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7-J8 TAUTINE STOVYKLA - US A

VYSK. PAULIAUS
BALTAKIO 
ŽODIS
TAUTINĖJE

STOVYKLOJE
Įvadas Mišioms:

Prieš pradėdami šv. Mišių auką 
trumpame susikaupime pažvelkime į 
savo sąžines, kad apgailėję padarytus 
persižengimus prieš Dievą, artimą ir 
pareigas pavergtai mūsų tautai, 
galėtume vertai šią bendra Kristaus ir 
mūsų auka pagarbinti Dievą, 
padėkoti už Jo palaimą, lydėjusią 
mūsų skautišką šeimą per šiuos 
septyniasdešimt metų, bei paprašyti, 
kad Jis mus globotų ir ateityje.

Pamokslas:

Mieli Broliai, Sesės —
Tikrai džiaugiuos, kad galiu nors 

pora trumpų dienų praleisti Jūsų 
tarpe, sykiu su Jumis, suvažiavusiais 
iš visų laisvojo pasaulio kraštų, 
atšvęsti mūsų lietuviškos skautiškos 
šeimos septyniasdešimt metų 
gyvavimo ir prasmingos bei gražios 
veiklos sukaktį.

Jei kiekviena stovykla yra „ger
iausia skautavimo mokykla”, tai ši 
Tautinė turi būti mums visiems, 
pradedant paukštytėms — vilkiukais 
ir baigiant mūsų garbingais 
skautininkais, skautininkėm, kurių 

pasišventimo dėka sulaukėme šio 
jubiliejaus stovyklos, — turi būti 
atsinaujinimas lietuviškos skautybės 
dvasioje, savotiškos rekolekcijos, 
kad prisiminę savo garbę ir at
sakomybę paskatintume vienas kitą 
gražiu pavyzdžiu, su nauju 
užsidegimu grįžę į namus galėtume 
stengtis kasdieniniame gyvenime 
vykdyti savo skautišką įžodį — 
tobulinti save pačius ir sykiu dirbti 
dėl Lietuvos ir visos žmonijos ger
būvio.

Skautijos įkūrėjas Baden-Powell 
labai gerai suprato, kad tik

stengdamasis pats tapti geresniu, 
pilnesniu žmogumi, galės būti 
naudingas kitiems, savo krašto geru 
piliečiu, galės prisidėti prie gražesnio, 
laimingesnio pasaulio kūrimo.

Mielas jaunime, kiekvieną iš 
mūsų Dievas myli mums vieniems 
skirta meile: kiekvieną iš mūsų Jis 
sutvėrė skirtingą ir į pasaulį pašaukė 
atlikti mums vieniem skirtą 
gyvenimo misiją. Tai moko ne vien 
šv. Raštas, bet ir skelbia 
mokslininkai; tai patvirtina ir mūsų 
pačių — mano ir kiekvieno iš jūsų — 
rankų pirštų nuospaudos.

Komunistinės valstybės neigia 
Dievą ir paskiro žmogaus svarbą, bet 
pirmą dalyką ką daro jų policija 

suareštavus žmogų, tai paima jo 
pirštų nuospaudas. Kodėl jie taip 
elgiasi? Kadangi ir jie puikiai žino, 
kad net žmogaus pirštuose Dievas 
yra įrašęs jo identifikacijos, jo 
tapatybės numerį, kad kito tokio 
žmogaus kaip šis pasaulyje nėra, 
nebuvo ir niekada nebus.

Dievas, sutverdamas kiekvieną iš 
mūsų skirtingą, vienintėlį, pavedė 
mums, man ir kiekvienam iš Jūsų, 
skirtingą, specialią gyvenimo Misiją, 
kurią tik aš ir kiekvienas iš Jūsų 
tegalime atlikti. Ir jei mes neatliksime 
sąžiningai šių mums Dievo patikėtų 
gyvenimo pareigų, mes paliksime 
žmonijos istorijoje spragą, tuštumą. 
Mes liksime nusikaltę prieš Dievą ir 
žmoniją.

Kristus ką tik skaitytoj Evangeli
joje kaip tik ir kalba apie šį mūsų, 
unikumą, apie kiekvienam iš mūsų 
patikėtus talentus, kuriuos mes 
privalome panaudoti savo ir visos 
žmonijos gerbūviui. Kristus pabrėžė, 
kad už tai, kaip tuos talentus, tuos 
įgimtus gabumus ir palinkimus pan- 
audojame gyvenime, mes vieną dieną 
turėsime Dievui ir žmonijai atsakyti, 
atsakyti kaip atlikome savo pareigas, 
ar tai bus kunigo, tėvo, motinos, 
gydytojo, advokato, mokytojo.

Mielas jaunime, šiame jaunystės 
laikotarpyje Jūs, kaip ir mes 
vyresnieji savo laiku, su ypatingu 
intensyvumu jieškote savo žmogiško
jo „Aš” ir su nekantrumu savęs 
klausiate, „Ką aš privalau daryti, 
kokį luomą ar profesiją pasirinkti, 
kad mano gyvenimas būtų 
prasmingas, kad aš būčiaiMaimingas 
ir kitiems naudingas?”

Mokyklose ir universitetuose Jūs 
išsilavinsite savo protus, įsigysite 
profesiją, techniškų žinių kaip 
pagerinti žmonijos materialinį ger
būvį. Tačiau patirtis rodo, kad 
techniškų, profesinių žinių 
neužtenka, kad Jūs pasiruoštumėt 
laimingam ir kitiem naudingam 
gyvenimui. Gyvenimas mus moko, 
kad lavindami savo protą, sykiu 
turime lavinti ir savo širdį, kad su 
mokyklos technišku mokslu 
lygiagrečiai turi eiti ir mūsų moralinis
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^v. mišias atnašauja vysk. P. 
Baltakis. Jam asistuoja v.s. kun. 
Jonas Pakalniškis ir v.s. kun. A.
Saulaitis

liturginės vėliavos

bei religinis brendimas. Kaip 
profesinėje srityje savaime mes 
netampame geru gydytoju, mokytoja 
ar inžinierium, taip ir pilnu, 
visapusiškai subrendusiu žmogumi 
mes netampame savaime. Mes dėl to 
turime dirbti — privalome stengtis 
asmenine malda ir mūsų amžiui 
pritaikyta religinio auklėjimo 
literatūra patikslinti, pagilinti savęs 
ir gyvenimo misijos supratimą.

Be religijos, skelbia Baden 
Powell, mes negalime pilnai 
pasiruošti gyvenimui, o dabartinis šv. 
Tėvas popiežius Jonas Paulius An
trasis savo laiške pasaulio jaunimui 
kviečia, „Atidarykite savo širdis ir 
sąžines tam, kuris mus pažįsta geriau 
negu mes patys save, kad Jo pagalba, 
maldoje gauta šviesa, galėtume sur
asti tikrus, autentiškus atsakymus į 
svarbiausius egzistencinius gyvenimo 
klausimus”.

Mielas jaunime, branginkime 
Skautų Sąjungos mums teikiamą 
pagalbą pilnam žmogiškam subren
dimui, laimingam ir naudingam 
gyvenimui.

O dabar, solidarumo ženklan su 
mūsų Broliais ir Sesėm Lietuvoje, 
kur Skautų Sąjunga yra uždrausta, 
aš kviečiu šį rytą vyčių įžodį davusį 
Algį Rudaitį sukalbėti ištrauką iš 
Lietuvos gautos sąmoningo tikėjimo 
maldos.

Vlado Bacevičiaus nuotraukos 1988 rugpjūčio 21, Kensington,
Ohio.

Pranas Urbutis

LAISVES 
LAUŽAS

Ant kalno Birutės — prie Baltijos 
jūros
Suskrisim į didįjį laužą linksmai — 
Galingai iškelsim Baltijoj bures!
Ir padėkos maldą didingai 
užtrauksim —
— O Dieve! O Kristau! Dėkosim 
Tau — Ačiū!
Mes esam garbingi tavieji vaikai! . .

Į laisvę mus neša garbingas rytojus — 
Nelaimių nešėjai nuskęsta į jūrą 
giliai!
O Kristau tau ačiū! Tu laisvę tėvynei 
davei!
Žydėsim iš džiaugsmo tos laimės 
sulaukę —
Žydės ir laimingi tėvelių namai! . .

Žydėkit aukščiausios ir plačios 
liepelių alėjos —
Bučiuokite duoną ruginę laimingi 
tėvelių laukai!
Nežus ir nežūsta mus laivės gynėjai. 
Težydi gražioji mūs žemė — antai — 
Težydi didingai žalieji Tėvynės 
miškai! . .

Kas laisvę apgynęs garbingoj kovoje 
jau krito
To kapą jau puošia gėlynai — gražieji 
Tėvynės miškai
Pasaulyje krašto nerasi gražesnio tu 
kito,
Kaip laisve pražydę brangieji tėvelių 
namai! . .

Ant kalno Birutės — prie Baltijos 
jūros —
Ten mūsų Tėvynė, ten mūsų tėvelių 
namai!
Iškels ten jūreiviai mūs pergalės 
bures,
Kad mūsų nameliai žydėtų per 
amžius laisvai! . .

*) Eilėraštį skiriu 7-jai tautinei 
stovyklai
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L. S. S.
Tarybos pirmininko 
v.s. .F1L. ;

PETRO MOLIO 
ŽODIS

v
Šiais metais minėjome 70 m. 

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo sukaktį. Su ta sukaktimi 
glaudžiai siejasi ir Lietuvių skautų 
veiklos pradžia. Šiandien, šioje VII 
Tautinėje stovykloje, toli nuo tėvų 
žemės, suvažiavę iš daugelio vietovių 
ir kraštų, minime 70 metų nuo 
Lietuvių Skautų Sąjungos įsikūrimo 
sukaktį. Prisiminę sunkią praeitį ir 
įvairius mus ir visą žmoniją 
sukrėtusius įvykius, galime 
didžiuotis, kad Lietuvių Skautų 
Sąjunga ir jos nariai garbingai dirbo 
ir dirba Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Būdami toli nuo Lietuvos ir 
plačiai išsisklaidę po pasaulį,

Vyresnės skautė? klauso Pirmijos 
pirmininko žodžio 

stengiamės išlaikyti mūsų skautybę 
lietuvišką. Suradome būdų nugalėti 
tolį, išvystėm plačią veiklą ir 
draugiškas pažintis. Ir šiandien, 
prisimindami mūsų pačių ar mūsų 
tėvų gimtąjį kraštą, šią stovyklą 
pavadinome „Lietuva”.

Mažos prošvaistės sunkiame 
Lietuvos gyvenime stiprina mūsų 
viltis, kad ateis laikas, kada ruošime 
stovyklas vėl savo tėvų žemėje.

Su pasididžiavimu galime 
pasakyti, kad mūsų patyrusių 
vadovų nenuilstamas darbas su 
lietuvišku jaunimu turėjo ir turi 
didelę jam įtaką. Esame pasiryžę jį ir 
toliau tęsti. Stiprios akademikų 
skautų eilės, gražiai įsijungusios į šio 
krašto mokslinį ir lietuvių 
visuomeninį darbą, rodo kelią mūsų 
priaugantiems Brolijos ir Seserijos 
nariams, kurie su jaunatviška dvasia 
ir pasiryžimu ruošiasi gyvenimui, 
kad Lietuvai ir žmonijai būtų 
naudingi.

Į ateitį žiūrime su drąsiu 
žvilgsniu, siekdami gražesnio ryto
jaus. Dieve mums padėk šį didelį 
darbą atlikti.
K*#*###****#******##*###**####***/*.

Vlado Bacevičiaus nuotraukos

Šakų atstovai neša didžiulę trispalvę
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Mieli Broliai ir Sesės Lietuviai!
Susirinkę septintoje Lietuvių 

skautų tautinėj stovykloj, kurioje 
dalyvauja lietuviai skautai iš viso 
laisvojo pasaulio, sveikiname Jus, 
mininčius rugpjūčio 23-čią. Žinokite, 
kad ir mes minime šių juodą dieną.

Meldžiamės, kad Jūsų minėjimai 
Vilniuje, Kaune Šiauliuose, 
Kretingoje bei Rygoje ir Taline įvyko 
be kliūčių.

Karštai tikime, kad Molotovo- 
Ribbentropo slaptas susitarimas, 
atėmęs Lietuvos Nepriklausomybę, 
bus panaikintas ir ši 1988 metų 
juodoji diena bus paskutinė.

