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Atsisteigė skautai
Vilnius. — Iš Vilniaus prane

šama, kad lapkričio 16 d. ok. 
Lietuvoje įsisteigė lietuvių 
skautų organizacija su centru 
Vilniuje. Krašte labai didelis 
susidomėjimas šia jaunimo 
organizacija. Įvairiose vietovėse 
pats jaunimas organizuojasi ir 
pradeda veiklą, vadovaudama
sis iš prieškarinių laikų 
išlikusia skautiška literatūra.

mūsų mintys,
MŪSŲ JĖGOS 

TAU, BRANGIOJI 
TĖVYNE LIETUVA.
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Stalas ir susėdimas

KALĖDŲ
ŠVENČIŲ

PAPROČIAI
Lietuvių šeimos švenčia kūčias, 

Kalėdas šeimoje žinomais 
papročiais, kurie kartais skirtingi, 
negu kitų šeimų. Lietuviškų papročių 
yra labai daug kūčių, Kalėdų ir 
Naujųjų Metų laikotarpį. Daug šių 
tradicijų labai senos ir surištos su 
trumpiausių dienų pabaiga ir ilgė
jančių dienų, pradžia (lygiai kaip 
Joninių šventės surištos su ilgiausia 
diena, trumpiausia naktimi).

Čia surašyta papročių, kurie 
tinka ar pritaikyti kalėdiniai sueigai, 
bendroms kūčioms, papročių 
vakaronei. Kai kurie, aišku, tinka ir 
mažesniame šeimynos ratelyje. 
(Šaltinis: Dr. Jono Balio „Lietuvių 
kalendorinės šventės”, 1978). 
Papročiai suskirstyti pagal rūšį ir 
kūčių eigą. Nekartojami bendri 
papročiai, pvz., ant kūčių stalo 
padėti kryžių, skaityti Kalėdų 
evangeliją, dalintis paplotėliu. 
Išrašyti tik tie, kurie tinka kaip 
žaidimai, užsiėmimai, darbeliai, 
vaidinimėliai, ir suskirstyti į panašių 
papročių bei jiems reikalingų 
reikmenų skyrelius.

L Susėdimas. Kai kūčias valgo, 
visi žmonės turi sėdėti poromis — 
taip kiekvienas turi, kas jį globoja. 
Jeigu nelyginis žmonių skaičius — 
pasikviesti dar žmogų, arba likęs yra 
„patarnautojas”, „pravedėjas”.

2. Metinis kuoliukas. Kiek metų 
žmogus tarnauja ar dirba ūkyje, tiek 
kuoliukų įkalama į lubų balkį. Įkalti 
ar įkišti pagaliukų į plastmasės 
gabalą tiek, kiek vienetas gyvuoja 
metų, kelintos kūčios ar kalėdinė 
sueiga švenčiama kartu.

3. Šieno įnešimas. Šienas 
įnešamas pintinėje (rezginėje) arba 
karbelyje (du lankai, išpinti virvele 
kaip tinklu, o tarp tinklelių 
suspaustas šienas). Čia geras ruošos 
rankdarbis.

4. Mergaičių plaukai. Kūčių 
vakarą mergaitės nesiprausia ir 
nesišukuoja, nes kitaip pavasarį 
vištos rūtas iškapstys. Tik po kūčių 
prausiasi ir šukuojasi. Kai kelios 
nesusišukavusios įeina, pokalbyje 
paprotys paaiškėja.

5. Kaimynas. Jei Kalėdų rytą 
ateina kaimynas, jam uždaromos 
durys ir klausiama, kuo vardu 
Bernelis. Jis turi atsakyti, 
giedodamas kokią nors Kalėdų 
giesmę (čia gali įsijungti visi 
dalyviai). Jei nesupranta, kaip at
sakyti, neįleidžiamas į vidų (nebent iš 
kito „kaimyno” pavyzdžio išmoksta 
ir antrą kartą bando).

6. Šližykų burtai. Viduryje stalo

lėkštė su parpeliais (šližykais). 
Žmogus ima saują ir suskaito. Jei po 
porą — ištekės ar ves šiais metais; jei 
lyka (nelyginis skaičius) — teks 
palaukti. Kai prie kiekvieno asmens 
yra sližykų indelis, skaičiuoja savo.

7. Mandagumas prie stalo. Jei 
žmogus kūčias valgydamas at
sirūgsta, tai dar kitas kūčias valgys. 
Vaidinimėlyje įtraukiamas mokantis 
taip elgtis — ir daug „metų” gyventi.

8. Gudruoliai. Kas nori būti 
gudrus, kūčių vakarą eina 
palangėmis klausytis, ką žmonės 
sako. Iš nugirstų žodžių sudaro 
sakinius. Kūčių dalyviai kalbasi gan 
tyliai, bet kai kuriuos žodžius pagal 
susitarimą labai garsiai pasako. 
Klausantysis užsirašo, sudaro 
juokingus ar įdomius sakinius.

9. Kūčių likučiai. Kai visi 
pavalgo, valgiai paliekami ant stalo, 
nes ateina angelai. Pasirodyme 
angelai tarp savęs kalbasi apie 
Kalėdas, kūčių reikšmę, praėjusius ir 
būsimus metus, apie dalyvaujančius
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Burtai su šiaudais

10. Šiaudų burtai. Kiekvienas 
traukia po šiaudų. Kuo ilgesnis, tuo 
ilgiau gyvens. Ilgas šiaudas taip pat 
reiškia, kad kitais metais bus daug 
linų. Arba, jei ilgas — ištekėsi ar vesi 
žmogų iš toli; jei trumpas — iš arti. 
Vaidinimėlyje kartais keli ilgi šiaudai 
sukišami vienas į kitą ar sulipinami, 
kad būtų labai ilgas šiaudas.

11. Grūdai. Mergaitės 
susikabina, užsimerkia (ar užsiriša 
akis). Vaikinas nuveda prie nekultų 
javų (šiaudų ir kviečių su varpomis 
krūvelė). Jei užsimerkusi dantimis 
ištraukia grūdingų kviečių varpą, 
ištekės už turtingo vyro.

12. Obelys. Kad vasarą obelys 
daugiau obuolių duotų, reikia kiek
vieną obelę apkabinti ir kuo 
daugiausia obelių šiaudais aprišti. 
Žaidime žaidėjai turi virvelių ir 
šiaudų, kuriais apriša stovinčių 
kojas, kiek tik spėja per nustatytą 
laiką. Vyresni gali rišti be virvių — 
tik pačiais šiaudais.

Burtai su veidrodžiu

13. Veidrodžio burtai. Kūčių 
naktį' žiūri pro raudoną šilkinę 
skarelę į veidrodį. Ką veidrodyje 
pamato, tas išsipildo. Į didelį 
veidrodį ar tuščią rėmą įdėti piešinį. 
Žmogui pažiūrėjus, paveikslas 
visiems parodomas.

14. Šukų burtai. Dvi draugės 
paima veidrodį, uždega dvi žvakes, 
padeda dvejas šukas. Katras šukas 
atėjęs vaikinas paims, už jo toji 
ištekės.

15. Dvylika žvakių. Naujų Metų 
naktį mergaitė uždega 12 žvakių ir 
padeda prie veidrodžio, ilgai žiūri ir 
mato a'teitį. Kol ilgai žiūri, nuleisti 
piešinį prieš veidrodį, pritaikytą 
žiūrinčiajai.

Bendri burtai

16. Apsauga nuo raganų. Atsigin
ti nuo raganų reikia auksiniu rakteliu 
apie save ratą apibrėžti. Mažas 
vaikas „bijo” raganų, o vyresni 
pamoko, ką reikia daryti, kad nebi
jotum.

17. Lojimo burtai. Pavalgiusios 
kūčias, mergaitės basos bėga malkų 
parsinešti ,ir klausosi, iš kurios pusės 
šunys loja — iš ten ateis piršliai. Kai 
šunys „loja”, kas nors padeda atspėti, 
iš kurio miesto ar gatvės piršliai 
atjos. . .

Popietis, siūlai, saldainiai. . .

18. Auksinis žiedas. 12 vai. 
nakties įmeta auksinį žiedą į stiklą 
vandens ir apie ką nors mąsto. Ir tada 
tas jam pasirodo. Pasirodyme galima 
įvesti draugą ar draugę, įnešti kokį 
nors daiktą, kuris atitinka mąstančio 
svajonei.

19. Popieriaus pelenai. Į lėkštę 
įdedamas suglamžytas popierius, 
uždegamas, kol sudega, bet nepa
judinami pelenai. Tada nešama 
lėkštė prie sienos ir žiūrima į pop
ieriaus šešėlį (arba žiūrima iš šono, 
lėkštę iškėlus). „Burtininkai” gali 
padėti atspėti. . .

20. Žirnių burtai. Kiekvienas 
vaikas turi terbelę (ar popierinį 
maišą), ir visi šeimos vaikai stovi 
ratu. Tėvai „sėja” žirnius. Kurio 

terbelėn daugiau įkris? Galima 
sustoti apie stalą ar susėsti apie 
antklodę,1 sudėti krepšelius, „sėti” 
sprogulius, saldainius ar riešutus; 
taip lengviau surinkti, kas pro šalį 
nukristu.

"21. Vardų kortelės. Surašo į 
korteles vardus — vyrai merginų, 
merginos vyrų — ir pasideda po 
pagalviu. Padeda ir keletą tuščių 
kortelų. Rytą traukia vieną kortelę 
— tai bus draugo ar draugės vardas. 
Jei tuščia — šiais metais neves ar 
netekės. Arba sudėti vyrų vardus į 
vieną krepšį, mergaičių į kitą. Tada 
prieina ir traukia po vieną. Taip 
sudaro poraji kokiam žaidimui.

22. Skaičiavimas. Kai berniukai 
ar mergaitės kūčioseįtur eina, būtinai 
turi pakelėje poromis skaičiuoti 
medžius, tvoras, stulpus. Kai viduje 
žaidžiama, skaičiuoti eglutės 
papuošalus, žvakes, kėdes, žmones ar 
pn., ir' visi vaikštinėdami garsiai iš 
karto skaičiuoja.

23. Siūlai. Kiekviena mergaitė 
turi 12 siūlų ar virvelių. Nežiūrėdama 
suraišioja kiekviena savo siūlų galus. 
Jei išeina vainikas —■ ištekės po metų, 
jei du už 2 m. irt. t. (Arba kas kita po 
tiek metų įvyks)

24. Lėkštė. Dideliame popieriaus 
lakšte nupiešiamas ratas. Apie ratą 
surašomos visos raidės abėcėlės 
tvarka? Viduryje rato padedama
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apversti lėkštė su juodu tašku arčiau 
pakraščio. Visi uždeda rankas ant 
lėkštės ir lėkštę viduryję rato judina. 
Kai sustoja, nurašoma. artimiausia 
juodam taškui raidė. Ir vėl taip 
toliau, kol išeina žodis ar atsakymas j 
„klausimą”.

