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Nijolė Kersnauskaitė

Man sakė: jei matai miegantį 
vergą, nežadink jo, nes gal jis 
sapnuoja apie laisvę. Aš gi sakau: 
jei matai miegantį vergą, pakelk jį 
ir papasakok jam apie laisvę.

Kahlil Gibran

Savo gyvenimą skaičiuojame 
dienomis, mėnesiais ir metais; 
skaičiuojame jį šventėmis ir 
kasdienybės valandomis. O tos 
kasdienybės valandų yra kur kas 
daugiau nei švenčių. Šventės nusako 
mūsų gyvenimo kelią ir kryptį; 
kasdienybė parodo jo turiningumą. 
Savo obalsius ir šūkius įgyvendiname 
ne iškilmėse, o paprastų dienų 
veiksmuose ir darbuose.

Skautija pasirinko šv. Jurgį savo 
globėju dėl ro riteriškumo. 
Riteriškumas gi yra viena pagrin
dinių skautiškos asmenybės žymių, 
kurią prof. Šalkauskis nusako šitaip: 
skautizme yra atgimęs visai savotišku 
būdu tas riteriškumas, arba 
žygiškumas, kuris yra prigimtasis 
jaunatvės užsimojimas. Jaunasis 
žygiškumas nėra dar tasai tikras 
dorinis herojizmas, kuris subren
dimo amžiuje yra ne kas kita, kaip 
šventumas. Bet jis jau yra 
nusikreipimas į šito vyriausio hero- 
jizmo pusę, nes taip ar šiaip negali 
būti šventojo be žygiškumo dvasios. 
. . .Viduramžių krikščionijoje 
riterio priesaika, liturgiškuoju 
ritualu aprobuota, jungė su tar
navimu Dievui, tarnavimu silp
niesiems ir neturtėliams visas sielos ir 
kūno pajėgas; dėl šitos priesaikos 
visas riterio gyvenimas buvo 
palenktas jo, Evangelijos dar
bininko, atsakomybei. Ir vsas jo 
veiklumas tiek savo intencijomis, tiek 
ir išdavomis, turėjo būti krikščionies 
veiklumu ir fiziniu, ir intelektualiniu, 
ir moraliniu, ir visuomeniniu 
atžvilgiu.

Nuo žygiškumo arba riteriškumo 
neatskiriamos yra dvi savybės: gar
bės jausmas ir pareigingumas. Duoti 
garbės žodį reiškia pasižadėti. Turėti

SKAUTĖJIMO KELIU
garbės jausmą reiškia pasižadėti ir 
ištesėti. Savo garbe pažadėdamas 
savo pareigas atlikti skautas todėl yra 
garbės bei pareigos žmogus.

Gera yra tokius žodžius apie 
skautybę skaityti, bet būtų dar geriau 
tokią skautybę matyti. O ją matyti 
galime tik per nuolat skautėjančias, 
dvasia, valia ir darbais augančias 
asmenybes.

Ar tokie esame? Nevisai. Atrodo, 
kad savo skautybę ir skautiškumą 
uždarome, kaip paukštelį, į puošnų ir 
gražų narvelį ir išleidžiame laisvėn tik
ypatingai proga atėjus. Mūsų 
skautybė dažnai pasireiškia tik un
iformos užsivilkimu; kai ją 
nusiimame, varome - ir savo 
skautiškumą atgal į narvelį.

Užmirštame, kad skautybė ir 
skautiškumas mums patiems duoda 
sparnus ir kviečia mus ypatingai 
vizijai ir ypatingiems darbams. O 
mūsų vizija — tai mūsų D ievas, mūsų 
T auta ir šalia einantis Artimas. M ūsų
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BALYS AUGINĄS

PAKALNUTE

LYG išsipusčiusi, išlepinta šokėja, 
Grakščiai ji šoka miško aikščių glūdumoj. 
Liaunučiu liemeniu vilioja rūstų vėją, 
Ir girtas kūno jos kvapais, jis miega neramiai.
Susėdę po egle, žili miškų barzdukai
Į šokio taktą ploja vaikiškais delnais. . . 
Staiga aistringam allegretto šokis jos nutrūko, 
Ir tyliai ilsisi, svajodama jinai.

sparnai — tai kasdieniai darbai, 
t drąsa būti ten, kur šaukia gyvenimo 

tikrovė, nesvyruojantis idealizmas, 
; tyra meilė, teisinga motyvacija, 

nesavanaudiškumas ir, svarbiausia, 
geležinė valia tesėti tame, kam 
įsipareigojome.

Prisimindami poetą, todėl ir 
sakome: nesapnuok šiandien, sese, 
broli, apie skautybę, bet kelis ir savo 
darbais bei gyvenimu liudyk visiems 
gyvąjį skautiškumą.

(Mūsų žingsniai)
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ODEL
TAPTI

VYRESNIĄJA 
SKAUTE?

Andrea Kaminskaitė

Skautybę geriausiai išaiškina jos 
kūrėjas Lordas Robertas Baden-Powellis 
ir jo žmona, skaučių įkūrėja ir vadovė 
Lady Baden-Powell. Lordas Baden- 
Powellis įkūrė skautų organizaciją Ang
lijoje 1907 m. Jo tikslas buvo padėti 
berniukams užaugti gerais, dorais, artimą 
ir tėvynę mylinčiais žmonėmis. Skauty- 
bė turi daug gerų auklėjimo sąvybių, ji 
gali būti lygiai naudinga ir kai duodi ki
tiems, ir kai gauni iš kitų. Skautybė yra 
linksmas žaidimas jauniems, o vyres
niems yra proto, minčių lavinimas ir ge
rų darbų artimui atlikimas. Mergaitės 
skautės buvo įkurtos kad būtų geros tau
tos motinos, tvirto būdo moterys, nes 
tik tokios gali išauklėti gerus vaikus ir 
žmones. Mergaičių skautybė turi tą patį 
tikslą ir principus kaip ir berniukų, su 
mažais skirtumais kai kuriuose 
skautavimo keliuose. \

Lietuvaitės skautės ir skautai įsikū
rė Vilniuje 1918 m. atgimusioje Nepri
klausomoje Lietuvoje. Skautybės idėja 
labai greitai prigijo, nes lietuviai moks
leiviai kūrė savarankišką gyvenimą po 
visokių karo žiaurumų ir svetimųjų oku
pacijų. Pasaulio skautų idėjos buvo labai 
svarbios ir artimos jaunimui. Įvairiose 
vietovėse Lietuvoje labai greitai kūrėsi 
pirmieji skautų ir skaučių vienetai. Po 
kelerių metų šie vienetai išaugo į didelę 
Lietuvos skautų ir skaučių organizaciją, 
kuri stengėsi dirbti Dievui, Tėvynei Lie
tuvai ir artimui.

Mergaičių skautybė turi dvejopą 
prasmę: mažos mergaitės žaidžia skaučių 
žaidimus ir per juos lavinasi; o vyresnės 
mergaitės tampa vadovėmis jaunesnio
sioms skautėms ir lavina save: savo bū
dą, inteligentiškumą, draugiškumą, iš
moksta padėti artimui. Vyresniosios pa
saulio skautės buvo įsteigtos tarnauti sa
vo kraštui po sunkių karo laikų, atiduo
damos savo laisvalaikius padėti savo 
tautai ir artimui.

Lietuvaitė vyresnioji skautė turi di
delę pareigą padėti mūsų pavergtai tėvy
nei, gyvendama laisvame krašte. Kuo ji

TU mik, o sapne tau drugeliai sapnuosis 
Ir sparneliais lengvais tave mariomis neš. 
Tu niik, nebijok — aš tave palinguosiu 
Ir pernakt naktužėlę budėsiu čia aš.

JONAS AISTIS

Žiūrėk, kaip ten vyšnios ir obelys miega, 
Kaip sidabro akim praregėjo naktis. 
Atjos karaliūnas per kvepiantį sniegą, — 
Jam veja ir takai obelų nusnigti.
Padangėm skrajosi, sietyną pasieksi. .. 
Karaliūnas tau naktį atneš dovanų:
Atneš jis tau visa, o visa, ką mėgsti — 
Tau lėlių, saldumynų, margų kaspinų...
Mane tu matysi vis budint, liūliuojant, 
Nerimaujant per naktį ir laukiant tavęs. 
O bus tau ten miela žiūrėt, kai po kojų 
Karaliūnui tarnai ristą žirgą atves.
Užsės karaliūnas, reikės vėl jam joti 
Ir kovot, kažikur su piktais slibinais, 
O tujen džiaugsminga žvaigždėtame plote 
Drugelius bevaldysi šilkų kaspinais.
Ištįsus aušrinės rausviems spindulėliams, 
Vienu jų tu parsliuogsi linksmutė namo — 
Matysi vėl obelis žydint ir lėlę, 
Kurią tau karaliūnas šiąnakt dovanos.
O rytą iš miego saldaus atsikėlus, 
Vėliai pasaką gražią aš imsiu tau sekt. 
Tu mik, mano miela, tu mik, mano lėle, 
Prie tavęs aš budėsiu, budėsiu pernakt!

gali padėti? Lietuvaitė vyresnioji skautė 
gali padėti savo tėvų kraštui lankydama 
lituanistines mokyklas, išmokdama savo 
tėvų kalbą, istoriją ir papročius. Vėliau, 
kai sukurs šeimą, savo vaikams perduos 
Ui visą tėvynės idėją.

Vyresnioji skautė pažada visą gyve
nimą būti skautė. Tas pažadas sustiprina 
jos valią, kad tai ką pasižadėsi — pada
rysi. Vyresnioji skautė save visą laiką 
tobulina ir nori būti geresnė.

Tapti kuo nors savo gyvenime yra 
atsiekimas, ar tai būtų tapti studentu, 
mokytoju ar, pavyzdžiui, sukurti šeimą. 
Tai yra pažadas ką nors atlikti, ir tai pa
rodo žmogaus subrendimą. Tapdama vy
resnė skautė, aš pasižadėsiu visada būti

LOPŠINE

skautė ir stengsiuosi būti geru pavyzdžiu 
jaunesnioms skautėms. Taip pat steng
siuosi būti geresnė ir suprasti savo am
žiaus sesę ir save pagerinti draugystėse. 
Norėčiau išmokti nelaukti atlyginimo iš 
kitų, kai duodu jiems. Kartais yra sunku 
duoti kitiems, o nesulaukti sau: pavyz
džiui, sutinki kokioje nors stovykloje 
mergaitę, kurią pamėgsti kaip draugę, o 
ji po kiek laiko tą draugystę pamiršta. 
Tada yra skaudu, bet reikia išmokti ir 
suprasti, kad iš kitų negalima nieko rei
kalauti, — nors tai nėra lengva padaryti.

Būti vyresnė skautė man reiškia su
bręsti, būti geresniu žmogumi, naudingu 
savo kraštui, kuriame gyvenu, ir visada 
pasilikti skautė ir lietuvaitė.

4
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LIETUVA ARTI THE WHITE HOUSE

Bent tris vakarus Tautinėje 
stovykloje buvo rodoma v. s. J. 
Bružo parūpinta vaizdajuostė apie 
didžiulius susirinkimus Vilniuje, 
kuriuose matėsi Lietuvos trispalvė. Ir 
jauni ir vyresni mielai žiūrėjo. Šiemet 
daugiau žmonių lankėsi Lietuvoje, ir; 
JAV bei Kanadą lankė daugiau iš 
Lietuvos. Tautinėje stovykloje irgi 
buvo svečių.

Kadangi pasaulinė spauda ir 
radijas daugiau 1988 m. apie Lietuvą 
rašo ir kalba, dar stovykloje buvo 
galima sužinoti apie Juodojo kaspino 
dienos subūrimą Vilniuje, kai 
stovykloje visi susirinko 8 vai. vėliau 
tą pačią dieną — ir Lietuvos 
troškimus paminėti. Gi pati stovykla 
vadinosi „Mano Lietuva”.

Juodojo kaspino vakarą įvairių 
šakų atstovai uždegė po vieną žvakę 
didžiuliame išpintame vainike, kol už 
kiekvienerius metus nuo Lietuvos 
okupacijos buvo skaitoma, kas 
ypatingo tais metais įvyko. Giesmės, 
JAV senatorių laiškas dėl Lietuvos 
teisių, malda, ir vainikas nešamas 
paleisti ant ežerėlio, kol visa stovykla 
valgykloje (lauke lijo) dainavo (ar 
giedojo) „Lietuva brangi”, susiėmusi 
rankomis.