Mūsų tautos aušra jau čia. Savo 
veikla siekiame iškelti Lietuvos vardą 
ir jos okupaciją pasaulio visuomenės 
akyse.

Lai Dievas laimina mūsų brangią 
tėvynę Lietuvą. Budime kartu su 
Jumis siekdami jos laisvės.

L. S. S. VII Tautinės Stovyklos
Stovyklautojai

Kensington, Ohio

Juodojo kaspino diena stovykloje. 
Apeigas paruošė Vasario 16 gim
nazijos mokiniai

Vlado Bacevičiaus nuotraukos
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Is Tautinės Stovyklos laikraščio “Žvilgsnis”

AUDRA \)AWTA K6UIA STMYKLinE

m K&LIA..-.Sekmadienis išaušo? - 
Šilta, giedra diena.
I tautinę stovyklą
Šiandien skautai važiuoja

Traukiami prisiminimų 
Iš praėjusių laužų, 
Draugų ir palapinių, 
Uniformų ir uodų.

Noriai jie kemša daiktus 
Į perkrautas mašinas, 
Linksmai ir ^nekantriai 
Laukia, kol čion atsiras

Piešiniai ir
Žodžiai br.K.Matonloi

Atvykę jie sutinka 
Senus savo draugus, 
0 nuotaika vis kyla, 
Nes vėl kartu jie bua

Visur žiba, blizga, mirga, 
Viskas nauja ir svaru, 
0 mūs’ skautams irgi 

linksma-
Net žiūrėt į juos gražu!

Jie stato palapines, 
Braukia prakaito lašus, 
Bet šypsenos nedingsta- 
Girdis juokas jų smagus

Jie velka lagaminus, 
Pasistato lovelep, 
Paslepia savo maistą- 
Gal vadovai neatras?!

Kai naktį visi užmiega, 
Ir visur tylu, ramu, 
Niekas nieks nepranašauja 
Kas rytoj jau laukia ją.

Kai pabudus saulė 
Pažadino visus, 
Visi mes pagalvojom, 
Kad gražu kaip vakar bus

Bet

Pagaliau-įsikūrimas 
Baigtas, galim pailsėt®. 
Ir vadovės visos šypsos* 
Neb’reiks jom taip gar

siai rėkt!

oi! Kaip mes suklydom 
galvosena naivia 
po pietų mus užpuolėNes

Neužmirštama audra

Lietus pylė kaip iš rago 
Vėjas pūtė lyg pasiutęs! 
Palapinės griūvo, plyšo- 
Skautai bėgo į visas pusesSkautai bėgo į

Piešiniai 
ir žodžiai 
brolio
Kaz.Matonl

tas _ ,

) S k RAMSTĖ/ 

N6T 4 

vaipsą !

Batai plaukė, 
Lovos virto, 
Skautai šaukė, 
Rūbai mirko, 
Medžiai lūžo, 
Drąsa tirpo- 
Manėm, Dievas 

mus pamiršo!

Pagaliau
lauke aprimo 

Mes išėjom
pažiūrėti, 

Kiek ji nuosto
lių padarė 

Ši gamta, mūs’ 
■. motinėlė

Pusė miesto palapinių 
Mes turėjom atstatyti 
Savo daiktuscsutaisyti 
Savo rūbus išdžiovinti

Bet mums jėgų nepritrūko 
Nei kantrybės, gero ūpo. 
Vakarykštės darbus antrą 

sykį 
Dirbome, net su uolumUrs

Pagaliau darbai baigti, 
Vėl mes galim atsikvėpt.®. 
Skautai, dirbdami drauge, 
Viską sugeba pasiekt.
vyr. sk. si. Lina Mockutė

7



KITA LIETUVA
Nida Gedgaudaitė

Prieš keletą metų lankydama 
Vasario Šešioliktos gimnaziją 
Vokietijoje, aš gavau progą aplankyti 
Lietuvą. Niekad neaplankius jos, aš 
nevisai žinojau, kaip reaguoti j 
žmones, aplinką, ir visai kitą 
gyvenimo būdą. Kaip kiti, aš buvau 
įsitikinus, kad mano giminės bus 
malonūs, draugiški, ir, aiškiai, prieš 
komunizmą. Man taip ir buvo, kaip 
galvojau. DEJA, MANO VIENAI 
DRAUGEI BUVO VISAI KITAIP. 
Per tą kelionę, aš susitikau tikrus 
komunistus: mano draugės gimines.

Būnant nevisai dvi dienas Vilniu
je, telefonas suskambėjo jau šimtąjį 
kartą. Šį kartą nebuvo mano giminės 
ar draugai, bet mano draugės 
giminės, su kuriais ji dar nebuvo 
susipažinusi. Jie maloniai kvietė ją 
aplankyti jų butą. Nemokėdama 
labai gerai susikalbėti lietuviškai, 
draugė bijojo viena nuvažiuoti ir 
paprašė manęs nuvykti kartu su ja. 
Aš ir norėjau kuo daugiau žmonių 
susitikti ir sutikau jai padėti.

Neužilgo atvažiavo draugės teta 
su taksiu, kuriuo.mes nuvažiavom į 
giminės butą. Važiuodamos trumpai 
pakalbėjom apie niekniekius: kur 
Amerikoje mes gyvenam, ką darom 
laisvalaikiu, kaip patinka Lietuva. 
Pagaliau atvykom į buto pastatą. 
Nuėjom laiptais į butą; pastato 
„liftas” buvo sugedęs. Atidariusi 
duris, teta pakvietė mus į vidų. Iš 
karto pastebėjom, kad čia nebuvo 
paprastų lietuvių butas. Visur buvo 
apkrauta kvepalų buteliais, veido 
dažymo įrankiais, ir dėžėm apelsinų 
iš Kubos. Aiškiai čia nebuvo prekės, 
kurios buvo lengvai įsigijamos, bet 
tokios, kuriom reikia stiprių ryšių su 
kitais.

Mes atsisėdom patogiai ant sofos 
ir teta pradėjo rodyti jos fotografijų 
rinkinį. Po kiek laiko, pradėjo rodyti 
fotografijas iš Sibiro. Jinai aiškino:

— Čia aš su sesute tarp kukurūzų 
žaidžiam. O, kaip buvo ten smagu!

7-JIJAUTIME STOVYKLA-USA

Penki Cantų šeimos nariai iš Škotijos Vlado Bacevičiaus nuotraukos 
sudaro orkestrą

Svečiai atvyksta įpuotą Trakų pilyje, 
v.s. Gilanda Matonienė, V. S.

Gediminas Deveikis ir s. Dalia 
Dundzilienė
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Mes dvi Sibire praleidom daug 
smagių dienų!

Aš ir draugė pasižiūrėjom viena į 
kitą, nežinodamos, ką sakyti. Tuo 
momentu grįžo tetos vyras. Jis buvo 
didelis, tamsus vyras, ir aiškiai 
nelietuvis. Su juo ir grįžo jų dukrelė, 
ką tik parvažiavusi iš mokyklos. 
Jinai buvo maloni, bet labai nedaug 
mums kalbėjo. Teta pradėjo 
didžiuotis, kad jos mažytei buvo 
tiktai penki metukai, ir kad ji jau 
puikiai mokėjo kalbėti ir skaityti 
rusiškai. Mes paklausėm, ar jos 
dukra mokėjo taip pat gerai skaityti 
ir kalbėti lietuviškai; teta atsakė, kad 
moka truputį, bet tikrai nėra reikalo 
jai išmokti. Kol mes kalbėjom, dukra 
bėginėjo po butą garsiai dainuodama 
rusiškas daineles.

Po kelių minučių susitikimo 
šeima; vyras pradėjo mus klausinėti 
apie Ameriką. Iš karto jis pasakė, 
kad Amerikoje gyvenimas yra daug 
blogesnis negu Sovietų Sąjungoje. Jis 
be sustojimo šovė mums klausimus:

— Ką jūs norite veikti? Ameriko
je yra labai sunku gauti darbą, ar ne? 
Ne visi gali stoti į universitetą, tai 
nevisi gali daryti ką jie nori, ar ne? 
Amerikoje yra baisiai daug nelaim
ingų žmonių, nes jūs negalite atsiekti 
ką norite, ar ne? Mes čia Sąjungoje 
galime atsiekti, ką tik mes norime. 
Čia žmonės gyvena laimingai; visi 
gauna darbo. Čia visi gali stoti į. 
mokslus. Man jūsų truputį gaila, kad 
gyvenate Amerikoje — toje 
kapitalistinėje sistemoje.

Jis mus daugiau ir daugiau įžeidė 
jo žodžiais. Jis tokius melus kalbėjo; 
mes visai netikėjom, kad jis taip 
kalbėjo ir tikrai galvojo. Mes jam 
atsakėm, pasakodamos taip, kaip 
tikrai yra Amerikoje. Bet jis buvo 
visai užsispyręs. Mes bandėm jam 
įtikinti, kad jo informacijos buvo 
neteisingos, bet nesisekė. Tuo būdu 
mes diskutavom ir ginčijomės visą 
valandą. Mes jautėmės lyg buvom 
suimtos KGB, tardymo kambaryje. 
(Net buvo tik viena šviesa bute, kuri 
švietė tiesiai į mūsų veidus.) Po 
valandos, mes labai norėjom iš ten 

išbėgti. Planavom pasamdyti taksį, 
kad nereikėtų daugiau laiko su ta 
šeima praleisti, bet pasiūlė mus 
parvežti. Nenorėjom juos palikti su 
visai blogais jausmais prieš mus, tai 
leidom jam mus parvežti. Mašinoje 
toliau tęsėsi melai:

— Matote! Net mūsų mašinos čia 
Sąjungoje yra geresnės, stipresnės už 
jūsų japoniškas Amerikoje.

Mes buvom tylios. Pasiekę 
viešbutį, mes išlipom iš mašinos ir 
skubiai nuėjom į pastatą, - net 
nesakydamos „Sudiev”

Amerikiečiai gilvelistai paruošė 
“Karaliaus Mindaugo nuotykių 
taką“ ir baigusiems įteikė žymenius.

Čia buvo keisčiausias įvykis 
visam mano gyvenime. Tik tą dieną 
aš su drauge supratom, kaip veikia 
Sovietai ir ką jie nori iš žmonių.' Iš 
pradžių mes norėjom galvoti, kad jų 
propaganda nekeičia žmonių, kad 
visi lietuviai nepriims komunistinių 
idėjų. Susitikusios su šia šeima, mes 
supratom, kad nevisi yra tokie, kaip 
mes galvojam. Niekas nežino kokia 
bus Lietuvos padėtis, jeigu lietuviai 
pradės tikėti sovietų propaganda. 
Todėl yra mūsų, jaunimo, darbas 
prižiūrėti, kad tas niekad neatsitiktų.

Kairėje v.s. C. Kiliulis, vidury ps
Julija Taorienė
Vlado Bacevičiaus nuotraukos
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Benys Rutkauskas

LIETUVAI
Dainuojančių girių, smūtkelių šalie, 
Kas atstos nesvetingoj klajonėj tave? 
Margos lankos ir rūtų darželiai žali 
Iš tolo man dvelkia gaiviąja srove.
Susižeidęs dygiuos ištrėmimo keliuos, 
Aš, it beržas, išrautas iš žemės gimtos, 
Kankinuos ilgesy — ar guluos, ar keliuos — 
Nei aukščiausi kalnai man tavęs neužstos!
Vai, girdžiu, tu šaukiesi savųjų vaikų, 
Sutrypta ir nualpus tautų vieškely, 
O padangėje tavo tamsu ir klaiku 
Ir pagalbos iš niekur prišaukt negali.
O tikėk, jie sugrįš, tarsi paukščiai, visi 
Iš svečių, tolimųjų kraštų —, 
It žvaigždė pro miglas patekėsi šviesi, 
Vėl laisva ir šventa kelsies tu!

KĄ DARYTI
AR PŪGOS

AUDROS 
METU?

Dauguma žmonių jau yra išgy
venę audras, liūtis, viesulus, sūkurius, 
sniego pūgas. Jie klausosi radijo ar 
televizijos pranešimų ir žino, ką reikai 
daryti savo namams, šeimai apsaugoti 
ir kaip kitiems padėti.

