mas irgi sunkiai dirba, bet jų karjeros 

užima ir daug laisvo laiko. Jie dirba ne 
tik darbovietėj, bet ir namuose. Jie turi 
geriau susiorganizuoti laiką, kad galėtų 
būti aktyvūs lietuviškose organizacijose.

Vaikų mokyklos irgi užima didelį 
dalį jų laiko. Daug mokyklų reikalauja, 
kad tėveliai dalyvautų mokyklos klubuo
se. Vaikai priklauso amerikiečių sporto 
klubams (pvz., "baseball leagues" ir fut
bolo komandom), ir šie irgi reikalauja 
tėvelių laiko. Kai mūsų tėveliai augo, jie 
priklausė lietuvių sporto klubams (futbo
lo, tinklinio ir krepšinio). Daugumas jų 
priklausė skautams, ateitininkams, tauti
ninkams, arba kokiai nors organizacijai 
pagal jų tėvelių arba šeimos palinkimą. 
Labai mažai buvo žmonių, kurie jokiai 

Brooklyno Šeštadienio mokykla organizacijai nepriklausė.
Mano manymu, didžiausia proble

ma yra lietuvių suamerikonėjimas. Ma
žiau tėvelių siunčia vaikus į lituanistines
mokyklas. Jie vaikus prirašo prie šokių 
grupių tik prieš Šokių šventes. Siunčia 
vaikas į skautų stovyklas ir ateitininkų 
stovyklas, bet jie neveža juos reguliariai 
į susirinkimus. Jie neranda gana laiko 
dalyvauti lietuviškoje veikloje arba pri
klausyti lietuviškai organizacijai, bet jie 
vis turi gana laiko amerikiečiams.

Lietuviai turi būti daugiau aktyvūs, 
bet Šiais laikais jiem sunku rasti laiko 
dalyvauti. Vaikai seka tėvų pavyzdį ir jie 
irgi neturi laiko, arba neturi tokio dide
lio noro priklausyti lietuvių organizaci
jom, kaip jų seneliai turėjo.

lietuvių mokyklų mokiniai Dcinų 
šventije
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tauVADOVI
GALVOSŪKIS 
VYRESNIEMS:
KRIKŠČIONYBĖ 

LIETUVOJE

Atsakyti klausimus. Kartais tinka 
keli atsakymai.

A. KRIKŠČIONIŠKO TIKĖ
JIMO ATĖJIMAS

1. Senovės lietuvių tikybos sim
boliai, kurie gražiai įvedė į 
krikščionišką simboliką, buvo: a) 
vanduo, b) liepsna ar ugnis, c) medis, 
d) paukščiai, e) saulė, f) maistas, 
valgis, g) aliejus, h) vaidilutės.

2. Lietuviškos kūčios panašios į 
pirmųjų krikščionių eucharistines 
puotas, tačiau yra kilusios iš a) 
senovės kunigaikščių dvarų puotų, b) 
rugiapjūtės švenčių, c) Užgavėnių 
blynų baliaus, d) vaisinio ben
dravimo su mirusiais, e) kaimo 
gegužinių.

3. Tik suvienyta valstybė galėjo 
tapti krikščioniška — taip ar ne?

4. Senovės lietuvių vyriausias 
dievas buvo a) Patrimpas, b) 
Vaidievutis, c) Perkūnas, d) Tėvas, e) 
Saulė Motinėlė.

5. Iš indoeuropiečių kalbų, tik 
lietuvių (baltų) kalboje yra 
moteriškos giminės šie žodžiai: a) 
žemė, b) saulė, c) jūra, d) dvasia, e) 
siela.

6. Tradicinis vaišingumas atspin
di pirmykščių žmonių tikėjimų apie 
a) atlygį už dorą gyvenimą, į) reikalą 
rūpintis žmonėmis, kai dar nebuvo 

socialinės apdraudos, c) dievų 
veikimo pobūdį, d) žemės ir jos vaisių 
priklausomumą visai žmonijai.

B. LIETUVOS KRIKŠTAS 
VĖLYVAIS VIDURAMŽIAIS

7. Kai krikščionybė Lietuvoje 
plito, krikščionybė vakarų Europoje 
jau buvo tapusi a) visuotinė, b) 
valstybinė, c) visuotinių suvažiavimų 
atnaujinta, d) suskilusi į sroves ar 
sektas, e) politinė.

8. Dievo Tėvo meilę žmogui ir 
žmonijai vėlyvais viduramžiais 
liaudiškame tikėjime atstovavo: a) 
kryžiai ir koplytėlės, b) tabernakulis 
su Švč. Sakramentu, c) Marija, d) 
Kristaus vietininkas popiežius, e) 
Bažnyčios įstatymai ir santvarka.

9. Kai krikščionybė į Lietuvą 
atėjo XIII-XV amžiais, Lietuvoje 
politinė santvarka buvo pagrįsta 
laisvų piliečių ir laisvų kunigaikščių 
sutarimu. Tuo pačiu metu vakarų 
Europos pagrindinė politinė sant
varka buvo a) didikų seimai, b) 
visuotiniai rinkimai, c) viską apiman
ti monarchija, d) šventosios Romos 
imperijos federacinė unija, e) pop
iežiaus vaidmuo ir galybė.

10. Su krikščionybės Lietuvon 
atėjimu sutapo šie įvykiai vakarų 
Europoje: a) politiniai karai, b) 
gamtos nelaimės (sausros), c) maras, 
d) popiežiaus išsikėlimas iš Romos į 
Prancūziją, e) švietimo atgimimas.

11. Tuo metu meno sąjūdis buvo: 
a) klasicizmas, b) romantizmas, c) 
bizantiškas, d) baroko, e) rokoko, f) 
gotikos, g) neo-klasicizmas, h) 
eklektinis.

12. Tuo metu Dievo veiklų 
buvimą žmonių supratimu atstovavo 
a) bažnyčios su aukštais bokštais, b) 

kunigų ir vyskupų vaidmuo 
visuomenėje, c) Švč. sakramentas 
tabernakulyje, d) bendruomeninė 
malda, e) draugiški žmonių rateliai.

C. RELIGINĖS LIETUVIŲ 
SĄVOKOS — SUPRATIMAS

13. Lietuviai šiandien gyvena lyg 
tikėjimas — religija a) ben
druomeniškas, b) šeimos dalykas, c) 
giliai asmeniškas, d) privatus, e) 
individualus.