Stovyklos vadovybė priėmė ir 
laišką, primenantį, kad sovietai 
uždraudė skautus, ir reikalaudami, 
kad skautams vėl būtų leista Lietuvo
je gyvuoti.

Per stovyklos iškilmes šakų 
atstovai nešė didžiulę trispalvę, o 
sesės savo rankose nešė mažas 
Lietuvos vėliavas. Brolija nešė 21 
istorinę Lietuvos vėliavą. Paleidome 
ir trijų spalvų balionus.

Kiekvieną rytą mažas būrelis, o 
kartais ir ištisa pastovyklė, 
susirinkdavo šv. Mišioms, kurioms 
vadovaudavo stovyklos katalikų 
dvasios vadas v. s. kun. Jonas 
Pakalniškis. Kitoms pastovyklėms 
paeiliui pamaldos buvo skirtingu 
laiku ir kitose vietose: paukštytės 
pušynėlyje vaidino paklydusią avytę

I am pleased to send warm greetings to all the 
youngsters gathered in Kensington, Ohio, for 
the Seventh Lithuanian Scouts Jamboree, and to 
congratulate you as you celebrate your 70th 
anniversary.

This special occasion is a good chance for you to 
become friends with other young people who share 
your love for Lithuanian culture and for scouting. 
The perseverance, reliability, and industriousness 
that you learn as scouts will serve you well in the 
future, as will the ties you make here and else
where with others of your heritage. I am happy to 
commend you for all you are achieving.

So is Mrs. Reagan, and she joins me in sending 
best wishes for a fine jamboree and for the years 
to come. God bless you.

ir dainavo tai progai išmoktą dainelę 
„Aš esu avytė”, kurią pakartojo 
stovyklos pagrindinėse pamaldose. 
Susitelkimo vakarą vyresniųjų 
skaučių pastovyklės laužavietėje 
buvo Mišios prie žvakių šviesos, o 
skautų vyčių — lietaus metu po 
pastoge^. . - —

„Perkūnpaukščio” kalnas — 
viena gražiausių (ir topografiniai 
aukščiausia) stovyklos vieta. Nuo čia 
buvo galima matyti turbūt 
keliasdešimt kilometrų į tolumą. 
Šioje vietoje 21 skautas vytis davė 
įžodį anksti sekmadienį rytą, kai 
saulė pradėjo tekėti. . .

Stovyklos virtuvė ir ūkio skyrius 
pasižymėjo, patarnaudamas 
iškyloms, lauko virtuvėms. Tik reikė
jo pristatyti sąrašą, laiką ir vietą, ir 
brolis Algis Miškinis nuveža viską 
laiku ir tvarkingai. . .

Brolijos dieną skautų pastovyklė

WASHINGTON

August 11, 1988

(vadovavo s. Remigijus Belzinskas) 
kelis kart .statė Margirio ir Pilėnų 
pasakojimą, apsirengę kaip senovės 
lietuviai ir kryžiuočiai. . .

Seserija suruošė savo dieną stotis 
apie žymias lietuves moteris. . .

Kai per stovyklos iškilmes buvo 
iškviesti buvusių Tautinių stovyklų 
dalyviai, I TS išėjo net penki 
asmenys, stovyklavę Auštojoje Pan
emunėje 1928 metais — prieš 60 
metų! . . .

,Daug svečių ir stovyklautojų 
domėjosi parodomis. P. Taoras iš 
Floridos atvežė namų gamybos 
sveikinimo lapelių rinkinį (gaminti 
Lietuvoje), skautiškų atvirukų ir 
spaudos. V. s. Bacevičius parūpino 
daug nuotraukų, o p. Gaidys išstatė 
senoviškų Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ginklų parodą ir 
labai įdomiai juos aiškino. . .
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PATARIMAI 
SEKANČIAI 
KARTAI

Daiva Parakininkaitė

Mūsų gyvenime yra daug nuospren
džių ir nervinančių įvykių. Bet gyveni
me irgi yra daug gerų įvykių. Mano pa
tarimai sekančiai kartai daugiausia yra 
apie mūsų gyvenimą ne tik JAV-bėse, 
bet apie mūsų ryšį su mūsų lietuvybe. 
Mūsų lietuvybei kalba, kultūra ir draugai 
gali labai padėti, bet gyvenimui mokyk
la, draugai ir kiti mūsų nuosprendžiai 
nusprendimus gali apspręsti mūsų ateitį.

Kiekvienas gimstame iš tėvų, pri
klausančių kuriai nors tautai. Mūsų tėvai 
yra lietuviai, tad ir mes taip pat esam 
lietuviai, nors mūsų gimtasis kraštas nė
ra Lietuva. Tautai priklausome pačia sa
vo būtimi, o ne vieta, kurioj gyvename. 
Turėdamas dvi tėvynes, kiekvienas lietu
vis svetur taip pat turi būti dvikalbis ir 
dviejų kultūrų. Mes turim mokėti gyve
namojo krašto kalbą, nes mums čia rei
kia gyventi, mokytis, dirbti, įstatymus 
vykdyti ir kt. Bet mes taip pat turim 
mokėti ir savo tėvų kalbą, nes tai kelias 
į savo tautą — jos kultūrą, siekimus ir 
gyvybę.

Reikia ugdyti mumyse naują trem
ties sąmonę ir naują jos pergyvenimą, 
nes mes ir pasijusime esą keleiviai bei 
svetimšaliai, arba Lietuva išnyks, kaip 
prieš mus išnyko jau ne viena emigraci
ja. Tautinės gyvybės išlaikymas iš es
mės yra tautos kultūros vykdymas. Tu
rim gerai pažinti patys save, kad šis mū
sų darbas būtų sėkmingas. Kol Lietuvą 
mylime, tol joje mūsų dvasia ir lieka. 
Dvasine prasme Lietuva yra lygiai visur, 
kur mes esame — tiek pat ribose krašte, 
kiek Rusijos plotuose, tiek pat visuose 
pasaulio kampuose, kur atsidūrėme. Mu
myse tauta yra įkūnyta, ir todėl kur esa
me, ten yra ir Lietuva. Turim siekti Lie
tuvai laisvės, rūpintis jos kalba bei kul
tūra, džiaugtis jos laimėjimais, sielotis 
vargais.

Iš tikrųjų pirmoji vaiko išmoksta
mą kalba yra jo tėvų kalba. Tad tėvai 

pirmieji įveda vaiką į savo tautą ir jos 
dvasios pasaulį. Kalba yra pirmutinė, 
aiškiausia ir reikšmingiausia žymė, kuria 
viena tauta skiriasi nuo kitų. Kalba yra 
stipriausias tautinės bendruomenės ry
šys. Kalboje tauta įkūnyja savo pasaulio 
suvokimo būdą, savo pažiūras į daiktus, 
savo istoriją, žodžiu, visą savo indivi
dualybę. Kalboje gyvena visi tautos 
minčių turtai, josios tradicijos, istorija, 
religija ir gyvenimo dėsniai, visa josios 
širdis ir siela. Lietuva pamažėlį nyksta, 
nes nyksta jos kalba. Didžiausia priežas
tis to viso pikto yra, kad tie,' kuriems 
prigulėtų tai daryti, — lietuvių Švietimu 
ir lietuvių kalba rūpintis, — nesirūpins. 
Tai turim rūpintis, kad Lietuva nenyktų. 
Galim rūpintis per mokyklą. Mokykla 
yra tautinės dvasios židinys. Kiekvieno 
lietuvio kilniausioji pareiga yra būti lie
tuvių mokyklos rėmėju.

Lietuviški draugai gali labai padėt 
pakelti lietuviškus idealus savo gyveni
mu. Su jais galim kalbėt apie įvykius, 
kurių amerikiečiai visai negali suprasti. 
Visa dalis mūsų gyvenimo yra praleista 
su lietuviais ir su tais žmonėmis galime 
kalbėli ir daryti daug, apie ką amerikie
čiai visai nežino. Esam lietuviai ir visa
da praleisim laiko su lietuviais, tai kodėl 
ne su draugais?

Gyvenime turim daug žinoti ir da

■h“* TfiUUfili STOVYKLA-USA
Australijos atstovai.
Foto: Paulius Mickus. 

ryti, kad turėtumėm gerą gyvenimą. Mo
kykla yra labai svarbi, nes ten galim su
žinoti viską kas mums reikalinga gerą 
darbą gauti. Mūsų ateitis gali būti nu
spręsta mūsų žiniomis ir tuo, ką galim 
išmokti. Bet gal mūsų ateityje neturėsim 
naudoti ką išmokome mokykloj, bet ta
da mes dar turime tas idėjas, galime jo
mis naudotis ir perduoti kitiems.

Mūsų sprendimai gali paveikti mū
sų gyvenimą ir ateitį. Ką darom šian
dien, nusprendžia ką darysim rytoj. To
dėl turim galvoti ką darom, nes gali mū
sų gyvenimą drastiškai pakeisti.

Draugai irgi turi daug įtakos mūsų 
idėjoms. Ką darom šiandien, rytoj ir 
ateity gali būti nuspręsta truputį pagal 
draugus. Turime labai atsargiai draugus 
rinktis, nes visi nėra geri žmonės ir ne 
visi nori būti tikri draugai kitiems.

Gyventi lietuviu — tai gyventi vi
sais lietuviškosios kultūros laimėjimais. 
Be abejo, negalima pasitenkinti tik tuo, 
ką patys pajėgiame susikurti. Gyventi 
lietuviškąja kultūra nereiškia tik joje už- 
siskleisti, nesidomėti plačiu kultūriniu 
gyvenimu kraštuose, kuriuose įsikūrėme. 
Užsidarydami gete, neišvengiamai išsi
skiriame. Tačiau lygiai netenka atsisaky
ti savų kultūrinių pastangų vien dėl to, 
kad amerikiečiai turi visko pakankamai. 
Galime apspręsti savo ateitį tuo, ką da
rom, žinom ir nusprendžiam šiandien.
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TAUTINĖJE 
STOVYKLOJE
Audra stovykloje! Jei ką 800 ir 

daugiau stovyklautojų atsimins, tai 
bus didžioji audra trečiadienį, rugp
jūčio 17 d. Popiet užėjo tamsūs 
debesys ir labai smarkus vėjas. 
Nebuvusių stovyklavietėje palapines 
kiti sustiprino, pririšo, o paskui 
užklupo labai smarkus lietus, kuris 
stovyklavietės molinį grindinį pavetė 
slidžiu lyg sviestu.

Pro palapinės plyšį matosi, kaip 
viena kita palapinė sugriūna ant 
lovelių ir kitų viduje sudėtų daiktų. 
Kur du skautai buvo palapinėje, 
vienas laikė vieną stiebą, kitas — 
kitą, kad palapinė nenulėktų. 
Skaučių pastovyklėje pasakojama, 
kad mažesnės palapinės su grindimis 
ir be didelių kuolų net pariedėjo — su 
skautėmis viduje! Geltonšlipsių 
palapinių tarpe esančių šermukšnių 
eilėje radome tris visai nulūžusius 
medžiūs.

Daug nuostolių buvo skautų 
pastovyklėje, stovinčioje ant 
kalniuko ir tiesiai už plikos 
atkriaušės — čia vėjas galėjo Švilpti 
aukštyn ir tolyn. Po audros 
mažesniųjų miegmaišiai buvo vežami 
į skalbyklą džiovinti, o visi kiti gręžė, 
tvarkė, rinko savo daiktus.

Skautai vyčiai skubėjo padėti 
kitoms pastovyklėms atstatyti 
palapines, nuraminti stovyklautojus 
ir stovyklautojas. Pačios 
stovyklavietės amerikiečių 
pareigūnai rūpinosi tuoj pat pakeisti 
suplyšusias (išnuomotas) palapines.

