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JiW RAUGU

SPAUDIMAS VISŲ 
PROBLEMA

Aleksandra Mačytė

Niekas negali nuo draugų įtakos 
("Peer Pressure") pabėgti. Visur yra ran
dama: mokyklose, namuose, darbe ir 
tarp žmonių. Kodėl mūsų gyvenime eg
zistuoja "Peer Pressure"? Ar žmonija ne
gali būti patenkinta dabartiniu gyveni
mu? Nuo pat mažens mes esam kitų 
stipriai įtakojami.

Daugiausia tokį spaudimą matome 
mokyklose. Pradinėse mokyklose vaikai 
mato naują gyvenimą negu namuose. Jie 
ten išmoksta kaip sakyti "ne". Tas žodis 
pasidaro jų mėgstamiausias žodis, nes jų 
draugai tą patį š'ako. Vėliau pradinėje 
mokykloje vaikai pradeda tarp savęs 
keiktis. Jie žino, kad negalima, bet vis 
tiek daro. Jie labai bijo, kad tėvai suži
nos, bet tarp draugų jie tik nori būti po- 
luliarūs.

Po pradžios mokyklos prasideda 
as patyrimas. Vaikai nueina į aukš- 
tiąją mokyklą. Ten vaikai mato visiŠ- 
naują gyvenimą. Beveik visi bando 
yti, gerti ir narkotikus naudoti. Ir vėl 
ma klausti kodėl? Daugiausia vaikai 
i klausyti, ką tėvai sako ir parodyti 
.tikėjimą. Bet, jeigu vaikai nepaban- 
ką draugai daro, tai jie jaučiasi, kad 
tepriklauso prie grupės.
Ne tik mokyklose matome draugų 

rdimą, bet per visus amžius ir kas
tiniame gyvenime, pvz. madose. Nuo 
pasaulio pradžios, mados beveik 
.vieną dieną keisdavosi. Prieš 30 me- 
lados buvo labai skirtingos nuo šian- 
inio gyvenimo. Dabar matome, kad 

Kas turi būti baisiausiai aptraukta, 
tksčiau laisvi sijonai ir bliuzės buvo 
adoj. Šiandien kad mes galėtumėm to

jus aptrauktus rūbus nešioti, mes turė- 
umėm būti labai plonos. Darom, ką 
nes nenorim, tik kad priklausytumėm. 
^leidžiam šipitus dolerių ir perkam rū- 
)us, kuriuos“ gal tik nešiosim vieną kar- 
ą, nes mes norim būti madingos. Ne dėl 
avęs, bet dėl draugų ir šeimos.

Šeimose ir tarp draugų daugiausia 
matome tokią įtaką. Šeima turi būti ge
ram stovy, visi turi turėti mašinas ir gra
žius rūbus. Visi turi būti ploni ir gražūs. 
Žmonija taip kitus klasifikuoja. Tarp 
draugų yra dar sunkiau. Jeigu neturi pi
nigų, mašinos ir vyresnio brolio ar drau
go, kuris gali degtinės nupirkti,-^ tai tu 
nepriklausai.

Jeigu draugai nemėgsta tavo kava- 
lierio — tai beveik esi išmesta iš grupės.

Ūkio skyrius. 

Valgyklose. Foto: Paulius Mickus.

O ir jeigu nesi graži (ar gražus) ir popu
liari — tai yra labai sunku priklausyti 
prie "geros grupės". Su tokiais sunku
mais, niekas nelabai to ir nori.

Šiandieniniame gyvenime mums 
visiems sunku. Jauniems gal daugiau ne
gu vyresniems, bet visiems sunku. Yra 
labai sunku būti kukli lietuvaitė, nes ne
galėtų priimti modernišką gyvenimą. 
Žmonija niekad nepasikeis, nei dabar, 
nei vėliau.
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STOVYKLOS
NUOTRUPOS

Jeigu pirmomis stovyklos 
dienomis vakarai buvo apsiniaukę, 
tai paskutiniosiomis buvo progos j 
žvaigždes ir planetas ’ žiūrėti.
Vilkiukai prie ežero erdvės išėję iš 
m iškuot ošdavo pastovyklės j vėsoką 
vakarą, glaudėsi arčiau vienas kito ir 
vadovų. . . ir pradėjo snausti. 
Žvaigždės žiūrėjo, kaip jie šliumpu 
pumpu į palapines. . .

Kelios jaunos geltonšlipsės po
lietingos nakties atėjo į Seserijos 
pastovyklės virimo aikštelę padėti 
ugniavietes paukštytėms paruošti. 
Visos malkos permirkusios, šlapios, 
o jaunos sesės sugebėjo tris ugnis 
užkurti, kad paukštytės galėtų pietus 
išsivirti. . .

Pagrindiniame Brolijos takelyje 
iki valgyklos buvo išdėtas gamtos 
takelis — keliasdešimt užrašų apie 
naudingus — valgomus ir vaistinius 
augalus, kaip ir apie kibųjį arba 
gabeninį žagrenį (poison ivy), kuris 
turbūt buvo dažniausiai užtinkamas 
augalas stovyklos miškuose. . .

Kiekvieną rytą visus prikėlė ir tris 
kart per dieną garsiakalbiu valgyjdon 
šaukė raštinėje dirbanti sesė Virginija 
Juodikytė. Turbūt grįžę namo 
jautėme, lyg kažko trūksta. . .

Stovyklos slaugė ps. Julija 
Taorienė sugebėjo lakstyti po visas 
pastovyklės, ne tik priiminėti 
stovyklautojus ambulatorijoje prie 
stovyklos pagrindinių vartų. Radijo 
siųstuvai kiekvienoje pastovyklėje 
padėjo suderinti pirmąją pagalbą, 
programas, išspręsti ypatingus 
klausimus. . .

Didysis stovyklos laužas buvo 
dviejų aukštų — piramidė su dviem 
laužais. Tik kai kurie prityrę 
stovyklautojai pastebėjo, kad buvo 
uždegtas apatinis laužas, vietoj 
pradėjus nuo antrojo, kurio kren

tančios žarijos uždegtų pirmą, ir 
ugnis ilgiau šviestų. . .

Stovyklos krautuvėlė ir paštas 
buvo mėgstama vieta. Paštininkai 
v. s. Stasys Ilgūnas ir v. s. Vladas 
Bacevičius parūpino oficialų 
Tautinės stovyklos stoties 
antspaudą, pridėdami dar kitus 
lietuviškus antspaudus. Paštininkų 
pasakymu stovyklautojai gan daug 
išsiuntė laiškų bei atvirukų. Buvo 
išpirktos visos plunksnos su TS įrašu, 
kaip ir marškinėliai, metaliniai 
ženkliukai. Dabar visi laukiame TS 
vaizdajuostės. . *

Stovyklos laikraštėlio išėjo penki 
numeriai, gausiai iliustruoti. Taip 
skubiai būdavo atspausdintas 
spaustuvėje, kad apie įvykius.buvo 
galima sužinoti beveik dar jiems 
neįvykus. Ir pasiskaityti įdomių ir 
nuotaikingų įspūdžių. . .

Stovyklos amerikietis kapelionas 
pasakoja, kad tos srities skautai 
daugybę metų stovyklaudavo senoje 
vietoje, dauboje tarp kalnų, ir tik 
dvejus metus šioje naujoje 
stovyklavietėje. Dar dabar turi išm
okti apie skirtingą klimatą, audras ir 
vėjus, kurie vis palapinių suplėšo. . .

Stovykloje valgėme dviem 
pamainom, o savaitgalį — trimis. 
Visiems taip smagu būna kalbėtis, 
susitikti, kad garsiakalbiu tekdavo 
pirmą pamainą išprašyti, kad būtų 
galima stalus antrajai pakloti. ...

Jūrų skautės išdėjo Seserijos 
gamtos takelį nuo paežerės - iki- 
pastogės per pušyną. Nors buvo 
sausa vasara, dar buvo galima rasti 
juodaviečių, bet laukinės vynuogės 
dar nebuvo prinokusios. . .

Brolijos dienai s. Vytautas Dilba 
pagamino Kunigaikščių šalies 
antspaudus — penkių spalvų. 
Stovyklautojai apėjo penkias 
programines stotis ir gavo po dalį 
viso vaizdelio, užantspauduoto 
stovyklos leidinėlyje. . .

Stovyklavietės prižiūrėtojai 
rūpestingai sekė vandens bokšto ir 
pompų darbą. Kai degdavo raudona 
mirkčiojanti šviesa, vandens lygis jau 
krisdavo. Karštomis dienomis 
raudonai švietė rytą ir vakarą, o orui 
atvėsus visi atsiduso, kad stovyklai 
vandens užteks.
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STOVYKLOS
„SVEČIAI”

Skaučių ir skautų stovykloje 
„svečių” nėra — jei esi skautas, 
skautė, ten ir priklausai, ypač įsi
jungdamas į stovyklos gyvenimų. 
Tačiau JAV-se viešėjo daug lietuvių 
skautų ir skaučių iš kitur: iš Anglijos, 
Argentinos, Australijos, Brazilijos, 
Kanados ir V. Vokietijos.