14. Svarbiausias žodis, surištas 
su tikinčiųjų gyvenimu yra: a) 
įsipareigojimas, b) atsakomybė, c) 
iššūkis, d) pareiga.

15. Lietuviams tikėjimu gyventi 
labiausiai padeda a) tradicija, b) 
praėjusių laikų prisiminimas, c) 
laisvas apsisprendimas, d) 
sąmoningas nuosprendis, e) ryšys su 
visuotine bažnyčia su centru Romo
je.

16. Krikščionybė pas lietuvius a) 
atėjo, b) ateina, c) ateis, d) praėjo, e) 
sugrįš.

17. Naujasis Testamentas liudija, 
kad iDievas nėra šališkas jokiai 
tautybei ir jam rūpi visų tautų 
žmonės, tai yra, Jėzus Kristus mirė už

i visus žmones ir prisikėlė pirmas iš 
visų). Tai liudija gyvenime a) pop- 

■ iežių kelionės po pasaulį, b) 
krikščioniška pakanta — tolerancija, 
c) ekumeninis sąjūdis, d) reikalai; 
visus suvienyti į vieną Romos 
katalikų bažnyčią.

(ATSAKYMAI: 1 abcdef, 2 d, 3 
taip?, 4 d, 5 bd, 6 cd, 7 b, 8 c, 9 c, 10 c, 
11 d (ir vėlyvos gotikoj, 12 c, 13 d ir 
vis labiau a, 14 d, 15 a, 16?, 17 b). A. 
S.
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SAVITARNOS 
SKAUTORAMA

Kartais „skautorama” arba 
„rodom — darom” stotys 
paruošiamos vadovų ar instruktorių: 
skautai ir skautės skiltimis per 
nurodytų laiką arba kitaip stotis 
pereina, atlikdami visokiausius 
užrašus. Kitas būdas yra skiltims, 
poroms ar būreliams duoti 
uždavinius — patiems stotis paruošti 
ir joms vadovauti. Žinoma, nebūtinai 
visas 30 stočių įvykdyti. Sueigose ar 
kitose programose galima tik dalį. 
Tačiau čia aprašyta skautorama 
buvo per valandą mažų būrelių 
paruošta trimis grupėmis: visa 
stovykla 1 vai. ruošė, tada tris dalis 
po 10 stočių ėjo pamainomis, po 
valandą kiekvienai daliai.

Skilčių ar porų uždavinys yra: 
perskaityti nurodymus, kuriuos 
vadavai iš anksto paruošia; surinkti 
reikalingą medžiagą ir daiktus, kurių 
dalį vadovai taip pat parūpina; 
paruošti stotį — išdėti daiktus, 
surašyti ir kt.; stočiai vadovauti: 
pamokyti, parodyti, užduoti atė
jusiems uždavinį, pravesti žaidimą ar 
klausimus; duoti atėjusiai skilčiai 
taškų. Patogumo dėlei trys 
skautoramos dalys pavadintos 
spalvomis (nurodymų lapeliai tomis 
pačiomis spalvomis pažymėti). Šios 
stotys užtruko po 6 min. 1987 m. 
Romuvos stovykloje.

GELTONOJI DALIS:

1 — Paukščių pavadinimai: 
perpiešti, iškarpyti ar suklijuoti 
piešinius; paruošti užrašus, kuriuos 
atėjusi skiltis turi sudėstyti.

2 — Mįslės: parinkti 
tinkamiausias ir klausinėti.

3 — Signalizuotės žinutė: per
duoti sakinį skilčiai. „

4 — Dainos: atspėti niūniuojamą 
dainą; padainuoti po vieną eilutę 
įvairių dainų.

5 — Lauželis: iš sudėtų malkų bei 
prakuro pastatyti lauželį ir uždegti 

(gera skiltis sukrauna ir užkuria per 3 
min.)

6 — Stovyklos žinios: klausimai 
apie šią stovyklavietę, stovyklauto
jus, vadovus.

7 — Lietuvos žemėlapis: surasti 
vietoves, upes ir kt.

8 — Tylūs signalai: visa skiltis 
elgiasi, kaip vedėjai nurodo (sustoti 
ratu, žąsele ir kt.)

9 — Kompasas: išdėti laipsnių 
skaičius ir krypčių pavadinimus.

10 Medžiai: išvardinti sudėtų 
lapų pavadinimus.

ŽALIOJI DALIS:

1 — Pėdsekystė: grėbliu išlyginti 
smėlėtą vietą, išvaikščioti pagal 
įsivaizduojam; įvykį, o atėjusi skiltis 
turi atspėti, kas įvyko.

2 — Gyvių pavadinimai: 
piešiniai, sugretinti parašus.

3 — Mazgų estafetė: nurodoma 
tiek skirtingų mazgų, kiek skiltyje 
narių, kiekvienas kitoks, visas 
virveles suriša krūvon.

4 — Kelionės ženklai: atpažinti, 
sustatyti iš priemonių.

5 — Lietuviški žodžiai: užbaigti
žodžius, kurių po kelias raides 
parašyta, o kitoms paliktos vietos, 
pvz. „V - - N---- ” (Vilnius).

6 -— Laužų rūšys: sustątyti įvairių 
laužų — kūginis, piramidė ir kt.

7 — Skautiškos smulkmenos: 
atsakyti į klausimus apie skautus, 
pvz. Kada Lietuvoje buvo įsteigti 
jūrų skautai?

8 — Virimo būdai: sustatyti 
įvairias krosneles arba ugniavietes.

9 — Valgiaraštis: surašyti pagrin
dines sveiko maisto rūšis.

Mes siekiame skautauti ir gimtoje manytis- ir to 
berniukai labiausiai trokšta. Duokime jiems progos tikrai 
skautauti ir gerai gamtoje suktis.

R. Badrn-I*owcllis

10 — Gėlės: piešiniai, vardai, 
vaistažolių nauda.

RAUDONOJI DALIS:

1 — Mazgų lentelė: surišti 
mazgus kaip piešinyje.

2 — Kimo žaidimas: įvairūs 
daiktai.

3 — Signalizuotės būdai: iš 
sudėtų daiktų sugalvoti ar prisiminti 
įvairius_būdus signalizuoti.