Dar kitas didelis lietus užėjo 
paskutiniąją dieną, kur buvo ir 
skautiško juoko. Kartais 
užmirštame, kad palapinės virves 
prieš drėgną orą reikia atleisti, nes 
nuo vandens virvė išbrinksta ir 
susitraukia. Jeigu nenutrūksta, tai 
bent kuolus išrauna iš molio. 
Dauguma pastovyklių turėjo 
didžiulę senovišką kariuomenės 
palapinę užsiėmimams ar savaitgalio 
svečiams. Vieni tokie svečiai 

skautininkų pastovyklėje užmiršo 
taisyklę.

Kai stovykla apie 7 vai. ryto 
kėlėsi, pamatė visai sukritusią 
didžiulę palapinę. Apie 5 vai. ryto ji 
užgriuvo du asmenis, kurių vienas po 
ilgos nakties budėjimo buvo atsigulęs 
tik 4 vai. > Kai brezentas ir stulpai 
nusileido ant miegančiųjų, jis pasakė, 
„Nei neapsimoka keltis; miegokime 
toliau!”

„Močiutės pasakos” šeimų) pastovyklėje.

7

Žinoma, audra rišosi su labai 
šiltomis oro srovėmis. Keletą skaučių 
labai blogai jautėsi nuo karščio, o 
šiaip retai naudojamas stovyklos 
garsiakalbis priminė, kad reikia daug 
vandens gerti, tiesiog prisiversti gerti 
vandens. Pačią karščiausią dieną 
iškylavome, ir ūkio skyriui teko daug 
vandens vežti į iškylautojų 
ugniavietes.
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7-JI TAUTINE STOVYKLA -USA

VII TS daina

MANO LIETUVA
žodžiai: v .s. N.Užubalienes
muz.: Viltenio

Tylioj dainoj,
Karštoj laužų liepsnoj
Tu man arti,
Tu man sava,
Tu — mano Lietuva!

Kalboj tėvų,
Tyroj širdy draugų
Tu man arti,
Tu man sava,
Tu — mano Lietuva!

Su rūtele, su balta lelija, 
Skautijos vėliava žalia 
Tu man esi
Brangi sava,
Tu — mano Lietuva!

Foto: Paulius Mickus.

Seserijos štabas.

Visos buvo Anglijos stovykloje. . . ir vėl susitinka VII T. S. !

8
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A. S. S. žygiuoja stovyklos atidaryme.
Vyr. sk. skiltininkės seserijos vėliavų nuleidime.

Europos Rajono Vadas 
s. S. B. Vaitkevičius 
325 Eastfield Road 
Peterborough PEI 4 PA 
Northants
England 
Tel: 0733 41705

Europos Rajono Vadeiva 
v.s. J. Maslauskas 
7 The Crescent 
Mayfield
Nr. Ashbourne 
Derbyshire DE6 2JE 
England 
Tel: 0335 44023

Europos Rajono Vadeive 
ps V. Gasperienė 
107 Harlaxton Drive 
Lenton
Nottingham NG7 IJD 
England
Tel: 0602 418706

LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGA
EUROPOS RAJONAS

PRISIMENANT VII TAUTINĘ STOVYKLĄ

įpusėjus rudeniui dar vis mintyse jungiamės su broliais ir 
sesėmis, su kuriais bendradarbiavome VII Tautinėje Stovykloje 
rugpiūcio kaitroje.

Lietuviškas draugiškumas, dienos darbai, vakartį laužai, ir tie 
malonus prisiminimai mus visus stiprina eiti tuo keliu, kuris 
veda į viena tikslą - būti lietuviais ir širdyse branginti 
MANO LIETUVA.

Neįmanoma išreikšti padėkos visiems, kurie prisidėjo prie mūsą 
viešnagės JAV-se ir dalyvavimo Tautinėje Stovykloje. Dėkojame 
LSF Pirmininkui broliui Česlovui Kiliuliui, Vyriausiai Skautininke! 
sesei Stefai Gedgaudienei ir sesei Meilei Mickienei. Didelė 
padėka tenka losangeliškei sesei Alfai Paziūrienei uz Canty 
seimos kelionės išlaidą palengvinimą.

Taip pat labai didelis skautiškas ačiū Kun. G. Kijauskui, sesei 
J. Budrienei, broliui V. Bacevičiui, sesei A. Senbergienei, 
sesei Virginijai Juodišiutei, Clevelando Skautininkiu D'Vei, 
•Pilėnų,' Tuntui ir visiems, kurie misą viešnagę prieš ir po 
stovyklos e tenge’s i paivairinti.

Liekate musu mintyse su neužmirštamais prisiminimais.

Visuomet Budime! < 
VicUt 

t>s Vida Gasneriene

9
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VAKARAS
71 . 7 J . 'J L

Stovyklai jau artinantis, 
nuspręsta surengti linksmavakarį — 
puotą Trakų pilyje. Stovyklautojų ir 
programos vedėjų dėka išsivystė ilgas 
ir smagus vakaras, prasidėjęs prie 
vėliavų ir užsibaigęs valgyklos salėje.

Sėdėdami valgyklos kalnelio 
krante, stovyklautojai pamatė prie 
vėliavų stulpų iškabintus lietuviškų 
raštų „audinius” ir istorinių Lietuvos 
vėliavų, apšviestų nuo valgyklos 
stogo. Ilga procesija įėjo 
vestuvininkai — karalius, karalienė, 
kunigaikštis su kunigaikštyte (savo 
sužadėtine), tarnais, garbės palyda ir 
svečių būriu.

Dainos, pasikalbėjimai, tautinis 
šokis vestuvėms (be muzikos, nes 
muzikantai Rezginėlės mintinai 
nemokėjo, o dainininkės pasitraukė). 
Į dainas įsijungė ir visi. Kadangi 
skautės buvo iš anksto įspėtos, atėjo 
senoviškai apsirengusios ar ap
sigaubusios, o vilkiukai iš ’’jiešmų” 
sudarė garbės sargybą. Stalai 
lietuviškom staltiesėm ir Kaziuko 
mugės medinėm žvakidėm papuošti.

Dėmesingai sekę vaidinimėlį, 
stovyklautojai sugūžėjo į ištuštintą 
valgyklą. Nuo lubų kabėjo dar 
daugiau spalvingų Lietuvos vėliavų. 
Kadangi visi negalėjo kartu 
rateliuose ir šokiuose dalyvauti, 
polką su šluota ir kitus ratelius šoko 
šakomis. Vieni linksminosi, kol kiti 
žiūrėjo ir ilsėjosi. Lietuviškų ratelių 
užteko iki vėlyvos nakties.

Paskutinį vakarą taip pat buvo 
„šokiai”. Kol buvo grojama 
lietuviški šokiai ir rateliai, lauke 
matėsi mėnulis ir žvaigždės. Kai tik 
buvo uždėtos juostos su „roko” 
muzika, pradėjo lyti. Taip vyresni 
stovyklautojai turėjo šokiuose būti, 
nors ir ilgai išbuvę namo grįždami 
sulyjo.

Valgyklos ugniavietė arba židinys 
šioms šventėms davė gražią aplink^ 
o vis buvo parūpinta žvakučių ar 
užkandžių vakarui paįvairinti.

10

Foto: Paulius Mickus.

Vyr.sk. Teresė Majorovaitė Keptas viščiukas iškylos metu.
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POPIEŽIUS JONAS PAULIUS 
paskelbė palaimintuoju prancūzą 
Marcei Callo, nacių nužudytą 
Austrijoje. Iškilmėse Romoje 
dalyvavo Vokietijos, Austrijos ir 
Prancūzijos skautų vienetai, kadangi 
Marcei Callo buvo skautas — ir 
pirmasis, paskelbtas Katalikų 
Bažnyčios palaimintuoju.

AMERIKOS sąjunga 1988-1989 
metams parinko temą „Nuotykis 
prasideda”, ir visų šakų programos 
suksis apie šią mintį.

AMERIKIEČIAI nustatė naujas 
taisykles iškyloms ir ekskursijoms 
(turi visada dalyvauti bent du suaugę, 
kurių vienas virš 21 m.), taip pat ir bet 
kokiai stovyklai (bent keturi suaugę, 
du virš 21 m.). Taisyklės įvestos dėl 
padidėjusių jieškinių teismuose ir 
pakilusio apdraudų mokesčio, kad 
viskas būtų gerai suplanuota ir 
rūpestingai vykdoma.

I t Įu/rĮn?

JAV skautų sąjunga (BSA) 1988 
metų gerajam darbeliui parinko 
alkanų žmonių reikalus, nes krašte 
esama 20 mln alkanų, įskaitant 4 mln 
vaikų. Rudenį bus didžiulis maisto 
rinkimo vajus.

DVYLIKTOJI JAV skautų 
stovykla įvyks 1989 rugpjūčio 2-8 
prie Fredericksburg, Virginijoje. 
Stovyklaus apie 34.000 skautų ir 
vadovų, pasidalinusių po 21 
pastovyklę. Stovykla pabrėš šiuos 
tikslus: jaunimui bei vadovams 
įdiegti gilesnį prisirišimą prie 
skautybės idealų; įrodyti pasauliui, 
kad laisvoje visuomenėje draugystė 

gali būti, išvystoma, net didžiuliam 
sąskrydyje; taip skautiškus 
užsiėmimus pravesti, kad jie pasiektų 
vienetus namuose.

JAV naujasis skautiškas muziejus 
įrengtas Murray, Kenntucky, 
Murray State universiteto sodyboje. 
Atdaras nuo 10 ligi 7 vai. nuo birželio 
1 ligi Darbo dienos rugsėjo pradžioje.

ISPANIJOJE YRA 27.000 
skautų. 1987 m. liepos mėn. stovykla 
atšventė 75 metų skautavimo.

ČILĖS Valparaiso miesto 
skautės ir skautai atvaidino pagrin
dinius miesto 450 m. istorijos įvykius 
miesto aikštėje, įskaitant pirmųjų 
steigėjų atvykimą laivais ir 1906 m. 
žemės drebėjimą.

BOLIVIJOS ir Vakarų Vokieti
jos skautų sąjungos susitarė ben
drauti. padėti pastatyti centrą 
Cochabamboje. Vokiečiai surinko 
apie 100.000 dol. ir nusiuntė 43 
skautų vadovus padėti, o Vokietija 
ištisą mėnesį lankė 20 boliviečių.

PERU sostinėje Limoje buvo 
atidaryta amatų mokykla, kurioje 
tarp kitų darbų mokoma, kaip 
gaminti stovyklavimo reikmenis ir 
skautiškas uniformas.

SENEGALYJE bestatydami užt
vanką, didžiulį daržą, taisydami 
tvenkinį, skautai sudomino 
apylinkės vaikus, kurie įsteigė skautų 
ir skaučių dvi draugoves.

BURKINA FASO skautai ir 
skautės labiausiai rūpinasi 
sveikatingumo reikalais, sodindami 
medžius, taisydami namus, 
statydami ambulatorijas, 
tvarkydami kelius, kasdami šulinius, 
ugdydami sveikatingumą sveikatos 
įstaiga, kurią įrengė Italijos skautų 
pagalba.

help children grow
„PADĖKIME VAIKAMS 

UŽAUGTI” Šūkis pritraukė daugelio 
skautų ir skaučių veiklos, kurią abi 
pasaulinės organizacijos vysto su 
Jungtinių Tautų vaikų fondo 
pagalba. Kasdien 40.000 vaikučių 
miršta visai be reikalo, ir dar tiek pat 
— 40.000 — nukenčia, nes nėra 
mediciniškos pagalbos ar 
nepažįstami sveikatingumo dėsniai. 
1987 metais jau 25 milijonai skautų ir 
skaučių užsiima, pvz.. informuodami 
visuomenę apie skiepus Ugandoje, 
įgydami vaikų gelbėjimo specialybę 
Brazilijoje, ugdydami sveikatingumą 
Filipinuose, _ piešdami sveikatos 
plakatus Nepalyje, kasdami 
kanalizacijos šulinius, rinkdami lėšas 
Suomijoje, lankydami šeimas Egipte.
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VINCAS KRĖVĖ

VAIVOS JUOSTA 
VAIVORYKŠTĖ

Pasaką apie vaivorykštės pradžią 
paseksiu, pasaką girių žaliųjų gelmių 
pagimdytą. Tai įvyko senoje senovė
je, žalvario kirvio ir žalvario ieties 
laikais.