NUOLATINIAI BUDĖTI
Audros užklumpa netikėtia. Todėl 

iš anksto svarbu žinoti ir turėti šiuos 
dalykus:

1 .NELAIMES DĖŽUTĘ. Čia su
dėta maisto, drabužių šeimos nariams, 
vaistinėlė, baterija varomas radijas, 
baterinis žibintas, keli svarbesni 
įrankiai.

2.PARINKTI PASTOGĘ. Žino
ti, kuri namų vieta saugiausia. Pavyz
džiui, po laiptais, stiprus rūsys, po 
stambiais baldais, prie ar tarp vidaus 
sienų, toliau nuo langų.

3.SUMAŽINTI PAVOJŲ. Nukir
sti sausas medžių šakas apie namus. 
Patikrinti vandens nutekėjimą apie 
namus. Jeigu toje apylinkėje būna 
potvynių, būti pasiruošus ir žinoti, 
kur yra saugensė vieta ar kaip namus 
nuo potvynio apsaugoti.

4.SUTARTI SUSITIKIMO BŪ
DĄ. Kai audra užklumpa, šeimos na
riai gali būti skirtingose vietose 
(mokykloje, darbe ar kt.). Sutarti, kur 
visi susitinka ar kaip šeimos nariai 
vieni kitiems praneša, kur jie yra, kad 
niekas nepasiklystų be pagalbos.

5.PASIRŪPINTI TRANSPOR
TU. Prieš audrą svarbu pripildyti auto
mobilio benzino baką, nes po audrų 
naftos stotys gali kėlias dienas 
neveikti.

AUDROS METU
1 .PRANEŠIMAI. Kai ateina au

drų laikotarpis, sekti laikraščius ir 
radijo pranešimus. Kadangi kartais ne
bebūna srovės, turėti baterinį radiją.

2 APSAUGOTI NAMUS, jei yra 
laiko. Langus uždengti lentomis ar 
langinėmis. Stiklus lange apklijuoti 
lipinėmis juostomis. Jei reikia iš 
audros pusės duris stipriai paremti, bet 
iš priešingos pusės duris ir langus 
truputį praverti, kad spaudimas išsi
lygintų. Pasitraukti nuo durų ir langų, 
kad stiklas nesužeistų.

3. PRITAISYTI DAIKTUS. Jei 
kieme yra staliukai, kėdės ar šiūklšlių 
dėžės, sunešti į vidų ar lauke pritvir
tinti, nes skrendantys daiktai gali 
sugadinti nuosavyę ir žmones 
sužeisti.

4. KELIONĖS. Audrų metu 
nevažinėti automobiliu ar kt. Auto
mobilius apsaugoti, truputį langus 
praverianL
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5. LAIVELIAL Kai gręsia audros, 
niekad neišplaukti. Laivelyje turėti 
radiją ir oro pranešimų klausyti. Jei 
yra pavojus, tuoj pat plaukti į krantą.

6. EVAKU0TI NAMUS. Jei 
įsakoma ar patariama namus apleisit, 
išjungti elektros srovę, kad nebūtų 
gaisro pavojaus. Pasiimti nelaimei 
paruoštą dėžę bei dokumentus kiek
vienam šeimos nariui. Neužmiršti ma
žiems vaikučiams reikalingų daiktų.

7.SMARKI AUDRA. Jei audra 
labai smarki, pasiimti nelaimės dėžę ir 
visi susirenka sutartoje pastogėje ar 
saugioje vietoje.

8.0kiuose gyvenantys stengia 
galvijus ar naminius gyvulius į pas
togę nuvesti.

SŪKURIAI
Sūkuriai yra audros, kurių metu 

lyg liežuvis nusileidžia iš debesų ir 
velkasi žeme maždaug 20 minučių, 
paprastai 50-70 km. greičiu, o vėjas 
būna iki 150 km. per vai. greičio. 
Būna daug lietaus ir dažnai kruša.

1. PASTOGE. Namuose, darbe, 
mokykloje ar kitur - visur žinoti, kur 
saugiausia vieta. Rūsyje saugiausia, 
taip pat tarp vidinių sienų toli nuo 
langų. Vengti didelių patalpų (val
gykla, salė, sporoto aikštė), kurių 
stogai gali lengviau užkristi.

2. APSAUGA. Būti kuo arčiau 
žemės - ant grindų, po sunkiu baldu. 
Galvą apsaugoti nuo krentančių 
daiktų. Lauke laikytis krūmo ar 
medžio, kad vėjas nenupūstų.

3. AUTOMOBILYJE. Bandyti 
nuvažiuoti iš sūkurio kelio, stačia
kampe kryptimi nuo sūkurio krypties. 
Jeigu nėra laiko, būtinai tuoj išlipti iŠ 
automobilio, po juo pasislėpti arba 
griovyje.

PŪGA
1. KURAS. Jeigu apie pūgą pra

nešta iš anksto, užtikrinti, kad na
muose būtų pakankamai kuro šilimai.

2. GALVUAI. Parūpinti pakanka
mai vandens ir ėdalo.

3.VIRVĖS. Jeigu reikia tarp so

dybos pastatų vaikščioti, iŠ anksto 
ištempti virves tarp namų, tvarto 
garažo ir kt durų - ir būtinai virvės 
laikytis, nors vietos ir pažįstamos.

4 .PASTOGE. Kanais pūgos ke
lias dienas tęsiasi. Reikia pasiruošti 
pastogėje ilgiau išbūti.

5 .AUTOMOBILYJE. Reikia žino
ti, kaip automobilyje saugiai išbūti 
ilgesnį laiką -visada turėti pakankamai 
kuro, maisto atsargų, antklodę ir kt.

6.LAIDAI. Kartais ledai laidus nu
traukia. Žinoti, kaip apsisaugoti.

URAGANAS
1. VEJAS IR LIETUS, daugiausia 

kenkia - iki 120 km. per vai. Po
tvyniai gali namus ir asmenis 
užklupti.

2. LAIKAS. Uraganai lėtai keliau
ja, todėl ilgiau užtrunka.

3. "AKIS" . Uragano akis yra visai 
rami - tai yra tarpas taip priešingos 
krytptie vėjų. Pasilikti saugioje vie
toje.

PRIEKABOS
Jei žmonės gyvena priekaboje arba 

keliauja su priekaba, ją pastatyti prie 
natūralios apsaugos nuo vėjo - prie 
kalniuko ar prie medžių krūvos. 
Siauresnis galas turėtų būti atsuktas į 
vėjo pusę (dažniausia vėjas iš vakarų). 
Priekaba turėtų būti gerai pritvirtinta 
prie žemės. Jei yra laiko ir sąlygų, 
stengtis pasislėpti suagesnėje pasto
gėje (pastate, name).

8.LAUKE. Jeigu audra. žmogų 
užklumpa lauke, tuoj pat jieškoti 
pastogės. Jei nebūtų pastogės, bent 
atsigulti griovyje, duobėje ar dauboje.

SJkaMIAI! Ramumas padeda 
geriau nelaimės atveju apsieiti ir 
kitiems padėti.

PO AUDROS AR PŪGOS
1. Klausytis radijo aparato ir laiky

tis nurodymų.

2. Teikti pirmąją pagalbą sužeis
tiems ar užverstiems asmenims. Jei 
reikia, šauktis ugniagesių, policijos ar 
ligoninės pagalbos.

3. Vengti, nelaimės vietų, nebent 
esi kviečiamas ar išmanai, kaip 
padėti.

4. Neprieiti prie palaidų elektros 
laidų. Valdžios įstaigoms pranešti apie 
trūkusius laidus, vamzdžius ar kana
lizaciją.

5. Mokėti gesinti nedideles ugnis, 
gaisrus. Žinoti, kaip ugniagesiams 
apie gaisrą pranešti.

6. Automobiliu važiuoti tik jeigu 
būtina. Važiuoti atsargiai, nes prikren- 
ta daiktų, vielų, tiltai gali būti susilp
ninti. Užleisti taką greitajai pagalbai ar 
kitiems pagalbos vežimams.

7. Telefono be reikalo nenaudoti - 
palikti laidus laisvus.

8. Jei ilgensį laiką nebuvo elektros 
srovės, patikrinti maistą šaldytuve.

9. Kartais vanduo būna sugadintas, 
todėl geriamą vandenį reikai virti ar į 
jį įdėti chloro tabletes.

ŽAIBAS IR PERKŪNIJA
Žaibai nutrenkia daugiau asmenų 

negu kad žūsta nuo kitų audros apraiš
kų. Žaibai išlygina elektros įtampą 
tarp debesų ar tarp debesų ir žemės.

1. Jeigu žaibai ir perkūnija artėja, 
laikas jieškoti pastogės ar saugios 
vietos. Viena sekundė tarp žaibo ir 
perkūnijos garso reiškia maždaug 300 
metrų (1000) pėdų nuotolį. Jeigu 
tarpas yra 5 sek. ar mažiau, jau pavo
jinga.

2. Visada būti viduje - pastate ar 
namuose - kai žaibuoja. Laukan neiti.

3. Viduje neprisiliesti ir nebūt prie 
durų, langų, židinių, radiatorių, kros
nių, metalinių vamzdžių, kriauklių. 
Elektrinius aparatus atjungti (televizo
rių, radiją...) Neliesti elektros aparatų 
ar telefonų audros metu.

4. Lauke esantys žmonės slepiasi 
pastate, urve ar dauboje.

5. Vandenyje esantys turi pasiekti 
krantą, jei maudosi ežere ar laiveliu 
plaukioja.

6. Neliesti tvorų, elektros ar
telefono laidų.

7. Pasitraukti nuo traktorių, moto
ciklų, žolei pjauti mašinų, dviračių. 
Nenaudoti metalinių įrankių - kastuvų, 
golfo lazdų...

8. Nebūti aukščiausiu visoje 
apylinkėje! Neikad nesislėpti po me
džiais, vengti medžių ir kalnelių vir
šūnių, aukštų vietų.
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Skersai:
1. Daržovės, kurios auga ankštyse

2. Mažos raudonos su žaliais lapais

3. Šaltibarščiy raudonos daržovės
4. Žalios, ilgos daržovės

Žemyn:
5. Dažnai auginamos daržuose 
raudonos daržovės
6. Žalios spalvos
7. Rudos, skanios keptos lauže

5.

— —

3.

—

H.

—
—

Nubrėžti kiekvienos sesės siluetą ant 
popieriaus. Nuspalvoti, iškirpti ir 
prilipinti ant kitos spalvos popierio

^IasrwrwK
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SKAUTŲ VYČIŲ/VYR. SKAUČIŲ
VEIKLOS SĄLYGOS IR PLANAI

BENDRI KLAUSIMAI

1. Kodėl mūsų amžiaus jaunimas dalyvauja 
vyr.sk./s.v.?

2. Kodėl iš viso norime grupėje dalyvauti?
3. Kaip skautiška grupė gali būti malonus būdas 

atsiliepti j kiekvieno žmogaus brendimo ir augimo 
reikalavimus?

4. Ar kas ateina į s.v./ vyr.sk. nieko nedaryti? Ką reikia 
nuspręsti, kad s.v./ vyr.sk. skautavimas vystytųsi?

5. Ar s.v./ vyr.sk. būrelyje yra svarbiau aptarti rimtus 
klausimus ar svarbiau išvystyti daug veikloš?

6. Kokius prisimeni neigiamus dalykus iš praeities 
apie skautavimą s.v./ vyr.sk. būrelyje? Kokius teigiamus, 
naudingu^?

7. Kodėl nusprendei šioje grupėje dalyvauti?

PLANAVIMO KLAUSIMAI

1. Kokie yra čia dalyvaujančiųjų mūsų amžiaus jaunų 
žmonių rūpesčiai ir poreikiai, reikalavimai?

2. Kokie yra mūsų sunkumai?
3. Kas yra gero, teigiamo, naudingo?
4. Kokie tikslai ir siekiai mus dabar svarbūš? Kurie iš 

jų yra įmanomi?
5. Kokios yra mūsų galimybė^? Kurios galimybės yra 

praktiškiausios ir svarbiausio^?
6. Kokios gali būti kliūtys mūsų kelyje!?
7. Ką norėtume šiais metais atlikti? Per2 m.? Per5 m.?
8. Kaip tai atliktume — planai, projektai, uždaviniai?
9. Kas gali mums padėti šiuos tikslus atsiekti ir 

projektus įvykdyti (žmonės, sąlygos, priemonės)?
10. Kaip turėtume susiorganizuoti? Kaip turėtume 

susirinkti?