4 — Kaklaraištis; pirmoji 
pagalba.

5 — Kaklaraiščio žiedai: sudėta 
įvairių pavyzdžių; pasigaminti sau iš 
turimos medžiagos, pvz. spalvotos 
vielos.

6 — Matavimas: išmatuoti 
aukštį, plotį, nuotolį.

. 7 — Lietuviški valgiai: išvardinti.
8 — Pėdsakai: atpažinti įvairių 

gyvių pėdsakus, nupiešti kitus.
9 — Žvaigždės: pagal nupieštą 

žvaigždėlapį surasti šiaurę.
10 — Žievės: pagal žieves atpažinti 

medį arba suderinti lapą su medžio 
piešiniu.

Iš anksto paruošti nurodymai 
aiškiau pasako, koks yra uždavinys, 
o skautai ir skautės pritaiko pagal 
savo skonį ir patyrimą. Pavyzdžiui, 
trečioji žalia stotis: MAZGŲ ES
TAFETĖ — 1) pagaminti gelbė
jimosi kilpos pavyzdį, 2) turėti 4-6 
pėdų keturias virves ir laikrodį, 3) 
atėję išmoksta kilpą, 4) bando kuo 
greičiau ant savęs ir ant kito užrišti. 
Arba VALGIARAŠTIS (devinta 
žalia stotis): 1) padaryti lentelę su 
pagrindinėm maisto rūšim ir 
pavyzdžiais, kokie tie valgiai būtų, 2) 
atėjusieji turi sudaryti valgiaraštį 
(meniu) vienai dienai, kad būtų visos 
maisto rūšys.
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SKAUTŲ VYČIŲ IR 
VYRESNIŲJŲ 
SKAUČIŲ UŽSIĖMIMAI

TAIP YRaI TURĖTŲ 
DABAR Į BLTI

1. Kiekviena sueiga, iškyla, užsiėmimas tinkamai 
paruošti, įdomūs ir aktualūs.

2. Planai, programos ir užsiėmimai įkvepia mus toliau 
skautauti lietuviškoje skautiškoje šeimoje ir lavintis ir 
artimui tarnauti.

3. S.v./vyr.sk. būrelis parūpina progų kitiems 
žmonėms tarnauti ir padėti.

4. Būrelis atspindi skautybės uždavinius ir įžodžio bei 
įstatų dvasių.

5. Skautiškai pasikalbame, posėdžiaujame, ben
dradarbiaujame, dirbame, pabendraujame.

6. Dalyvaudami būrelio/ tunto gyvenime, tobulėjame 
kaip asmenys, skautai/ės ir lietuviai/ės.

7. Vietovėje užtenka s/v./ vyr.sk. būrelių ir užsiėmimų 
šio amžiaus jaunimui.

8. Mūsų vadovai/ės yra patyrę ir išsilavinę kaip 
vadovai/ ės.

9. Pats jaunimas pasieka savo amžiaus nedalyvaujantį 
iiunimą.

10. Esame tyrinėję mūsų miesto ir apylinkių to 
amžiaus lietuvių jaunimo reikalavimus, galimybes, norus 
ir viltis.

KIEK ESAME IR KIEK 
DALYVAUJAME

1. Mūsų apylinkėje lietuviškai kalbančio vyr. skaučių 
ir sk. vyčių amžiaus jaunimo iš viso yra (skaičius):
' 2. Iš viso to amžiaus jaunimo, dabar tuntų sąrašuose 
yra:

3. Iš tuntų sąrašuose įrašytų, sueigose ir stovyklose ir 
kituose skautiškuose renginiuose dalyvauja:

4. Išviso to amžiaus jaunimo, iš viso lietuvių jaunimo 
organizacijose, sambūriuose, ansambliuose dalyvauja:

5. Sk. vyčių/ vyr. skaučių būreliams padeda suaugusių 
vadovų/vadovių, patarėjų ar kitų talkininkų:

Skaičius

Kai Rako ir Romuvos stovyklose 
užėjo mintis stovyklavietes pagražin
ti išskabtuotais stulpais, kilo 
klausimas: kuomi tuos mčdžių raštus 

i — nugi lietuviškų pasakų veikėjų 
atvaizdais!

O jeigu stovyklaujame nuomo
jamoje stovykloje? Kaip su skautų 
buklu arba ir kambariu, naudojamu 
sueigoms? Nuo mažiausių ligi 
vyresnių — visi gali nupiešti savo 
mėgstamiausių pasakų žmones,, 
žvėris ir kitas būtybes, ypač kai 
ruošiamės Tautinei stovyklai, kurioje 
bus daug pasakų išvaidinta ir 
įscenizuota!

Gal kiti skautai ir skautės norės 
savo kambarį namuose papuošti, 
arba tėveliai savo mažų vaikų kam
barėlius -išdailinti. Štai keletas 
lietuvių liaudies pasakų veikėjų: 

gegute juodvarnis žvejas 
ragana gulbė šuo 
aukso žuvytė žirgas malūnininkas 
Eglė pirklys audėja 
Žilvinas žvaigždė artojas 
milžinas bobutė ežys 
avinėlis aukso paukštė voverė 
nykštukas karys varlė 
pelėda marių mergelė aitvaras 
varna Neringa laumė 
gaidys laumės juosta briedis 
karalius račius šernas 
meška kiaulė vanagas 
slibinas liūtas žvejas 
vilkas siuvėjas skerdžius 
lapė ožka karalaitė 
katė Sigutė vėžys 
senelis žvirblis velnias 
strazdelis zuikutis vištytė 
laumė stipruolis Perkūnas 
žąsis skruzdėlė piršlys 
svirplys batsiuvis saulė 
piemenėlis mėnulis karvė arklys 
(ir neužmiršti visų dainų veikėjų!)
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UŽSIĖMIMAI 
SAVIGARBAI

UGDYTI
20. Savaitės laikrodis. Būreliais 

po 4 ar 6. Kiekviena gauna pop
ieriaus ir. spalvotų rašiklių. Pirmoji 
dalis: nupiešti ratų, savo vienos 
savaitės „tortų”, ir jj suskirstyti 
skiltimis pagal kaip laikų užimame, 
neskaitant miego ir valgių — kiek 
mokykloje, darbe, pamokoms ruošti, 
namuose su šeima, su draugais, 
telefonu ir kt. (Taip męs padaliname 
savo energijų, meilę, dėmesį). Antroji 
dalis: nupiešti tokį pat apskritimų, tik 
šį kartų suskirstyti savo laikų taip, 
kaip tikrai norėtume ir 
pageidautume. Trečioji dalis: su 
kitais pasidalinti, kaip iš pirmojo 
„laikrodžio” pereitume į antrąjį. 
Apibendrinti, palyginti, atkreipti 
dėmesį į staigmenas.