Yra pasaulio krašte baltosios jūrės, 
ant tų jūrių kranto gyveno žmogus, 
kuris turėjo dukterį, tokią grakščią, 
tokią gražią, kas tik pamatydavo visi 
pamildavo. Graži ji buvo, bet dar 
gražesnes juostas ausdavo, tos 
mergos vardas buvo VAIVA.

Girių gelmėse tada gyveno vienas 
monas — vardu Perkūnas, kuris ir 
dabar danguje trankosi žaibais 
pasidabinęs. Nugirdo Perkūnas, kaip 
giriasi ir džiaugiasi žmonės Vaivos 
juostomis ir užsimanė pats juostą 
turėti. Pasikėlė viesulu iš girių gilumų 
iš tankumynų. Belėkdamas tokį 
viesulą sukėlė, jog net girios su 
dangum susimaišė.

Rado Perkūnas Vaivą pajūryje 
besėdinčią, margas Juostąs 
beaudančią. Vaiva pamačiusi 
Perkūną, didžiai nusigando, nei 
žodžio jam nesakė, nubėgusi pirkion 
pasislėpė. Mato Perkūnas, kad labai 
išgąsdino Vaivą, kad daugiau jos 
nepamatys ir juostos negaus. 
Pasivertė tada jis jaunu bernu, 
prisirinko daug dovanų: aukso ir 
sidabro — jų daugel yra giriose 
pakastų. Pasižabojo žirgą ir nujojo 
pas Vaivą. Priėmė jį Vaivos tėvai kuo 
gražiausia, pašaukė dukterį ir liepė 
atnešti pačias gražiausias savo 
juostas. Pasirinko Perkūnas juostą 
kuri gražiausia, pripylė Vaivai prie
juostę aukso ir sidabro, subraškino, 
sutraškino, ir pranyko. . . niekas nei 
nematė kurion šalin nujojo. 
Džiaugiasi dabar Perkūnas ir at

sidžiaugti negali, skraido baladojasi 
net girios skamba, net žemė dreba. 
Tik miške yra labai senas monas. Jį 
visi Miškiniu ir vadina. Jisai nieko 
nebijo, nes toks senas, jog visas 
apsamanojęs. Išgirdęs Miškinis, kad 
Perkūnas iš džiaugsmo trankosi 
iškišo galvą iš samanų ir kad juokiasi, 
kad kvatojasi.

— Ko juokiesi seniuk? — klausia 
jį Perkūnas.

— Juokiuosi, kad tu džiaugiesi 
gavęs iš Vaivos pačią menkiausią 
juostą, vieną iš tų kurių niekas imti 
nenorėjo. O kaip tu siaustum — 
baladotum, kad tu būtum gavęs 
juostą tokią, kokią Straublys yra 
gavęs? — nusijuokė seniukas, lyg seni 
medžiai sugirgždėjo ir vėl pasislėpė 
po kupstu.

Gyveno giriose pajūry tvirtas vyras, 
kurį visi vadino STRAUBLIU, sako 

mokėjęs gražiai dainuoti ir švilpti. 
Mėgo Vaiva jo dainų klausyti ir 
Straublį pamilus suaudė jam tokią 
gražią juostą, kokios dar nebuvo 
niekam suaudžiusi.

Perkūnas nieko nelaukęs nuskrido 
pas Straublį, kai pamatė jo juostą 
visas nuliūdo, prašo Straublio 
mainyti,' bet Straublys nesutinka

— Ar negali tu man išausti tokios 
juostos, kuri būtų gražesnė už 
Straublio?

— Ne negaliu, — atsako jam 
Vaiva.

— Jei tu nori, kad aš suausčiau 
juostą tokią kurią Straublys turi, eik 
už septynių marių. Ten yra septyni 
kalnai, už tų septynių kalnų yra 
klonis, tame klonyje septyni 
piemenys vieną avį gano. Tos avies 
vilna tokia balta, jog padėjus ją ant 
sniego, sniegas juodas atrodo.
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SKAUTAVIMO 
KOKYBĖS

ŽYMĖS

TEIGIAMOS:

— pakankamai vadovių, vadovų, 
instruktorių užsiėmimams
— jaunimas vienetuose
— stiprūs tėvų bei rėmėjų komitetai
— visuomenės parama
— vadovybės tarnyba vienetams
— vadovų lavinimo programos
— teigiama, skaidri nuotaika
— pažangumas šakose
— geri užsiėmimai
— geri tuntininkai
— stovyklavimo programos kokybė
— tinkami reikmenys
— geri ryšiai viduje ir su kitais
— jaunų vadovų dalyvavimas
— naujų narių skatinimas
— informacijai visuomenei
— veiklių skautų ir vadovų atžymė- 
jimas
— pakankamos lėšos

TRŪKUMAI (NEIGIAMI 
ATSPALVIAI):

— gerų instruktorių, programos 
vadovų stoka
— mažas narių skaičius
— nėra tėvų ar globėjų komiteto
— nėra lietuviškos visuomenės 
paramos
— vadovai nesilavina
— neigiamas požiūris, niūrumas
— silpni užsiėmimai ir programos
— be pagalbos iš vadijų
—' užsiėmimai gamtoje neatsiekia 
tikslų
— prasti reikmenys, apleistas turtas
— nesusikalbame

„Kaišiadorių vyskupijos” knygos sutiktuvėse, autoriui v.s. fil. Broniui 
Kvikliui gėlę prisega sesės akademikės — Kristina Likanderytė ir Ramunė 
Gaižutytė.

Nuotr. J. Tamulaičio

— mažai jaunimo dalyvauja 
vadovavime
— nesistengiama naujų narių įtraukti
— stoka informacijos visuomenei
— užmirštami veiklūs asmenys
— neužtenka lėšų

Visa tąi tenka aptarti 
kiekviename skautijos sluoksnyje, 
ratelyje, taip pat su tėvais. Nustatyti 
siekius, pasitikrinti, įvertinti, 
peržiūrėti įvairius veiklos dalykus, 
įvykius, atsakomybes.

V V V T
Yra dvi drausmės formos: viena kyla iš veiklos 
ištikimybės, kita — iš paklusnumo dėl bausmių baimės.

K. Baden-Powellis

1

PAGERBTAS
„SKAUTŲ 

AIDAS”
Pirmąjį bendrąjį ir mišrų 

Tautinės stovyklos laužą uždegė du 
dalyvaujantys „Skautų aido” 
redaktoriai — iš Toronto v. s. Čes
lovas Senkevičius ir iš Čikagos v. s. 
Antanas Saulaitis, SJ. Laužavedžiai 
pranešė, kad Skautų sąjungos 
laikraštis šiemet švenčia 65 m. nuo 
įsteigimo Šiauliuose.
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MUSŲ TIKSLAS
GAMTOJE

Skautiški užsiėmimai gamtoje 
nėra tik programos, veikla, o kaip tik 
nuo mažiausių ligi vyriausių bręsti 
asmeniškai, patirti ašmenines 
savybes, reikalingas gyvenimui:

1. Pasitikėjimas savimi
2. Bendradarbiavimas su kitais
3. Pajusti savo vertę
4. Pareigingumas
5. Pagarbi sau ir kitiems
6. Sugebėjimas išlikti
7. Vadovavimo sugebėjimai
8. Mokėti sekti nurodymus
9. Savitvarda

10. Linksmumas ir draugystė
11. Kitų pavyzdys
12. Sugyvenimas su kitais
13. Gyvenimiška patirtis
14. Sėkmė ir nesėkmė
15. Darbštumas
16. Sumanumas
17. Žinios, pažinimas
18. Sugebėjimas klausytis
19. Sveikatingumas
20. Budrumas
21. Pomėgis gamtai
22. Religinis pojūtis ir prasmė
23. Mokėti prisitaikyti
24. Laikytis taisyklių, įžodžio, 
pažadų
25. Maloningumas kitiems.

LSF# VARDAS

19.87 m..
AUKOTOJAI

VIETOVĖ

1218 GAIDIS HENRY L. OLNEY MD 25.00 ‘45.00
1234 AA NAUJOKAITIENĖS APOLONIJOS ATMIN CLAREMONT CA 25.00 95.00
1236 KONTAUTAI LAIMA IR FELIKSAS SO.BOSTON MA 25. 00 25.00
1237 BRIEDŽIAI^ ONA IR JUOZAS W.BLOOMFIELD MI 10.00 10.00
1238 PLAUŠINAICIAI HALINA IR ANTANAS CHICAGO IL 25.00 25.00
1239 AA MACKIALOS BALIO ATMIN ST.PETERSBURG FL 10.00 10.00
1240 AA RAZIŪNIENĖS EMILIJOS ATMIN CLEVELAND OH 10.00 10.00
1241 ŽIŪRAITIS OP REV.DR.ROMAS WASHINGTON DC 25.00 . .5. 00
1242 TAMOŠIŪNAI ŽIVILĖ IR RIMVYDAS WEBSTER NY 25.00 25.00
1243 AA OŽELIO KAZIO ATMIN CHICAGO IL 25.00 25.00
1244 AA KAIRIENĖS LIUCIJOS ATMIN CHICAGO IL 20.00 20.00
1245 AA GRIGAITIENĖS ZITOS ATMIN OMAHA NE 170.00 170.00
1246 AA ŠARKOS KUN VACLOVO ATMIN GERMANY 25.00 25.00
1247 AA ŠILEIKIO^ JONO ATMIN DAYTONA FL 15.00 15.00
1248 CHICAGOS AUŠROS VARTŲ SKAUČIŲ. TUNTAS IL 100.00 100.00
1249 AA PAKSČIO MYKOLO ATMIN CENTERVILLE MA 205.00 205.00
1250 KELERIS ANTANAS CLEVELAND OH 20. 00 20.00
1251 AA GOBIO ZENONO ATMIN KIRKLAND OH 100.00 100.00
1252 AA JARINKEVICIAUS V.VALT.JUOZO ATMIN MELBOURNE 10.00 10.00
1253 JAKULIENĖ ONA AVON MA 10.00 10.00
1254 STUNDŽIA JONAS METHUEN MA 20.00 20. 00
1255 AA VAIVADIENĖS AGOTOS ATMIN CLEVELAND OH 10.00 10.00
1256 JUDD LOU CLEVELAND OH 1250.0 1250.00
1257 BARTKUS JONAS DEARBORN HGTS MI 30. 00 30. 00
1258 AA VALAITIENĖS URŠULĖS ATMIN WORCEGTER MA 10.00 10.00
1259. ■AA BABICKO RYTO ATMIN RICHMOND HTS OH 25.00 25.00
1260 AA VAIŠNOROS KUN JUOZO ATMIN ROMA 100.00 100.00
1261 AA YANOVITCH ANTANO ATMIN SO.BOSTON MA 25. 00 25.00
1262 AA PAJAUJO PETRO ATMIN MT.CLEMENS• MI 179.00 179.00
1263 AA JARAŠIŪNIENĖS ONOS ATMIN CLEVELAND OH 10. 00 10.00
1264 SPIRIKAITIS. ALEKSAS CLEVELAND OH 10. 00 10.00
1265 AA KRIŠČIŪNO ANTANO ATMIN SO.BOSTON MA 465.00 465.00
1266 AA GRŪZDO KAZIO ATMIN QUINCY MA 330.00 330.00
1267 AA DAMUŠIO REMIGIJAUS ATMIN CLEVELAND HTS OH 105.00 105.00
1268 AA GRINIENĖS KRISTINOS ATMIN WASHINGTON DC 25. 00 25.00
1269 AA LAUKAITIENĖS ELENOS ATMIN CHICAGO IL 60. 00 60.00
1270 AA LAURINAIČIO JONO ATMIN SYDNEY 47.08 47.08

AUSTRALIA
1271 AA APANAVICIŪTĖS- TALBOT ELENOS 

ATMIN
CLEVELAND OH 10. 00 10.00

1272 JUODVALKIS VINCAS LOS ANGELES CA 1250.0 1250.00
1273 SEIBUTIS DR.LEONAS PALOS HTS IL 10.00 10. 00
1274 AA DEIKIENĖS LAIMOS ATMIN SYDNEY