Krepšiasvydis rate,

ŽODIS PRIE ŽODŽIO
Žaidėjų įkalčiu: 10 — 20. Amžius: nuo 10 m. Žaidimo 

vieta: didelė salė ar aikštelė. Įrankiai: juoda rašoma lenta ir 
du gabaliukai kreidos. Žaidimas lavina: greitumą ir greit galvoti.

Žaidėjai padalinami į dvi lygias grupes ir, išsiskai
čiavę paeiliui savo grupėse, stovi prie linijos viename 
salės gale. Priešingame salės gale stovi juoda rašoma 
lenta. Komandų pirmieji numeriai turi po gabaliuką 
kreidos. Žaidimo Vadovui davus ženklą, pirmieji 
numeriai bėga.prie lentos ir ten kreida užrašo kokį 
nors žodį, kuris bus sakinio pradžia, po to bėga atgal 
ir paduoda gabaliukus kreidos antriems numeriams. 
Tie, savo eile, bėga prie lentos ir šalia esančių žodžių 
prirašo dar po vieną. Taip pat daro iš eilės ir sekan
tieji žaidėjai. Pagaliau, lentoje iš kiekvieno žaidėjo 
pridedamų žodžių kiekviena komanda turi sudaryti 
po sakinį. Laimi komanda, kuri gauna daugiausia 
taškų. Taškai duodami šiaip: 5 taškai komandai, kuri 
pirma baigia sakinį iš maksimumo žodžių, 5 taškai 
už taisyklingiau parašytą sakinį, 5 taškai už gražiau 
parašytą sakinį ir 5 taškai už prasmingiausią sakinį.
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ŽVĖRELIŲ
EKOLOGIJOS

ŽAIDIMAS

Žaidimas tinka įvairaus ir 
mišraus amžiaus Žaidėjams. 
Paruošiamieji darbai nemaži, tačiau 
pats žaidimas savaime užsibaigia 
maždaug per 45-50 min. Žaidimo 
tikslas: žaidėjams" padėti pajusti 
žvėrių ekologiją ir žmogaus vaidmenį 
gamtosaugoje.

Šis aprašymas pritaikytas 108 
žaidėjams. Jeigu žaidžia mažesnis 
skaičius atitinkamai sumažinami 
gyvūnėlių skaičiai, tačiau ekologinė 
„piramidė” arba santykis tarp įvairių 
rūšių žvėrelių‘lieka tas pats.

Kiekvienas žaidėjas turi nustatytą 
skaičių „gyvybių” — lapelių su savo: 
„vardo” įrašu. Prasidėjus žaidimui, 
kiekvienas žvėrelis stengiasi atlikti du 
uždavinius: I) maitintis ir gerti, kiek 
tik įstengia ir 2) išsaugoti savo 
gyvybę. Gyvybė atimama palietimu, 
-išskyrus žmogų, kuris iš tolo gali 
žvėrelius sustabdyti (lyg „nušauti”). 
Penkios rūšys žvėrelių yra šios 
(pridėti ir žaidime kiekvieno žvėries 
skaičiai šiame 108-ių žaidime).

ŽOLĖDŽIAI: 3 dygliakiaulės, 3 
burundukai, 4 pelės, 5 zuikiai, 4 
kurmiai, 5 voverės, 5 kiškiai, 3 
ondatros, 3 ežiai, 3 voverės 
skraiduolės, 3 bebrai, 3 pelėnai, 3 
kirstukai, 3 švilpikai — iš viso 50 
žaidėjų, kurių kiekvienas turi po 12 
„gyvybių” (lapelių).

' VISAĖDŽIAI 5 meškėnai, 4 
audinės, 4 žebenkščiai, 5 šeškai, 4 
šermuonėliai, 4 erniai — iš viso 26 
žaidėjai, kurių kiekvienas turi 6 
„gyvybes”.

DIDIEJI ŽOLĖDŽIAI: S.einiai, 
5 briedžiai, 4 stirnos, 5 stumbrai — iš 
viso 19, kurių kiekvienas turi po 4 
gyvybes.

PLĖŠRŪNAI: 5 vilkai ir 6 lapės
— 11 žaidėjų, turinčių po 4 gyvybes.

ŽMONĖS: du.

LIGOS: Čia nereikia atskirų 
žaidėjų, bet šešiems žaidėjams 
duodamos kortelės su įrašu „liga”, 
paprastai žolėdžiams. Kai tokį 
žvėrelį kitas sugauna, žvėrelis kartu 
su gyvybe atiduoda ir ligos lapelį, tai 
yra, perduoda ligą jį suėdusiam.

ŽENKLAI. Kiekvienas žaidėjas, 
pažymimas kaspinu, kuris rišamas 
ant kaktos (jei medžiaginis) arba ant 
rankos (ypač jei kaspinas popierinis, 
nes labai dažo sudrėkęs). Pavyzdžiui, 
visi žolėdžiai nešioja žalius kaspinus, 
visaėdžiai — mėlynus, didieji 
žolėdžiai — rudus, plėšrieji žvėrys — 
raudonus, o žmonės pažymimi baltu 
kaspinu (arba kepure arba geltonu ar 
raudonu švarku).

MAITINIMOSI STOTYS. 
Tokiam skaičiui žaidėjų reikia 12 
maitinimosi vietų, kurios pažymėtos 
arba piešiniu (augalinis maistas — 
ąžuolo lapas, vanduo — mėlynos 
bangos apskritime) arba balionais — 
viena spalva augalinėm stotim, kita 
(pvz. mėlyna) — vandens stotim, abi 
kartu — mišriom stotim, kur galima 
ir atsigerti ir žolių ėsti. Jeigu sąlygos 
leidžia, prie stočių galima tikrai turėti 
ko atsigerti — sulčių ir popierinių 
puodukų, o prie „maisto" stočių — 
uogų, vyšnių, mažų vaisių, morkų 
gabalų, saldainių ar kitų užkandėlių.

Prie kiekvienos maitinimosi 
stoties yra vyresnis asmuo, pvz. 
suaugęs (neužmirštant paprašyti, 
pvz., suaugusių ūkio pareigūnų, 
kurie mielai padeda) arba skautas 
vytis, vyresnioji skautė, draugininkai
— nors šie irgi ramiai gali pačiame
žaidime dalyvauti. Stočių globėjai 
prižiūri žaidimo plotų— ribz.- Ji, 
kad būtų tvarkingai žaidžiama (p ■ , 
kad būtų gaudoma tik palieti” 
užrašo, kai žvėrelis ateina nr ■ - 
arba atsieiti (reiki:: turėti . 
popieriaus ir rašiklį). ■:
žvėrelis įj^sako , vardę’ 

vardo bei pavardės inis^lus, pvz. 
„kiškis — AS), ir bėga toliau. 
Žolėdžiai ir visaėdžiai gali ateiti prie 
augalų ir vandens stočių, tačiau 
plėšrieji — tiktai prie vandens stočių, 
nes jie augalų neėda. Maitinimosi 
stotyje įsirašyti negalima kelis kart iš 
eilės, bet taip to paties asmens įrašų 
turi būti atbėgęs koks nors kitas 
gyvulėlis arba turi būti praėję kiek 
nors laiko.

ŽAIDIMO EIGA. Žaidimas 
paaiškinamas visiems arba 
mažesnėmis grupėmis. Išdalinamos 
„gyvybių” kortelės ir kaspinai. 
Pasakoma, kokie bus sutartiniai 
ženklai, pvz. žaidimo pradžiai — 
vienas ilgas švilpesys, žmogaus įsi
jungimui į žaidimą — trys ilgi 
švilpesiai, žaidimo pabaigai — daug 
trumpų (susirinkti pradžios vietoje).

Visų pirma į nurodytą žaidimo 
plotą išleidžiami mažieji žolėdžiai. 
Už 2-3 min. išeina didieji .žolėdžiai. 
Dar už 2-3 min. — visaėdžiai, ir už 2- 
3 kitų min. — mėsėdžiai arba plėšrieji 
žvėrys. Žmogus ar žmonės išl
eidžiami maždaug 5 min. prieš 
žaidimo pabaigą, tai yra, maždaug 40 
min. nuo pradžios. (Žaidimo pabaigą 
galima nujausti, kai daug smulkių 
žvėrelių į pradžios vietą sugrįžta, 
praradę savo gyvybes, ir kai žaidėjai 
pradeda nuvargti ir nebesirašinėja 
maitinimosi stotyse).

ŽVĖRELIŲ MEDŽIOKLĖ. 
Žolėdžiai tiktai maitinasi prie maisto 
stočių ir vis bėga, kad visaėdžiai ir 
mėsėdžiai jų. nesugautų. Du kart iš 
eilės ten pat to paties žvėrelio gaudyti 
negalima — reikia leisti pabėgti. Keli 
visaėdžiai ar keli plėšrieji gali 
medžioti būriu, kartu, bet atima tik 
vieną gyvybę. Didžiuosius žolėdžius 
pagauti gali tiktai plėšrieji gyvūnai 
(žaidime vilkas ir lapė), 
plėšrūnai maitinasi visais gyviais, o 
visaėdžiai tegali medžioti mažuosius 
žolėdžius.
Leitir ataa medžioti prie maitinimosi 
stočių, nes taip ir gamtoje būna.
1 rte'M žolėdis visę žuidlaią slepk’S
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kad jo nepagautų, tačiau toks 
nugaišta badu, nes niekad nebuvo 
nuėjęs atsigerti ar žolių ėsti: svarbu 
žaidėjams išaiškinti abu uždavinius: 
1) kuo daugiau maitintis, 2) saugoti 
savo gyvybę.

Žmogus Įar du žmonės) medžioja 
žvėrelius kaip ir tikrovėje: gali atimti 
visas likusias žvėrelio gyvybes, atimti 
tik vienų lapelį arba visai pasigailėti ir 
paleisti gyvulėlį gyvų. Kai atima 
„gyvybes”, paima visas žvėrelio 
korteles — įskaitant ir tų gyvių, 
kurias žvėris žaidimo metu 
sumedžiojo.

ŽAIDIMO PABAIGA. Po 
užbaigos ženklo, visi žaidėjai 
susirenka pradžios vietoje, kur sur
ašomi duomenys: kiek žvėrelių 
kiekvienas visaėdis ir kiekvienas 
mėsėdis sugavo, kiek gyvybių 
kiekvienas dar turi, ir kiek žmonės 
sumedžiojo. Iš šios dalies paaiškės, 
kad didesniam žvėriui ir žmogui 
išlaikyti reikalinga daug mažų 
žvėrelių. Kiti žaidimo vedėjai sur
enka visų maitinimosi stočių pop
ierius ir skuba suvesti, kurie žvėreliai 
daugiausia maitinosi ir gėrė. 
Pavyzdžiui, jeigu Triškis gale žaidimo 
turi 10 ar 12 gyvybių ir niekad 
nesimaitino, jis nudvėsė badu ir 
troškuliu. Per maždaug 10 min. 
galima apskaičiuoti, kurie žaidėjai 
rūpestingiausiai žaidė. Galima 
suskaičiuoti, kiek iš viso buvo 
„gyvybių” prarasta ir kiek „gyvybių” 
gale žaidimo dar liko. Visi žvėrių 
pavadinimų lapeliai („kortelės”) 
surenkami, kad būtų galima vėl jais 
pasinaudoti.

Tuo tarpu maitinimosi stočių 
sargai surenka balionus ir kitą 
žaidimo medžiagą. Dabar laikas apie 
žaidimą pasikalbėti: kaip jautėsi būti 
žmogumi? kę veikė kiškis ar ežiukas? 
ar lapės, vilkai medžiojo kartu? Kuris 
aplankė visas 12 maitinimo stočių? 
Neretai zuikis pasisako, „Aš tik 
bėgau ir bėgau”, o žmogus — „Kai 

žaisti, staiga visas miškas ir 
sš-’r nutilo — visi gyvulėliai

žtįgB sąlygos leidžia, galima 

suvesti lentelę, kurioje matytųsi, kiek 
kokių gyvių visaėdžiai ir mėsėdžiai 
sugaudė.