21. Pe.keitimai. Visi susėda 
poromis ir nugaromis vienas į kitų. 
Neatsisukdami į savo porų, per dvi 
minutes pakeičia savo išvaizdos tris 
dalykVjpvz. perdeda laikrodį kiton 
rankon, nusiima megstinį. . .). Tada 
vienas į kitų atsisuka ir per 1 min. 
pastebi tuos 3 pakeitimus. Vėl 
nugaromis, ir per 2 min. reikia 
pakeisti 5 kitus dalykus. Tada vėlpzr 
1 min. atrasti, kas pakeista. Kiek 
žmonių spyrėsi, kai reikėjo 5 dalykus 
keisti? Kų pastebėjome, žiūrėdami į

- kitas poras? Ar kas pasimainė 
diržais, akiniais ar kt. su skirtingos 
poros asmenimi?

22. Dovanos svarbiem asmenim. 
Žaidėjai sėdi ratu ir pažiūri į asmenį, 
Kurio ypatybė išvardinama. Arba 
savo kaimynui iš kairės siunčia 
„spalvos dovanų” pagal ypatybes, 
pvz. „Tau skiriu geltonų spalvų, nes 
esi linksma kaip saulutė”. Arba prieš 
užsiėmimų paruošiama dovana — 
tiek saldainių, kiek žaidėjų; dėžutė 
suvyniojama į popierių sluoksnius, 
ant kurių kiekvieno užrašyta po 
vienų savybę ar bruožų; pirmasis 

atvyniojęs pirmų sluoksnį, paduoda 
asmeniui, kuriam apibūdinimas 
tinka, o tas antrų sluoksnį perskaito 
ir perduoda kitam; galų gale 
paskutinioji atidaro saldainių (ar 
spragtukų ar pyragaičių) dėžę 
visiems. Rūpintis, kad visi būtų 
paminėti ar gautų dovanų.

Ypatybių sąrašas:

a) asmuo, kuris tave ar Jus pra
juokino,

ą) žmogus, kurį dabar geriau 
pažįsti negu prieš šį pratimų ar 
stovyklų,

b} primenantis kitų mėgstamų 
asmenį,

v) pasakęs ar papasakojęs kų 
nors tikrai įdomaus,

č) turintis kų nors bendro su 
tavimi,

d) asmuo, kurį norėtum labiau ir 
geriau pažinti,

e) kurio buvimas šiame ratelyje 
tikrai malonūs,

ę) kuris pasakė kų nors aiškiai, 
kų yačiam buvo sunku pasakyti, 
išsireikšti,

ė) kurio Šypsena perdavė 
draugiškų nuotaikų,

f) kas padėj o į šių grupę. įsijungti, 
įsitraukti,

g) kuris skirtingas, kitoks negu 
tu, ir kurį (ar kurią)) gerbi,

h) kuris dabar labiau šioje grupė
je dalyvauja negu anksčiau,

i) kuris tikrai išgirdo, ką sakei ar 
pasakojai,

į) ‘su kuriuo norėtum daugiau 
laiko praleisti, kartu pabūti,

y) kuris kaip nors galėtų tau 
padėti, būti naudingas,

j) kuri pasakė kų nors, kas tau 
paaiškėjo, išryškėjo,

k) turintis gerų vaizduotę,
l) su kuria norėtum tolimoje 

saloje būti,
m) su kuriuo smagu būti, kartu 

laikų praleisti,
n) kuria galima pasitikėti.

23. Savanoriai. Norime šioje 
grupėje išbandyti tokį pratimų, bet 
mums reikia penkių savanorių 
(palaukti, kol penki pasisiūlys). 

Tuomi pratimas ir baigiasi! Dabar 
poromis (su tuo pačiu metų laiku 
gimusių pvz. pavasarį) pasikalbėti, 
kų galvojome, kai buvo prašyta 
savanorių — kodėl siūlytis, kodėl ne? 
Prisiminti kitus atvejus, kada buvo 
savanorių jieškoma. Ir tada penki 
pasisiūlę paaiškina, kodėl rankas 
iškėlė ar atsistojo. Ar bijome prie 
svetimo žmogaus atsisėsti; grupėje 
savo jausmus išreikšti ar savo n intis 
pasakyti?

24. Giminės. Būreliais po 5 ar 7. 
Kiekvienas būrelis kuo greičiau 
apskaičiuoja tos grupės narių turimų 
brolių ir seserų vidurkį. Suskaičiavę 
atsistoja.

25. Abėcėlė. Kiekviena gauna po 
lapų su viena raide (jei žaidėjų 
daugiau, pridėti dvigubas raides ar 
pn.). Visi pagal abėcėlę sustoja ratu. 
Arba, sustoti pagal vardo ar 
pavardės pirmųjų raidę arba pagal 
gimimo dienas.

26. Paslaptingas įvykis. Visi sėdi. 
Kiekvienas dalyvis gauna bent vienų 
apverstų lapelį, ant kurio parašyta 
kokia nors žinia, nes neseniai čia 
įvyko paslaptingas. įvykis, kurį reikia 
išspręsti. Iš karto atsistoti ir kų nors 
daryti gali tik trys asmenys. 
Negalima lapelių perduoti kitiems, o 
tik žodžiu pasakyti, kas reikalinga. 
Vedėjas pasako, jeigu jieškodami 
įvykį išaiškinti žaidėjai klysta. Pvz. 
kas nors, išvažiavo į kažkokių vietą, 
arba čia neseniai buvo įžodis, arba 
ruošiamės kitokiam užsiėmimui. . .

27. Kas aš esu. Kiekvienas ant 
lapelio surašo penkis dalykus, kurie 
užbaigia sakinį „Aš esu...”, pvz. 
„Aš esu studentas, nusiminęs. . .”