AUSTRALIA
65.09 65.09

1275 MASILIŪNIENĖ BRIGITA BISHOP NOTTINGHAM 8.75 8. 75
ENGLAND -

1276 GUREVIČIUS VITAS ENGLAND 8.75 8.75
1277 TRAŠKIENĖ JANINA ENGLAND 17. 50 17.50
1278 AA SLYŽIŪ J JUOZO ATMIN DERBY ENGLAND 8.75 8.75
1279 AA PLAUSIMAICIO ANTANO ATMIN CHICAGO IL 145.00 145.00
1280 GRIGAIČIAI ALENA IR KĘSTUTIS SANTA MONICA CA 25. 00 25. 00
1281 VIDURIO RAJONAS 50.00 50. 00

0673 KARAIČIAI VIKTORIJA,ALGIRDAS UNION PIER MI 15.00 55.00
0685 KAZLAUSKAI TERESĖ IR ALGIS ORLAND PARK IL 150.00 310.00
0697 PETUKAUSKAI ALBINA IR VLADAS CLEVELAND OH 35. 00 205.00
0775 ZAPARACKAI YOLANDA IR ALGIS FARMINGTON

HILLS
MI 25.00 50.00

0783 BALBATAS JONAS CLEVELAND OH 20. 00 125.0"

0787 AA ALEKNOS ARNOLDO ATMIN DOWNERS GROVE: IL 25. 00 1555.e

0795 MATUZAS CHARLES RICHMOND HILI.. NY 10. 00 45. G
0828 WORCESTER10 NEVĖŽIO SKAUTU TUNTAS MA 100.00 263. G

0834 JOKŪBAITIS PS.LINAS EUCLID OH 5.00 25. G
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0B39 PETKEVIČIENE JUSTINA CLEVELAND OH 10^00 45.00 I
0923 KUNEVIČIAI • FREDA IR ALEX INDEPENDENCE OH 200.00 1100.00 I
0924 RADŽIAI-ROGERS VINCAS IR JUOZUKAS PARMA OH 200.00 625.00 '
0941 VAIČJURGIAI VALĖ IR JUOZAS DORCHESTER MA 20.00 60.00 1
0953 JUČAS DR.KASTYTIS CHICAGO IL 10. 00 20.00 1
0966 AA BALZARO S.VYTAUTO ATMIN CHICAGO IL 75.00 100.00 '
0967 NARTUS KATRINA CHESTERLAND OH 50.00 100.00
1005 BOTYRIUS JULIUS RIDGWOOD NY 25.00 30. 00
1026 MORKŪNAS REV.SIMONAS SIOUX CITY IA 25.00 50.00
1030 KUČINGIS REV.MSGR.JONAS LOS ANGELES CA 100.00 150.00 (
1036 VALANČIŪNAS CARLA IR ALGIS HAVERHILL MA 25. 00 35.00 i
1038 WILLIAMS EMILIJA IR PRANAS FAIR LAWN NJ 2.00 3.00 i
1043 ALYTAI ALDONA IR JONAS FLUSHING NY 10.00 20.00 (
1044 JANKŪNAS KAZIMIERAS LODI NJ 10.00 20.00 1
1053 GARBAUSKAS KOSTE GREAT NECK NY 15. 00 30.00 1
1054A AA NAINIO BRONIAUS ATMIN CLEVELAND OH 110.00 110.00
1055 ŠILĖNAITĖ RASA SAN ANTONIO TX 25. 00 125.00 (
1058 KORIAI STASĖ IR ZIGtfAS SANTA MONICA CA 50. 00 75.00 1
1065 PRIZGINTAI NELĖ IR VACIUS LOS ANGELES CA 25.00 50.00 ’
1068 STANKŪNAI IRENA IR JURGIS HARBERT MI 15.00 25.00 1
1080 GARBAI GRAŽINA IR 

RIČARDAS
LAKE GUIVIRA KS 15. 00 35.00 1

1081 RAULINAIČIAI ALDONA IR VYTAUTAS PALOS HILLS IL 10.00 15.00 ,
1090 GRUZDŽIAI VANDA IR VITOLDAS EUCLID OH 10.00 20.00 |
1095 VAŠKIAI SOFIJA IR STASYS ST.PETERSBURG FL 10. 00 25.00 |
1100 GIEDRAIČIAI LEOMILDA IR JUOZAS E.NORTHPORT NY 30. 00 55.00 i
1113 KREIVĖNAS REGINA CHICAGO IL 25.00 50.00 |
1114 VARNELIS APOLINARAS DOWAGIAC MI 100.00 150.00 1
1121 AA JUODVALKIENES ELZĖS ATMIN KAUNAS 250.00 1440.00 1
1121A AA JUODVALKIO VINCO ATMIN CLEVELAND OH 205.00 205.00 <
1137 SMAILIAI REGINA IR JONAS OMAHA NE 5. 00 10.00 1
1139 KONDRATAI ELENA IR BALYS QUAKER HILL CT 25. 00 50.00 1
1146 PAULĖNAS JULIUS CICERO IL 50. 00 65.00 *
1158 VADOPALAI BRONĖ IR JUOZAS WESCHESTER IL 2Š.00 50.00 1
n 60 LIAUKAI ELENA IR JUSTINAS ST.PETERSBURG FL 50. 00 75.00 į
1161 BALTUČIAI ONA IR VYTAUTAS SUNNY HILLS

CHIPLY
FL 10. 00 20.00 |

1163 GRIGAS ALGIMANTAS CHICAGO IL 50. 00 100.00 |
1170 STRAZDAI KONSTANCIJA IR 

JONAS
SUNNY HILLS FL 10. 00 20.00 |

1173 MIKOLAJŪNAS KAZIMIERAS CHICAGO IL 50.00 75.00 1

1218 GAIDIS HENRY L. OLNEY MD 25. 00 45.00 *
1234 AA NAUJOKAITIENĖS APOLONIJOS ATMIN CLAREMONT CA 25.00 95.00 |
1236 KDNTAUTAI LAIMA IR FELIKSAS SO.BOSTON MA 25. 00 25.00 (
1237 BRIEDŽIAI^ ONA IR JUOZAS W.BLOOMFIELD MI 10.00 10.00 (
1238 PLAUSINAIČIAI HALINA IR ANTANAS CHICAGO IL 25.00 25.00 i
1239 AA MACKIALOS BALIO ATMIN ST.PETERSBURG FL 10.00 10.00 (
1240 AA RAZIŪNIENĖS EMILIJOS ATMIN CLEVELAND OH 10. 00 10.00 I
1241 ŽIŪRAITIS OP REV.DR.ROMAS WASHINGTON DC 25.00 25.00 1
1242 TAMOŠIŪNAI ŽIVILĖ IR RIMVYDAS WEBSTER NY 25.00 25.00 1
1243 AA OŽELIO KAZIO ATMIN CHICAGO IL 25.00 25.00 1
1244 AA KAIRIENĖS LIUCIJOS ATMIN CHICAGO IL 20.00 20.00 ’
1245 AA GRIGAITIENĖS ZITOS ATMIN OMAHA NE 170.00 170.00
1246 AA ŠARKOS KUN VACLOVO ATMIN GERMANY 25. 00 2^00 ’
1247 AA ŠILEIKIO^ JONO ATMIN DAYTONA FL 15.00 15.00 *
1248 CHICAGOS AUŠROS VARTŲ SKAUČIŲ TUNTAS IL 100.00 100.00
1249 AA PAKSČIO MYKOLO ATMIN CENTERVILLE MA 205.00 205.00 '
1250 KELERIS ANTANAS CLEVELAND OH 20. 00 20.00 (
1251 AA GOBIO ZENONO ATMIN KIRKLAND OH 100.00 100.00 (
1252 AA JARINKEVICIAUS V.VALT.JUDZO ATMIN MELBOURNE 10. 00 10.00 (
1253 JAKULIENĖ ONA AVON MA 10. 00 10.00 |
1254 STUNDŽIA JONAS METHUEN MA 20. 00 20.00 (
1255 AA VAIVADIENĖS AGOTOS ATMIN CLEVELAND OH 10.00 10.00 (
1256 JUDD LOU CLEVELAND OH 1250.0 1250.00 1
1257 BARTKUS JONAS DEARBORN HGTS MI 30. 00 30.00 1
1258 AA VALAITIENĖS URŠULĖS ATMIN WORCESTER MA 10.00 10.00 1
1259 AA BABICKO RYTO ATMIN RICHMOND HTS OH 25. 00 25.00 i
1260 AA VAIŠNOROS KUN JUOZO ATMIN ROMA 100.00 100.00 '
1261 AA YANOVITCH ANTANO ATMIN SO.BOSTON MA 25. 00 25.00 '
1262 AA PAJAUJO PETRO ATMIN MT.CLEMENS MI 179.00 179.00 '
1263 AA JARAŠIŪNIENĖS ONOS ATMIN CLEVELAND OH 10.00 10.00j '
1264 SPIRIKAITIS ALEKSAS CLEVELAND OH 10. 00 10.00
1265 AA KRIŠČIŪNO ANTANO ATMIN SO. BOSTON- MA 465.00 465.00 j
1266 AA GRŪZDO KAZIO ATMIN QUINCY MA 330.00 330.00 (
1267 AA DAMUSIO REMIGIJAUS ATMIN CLEVELAND HTS OH 105.00 105.00 (
1268 AA GRINIENĖS KRISTINOS ATMIN WASHINGTON DC 25. 00 25.00: |
1269 AA LAUKAITIENĖS ELENOS ATMIN CHICAGO IL 60.00 60.00 (
1270 AA LAURINAIČIO JONO ATMIN SYDNEY- 

AUSTRALIA
47.08 47.08 |

1271 AA APANAVICIŪTĖS- TALBOT ELENOS
ATMIN

CLEVELAND OH 10.00 10.00 ’

UGDOME
SUMANUMĄ

Skautų ir skaučių sumanumas 
ugdomas, kai jie ką nors naujo 
išmoksta ar pritaiko, o ne tik pakar
toja jau išmoktą dalyką. Sueigose ar 
kituose užsiėmimuose galima vieną 
kitą uždavinį atlikti, bet galima 
suruošti „sumanumo taką” ar 
skautoramą. Prie kai kurių 
uždavinių reikia patarėjo ar vedėjo 
— čia gali padėti uždavinį anksčiau 
atlikę asmenys. Komandos ar atskiri 
žaidėjai gali gauti žemėlapį su stočių 
vietomis, o patys išgalvoti, kaip per 
nustatytą dieną ar savaitgalį 
uždavinius pereiti. Tada, aišku, 
reikia daug žaidimo vedėjų ar stočių 
globėjų ir pakankamai medžiagos 
kelias grupeles stotyje tuo pačiu metu 
priimti. Sumanumo žaidime nėra 
tiek svarbu uždavinį techniškai 
atlikti, bet išvystyti visą būdą 
uždavinį atlikti: 1) sužinoti visus 
duomenis, 2) sumanyti įvairias įšeitis, 
3) įvertinti sprendimo būdus, 
parinkti tinkamiausią, 4) uždavinį 
išspręsti ar atlikti, 5) patikrinti ar 
peržiūrėti, kaip pavyko.

Sumanumo uždavinius paprastai 
atlieka per ilgesnį plotą ar taką; 
dažniausia būna bent penki 
uždaviniai ar stotys; būtinai turi 
išbandyti komandos ryžtą, 
sumanumą ir pasitikėjimą savimi; 
komandose keturi asmenys, nors 
vyresnių gali užtekti dviejų.