Labiau sudėtingas žaidimo 
variantas yra įtraukti ir žvėrelių 
dauginimusi: Pavyzdžiui, dvi voverės 
yra patelės, du — patinai. Žaidimo 
metu jie susitinka ir nueina pas 
teisėjus (pvz., maitinimosi stočių 
sargus), kurie jiems išduoda daugiau 
„gyvybių”, tai yra, šie du žaidėjai 
susilaukė vovėriukų. Jeigu medžioto
jai sugauna patinus, patelės negali 
rasti poros, ir tų žvėrelių skaičius 
miške sumažėja, nesidaugina.

TAI MAN PRIMENA...
Žaidėlų skaičius: 10 —15. Amžius: nuo 12 m. Žaidiazo 

vieta: kambarys. Žaidimas lavine: greit susiorientuoti.
Žaidėjai susėdę ratu. Vienas kuris pasako kok| 

žodį, pav., „kiaušinis“, šalia iš dešinės sėdįs 
žaidėjas turi pasakyti „tai man primena“ ir pridurti 
dar kokį žodį, pav., „kiaušinienę“. Tolimesnis, 
pakartojęs „tai man primena“, pasako dar ką nors 
— „mano alkį“, ir taip toliau iki pirmojo žaidėjo. Kas 
per 5 sekundes neranda ką pridurti ar pasako kokį 
žodį, nesurištą su ankstyvesnių, gauna pabaudos 
tašką. Žaidžiama tam tikrą laiką. Laimi, tam laikui 
išėjus, turįs mažiausia pabaudos taškų.

KAI EISIU j STOVYKLĄ...
Žaidėjų skaičius: skiltis. Amžius: nuo 12 m. Žaldltuo 

vieta: kambarys. Žaidimas lavina: sumanumą.
Vist žaidėjai sėdi ratu. Kas nors pradeda: „Kai 

eisiu į stovyklą, pasiimsiu arbatos“. Jo kaimynas iš 
kairės turi pakartoti sakinį, pridėdamas jo gale dar 
kokį žodį, kuris prasideda sekančia abėcėlės raide 
B, ir taip toliau. Kiekvienas žaidėjas iš eilės kartoja 
tai, jau kas buvo pasakyta, pridėdamas dar vieną 
žodį, kuris prasideda eiline abėcėlės raide. Žaidėjas, 
neradęs reikalingo žodžio, duoda uždėlį.

IEŠKOJIMAS PAGAL 
BRAIŽINIUS

Žaidėją skaičius: 1 skiltis. Amžius: nuo 12 m. Žaidimo 
vieta: sriegias. Lavins.: orientaciją.

Skiltininkas nupiešia kokius nors namus ar jų 
dalį ir parodo piešinį skautams. Jie kopijuoja piešinį 
ir po kelių dienų turi pranešti raštu, kur tie namai 
(gatvė, Nr.). Laimi pirmas tai suradęs skautas. Pra
nešdami skiltinmkui, skautai pažymi ir radimo dieną 
ir valandą. Piešinį galima, šapirografuoti.'

e Dar kitas variantas būtų, žaidė-, 
jams žaisti pagal savrižvėrelio bodų,' 
pvz. bebrai laikytųsi prie upelio ar 
kito vandens, kitokie — prie medžių 
(tačiau į medžius nelipa), pievoje ar 
pn„ panašiai ir slapstytųsi. Žaidimo 
metu jie darytų savo žvėrelio garsus,

Žaidėjams būtina patari, kad 
žvėrys nešūkauja, nors vienas kitam 
perduoda pavojaus garsą.

(Aprašymas pagrįstas žaidimais 
Romuvos stovykloje ir Atlanto 
rajono „Šventaragio” stovykloje 
pagal s. v. Romo Buivydo užrašus).
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„LIETUVIAIS

Miranda Frankenaitė
Huo to laiko kai galiu prisiminti, 

man buvo sakyta, kad aš turiu 
ypatingai didžiuotis gyvenime, nes 
esu lietuviškos kilmės. . . nors tik ir 
pusėtinai!

Esu skaičius pasakas ir eilėraščius 
apie Lietuvą. Esu dainavusi 
lietuviškas dainas, kurios apibūdino 
man apie tėviškės nemirštančią sielą, 
jos grožį, didingumą, ir meilę. Daug 
kartų mąsčiau, koks būtų buvęs 
mano gyvenimas, jeigu būčiau gimus 
ir užaugus Lietuvoje. . .

Mano tėvelis emigravo iš Olan
dijos. Mama gimė Lietuvoje — Šakių 
apskrityje. Nors vienu sykiu tėvelis 
rimtai pradėjo mokytis lietuvių 
kalbos ir papročių — deja, pasitaikė, 
kad jis turėjo pergyventi lietuvių 
išjuokimus ir kritikas, kai 
netaisyklingai ištarė šį ar tą žodį bei 
sakinį. Gaila! Jis buvo nusipirkęs 
tam tikras knygas ir entuziastiškai 
norėjo priimti lietuviškus papročius. 
Bet tos pastangos buvo netaktiškai 
pakirstos, ir liko mano lietuviškas 
auklėjimas — ribotas.

Iš pradžių — kada, močiutė buvo 
dar gyva — aš augau kalbėdama 
beveik tik lietuviškai. Deja, močiutė 
mirė, kada mano brolis Erikas buvo 
tik penkių mėnesių. Nutrūko linksmi 
kasdieniniai susisiekimai su 
lietuviška kalba ir papročiais!

Laikui bėgant, pradėjau lankyti 
vaikų darželį šv. Kazimiero 
patalpose. Ir tęsiau lietuviškas 
pamokas ligi aštunto skyriaus. 
Lankiau kasdienines klases su ponia 
Razutiene. Bet kasdieną pamokos 
man buvo sunkesnės; lietuvių kalba 
jau nebuvo mano „pirmoji” kalba. 
Tankiau aš pradėjau naudoti anglų 
kalbą; užtai kad, buvo lengviau 
tėveliui ir pažįstamiems — iš viso — 
praktiškiau! Vis dėlto mama toliau 
kalbėjo lietuviškai, ir aš viską gerai 
supratau ir suprantu. Bet užsispyriau

Sesuo s. Ignė 
Marijošiūtė tariasi su vysk. P- 
Baltakiu ir tautinių šokių šventės 
pirm. dr. V. Kvedaru

Vlado Bacevičiaus nuotraukos

Kitataučiai svečiai su musų vadovais 
Suaugusių vaišėse
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ėitjį saw Mėliai^, nes, buvo lengvinto.
Būdami šešerių metų, aš pradė

jau tautinius šokius su ponia 
Razutiene. Šokių ii dainų pamokos 
įvyko kiekvienų penktadienį. Tai 
buvo mano labiausiai mėgstamas 
laikas. Nepraleidau nei Blynų balių 
nei Jaunimo švenčių. Aš jaučiausi 
pilnai lietuvaitė. Lietuviški šokiai, 
vaidinimai ir tautinės dainos, 
linksmai užėmė mano laisvalaikius.

Tuo pačiu laiku užsipelniau 
paukštyčių raudonų šlipsų. . . 
būdama pati jauniausia paukštytė. 
Aš stovyklavau būdama 5.5 metų. Su 
laiku nusipelniau paukštyčių 
aukščiausių apdovanojimų, kartu su 
Viltimi Janutaite ir Nida 
Gedgaudaite.

Aš visuomet buvau labai 
nustebinta, kaip karštai tėvelis 
norėdavo kad, aš viskų atpasakočiau 
apie savo skautavimo įspūdžius. Jis 
klausydavo su didžiausiu džiaugsmu 
ir interesu.

Aš entuziastiškai tęsiau 
skautavimų, padalindama 
šeštadienius tarp sueigų ir eu
ropietiško futbolo organizacijos, 
kurioje aš buvau labai aktyvi ir gabi.

Mano šeima buvo ypatingai 
užsiėmusi su atletikos veikla, kuri 
užėmė ne tik savaitgalių laikų, bet 
kiekvieną dienų bei vakarų. Užtai, 
kada pradėjau dešimtų skyrių, 
nutariau pasišalinti nuo lietuviškos 
veiklos. Man rodėsi kad, nežiūrint 
kiek aš stengiausi — mano lietuviška 
kalba buvo vistiek labai silpna; ir aš 
pradėjau pergyventi tokius pačius 
skaudžius epizodus kaip mano tėvelis 
praeityje. Lietuviškumas pasivertė 
našta!

Nusistačiau dabar pilnai pradėti 
„rinkti” sportininkų nuopelnus. Ir 
man pasisekė. Pasižymėjau garsiai ne 
tik futbolo srityje, bet ir beisbolo. 
Pasižymėjau dramos srityje 
mokykloje ir pamokose. Dabar tikrai 
nebuvo laisvalaikių! Be abejo, buvau 
apsupta amerikiečių kompanija ir 
kalba. . . nor? išmokau tuo laiku 
daug olandiškų dainų ir sakinių. 
Vienintėlis ryšis su lietuvybe pasiliko 
tik. mama ir mano ankstesnis 

lavinimas šv. Kazimiero mokykloje.
Bet ir dabar, aš tikrai nežinau 

kaip ir kodėl aš sugrįžau prie 
lietuviškos veiklos. . . po tokio ilgo 
laiko. Atėjo diena, kada aš vėl 
atsiradau tautiniuos šokiuose ir 
skaučių tarpe. Mamos tiesioginis 
stūmimas ir įtaka būdavo mano 
priežastis dalyvauti tarp lietuvių. 
Užtai, ne tik aš buvau nustebinta 
šituo žingsniu, bet ir tėveliai.

Dabar aš vėl stengiuosi įtikti 
lietuvių tarpe; ir ypatingai noriu 
pagerinti savo lietuviškų kalbų, kuri 
šiuo metu labai šlubuoja — bet kurių, 
laikui bėgant aš įvertinu daugiau ir 
daugiau.

Vlado Bacevičiaus nuotraukosMiško ženklo (Gilvelio kursų) in
struktoriaiū kursantai

Aš turiu viltį kad, sugebėsiu 
sustiprinti savo lietuviškų sielų. Aš 
žinau, kad nebus lengva; bet manau, 
kad pajėgsiu pergyventi ir nugalėti 
laukiančias kliūtis. Manau, kad tuo 
būdu naujai įkvėptas Lietuvos paži
nimas išmokys mane karščiau mylėti 
ir gerbti tėvynę Lietuvą.

Nors esu tik pusiau lietuvė, aš esu 
per giliai įskiepyta lietuvybe, kad per 
ilgai jų ignoruočiau!

„Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais norime ir būt.”

Šiuos žodžius aš noriu ne tik 
mokėti, bet jausti, suprasti, ir gyven
ti!
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'Rasu^yj 
didžioji SreiflM

ANGLIJA

„Dr. Jono Basanavičiaus” Stovykla

Lietuvių Skautų Sąjungai minint 
70-es metų Jubiliejų, kai didesnę jos 
dalį praleidom kietoje tremtyje už 
tėvynės ribų, Europos rajono skautai 
susirinkę į Lietuvių Sodybos kalnelį 
jau praleido 39-tąją skautų ir skaučių 
tradicinę vasaros stovyklų, 
sudarydami 56 asmenų skautišką 
šeimą.

Stovyklai vadovavo s. St. Br. 
Vaitkevičius, jį pavadavo v.s. J. 
Maslauskas, adjutantas — ps. Petras 
Veršelis, Vasario 16 gimnazijos 
„Aušros” tunto tuntininkės 
pavaduotojas, Dvasios vadovas — 
kun. A. Geryba.

Sesių „Aušros” vardo 
pastovyklei vadovavo prit. sk. K. 
Markevičiūtė-Harmes, pavaduotoja
— v.s. Gajutė O’Brien, adjutantė — 
prit. sk. si. R. Gasperaitė, komen- 
dantė — prit. sk. Z. Žilinskaitė.

Brolių „Laisvės Dvasios” vardo 
pastovyklei vadovavo s. v. v. si. M. 
Julius, (Škotija), pavaduotojas — 
prit. sk. s.v. kand. Petras 
Puodžiūnas, adjutantas — prit. sk. 
s.v. kand. M. Ludwig. Pastovyklėms 
vadovavo jaunos jėgos.