28. Svarbus dalykas. 
Prisiminkime pirmųjų stovyklos 
dienų (arba: suvažiavimo pradžių, 
iškylų, Kalėdas ar kt.). Tada 
pasipasakojam: kas buvo 
juokingiausia, linksmiausia, ka nau
jo išmokau, kas buvo jautraus ar 
gražaus. Visi kviečiami pasisakyti 
apie tų patį atsitikimų, įvykį ar laiką
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PRAŠOME IŠRINKTI 
TEISINGĄ

ATSAKYMĄ!

Pastaba: gali būti keli teisingi — 
vieno pakaks!

1. Lietuvos sostinė yra a) Vilnius, 
b) Kaunas, c) Šiauliai, d) Biržai.

2. Per kūčias nevalgoma a) grybų, 
b) mėsos, c) silkių, d) šližikų.

3. Skautas tiesus ir laikos savo 
žodžio yra a) pirmasis įstatas, b) 
antrasis įstatas, c) skautų šūkis, d) 
pirmasis skautų įsakymas.

4. Strumbrai daugiausia minta a) 
medžių žieve, b) žole, c) javais, d) 
mėsa.

5. Vieversėlis yra a) vabalas, b) 
muzikos instrumentas, c) paukštis.

6. Švilpesys---------... reiškia a)
išsiskirstyti, b) pavojus, c) visi namo, 
d) gaisras, e) ne vienas iš šių.

7. Iš šių Lietuvoje randama 
daugiausia a) anglių, b) molio, c) 
akmens.

8.1987 m. yra ypatingi metai, nes 
a) prieš 25 metus Lietuva tapo 
nepriklausoma, b) E.-P. sukako 120 
metų, c) skautija prasidėjo prieš 80 
metų, d) praėjo 125 metai, e) 600 m. 
nuo Lietuvos krikšto.

9. Kovo 4 yra a) B.-P. gimimo 
diena, b) šv. Jurgio diena, c) šv. 
Kazimiero šventė, d) 
Nepriklausomybės diena Anglijoj.

10. Lordas Baden-Powellis 
parašė a) Skautybė ir Gyvenimas, b) 
Skautybė Berniukams, c) Rovering 
to Success, d) Anglijos žemė.

11. B.-P. palaidotas a) Kenijoje, 
b) Anglijoje, c) Pietų Australijoje, d) 
Indijoje, netoli Ramandaru.

12. Piliakalniai yra a) ežeruose 
salos, b) supiltos krantinės, c) supilti 
bažnyčioms kalnai, d) kalnai, 
naudoti gyntis nuo priešų.

13. Gediminas buvo a) antrasis 
Lietuvos prezide tas, b) Lietuvos 
karalius, c) Lietuvos didysis 
kunigaikštis, d) Mindaugo sūnus.

14. „Vyrai, vyrai, vyrai, visi iš 
vieno, iš vieno, iš vieno,” sako, pagal 
liaudies pamėgdžiojimų a) gandras, 
b) vieversėlis, c) varlė, d) žvirblis, e) 
kurmis, f) kiaulė.

15. Volungė negeria iš upelių, nes
a) tingėjo eiti vandentiekių kasti, b) 
norėjo skraidyti po dangų, c) tingėjo 
upelių ir upių kasti, d) neskanus 
vanduo. (Pagal liaudies pasaką).

16. Eglė, žalčių karalienė, yra a) 
parašyta Pauliaus Jurkaus, b) žin
oma švedų pasaka, c) liaudies 
pasaka, d) eilėraštis.

17. Papraetai palapinėje šilčiau, 
jeigu guolis taip paklotas — a) 
daugiausiai antklodžių ant viršaus,
b) daugiausiai antklodžių iš apačios,
c) įėjimas uždarytas, d) nėra vėjo.

18. Per Jonines a) deginami 
miškai, b) renkamos aukos, c) 
deginami laužai, d) einama 
pasivaikščioti pagal upes ir dainuo
jama.

19. Kaunas yra apie tiek mylių 
nuo jūros a) 115, •) 27.536, c) 175.

20. MJSLĖS (mėsinė stirta 
geležim paspirta) atsakymas yra a) 
asilėnas, b) karvė be uodegos, c) 
skeltanagis, d) arklys, e) artojas.

21. Kas nesupūva po žeme? 
(liaudies mir.klė) a) karvės nagai, b) 
žmogaus kepurė, c) vardas, d) 
geležies gabalas, e) tas pats kaip a).

22. 1920 m. buvo a) pirmoji 
tarptautinė skautų konferencija, b) 
pirmoji tarptautinė džiamborė, c) 
įsteigtas tarptautinis biuras.

23. Spalio mėnuo lietuvių tarpe 
yra a) žmogaus vardo mėnuo, b) gėlių 
mėnuo, c) spaudos mėnuo, d) skautų 
mėnuo, e) gramatikos mėnuo.

24. Lietuvių tautinė vėliava yra a) 
raudona su vytim ir trims kryžiais, b) 
raudona, žalia ir geltona, c) geltona, 
žalia ir raudona.

*7Tv *7Tv *7Tv 'TTv 'Tfv*

Atsakymai egzaminams.

1. a
2. b
3. a
4. b
5. c
6. e
7. b
8 e
9. c
10. b c
11. a
12. d

13. c
14. d
15. c
16. d
17. b
18. c
19. a
20. d
21. c
22. a, b, c
23. c
24. c

Kaklaraiščio žiedas
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Mykolaitis - Putinas

TĖVŲ ŠALIS 
(Tremtinio ilgesys)

Už. jūrių-marių, už mėlynųjų, 
Už kalnų, klonių, miškų juodųjų, 
Pro nykią tamsą ir rūstų vėją, 
Kur sniego puokščių gėlynus sėja, — 
Kaip skambų, tyrą gegužio rytą 
Žiedais rasotais apsčiai kaišytą, — 
Dūma giliąja, jausmu gyvuoju,
Tave svajoju, Tave dainuoju, 

Tolima, brangi Tėvų šalie!

Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos audros verpetuos svaido. 
Pailso jėgos, sumišo mintys, 
Ir ėmė brolis brolio baugintis.
Tik Tu, brangioji, lig šiol vienodai 
Tą patį kelią iš tolo rodai;
Per kraujo puotą, rausvai gaisruotą, 
Žiedais lelijų apvainikuota

Spindi aukštybėj, Tėvų šalie! Stockholmas, 1917 m. lapkričio 29 d.