Didžiosios Britanijos buvo net 20 
stovyklautojų, kurių septyni buvo 
viena Canty šeima. Šie Škotijos 
lietuviai sudaro varinių dūdų 
orkestrų, kuris grojo prie laužo, 
Trakų pilies vakarą, per pamaldas. 
Penki Canty, šeimos vaikai groja 
giesmes, tautinius šokius, dainas ir 
maršus, kaip per stovyklos iškilmes 
rugpjūčio 21 d. Jų grojimas nebuvo 
staigmena, nes kai repetavo lauke, 
buvo galima per visus septynis kalnus 
girdėti (stovyklavietė vadinasi 
’’Seven Ranges” — septynios kalvos.

Iš Anglijos dalyvavo s. Vincent 
O’Brien, kuris prie laužo visus mus 
mokė dainuoti dainelę „Mes esame 
lietuviai, tikri lietuviai”. Sesė Gas- 
perienė, apsisiautusi laužavedės 
antklode, dažnai pravedė dainas ir 
prie laužų programų dirbo.

Australijos dalyvių — trylika. 
V. S. FIL. Algimantas Žilinskas 
stovyklavo su akademikais, v. s. 
Balys Barkus trumpiau stovykloje 
buvo. Prityrę australiečiai skautai 
vyčiai praturtino šią pastovyklę.

Iš Argentinos buvo trys 
jaunuolės, kaip ir iš Brazilijos. 
Nevisos yra skautavusios, nes Argen
tinoje šiuo metu nėra lietuvių skautų. 
Tačiau jau rado pažįstamų iš šokių 
šventės r Vasario 16 gimnazijos, ir 
įsijungė į stovyklos užsiėmimus.

Sutinkame svečius ir viešnias

Nuotraukos Remigijaus Belzinsko
Margiriopastovyklės skautai vaidina Pilėnų ginimą

„Tikrų” Vakarų Vokietijos — 
Vasario 16 gimnazijoje 
besimokančio Vokietijos lietuvių 
jaunimo nebuvo, tačiau buvę ar 
dabartiniai gimnazijos mokiniai iš 
JAV, P. Amerikos ir Kanados jautė 
ypatingą ryšį savo tarpe. Jie mokėjo 

prisidėti dainuodami kaip vienetas, o 
ypatingai — pravesdami Juodojo 
kaspino dienos apeigas.

Žinoma, savaitgalį buvo gal 200 
skautų ir skaučių, ir dar daug kitų 
svečių bei lankytojų, kurie ištisas 10 
dienų negalėjo būti.
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STOVYKLOS
PAPUOŠIMAI

Be didelio užrašo — sveikinimo 
prie stovyklos vartų, tuojaus šalia 
takelio pas akademikus matėsi visų 
šakų didžiuliai simboliai — rūtelės, 
lelijėlės, kregždutės, vilkas, sustatyti 
ant kalniuko. Dešinėje — tvarkinga 
stovyklos vadovybės pastovyklė su 
vėliava. Dešinėje — „Močiutės 
pasakos” pastovyklė šeimoms, 
kurios vartai buvo žemi, pagal 
jauniausiųjų stovyklautojų amžių, 
apkaišioti sausomis gėlėmis ir 
žievėmis.

Einant prie valgyklos aukštai 
kairėje — Brolijos trijų dalių bokštas, 
kuriame plevėsuoja Gedimino stulpų 
ir Vyčio vėliava. Iš tolo dešinėje tarp 
abiejų ežerėlių pylimas, kuriuo 
Seserija atžygiuoja valgyti. Prieš pat 
pušynėlio kalnelį — Seserijos vartai, 
apkabinti pintais papuošimais, ir 
tarp medžių išdėtos Seserijos tuntų 
bei vietininkijų gairės.

Žinoma, kiekviena pastovyklė 
turėjo savo vartus — tai lietuviška 
tradicija. Prie skautų pastovyklės 
vartų įkalti, dešimt stulpų su skauto 
įstatų įrašais. Prie Brolijos 
vadovybės — gražiai išdrožtas 
Skirgailos pavadinimas. O skautai 
vyčiai, būdami vyresni ir patyrę, net 
dvejus vartus savo stovyklavietės 
viduje — Aukštaitijos ir Žemaitijos, 
o dar prieš į jų stovyklavietę įeinant 
— didžiulius, aukštus vartus.

Seserijos vėliavų aikštėje — 
tradicinis papuošimas iŠ samanų, 
akmenėlių, konkorėžių. Brolijos 
susirinkimo vietoje — keliasdešimt 
stulpelių su istorinėmis Lietuvos 
vėliavomis.

Skautininkių pastovyklė. . .„Žara”.

Skaučių vadovės Foto: Paulius Mickus.

Jaun. skautės — paukštytės VII-je Tautinėje stovykloje.
Nuotr. Gintarės Kerelytės-Thaus
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Tautinėje stovykloje užėjo didelė ir 
baisi audra. Sesės skautės greitai 
banndė surišti palapines, bet nespėjo. 
Mūsų viršininkės pavaduotoja Dalia 
J., bandė apsaugoti palapines su 
plastmaste. Bovome gerokai 
nugąsdintos. Labai daug žaibavo, 
griaudė ir pūtė smarkus vėjas. Beveik 
visos palapinės sugriuvo arba 
suplyšo. Čia atskubėjo pagalbininkai 
ir vėl atstatė vėjo sugriautas 
palapines. Teko daug džiovinti 
peršlapusius drabužius. Galima 
sakyti, kad mes tikrai ’’išgyvenome 
Tautinę stovyklą”. Esame labai 
dėkingos visiems mums pagerė
jusiems. Ramunė Bakauskaitė

Gražina Tulauskaitė

KAI JAUNA BUVAI

VISOS pievos tau žydėjo, 
Sekė pasakas šilai, 
Tau linksmai dainavo vėjai, 
Kai jauna buvai.
O svajot išmokė jūra 
Ir žvaigždėti vakarai — 
Tavo širdį jie užbūrė, 
Kai jauna buvai.
Gulbės, tvenkinys ir tiltas, 
Mėnuo, jūra ir laivai — 
Viskas širdyje sutilpo, 
Kai jauna buvai.
Meilę būrė tau ramunė, 
Laimę piršo dobilai. . . 
Ir dabar širdim ten būni, 
Kur jauna buvai.

Apsitvarkymas seserijoje po audros. Foto: Paulius Mickus.
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MOKYKLOS
SUSIRINKO

Gintaro ir Ąžuolo vadovų 
mokyklų nariai bei instruktoriai 
dalyvavo sueigoje Brolijos 
laužavietėje, už pušyno nuo skautų 
vyčių pastovyklės. GVM ir ĄM 
vadovai v. s. Gilanda Matonienė ir 
v. s. Romas Jokubauskas vadovavo 
linksmai ir nuotaikingai programai.

Sustoję skiltimis, sušuko savo 
šūkius, ypatingai iš paskutiniųjų 
kelių vadovų ir vadovių stovyklų, 
prisimindami nuotykius, įtampą, 
draugystes ir džiaugsmą. Sudainavo 
mokyklų dainas, kurių sesių daina 
visuomet geriau pavyksta.

Abiejų mokyklų instruktoriai 
pasakė, kiek metų yra prie šios 
programos prisidėję, o sesės buvo 
apdovanotos gintaro gabalėliais, 
broliai — s. Broniaus Naro 
išdrožtomis gilėmis, po vieną už 
vadovavimo metus. Nuotraukų 
parodėlė padėjo visiems iš naujo 
viską išgyventi, ir visa eilė jaunų 
vadovų, išpildžiusiu visus 
reikalavimus, gavo savo mokyklų 
pažymėjimus ir ženkliukus.

Net ir šventiška sueiga neapsieina • 
be lavinimosi, todėl buvo ir pašn
ekesys su uždaviniais mišriais 
būreliais.

Miško ženklo arba Gilvelio 
dalyviai taip pat susirinko kiemelyje, 
sutvarkytam kaip MŽ stovyklos 
aikštelė. Pakelta vėliava, iškeltos 
gairelės kiekvieniems metams, 
kuriais lietuvių skiltis ar skiltys 
amerikiečių MŽ kursuose dalyvavo 
nuo 1977 m.

Kiekviena, skiltis — Lapinų, 
Bebrų, ir visos kitos sudainavo savo 
dainas. MŽ lietuvių vadovas v. s. 
Česlovas Kiliulis įteikė sulietuvintą 
MŽ ženklelį — trispalvę prie kirvio ir 
kelmo. Sesė Laima Kiliulienė prav
edė žvėrelių garsų žaidimą — 

uždavinį. Ir, kaip visada, vaišės, 
užkandžiai.