Giliukų ir liepsnelių vadovė v.s. 
Gajutė O’Brien, ją pavadavo E. 
Augustaitytė. Buvo sudaryti du 
būreliai. Pirmosios pagelbos teikėjas
— s.v.v. si. T. Philpott, (stovyklauja 
su lietuviais skautais 17 metų 
kasininkas — s. A. Jakimavičius, 

lituanistikos mokytoja — A. 
Strikaitytė, ūkio vedėjas — B. 
Butrimas su talkininkais K. Gug ir J. 
Raišienė, dainų — J. Cemis, taukinių 
šokių — prit. sk. K. Markevičiūtė, 
skautavimo — v.s. J. Maslauskas, s. 
St. Br. Vaitkevičius, ps. P. Veršelis, 
ps. VI. Gedmintas ir sporto-iškylų- 
žaidimų — s. v.v. si. T. Philpott ir 
prit. skautai.

Stovykloje buvo didelis dėmesys 
kreiptas į lietuvių kalbos pamokas, 
kurias labai sumaniai pravedė 
mokyt. A. Stikaitytė, ir į praktišką 
skautavimą.

Po stovyklos įrengimo, iškilus 
trispalvei ir angliškai vėliavai, kun. 
A. Geryba atnašavo Šv. Mišias 
stovyklautojams ir Sodybos 
atostogautojams, pasveikinęs 
stovyklautojus ir jautriu žodžiu 
pabrėžęs: palygindamas su evangelija 
ir skautų šūkiu, kad tarnavimas 
Dievui, Tėvynei ir Artimui yra taip 
vienas su kitu surišti, jog nė vienas iš 
jų negali būti aplenktas. . . Po 
užbaigimo stovyklos papuošimo ir 
stovyklos atidarymo, kurią sveikino 
v.s. J. Alkis, s. E. Šova, ps. V.

1988 m. Vasaros stovykla Lietuvių 
Sodyboje. Mokomės rišti masgus. Iš 
dešinės į kairę: s. v. Tony Phillpot, 
ps. Vladas Gedmintas (E. USA), v.s. 
Juozas Maslauskas,

Europos Rajono tradicinė 39-toji 
„Dr. Jono Basanavičiaus” vardo 
skautų,-čių vasaros stovykla 
Lietuvių Sodyboje, Anglijoj. 
Stovyklos vadovybė su viešnia iš 

Kanados, Toronto tunto tuntininkė 
prit. sk. Jil. Jūratė Neimanienė 
(„Volungės” choro dalyvė), brolių 
pastovyklėje. Iš kairės i dešinę: stovi 
Rasininkas s. A. Jakimavičius, stov. 
virš, pavaduotojas v.s. P. 
Maslauskas, viešnia, v. s. J. Alkis ir 
s. S. B. Vaitkevičius stov. viršininkas.

1988 m. LSS Europos Rajono 39-toji 
tradicinė „Dr± Jono Basanavičiaus” 

vardo skautų,-čių vasaros stovykla 
Lietuvių Sodyboje, Anglijoj. 
Nežiūrint, kad ir lyja, sesė su šypsena 
inspektuoja brolių palapinę. Iš kairės 
į dešinę: prit. sk. D. Lenkevičiūtė, 
prit. sk. K. Markevičiūtė-Harmes, 
prit. sk. S, Mineikis, s. v. kand. P. 
Puodžiūnas, s. v. kand. H. Ludwig ir 
su knyga 4- pastov. viršininkas s. v. 
vyr. skl. Matas Julius (Skbtija). 
Foto: s. S. B. Vaitkevičius.
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Europos Rajono 39-toji tradicinė 
„Dr. Jono Basanavičiaus” vardo 
skautų,-čių vasaros stovykla 
Lietuvių Sodyboje, Anglijoj. 
„Aušros” vardo sesių pastovyklės 
vadovybė su Rajono Vadeive ps. V. 
Gasperiene. Iš dešinės į kairę: prit. sk 

Helen Pilcher, v. s. Gajutė O’Brien, 
prit. sk. Zita Žilinskaitė, prit. sk. 
Kristina Markevičiūtė- H ar mes — 
pastov. viršininkė, prit. sk. skl. Rima 
Gasperaitė ir Rajono vadeivė ps. 
Vida Gasperiene.

Įteikiami„ Ordenai už Nuopelnus”s. 
Eimučiui Špvai ir J. Šukaičiui. 
Ordenus prisega v. s. Jaras Alkis. 
Dešinėje — ilgametis skautų rėmėjas 
J. Šukaitis, kairėje s. E. Šova. Foto: 
s. S. B. Vaitkevičius

Gasperiene ir v.s. J. Maslauskas. 
Stovyklos viršininkas — s. St. Br. 
Vaitkevičius palinkėjo gero 
stovyklavimo, skilčių bendradar
biavimo, įgyti daugiau skautiško 
patyrimo, sužinoti daugiau apie 
mūsų brangią Tėvynę Lietuvą. 
Vakare, pirmasis laužas sujungė 
stovyklautojus užberiant paskutinio 
laužo pelenus. Dainos, šūkiai, 
pasirodymai ir malda. . .

Pirmadienis pradėtas pagal iš 
anksto numatytą programą: — 
lituanistika, skautavimas, dainos, 
tautiniai šokiai, religinis pokalbis, 
sportas, žaidimai, iškylos, įžodis. 
Skautininkai susirinkę prie žvakučių 
šviesos, trispalvės, susimastymu 
pakartojo-atnaujino skautininkų 
įžodį, prisiminę iškeliavusius iš mūsų 
tarpo skautininkus-ės, rėmėjus, 
likusius namuose ir pasveikino v.s, 
G. O’Brien — jos pakėlimo proga į 
užtarnautą vyresniosios skautininkės 
laipsnį.

Orui nesant palankiam, ketvir
tadienio diena buvo skirta Tėvynei. 
Laužas su pritaikytomis dainomis 
įvyko Sodybos salėje, o po to Šv. 
Mišios, kurias atnašavo kun. A. 
Geryba, dalyvaujant Sodybos 
seneliams ir atostogautojams. Šv. 
Mišioms patarnauja skautai.

Stovyklai baigiantis, egzaminai ir 

įžodis. Dvi sesės duoda skautės įžodį, 
viena prityrusios, o du broliai — 
skauto įžodį ir pasipuošia geltonais 
kaklaraiščiais. Du prityrę skautai: 
Petras Puodžiūnas ir Mykolas 
Ludwig — įvedami į skautų vyčių 
tradicijas — skautų vyčių kandidatai. 
Specialybės ir patyrimo laipsnio 
programą išlaiko dešimtys brolių ir 
gauna atitinkamus ženklus.

Šeštadienį atsilanko rėmėjai, 
organizacijų atstovai, tėvai ir svečiai. 
Kanados „Volungės” choras, 
dalyvavęs ir koncertavęs Škotijoje ir 
Didžioje Britanijoje, užbaigia 
Lietuvių Sodyboje. Stovyklos 
uždarymo iškilmėms skautams 
išsirikiavus, buvo pakviesti į bendras 
eiles „Volungės” vadovai-ės, kai jų 
tarpe radosi Toronto tunto 8 skautės 
ir 3 skautai vyčiai. S. Eimutis Šova ir 
skautiškos idėjos rėmėjas Juozas 
Šukaitis, LSB Vyriausios Vadovybės 
atžymėti-pagerbti „Už Nuopelnus” 
ordinais. Stovykloje nusipelnę virėjai 
ir instruktoriai, pagerbti dovanomis 
ir LSS 70-čio ženklais, Anglijos 
albumu. „Volungės” choristė vyr. sk. 
fil. Jūratė Neimanienė įteikia ps. V. 
Gasperienei dovanėlę, o at
sidėkodama, sesei J. Neimanienei 
įteikiama Anglijos rajono albumas. 
Stovyklautojus sveikina DBLS CV 
pirm. v.s. J. Alkis, kun. dr. J. 

Sakevičius, MIC, „Volungės” choro 
vedėja Dalia Viskontienė, Toronto 
tuntininkė vyr. sk. fil. Jūratė Neima
nienė. Perskaitomi gautieji 
sveikinimai: LSS Tarybos Pirmijos 
Pirmininko — v.s. fil. P. Molio, LSS 
Seserijos Vyriausios Skautininkės — 
v.s. t.n. S. Gedgaudienės, LSB 
Vyriausio Skautininko — v.s. G. 
Deveikio, s. kun. dr. S. Matulio, 
MIC, „Ašros” tunto tuntininkės ps. 
Jūratės Lemkienės, v.s. G. Br. Zinkų, 
s. I. A. Gerdžiūnų, Anglų 
skautininko J. Booth, vyr. sk. E. 
Pautienytės, prit. sk. Y. Julius ir kitų. 
Stovyklos viršininkas — s. S. Gr. 
Vaitkevičius visiems padėkojęs už 
dalyvavimą, rėmėjams, klubams, 
organizacijoms ir vadovams už 
paramą, globą ir darbą, tiek T autinės 
Stovyklos atstovams ir mūsų 
stovyklai. Pakvietė į laužą. Laužą 
uždega ilgametis rėmėjas Juozas 
Šukaitis, pravedė sesių grupė: prit. 
sk. H. Pilcher, Z. Žilinskaitė, vyr. sk. 
A. Traškaitė ir kiti. Vyksta 
pasirodymai, šūkiai, šokiai ir duetai. 
Laužas baigiamas „Lietuva 
brangi”. . . ir „Ateina naktis”. . . 
Stovykla išklauso "Volungės”aukšto 
lygio koncertą, kuris vyko Sodybos 
salėje. ’’Volungės vadovams, 
priešaky je su s. E. Sopa, skautininkai 
įteikia gėles
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Sakevičius MIC pasakė aukšto lygio 
j aut ringą pamoksią. Užbaigus 
pamaldas, buvo daromos 
nuotraukos ir pakviesti į svetainę 
vaišėms. Laike krikšto ir at
našaujamu pamaldų, s.v. R. 
Vainorius iškilmes filmavo.

Sventenei, rajono vadas, padėko
jo susirinkusiems už atvykimą ir 
pakvietė Lietuvos Atstovą V. 
Balicką. JE Lietuvos Atstovas 
prabilo: Gerbiamas Rajono Vade, 
mieli skautai: „ftjlan yra tikrai miela 
dalyvauti drauge su Jumis šiose 
dienos iškilmėse. Miela dėlto, kad 
Jus, skautai, palaikote lietuviškas 
tradicijas ir kurstote „lietuviškos 
ugnelės židinį visoje Europoje.
Esu nepaprastai dėkingas jaunimo 
pareigūnams, o ypač skautų 
vadovams už jų pasišventimą vesti 
mūsų jaunimą Dievo, Tėvynės ir 
artimo meilės keliais.

Mielas jaunime! Gerbkite ir 
mylėkite savo tėvus. Palaikykime 
lietuviškus papročius ir tradicijas, o 
ypač branginkime lietuvių kalbą. 
Nes, kai jūs kalbate maldą, ar 
dainuojate dainą savo tėvų kalba, jūs 
vienijatės su mumis visais ir su 
lietuvių tauta.

Telaimina Dievas Jus visus, 
susispietusius po savo rajono vėliava. 
Aš esu giliai įsitikinęs, kad ateis 
laikas, kada Jūsų vėliava — garbės, 
ištikimybės ir riteriškumo simbolis 
— bus parvežta į Lietuvą ir ji 
plevėsuos laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos žemėje.

O kol tai įvyks, Tegul meilė 
Lietuvos dega mūsų širdyse, O šviesa 
ir tiesa mus žingsnius telydi. Linkiu 
Jums visokeriopos sėkmės.”

Buvęs ilgametis rajono vadas ir 
dabartinis DBLS pirm. v.s. J. Alkis 
paminėjo, kad buvęs Anglijos ra
jonas išaugo į Europos rajoną. 
Skautavimas plečiasi ir šiandien 
jungiasi po šia, ką ti^ pašventinta 
žalia vėliava. Jis ragino toliau eiti 
skautiškuoju keliu ir palinkėjo 
sėkmingo skautavimo rajono 
ir išreikšta didžia ir lietuviška 
padėka! Vakarę, nuleidžiamos 

vėliavos, atsisveikinimas, • rankų 
spaudimas iki sekančio karto. Daug 
skautų-čių liko iki rytojaus dienos. 
Vakare v.s. G. O’Brien iniciatyvos 
dėka, su talkininkais, pravedamas 
lauželis ir bulvių bei dešrelių 
kepimas, su daina, įspūdžių 
pasidalinimais. Sekmadienį, dar 
likusieji išklauso Šv. Mišių ir po to, 
stovyklos sutvarkymas. Stovyklos 
vadovybė dėkinga p. M. Barėnienei 
už paruošimą „LITHUANIA” Nr. 5 
ir dr. J. A. Račkauskui ir Poniai v.s. 
J. M.