Spindėk, skaisčioji, skausmu auginta, — 
Jau lauktas rytas pro dūmus švinta. 
Ir mes, klajūnai, su ryto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išliesme — 
Ir grįšim, grįšim silpni, išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią.
Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai,

Tolima, brangi Tėvų šalie!

KARTUI 
rlysvs

Kiekviena karta turi savo rūšies 
tėvų/vaikų santykių plyšius. Man 
beaugant, aš stebėjau savo vyresnius 
brolius ir dabar pačiai tenka 
pergyventi šj gyvenimo etapų. Mano 
tėvai gimė Lietuvoj ir jie kalbėjo 
lietuviškai, o mes gimėme Amerikoj 
ir kalbame angliškai: Tai jau yra 
vienas skirtumas tarp generacijų. 
Mano tįvas avgp dvare. O mes 
gyvenam mieste. Jis beturėjo daug ko 
mes turim. Jis dirbdavo ūkyje, o kaip 
mes buvome jaunesni, visi išeidavom 
žaisti visų dienų.

Tėvai yra daugiau konservatyvūs 

ir jie daugiau prižiūri savo gyvenimų 
ir gyvenimo daiktus. Kai mano tėvai 
buvo jauni, vyrai vesdavo merginas 
visada, o dabar gali būti taip, arba 
atvirkščiai. Nebuvo įmanoma, kad 
mergaitės prašytų vyro išeiti kur nors 
į kinų, ar kitur. Laikai keičiasi, ir 
žmonės keičiasi. Mes klausomės 
kitokios muzikos, mes dėvim 
kitokius drabužius, net bendrai mes 
galvojam kitaip.

Dabar vaikai yra moderniškesni. 
Mes galvojam daug daugiau apie 
savo dabartinį gyvenimų, ir kų mes 
darysim po dešimties metų, nes 
kompeticija stipresnė, negu 
anksčiau. Tėvai kartais sako: „Kaip 
mes buvome jauni, mes neturėjome 
to, kų'tu turi dabar”, ’tai yra labai 
teisinga.

Man atrodo, kad vaikai šiuo 
laiku nedirba labai sunkiai norėdami 
gauti ko jie nori, nes jie galvoja, kad 
jų tėvai duos jiems viskų. Tačiau kai 

'•jie sužino, kad to visko negaus, kojie 
nori, nedirbdami, jie tada bando 

patys sau užsidirbti. Aš matau, kaip 
mano draugės Pyksta, kai jos 
negauna ko nori, bet aš nemanau, 
kad mūsų tėvai taip elgdavosi, kai jie 
negaudavo ko norėjo. Aš turiu daug 
pažįstamų, kurie gauna viskų iš savo 
tėvų ir jie galvoja, kad taip turi būti. 
Kai aš papasakoju jiems, kad aš turiu 
užsidirbti kų nors, jie negali tikėti. 
Jaunimas sako, kad jie yra jauni ir 
jiems nereikėtų užsidirbti viskų 
patiems, kol jie užaugs. Aš žinau, kad 
mano mama pradėjo dirbti, kai buvo 
labai jauna, nes tuo laiku nebuvo 
įmanoma nedirbti. Šiuo straipsniu aš 
norėjau parodyti kartų plyšį tarp 
tėvų ir vaikų ir kad mes turim-galvoti 
vieni apie kitus ir apie savo 
besikeičiantį gyvenimą.

FYS
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kun. j. Vaišnys, v.s. Eidukienė, virš.
Broliai su tuntininku v.sl. Šarūnu Vida ju;kienii Milda
Mmgila Arlauskienė

15

19



BALTIJOS

1X111 STOVYKLA

Foto: Rimo Piečaičio

Baltijos XXII! stovykla. Gilles Bulota su giliukais, vilkiuku ir skautu

XXIII Baltijos stovyklos komendan
tai sesė Silvija Žurkevičiūtė- 
Leckman ir brolis Jonas Valiulis

s. Romas Otto su skautais

Danius Piečaitis, stovyklos adjtSan
tas įteikia dovanų virėjai, ■, Vilijai 
Bulotienei

tėvas Juozas Aranauskas laiko šven
tas mišias Baltijos XXIII skautų 
stovykloje. —■>
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1987
LOS ANGELES 
KARALIAUS 
MINDAUGO
STOVYKLA
Nuotraukos A. J.
Augis Gedgaudas

Aukštai San Bernardino 
kainuose, netoli Big Bear ežero, į 
gražią Rambyno stovyklavietę 
suvažiavo Kalifornijos broliai ir sesės 
ir prasidėjo 1987 metų Karaliaus 
Mindaugo stovykla, švenčianti 
Lietuvos 600 metų Krikščionybės 
jubiliejų. Šią liepos 25 dieną visi 
uoliai dirbo įsikurti sekančiom 
įspūdingom savaitėm.

Dviejų savaičių laikotarpyje 
stovyklos viršininkai buvo ps. Tadas 
Dabšys ir ps. Albinas Sekas. Ker
navės pastovyklėje vadovavo sk. 
Danutė Giedraitienė ir vir. sl._ Rima 
Navickaitė, o .Trakų pastovyklėje sk. 
vyt. Augis Gedgaudas ir sk. vyt. 
Romas Jarašūnas. Kaip daugelį 
metų, stovyklos komendantas buvo 
nepamainomas v. s. Vaclovas 
Sviderskas. Kasmet skaitoma apie

Skrendantis skautukas Vincas
Giedraitis

oficialią stovyklos programą, bet 
dabar pasiskaitykit apie stovyklos 
„bendresnę veiklą”.