Jau tiek išauginta MŽ baigusių ir 
instruktorių, kad beveik pajėgtume 
grynai lietuviams tuos pąsaulio 
skautų vadovų aukščiausius kursus 
pravesti.
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Kai tik sovietų kariuomenė 
okupavo Nepriklausomą Lietuvą 
1940 metų viduryje, Lietuvos Skautų 
Sąjunga buvo uždrausta ir jos 
nuosavybė atimta. Priežastis - 
skautiška mintis, ideologija 
nesutapo su komunistine tvarka ir 
tikslais. Lietuviai skautai atsikūrė 
Vakarų Europoje tuoj po karo, 
išsisklaidė po įvairias šalis. Prieš 
keletu mėnesių buvome susirinkę jau 
penktą kartą Į Tautinę stovyklą toli 
nuo Lietuvos.

Sovietinė valdžia įsteigė 
’’pionierių” organizaciją, vienintelę 
visiems vaikams, su komunistine ir 
sovietine ideologija. Daug jos veiklos 
panaši j skautų — stovyklos, 
kaklaraištis (tik raudonas), 
žaidimai, darbeliai.

Dabar, po 48 metų, prisiminta 
skautai ir pradėta svajoti apie jų 
atgaivinimą. Net ir stipriai cen
zūruojamoje spaudoje pasirodo 
staripsnių skatinančių skautų 
veiklos atgaivinimą.

Nuotrauka
Dr. Vytauto 
Bieliausko.

Lietuvos skaučių vėliava, išsaugota okupacijų metais, 
buvo iškabinta greta Savanorių kūrėjų ir tautinės vėliavų 
Vilniuje, Sporto rūmų saėje, Lietuvos Persitvarkymo 
sąjūdžio atstovų suvažiavimo metu, spalio 22-23 
dienomis

g te ggtatfaiBBBII'HteBHIiilMBKf BTBTT'g'B'E'g'ry B M'tf g'tf'M'B'W H'B'W H B H K M H S

VH-je Tautinėje stovykloje Jūros dieną vainiko nuleidimu pagerbiami žuvę gelmėse. Jurų budžiai 
padeda nuo kranto nustumti valtį su sesėmis, pasiruošusiomis plukdyti vainiką į ežero vidurį.

Nuotr. Br. Juodelio
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KAROLIAI. Jeigu smulkūs 
karoliai nubyra ant žemės, juos 
surinkti galima muilą per grindis 
patraukiant.

BUTELIUKAI. Kad klijų, nagų 
lako ar kiti (nevalgomų daiktų) 
buteliukai lengviau atsidarytų, pirma 
dangtelio ar buteliuko gvintus muilu 
pabraukti.

ŽVAKĖS. Kad žvakės nerūktų, 
žvakės visą išorę apdengti muilo 
burbulais, bet paties knato neliesti.

VIRVĖS. Kad ištemptos virvės 
neatplaišėtų ar nevienodai 
neišsitemptų, kartais šlapiu muilu 
perbraukti.

STALČIAI. Patrynus stalčiaus 
bėgius muilu, lengviau stalčiai slysta.

AKINIAI. Kad akiniai šaltame 
ore neaprasotų, abi puses muilinu 
vandeniu sudrėkinti ir tada nusausin
ti.

NAGAI. Jeigu dirbi su dažais, 
laku ar kitu daiktu, kuris už nagų 
užkliūna, pirma nagus per muilą 
patraukti. Vėliau, plaunant rankas, 
muilas irgi išsiplaus.

KILIMAS. Kad kilimo siūliukai 
pakraščiuose būtų tiesūs, truputį 
nerangius siūliukus ar kutus per
traukti šlapiu muilu. Tas pats «u 
juostų galais.

PADANGOS. Plaukinėti 
padangos ar kiti pripučiami žaislai 
kartais prakiūra. Visą ištepus muilo 
burbulais galima greitai skylutę 
surasti, jei oras išeina.

RAKTAI. Jeigu raktas sunkiai į 
užraktą įkišamas, raktą pirma muilu 
patepti.

RANKDARBIAI. Muilą galima 
pjaustyti ar drožinėti skulptūroms.

VEIDRODŽIAI. Kad 
prausyklos veidrodžiai neaprasotų, 
aptepti muilinu vandeniu ir 
nublizginti.

SRAIGTAI. Kad sraigtas ar vinis 
geriau į kietą medį lįstų, pirma 
perbraukti per muilą. (Sraigtas yra 
„šriūbas”).

KVAPAI. Kad drabužiai 
stalčiuose ar dėžėse neturėtų puvėsių 
kvapo, įdėti muilo gabalėlius (kai 
muilas permažas naudoti).

DAŽAI. Prieš dažant, durų 
rankenas, stiklus ar kitas nedažomas 
dalis apdengti muilo burbulais — 
muilo skysčiu. Nudažius sieną ar 
baldą, užtiškę dažai kartu su muilu 
nusiplaus.

ADATOS. Adatos, žiogeliai ir 
kiti panašūs įrankiai lengviau pro 
medžiagas pralįs, jei bus pirma muilu 
patrinti.

ŽIEDAI. Jeigu žiedą sunku 
nuimti, pirštą virš žiedo ir žemiau 
žiedo pamuilinti.

NAUJA VIRVĖ. Naują virvę 
suminkštinti galima ją 5 min. 
muiliname vandenyje pamirkius.

PJŪKLAS. Abi pjūklo puses 
muilu apdengti. Lengviau pjaus.

GRINDYS. Jeigu medinės grin
dys girgžda, plyšiuose įspausti 
drėgno muilo gabaliukus.

MAŽOS VYNUTĖS AR 
BLAKĖS. Jeigu reikia įkalti mažą 
vinutę ar „blakę”, plaktuko galvutę 
apmuilinti, kad vinutę palaikytų, kol 
įkalsi.

SIŪLAS. Lengviau karolius ant 
siūlo verti, jei siūlo galas pirma 
pavilgomas muiliname vandenyje, 
išdžiovinamas (ir sukietėja).

VARVEKLIS. Kad gėlėms 
laistyti indas nevarvėtų ant baldų ar 
grindų, lūpelę pirma muilu patepti 
(kaip šeimininkės patepa pieno ar 
grietinės indelio lūputę sviestu).

TRAUKTUKAS. Jeigu 
trauktukas nevikriai juda, uždarą 
pertraukti muilu, tada atitraukti ir 
vėl užtraukti. „

SIENOS. Kad kalkėmis 
baltinamos sienos truputį blizgėtų, į 
penkis galionus kalkių skysčio 
įmaišyti vieną galioną karšto 
vandens, kuriame išleistas svaras 
muilo.

VEIDAS. Su muilu galima ir 
praustis!

10

10



KALĖDŲ
LEGENDOS APIE

GYVŪNUS

Kalėdiniai pasakojimai papildo ir 
kitaip išreiškia Kristaus atėjimo 
šventės reikšmę. Kai prakartėlė 
paplito Europoje. ..apie XII-XIII 
šimtmetį, iš karto prie Jėzaus, Mari
jos ir Juozapo statulėlių buvo 
pridėtas jautis ir asiliukas, pritaikant 
Senojo Įstatymo vaizdą Kristaus 
gynimui. Įvairių tautų legendos kaip 
tik ir liečia žmogui naudingus ar 
mielus gyvulius.

Kaip žinome, lietuviai pasakoja, 
kad Kalėdų vidurnaktį gyvuliai 
kalbasi. Kitur Europoje tikifna, kad 
Kalėdų dieną bitės niūniuoja 
kalėdinę giesmę, ir todėl prie avilių 
prikabinamos žalios šakelės bitėms 
linksmų šv. Kalėdų palinkėti.

Tarp indėnų pasakojama, kad 
prieš Kalėdas viso pasaulio stirnos ir 
briedžiai priklaupia Dievo Dvasiai 
pagarbinti, ir visi žiūri į dangų 
aukštyn.

Ispanijoje visiems galvijams 
duodama švaraus šieno guoliui ir visą 
kalėdinį laikotarpį daugiau ėdalo ir 
vandens, nes manoma, kad kątįk 
gimusį Jėzų šildė karvių ir jaučių 
šiltas kvapas.

Vokietijos alpėse manoma, kad 
kūčių naktį karvės kalba, bet žmogui' 
nuodėminga jų klausytis, ir gali 
ištikti nelaimė asmenį, kuris net 
stengiasi jų pokalbį išgirsti.