25. • Degtukas. Vaikinai ir 
merginos apie stalą. Viena ar vienas 
klausi^, „Kas mane myli?” Uždega 
medinį degtuką, apverčia galvute 
žemyn ir pastato ant stalo (lentelės). 
Kai jau baigia degtukas degti, 
nupučia ir žiūri, į kurią mergaitę ar 
vaikiną degtukas linksta. Vietoj 
degtuko galima padėti popieriaus 
tūtelę ar storesnį šiaudą (be jokios 
ugnies), ir visi iš karto pūsti, į kurią 
pusę nukris ir klausimą atsakys.

Vištos ir gaidžiai

26. Vištos burtai. Padeda ant 
žemės (ar stalo) aukso žiedą, kreidos 
gabalą ir duonos gabalą. Atneša vištą 
atveda žaidėją. Jei pirma
ims aukso žiedą — ištekės, kreidą — 
reikės palaukti, duoną — reikės 
sunkiai dirbti.

27. Gaidžio burtai. Padeda 
mergaitės duonos gabalėlį, grudų ir 
vandens stiklinę. Jei gaidys (žaidėjas) 
les duoną — gaus dykaduonį vyrą, jei 
grūdus (sprogučius) — darbštų vyrą, 
jei vandenį — mėgstantį linksmas 
pramogas.

28. Krūvelės grūdų. Kiekviena 
mergaitė papila krūvelę grūdų 
(saldainių) ant grindų (stalo). Atveda 
gaidį (vyruką). Iš kieno krūvos 
paima, toji pirma ištekės.

Burtai su vandeniu

29. Šulinio vanduo. Kūčių vidur
naktį šuliniuose vanduo virsta vynu 
ir toks lieka 5 minutes. Bet jei 
pavėluoja, pasemia varlių. Šulinys 
viduryje, žmogus laukia 12 vai., bet 
užsnūsta ir pavėluoja, ištraukia 
kibirą varlių (lėlės ar iš popieriaus 
iškarpytos).

30. Adatos. Kiekvienas paima 
adatą ir, padėjęs ant šaukšto, at
sargiai nuleidžia į vandenį. Kieno 
adata ilgiau plauks?

31. Vaškas. Į šaltą vandenį 
įliejama sutirpinto vaško (varvinama 
žvakė). Tada vaškas išimamas, o iš 
pavidalo spėjama ateitis. Jei „arklys” 
— bus turtingas, jei „žiedas” — 
ištekės ar ves. Galima turėti „bur
tininkes”, kurios iššaukia asmenį ir iš 
vaško „spėja” ateitį.

32. Plaukiojanti žvakė. Pripila 
bliūdą vandens, ant kraštų priklijuo
ja popierėlius su vyrų (ar mergaičių) 
vardais, kad popierėlis išsikištų virš 
vandens. Į bliūdą įdeda kartono 
(plonos lentelės) gabalėlį su degančiu 
žvakigaliu. Žvakė plaukioja ir 
uždega popierėlį— mergaitė išskaito 
vyriškio vardą, berniukas — 
merginos.

33. Svajonės. Pripilti dubenį 
vandens, prirašyti į korteles įvairių 
žodžių ir sumesti į vandenį. Ant 
lentelės padėti degančią žvakutę, 
paleisti plaukioti. Prie kurios 
kortelės sustos, tas ir išsipildys.

Batai ir klumpės

34. Batų takas. Paima batus ir 
matuoja per visą kambarį ar 
nustatytą plotą, dėdami vieną prieš 
kitą. Kurios batas pirma ant 
slenksčio (ar ribos) užlips, tai ta 
pirma ištekės. Galima dėti batus 
mišriai arba dvi eiles — berniukų ir 
mergaičių.

35. Pintinė ir batai. Kelių 
mergaičių batai sudedami į geldą 
(pintinę, ištemptoje antklodėje) ir 
visaip vartoma. Kurios batas pirma 
iškris, toji pirmoji ištekės.

36. Klumpių burtai. Atsisėda 
prieš duris (iš lauko)r MetžTklumpę 
(batą) per galvą. Jei nukritusio bato 
pirštų galai rodo į namų vidų — 
neapsives, neištekės, negaus naujų 
pareigų vienete ar pn., o jei pirštų 
galai į lauką (duris) rodo, atvirkščiai.

Žaidimai

37. Kralikai. Maži vaikiukai 
užsivelka didelius marškinius ar 
megztinį (švarkelį, treningą) — į 
rankoves sukiša kojas, o padalkas 
suriša ant galvos. Jie bėgioja ir šoka.

38. Gervės kepimas. Vienas senis 
atsigula ant krosnies (stalo). Antras 
susisuka rankšluostį ir mušdamas : 
krosnį sako: „Kepi, kepi ger 
Anas atsako: „Tegu’ kėpi, 
nėkepi”. Pirmas: „Katras katr 
Antras tada pasako vaikino 
merginos vardus. Tuodu pasod 
ant suolo, kitas senis duoda „šliū
ir liepia jiems bučiuotis, 
nesibučiuoja, su virvele muša. T< 
visi šoka.

39. Dadulio vedimas. Vy 
išverstais kailiais (ar keistai 
sirengęs). Ant nugaros sietuvė (f 
tinė ar kuprinė), o ant kuprinės 
pagalvis. Jį kiti įveda klausdami,,. 
galima?” (įeiti). Šeimininkė atsa; 
„Galima”. Dadulis lenda f 
mergaičių, o jos stengiasi pagalvį r 
nugaros numesti. Vyras ginasi su 
lazda (geriau — popieriaus tūtele). 
Baigiasi, kai pagalvį numeta.
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Gyvulėliai

40. Laukų laiminimas. Kūčių 
vakarų reikia visus laukus apeiti ir 
peržegnoti, ir visiems gyvuliams 
duoti šieno (nuo kūčių likusio, po 
stalo per kūčias palikto) ir gyvulius 
peržegnoti, kad būtų geras derlius ir 
gyvuliai būtų sveiki. (Čia būdas į 
vaidinimėlį įvesti gyvuliukais per
sirengusius). .

41. Gyvulėliai. Lygiai 12 vai. 
nakties visi gyvuliai suklaupia ir 
kalba maldų, o tada kalbasi žmonių 

kalba. Ant sienos didžiulis laikrodis, 
kurio rodyklės rodo 12 vai. girdisi 
bažnyčios varpai, įeina „gyvuliai” ir 
kalbasi apie Kalėdas, žmones 
bernelių mišiose, savo nuotykius, 
žmones, gyvenimą.

42. Žvirblis visus metus šokinėja 
abiem kojom kartu, bet kūčių vakarą 
jis tris žingsnius žengia, nes Kristus 
gimsta. „Žvirblis” įeina su kitais 
gyvuliais, ir visi stebisi, kad vaikšto, o 
ne šokinėja.

43. Gyvulių kalbos. Kas tyčia 
klausosi gyvulių kalbos, apalpsta.

Kas netyčia išgirsta, sužino, kur yra 
padėti pinigai ir turtai. Vienas tyčia 
klausosi ir nukrenta. Kitas skuba pro 
šalį (į bažnyčią, ko nors pakviesti ar 
paimti), išgirsta kalbą, staiga suran
da „lobį” — visiems saldainių.

Dr. Juozas Girnius.

::
5 ::
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Juozas Mikštas
Australija

BUKIM VERTI
SKAUTU VARDO

AŠ DAR GYVA!
Tikėkime Lietuva ne dėLto, kad ją kas nors iš šalies pri

keltų, o tik dėlto, kad ji pati prisikels, nes ir šiandien ji dar 
nėra mirusi.

Nelaidokime per greit Lietuvos, nes netekti tautai politi
nės nepriklausomybės dar nereiškią jai mirti. Ir teisingai 
kartą poetas reagavo prieš tūlas patriotines aimanas apie Lie
tuvos mirtį — “Aš dar gyva”! Lietuva tebėra gyva, ir ne tik
tai, kaip poetas šaukė, žemaičių pajūryje ir aukštaičių ežeruose, 
ne tiktai ąžuolų bei klevų šlamesyje ar piliakalniuose, bet ir 
mumyse pačiuose, lietuviuose. Tebėra Lietuva gyva, nes tauta 
yra daugiau negu valstybė, ir tautinę gyvybė yra daugiau, 
negu politinė laisvė, nepriklausomybė. Gali tauta kuriam lai
kui savo valstybės ir netekti, bet kol ji išsaugo tautinę gyvy
bę, tol ji išsaugo ir nepriklausomybės atgavimo viltį! Ir šian
dien Lietuvos ateitis ne į svetimas rankas atiduota, o taip pat, 
bei. Ne kas kiti, ne draugai ir ne priešai, o tik mes patys nu- 
kaip ir visada, patikėta mums patiems, mūsų pačių atsakomy- 
lemsime Lietuvai — laisvę ar žūtį. Lietuva laimės laisvę tilo 
mūsų tautiniu atsparumu. Ir jei ji žūtų, atsakomybė kristų ant 
mūsų, neištesėjusių iki galo ir todėl pralaimėjusių!

ii

*
©
*

Liežuvis žmogaus gydytojas ir žudytojas.
Nekask kitam duobės, pats Įkrisi.
Ne kitą kąsk, o savo liežuvĮ prikąsk.
Nelaimingas, kas gyvena tik sau.
Blogas draugas, kurs nelaimei ištikus pranyksta.
Draugą pažinsi druską kartu valgydamas.

::

Dievui, Tėvynei it Artimui, 
Nevystančią skiriam jaunystę. 
Meilės ir darbo suartinti, 
Nebijom pasauly paklysti.

Kilnių idėjų vedini, 
Galingo ryžto kupini, 
Laimingi, amžinai jauni, 
Būkim verti skautų vardo!

Kieto gyvenimo vingiuose 
Užgrūdinę valią ir kūną, 
Judinkim žemę sustingusią, 
Ir būkime dvasios galiūnai.

Kilnių idėjų vedini, 
Galingo ryžto kupini, 
Laimingi, amžinai jauni, 
Būk—m verti skautų vardo!

Veidu į saulę, į platumas, 
Į gėrį, į ateitį šviesią, 
Ženkim sujungtomis gretomis. 
Sau patys kelius nusitiesę.

Kilnių idėjų vedini, 
Galingo ryžto kupini, 
Laimingi, amžinai jauni, 
Būkim verti skautų vardo!
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Kęstutis ČerkeBiūnas ISTORIJA
LIETUVA TARPVALSTYBINĖSE RUNGTYNĖSE

Krepšinio daigai Lietuvoj buvo su
smaigstyti pirmaisiais nepriklausamo- 
jo gyvenimo metais. Šio žaidimo pra
dininkai buvo Steponas Darius, vėliau, 
1933 metais, kartu su Stasiu Girėnu 
perskridęs Atlantą, ir Dr. Karolis Di
neika, vienas žymiųjų fizinio auklėji
mo darbuotojų. Darius krepšinio buvo 
pramokęs JAV, o Dineika ^--Petrapi
lio Y.M.C.A. Pirmosios oficialios krep
šinio rungtynės įvyko 1922 m. balan
džio 23 d., kai Kaune žaidė miesto 
rinktinė su Lietuvos Fizinio Lavinimo 
Sąjungos (sutrumpintai — LFIS) pen
ketuku. 1923 m. Kaune gyvavo 18 vy
rų ir 24 moterų komandos. Buvo ren
giamos pirmenybės; krepšiniu pradėta 
kukliai domėtis ir provincijoj.