Sumanumo tako ar žaidimo 
apimtyje turėtų būti kokia nors 
kelionė taku, per upę ar prie vandens. 
Galima parinkti pagrindinę mintį ar 
temą. Jeigu uždaviniai sukasi apie 
sumanumą gamtoje, kiekviena stotis 
gali turėti kokį nors virimą be indų. 
Jeigu lavinamas „išlikimas gyvais 
gamtoje”, galima pradėti vien 
maudymosi drabužiais, stotyse 
parūpinti įvairiausių drabužių ir 
medžiagos, iš kurių gali pasigaminti 
rūbus, lapines ir kt. Kai parenkami 
lietuviški motyvai, galima vardus ir
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JUODVALKIS 
SEIBUTIS 
AA DEIKIENES

75 MASILIUNIENE

76 GUREVIČIUS
77 TRA5KIENĖ
73 AA SLVZIŪ 7
79 AA PLĄŲSINAICIŪ
S3. GRIGAIČIAI
6i VIDURIO •

VINCAS
DR.LEONAS
LAIMOS ATMIN

BRIGITA BISHOP

VI 1 AS
JANINA
JUOZO ATMIN
ANTANO ATMIN
ALENA IR KĘSTUTIS
RAJONAS

1987m. PALŪKANOS JAU PASKIRSTYTOS

LSF valdybai pasiūlius, Tarybps Pirmi jai^pritarus 
1987m. palūkanos buvo paskirstytos sekančiai:

1. Vadovu laylnlmul
a) Miško ženklo kursams 5 800.00

Skautiškiems leidiniams
a) Skautų Aldui S 500.00
b) LSS biuleteniui "Skautija" 1,000.00
c) Seserijos skautiškiems leidiniams 300.00
d) Brolijos skautiškiems leidiniams 300.00
e) ASS skautiškai spaudai 250.00
f) Australijos rajono metraščiui 200.00
g) Burės ir varikliai knygai 200.00
h) Bubėkime žurnalui Anglijoje 110.74

3. Bajonu skautiškai veiklai
a) Anglijai $ 500.00.
b) Brazilijai 500.00
c) Vokietijai 300.00

4. Tautinės Stovyklos ruošai
a) TS Vadovybei $2,000.00
b) Seserijai 1,000.00
c) Brolijai 1,000.00
d) Akademiniam sąjūdžiui 300.00

5. Archyvui $ 600.00
Visp; $ 9.Š60.74

uždavinius pavadinti pagal Lietuvos 
vietoves, istorinius įvykius ar 
asmenybes.

Uždaviniai nebūtinai turi laukti 
stovyklos ar iškylos. Juos galima 
išdėstyti skautiškų šeimų namuose, 
lietuvių salėse, būkle ir kt., keliaujant 
autobusais ar pėsčiomis. Jeigu nėra 
daug žaidimo vedėjų, tinka 
uždaviniai, kuriems nereikia 
priežiūros, pvz. išmatuoti miesto 
upės greitį.

O dabar prie uždavinių!

1. MAISTAS, VALGIS IR 
VIRIMAS:

— Laivui sudužus, pakliuvote į 
salą, kurioje tėra vienintelė dėžė su

LOS ANGELES CA
PALOS HTS IL
SYDNEY
AUSTRALIA
NOTTINGHAM
ENGLAND
ENGLAND
ENGLAND
DERBy ENGi_AND
CHICAGO IL
SANTA MONICA CA

1250.0 
10.00 
65. 09

1250.00
10.00
65.09

8. 75

D0.00 50.00

įvairiais daiktais, kuriais ir iš kurių 
savo komandai paruošite pietus. 
(Pvz. dėžėje aluminis popieris, 
šaukštas, dešra, ryžiai ar miltai, 
sriubai gaminti gabalėliai, žieb
tuvėlis, svogūnas, kakava, džiovinti 
žirniai. . .)

— Paruošti užkandį ribotu 
priemonių skaičiumi — puodukas, 
puodas, peilis.

— Paruošti, iškepti ir suvalgyti — 
nepeštą vištą, nenuluptą triušį ar 
nevalytą žuvį.

— Netrukus bus didžiulis pot
vynis. Visa komanda, reikmenys ir 
kt. turi būti iškelti 3,5 m (10 pėdų) 
nuo žemės (medyje, aišku). Ten ir 
pietus išvirti.

— Virti ežere.
— Virti neprieinant arčiau negu 2 

m (6 pėdas) prie ugniavietės.
— Virti užrištom akim. Arba bent 

grupės vadovas mato, nors negali iš 
vietos pajudėti, o visi kiti — užrištom 
akim.

— Išvirti vandens ar iškepti 
lašinukų popieriniame maiše, 
kiaušinį apelsino žievėje, kiaušinį be 
indų ir t. t.

— Ką nors, pvz. minkštuką, 
iškepti saulės energija (reikia 
aluminio popieriaus, llankstaus kar
tono.

— Uosle (užrištom akim) at
pažinti prieskonius, pirma paduo
dant uostyti labai stiprius (gar
styčios, actas).

— Surinkti keturis valgomus 
daiktus gamtoje, pvz. uogas, 
riešutus, šaknis.

— Pagaminti švaraus ir geriamo 
vandens puoduką iš druskine ar 
nešvaraus vandens.

— Pagaminti duonkepį ir iškepti 
bandelių.

4
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— Gerai, sako Perkūnas. 
Sudundėjo, sutraškino ir prapuolė. 
Nepraslinko diena, kai atidundėjo 
atgalios ir parnešė tos avies vilną, 
kurią'jam liepė Vaiva.

— Dabar, kalba jam Vaiva, — už 
septynių girių yra septynios upės, už 
tų septynių, upių yra gražus sodas, 
tame sode auga aukso obelis, po ta 
obelim sėdi trys senelės, kurios verpia 
gijas ir vėju leidžia. Paprašyk tujas, 
kad jos suverptų šią vilną kuo 
ploniausiai.

Išdundėjo Perkūnas, tik ketvir- 
ton dienon parlėkė medžius iš 
džiaugsmo belaužydamas, žmones ir 
žvėris begąsdindamas, su gijomis 
parskrido, jos buvo plonos, kaip tos, 
kurios giedrią dieną lekioja.

Liepė paskui Vaiva Perkūnui sur
inkti rasą nuo septynių pievų ir 
išvelėjo joje tas gijas. Apdažė jas sulty 
septynių spalvuotų žolių, kurios 
augo vidury didžiausių jūrių salos, 
tos jūrės ten iš kur saulė teka. 
Nudažius gijas, sumetė metmenis ir

atsisėdo Vaiva austi Perkūnui juostą. 
Audė septynias savaites ir septynias 
dienas. Kol Vaiva juostą audė, 
Perkūnas dėl juostos lankėsi, kad 
pamatytų, ar daug jau išausta, o 
vėliau dėl gražios Vaivos, dėl josios 
mėlynių akių, dėl josios skaisčių 
veidų. Štai pamilo Perkūnas Vaivą, 
kaip bernas mergą myli, o pamilęs 
pradėjo pirštis. Tėvai kai sužinojo, 
kas jis toks, nusigando, abu visą 
dieną raudojo. Bet kas, kad verksi? 
Verksmas nelaimėje negelbės, 
Perkūnui nepasipriešinsi.

Ištekėjo Vaiva už Perkūno, nusivežė 
Perkūnas ją savo aukštan dvaran, o 
dvaras tasai buvo iš vieno gintaro 
pačių giliausių jūrių dugne. Kurį 
laiką Perkūnas nuo .Vaivos nei 
žingsnio neatsitraukė, bet tuoj 
prasimanė iš namų išeidinėti. 
Pradžioje tik trumpam laikui, o 
vėliau mažai ir namuose bebuvo, 
skraidė giriose, laukuose, traškino 
ūžė žmones baidė, žvėris vaikė.
Liūdi Vaiva viena — eisiu — manoji, 
— į gimtą kraštą, aplankysiu senus 
tėvus, pasiskūsiu savo sunkiu likimu.

Atkėlė aukso vartus, kurie buvo iš
Perkūno dvaro į jūres ir mato, kad 
eina stiklo urvas į jūros pakraštį, eina 
juo Vaiva dieną, eina kitą ir trečią 
išėjo ant jūrių kranto ten kur gyveno 
jos tėvai.

Čia jų pirkios stovi pajūryje. Čia 
pakrantėje sėdi Straublys. Prisiminė

Straublį, koks jis buvo meilus, Vaiva 
ėmė ir padovanojo Straubliui juostą 
kurią buvo suaudžiusi Perkūnui. Tos 
juostos dar niekas nebuvo matęs ir 
Straublys neiškentė nepasigyręs, 
parodė ją laumėms ir nuėjo garsas 
per giria, per šlaitus, per 
tankumynus.

Supyko Perkūnas, pusę girių išvartė, 
šimtus kaimų sudegino, daugel laivų 

paskandino. Tiek įnirto, tiek'įsiuto. 
Trenkė į savd gintarinius namus, 
kuriuose gyveno Vaiva, tik 
skeveldros pabiro. Žuvo gintaro 
dvarai, žuvo ir Vaiva. Gintaro 
skeveldras vilnys išnešiojo j jūrių 
krantus, dar ir dabar žmonės renka.

Straublys atsisėdo ant jūros kranto, 
ištiesė debesyse savo juostą ir verkia 
Vaivos, gailiai verkė, jog net vėtra ir 
toji nutilo ir pasigailėjo bernelio. 
Perkūnas tuoj pamatė ištiestą juostą, 
sugriaudė, sudundėjo ir būtų gal 
nudėjęs Straublį, jei ne viesulas vėtrų 
tėvas.

— Sėsk, greičiau, berneli ant 
mano nugaros, aš nunešiu tave, toli 
toli, kad Perkūnas nepavytų, 
nesurastų.

Atsisėdo Straublys ant viesulo ir 
nuskrido, o Perkūnas jį vaikosi iki 
šios dienos ir negali sugauti. Kalba 
seni žmonės, kad Perkūnas auksu 

sidabru tą apipiltų, kas padėtu jam. 
Straublį sugauti, arba nors juostą 
atimti. Kai Perkūnas nuvargsta, 
atsisėda pailsėti, tuoj sėdasi ir 
Straublys, ištiesia savo juostą 
debesyse ir gailiai verkia Vaivos. Tai 
todėl vaikeli, kai tik Straublio juostą 
pamatai danguje, žinok, kad 
neužilgo ir Perkūnas sudundės, 
sugriaus.
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Pranas Urbutis

KARALIUS
Garbė Tėvynei mūsų prie Nemuno 
įrantų
Garbė Lietuvos karaliui Mindaugui

Garbė šventumui ir pirmąjam 
krikštui kartu
Garbė per amžius pranokėjams — 
senoliams —
Jie krikštijo garbingus Lietuvos 
žmones!

Daug priešų apsupę — ketino naikin
ti mūsų žemę,
reikėjo ryžtis, gintis — kariauti —
dangus buvo aptemęs —
Kristus atnešė mums laimingo
krikšto šakelę —
nušvito Lietuvai Mindaugo saulė — 
Rūpintojėlis prie kelio!

Laiminga Lietuva — žemė Min
daugo didžioji Lietuva.
Kristaus vandeniu — krikšto 
vandeniu pridengta šventu.
Garbė karaliui Mindaugui —jo žemė 
yra laisva, šventa!
Tad tegyvuoja mūs Tėvynė Rūpin
tojėlių gausiai apglobta!

Šventoms Kalėdoms ruoštis galima prie stalo ar vakare kasdien 
paskaityti po vieną sakinėlį iš Evangelijos, pradedant gruodžio 1 d. 
Per Kūčias skaitoma visa Evangelijos ištrauka apie Jėzaus Kristaus 
gimimą. Kasdien galima perskaitytos eilutės burbulą - eglutės 
papuošimą - nuspalvinti, taip pat medelio šakas ir galų gale - 
žvaigždutę.
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K. Vaičiulytės pieš.

Laikas yra viena iš amžinų mįslių. Kiekvie
nas žmogus turi tiek pat laiko—dvidešimt 
keturias valadįlas per parą.

Dar vieną dalyką mes turime bendrą ■—mes 
turime tik vieną šiandienų Vakar pra
ėjo, r y to j gali niekad neateiti — taigi, kiek
vienas žmogus turi šią dieną, šią valandą, šią 
minutę, kuri jam priklauso.

Bet didžiausias skirtumas tarp mūsų yra, 
kaip mes naudojame duotą mums laiką; kiek 
mes į jį įdedame ir kiek išimame. Vieni pra- 
snaudžia visas progas, kiti naudoja jas kitiems 
tarnauti ir pasistūmėti aukštyn gyvenime.

. Skautas supranta, kad niekais praleistas lai
kas, kaip ir vanduo, pratekėjęs po tiltu, yra 
amžinai žuyęs; jis supranta, kad laiko pėdsa
kais jis negali sekti atgal, kaip lapė kad daro 
— jis eina savo keliu tik vieną kartą.