Kartą Vokietijos kalnuose per 
kūčias buvo baisi pūga, kuri nuvertė 
visus medžius, išskyrus egles. Kai 
išsigandę paukščiai pabudę per audrą 
triukšmavo, eglutės juos pakvietė 
pasislėpti savo šakose. Todėl dėkingi 
paukščiai tą pačią metų dieną 
linksmai čiulba

11
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12

YRA šalis, kur upės teka 
Linksmai tarp girių ūžiančių, 
Ir meiliai tarpu savęs šneka 
Prie giesmininkų vieversių. 
Ten prakaitas aplieja žmones 
Prie vasaros sunkių darbų 
Ir prastas parėdas marškonis 
Apdengia sąnarius visų.
Bet tave meiliai pavaišina, 
Kaip tik nueisi j svečius, — 
Ten tave myli, valgydina, 
Kiek tiktai leidžia išteklius. 
Ir grakščioąjtos šalies merginos 
Ten žydi vis kuo no puikiau... 
Šalis ta Lietuva vadinas. 
Bet aš — neilgai ten buvau... 
Atsimenu, kada į guolį 
Saulutę prašo vakarai, 
Ir gieda lietuviai varguoliai, 
Nes pabaigti dienos darbai... 
Kaip tąsyk mergos veidą skaistų 
Prie rūtų lenkia kvepiančių, 
Dainuodamos jas'meiliai laisto, 
Lelijų skinas žydinčių.. . 
Atsimenu, kaip vakars šiltas 
Po vasaros kaitrios dienos 
Ir oras, ramumu išpiltas, 
Nenoroms traukia prie dainos... 
Kaip tąsyk varpas sunkiai gaudžia 
Ir užgirdėt toli, toli. . .
Seniai jau paukščiai medžiuos 

snaudžia,
Bet pats užmigti negali. . . 
Kaip upės vandens, mintys teka, 
Idėjos reiškiasi galvoj;
Gamta su tavim, rodos, šneka: 
„Gražu, gražu mūs Lietuvoj“... 
O, tėviške! koks mielas kraštas, 
Kurio taip netekau ūmai, — 
To neišreikš nė vienas raštas, 
Tai pasakys vieni jausmai...

12



tau,VADOV
UGDOME 

SUMANUMĄ
2. PIRMOJI PAGALBA:
— Kai komanda pasiekia stotį, 

staiga ištinka „nelaimė”: žmogus dar 
liečia jį „nutrenkusią” elektros vielą, 
arba kątik „įsikirto” koją,

— Žmogus lūžusia koja, bet 
sunkiai prieinamoje vietoje, pvz. 
medyje, ant uolos, urve. Reikia 
iškelti į saugesnę vietą.

— Komandos vadovas ar vadovė 
„lūžusia” koja, o visi kiti trys 
komandos nariai — nemato (užsirišę 
akis). Reikia tvarstyti koją ir vadovą 
trumpu kliūčių takeliu nunešti, pvz. 
per upelį, tarp krūmų.

— Paklydo- mažas vaikas- 
(naudoti lėlę). Komanda turi plotą 
išdėstyti kvadratais ir tvarkingai 
sujieškoti.

— Visi keliauja pilnai apsirengę ir 
nešini kuprinėmis, kai prieina ežerą, 
kur tuo pat metu įkrenta (taip pat 
apsirengęs) asmuo, šaukdamas 
„Gelbėkit!”

— Didelė palapinė ar būda pilna 
dūmų (nuo rusenančios žolės ar 
lapų). Skautai turi įeiti, išgelbėti 
„sąmonės netekusį” asmenį.

—- Pora žmonių laikosi apversto 
laivelio. Skautai turi vandenyje 
laivelį ištuštinti, apversti ir visus 
saugiai ligi kranto atplukdinti.

3. PIONERIJA

— Virš griovio ar upelio nutrūko 
vienos virvės tiltelis. Reikia pataisyti!

— 5 metrų rato viduryje yra 
popierėlis su kito uždavinio 
nurodymais. Komanda turi popierėlį 
asiimti, į rata neįeidama.

Vadovų būrelis Tautinėje stovykloje

— Paduodama 2 m ilgio virvė, 
kurią reikia pertraukti be įrankio, o 
grynai įtampa.

— Pastatyti prietaisą visiems 
keturiems žaidėjams 1 m virš žemės 
iškelti. Be surišimų!

— Statinė beveik pilna vandens, 
vos plūduriuoja ežere ar upėje 
stačiais kraštais. Reikia ištraukti į 
krantą.

— Dvi virvės ištemptos 
lygiagrečiai su 2 m tarpu ir 3 m virš 

■žemės. Visa komanda turi per virves 
persikelti, nepaliesdama nei virvių, 
nei žemės.

— Iš gamtos dalykų surasti būdą 
pripildyti 20 litrų (5 ar 10 gal) indą 20 
m nuo vandens, to indo nepajudinus.

— Reikia pastatyti prietaisą 
tuščią 20 1 statinėlę nuleisti į ežerą 
(užtvanką, upę ar kt ), pripildyti ir į 
krantą iškelti.

— Pastatyti skautišką pionerijos 
įrengimą, kurį galima perkelti, pvz. 
bokštelį, vėliavoms stiebą) į kitą 

vietą. Surišę perneša kitur.
— Trys pagaliai, du gretimi 

medžiai. Reikia visus iškelti 6 m nuo 
žemės. Joks žaidėjas nebegali žemės 
paliesti, kai visi jau nuo žemės 
pasikelia. — - —

— 20 litrų (5 ar pn. galionų) 
statinėlė ar indas pilnas vandens. 
Reikia nunešti 100 metrų, bet niekas 
negali arčiau negu 1 m prie statinės 
prieiti.

— Persikelti per upelį visai sausai 
— ir asmenys, ir daiktai nesušlampa.

4. MATAVIMAI IR 
PASTABUMAS

— Kiek litrų per minutę 
praplaukia upelyje ar krenta per 
krioklius?

— Popierinė dėžė atdaru 
dangčiu. Šone — viena skylutė, 
priešingoj sienelėje įklijuotas 
paveikslas. Kiekvienas žaidėjas gali 
30 sekundžių per skylutę žiūrėti. 
Tada visi stengiasi nupiešti matytą 
paveikslą.
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— Apskaičiuoti pastato ar 
kalnelio tūrį. .

— Apskaičiuoti vandens kiekį 
užtvankoje, ežere.

— Atpasakoti, ką stoties vedėjas 
ar vedėja nešiojo pereitoje stotyje.

— Sustatyti kažkokį prietaisą 
laikui nustatyti 10% . tikslumu, 
naudojant vandenį ar smėlį.

— • Pagaminti svarstykles čia 
padėtam maišui pasverti. Komandai 
reikia duoti žinomo svorio daiktą 
svoriams palyginti.

— Smėlėtoje (ar snieguotoje) 
vietoje išdėstyti pėdsakus. Reikia 
sugalvoti, kas ten galėjo įvykti.

ŽEMĖLAPIS

— Ketveriukė ar pora turi eiti 
pagal kompaso krypčių nurodymus 
maždaug 500 m ir pabaigoje įkalti 
kuoliuką. Kelias būtinai turi eiti per 
klitftik, pvz. upelį, ežerą, aviečių 
aikštelę. . .)

—Grupelei duodama 2 m ilgumo 
permatoma plastikinė žarna ir 
spalvotas vanduo. Uždavinys — apie 
kalvą ar uolas atžymėti to paties 
aukščio ruožą.

— Pradžios vietoje nubrėžta 
linija (ar ištempta virvė), kurios ilgis 
ir kryptis žinomi. Iš čia tenka nueiti 
pagal keletą nurodytų krypčių ir 
nuotolių — be kompaso.

— Savo gamybos žemėlapyje 
pažymėti tiksliai, kur yra šeši išvar
dinti daiktai, pvz. ypatingas medis, 
akmuo, tiltelis ar kt.

Vieno kv. km plote išdėstoma 12 
lapų ar lentelių su skaičiais. Koman
da gauna žemėlapį, kuriame 
sužymėtos lentelių vietos. Po 5 min. 
planavimo, per 10 min. turi aplankyti 
kiek galima daugiau šių 12 stočių.

— Naktį grupelė turi visai tiesiai 
nukeliauti nustatyta kryptimi tam 
tikrą nuotolį.

— Žemėlapyje parodomos dvi 
vietos, o grupė turi atrasti geriausią 
kelią tarp tų dviejų taškų. Jeigu 
įmanoma, savo sugalvotą kelią patys 
pereina, gamindami ir pataisydami 
žemėlapį.

STOVYKLAVIMAS

— Uždegti ugnelę be degtukų. 
Galima titnagu, pagaliukais ar net 
padidinimo stiklu.

— Surinkti geriamo vandens iš 
augalų (lapų, šakų, žolės. . .)

— Visi turi 2 m aukštumoje nuo 
žemės pernakvoti.