LSS Europos Rajono Vėliava

Liepos 17-tą Londone, Lietuvių 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, vienintelė
je V. Europoje, pašventinta Lietuvių 
Skautų Sąjungos Europos Rajono 
Vėliava. Į šias iškilmes atvyko s. St. 
Br. Vaitkevičius, v.s. J. Alkis, ps. V. 
Gasperienė, ps. V. O’Brien, v.s. 
Gajutė O’Brien, ps. Petras Veršelis — 
Vokietija, v.s. J. Maslauskas ir 
vienetų atstovai, skautai-ės, rėmėjai, 
tėveliai ir svečiai. Ps. P. Veršelis 
atstovavo Vasario 16 gimnazijos 
„Aušros” tuntą.

Garbės svečiais buvo kviesti 
Lietuvos, atstovas JE Vincas Balickas 
su ponia, D. Brit. Liet. S-gos Centro 
Valdybos pirmininkas v.s. J. Alkis, 
P. .ašalaitis, J. Cernis, kun. dr. J. 
Sakevičius* J. Levinskas ir kiti.

Šventinimo tėvai Elena 
Vainorienė ir Zigmas Jūras. Prie 
altoriaus priklaupus ir išvyniojus 
vėliavą, s. St. Vaitkevičius perskaito 
vėliavos šventinimo aktą. Kun. dr. J. 
Sakevičius, MIC atliko šventinimo 
apeigas. Pašventinus vėliavą, 
Lietuvos Atstovas V. Balickas ją 
perdavė rajono vadui sakydamas 
’Telaimina Dievas Jus visus, 
susispietusius po savo rajono 
vėliava,” Šv. Mišiomis tarnavo ps. P. 
Veršelis, skaitymus skaitė rajono 
vadas, o laike šv. Mišių giedojo 
Londono bažnyčios choras, 
vadovaujamas skautiškos idėjos 
rėmėjo Justo Černiaus. Kun. J. 
atstovaftis vykstantiems į VII 
Tautinę Stovyklą JAV.

s. st. Vaitkevičius apibūdino, kai 
įsigyjant rajono vėliavą, daug darbo, 
pastangų ir širdies įdėjo, visą 
gyvenimą pasišventusi lietuvybės 
išlaikymui ir skautybės tikslui Elena 
Vainorienė, talkinant ir vėliavai 
projektą paruošiant Henrikui Gas- 
periui ir D. Perminui, kuris iš uosio 
išdrožęs vėliavos koto galvelėje — 
rūtelę ir lelijėlę. Padėkota kun. dr. J. 
Sakevičiui, Šv. Kazimiero klubo 
valdybai už įvairiausią paramą, 
globą ir vaišes.

Ps. Vida Gasperienė padėkojo 
rėmėjams už gausią paramą vykstan
tiems į Tautinę Stovyklą, o v.s. J. 
Maslauskas perdavė sveikinimus ir 
linkėjimus LSB Vyriausio 
Skautininko ir „Aušros” tunto tun- 
tininkės ps. J. Lemkienės. Dar 
kalbėjo ps. Petras Veršelis, kuris 
perdavė sveikinimus „Aušros” tunto 
Vadovybės, sesių ir brolių.
' Perskaityti gautieji sveikinimai: 

LSS Tarybos Pirmijos Pirmininko 
— v.s. fil. P. Molio, LSS Seserijos 
Vyriausios Skautininkės v.s. t.n. S. 
Gedgaudienės, LSB Vyriausio 
Skautininko v.s. G. Deveikio, s. kun. 
S. Matulio, MIC, v.s. G. Br. Zinkų, s. 
R. E. Šovių, Šv. Kazimiero klubo 
pirmin. s.v.v. si. Stasio Kasparo ir 
kitų.

v.s. J. M.
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WORCESTER
„NERINGOS”

TUNTAS
Atvykę į naują Amerikos 

koloniją 1949 m., ištremtieji lietuviai 
už poros metų pradėjo bendradar
biauti Worcesteryje. Išlaikyti 
pavergtos Lietuvos kalbą, papročius 
ir laikytis lietuvių ribose buvo jiems 
labai svarbu.

Skaučių istorija turi tokią 
pradžią. 1952 m. v. s. K. Jonaitis 
sušaukė pirmą skaučių sueigą. 
Neužilgo 1952 lapkričio 23 d. įsisteigė 
„Neringos” draugovė, kuri priklausė 
„Aušros Vartų” parapijai. Tais 
metais veiki. 28 mergaitės, 5 vyr. 
skautės, 13 skaučių ir 10 jaunesnių 
skaučių. Laike sesės Idos 
vadovavimo skiltis išsiplėtė į 
vietininkiją. Nuo 1957 m. — 1958 m. 
vietininkė buvo Jūra Micutaitė. Jai 
atsisakius iš pareigų, vėl grįžo sesė 
Ida, kuri vadovavo iki 1959 m. Sesė 
Elena Gorodukienė sėkmingai dirbo 
Worcesterio skaučių tarpe 1959 m. — 
1965 m. Už jos sunkų ir darbštų 
tėvynės labui darbą ir skaičiui 
išsiplėtus, Vietininkiją tapo 
„NERINGOS” Tuntas 1964 m. su 60 
sesių.

1965 m. sesė Danutė Mar
cinkevičiūtė įstojo į tuntininkių eiles 
ir su skautiška liepsna vadovavo iki 
1971 m. Sesė Raminta Molienė tais 
metais sutiko priimti tuntininkės 
.pareigas iki 1972 m. Tais 1972 m. 
tunto adjutantė Danutė Domantienė 
perėmė pareigas ir vedė vienerius 
metus ir 1973 m. sesė Raminta 
Molienė vėl grįžo į tuntininkės eiles. 
Sesė Raminta vadovavo iki 1977 m. 
Sekančiai dviejų metų kadencijai 
vadovavo sesė Irena Markevičienė, 
kuri su genergija dirbo. Sesė 
Rasa Grigaitienė sutiko 1979 m. — 
perėmus ~ :gas vadovavo 53 
sesėms, teberuošdama įvairius 
skautiškus parengimus, iškylas ir 
prisidėdama prie stovyklų. Išdirbus

du metus perdavė lazdą sesei Nijolei 
Pranckevičienei. Po šešių metų 
vadovavimo narių skaičius sumažė
jo. Dėl mokslo vieni išvažinėjo, kiti 
susikūrė mišrias šeimas. 1987 m. 
gruodžio mėn. tuntui . perėmė 
vadovauti sesė Teresė Meiluvienė. 
Tuo metu beliko tris savaitės suruošti 
tradicinės skautų-čių Kalėdų Kūčias. 
Suruošta Kaziuko mugė. Dabartinis 
sesių skaičius 43. Galima 
pasididžiuoti, kad šių metų tunto 
vadija susidaro iš buvusių tuntiškės ir 
sesių iš Putnam, Ct. Netoli 12 
mergaičių ruošiasi įžodžiui. 
Numatyta išpildyti Motinos Dienos 
minėjimo meninę programą, vyr. 
skaučių kandidačių iškylą 
skautininkėms, šeimos iškyla, 
dalyvavimas ir VII Tautinėje 
stovykloje. O rudenį lapkričio 12-13 
dienomis tunto 35 metų sukaktis.

Išvardinti kiekvieną suruoštą 
parengimą per kiekvieną kadenciją 

Kovo 1988. Bendra nuotrauka. 
Worcesterio Skautijos maža dalis, 
nuotr. E. Meilus dr.

pasikartotų Pagrindinė „tradicinė” 
parengimai, kurios buvo ruošiamos 
kartu su broliais — iškylas, Sporto 
šventes, Kaziuko mugės ir stovyklos.

Skautų-čių tautinių šokių grupė 
stipriai veikė ir labai buvo išgarsėjus 
ne tik Worcesterio Lietuvių ben
druomenės tarpe, bet ir Amerikiečių 
visuomenėje. Tautinių šokių grupei 
vadovavo Irena Markevičienė ir 
Nijolė Pranckevičienė.

1969 m. skautų-čių tarpe įsikūrė 
sekstetas, kuris pasivadino save 
„Aidais”. „Aidai” stipriai veikė ir
K***e&»*w+»*+w**+*******»***+***

Kovo mėn. 1988 m. Maža dalis 
NERINGOS skaučių (iš viso skaičius 
43 sesių), nuotr. E. Meilus Sr.
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išpildė programas ne tik Worcesterio 
parengimuose, bet ir įvairiose 
vietovėse.

Sesės darbščiai prisidėdavo prie 
leidžiamo Nevėžio tunto laikraštėlio 
„Žaibas”. Jos išspausdindavo visą 
spaudą su mašinėle ir padėdavo 
meniniai paruošti laikraštėlio 
viršelius.

Worcesterio tuntininkės ir narės 
bendradarbiavo ne tik Worcesteryje, 
bet ir Atlanto Rajone eilėje 
vadovavimo pareigų.

Jau prabėgo ir 35 metų nuo 
pirmos suruoštos Sporto Šventės 
Maironio Parke. Sporto Šventė 
prasidėjo 195.5 m. su Skautų Tėvų 
Komiteto pagalba. Jie paruošdavo 
maistą, padėjo su finansiniais 

reikalais ir tvarkydavo sporto 
aikšteles. Per šiuos metus mes turė
jom sekančius Tėvų Komiteto 
pirmininkus-es: S. Prapuolenis, J. 
Pipirą, A. Šermukšnį, J. Palubecką, 
J. Šteinį ir R. Valinskienę: kurie labai 
pasižymėjo savo gausumu ir 
dosnumu skautų veikoje.

1957 m. buvo įvesta sesių 
krepšinio rungtynės. Sesės nuo 1968 
m. jau pradėjo jungtis pficialiai prie 
sporto — rinkdamos taškų skaičių 
dėl Rajoninės Pereinamos Taurės. 
Jos dalyvavo tinklinio, stalo teniso ir 
lengvos atletikos varžybose. Sporto 
Šventės šeštadienio vakaras buvo 
pavadintas Joninių laužu, kadangi 
Sporto šventė vis rengiama arti 
Joninių.

Daug {vairių patogumų, turim 
mūsų lietuviškam Maironio Parke, 
kuris labai šelpia skautų veiklą. 
Skautiškas ačiū pirmininkui K. 
Adomavičiui ir jo valdybai, kurie 
parūpina patalpas ir stengiasi, kad 
lietuvių skautų-čių liepsna niekad 
neužgęstų.

Tunto vadovės išsiplėtė į bendrą 
.Skautijos vadovavimą: lavinimo 
skyrius, iždininkės tuntininkės ir net 
šių metų vyriausės skautininkės 
pavaduotoja. Eilė sesių yra baigę 
Miško Ženklo kursus — I. 
Markevičienė, N. Pranckevičienė, D. 
Marcinkevičiūtė, A. Domantas, R. 
Molienė.

ps. iii. T. Meiluvienė
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WORCESTER

„NEVĖŽIO” 
TUNTAS

Worcesterio skautai 
susiorgaiįfeavo 1954 metų pradžioje, 

'kai v. s. Kazys Jonaičio pagalba 
buvo sudarytas „Dr. V. Kudirkos” 
skautų vyčių kandidatų būrelis, kuris 
veikė v. s. K. Jonaičio priežiūroje. 
Greitu laiku s. v. fil. V. Bliumfeldas 
suorganizavo skautų draugovę, kuri 
buvo pavadinta „D. L. K. Gedimino” 
vardu. Pirmu draugininku ir buvo 
paskirtas s.v. psl. Vidmantas 
Bliumfeldas.

Pirmi Worcesterio skautų metai 
prasidėjo dalyvavimu Rajono „Ram- 
byno” stovykloje. Broliai sudarė dvi 
skiltis; Vilkų ir Lapinų, kurios rimtai 
gilino skautiškas žinias ir dalyvavo 
praktiško skautavimo varžybose. 
Sekančių metų pavasarį broliai 
dalyvavo jaunesnių skautų vadovų 
kursuose ir skiltininkų kursuose. 
1955 m. vasaros metu penki skautai 
dalyvavo VIII-te Pasaulio Skautų 
Džiamborėje prie Niagaros Kanado
je. Rudenį jau gerai patyrę 
Worcesteriečiai dalyvavo . rajono 
stovykloje „Dainavoje” ir laimėj o net 
dvi pirmas vietas: Vilkų skiltis skautų 
šakoje, o žaliųjų būrelis vilkiukų 
šakoje.