Dienos proga „geriems darbams", nuoširdu
mui, linksmumui, tobulėjimui, taupymui ■— ta 
dienos proga niekad nebegrįžta.

Taip skautai brangina laiką, taupiai ir tiks
lingai jį vartoja.

DIRBTUVĖS
ĮRANKIAI
1. Plaktukas
2. Kaltas
3. Metalo piūklas

Ipiaustiklis]
4. Nulinis skriestuvas

ir vidmatis
5. Slankmatis
6. Sriegiklis
7. Sriegpšovė
8. Raktas veržlėms
9. Mikrometras

10. Gręžtuvas
11. Atsuktuvas
12. Dildės — paprasta ir 

adatinė
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DĖKOJIMAS TĖVELIAMS
PR. IMSRYS

Dėkoju mamytei, tėveliui, 
kad svelkąmane užaugino, 

kai mažas buvau, vis vadavo, 
mylėjo, kaip akį brangino.

Kad būtų sveiki ir laimingi, 
prašysiu Dievulį geriausią. 
Žodeliai, kuriuos man kalbėjo, 
širdy pasiliks ko ilgiausiai.
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V. Nemunėlis

AŠ LIETUVIS

Aš esu lietuvis tikras, 
aš lietuvis tikras būsiu. 
Vilnius sostinė tikroji, 
Lietuva tėvynė mūsų.

Aš lietuviškai kalbėsiu 
ir užaugęs ir pasenęs, - 
aš lietuvis būsiu vyras, 
aš lietuvis būsiu senis.

SKAUTYBĖS RECEPTAS

Paimti tuziną berniukų. Nuga
benti juos į miškingą vietą. Pri
maišyti plaukimo žiupsnelį, žaidi
mų "šaukštą, iskylavimo unciją ir 
truputį dainų.

Maišyti vadovu.
Gerai sumaišius padėti prie 

laužo valandai, po to uždengti 
palapine atvėsti.

Tapk skautu! B.S.A.

Vieno skauto gerasis darbelis
Vienoje Gilwellio parko Anglijoje 

aikštelėje stovi bronzinė buivolo 
statula su šitokiu įrašu: “Nežino
mam Skautui, kurio ištikimybė kas
dieniniam geram darbeliui atnešė 
Skautų Sąjūdi i Jungtines Amerikos 
Valstybes.”

Ką visa tai reiškia?

1909 metų labai ūkanotą dieną — 
Anglija garsi savo tirštu rūku — 
William D. Boyce, amerikietis kny
gų leidėjas, ieškojo vienų namų se
noje Londono miesto dalyje. Nuo 
priešpiet jau degė gatvės šviesos, o 
į pavakarį darėsi visiškai tamsu, ir 
p. Boyce dar tebeieškojo jam reika
lingo antrašo.

Staiga iš rūko prisiartino berniu
kas ir paklausė, ar jis galįs būti 
naudingas. Amerikietis maloniai 
nustebo ir pasisakė ko ieškąs. Tada 
berniukas skautiškai pasaliutavo ir 
pasakė: “Eikite su manim, pone.”

P. Boyce bematant buvo nuvestas 
prie ieškomų namų. Išėmęs šilingą 

iš piniginės, jis pasiūlė savo palydo
vui, kurį tas atsisakė priimti.

“Ne, ačiū, pone,” pasakė berniu
kas. “Esu skautas, ir skautai neprii
ma atlyginimo už gerus darbelius”.

“Už gerus darbelius? Skautai? — 
nustebo p. Boyce. “Kas yra tie skau
tai?”

Tada berniukas paaiškino ir nuve
dė poną į netoli esančią lordo Ba- 
den-Powellio raštinę. Pasikalbėjęs 
p. Boyce nutarė, kad ir amerikiečiai 
berniukai mielai įsijungtų Į didįjį 
skautišką žaidimą.

Taip ir atsitiko, kad 1910. II. 8 d. 
Mr. Boyce ir kiti, kuriems patiko 
skautybės idėja, įsteigė Amerikos 
skautus. Nuo to laiko vasario 8 d. 
laikoma skautybės Jungtinių Ame
rikos Valstybėse gimtadieniu.

Pasaulis būtų daug geresnis ir 
įdomesnis, jei mes visi kasdien at
liktume bent vieną gerą darbelį. Ar 
tu taip pat galvoji? O.S.

PRITVIRTINAME 
PALAPINę

Kai palapinė statoma ant sušalu
sios žemės ar akmenų — uolos, ant 
sniego ar smėlio — palapinės ar 
pastogės virves galima pritvirtinti 
kitaip, visai be kuoliuko. Du suk
ryžiuoti pagaliai (trečiasis priešinė- 
lis) jkasami sniege ar smėlyje.

21



I*> PRAEITIES
SĄSKRYDIS BADEN-POWELLIUI PAGERBTI

1933 vasarą Baltijos kraštus lankė skautybės įkūrėjas 
B-P ir skaučių globėja Olave Baden-Powell su šeima ir 650 
anglų skautų vadų ir skaučių vadovių. VIII. 17 aplankė Lie
tuvą. Svečiams priimti Palangos pušyne buvo surengtas Lie
tuvos skautų-čių sąskrydis. Jam vadovavo VS Šarauskas su 
padėjėju V. Rozmanu ir adjutantu kpt. P. Kamarausku. Sve
čių priėmimui vadovavo A. Valušis, jų pervežimą tvarkė M. 
Kukutis, susisiekimą Kretingos stoty — kpt. V. Ikamas su 
padėjėju Itn. M. Šarausku. KAM turtą prižiūrėjo kpt. A. 
Jančys, sanitarinį punktą vedė pik. Itn. gyd J. Puodžiūnas, 
vyr. laužavedys buvo K. Palčiauskas. Skautų stovyklos vadi- 
ją sudarė: viršininkas V. Šenbergas, komendantas E. Vaivy- 
das, informacijų ir propagandos vedėjas V. Valys su pad. 
H. Rudzinsku, ūkio vedėjas J. Mašiotas su padėjėjais A. Ke
mekliu ir V. Kašausku. Skaučių stovyklos vadija: v-kė E. 
Barščiauskaitė, komendante ir adjutante M. Bamiškaitė, in
formacijų ir registracijos vedėja L Jonaitienė, svečių priėmi
mo ir pervežimo tvarkytoja L. Giršaitė, ūkio vedėja M. Si- 
rutytė, laužavedė V. Barmienė. Sąskrydis įvyko VIII.14-18. 
Kai kurie tuntai stovyklavo 10-14 dienų. Dalyvavo 598 skau
tės ir 1,134 skautai — iš viso 1,732.

Stovykla buvo gražiai įrengta. Jos puošimui vadovavo 
Č. Janušas. Buvo Šefų palapinės, ligoninė, viešbutis, ko
mendantūra, telefono centrinė, foto laboratorija, šimtai pa
lapinių, garsiakalbiai, visokį vartai, virtuvės,, tribūna pajūry 
ir kt. Keliose vietose buvo atvaizduota LITUANIKA, nese
niai sugėlusi lietuvių širdis. Įdomiausias pastatas — bendras 
žemės stalas, prie kurio galėjo susėsti 1,500 žm. Stilizuotą 
staltiesę (lietuvišką saulę su 12 spindulių) suprojektavo G. 
Žmuidzinavičiūtė. Trijų Šefų (Baden-Powell’ių ir A. Smeto
nos) monogramos, lietuviški puošmenys, juostos, tulpės ir ki
ti reikšmenys padaryta iš įvairios medžiagos. Stalo įrengi
mui ir puošimui vadovavo kariūnas A. Matonis.

R. Baden Powellis atidaro Palangos 
gatvę, pavadintą jo vardu

18

Lordas Baden Powell lietuvių skautų 
sąskrydije Palangoje
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Laivas Čalgaric, kuriuo svečiai atplaukė, į Klaipėdos uos
tą įeiti negalėjo. Mažesniais laivais svečiai buvo atvežti į 
uostą. Čia juos sutiko klaipėdiškių Kęstučio d-vė su M. Ku
kučiu, LSS-gos, gubernatūros ir vyriausybės atstovai. Važiuo
jant automobiliais į Palangą, iš abiejų miško pusių pasipy

lė skautai-ės su lietuvių ir anglų vėliavėlėmis. Malonios 
staigmenos sužavėtas, Baden-Powell’is apsiašarojo. Palangoje 
prie pastatytų garbės vartų svečius pasveikino Palangos bur
mistras L Šliupas su miesto valdyba. Baden-Powell’iui įteik
ta r^a.- įį's Garbės Piliečio diplpmas ir meniškas gintaro 
kūrinys, o poniai B-P gėlių. R. Baden-Powell’io vardu pava
dintą gatvę jis pats atidarė. Iškilmingai sutikus svečius sto
vykloje,- LSS Šefas Prez. Smetona pasakė kalbą

Baden-Powell’iui LSS Šefas įteikė Gedimino Vilko or
diną.

Įvairių dovanų bei Lietuvos atminų mūsiškiai skautai ir Vaidinimas prie Liurdo grotos
skautės įteikė beveik visiems svečiams ir viešnioms. Anglai 
apžiūrėjo skautų ir skaučių stovyklas, kurios padarė jiems 
gerą įspūdį. Baden-Powell’is pareiškė, jog Panevėžio skautų 
tunto rajonas buvo gražiausiai išpuoštas. Pamatęs skautės 
Rutkauskaitės padirbtą jo biustą, B-P labai jautriai padėkojo 
jai. Svečiai buvo pavaišinti lietuviškais užkandžiais.

Tradiciniai stalai
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B.'ji ssrv

didžioji S'fcimji
ANGLIJA

Lietuvių Skautų Sąjungos 

ANGLIJOS RAJONO ALBUMAS 

1947-1983

LSS EUROPOS RAJONO VAOJJA

LONDONAS, 1987

LSS Europos rajono vadija išl
eido 1947-1983 „Anglijos rajono
albumą”

^‘4 /

4 , ' / ,x

KleZi Zi.ŽUjIA:

20
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LSS Europos rajono 39-toji skautų stovykla Lietuvių Sodyboje,Anglijoje. Nuotraukoje Dr. Jono 
Basanavičiaus skautų stovyklos dalyviai, rėmėjai ir svečiai. Viduryje — LSS Europos rajono skau
tų naujoji vėliava. Dešinėje — Britanijoje viešėjusio Toronto „Volungės” choro dalis

Nuotr. VI. Giedminto
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KAS NAUJO 
VOKIETIJOS 
AUŠROS TUNTE?

Naujiems 1988/89 mokslo 
metams prasidėjus, tęsiama Vokieti
jos Aušros tunto skautų ir skaučių 
veikla.

Pirmą kartą po atostogų skautai 
Vasario 16 gimnazijoje pasireiškė 
š. m. rugsėjo mėn. 8 d., kai gim
nazijoje buvo švenčiama Tautos 
šventė. Anksti ryte per vėliavos 
pakėlimą Aušros tunto skautai 
dalyvavo uniformuoti ir su tunto 
vėliava iškilmėse. Skautai ir skautės 
vėliau dienos metu visi dalyvavo šv. 
mišiose ir tolimesnėje Vasario 16 
gimnazijos Tautos šventės 
programoje.

Oficialus* Vokietijos Aušros tunto 
1988/89 mokslo metų veiklos 
atidarymas įvyko š. m. rugsėjo mėn. 
18 d. Vasario 16 gimnazijos salėje 
14:00 vai. tunto tradicine 
susipažinimo sueiga. Dienotvarkė 
paprasta: jokių raportų, jokių 
rikiuočių! Visi susėdę ratu, nefor
malus pasikalbėjimas. Kava, pyragai 
ir šalti gėrimai.

Sueigoje dalyvauja 27 skautai ir 
skautės bei kandidatai ir kandidatės, 
norį įsijungti į lietuvišką skautišką 
šeimą. Pašnekesį praveda tuntininkė 
ps. Jūratė Lemkienė ir jos 
pavaduotojas ps. Petras Veršelis. 
Ypatingai malonu pirmą kartą 
Aušros tunto sueigoje matyti kun. 
Edį Putrimą, naują Vasario 16 
gimnazijos kapelioną, patį Kanados 
Toronte išėjusį lietuviškos skautybės 
mokyklą.