Šįmet stovyklautojai turėjo būti 
ypatingai atsargūs, nes štukų krėtėjų 
tai buvo daug. Keistai ir 
nepaaiškinamai vieną naktį priešais 
sesės Inos Sekienės palapinę atsirado 

į majonesas, nat kurio atsargiai buvo 
užpiltas smėlis. Sekantį rytą visad 
budinti sesė Ina išlipus iš palapinės 
tiesiai įbrido į šią košę. Kitą dieną, 
spėliojama kad sesė Ina atsikeršyjc 
pastatydama vyčių pastovyklėje 
„vadovų sostą” — toiletą su sėdinčiu 
komišku manekenu. Dar kitą naktį 
priekiniai vartai buvo išpuošti 
stovyklos viršininko Tado Dabšio 
nuotraukom. Taip pat vyko 
visokiausi puolimai. Per vienus 
pusryčius, keletą vyresnių skautų

Stovyklos ūkvedys Antanas Kiškis ir 
Kernavės pastov. virš. Rima 
Navickaitė 

pravedė madų parodą, ir joje 
pasirodė dėvėdami sesių rūbus, 
kuriuos buvo „pasiskolinę” praė
jusios nakties puolimo metu. Sesės 
atsikeršyjo, kai pakabino brolių 
vyčių kėdes, lovas, ir baltinius 
aukštai medžiuose.. Tinkama būtų 
paminėt, kad sesės tai atliko visiems 
broliams, išėjusiems naktinei iškylai. 
Bravo „drąsios” sesės!

Pirmos savaitės gale tėvynės 
dieną įvyko ilgai lauktas, tradicinis 
Partizanų mūšis. Kiekvienas 
stovyklautojas pasidarė keletą 
,;bombų” iš popierinių servietėlių ir 
saujos miltų. Komanda, kuri pataikė 
ir. „nužudė” priešus, laimėjo. Kad 
padaryti žaidimą įdonesnį broliai 
Darius Novickis ir Auris Jarašūnas 
slaptai prisipildė balionus su

Senoje aukso kasykloje. Auris 
Jarašūnas, Brigita N&rickytė, ir 
svečias iš Čikagos Aras Tijūnėlis
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Tradicinė išvažiavimo nuotrauka

Bulvių inspektorės: San Francisco 
sesės Brigita Novickytė ir Viltis 
Janulytė Vyčiaiai ir kandidatai vėliavos nuleidime

vandeniu ir miltais. Šios „atominės 
bombos” garantavo kad visi sugrįžtų 
nors šlapi, jei ne balti. Šią tėvynės, 
dięną rimtai baigė stovyklos komen
dantas brolis Vaclovas Sviderskas, 
pravesdamas specialų laužą su 
žvakių procesija iki kryžiaus.

Vidurinį savaitgalį suvažiavo 
daug svečių, tėvų, ir net daugiau 
skautų. Svečiai buvo ypatingai 
susižavėję brolio Dariaus Novickio 
puikiu darbu su geltonšlipsiais. 

Brolis Darius įvedė nuostabią dis
cipliną, kurią pats buvo išmokęs 
„marinų” paruošiamoje stovykloje. 
Dulkėtuose mūsų kalnuose, šių 
brolių pastovyklė nuo švaros žibėjo, 
o žygiavimas buvo lyg parade.

Vakare vyko iškilmingas vėliavų 
nuleidimas, o po to didysis laužas. 
Laužo metu įsisiūbavę stovyklautojai 
garsiai dainavo ir džiaugėsi 
pasirodymais, kuriuose net vyrai 
šoko Blezdingėlę, o sesės Oželį. Naktį 
stovykla užmigo, klausydama 
paslaptingo dūdininko, kurio liūd-
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Antros savaitės štabas: Trakų 
pastov. virš. Romas Jarašūnas, 
stovyklos virš. Albinas Sekas, Ker
navės pastov. virš. Rima Navickaitė, 
komendantas Vaclovas Sviderskas, 

nos ^liaudies dainų melodijos 
nuskambėjo per visą slėnį.

Stovyklos pradžioje brolis 
Sviderskas buvo karūnuotas savo 
gimtadienio proga. Sekmadienį vyko 
tikroji karaliaus puota. Karalius 
buvo Romas Jarašūnas, o karalienė 
Brigita Novickytė. Vakarienės metu 
jie kartu su savo princais, princesėm, 
riteriais, jų moterim, ir kitais 
džiaugėsi puota. Galingas karalius 
užrakino daug žmonių (net vadovų!) 
į meniškai pastatytą kalėjimą. Iš 
kalėjimo daug kas išbėgo, ir toliau 
sekė pikti kardų karai. Žiaurus 
karalius buvo nuverstas ir įmestas į 
kalėjimą (kur skaniai sau valgė 
kaulus), o skautai susirado naują 
karalių.

Puotos karalius ir karalienė: Romas 
Jarašūnas ir Brigita Novickytė

Paukštytės su vadovėm Lina 
Baipšyte ir Undine Mulokaite

Rambyno stovyklavietė yra 
Holcomb slėnyje, kuriame prieš 
daugelį metų pilni vilčių žmonės 
jieškodavo aukso. Kai kurie čia rado 
turto, daug kas ne, vis dėl to jų vargo 
ženklai pasiliko. Netoli Rambyno, 
dar geram stovy yra viena kasykla, 
išgręžta giliai kalno pašonėj, ir į ją 
daug skautų šįmet išdrįso nueit. 
Brolis Auris sutiko įvesti mažas 
grupes į šią tamsią kasyklą. Priartė
jant urvo galą, nepaaiškinamai jo 
žiebtuvėlis pradėjo gesti. Iš šonų 
staiga užšoko pasislėpęs brolis 
Darius ir mėgstamas svečias iš 
Čikagos brolis Aras Tijūnėlis. Iš 
baimės klykiantys nuotykiųjieškoto-. 
jai, neužilgo susigaudę, pradėjo 
juoktis. Susitarę broliai tada pa
judino lubose lentas, ant kurių buvo 
užkrovę akmenų, kurie pradėjo griūt. 
Broliai bėgo iš urvo šaukdami 
„kasykla griūna”. Šiuo būdu broliai 
daug stovyklautojų išgąsdino.

Šiais metais stovyklautojai gavo 
progą nuvažiuot iki Big Bear ežero, 
kur jūrų skautininkai brolis Kaunas 
ir brolis Zelenis pravedė buriavimą. 
Dangus, savaitę su pusę išsilaikęs 
ryškiai mėlynas, nusprendė prakiurt 
ir atidėliot skautų planus. Sekančią 
dieną debesys pradingo, ir galėjome 
pasidžiaugti didžiuoju ežeru 
išsinuomotuose burlaiviuose.