— Pagaminti lapinę iš gamtoje 
randamų daiktų ir joje pernakvoti.

— Padirbti spąstus mažam 
žvėreliui ar paukščiui — bet tokius, 
kurie gyvūnėlio nesužeistų.

— Taip susitvarkyti, kad 
pusryčius būtų galima išvirti iš lovos 
neišlipus.

— Pastatyti stovyklos vartus ar 
vartelius, kuriuos būtų galima iš savo 
palapinės atkelti (atidaryti).

— įrengti prietaisą, kuris 
nustatytų laiką pagal saulę.

v. s. V. Bražėnas praveda
,,Atgimė tėvynė”

— Būrelis gauna maišelį sveikų 
grūdų (kviečių, kukurūzų). Reikia 
iškepti duoną. Naudoti tik gamtoje 
randamas priemones.

— Kai būrelis į stotį atvyksta, 
penkias minutes nejudėdami sėdi ir 
planuoja. Tada užrišamos visų akys, 
ir grupė pastato savo palapinę.

v. s. FU. Damauskas kalba 

akademikam.
Foto: Paulius Mickus.

— Sugalvoti ir sustatyti naudingą 
skautiškos stovyklos įrengimą.

— Iš. plastikos lakštų, lipnios 
juostos ir kartono gabalų nakčiai 
pasigaminti pastogę.

— Būrelis randa visokios 
medžiagos pilną maišą, ir turi 
pasigaminti sau drabužius.

— Visokių liekanų, virvelių, 
medžiagų — ir kiekvienas būrelis turi 
pasiruošti savo daiktus nešti be 
(pirktų) kuprinių.

— Vtena pusė būrelio turi per 500 
m nuotolį perduoti žinią kitai 
komandos pusei be garso.

ŽAIDIMAI IR PRAMOGOS

— Būrelio nariai turi vienas kitą 
pamaitinti,: pvz., maitintojas 
užrištomis akimis; metro ilgumo 
šakutė, šaukštas, peilis; naudojant 
neįprastinę ranką.

— Papuošti tortą.
— Iš gamtos daiktų pagaminti 

menišką darbelį, kūrinį.

2
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— Sugalvoti ir parodyti cirko 
pasirodymą, kuriame būrelio nariai 
būtų cirko gyvuliai ar žvėrys. ,

— Trijų metrų rate skardinė, 
netoli jos keturi daiktai, kurie stovi 
(pvz. dideli sraigtai, vamzdelis. . .). 
Stiprios gumelės, virvučių ir 
pagaliukų pagalba grupė turi keturis 
daiktus į skardinę sudėti, neidama j 
nubrėžtą ratą.

— Iš gamtoje randamų daiktų 
pagaminti muzikos instrumentą ir 
juo pagroti atpažįstamą melodiją.

— Ištempti virvę pro medžius, 
krūmus, aplink akmenis ir kt. 
Uždavinys: pernešti ant virvės paka
bintą kibirėlį ar puodą, pilną vandens 
(neišpylusl).

— Didelė (50 galionų, 200 1) 
statinė, kurioje apie 20 skylių 
šonuose. Reikalinga perpildyti 
statinę vandeniu (padėti keturi 
kibirai). Paslaptis: kai kurie nariai 
skyles pirštais užkemša.

— Pagaminti būrelio gairelę, 
sugalvoti šūkį ir dainą.

— Dvi komandos tuo pačiu metu 
pradeda statyti prietaisą, kuris šauna 
vandens pilnus balionus. Pirmoji 
prietaisą sustačiusi jau gali pradėti į 
ki’ą šaudyti.

— Sugalvoti, kaip būrelio 
vadovas ar vadovė gali sausas pereiti 
per vandenį, kai duodamos dvi oru 
pripildytos padangos gumos.

— Sekančiams uždaviniams 
nurodymai yra užkimštame butelyje, 
kuris plūduriuoja ežerėlio ar prūdo 
viduryje. Butelį atsigabenti 
nesušlapus.

— Būrelis turi sunkų ir didelį 
daiktą per kliūtis pernešti. Kadangi 
dėžėje yra dūžtantys daiktai, reikia 
nešti atsargiai. Ant dėžės priklijuoti 
balioną.

VII-je Tautinėje stovykloje susitikę maloniai šnekučiuojasi vyskupas ir du 
buvę LS Brolijos Vyriausi skautininkai. Iš k.: v.s. fil. Eugenijus Vilkas, 
vyskupas s. Paulius Baltakis ir j.v.s.fil. Bronius Juodelis.

TIESIAI Į TIKSLĄ.
Žaidėjų skaičius: 3—10. Amžius: bet koks. Žaidimo vieta: 

aikštė. Žaidimas lavina: orientaciją.
Viename aikštės gale pažymima tiesi pradmės li

nija. Priešais jos, už kokių 10 m, yra įsmeigta lazda 
ar nubraižytas apskritimas. Žaidėjai paeiliui sustoja 
ant pradmės linijos prieš lazdą, pasižiūri į ją, po to 
jiems užrišamos akys. Užrištomis akimis žaidėjai turi 
prieiti prie lazdos, jos nepaliesdami, ir padėti kuo 
a čiausia prie jos kokį nors daiktą (pav., akme
nuką). Lazdą palietęs žaidėjas pralaimi. Laimi 
tas,' kas savo daiktą padeda arčiausia prie lazdos. 
Žaidėjai prie lazdos eina paeiliui.

Variantas: Žaidžiama dviem lygiomis komando
mis. 25—50 m nuo pradmės linijos ant žemės nubrai
žomi du apskritimai. Atstumas nuo jų iki pradmės 
linijos vienodas, o tarp jų — kokie 10 m. Komandos 
sustoja ant linijos, kiekviena prieš savo apskritimą. 
Iš komandų rŠeina po vieną žaidėją, jiems užrišamos 
akys, ir jie eina prie savo apskritimų, stengda
miesi kuo arčiausia prie jo padėti savo daik
tą. Jei žaidėjas paliečia apskritimą, priešingai ko
mandai duodamas taškas. Jei abu žaidėjai padeda 
daiktus prie apskritimų, taškas duodamas tai ko
mandai, kurios žaidėjo daiktas guli arčiau apskriti
mo. Po pirmos poros eina kita ir taip toliau. Laimi 
daugiausia taškų surinkusi komanda.
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krypties
rodyklė

srovės riD
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xuiKiis^ greičių dezez 
pavara 

sankaba
ašis

gazolino bakas

sirena

greitmatis pusąšis 
greičiomatis

akumulia 
torius

duslintuvas 
kordano 
velenas

išmetamasis 
lingė vamzdis

diferencialas

alyvos filtras
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Aeratorius 
dujiklis, 
karbiuratorius

žvakė

aušifituvas
radiatorius

vidaus degimo
variklis

stabdys
/ratų plokštės/

amortizatorius

SENA PATARLĖ AMŽINAI NEPASENS
* Nuvargęs tai ir ant šiaudo suklumpa.
v Vieni ginas nagais, kiti - ragais.
v Verkia duona, tinginio valgoma.
* Šluotos surištos neperlauš!.
“ Geriau višta katile negu sakalas danguje.
> Kiekviena šeimininkė kitaip puodus maišo.
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Lietuvių vardai žinomi nuo 
maždaug XIII amžiais. Iš pradžių, 
aišku, iš viso pavardžių nebuvo. Dar 
ir šiandien yra žmonių, kurie 
nesivadina pavardėmis, pvz., 
karalienė Elzbieta, popiežius Jonas 
Paulius, kartais kino vaidintojai ar 
dainininkai.

Dalis lietuviškų pavardžių at
sirado ir iš krikščioniškų vardų. 
Kartais pavardė atėjo per kitos 
kalbos naudojamų šventojo vardo 
formą; pavyzdžiui, iš Jonas turime 
Jonaitį, bet taip pat ir Ivanauską (iš 
Ivan), Jančauską (iš Jan), kurie irgi 
kilę iš vardo ,Jonas”, kaip Onušas 
turbūt iš Hans.

Prie pavardžių prisideda ir 
galūnės arba priesagos parodyti, kad 
tas žmogus yra sūnus ano: Petraitis 
yra Petro sūnus. Kitos tokios 
priesagos yra -onis, -ūnas, -ėnas . .-. 
Taip pat turime slaviškų galūnių, 
kurios pasibaigia lietuviškai, pvz., - 
avičius, -evičius, -ickas, -ickis . . . 
Kartais taip nelietuviai raštininkai 
užrašė* vardus, norėdami suslavinti. 
Kartais ir lietuviai taip pasivadino, 
kad galėtų savo vaikus į mokyklą 
siųsti, kai spauda ir mokyklos buvo 
suvaržytos.

PETRAS; Petraitis, Petrikonis, 
Petrauskas, Petravičius, Piekelis, 
Petrulis, Petkus, Petrošius ir labai 
daug kitų. (Po Kazlausko, 
Petrauskas dažniausia lietuviška 
pavardė).