Skautai ir skautės pasveikinami, 
supažindinami su mišraus Aušros 
tunto veikimo ypatingom sąlygom. 
Trumpai pasidalinama įspūdžiais iš 
vasaros stovyklų. Apie VII Tautinę 
Stovyklą trumpai papasakoja psl. 
Zita Dubauskaitė ir kiti. Iš Europos 
rajono stovyklos Anglijoje ps. Petras 
Veršelis Aušros tuntui perduoda 
rajono vado s. Stepo Vaitkevičiaus, 

brolijos rajono vadeivos v. s. Juozo 
Maslausko, seserijos vadeivės ps. 
Vidos Gasparienės ir s. kun. dr. 
Stepono Matulio nuoširdžiausius 
linkėjimus Vokietijos broliams ir 
sesėms.

Tada sudaromi vienetai. Kaip 
praeityje, taip ir toliau veiks brolijos 
Vytauto Didžiojo draugovė, Vokieti
jos Dr. Vydūno skautų vyčių būrelis 
ir seserijos Jūratės draugovė. 
Draugininkais bus s. v. psl. Alain 
Gromošauskas ir v. sk. Vilija Bi- 
junaitė. Skautų vyčių būrelio vadas 
yra s. v. ps. Petras Veršelis.

Toliau aptariama tolimesnė ir 
artimesnė tunto veikla. Sutariamas 
terminas viso tunto bendrai iškylai — 
spalio mėn. 2 d. Toliau planuojama, 
atsižvelgiant į oro sąlygas, kada nors 
spalio mėn. bėgyje turėti bendrą 
tunto laužą. Gruodžio mėn. įvyks 
tradicinė Aušros tunto skautų ir 
skaučių advento šventė, o kovo mėn. 
— Kaziuko mugė. Atskiri vienetai 
turės smulkesnius reguliarius 
užsiėmimus: sueigas, iškylas, 
lauželius ir kitus renginius.

Šaltinio konkurse dalyvauti 
skatina ps. Petras Veršelis visus 
skautus ir skautes. Šiame Europos 
skautams ir skautėms skirtame 
konkurse turėtų Aušros tunto nariai 

Lietuvos trispalvę, išdidžiai plėvesavusią Europos Rajono skautų 
stovykloj, paskutinį kartą nleidžiant, kalba viešnia — Toronto „Volungės” 
choro vadovė ps. Dalia Viskontienė.

laimėti premijų! Bendra nuotrauka ir 
vaišėmis sueiga baigiama.

Po bendros sueigos Vokietijos 
skautų vyčių būrelis turėjo pirmą 
savo 1988/89 mokslo metų sueigą. 
Būrelio vadas s. v. ps. Petras Veršelis 
nuoširdžiai pasveikino naujus 
skautus vyčius psl. Alain 
Gromošauską ir Rimą Čiuplinską, 
abu VII Tautinėje Stovykloje 
davusius įžodį ir pirmą kartą 
violetiniais kaklaraiščiais sugrįžusius 
į savo būrelio, kuriame išeiti kan
didatavimo metai, sueigą. Būrelio 
vadas apgailestavo, kad kiti du 
skautai vyčiai kandidatai, pereitais 
mokslo metais čia kandidatavę ir VII 
Tautinėje Stovykloje davę įžodį, 
negrįžo į Vasario 16 gimnaziją ir į 
savo būrelį. Kiek skautų vyčių jau yra 
sėkmingai Vokietijos skautų vyčių 
būrelyje išėję kandidatavimo 
laikotarpį, kiek jų čia ir yra davę 
įžodį, bet visi, baigę mokytis Vasario 
16 gimnazijoje, yra išėję iš Vokietijos 
skautų vyčių ir vadovų eilių! Dabar 
jie eina atsakingas vadovų pareigas 
kur nors užjūriuose, o mūsų ratelis 
čia vėl mažas.

Šiais metais skautų vyčių būreliui 
priklauso penki įžodį davę skautai 
vyčiai ir vienas kandidatas.

atža
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VOVERYTĖS
NUOTYKIAI
MUSKEGON

MIŠKE

Miela Mama,

Atvažiavau atostogų j gražius 
Muskegon miškus, ir Tu nepatikėsi, 
kas čia atsitiko. Suvažiavo 
didžiausias būrys išdykusių jūrų 
skaučių ir jūrų skautų. Jie čia pradėjo 
atsirasti šeštadienį, apie vienuoliktą 
valandą ryto. Pagalvojau, kad gal jie 
čia pasiliks kokiai nakčiai ar porai 
dienų, bet pasirodė, kad jie sugalvojo 
pabūti visą savaitę.

Susirinko maždaug 70 skautų ir 
skaučių, kurie čia atvykę tuojau 
apsitvarkė, pasistatė palapines, 
įruošė lauko virtuvę ir kibo prie 
darbo. Po visą mišką pasklido 
vakarienės kvapas, todėl man panoro 
pasižiūrėti ką jie ten verda. Stipri, 
garsi, bet graži vyriausia virėja 
sunkiai maišė puodą, o aš buvau 
tokia alkana, kad kažką nuo stalo 
pasigriebiau ir pabėgau. Bet tai dar 
ne viskas. Tą vakarą jie turėjo gražų 
laužą. Buvo įdomu į juos žiūrėti, nes 
visi buvo šaunūs jaunuoliai ir geri 
vadovai. Po laužo, po sunkaus 
dienos darbo, visi išvargę nuėjo 
miegoti.

Sekmadienį, labai anksti rytą, 
mane prikėlė linksmi stovyklautojų 
balsai. Tuoj p pusryčių jie iškeliavo 
Muskegon ežero link. Iki ežero 
kelionė turėjo trukti apie dvidešimt 
minučių, bet nugirdau, kad jie miške 
pasiklydo ir jiems užtruko daugiau 
valandos kol atsirado prie jų 
laukiančių burlaivių. Diena pasitaikė 
tikrai graži ir visi turėjo susipažinti su 
ežeru, su burlaiviais ir buriavimo 
instruktoriais. Ten jie daug išmoko 
apie burlaivius ir jų dalis. Išvargę, bet 
tiesiu keliu, visi grįžo į stovyklą, 
tačiau buvo labai sušilę ir sutarė 
nubėgti prie Michigano ežero, kuris 
yra tik penkios minutės kelio nuo 
stovyklos. Išsimaudę ir atsigavę jūrų 
skautai grįžo vakarieniauti. Pavalgę 

pasiruošė Šv. mišioms, kurias laikė 
labai malonus barzdotas kunigas su 
„miki” peliuko marškinukais. Mišios 
buvo įspūdingos, prie laužo, po 
naktinėm žvaigždėm. Po mišių, visi 
dar savitarpy pabendravę, nuėjo 
miegoti.

Pirmadienis vėl prasidėjo su 
ankstyvu rytu. Jaunuoliai, apsivilkę 
maudymosi kostiumais, mankštinosi 
prie ežero, kuriame ir prausėsi. Visus 
atgaivino malonus vanduo.. Po 
pusryčių skautai pasiskirstė į dvi 
grupes: viena grupė išvyko į 
Muskegon ežerą buriuoti, o kiti 
pasiliko stovykloje ir Tėvas Saulaitis 
juos mokė kaip pasidaryti plaustą. 
Vėliau grupės pasikeitė vietomis ir 
atlikinėjo nustatytą programą. 
Pavakary, po darbų ir užsiėmimų, vėl 
visi ėjo maudytis Michigano ežere, o 
grįžę, gerai išalkę, laukė vakarienės. 
Šeimininkai ir virėjai visą dieną ruošė 
skanų maistą, pavalgydino visus 
alkanus ir net mane pavaišino. Taip 
man _teko .susipažinti su naujais 
draugais. Paskui jie mane pasikvietė į 
savo pastogę, ir aš susigundžiau 
kartu su jais pagyventi. įsivaizduok, 
man teko skautiškai pabendrauti su 
visais jūrų skautais. Prisipažinsiu, 
man labai patiko su jais kartu būti ir 
aš daug sužinojau apie jūrų skautus. 
Pasirodo, jie buvo suvažiavę iš 
daugelio vietovių: iš Kanados — 
Toronto, iš Čikagos, kiti net iš 
Kalifornijos ir iš dar kitur. Pir
madienio vakarą užbaigė mus užp
uolęs lietus.

Lake Muskegon regata
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Antradienio rytą atsikėliau pai
lsėjus, nes buvau anksti atsigulus, 
tačiau rytas buvo apsiniaukęs ir 
vėsokas. Nežiūrint prastesnio oro, 
niekas neprarado skautiškos dvasios. 
Vieni buriavo, kiti pasiliko su Tėvu 
Saulaičių ir klausėsi jo pokalbio apie 
žvaigždynus. Po pietų, kai vėl mums 
nusišypsojo saulutė, daugelis bėgo 
maudytis. Po vakarienės buvo 
laisvalaikis, kuriuo metu vieni sur
uošė didelį laužą, o Tėvas Saulaitis 
turėjo pokalbį su gintarėmis kan
didatėmis apie religijos reikšmę ir 
širdies jausmus. Pavakary, užbaigę 
darbus, visi žygiavo prie laužo 
dainuodami stovyklines dainas.

Trečiadienio rytas buvo šaltokas, 
tai visi atsikėlę virpėjo iš šalčio kaip 
medžio lapai. Tą dieną nebuvo visai 
vėjo ir visi buriuotojai sėdėjo išsižioję 
vidury ežero, nežinodami kaip 
greičiau grįžti į krantą. . . Oras 
pagerėjo tik po pietų ir vėjas pradėjo 
pūsti tada, kada visi burlaiviai jau 
buvo kažkokiu būdu atsiradę prie 
kranto.

Tą dieną Tėvas Saulaitis lauko 
virtuvėje mokė visus kepti duoną. 
Kiekvienos grupės skautai iškepė 
savo duoną, ir kiekviena duona buvo 
įdomesnė ir skanesnė už kitas! Kol 
vieni kepė duoną, kiti darėsi 
meškeres ir ėjo prie ežero žuvauti. 
Vėliau sekė laisvalaikis, kurį 
praleidome prie ežero malonaus 
vandens.

Ketvirtadienio diena buvo labai 
maloni ir vėjuota, kaip tik tinkama 
buriavimui. Tą .dieną vis'i 
stovyklautojai praleido prie ežero: 
vieni lenktyniavo burlaivių regatose, 
o kiti stebėjo. Buvo įdomios 
lenktynės, kurios gerai praėjo. Taip 
pat šią dieną skautai su Tėvu 
Saulaičių praleido pora valandų prie 
Michigano ežero, statydami smėlio 
skulptūras, kurios buvo nuostabiai 
gražios. Pavakary aš pabuvau su 
draugais, pasikalbėjome ir kartu 
padainavome.

Penktadienį, tuoj po pusryčių, 
išsiruošėme prie ežero, kur mūsų 
laukė burlaiviai. Jie turėjo būti 
sutvarkyti ir paruošti išvežimui. 
Praleidę pusę dienos prie laivų, 
grįžome į stovyklą. Skautai, truputį 
pailsėję žaidė tinklinį ir rungtyniavo.

1 aip ir prabėgo ta trumpa 
savaitė. Šeštadienį, visi jau susiruošę 
ir sutvarkę savo daiktus, laukė 
kelionės į Tautinę stovyklą. Visi jūrų 
skautai ir jūrų skautės smagiai 
užbaigė buriavimo stovyklą ir buvo 
laimingi daug išmokę. Gražiai su

23

manim atsisveikinę, išvažiavo į kitą 
mišką stovyklauti.

Man gi pasidarė labai liūdna, kad 
likau viena ir negaliu būti jūrų 
skautė, nes esu tik maža, rausva 
voverytė. . .

Kai grįšiu, dar daug apie tuos jūrų 
skautus papasakosiu, o dabar stipriai 
bučiuoju Tave ir Tėtuką.

Tavo Rausvuolė.

Rašinio autorės: gintarės Jūratė 
Jankauskaitė ir Rasa Holenderytė
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Skautas Mikė atsiminė močiutės 
pasakojimą, kad ji skalbdavo 
baltinius upėje ant akmens ir pats 
pritaikė šį metodą...
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Aha! Grįžai iš draugovės 
.skautoramos
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