Pirmosios tarpvalstybinės rungty
nės Lietuva — Latvija sužaistos 1925 
m. gruodžio 13 d. Rygoj. Latviai lai
mėjo 41-20./

1926 m. vėl viešėta Rygoj ir šeimi
ninkai antrą kartą nugalėjo Lietuvą 
47 -12. Taškų Lietuvos naudai surin
ko: /

P. Lubinas, laimėjus Europos krepšinio pir
menybes Kaune.

Gegužės 22 d. pradėtos pačios pir
menybės. Pirmąją dieną mūsiškiams 
burtai lėmė susitikti su savo didžiuoju 
varžovu latviais. Retai kada yra buvę 
tokios dramatiškos rungtynės, ypač 
paskutiniąsias 10 min. Latviai vedė 
27 - 21, bet lietuviai išlygino ir tada 
pabiro jautriausios akimirkos.

Paskutinėse sekundėse lietuviai šo
ko antpuolin, kamuolį gavo po krepšiu 
stovėjęs Lubinas, metė, kamuolys pa
šokinėjo ant lanko ir... įkrito — Lie
tuva laimėjo 37 - 36

Paskutinę varžybų dieną Lietuva 
laimėjo prieš Italiją 48 - 15.

Nuo vyrų savo pasisekimais daug 
neatsiliko ir moterys krepšininkės. Pir
mąsias tarpvalstybines rungtynes jos 
turęjo:J938 m. gegužės 20 d. ir Kaune 
nugalėjo Estiją 15 - 7.

Susilaukus naujo triumfo Europos 
pirmenybėse, krepšinis Lietuvoj dar 
daugiau sustiprėjo. 1939—1940 m. Kau
no pirmenybėse įsirašė dalyvauti 126 
komandos (87 vyrų ir 39 moterų).

Sutrumpinta iš "Lietuviškasis 
krepšinis" 1957

1935 m. vėl užmegsti tarpvalstybi
niai saitai su latviais ir Rygoj mūsiš
kiai susilaukė rekordinės pylos 123-10.

1936 m. pradėjo pūsti 
nauji vėjai. Mūsų krepšininkų tarpe 
matėsi du užjūriečiai: Dr. Kostas Sa
vickas ir Jonas Knašas, o po Berlyno 
olimpinių žaidimų buvo užsukęs JAV 
olimpinės rinktinės dalyvis Pranas Lu
binas. Jų visų patarimai ir darbas pra
dėjo Skaptuoti naująjį krepšinio veidą 
.ir įmynė gilius pėdsakus.

Tolesnis etapas — 1937 m. gegužės 
mėn. Rygoj surengtos H-sios Europos 
krepšinio pirmenybės, kur lietuviai, 
savo sudėtį sustiprinę broliais užjūrie- 
čiais, nelauktai laimėjo meisterio var
dą.

1939 m. krepšinyje itin reikšmingi— 
tąsyk Kaune įvyko IlI-sios Europos 
pirmenybės.. Rungtynėms buvo pasta
tyta speciali halė (12,000 žiūrovų).

k efpsinis

Antrą kartą laimėjus Europos krepšinio meisterio vardą
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Kęstutis Čeriteliūnas

KREPŠINIS
DABARTINĖJE
LIETUVOJE

Krepšinis dabartinėj Lietuvoj yra 
ir toliau vadinamas tautiniu žaidimu. 
Lietuvių komandos ir atskiri žaidikai, 
įteikti į įvairias Sovietų Sąjungos rink
tines, ne kartą yra pasižymėję pašau-, 
liniu mastu." 1956 m. Čekoslovakijos 
jaunimo laikraštis Mlada Frontą buvo 
paskelbęs rašinį ’’Litva — žeme koši- 
kove“ (Lietuva—krepšininkų kraštas), 
kur paminėta, jog Lietuvoj .krepšinį 
žaidžia 35,000 sportininkų,

Sovietų Sąjungos augščiausios — A 
kl., meisteriu lietuviai yra, buvę du 
kartu: 1947 m. tokį titulą iškovojo Kau
no Kūno Kultūros Institutas, o 1951 m. 
—Kauno Žalgiris. Nuo 1945 iki 1957 m. 
buvo rengiamos Sovietų Sąjungos žie
mos pirmenybės. 1948 ir 1949 m. mei
steriu buvo Kauno rinktinė, o 1953 ir 
1954 m. tokiu pat titulu pasipuošė Lie
tuvos rinktinė.

1956 m. Kaune pasiekta dviguba 
pergalė prieš Rusijos respubliką (RT
FSR): Lietuvos vyrai laimėjo'76 - 45 
ir moterys 66-60.

Daug reikšmės lietuviai turėjo ir 
olimpiniuose žaidimuose, kai 1952 m. 
Melbourne jie padėjo Sovietų Sąjun
gai laimėti antrą vietą (po JAV). Hel
sinky sidabro medalius gavo: Butautas, 
Lagunavičius ir Petkevičius, o Melbo
urne: Lauritėnas, Petkevičius ir Ston
kus. Beje, 1956 m. Petkevičius buvo 
Sovietų Sąjungos olimpinės rinktinės 
kapitonas

IŠ AMERIKOS Į 
LIETUVĄ IR Į

SEOULĄ.

1988 olimpiniuose žaidimuose 
krepšinio aukso medalį laimėjo 
komanda, kurioje žaidė keturi 
lietuviai, visi iš Kauno „Žalgirio” 
rinktinės. Žinoma, negalėjo žaisti 
Lietuvos vardu, o oficialiai buvo 
Sovietų Sąjungos rinktinės nariai. 
Tačiau toks laimėjimas džiugina 
lietuvius — ir šj tą pasako apie 
Amerikos "lietuvius.

Olimpiniuose žaidimuose be vyrų 
krepšinio dar aukso medalį 4000 m 
dviračių lenktynėse laimėjo Gin
tautas Umaras, moterų dviračių 
žalvario medalį — Laima Ziliporytė, 
o Laima Baikauskaitė — 1500 m 
bėgime.

Visi esame girdėję apie Dariaus ir 
Girėno skrydį 1933 metais. Po I 
Pasaulinio karo Steponas Darius su 
draugu 1919 m. į Lietuvą atvežė 

Arvydas SabonisSu treneriu

Stovykla turi būti labai užimta, darbšti, o ne betikslio 
tinginiavimo mokykla
Stovykla visada stovyklautojus žavi, ir yra tikra
draugininko-vadovo proga

R. Baden-Powellis

krepšinį, kuris apie 1892 m. pradėtas 
JAV. Per visą Nepriklausomybės 
laikotarpį Amerikos lietuviai 
parūpino trenerių ir žaidėjų, kol 
Lietuva laimėjo Europos vyrų 
krepšinio taurę 1937 ir 1939 metais. 
Po 1936 žaidimų Berlyne Bronius 
Liubinas iš JAV UGDĖ SPORTĄ 
Lietuvoje.

Toks laimėjimas skatino sportą 
jaunimo tarpe, ir užsidegimas 
neblėso, sovietams Lietuvą valdant. 
Nors milžiniškoje valstybėje lietuviai 
yra mažuma, voš vienas nuošimtis, 
jau 1947 m. rinktinė su keturiais 
lietuviais • vėl laimėjo Europos 
pirmenybes. Per 40 metų nuo to 
Lietuvos rinktinės £aidė Sovietų 
Sąjungos pirmenybėse ir 18 kartų 
laimėjo medalius. 1972 olimpiados 
aukso medalininkų kapitonas buvo 
Modestas Paulauskas.

šiuo metu garsiausias žaidėjas 
yra Arvydas Sabonis, 23 m., ir jeigu 
jam būtų sudarytos sąlygos žaisti 
JAV profesinėje komandoje, po 70 
metų lietuviai iš Lietuvos grąžintų 
krepšinį į Ameriką.

9

9



SKAUTIŠKASIS BUDAS- VEIKTI
Skautas ne tik žiūri, bet ir mato, stebi.
Skautas skaito ir įsigilina, galvoja ir svarsto.
Jis ne tik girdi, bet klausosi ir stengiasi suprasti. Ne 

tik kalba, bet pakako ką nors prasminga.
Kas būtų, jei musų skautiškoje šeimoje visada rastu

me:
— mandagius žodžius vietoj aštrių atsakymų;
— šypsenas vietoj negyvų žvilgsnių;
— užsidegimą vietoj nuobodulio;
— šilumą vietoj šaltumo.
— Atvirumą vietoj užsidarymo savyje;
— domesį vietoj abejingumo;
— kantrumą vietoj susierzinimo;
— nuoširdumą vietoj dirbtinumo;
— jautrumą vietoj noro nusikratyti;
— faktus vietoj ginčų;
— kūrybines mintis vietoj kas pasitaiko;
— veikimą vietoj atidėliojimo;
— dėkingumą ir džiaugsmą vietoj apatijos,
— norą padėti, o ne trukdyti,
— norą dalintis, o ne reikalauti sau.

10

Suktinis
Kai šokame lietuvių tautinį : 

SUKTINĮ, galime dainuoti šią i 
nelę. Smagiau šokti!

O — čia — čia, 
O — pa — pa!
Šoka žirnis
Su pupa. 
O šalia, 
O šile — 
Ąžuolėlis 
Su egle.

Oi, kiek džiaugsmo,
Oi, kiek juoko: 
Akmenėlis irgi šoka, 
Šoka žvėrys, šoka gėlės, 
Šokime ir mes linksmai.

šoki 
dai-
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A j Vilniaus brangią mums šventovę 
Taip trokštam pulti Tau po kojų; 
Bet svetimi ten įsibrovę, 
Lankyt Tave kelius pastojo. 
Užtark pas Tėvą Visagalį, 
Kad mums grąžintų Vilniaus šalį.

Juk Vilnius—mūsų Gedimino, 
Juk ten Kazimieras Globėjas! 
Šventos Kalvarijos kalnyno 
Kas aplankyt nesižadėjęs? 
Mes verkiam Vilnių prisiminę: 
Grąžinki mums tėvų sostinę!

Per amžius Vilniuj stebuklingai 
Globojai mūsų tėvus, gynei, 
Būk ir vaikams jų maloninga, 
Sostinę sugrąžink tėvynei!
Užtark, užtark pas Visagalį, 
Kad Jis grąžintų mūsų dalį!
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Australijoje

o - y

Vll-ji Tautinė Stovykla (VII TS), 
kaip žinome, vyks ateinančiųjų metų 
sausio 2-10 d. d. Adelaidės 
apylinkėse.