JONAS: apie 500 pavardžių, 
įskaitant Jonušas, Ivaška, Jankus, 
Jonulis, Vaškys, Jančys, Jasiulis.

J U RG IS: J urgelis, J uškys, J uras, 
Juraitis.

MOTIEJUS: apie400 pavardžių, 
tarp jų Matukas, Mackus, Matulis, 
Masys.

GRIGALIUS: Grigas, Girgelė, 
Grigaliūnas, Grinelis, Grigonis . . .

JOKŪBAS: Jocys, Jakštas, 
Jakutis, Jacius, Jakaitis ir 200 kitų.

BENEDIKTAS: Banys, 
Benys . . .

STEPONAS: Čepas, Ceponas, 
Steponaitis, Stepulis . . .

STASYS: Stasiukas, Stasiulis, 
Stokus . . .

LIETUVIŠKOS 
PAVARDĖS

SEBAST1ONAS — Basiulis, 
Basys, Baselis . . .

LUKAS — Lukša, Lukošius, 
Lukšys . . .

SIMONAS — Šimkus, Senlis, 
Simonas, Senkus, Sinkus, Šimėnas 

BALTRAMIEJUS — Bartkus, 
Bartašius, Barčius

BENEDIKTAS — Binka, 
Benekas, Banys . . .

ANTANAS — Antanaitis, An
tanėlis

Daugybė lietuviškų pavardžių 
yra kilusios iš senovės lietuvių vardų. 
Kai lietuviai tapo krikščionimis, 
šventojo vardas; tapo vardu, o 
lietuviškas vardas — pavardė. Šiose 
pavardėse randame veiksmažodžių 
šaknis, rios duoda visam vardui 
(pavardei) reikšmę.
-gail — gailėti
-gel—■ gelti
-gil — gilti
-ged — gedėti, liūdėti 
-geid—. geisti, norėti 
-gin — ginti

MĮSLES:
1. Nei akių, nei ausų,

O aklus vedžioja.
2. Raitas joja, už ausų kojas pasidėjęs.
3. Dieną vaikščioja, naktį žiopso.
4. Raudonas gaidys tvarte gieda.
5. Du broliai gyvena, niekados vienas kito 

nemato.
6. Stovi dvi seselės už kalnelio. Sueit susi

eina, matyt nesimato.
7. Muša muša, o nieko neužmuša.
8. Dešimt dirba, o ką uždirba, trisdešimt 

du suvalgo.
-uup jį mąsjid -g ‘sipjis 2 ‘sX>įb -9 ‘stfenn -g 
‘SĮA11Z9ĮĮ -f ‘Į8ąnq -g ‘ĮBĮUĮ5ĮB ’g ‘tjpznq U

-gird — girdėti
-kant__ kentėti, kęsti
-mant --(išmanus)
-min —• minti, galvoti
-nor — norėti
-rom — (ramus)
-rim —- rimti, būti rimtas
-tat — -.(tauta)
-vais —_ vaišinti
■v,l — viltis, turėti vilties.
•vyd —.•_ i§VySti, pamatyti
Ką reikštųšios lietuviškos pavardės: 
Gedvilas, *Tautginas Mantvydas, 
Vaišnoras, Visgrida, Mantautas, 
Gediminas, Mingaila, Rimvydas, 
Viskanta, Sangailis, Gintautas, 
Daugirdas, Kantautas, Vydmantas, 
Kantrimas . . .?

* * *

Kai kurios lietuviškos pavardės 
kilusios iš pravardžių — kai 

kitiems-žmonėms senovėje krito į akį 
kokia ndrs astaens būdo ypatybė ar 
išvaizda. Keli pavyzdžiai būtų: 
Didžiuliu, Ilgūnas, Kuprys, Mažys, 
Plataliarždis, Trilūpis, Rudys, 
Sauskojis, Žilius, Storpirštis, Burba, 
Peštukas, Greičius, Beojis, Ketr- 
nagis, K iaulažentis, U bagėlis, V ėtrys, 
Šleivys, Piktužis, Tinginys, Puikys, 
Stfropųs.
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LIETUVIŠKU PAVARDŽIŲ KILMĖ

GYVENAMA
VIETA

Pabalys

DAIKTAI

AUGALAI

Rūta

GYVIAI

15

19



MUSŲ PAJĖGOS

Skautybė yra skautybė ber
niukams. Teisybė!- Bet 
neužmirškime, kad maždaug 
penktadalis visų skautų sąjungų 
narių yra suaugę vadovai ir rėmėjai. 
Todėl mums suaugusių pajėgų tikrai 
netrūksta. O vis dėlto sakome, kad 

„mums vadovų neužtenka”. Ar mes 
savo pajėgas veiksmingai panaudo- 
jame?

Kai kurie suaugę nemėgsta 
vilkiukams vadovauti, kiti neturi 
patvarumo kalnuose iškylauti. Per
daug suaugusių vadovauja keliose 
pareigose, tuo būdu perdaug laiko 
praleidžia skautiškiems reikalams ir 
savo pastangas išblaško. Trūksta 
Vadovų — ir ar mūsų vadovai tikrai 
veiksmingi ir pajėgūs?

Reikėtų pritaikyti tris dėsnius:
1) Tinkamas asmuo tinkamoms

pareigoms
2) Vienas asmuo — vienerios 

pareigos, gerai atliekamos
3) Kiekvienas vieneto vadovas 

teturi bent du talkininkus, kad laikui 
atėjus galėtų savo pareigas ramia 
sąžinę sugebančiam asmeniui per
duoti.

Stenkimės taip susitvarkyti, kad 
turėtume pakankamai išsilavinusių ir 
tinkamai panaudotų vadovų, kad 
mūsų vienintelė bėda būtų — ber
niukų stoka.

— D. C. Spry (Wrold Scouting)

A
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DIDIEJI IR MAŽIEJI 
RIEDULIAI

Rieduliai — tai „atriedėję” 
akmenys, randami laukuose, upių 
vagose. Šiuos nuzulintus akmenis 
atnešė ledynai ir tirpdami juos 
paliko. Visi esame girdėję apie 
Puntuką, kuris būdavo Lietuvos 
didžiausias akmuo — tai didžiulis 
riedulys arba riduolis. 1958 m. buvo 
atrastas didesnis. Bet pirma paži
ūrėkime, iš kur ir kaip į Lietuvą šie 
akmenys atriedėjo.

Rieduliai yra kietų uolienų 
nuotrupos, kurios įsimaišė į 
storuosius ledynus, paskutinį kartą 
Lietuvą dengusius iki 13.000 metų 
prieš Kristų. Todėl dauguma 
Lietuvoje matomų akmenų yra 
ledyniniai arba eratiniai, atstumti gal 
1000 km iš šiaurės ir šiaurės vakarų. 
Yra dar trys kitos rūšys riedulių, 
randamų kitose šalyse: deliuviniai 
būna kalnų papėdėse, proliuviniai 
yra vandens nudėvėti akmenys, o 
aliuviniai yra upių slėniuose. 
Rieduliai būna visokie — duonos 
kepalo pavidalo, plokšti, apvalainiai. 
Lietuvoje yra riedulių ir nuo 
priešpaskutinio ledyno, ypač 
pietryčiuose.

Vakarų Lietuvoje dauguma 
riedulių yra iš vidurio Švedijos, 
Alandų salų ir Baltijos jūros dugno 
uolienų. Vidurio Lietuvoje ir piet
vakariuose akmenys atstumti iš 
Suomijos ir Alandų salų per Latviją 
ir Lietuvos vidurio lygumą. Šiaurės 
rytų Lietuvos rieduliai atkeliavo iš 
rytų Suomijos, Suomijos įlankos ir 
Petrapilio (Leningrado) sričių, o 
rytinėje Lietuvoje yra 
priešpaskutinio ledynmečio likučiai 
iš Alandų salų ir Švedijos. Paskutinis 
ledynas Lietuvos plote turėjo 23 
plaštakas ir apie 40 liežuvių — 
iškyšulių, kuriems tripstant liko ligi 
čia atstumti akmenys ir kita 
medžiaga, vadinama morena (ledyno 
uolienų kratinys). Rieduliu 
vadinamas akmuo, kurio skersmuo 
bent 10 cm (4 coliai). Dauguma 
riedulių (60,5%) yra granitas, 39% 

yra metamorfiniai akmenys (gneisai, 
kvarcitas ir kt.).