Skautų skaičiui padidėjus, 1956 
metais sausio mėnesį buvo įsteigta 
vietininkija, kuri pavadinta 
„Nevėžio” vardu. Vietininku paskir
tas s.v. si. V. Bliumfeldas, „D.L.K. 
Gedimino” draugovės draugininku 
psl. R. Židžiunas, vilkiukų draugovės 
draugininku s.v. psl. R. Jakubauskas 
ir „Dr. V. Kudirkos” skautų vyčių 
būrelio vardu s.v.v. si. P. Molis.

Šiais metais skautiška veikla 
tikrai išsiplėtė. Prie „Worcesterio 
Lietuvių Žinių” pradėta leisti 
„Skautiškas Kampelis ir su sesėmis 
kartu sudaryta tautinių šokių grupė. 
Birželio mėnesio pabaigoje 
Worcesterio broliai surengė I-mų
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skautų Sporto Šventę, kuri sutraukė 
brolius iš keturių Rytinio pakraščio 
vietovių. Sporto Šventės metu sur
engtas Joninių laužas lauke; j 
programų įsijungė beveik visi 
Worcesterio skautai. Šių veiklą daug 
rėmė Worcesterio skautų-čių Tėvų 
komitetas su jo pirmininku p. s. 
Prapuoleniu.

1957 metų pradžioje vietininkijos 
vadovavimų perėmė ps. Petras 
Molis. Tų metų vasarų sudaryta 
speciali skiltis iš Worcesterio Skautų, 
kurie atstovavo lietuvius Amerikos 
Skautų Tautinėje Džiamborėje. 
Sekantys broliai dalyvavo: si. R. 
Židžiunas, psl. K. Matonis, psi. V. 
Gedmintas, psl. V. Gailiūnas, psl. D. 
Glodas ir A. Garsys.

Šių metų sporto šventė tapo 
rengiama rajono mastu ir įsteigta 
rajoninė pareinamoji taurė. Šventėje 
dalyvavo visi rajono brolių vienetai ir 
New Yorko „Tauro” Tuntas laimėjo 
pereinamąją Taurę. Per Joninių 
laužų surengtas vaidinimas 
„Vilkiukai jieško paparčio žiedo”, 
kurį parašė ir surežisavo s.v.v. si. L. 
Jakubauskas, vietininkijos 
kultūrinių reikalų vedėjas.

Vasaros metu ruošdamasi 
Tautinei Stovyklai, vietininkija su 
sesėmis suruošė „Žalgirio” stovyklų. 
Joje be Worcesterio skautų-čių 
dalyvavo ir skautai-ės iš Bostono, 
Broctono ir Hartgardo. Stovyklos 
viršininku buvo ps. P. Molis, o visos 
stovyklos vadovybę sudarė 
vietininkijos vadijos nariai. 
Lapkričio mėn. įsisteigė skautų vyčių 
draugovė. Pirmu draugininku 
išrinktas s.v. si. A. Glodas, o skautų 
vyčių būrelių vadais — Dr. V. 
Kudirkos būrelio s.v. si. R. Mar
cinkevičius ir Pulk. Šarausko būrelio 
s.v. si. R. Jakubauskas. „Nevėžio” 
vietininkijai sustiprėjus savo 
gretomis ir plečiantis skautiškai 
veiklai, Vyriausio Skautininko 
įsakyme nuo 1958 m. vasario mėn. 16 
d. perorganizuota į Nevėžio tuntų su 
tuntininku ps. Petru Moliu. Taip per 
keturis metus skautai iš vieno būrelio 
išaugę į 50-60 narių tuntų susidedantį 
iš 3 draugovių, turintį kartu su

Kovo mėn. 1988 m. NEVĖŽIO tunto 
broliai su LSS Tarybos P-jo pirm. 
v. s. fil. Petras Molis, nuotr. E. 
Meilus dr.

^*****#**###**^#*<M*#^e«M>*****#*^

sesėmis aktyvių tautinių šokių grupę, 
jaunučių, jaunių ir senjorų sporto 
komandas, tunto „Skautiškų 
Kampelį laikraštyje, skautiškąjį 
knygynėlį ir darbščiai įsijungusius 
vadovus ne tik į vietinę, bet ir į 
Rytinio Rajono skautų veiklų.

Po penkių metų ps. P. Molis 
pasitraukė ir 1962 m. tunto 
vadovavimų perėmė ps. Antanas 
Prapuolenis, ps. A. Prapuolenis su 
tuntu dirbo 3 metus, kada jis 
pasitraukė 1965 m. perėmė s. Petras 
Molis ir jom vadovavo iki 1969 metų, 
kada jis tapo išrinktas Brolijos 
Vyriausiu Skautininku. Per šiuos 4 
metus tuntininko s. P. Molio irtunto 
vadovų pastangomis buvo surengtos 
rajoninių „Vilniaus” ir „Trakų” 
stovyklos, pravesti keli vadovų, 
skautų vyčių ir skiltininkų kursai ir 
rajoniniai suvažiavimai Worcestery- 
je. Surengtos kas metų Skautų 
Sporto Šventės Maironio Parke, 
dalyvaujant visom atlanto Rajono 
vietovėm.

Užsidarius Worcesteryje 
lietuviškam laikraščiui, įsteigtas ir 
leidžiamas tunto laikraštėlis 
„Žaibas”.

1969 m. tunto vadovavimų 
perėmė ps. Rimas Jakubauskas ir 
vadovavo iki 1980 metų. 1969 metais 

Skautų Sporto Šventė išplečiama ir 
sesės dalyvauja lygiomis teisėmis. 
Joms įsteigiama irgi Rajoninė 
Pereinamoji Taurė. 1970 metais 
broliai prisideda prie sesių ir bendrai 
surengia Kaziuko Mugę. Broliai 
labai gražiai pasirodo, padarę daug 
lietuviškų rankdarbių. Per šį 11 
metu laikotarpį tunto vadovai sur
engė 10 Atlanto Rajono Skautų-čių 
Sporto švenčių, leido tunto 
laikraštėlį, pravedė keletą
Rajono Stovyklų, pravedė Atlanto 
Rajono papildomų Jubiliejinę 
Stovyklų, 1972 metais suruošė daug 
Rajono Vadovų Suvažiavimų bei 
kursų ir pridėjo daug darbo prie 
paruošos ir pravedimo VI-tos 
Tautinės Stovyklos, kuri įvyko prie 
Worcesterio 1978 metais. 1977 
metais Tuntas kartu su sesėm atš
ventė 25-metų įsikūrimo Jubiliejų 
iškilminga dienos sueiga, o vakare su 
didžiuliu balium ir koncertu.

1980 metais tunto vadovavimą 
perėmė ps. Bronius Naras ir 
vadovavo iki 1988 metų, kada 
vadovavimų perėmė s. Eduardas 
Meilus.

Tuntas ir toliau per šį laikotarpį 
gražiai veikė, nors narių skaičius 
pradėjo sumažėti, neturint daug 
prieauglio.

1982 metais tuntas suruošė Atlan
to Rajono Skautų-čių 25-metų 
Sukaktuvinę Sporto Šventę su 
dideliu skaičių dalyvių ir išleisdamas 
ta proga jubiliejinę knygutę ir 
specialius marškinėlius šventei
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atžymėti. Tuntas ir toliau dalyvavo 
stovyklų ruošime, jų vadovavime ir 
vadovavime Rajonui bei visai Są
jungai. Iš tunto narių buvo išrinktas 
Pirmijos Pirmininkas, Rajono vadas, 
Brolijos Vyr. Skautininkas ir kiti.

Tunte daugelį metų dirbo sekan
tys: vadovai: A. Glodas, R. 
Jakubauskas, P. Molis, V. Gedmin- 
tas, A. Pranckevičius, A. 
Prapuolenis, R. Marcinkevičius, D. 
Glodas, E. Markevičius, A. 
Pridotkas, Z. Šermukšnis, V. 
Baziliauskas, K. Matonis, R. Zunas, 
K. Gedmintas, A. Gedmintas, D. 
Pajėda, S. Dėdinas, I. Šermukšnis, 
A. Klimavičius, A. Norkevičius, M. 
Zenkus, V. Zenkus, E. Meilus, B. 
Naras ir daug kitų.

Tuntą per metų eiles nuoširdžiai 
rėmė Maironio Parkas aukomis ir 
parūpindami būklą. Taip pat su 
parama prisidėjo daug skautų-čių 
Tėvų Komitetai su pirmininkais S. 
Prapuoleniu, J. Pipiru, „A. Šer
mukšniu, J. Palubecku, J. Šteiniu ir 
R. Valenskiene.

Tunto vadovai išsiplėtę į bendrą 
skautijos vadovavimą vis lavino save. 
Sekantys broliai baigė Miško Ženklo 
kursus sėkmingai: A. Glodas, R. 
Jakubauskas, P. Molis, A. 
Pridotkas, E. Meilus, B. Naras, A. 
Pranckevičius. R. Zinas ir B. Garsys.

v. s. Rimas Jakubauskas

KAZIUKO MUGE WORCESTER

Vyr skautės Spaudos stalas mugėje. Neveėžio 
iunt. s.fil. E. Meilus ir Raj. vadeiva s. 
B. Naras

Stovykloje gaunama daug patyrimo 
— Moliu Archyvo, foto E. Meilus

Antanukas Meilus ruošiasi Kaziuko S. G. Treinienės darbai 
mugei
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Sesės R. Cherienė
Pranckevičiūtė su loterija

ir R. Sesių darbai
Teresės I. Meiluvienės nuotraukos
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BOSTON

a.a. skautui vyčiui Petrui Čepui

Vyresnis skiltininkas Petras 
Čepas gimęs prieš 23 metus, 
priklausė Bostono skautų vyčių 
„Perkūno” būreliui. Jis tik praeitų 
pavasarį gegužės mėnesį, su kitais 
penkiais draugais, davė skauto vyčio 
įžodį.

1982 m. baigęs Bostono 
Lituanistinę mokyklų ir 1983 m. 
Quincy High School, dvejus metus 
lankė University of Massachusetts 
Bostone, imdamas inžinerijos kursų. 
Paskutiniu metu, gyvendamas su 
tėvais, dirbo Ski Market Braintree 
kaip assistant manager.

Be skautų Petras priklausė 
Bostono tautinių šokių grupei ir 
tinklinio komandai „Grandis”. 
Tinklinį žaidė įvairiuose turnyruose 
su Tomu Kiliuliu sudarydami ko
mandų. Ir šį kartų jiedu dalyvavo 
tinklinio turnyre Quebec apylinkėje, 
kur rugpjūčio 27 d. naktį iš 
šeštadienio į sekmadienį ir įvyko 
nelaimė. Po rungtynių, bevažiuojant 
dar kiek pasižiūrėti miesto, žuvo 
automobilių susidūrime.

Palaidotas penktadienį, rugsėjo 2 
d. Forest Hills kapinėse, palydėtas 
didelio būrio savo draugų unifor
muotų skautų vyčių ir tautiniais 
.'ūb« .įsirengusių tautinių šokių 
grupės šokėjų, bei Bostono ir

Kalbamos maldos. Kun. A. Kan
tautas ir v.s. kun. A. Saulaitis.

apylinkių lietuvių kolonijų gyven
tojų.

Nuoširdžiausia užuojauta a. a. 
Petro tėvams skautininkams Valen
tinai ir Gintarui Čepams, jo seseriai 
Rasai, seneliams: vyresnei 
skautininkei Lydijai Čepienei, Onai 
ir Adolfui Ščiukams, krikšto motinai 
Daliai Ščiukaitei ir kitiems 
giminėms.

k. n

Romualdas Bielkevičius priima $300 
čekį, laimėtą Lietuviškosios Skauti- 

Laidotuvių metu atžygiuoja skautai 
su tautine ir Žalgirio tunto vėliava.

Skautiška užuojauta s. Birutei 
Abromaitienei Kanadoje, mirus jos 

■vyrui Mečislovui. Sesė Birutė ilgų 
laikų vedė “Skautų aido” rėmėjų 
skiltį ir per Kaziuko muges rinko 
lėšas.

jos Fondo loterijoje. Dešinėje-v.s. C. 
Kiliulis
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