VII TS rengimo komitetas jau 
galutinai susitarė su stovyklavietės 
administracija dėl stovyklavimo 
sąlygų. Tenka prisiminti, kad už 
keliolikos kilometrų vyks Australijos 
skautų organizuojama džiamborė, 
kur susirinks iš Pacifiko kraštų apie 
10,000 skautų.

Komitetas stengiasi sutelkti kuo 
daugiau lėšų, kad sumažinus 
stovyklos mokestį. Išsiuntinėti loteri
jos bilietai rajono vienetams, kuriuos 
prašoma išplatinus, šakneles grąžinti 
komiteto nariui, v. s. V. 
Neverauskui.

Jau yra gauta aukų — paramos 
organizacijų ir pavienių asmenų.

Stovyklos mokestis — $95-00 
asmeniui; tos pačios šeimos antram 
nariui $75-00, trečiam ir sekan
tiems — po $60-00. Sis mokestis 
padengia visas stovyklavimo išlaidas, 
išskyrus ekskursiją, kur bus 
reikalinga apsimokėti kelionės 
autobusu išlaidas (maždaug $5-00).

Jau išsiuntinėti aplinkraščiai ir

Stovykla

registracijos lapai visiems tun- 
tininkams. Į stovyklą galima 
užsiregistruoti tiktai per vietinį tuntą. 
Jei tunto nėra, tada prašome kreiptis 
tiesiog į VII TS stovyklos ruošimo 
komitetą: D. Baltutytė, 1 Belinda 
Street, EVANDALE, S. A. — 5069 
arba skambinti teL — (08) 363 0153.

.Stovyklos programa jau 
paruošta. Ji yra labai įvairi ir įdomi. 
Nei vienam stovyklautojui neteks 
nuobodžiauti.

Tikimės, kad stovykloje dalyvaus 
ir LSS Australijos rajono dvasios 
vadovas ar kitas lietuvis kunigas. 
Taigi ir religinė pusė nepamiršta.

' Numatoma suruošti ekskursiją į 
pajūrį, kur stovyklautojai galės 
atsigaivinti, jei pasitaikytų karštos 
vasaros dienos. Vykstantieji į pajūrį 
privalės apsimokėti kelionės — 
autobusu — išlaidas.

Visus muzikalius stovyklautojus 
prašome nepamiršti muzikos instru
mentų, nes vakarais vyks laužai ir 
kitoki renginiai, kur instrumentai 
bus labai reikalingi.

Kviečiame visus Australijos 
lietuvius skautus ir skautes į Vll-ją 
Tautinę Stovyklą (pagalbinę) 
LIETUVA 1

1988 rugsėjo i d. 
VII Tautinės Stovyklos LIETUVA 

Ruošimo Komitetas

I DURYS Į MĖNULĮ
<

; Aš skrisiu į mėnulį, nes noriu 
<1 pamatyti mėnulį ir, kai aš būsiu ten, 
J Į aš padarysiu duris. Aš norėčiau 
;! padaryti baseiną, bet nemanau, kad 
'i išeis, nes ten nėra „šliaukos” ir nėra 
| „krano”. Aš namą pastatysiu iš 
• J. akmenų ir „scotch tape” ir per savo 
!; duris į mėnulį aš įšoksiu į dangų. Aš 
;■ žinoma, padarysiu nuotraukas kaip 
t atrodo mėnulis ir jas, pririšęs prie 
;; akmens, numesiu jums visiems čia 
p ant šios mėlynos kėdės, Seven 
1; Ranges Kensington stovykloje.

!; Saulius Degesys, 4,5 m.
p „Močiutės Pasaka”'
!; Pastovyklė
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tauVADOVE
SUMANYMAI
VYRESNIESIEMS
TARNYBA IR

PAGALBA
Skautaujančio jaunimo vyresnieji 

— prityrusieji, prityrusios, skautai 
vyčiai, vyresniosios skautės, budžiai, 
gintarės, jūrų skautai, akademikai. 
Štai keletas skautiškų užsiėmimų:

1. Vakarienė ar pietūs tėvams, 
tunto ar vietovės vadovams. Patys 
užsimoka, bet skautai ir skautės 
verda, patarnauja, sutvarko.

3. Užkandžiai ir, gegužinės 
vilkiukų išvykoms, skautiškiems 
pobūviams, ypač kai vadovų ir tėvų 
puota taip gerai pasisekė.

3. Suplanuoti ir pravesti 
skautiškas pamaldas stovykloje su 
skaitymais, pasakojimais, 
giesmėmis, apeigomis.

4. Stovyklavietėje pataisyti ar 
net paaukoti kokį nors įrengimų 
(pvz. vėliavoms naujų stiebų).

5. Didelio renginio metu padėti 
su automobilių statymu, nešti 
sunkias dėžes ir kt. (Kaziuko mugė, 
skautų ar visuomenės kūčios, 
Vasario 16 šventė).

6. Ar vietovėje, stovykloje yra 
korespondentų lietuviškai spaudai, 
„Skautų aidui”, „Mūsų vyčiui”? Ar 
mūsų tarpe yra gerų fotografų, 
piešėjų?

7. Sutvarkyti, apvalyti paminklų 
ar lietuvių kapus.

8. Stovyklose, didesniuose 
renginiuose reikia garsiakalbių. Ar 
vienete yra specialistų, galinčių visa 
tai įrengti?

9. Stovykla ar iškyla neskautau-

Čikagos Skautininkių D-vės sueigoje 
dr. s. Algis Paulius aiškina apie 
kaulus. Iš k. į deš. vs M. Ročkuvienė,

jančiam jaunimui — gal kai kurie 
prie skautų prisijungs, kaip Baden- 
Powellis sugebėjo Brownsea saloje 
padaryti.

10. Ar nebūtų gerai Kalėdų ar 
mokyklos atostogų savaitės metu 
padėti jaunesniųjų vadovams ir 
vadovėms — užimti skautijos 
jaunesniuosius žaidimais, iškylomis- 
ar net stovyklėle, padėti išeiti 
patyrimo laipsnius bei specialybes?

11. Duoti kraujo Raudonajam 
Kryžiui ir tuo būdu išgelbėti gyvybių.

12. Jeigu yra mokančių naudoti 
filmų, skaidrių ir vaizdajuosčių 
prožektorius, tokių patarnavimų 
reikia stovyklose, visuomenėje, pen
sininkų klubuose, lietuviškuose 
renginiuose.

13. Pačiam nepajėgiančiam 
žmogui sutvarkyti kiemų — žolę 
nupjauti, išravėti daržų, tvorų 
pataisyti.

vs Gr. Meiluvienė, ps S. Vilunienė, 
dr. A. Paulius ir vs. O Rozniekienė

14. Inscenizuoti istorinius 
(skautų ar lietuvių) įvykius tautinių 
ar skautiškų švenčių proga. Ar 
sugebėtume surasti rūbus, reikmenis, 
parašyti vaidinimėlių tekstus?

15. Šalpos draugijai surinkti 
naudotų drabužių, nes nevisi žmonės 
tokius įmeta į rinkliavų dėžes.

16. Įrengti ar pataisyti stovyklos 
gamtos takelį. Arba miesto parke 
kokį uždavinį atlikti.

17. Gal reikia skautų buklų, 
būstinę ar lietuvių namus pataisyti, 
išdažyti?

18. Pavežti žmones į parduotuves 
arba bent iš vaistinės parvežti jų 
receptus.

19. Padėti kitiems išmokti kalbų 
asmeniška talka — gyvenamojo 
krašto, lietuvių ar svetimų kalbų.

SMAGUS UŽDARBIS. . .

20. Suruošti jaunimui vakarėlį Su

1
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šokiais. Sugalvoti ypatingą temą ir 
aprangą, pritaikyti užkandžius.

21. Ragavimo vakarą sukviesti — 
įvairūs vaisiai, sūriai, riešutai, 
daržovės ar kiti valgiai bei gėrimai.

22. Tradicinis laikraščių 
supirkimas, kaip ir butelių, aliuminių 
skardinių, metalo laužo.

23. Urmu pirkti produktus, nau
jai suvynioti ar sudėti, priklijuoti 
skautiškos „bendrovės” užrašą ir 
pardavinėti giminėms, kaimynams, 
gegužinėse, mugėse, pvz. medus, 
skalbimo milteliai. . .

24. Iš visų pažįstamų ir 
nepažįstamų surinkti „senienas” iš 
rūsių, aukštų, sandėliukų, garažų — 
ir surengti išpardavimą. (Kartais 
surasite ir vertingų lietuviškų 
įdomybių).

25. Įsipareigoti bendrovėms išn
ešioti skelbimus, telefono knygas ar 
kitus daiktus, kurie išdalinami po 
namus.

26. Pasaulio skautai pripratę 
kasmet surengti skautiškų darbų 
savaitę ir visuomenei paskelbti — 
žmonės užsisako skautus ir skautes 
valyti langus, pjauti žolę, sodinti 
daržą, valyti automobilius ir kt.

27. Dainų, žygiavimo, dviračių, 
juokų, mazgų ar kitoks „maratonas”, 
kur žmonės už kilometrą, juoką, 
pasaką ar kitą teminį uždavinį moka 
pinigus — aukoja skautiškiems 
reikalams.

28. Už nuošimtį pardavinėti 
gėrimus, limonadą, užkandžius spor
to šventėje, gegužinėje.

29. Keliaujanti vakarienė:

dalyviai užsimoka, ir puotos 
patiekalus valgo vis skirtinguose 
namuose, eidami pėsti arba 
važiuodami tarp namų.

30. Madų paroda (ne tik moterų, 
bet ir vyrų bei jaunimo ir vaikų).

31. Dažyti, taisyti ar net statyti 
tvoras.

32. Prižiūrėti vaikus, kai tėvai 
sueina į pamaldas, lietuvišką renginį 
arba žmonių namuose.

Čikagos Skautininkių D-vė 198/ m. 
kalėdinės sueigos metu. s. N. 
Norienė, vs, O. Rozniekienė, vs. B. 
Variakojienė, vs. Gr. Meiluvienė, vs. 

A. Namikienė, ps. Paulauskienė, //_ 
ra eilė: s. A. Palukaitienė, s. s. 
Vilūnienė, vs. M. Ročkuvienė, ps. į 
Vaitkienė, vs. H. Moliejienė, s. v 

Milavickienė, vs. D. Eidukienė, IlI-je 
eilėje: s. J. Kerėlienė, vs. M. 
Jonikienė, vs. S. Statkienė, vs. ,R. 
Kučienė, vs. Al. Likanderienė, ps. S. 
Kerelytė, s. A. Izokaitienė
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33. Vežimų ar plaustų paroda. 
Kiekvienas vienetas ar grupė įmoka 
pinigų ir atvyksta su savo papuoštu 
automobiliu, plaustu, laiveliu ar kita 
priemone. Žinoma, reikia kepsninės, 
užkandžių.

GAMTOJE

34. Nepersunki iškyla kaimo 
keliu — pasiimti skautus ar vilkiukus 
ar paukštytes*.

35. Žuvavimo diena prie ežero ar 
upės. Ar net išsinuomoti laivų.