Akmeningiausios Lietuvos 
vietovės buvo Kretingos, Mosėdžio ir 
Kartenos apylinkės, ir daugybė 
Lietuvos vietovardžių apie šią praeitį 
kalba — Akmenos upė, Akmenos 
vietovė, Kuliai ir kt. Šiuo metu 
Lietuvoje yra apie 450 riedulynų, kur 
tokie akmenys susitelkę. Aštuoni 
rieduolynai yra geologiniai 
draustiniai: Šauklių-Mosėdžio, Ig- 
arių (daug samanotų akmenų), 
Kulalių, Erlėnų, Vajelių, Indubakių, 
Žalvarių ir Navakonių. Visi Lietuvos 
geologiniai draustiniai apima apie 
916,3 ha (2.500 akrų), įskaitant ne tik 
akmenynus, bet ir smėlynus ar kt.

Žinomiausi yra šie didieji 
rieduliai — Barstyčių (13 X 6,5 X 4 m 
dydžio), Šilalės kūlis, Puntukas (5 
km į pietus nuo Anykščių, 6,9 x 6,7 x 
5,7 m., sveriantis 265 tonas, 100 kub. 
m tūrio), Rūdninkų milžinas, 
Vištyčio akmuo, Vosgelių riedulys. 
Visi šie akmenys yra geologiniai 
paminklai. Puntuko akmenyje 1943 
m. dailininkas B. Pundžius įkalė 
Dariaus ir Girėno testamentą, ir 
žmonės labai mėgsta Puntuką 
lankyti (žodis tariamas PUNtukas, 
ne PunTUkas). Poetas vyskupas 
Antanas Baranauskas šį tuo metu 
didžiausią riedulį aprašė „Anykščių 
šilelyje”.

Kam lietuviai naudojo šiuos 
riedulius? Visų pirma — gintis ir 
medžioti. Yra rasta daug akmeninių 
kirvukų. Didesnieji buvo aukurai (su 
maža duobute viršuje, vadinami 
„mitologiniai” akmenys). Mažyčiai 
apdailinti ir naudoti papuošalams. 
Kiti sudėti į pilių statybą, sutvirtinti 
piliakalnių šlaitus. Dar kiti sudėti po 
pelkės vandens paviršiumi į kūlgrin
das — slaptus kelius. Daug 
sunaudota statybai — yra gražių 
akmeninių bažnyčių Salake, Stir- 
nuose, Linkmenyse, Užuguostyje. 
Kiti — gatvėms grįsti, statybinei 
medžiagai gaminti. Mažesni skelti, 
kad būtų galima pasigaminti 
žeberklus, rėžtukus, strėlių antgalius.

Kartais randamos akmenų 
krūsnys — tikros krūvos. Čia senovė-

Puntūkas

je žemdirbiai sumesdavo laukuose 
randamus akmenis, kad būtų galima 
žemę geriau apdirbti, gal maždaug 
prieš 2000 metų. Kitur akmenų 
krūvos ar žiedai nurodo senovinę 
laidojimo vietą,’^vadinamą pilkapį. 
Akmenuotose vietose akmenys vis 
išdyla į paviršių, nes rudenį po 
akmenirni prisirenka vandens, kuris į 
žemę nebesusigeria. Žiemą vanduo 
sušąlą į ledą ir kelis milimetrus 
akmenį pakelia, nes paviršiaus žemė 
minkštesnė. Todėl ūkininkai kasmet 
randa naujai „išdygusių” akmenų.

Apie akmenis yra daug legendų. 
Kaip žinome, Puntuką nešė velnias, 
norėdamas jį ant bažnyčios numesti, 
bet sugiedojo gaidys vidurnaktį, ir 
akmuo iš jo rankų iškrito. Yra ir 
paskirų akmenų, vadinamų „velnio 
akmenirni”, tačiau šie rieduliai yra 
gražūs ir įdomus, daug papasakoja 
apie Lietuvos paviršiaus praeitį.

Akmenos upė
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EUROPOJE yra 400 
stovyklaviečių 22-jose valstybėse, 
kur skautai ir skautės gali keliaudami 
stovyklauti.

KOLUMBIJOS skautai, daug 
padėję per žemės drebėjimus ir 
potvynius, pradėjo specializuotis 
vaikų sveikatos srityje. Kitų šalių 
skautų sąjungos padeda finansuoti 
dviejų metų programą.

AMERIKOS skautai kovo 10 d. 
naudoja modernią technikę 
skautavimui ugdyti, sukviesdami 
galimus vįenetų globėjus į kelis 
šimtus viešbučių, sujungtų televizija, 
persiunčiama žemės palydovais.

AUSTRALIJOJE prie 
Canberros yra stovykla, įtaisyta 
luošiems vilkiukams, kurioje jie pora 
dienų praleidžia kartu su visais 
sveikais vilkiukais. Žaidimai ir 
užsiėmimai buvo pritaikyti dalyvių 
sąlygoms.

PASAULYJE yra apie 50 
skautiškų muziejų 14-oje valstybių — 
bent tiek įsiregistravo į pasaulinę 
skautiškų muziejų federaciją.

SANGAM yra sanskritų žodis, 
reiškiantis „suėjimas”, „sueiga”. Tai 
ketvirtasis pasaulių skaučių centras 
(kiti yra Meksikoje, Šveicarijoje, 
Anglijoje). Čia galima susipažinti su 
Indijos kultūra, stovyklauti, išmokti 
rankdarbius, nešioti indžiu rūbus, 
susipažinti su Indijos virtuve.

NEPALYJE įvyko pirmoji tos 
šalies tautinė stovykla su 5.000 
dalyvių, nors skautaujama jau 28 
metus. Rengėjams reikėjo išspręsti 
daug techniškų sunkumų, o ateityje 
jau bus lengviau tokias stovyklas 
rengti.

KENIJOJE vienas kino teatro 
savininkas prieš filmas rodo trumpas 
programėles, tarp jų ir apie skautus, 
kurie rūpinasi maistingumu, sveikata
ir kt.

PRANCŪZIJOS skautai padėjo 
miško sargams sergėti miškus nuo 
gaisro. Pereitą vasarą skautai 150 
berniukų grupėmis pasodino 22.600 
medžių, o kiti stebėjo miškus iš 
miškininkų bokštų. Jie taip pat 
dviem keliaujančiom stovyklom 
aplankė kaimus, kuriuose rodė 
programas, kaip išvengti miškų 
gaisro.

PIETŲ KOKtiJUS skautai ir 
skautės savo 65 m. sukaktį švenčia 
tyrinėdami krašto 1.246 piliakalnius 
ir 240 švyturius. Kas savaitgalį 
iškylaus visi 260.000 skautų.

BARBADŲ saloje įvyko XI 
Karibų stovykla su 1.000 dalyvių iš
21 krašto. Programose skautai 
suplanavo veiklą prieš narkotikus ir 
nedarbingumą. Pirmoji tokia 
stovykla įvyko 1952 m.

HAITI skautai padeda motinoms 
išmokti apie vandens, cukraus ir 
druskos skiedinį, kuris mažyčius 
vaikus išgelbsti nuo kūno 
išdžiovimo.

MAURITIJAUS saloje yra 4.000
m.

ir
m.

skautų, ir jie šventė savo 75 
sukaktį.

ŠVEICARUOS skautų 
skaučių sąjungos susijungė po 5
derybų ir 90% berniukų bei 
mergaičių nubalsavus už tik vieną 
bendrą sąjungą, kad prie skautavimo 
galėtų dar daugiau jaunimo ; 
pritraukti ir skautavimo kokybę 
pagerinti.
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BELGIJOJE įvyko „Ecocamp” 
— stovykla apie ekologiją.

LONDONO skautai iškepė il
giausią pasaulyje dešrą, kuri svėrė 4,5 
tonas ir buvo supjaustyta į 100.000 
gabalų. Tai įvyko šv. Jono sanitarų 
draugijos 100 m. šventėje. Kartu 
suvalgyta 5000 kepalų duonos ir 33 
litrai garstyčių. Ankstyvesnį rekordą 
pasiekė Kanada su 8,8 mylių dešra, 
kurios neiškepė.

INDONEZIJOS skautai gali 
įgyti geriamo vandens specialybę, 
savo namuose įrengdami filtrus. 
Tokių švaraus vandens priemonių 
reikia 11 mln žmonių.

INDIJOS skautai ir skautės 
rūpinasi benamiais, išmokydami 
statyti lapines, gaminti sveiką maistą 
iš nebrangių produktų, mokydami 
apie švarą.

PENNSYLVANIJOS IR 
MARYLAND valstijų skautai JAV 
vasarą galėjo lankyti penkias kom
piuterių stovyklas, kuriose taip pat 
susipažino apie energiją.

NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
tautinės stovyklos metu viesulas 
apnaikino Cook salas, iš kur buvo 
atvykusių stovyklautojų. Tuojaus 
susirūpinta nukentėjusioms skautų 
šeimoms padėti.