Auris Jarašūnas
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25
Nuotr. I. Meiluvienės (87)

1987 , m. Romuvos Stovykloje 
laųžavedžių kursų kursantai. Iš viso 
baigė 21 — iš New Yorko ir Kanados. 
Kursų instruktoriai: A. Baltakienė, J. 
Neimanienė, A. Saulaitis, S. J. , I. 
Meiluvienė ir E. Meilus gr.
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Gintaro Mokyklos vadovė v. s.
Gilanda Matonienė.

ATLMilT©
RAJONE

nuotr. T. Meiluvienės Ai lamo Ra
jonas 87

Gintaro Mokyklos abiturentės: K 
Ulenaitė, D. Penikaitė ir M. Šernaitė

Gilwellistu sueiga.
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ATLANTO RAJONE

Raportai- ■ ■Prityrę skautai įneša gimtadienį 
švenčiantį Linų Surdėnų.

AUSTRALIJOS 
RAJONE

ADELAIDE, S. A.

Ilgesnį laikotarpį silpnus gyvybės 
ženklus rodęs „Vilniaus” tuntasl 
kurio vadovybę š. m. kovo 10 d. 
perėmė jaunesnieji -zadovai, sukruto 
ir, atėjusiomis žiniomis, gražiai 
veikia. Tunto vadovybę sudaro: 
tuntininkė — v. si. Danutė Baltutytė, 
adjutantė — v. sk. Audra Millen, ižd.
— s. v. Antanas Pocius, ir sekretorė
— ps. Elena Bulienė.

Vasario 28 d. — kad įsigyti 
pinigų, palapinių įsigijimui, skautai 
plovė Užgavėnių baliaus indus iki 
2.30 vai. ryto. . . Kovo 8 d. skautai, 
drauge su Australijos Liet. Jaunimo 
S-gos skyriumi, šventė kazimierines
— skautai-suruošė mugę ir loteriją. 
Balandžio 4 d. — p. p. Stalbų sode 
skautai surengė iešminę, o balandžio 
25 d.. Lietuvių namuose — 
lietuvišką, kaimišką subatvakarį.

Melbourne, vic.

_„Džiugo” tuntas šiuo metu yra 
Veikliausias visame rajone ir

skautiškasis gyvenimas čia virte ver
da.

§v. Kazimieras paminėtas kovo 
22 d. organizuotai dalyvaujant 
pamaldose ir aktyviai prisidedant 
skautiškomis giesmėmis. Po 
pamaldų vyko tunto suruošta 
Kaziuko mugė ir tunto sueiga, kuri 
užbaigta laužo programa. Gegužio 9- 
12 d. d., Sk. vyčių A. Krauso vardo 
būrelis suruošė iškylą į Otway 
kalnus; vadovavo — P. Šurna. 
Liepos 18 d. vyr. skautės suruošė 
tunto vakaronę. Jos metu tunto 
nariai susitiko su tėvais bei 
visuomene. Pravesta loterija, 
vakarienė, laužas.

Melburno skautininkų ramovės 
sueiga įvyko gegužio 30 d.. Parapijos 
namuose. Jos metu pagerbtas 
ramovės narys, žymus sportininkas- 
visuomenininkas, ps. Leonas 
Baltrūnas; jam prisegtas ordinas Už 
Nuopelnus.

1986 lapkričio i d. proga Vėliavos 
žymeniu apdovanota „Džiugo” tun
to jauna vadovė Kristina Baškytė.

Egzilų skautų (ESGAV) stovykla 
jvyko kovo 27-29 d. d. Clifford 
parke. Stovyklos tema — folkloras.

(P. D.)

SYDNEY, N. S. W.

Kovo 15 d. šv. Kazimiero dienos 
pamaldose organizuotai dalyvavo 
(vienintelis) „Aušros” tuntas; 
skautai-tės atliko ir visus Mišių 
patarnavimus — skaitymus,’ 
tikinčiųjų maldas ir aukų atnešimą. 
Po pamaldų, Kaziuko mugės metu, 
aušriečiai aprūpino išalkusius 
dešrelėmis ir kopūstais, kava. 
Pyragaičiais ir riestainiais.

. „Aušros” tunto sueiga įvyko 
liepos 30 d, Rankstowne, Lietuvių 
namuose.
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SVEIKINIMAI

STOVYKLŲ I
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SKAUTU, AIDAS
2345 West 56 Street 
Chicago, Illinois 6D636

ŠILTI SKAUTISKI LINKĖJIMAI

SKAUTU AIDUI IS RAMIOJO VANDENYNO RAJONO

karaliaus MINDAUGO STOVYKLOS,

BIG BEAR KALNUOSE.

BUDIME

DIEVUI, TE •.’JEI IR ARTIMUI I

Ramiojo Vandenyno Rajono 
sknutai, skautės ir vadovai
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ALp(LKA)3083
1987, Nr.10

SKAUTU AIDAS
4613 W. 106 Pl. 
Oak Lawn, IL 60453
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ftVAl

JAUNESNIŲJŲ BROLIU TARPE

- Klausyk, Juozai, jei tu man nesugrą
žinsi tų dviejų dolerių, kuriuos anąsyk iš 
manęs pasiskolinai, tai aš pasiskųsiu skil- 
tininkui.

— Žinai, Pečrai, nsverta skųstis, nes 
skiltininkas tau už mane nesugrąžins.

NEMIGA STOVYKLOJE

- Bala žino, kodėl šiąnakt tokia nemi
ga buvo mane užpuolus, kad visą, laiką tik
tai nuo vieno šono ant kito verčiausi — 
skundžiasi skautas vytis savo palapinės 
broliui.

- ir ag taip elgdamasis per naktį nega
lėčiau užmigti, - atsako šis.

Lojąs Šuo nekanda
Du berniukai iš miesto eina į kaimą atlan

kyti draugų. Kai jie priėjo prie vartų, labai 
nusigando, nes kieme lojo piktas šuo.

„Eik pirmas, aš bijau šuns.“
Antras atsakė:
„Ar tu nesimokei ptarlės, kad lojąs šuo 

nekanda?"
„O, tikrai aš žinau tą patarlę, bet ąš nesu 

tikras, ar šuo žino," atsakė berniukas.

- Aš to išmokau skaitydamas “Skautų Aidų’c

J. 3 36,153
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