36. Savaitgalį praleisti ūkyje ar 
sode ar vynuogyne — padėti su ūkio

RMWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWVWWW

SKAUTIŠKOJI
MINTIS:

GALVOSŪKIS

I DALIS - TAIP AR NE:

1. Skautai kasdien gali padaryti tik 
vieną gerąjį darbelį.
2. Skautų įkūrėjas buvo Jurgis 
Vašingtonas.
3. Baden-Powellis pravedė pirmąją 
skautų stovyklą 1907 m.
4. Lietuvių skautų ir skaučių yra tik 
Kanadoje ir Amerikoje.
5. Lietuvių skautų draugovės 
vadinamos kunigaikščių vardais.
6. Skautų broliškumas, skaučių 
seseriškumas kyla iš ketvirtojo įstato.
7. Visi pasaulio skautai turi tą patį 
įžodį ir tuos pačius įstatus.
8. Oro skautai nemoka plaukti, o 
jirų skautai nemoka skristi.
9. Batus surišame geruoju arba 
tikruoju mazgu.
10. Skautai ir skautės globoja 
gamtą.

II DALIS - IŠRINKTI AT
SAKYMĄ:
1. Pasaulinės skautų stovyklos 
vadinamos: a — tautinė, b — 
jamborė. c — moot.

darbais.
37. Visi išeina Raudonojo 

Kryžiaus kursus apie dirbtinį 
kvėpavimą, pirmąją pagalbą.

38. Išmokti dažniausius signalus 
morzės, semaforo, lėktuvams ar laivų 
vėliavėlių sistemoms.

39. Pagaminti savo rogutes, 
vežimus; baidares, bangomis 
plaukioti lentas.

40. Iškyla ar savaitgalio 
stovyklėlė su močiute ir seneliu.

41. Kelionė dviračiais, laiveliais, 
automobiliais, balionais, arklio 
traukiamais vežimais. . .

2. Tautinės stovyklos būna kas: a —
5, b — 10., C 8 7, d — 4 metus.
3. Aukščiausias skautų ordinas yra: 
a — Tėvynės, b — Vytauto, c 
Geležinio Vilko.
4. Skauto ir skautės įstatų yra: a — 
11, b — 7, c — 12, d — 10.
5. Lietuviai skautai buvo įkurti: a — 
1776, b — 1867, c — 1918 metais.
6. Skautų ženklelis vadinamas: a — 
kryžius, b — vytis, c — Gedimino, d
— lelijėlė.
7. Skautai myli Dievą, Tėvynę ir: a
— maistą, b — artimą, c — stovyklas.
8. Skautų šūkis yra: a—Tarnauk!, b
— Budėk!, ė — Nežiopsok!, d — 
Kelkitės!
9. Vyresni jūrų skautai yra: a — 
gintarės, b — budžiai, c — vyčiai, d
— dobilėliai.
10. Visi skautai turi mokėti pir
mosios: a — pasakos, b — pagalbos, 
c — kilpos.

IIIDALIS — ATSAKYTI 
KLAUSIMUS:

L Skautų vakarinė malda yra
Vi

2. Skautai ir skautės visada kalba
maldą prie. ..........
3. Koks Baden-Powellio pirmasis 
vardas?
4. Kada bus septintoji Tautinė 
stovykla?

5. Kaip vadinasi signalizuotas 
abėcėlė?
6. Kokiame mieste buvo įkurti 
lietuviai škautai?
7. Kodėl rišame Tėvynės mazgelį 
prie kaklaraiščio?
8. Kodėl be leidimo nekertame gyvo 
medžio?
9. Kodėl skautai ir skautės vis 
stovyklauja gamtoje?
10. Pirmoji skautiška knyga
buvo. ... ............

IV DALIS - KOKS BUVO 
KLAUSIMAS?

L Rūtelė (tai atsakymas!)
2. Skautė laikosi savo žodžio.
3. Paukštytės, vilkiukai, udrytės, 
bebriukai.
4. Vilniuje 1918 m. lapkričio mėn. 1 
dieną.
5. Vilniuje 1918 m. vasario mėn. 16 
dieną.
6. Dešimt.
7. Tyla.
8. Laužai.
9. Kompasas.
10. Gelbėjimosi kilpa.

(ATSAKYMAI: I DALIS - I N, 
2N,3T,4N,5T,6T,7T,8N,9T, 10 
T. II DALIS — 1b, 2b, 3c, 4d, 5c, 6d, 
7b, 8b, 9b, 10b. III DALIS - 1 
„Ateina naktis”, 2 stalo ar valgio, 3 
Robertas, 4 1988 m. rugpiūčio 14 — 
24 d. Ohio valstijoje, JAV, 5 Morzės, 
6 Vilniuje, 10 Skautybė berniukams, 
1907 m. IV DALIS — 1 skaučių 
ženklelis, 2 pirmasis įstatas, 3 
jaunesnieji skautai ir skautės, 4 
Lietuvoje įkurti skautai, 5 Lietuvos 
Nepriklausomybė paskelbta, 6 tiek 
yra įstatų, 7 kaip diena užsibaigia, 8 
dažniausia vakarinė programa, 9 
kaip randame pasaulio kryptis, 10 
kaip iš vandens ištraukiame.)
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DVIGUBAS 
TERMOMETRAS

Įvairiose pasaulio šalyse naudo
jami du termometrų matai — Celsi
jaus ir Fahrenheito.

Vanduo verda jūros lygyje, kai 
temperatūra yra 100 laipsnių C arba 
212 laipsnių F, o sala, kai yra 0 
laipsn. C arba 32 laipsn. F. Gyvasis 
sidabras sušąlą ten, kur abiejų 
matavimo būdų temperatūra beveik 
sutampa: -40 C ir -40 F.

Perskaičiuoti Fahrenheito 
laipsnius j Celsijaus, iš F atimti 32 ir 
padauginti iš 5/9. Pvz. 140 F yra 60 
C, iš 140 atėmus 32 ir 108 padauginus 
iš 5/9.

Perkeisti Celsijų į Fahrenheit^, 
Celsijaus padauginti iš 9/5 ir pridėti 
32. Pvz. 50 laipsnių C yra 122 
laipsniai F.

Gabrielius Fahrenheitas buvo 
Londono mokslininkų draugijos 
narys, miręs 1736 m. Anders Celsius 
buvo Švedijoje astronomijos 
profesorius maždaug tuo pačiu metu. 
Pirmąjį termometrą 1593 metais 
sugalvojo Galilėjus, taip pat 
astronomas. Nuo 1714 m. ter
mometrams pradėta naudoti gyv
sidabris.

PETRAS BABICKAS

PAVASARIO VAKARAS LIETUVOJE

VAKARAS eina ilsėtis, 
Upėje gęsta žara, 
Kvepia darželyje mėtos, — 
Ir kamara atdara...

•Tyliai užsiveria durys, 
Siena šešėlis praeina, 
Sodas šypsodamas žiūri, 
Miškas ataneša dainą.
Pievoje kažkas prajoja, 
Krūmuos lakštutė jau gieda, 
Obelies žiedas svajoja, 
Baltas bekrintantis žiedas.
Rūku pakalnės nuklotos, 
Miega ir rūtos ir mėtos, — 
Kiek čia tikėta, svajota, 
Kiek čia mylėta, kentėta...

į 7-JI TAUTINĖ STOVYKLfl-USft

Sudiev, stovykla!

Foto: Paulius Mickus.
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K$ PRAEITIES
Skautavimo dienas
Tėvynėje prisiminus

V. si. B. Jablonskienė

Sakutų organizacijon įstojau ir 
skautės įžodį daviau 1932 metais. 
Tuo laiku mokiausi Pilviškių 
vidurinėje mokykloje.

1933 m. dalyvavau didžiajame 
visos Lietuvos skautų-čių sąskridyje 
Palangoje. Manęs mama į jį nenorėjo 
leisti, bet vyresnioji sesuo tuo laiku su 
šeima vasarojo Palangoje, tai ji 
pažadėjo manimi rūpintis.

Kelionė traukiniu iš Kauno į 
Kretingą buvo gana varginanti. 
Važiavome visą naktį ir tik anksti 
ryte pasiekėme Kretingą. Ten laukė 
autobusai, kurie mus nuvežė į 
Palangą.

Buvo gražus, ankstyvas vasaros 
rytas. Beveik visi, išlipę iš autobusų, 
bėgo pažiūrėti kaip atrodo jūra, nes 
dauguma nebuvo jos matę. 
Pasidžiaugę jūra grįžom prie 
palapinės, kurioje dalino pusryčius. 
Visi buvom išalkę, todėl sumuštiniai 
su kava ar arbata buvo labai skanūs. 
Pasistiprinę turėjom eiti prie darbo.

Pirmiausia reikėjo pasistatyti 
palapines — tai buvo sunkiausias 
darbas. Statėm rėmus iš medinių 
lazdelių ir apdendavom jas kariškais 
brezentais. Į vieną palapinę tilpo 7-8 
mergaitės. Kai ąpsitvarkėm, mūsų 
laukė kita didelė užddotis — reikėjo 
padaryti skautišką stalą atvykstan
tiems svečiams. Stalo projektą 
paruošė Giedrė Žmuidzinavičiūtė. 
Jis buvo saulės pavidalo. Pirmiausia 
sukasėm iš žemės tokį kupolą. Jį 
apipylėm baltu jūros smėliu. Ant to 
smėlio iš samanėlių, akmenėlių, 
skujų ir kitų gamtoje rastų dalykų, 
kurie mums tiko, padarėm visus 
skautiškus ženklelius. Toliau —

Marijampolės skaučių tunto vadija 1935. I-je eilėje J. Grinkevičiūtė, 
Vasiliauskaitė, H. Liorencaitė. II — M. Sirutytė, J. Vaičiūnienė; III — 
Balsytė, Bukaveckaitė, M. Grinkevičiūtė, M. Pempaitė, S. Vilūnienė, 
Lavickaitė, E. Ščiukaitė, Adomaitytė, Didikaitė, Brusokaitė, Vinslo- 
vaitė, S. Landsbergaitė, Pajaujytė.

aplinkui ėjo skautiškas stalas, skirtas 
garbingiems svečiams. Be to, iš 
vidurio į šalis dar ėjo 12 platėjančių 
spindulių, kurie taip pat buvo 
išpuošti ir — kaip stalas — skirti 
svečiams.

Kai jau viskas buvo paruošta, 
vieną rytą atplaukė didelis laivas su 
svečiais. Jų tarpe buvo skautų įkūrė
jas, lordas Robert Baden Powell’is su 
savo žmona, dama Olave. (Lordas B. 
-Powell, jo žmona ir apie 650 anglų 
skautų bei vadovų į šį sąskrydį 
atplaukė laivu ’’Calgaric”, liepos 14- 
18 d. d., 1933 m.)

Mes stebėjomės anglų moterų 
išvaizda, nes jos labai skyrėsi nuo 
lietuvaičių.