AIRIJOS IR KENIJOS skautai 
jau penkeris metus bendradarbiauja, 
statydami namus. Airių statybos 
bendrovė to krašto skautus pamokė 
medinį namo rėmą aptempti vieline 
tvora, užlipinti dvi eiles molio. Kai 
molis sušoksta. medinis namo 
kevalas išimamas, o stogas 
uždengiamas skarda. Kenijos skautai 
jau šimtą tokių namelių pastatė.

JAPONIJOS trylika luošų 
skautų įlipo į beveik 4.000 m aukščio 
Fuji kalno viršūnę saugūs ir sveiki. 
Jie sako, „Nesvarbu, ką praradai, o 
svarbų, ką veiki su tuo, ką tebeturi”.

PAŠTO ŽENKLŲ skautiškomis 
temomis pasaulyje jau buvo virš 
2.000! Vien tik skautijos 75 m. 
sukakčiai 120 šalių ir teritorijų išleido 
skautiškus ženklus. Daugelyje ženklų 
vaizduoti lordas ir lady Baden- 
Powell. Pirmasis skautiškas ženklas 
išleistas Čekoslovakijoje 1918 m., kai 
skautai sostinėje Pragoję nešiojo 
laiškus. 1920 m. Tailandija atspaudė 
tris ženklus, o pirmą kartą skauto 
atvaizdas pasirodė 1925 m. Vengrijo
je, kuri išleido pirmuosius ženklus 
pasaulinei jamborei paminėti 1933 
m. Per tuos visus metus 201 šąlis 
išleido skautiškus ženklus.

EKVATORIAUS sostinėje 
skautai du mėnesius dirbo 
psichiatrinėje ligoninėje, pravesdami 
savaitgalio užsiėmimus ligoniams, 
kurie dažniausia buvo narkomanai.

KANADOS skautai jau ruošiasi 
savo 100 m. sukakčiai 2007 metais! 
Skautų vadovams išsiuntinėtos 
anketos apie skautavimo dėsnius, 
skautų administraciją, uniformą, 
mišrius užsiėmimus, tarnybą 
visuomenei, švietimą, ekologinę 
sąmonę. Pasitarimai vyksta visų 
pirma vietovėse, tada srityse ir per 
visą kraštą.

PASAULIO skaučių konferen
cija įvyko Vokietijoje, netoli Paxtu, 
kur 1941 sausio 8 mirė ir palaidotas 
lordas Baden-Powellis.

JAV VILKIUKŲ programon 
įvestas sportas. Tai didelis 
pakeitimas nuo ankstyvesnių laikų 
šios šakos 1,4 mln dalyvių. Sporto 
programa pabrėžia sportiškumą, 
sveikatingumą, kadangi pagal 
mokslinius tyrimus Amerikos 
vaikams trūksta sveikatai reikalingų 
sugebėjimų. Vilkiukai gauna 
ženkliukus, diržų sagtis ir kt. savo 
dalyvavimui atžymėti. Jeigu vaikai 
įtraukia suaugusį į sporto programą, 
gauna dar kitą ženkliuką. 
Pabrėžiamos šios sporto sritys: 
šaulystė, beisbolas, krepšinis, 
dviratininkystė, kėgliai, golfas, stiklo 
rutuliukai, čiuožimas, slidinėjimas, 
futbolas, minkštasviedinys, 
plaukimas, stalo tepisas, tenisas ir 
tinklinis.

SINGAPŪRE 350 skautų aptar
navo valstybės įrengtą centrą, 
kuriame visuomenėje skatinamas 
mandagumas. Kasdien dirbdavo po 
20 skautų dviejose pamainose, 
aštuoniese stotyse.

ŠVEDIJOS karalius Karolis XVI 
Gustavas aplankė Korėją, kur 1991 
m. įvyks pasaulinė skautų jamborė.

AIRIJOJE 31-os sąjungos 
atstovai dalyvavo Tarptautinės 
katalikų skautų konferencijc 
suvažiavime tema „Įžodis irįstdTa 
atsakomybė ir dalyvavimas”.
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MAŽASIS
SPORTO

ŽODYNĖLIS

KVADRATAS

riba — boundary line 
užribis — end zone 
kamuolys — ball 
permesti — throw over 
nuo žemės — from the ground 
pertrauka — time out 
komanda — team 
žaidimas — game

TINKLINIS

blokavimas — block 
dvigubas mušimas — double hit 
gynimas — defence
kamuolys — volley ball 
kirtimas — spike
kirtimo riba — spiking line 
pakėlimas — set 
pertrauka — time out 
pražanga — foul 
puolimas — offence 
ribos — boundary lines
rungtynės — match (2 out of 3)
servas — serve 
taškas — point 
tinklas — net 
žaidimas — game

MINKŠTASVIEDINIS

apibėgta — home run 
bazė — base 
biogas — ball
deimantas — diamond 
gaudytojas — catcher 
išmuštas — strike out 
metėjas — pitcher
metimo skritulys — pitchers mound 
mušikas — batter 
lazda — bat
nepataikė — strike 
pataikė — hit . — 
pažeminis — ground 
pavogta — stealing a base 
tiesioginis — line drive 
sviedinys — ball

KREPŠINIS

atsarginis — substitute 
bauda. — penalty 
ginčas — jump ball 
gynimas — defence 
kamuolys — basket ball 
krepšis — basket 
meta baudą — free throw 
kėlinys — set 
lygiom — tie 
pašalinimas — disqualification 
pažeidimas — violation 
pasavimas — pass 
puolimas — offense 
žingsniai — traveling 
blokavimas — blocking 
puolimas — charging 
sukliudytas — tripped 
driblinguoti — dribble
zona — zone 
ribos — boundary lines 
pertrauka — time out
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BURIAVIMO
MOKYKLA
MUSKEGĄN,
MICHIGAN

Patys virėm, patys valgėm, patys
indus plovėm
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CLEVELAND
PILĖNU TUNTO
PRITYRUSIU SKAUTU 
IR SKAUTU VYČIU IŠKYLA

Vasaros atostogom vos prasidėjus, 
Pilėnų tuntas tuoj suorganizavo trijų 
nakčių iškylą j Šiaurės Manitou salą. 
Ši sala randama apytikriai 
penkiolika kilometrų nuo Michigan 
ežero kranto.

Dešimties skautų būrys susirinko 
Dievo Motinos Nuolatinės Pagalbos 
bažnyčios kieme. Visą dieną mes 
važiavom dviem mašinom iki 
Traverse City, MI, kur per
nakvojome pirmą naktį. Anksti 
atsikėlę, nuvažiavom iki ežero ir 
išplaukėm link salos. Po valandos 
plaukimo laivu, pagaliau priplaukėm 
prie salos. Užsiregistravome ir pradė
jome iškylauti. Tą dieną nuėjome 
maždaug 13 kilometrų. Palapines 
pastatėme ežero pakrantėje. 
Pasigaminome vakarienę ir 
pavalgėme. Kitą, dieną, 
susipakavome palapines ir vėl 
išžygiavome. Šį kartą nuėjome tik 
septynis kilometrus, nes jau buvome 
truputį pavargę. Susiradę gražią 
.vietą nakvinei ir pavakarieniavę 
pasiruošėm miegui. Bet šią naktį 
negalėjome užmigti, nes meškėnai 
neleido. Visas jų būrys užpuolė mūsų 
stovyklą išmėtė mūsų indus, maisto 
likučius, kuprines. Viską išvartė, kas 
nebuvo sukabinta medžiuose. Šiaip 
taip išgyvenę naktį, susipakavome ir 
nukeliavome iki registracijos stoties. 
Šis žygis užtruko gerą valandą. Grįžę 
atgal laivu visi susėdom i mašinas ir 
gerokai pavargę iškeliavome atgal i 
Clevelandą.

psl. Rimas Biliūnas 
Remigijaus Belzinsko nuotraukos
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PILĖNU TUNTO 
GILIUKU IŠKYLA
CHAPIN ARBORETUM, 
KIRTLAND, OHIO

Vadovas s.v. Linas Biliūnas Rukšėnas, Aidas Idzelis, Simas
raportuoja Kęstutis Aukštuolis Laniauskas
Lukas Laniauskas, Paulius

Jaunesniojo skauto įžodį duoda klevelandiškis A. Tamašiūnas.

Sesės saliutuoja jaun. skaučių įžodį duodančioms klevelandiškėms Degesytei, Taraškaitei ir'
Freudenbergaitei. Nuotr. V. Bacevičiau®
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Bo Po M'UODELtS 
239 3KDOKSŠDE LANE 
WILLOW8«OOKS It 6O5

ALp(LKA)3083
1988, Nr.9

SIAL.-
4613 W. 106 Pl.
Oak Lawn, IL 60453

turi įlipti į medį■Kas nors
ir nustatyti, kur esame

-f<0 •
TĄlĄflf^S

Koks gabus paukštis® Moka 
signalizuoti Morzės abėcėle
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