Kai visi svečiai susėdo už 
skautiško stalo, mes jiems patar- 
navom ir dainavom lietuviškas 
dainas. Jie mums atsilygino savo 
dainomis. Buvo labai įdomu.

Svečiams išvažiavus vėl buvo 
daug darbo kol viską sutvarkėme. 
Kai viską padarėm, sekančią dieną 
mus vežė į Klaipėdą — ekskursijon. 

Klaipėdos miestas man labai patiko. 
Ten nakvojom vienos gimnazijos 
patalpose. Sekantį rytą, pavalgę 
pusryčius ėjom į paruoštą traukinį ir 
važiavom į Kauną.

Kai grįžau į namus, mama, 
pamačius mane, pirmiausia liepė 
išsimaudyti, pavalgyti ir eiti į lovą. 
Tikrai, buvau labai pavargus.

Vėliau, besimokindama Mari
jampolėje, mokytojų seminarijoje, 
visus keturis metus buvau uoli 
skautė. Ten turėjom geras vadoves. 
Tai buvo poetė, vyr. skautininkė 
Augustaitytė-Vaičiūnienė ir 
skautininkė Marija Sirutytė. Turė
jom atskirą mergaičių, tuntą, suside
dantį iš trijų draugovių. Aš buvau 
tunto adjutantė, vesdavau tuntą per 
paradus. Marijampolėje buvau gavus 
ir vyr. skiltininkės laipsnį.

Dar prisimenu stovyklą prie 
Alytaus — tai buvo tik mergaičių- 
ygdovių stovykla. Jos tikslas — 
pažinti Sūduvos-Dzūkų ktaštą. 
Palapines pasistatėm netoli miesto, 
pušyne. Buvo graži vasara, tai mes
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basom kojom eidavom per pievas, 
takeliais, j kaimus ir bažnytkaimius. 
Tik tada sužinojom, kad Dzūkijos 
kraštas labai neturtingas — bloga, 
nederlinga žemė. Tik žmonės labai 
malonūs ir pamaldūs. Daug 
smūtkelių pakelėse.

Buvo malonu dirbti su mielom 
marįjampolietėm. Kažkaip viskas 
pasikeitė kai baigus mokytojų 
seminariją atsidūriau Vilkaviškio 
rajone. Čia, dėl nuomonių skirtumo 
su kai kuriomis vadovėmis, mano 
oficialus skautavimas nutrūko, tik 
sieloje pasilikdamas neišdildomu.

Baden-Powell’io sąskrydy dalyvavusios Marijampolės skautės su 
s. J. Vaičiūniene.

PADEDAME ALKANIEMS

Gera paukščiams ir miško žvėreliams 
šiltu laiku, bet, žiemai atėjus, jiems neleng
va rasti maisto.

Badauti labai sunku: galvutė sukasi, vi
durius graužia, darosi silpna ir galvoji:

— Valgyt! Valgyt! Kur man rasti ką 
nors valgyt?”

Geri žmonės atjaučia alkanuosius visa
me pasaulyje ir bando jiems padėti. Jie taip 
pat atjaučia ir paukščius bei žvėrelius, ku
rie negali nubėgti pas mamytę ir pasakyti:

— Noriu valgyti: ką man duosi?
Jie negali atidaryti šaldytuvo ir pasiim

ti skaniausių daiktų, kaip mes kad dažnai 
darome, įbėgę iš kiemo ar grįžę iš mokyk
los.

Todėl nepamirštame savo plunksnuotų 
ir keturkojų draugų.

Jei tik kaip nors galime, išnešame jiems 
sėklų ir trupinių bei juodos duonos, kurią 
net zuikučiai mielai graužia.

Nieko nėra malonesnio, kaip matyti al
kanus skaniai maitinantis.

o. s.
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1-JITAOTIWI5T0WVKLA-KS*“ VII Ji
Tautinė Stovykla jau praeityje

Šiemet Lietuviškoji Skautija mini 
savo 70 metų ir „Skautų Aido” 65 
metų sukaktis. Šios sukaktys buvo 
ypatingai atšvęstos VII-je Tautinėje 
Stovykloje — Seven Ranges Scout 
Reservation, Kensington, Ohio, 
J AV. Ši Tautinė Stovykla buvo ir bus 
lietuviškos išeivijos viltis auklėjime ir 
tautinės sąmonės skiepijime. Čia 
mes, skautiškas jaunimas ir vyresnio
ji karta, atnaujinome savo pažadą 
dirbti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Per 
22 nepriklausomybės metus Lietuvių 
Skautų Sąjunga paliko didelį įnašą 
lietuvių tautos gyvenime, tęsdama 
savo darbą išeivijoje, teikdama viltį 
ateičiai. Nors VI! T. S. dar ne laisvoje 
tėvynėje, tačiau visus mus, iš visų 
pasaulio, kampų, apjungia brangūs 
žodžiai — MANO LIETUVA. Ši 
Tautinė Stovykla ir pavadinta 
„Lietuvos” vardu. Tai išreikšta ir 
stovyklautojų lūpose skambėjusioj 
VII T. S. dainoje:

„Tylioj dainoj, karštų laužų 
liepsnoj,

Tu man arti, tu man sava,
Tu mano Lietuva! . . .”

Minėdami 70-ją Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo ir 
lietuviškos skautijos įsteigimo 
sukaktis, susimąstykime — Ar pilnai 
mes atliekame savo pažadą 
Tėvynei? !

VII T. S. peržvelgėme trumpai 
per praeitį, pailsėjome, 
susipažinome, pasidžiaugėme savo,

Ohicr-ban Unnepelik a Lit vari 
Cserkeszek 70. Evforduiojukat

A Litvan eserk^szek augusztvs k&zepčn 
unnepeltėk 7ū eves ėvforduld.’ukat a 7. Jublleumi 
nagytžborukūn Kensington, Ohįo-bao., Hint a 
Magyar Cserkeaz SzttvetsŽg kb 1 dot <. sege, Horvath 
JTihžiy ės en mealžtogattuk ,a taboru egy Į k szom- 
baton. Szerintonk nagyon..erdekes es szėp volt.

Kora de Iutan megėrkeztunk a taborhelvre anol 
mAr nagy cserkėsz szellemben toifctak a toglalko- 
zasok. jtt egy rbvId bemutatkozon ės fogadžson 
vett&ftk rdszt. Sok mas nemzeti«egi (eaztek. 
let tek ės ainerikai) cserkėszek is jelen voltak.

Miutžn izeg kostoituk a finom Iitvan 
sutemėnveket, akkor egy nagyon kedves iitvan 
ieanycserkėsz turą vezeto segitsegevei korbe 
jartuk az aJUborokat. Mondanom keli hoay ugy 
ereztem magamat mint ha egy magyar cserkesz 
jubitaborban iennėk csak eppen nem magyarul 
hanem 11 tvanui beszėltek. Kozel 800 It tvin 
cserkėsz vett rėszt ezen a tiboron a vilag
Kindest tėjrfrdl.

Este vacsorėt kaptunk ami nagyon Joi esett 
plėne amikor kiszolgiltak ax asztatnal, ez Igen’ 

En szerintern a tabortuz volt a fenypgatja 
ennek a rdvid idtogatžsnak. Egy i’yen ugyes, 
pantos, ės elvezetes tabortuzet cserkesz 
ėletemoen tiem laitam levezetve. Tijbbekkozt volt 
egy hat-tagO fuvd hangszeres zenekar ami Iitvan 
nepdalokat jitszott. Kėsdbb pedig a dramatikus 
t abortus I szamok fcozt egy tangd harmonikas 
jėtszott a kdzonsegnek.

Tizenegy bra utar* ęlbucstlztunk Iitvan, 
cserkėsz testvėrelnktdi. Remelem ėn a kovetkezo 
ėvekben rėszt tudok venni egy tbbb nemzetbol 
al id cserkesz taboron, mee t nagyon sckat tudnank 
tanuini egymžstdl. Jo Munkat’

Kovacs Gyuri, st.
A kėpeken (fontrdl kezdve> Kovacs Gyuri a litvžn 
ttfra vezetdjėvel az "Isten Hozott" tibia alatt; 
Gyuri a magyar cserkėszek 75. ėvfordųlo Jubi- 
leuml tžborcč! kėszOit klžllitasėt nėzi; iitvan 
viz i cserkėszek; Gyuri taUikozot brazil lai 
Iitvan eserkėsz- ekkel akiket juniusban istnert 
meg brazil lai lėtogatasa alatt; Horvath Mihaly 
Udvdzll a iitvan cserkeszefcet a Magyar,,Cserkesz 
Szoveiseg neveben; az esti nagy tė'bortuz.

savo le idinyje,
Vengrai atsiliepia apie VII-ja

Sievelandė.

skautiškosios, šeimos didžiuliame 
rate ir pasiruošėme aštuntam 
dešimtmečiui. Galvoje ir širdy dar 
skamba šios stovyklos šūkiai ir 
brangios mintys — žodžiai:

TOLI, TOLI TĖVŲ ŽEMĖ 
BRANGI,

MELSVA JURA, MIŠKAI IR 
ŽALIEJI LAUKAI. . .

GRAŽI, GRAŽI, NEMATYTA 
ŠALIS, VARDAS JOS — 
LIETUVA!

SKAMBA MAN KAIP 
DAINA! . .

Tautinę Stovyklą 
/sumažinta/

' Visa. VII T. S. buvo padalinta į 3 
pastovykles-rajonus: Seserijos: 
MANO Lietuva, Brolijos — 
KUNIGAIKŠČIŲ ALIS ir 
Akademinio Skautų Sąjūdžio — 
LAISVĖ.

Seserijos rajono pastovyklės 
pasirinko gražius vardus:

Jauniausiųjų (mažų vaikų su 
mamytėmis — MOČIUTĖS 
PASAKA;

Jau n. skaučių 
GIESMININKĖS;

Skaučių — ŽALIO ŠILO
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JUOSTA;
Prityrusių skaučių 

TĖVIŠKĖS LAUKAI;
Vyr. skaučių — LAUMIŲ 

TAKAS;
Jūrų skaučių — ^ĖRINGA;
Vyresniųjų sesių — ŽARA III.

Brolijos rajono — ,,Kunigaikščių 
Šalies” — pastovyklės:

Jaunesniųjų skautų — 
VYTENIO;

Skautų — MARGIRIO;
Prit. skautų — VAIŠVILKO;
Skautų vyčių — KĘSTUČIO;
Jūrų skautų — ALGIMANTO;
Skautininkų —

ŠVITRIGAILOS.

Į Vll-ją T. S. suvažiavo 800 
skautų ir skaučių iš įvairių JAV ir 
Kanados vietovių rugpjūčio 14 d. 
Prie jų prisijungė 50 atstovų iš 
Anglijos, Australijos, Pietų 
Amerikos ir Vokietijos. Pagrindiniai 
stovyklos vadovai suskrido 13 d. 
popiečiu.

Iškilmingajame savaitgalyje, rugp
jūčio 20-21 dienomis, VII T. S. 
padidėjo beveik 300 stovyklautojų 
bei svečių.

Bendrajai stovyklai vadovavo 
v. s. fil. Petras Molis, talkinamas 
pavaduotojų — v. s. Irenos 
Kerelienės ir v. s. fil. Kazio Matonio. 
Brolijos pastovyklės viršininkas — 
v. s. Gediminas Deveikis. Seserijos 
pastovyklės viršininkė — v. s. t. n. 
Stefa Gedgaudienė. ASS pastovyklės 
viršininkė — v.%, fil. Danutė 
Eidukienė.

Visa stovyklos programa vyko 
stiprioje tautinėje dvasioje, Lietuvos 
laisvės vilties ženkle. Tai pabrėžta ir 
stovyklos šūkyje: „Dirbsiu, žaisiu ir 
dainuosiu, viską Lietuvai aukosiu!”

Visos VII T. S. dienos turėjo savo 
paskirtis, pritaikytą temą — mintį.

-Rugpjūčio 14 d.: Stovyklos 
atidarymas — Tiesiu tau ranką! . .

Rugpjūčio 15 d.: Darbai ir 
pionierija — Vertybių diena.

Rugpjūčio 16 d.: Lietuvos diena

Stovykla leidžiant vėliavas. Už 
kalnelio Seserijos pastovyklė

— Mes be laisvės nenurimsim; 
Gamtos diena.

Rugpjūčio 17 d.: Skautybės 
diena. Geležinis skautų įstatas. 
Skautoramos, iškylos, spaudos 
diena.

Rugpjūčio 18 d.: Seserijos diena
— Visos už vieną, viena už visus.

Rugpjūčio 19 d.: Tarptautinė

Nuotraukos VI. Bacevičiaus

diena. Pavergtų tautų diena. Svečiai 
ir LSS rajonai.

Rugpjūčio 20 d.: Jūrų Skautijos ir 
ASS diena. Lietuvos laisvės diena. 
Jūra — vartai į pasaulį.

Rugpjūčio 21 d.: Sukaktuvinė 
diena. Laisvės kovotojų diena. 70 
metų ir mūsų Credo. Didysis 
paradas.
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Rugpjūčio 22 d.: Brolijos — 
kunigaikščių diena.

Rugpjūčio 23 d.: Draugijos diena. 
Dienos — laiko dovana. Žvilgsnis į 
save. Užmezgama amžina draugystė.

Rugpjūčio 24 d.: Stovyklos 
uždarymas. Sukaktuvinių Metų 
rezoliucija. Iki pasimatymo! 
* * *

Vll-jon T. S. važiavau iš Čikagos, 
kartu su v. s. fil. Sigitu Miknaičiu, jo 
talpioje mašinoje. Automobilis 
pakrautas palapine, lovelėmis, 
miegmaišiais ir kita, asmeniška 
manta. Nors vykstame tik didžiajam 
savaitgaliui — trims dienoms — 
vykstame pilnai pasiruošę. Rugp
jūčio 19 d. rytų, gerais keliais, 
skriojome per Indianą, Michigan^ į 
rytus, į Ohio valstijų, kur Ken- 
sington’o apylinkėse vyko Vll-ji 
Tautinė Stovykla. Rytas malonus — 
iš pradžių vėsus, bet vėliau pradėjo 
šilti. . . Po 6 valandų kelionės 
pasiekėme Cleveland’o miesto 
pakraščius, pasukome į pietus ir už 
valandos buvome stovyklavietėje. 
Prie administracijos pastato mus 
pasitiko užrašas „Sveiki atvykę!”, o 
prie pagrindinių vartų — miško 
broliai, vadovaujami Juozo 
Šalčiūno. Tai tradiciniai didžiųjų 
stovyklų' sargai. Dairydamasis 
aplink, kažko pasigendu — nagi, 
trūksta palapinių. Kur jos — 
nesimato! . . Didžiulę stovyklavietę 
supa įvairaus dydžio kalvos, 
apaugusios gražiais, spygliuotais ir 
lapuotais medžiais ir krūmais. Ypač 
akį žavi žalios, ištysusios, eglės, 
pasipuošusios kankorėžiais. . . 
Viduryje stovyklos, pakalnėje, 
tyvuliuoja du melsvi ežerėliai. 
Pasižiūrėdami į stovyklos planelį, 
einame į akademikų rajoną. Šone 
pasirodo nedidelė palapinių sodyba, 
su užrašu „Močiutės pasaka”. Tai 
jauniausiųjų L-- mažų vaikų su 
tėveliais ■ pastovykiė. Čia glūdi 
mūsų lietuviškosios skautijos ateitis.

Pasiekiame kelio atšaką su 
rodykle į ASS rajoną. Pamažu

Skautų pastovyklė

kopiame taku į kalną. Pusiaukelyje 
pradedame trūkti oro. Gaila — 
niekas nepagalvojo apie lifto 
įrengimą šioje vietoje. Pagaliau 
pasiekėme kalno viršūnę — aikštę, 
kurios pakraščiais mirguliuoja 
įvairaus dydžio ir spalvų palapinės. 
Čia, kaip.bitės avilyje, zuja sesės ir 
broliai akademikai skautai. 
Prisistatau sesei Danutei Eidukienei, 
ASS valdybos pirmininkei ir rajono 
viršininkei. Sutinku ir pažįstamųjų 
tarpe Australijos rajono ASS

• Nuotraukos R. Belzinsko

vadeivą j. §. fil. Algimantą Žilinską. 
Kadangi jis vadovavo Australijos 
rajono atstovams Vll-je T. S., 
prisistačiau ir jam. Susipažinau su 
stovyklaujančiu dr. Alg. 
Statkevičiumi, Lietuvos disidentu, 
persikėlusiu į JAV. Išsirikiavom 
vėliavos-gairės nuleidimui, prieš tai 
išklausę įvairių pranešimų. Saulei 
leidžiantis medžių viršūnėse, skubė
jome į stovyklos valgyklą vakarienei. 
Nuostabu — bet į pakalnę eiti buvo 
daug lengviau!.. Prie valgyklos
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Skautų vyčių lazdos

šimtai — jaunų ir pagyvenusių — 
brolių ii sesių laukė savo eilės 
vakarienei. Valgyklos patalpa didele, 

.vienu metu talpinanti apie 400 
Jstovyklautojų. Čia vėl sekė draugiški 
pasisveikinimai, atsipažinimai ir 
naujos pažintys. Suėjus prie stalų, 
pasigirsta garsus brolio, v. s. A. 
Paužuolio, balsas — „Malda prieš 
valgį! . kurių garsiu „Amen” 
užbaigę išalkę stovyklautojai.

Tiesa, dar prieš vakarienę 
užsukau į tarp didelių eglių stovintį 
namukų. Tai stovyklos paštas ir LSF 
(Skautybės Fondo) krautuvėlė. Čia 
radau ištikimus didžiųjų stovyklų 
paštininkus — v. s. Vladų Bacevičių 
ir v. s. Stasį Ilgūnų. Čia manęs jau 
laukė paruošti 'specialūs VII T. S. 
vokai, antspauduoti JAV pašto 
antspaudu, pagamintu specialiai VII- 
jai T. S. paminėti. Prie kito stalo — 
LSF pirmininkas, v. s. Česlovas 
Kiliulis su savo pagelbininkais, par
davinėja LSF prekes — T. S. ženklus, 
marškinukus, puodukus, vokus ir kt. 
Atrodė, kad „biznis” ėjo neblogai.

Skubu vakarieniauti. . . Prie 
valgyklos susitinku su mūsų 
eprezentantais VII-je T. S. — 

Sydnejaus skautais vyčiais. Giedant 
Tautos himnų buvo nuleista Brolijos 
vėliava. Po to, vadovaujant j. s. fil. 
Alg. Žilinskui, Australijos rajono 
kontingento vadovui, aikštėje 
išsirikiavo Australijos rajono 
atstovai — skautai vyčiai: Petras 
Kapočius, Tomas Pullinen, Raimun
das Stašionis, Raimundas Vingilis, 
Arvydas Zduoba ir v. s. fil. Balys 
Barkus. Brolis Žilinskas „kengūrų” 
vardu pasveikino stovyklos 
vadovybę ir stovyklaujančius, 
įteikdamas Australijos rajono 
dovanėles VII T. S. viršininkui, v. s. 
fil. Petrui Moliui, Brolijos Vyr. 
Skautininkui, s. Gediminui 
Deveikiui, Seserijos Vyr. 
Skautininkei, v. s. t. n. Stefai 
Gedgaudienei ir ASS Vadijos Pir
mininkei, v. s. fil. Danutei 
Eidukienei. Į savo vietas kontingento 
dalyviai grįžo šokinėdami kaip 
kengūros. . .

Sutemus ėjome į laužavietę ben
drajam laužui. Einant tamsoje 
keleliu, be lemputės, kuone kaktomis 
susimušiau su viena sese, kuri — man 
atsiprašinėjant — atpažino mane iš 
balso (o gal ir iš ūgio). Tai buvo sesė 
v. s. Irena Kerelienė. Didįjį laužų 
uždegė vyriausias amžiumi skautas 
— fil. Jonas Dainauskas. Jam padėjo 
du vilkiukai. Garsiai skambant

Nuotraukos P. Mickaus

Indų plovimas

„Lauželis, lauželis. . .” dainai, 
liepsnos apgaubė didžiulį laužų. 
Bendrojo laužo nuotaika buvo gyva 
ir gera. Energingi laužavedžiai (o jų 
buvo visas tuzinas) išjudino visus 
savo šūkiais, dainomis ir šposais. 
Nuotaikingų laužų užbaigėme 
giedodami „Lietuva, brangi. . .” ir 
„Ateina naktis” giesmes.

Šeštadienio (rugpjūčio 30 d.)
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rytmečio nuotaika gera, saulutė 
šviečia, šildo, pusryčiai skanūs. . . 
Skubu užsiregistruoti, gauti 
stovyklos ženklus ir 70-mečio 
knygutę. Padarau kelias nuotraukas 
su pažįstamais, aplankau stovyklos 
laikraščio — „Žvilgsnio” — 
redakciją ir jos kūną ir sielą — 
redaktorių v. s. Česlovą Senkevičių. 
Iš čia patraukiau ptie ežerėlio, kur 
ant kranto stovėjo valtys ir 
išsirikiavo jūrų skautai. Mat, šian
dien, stovykloje Jūros diena. 
Pamaldas atlaikė v. s. fil. Antanas 
Saulaitis, SJ. Užbaigus bažnytines 
apeigas, keli jūrų skautai buvo 
„pakrikštyti”, juos išmaudant ežere

Tuo tarpu stovykloje vyko įvairūs 
užsiėmimai, pasiruošimai sutikti 
atvykstančius svečius bei praktika 
rytdienos paradui. Bepietaujant, 
lydimas kunigų, v. s. Pakalniškio ir 
v. s. Saulaičio, į valgyklą atvyko 
vysk. s. Paulius Baltakis, kurį 
stovyklautojai sutiko katutėmis. Nuo 
vidurdienio užplūdo svečiai. Popiet 
stovykloje vyko įvairūs parengimai 
— parodėlės, vaišės, posėdžiai. 
Didesnę popietės dalį praleidau 
seserijos rajone, kuris buvo darbščių 
sesių rankų labai skoningai, 
tautinėmis temomis, išpuoštas. Kur 
beužeičiau, vis ką nors pažįstamo 
sutinku. Pasisveikiname, 
pakalbame. Nei nepamačiau, kaip 
prabėgo diena ir saulė jau leidžiasi. 
Vėl vakarienė, vėliavų-gairių 
nuleidimas pastovyklėse. O sutemus 

stovyklautojai ir svečiai rinkosi į 
laužavietę didžiajam, sukaktuviniam 
laužui. Prie laužavietės girdėjosi 
dūdų orkestro garsai. Pagalvojau, 
gal stovyklos ūkvedys pasamdė 
"Salvation Army” orkestrą? . . Priė
jus arčiau, ^išsiaiškinau, kad tai 
lietuvaitės skautės iš Škotijos. Sul- 
iepsnojo laužas, lydimas 
stovyklautojų dainų ir buvo džiugu ir 
smagu. Giedant „Lietuva, 
brangi. . .’’ir„Ateinanaktis”žėrintis 
laužas geso. . .

Atsisveikinus, žvakių apšviestu 
taku, pasukau į ASS pastovyklę, kur 
dvi sesės ir šeši broliai, susirinkusių 
akademikų akyvaizdoje pasižadėjo 
būti ASS nariais. Ta proga 
prisiminiau, kad ir aš 1939 m. 
Pajėsyje, prie Kauno, daviau savo 
pasižadėjimą. Kaip tik šalia manęs 
stovėjo fil. Vilius Bražėnas, buvęs 
mano globėjas akademikų skautų 
korporacijoje „Vytys”, man įteikęs 
ASS spalvas ir ženkliuką, kuriuos 
dar ir dabar turiu ir nešioju.

Sekmadienis — 1988.V111.21 d. 
Visa stovykla kruta, kaip" didžiulis 
skruzdėlynas. Jau spėta 
papusryčiauti. Vakar ir šiandien 
stovyklos virėjams didelis dar
bymetis — paruošti maistą ir 
pamaitinti apie 1100 stovyklautojų ir 
savaitgalio svečių — ne juokai. Nors 
šypsenos virtuvės personalo veiduose 
ir nedingo, bet prakaito buvo daug 
išlieta! Pašlaitėje, prie valgyklos, 
rinkosi stovyklautojai ir svečiai 

iškilmingoms VII-sios T. S. 
pamaldoms. Paežerėje, vėliavų 
aikštėje, stovėjo paruoštas altorius. 
Prie jo, giesmėms skambant, artėjo 
bažnytinė eisena. Sesės Ignės 
tvarkomi ėjo altoriaus patarnautojai, 
giesmininkės, stovyklos dvasios 
vadovai — kun. Pakalniškis ir kun. 
Saulaitis — paskui juos visus ėjo J. E. 
Vysk. P. Baltakis, atnašavęs 
sukaktuvines Mišias ir pasakęs 
dienai pritaikytą pamokslą. Aukas 
nešė, maldas skaitė patys 
stovyklautojai. Maldos „Tėve mūsų” 
metu visi susikabinome rankomis, 
išreikšdami padėką Dievui už 
galimybę burtis lietuviškoje skautijo- 
je. Iškilmingos mišios užbaigtos 
giedant „Marija, Marija” giesmę.

Ir vėl sujudo, subruzdo unifor
muoti broliai ir sesės. Sesės nuskubė
jo kairėn, broliai — į dešinę, kur, 
neužilgo pasirodė įvairių vienetų 
vėliavos — visa stovykla rikiavosi — 
pastovyklėmis — didžiajam paradui. 
Parado aikštėje, prie aukštų vėliavų 
stiebų, sustojo visa stovyklos 
vadovybė, įvairūs skautų vadovai bei 
vadovės ir garbės svečiai. Jų tarpe, 
keli atvykę iš Lietuvos. J aikštės 
centrą išėjo VlI-tosT. S. komendan
tas, v. s. fil. Romas Jakubauskas,
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Įžodį duoda Vytas Mockus, Darius 
Rodžius, Aras Alekna. Kaklaraiščius 
riša draugininkas s.v. Audrius 
Skučas
kurio komandos pakluso visa 
stovykla. Kalne, prie valgyklos 
suskambo Škotijos lietuvaičių 
dūdomis grojamas lietuviškas 
maršas. Iš dešinio ir kairiojo sparno, 
ežero pakrante įžygiavo Brolija, AS 
ir Seserija, sustodami priešais vėliavų 
aikštę ir vadovybę bei svečius. Prie 
vėliavų stiebų priėjo vėliavininkai. 
Visiems saliutuojant, pakilo JAV, 
Lietuvos, Australijos, Didžiosios 
Britanijos, Kanados ir Vll-sios T. S. 
vėliavos. Suskambėjo JAV ir 
Lietuvos himnai. Padangėj pakilo 70 
trispalvių balionų, primenančių, kad 
švenčiame 70 metų Lietuvos 
nepriklausomybės ir Skautų Są
jungos įsteigimo sukaktis — Valio, 
valio, valio! . . Suskamba VII-os T.
S. daina — graži, jausminga, skambi.

Iškilmingąją Vll-sios T. S. 
atidarymo dalį pravedė v. s. Irena 
Kerelienė. Pagrindinę kalbą tarė VII
T. S. viršininkas ir LSS Tarybos 
Piemininkas, v. s. fil. Petras Molis. 
Po jo sekė keli sveikinimai žodžiu ir 
daug sveikinimų raštu; iš 
VVašingtono sveikinimo telegramą 
atsiuntė JAV prezidentas, Ronald 
Reagan’as. Prezidento žodžius 
stovyklautojai priėmė garsiu plo
jimu. Toliau sekė įsakymai. Paskelbti 
apdovanotieji LSS Geležinio Vilko 
ordinu — v. s. Irena Kerelienė ir v. s. 
fil. kun. Antanas Saulaitis, SJ.

Ir vėl pasigirdo sodrus brolio 
komendanto b.usas ir maršo garsams

Nuotraukos R. Belzinsko

palydint VH-ji Tautinė Stovykla 
pradeda iškilmingą eiseną — paradą. 
Įnešama didžiulė tautinė vėliava, 
kurią nešė, laikydamos už kraštų, 8 
sesės. Tada, pro vėliavą ir garbės 
tribūną bei svečius ėjo v. s. fil. Meilės 
Mickienės vedamas Seserijos rajonas 
— nešamas ištisas miškas įvairių 
Seserijos vienetų vėliavų ir gairių, gi 
visos žygiuotojos savo rankose nešė 
mažas trispalves ir jomis mosavo. Po 
Seserijos sekė Brolija ir ASS. Patį 
paradą apvainikavo ir gražų įspūdį 
paliko VII T. S. virtuvės darbuotojų 
skiltis, pasipuošusi vyšninės spalvoj 
žiurstais bei „apsiginklavusi” 
dideliais samčiais ir -kitais virtuvės 
„ginklais”. . . Daug ovacijų 
susilaukė žygiuojanti „Močiutės 
pasakos” pastovyklė — busimieji 
skautai ir skautės, žygiuoją drauge su 
savo tėveliais.

Saulei pasvirus į vakarus, atvykę 
iš toliau ar arčiau svečiai, skirstėsi į 
namus, daugiausiai j Clevelandą. Po 
vakarienės ir vėliavų nuleidimo, 
pastovyklėse prasidėjo įvairaus 
pobūdžio linksmybės. Kai kas 
susimetė į prie valgyklos esantį 
kambarį žiūrėti brolių Bružo ir 
Peniko videojuostų apie Vilniuje — 
Vingio parke — vykusias 
demonstracijas 1988. VII.23. Tai 
buvo įdomūs, jaudinantys momen
tai, kai tūkstantinės minios kėlė ir 
mojo tautinėmis vėliavomis ir giedo
jo Tautos Himną.

Margirio pastovyklės virš. R. 
Bel:inskas sveikina įžodį davusį Arą 
Alekną

Vll-ji Tautinė Stovykla neapsiėjo 
be kelių nuotykių. Vos tik 
stovyklautojai įsikūrė, užėjo didelė 
audrįt su lietumi. Kaip visada, 
daugiausiai nukentėjo sesės, nes vėjas 
pakėlė jų palapines į dangų. . . 
Didieji vasaros karščiai vargino visą 
Ameriką, tad neaplenkė ir 
stovyklavietės. Stovyklai įpusėjus 
oras truputį atvėso, bet paskutinę 
dieną lietus vėl visus išprausė ir 
sušlapino skolintas iš amerikonų 
palapines. . . Bet skautai ir bėdoje 
nenusimena — jie šypsosi! . . 
Stovyklą apleidau su šūkiu:

Budėjome!
Budime!

Budėsime!

21

25



Nuotr. J. Tamulaičio

Lietuvių Skautijos 70 metų minėjime
Čikagoje dainuotos dainos./ Autorė

Stovime prie vartų mūsų Jubiliejaus, 
Neatstumk!, Dieve, dėkingos širdies! 
Tu per visą kelią mus globa lydėjai. 
Šiandien mūsų tarpe su mumis 
džiaugies.

Tu mus mokei meilės Artimui, 
Tėvynei,
Tau, brangus Kūrėjau, Tėve mūs 
visų!
Ačiū Tau už pirmą žvaigždę — 
vakarinę,
Skautiškas stovyklas tarp miškų 
žalių!

Ačiū už pušaitę, ąžuolą, papartį, 
Už stovyklos kryžių, saugantį mane; 
Ačiū, kad išmokei „Tėve Mūsų” 
tarti,
Ačiū už rikiuotę, vėliavą kalne!

Kai prie laužo giedam giesmę 
vakarinę
Ir ramybės prašom — laimink, 
Dieve, mus,
Laiminki vadovus, Lietuvą Tėvynę, 
Mūsų Jubiliejų, ateities planus!

Rita Fabijonienė

Gražių dainelių daug girdėjau 
Stovykloj naktį prie laužų, 
Ir kai šalia tavęs sėdėjau 
Man buvo linksma ir graudu

Aš nežinau, ar čia nuo laužo, 
Kai liepsnos šoka sūkury, 
Širdis krūtinėje man daužos:
Kokia naktužė nuostabi!

Tu — ąžuolas man šimtmetinis, 
Žaliuojąs tėviškės laukuos,
Tu — laisvės varpas sidabrinis, 
Tu — uostas jūroj po audros!

Kartu dainuojam sutartinę, 
Kartu sustojame ratu
Ir giedam giesmę vakarinę 
Ramybės giesmę — aš ir tu.

Ir kai po laužo tu palydi 
Be žodžių girios takeliu 
Paparčio žiedas man pražydi 
Paparčio žiedas — iš žvaigždžių. 

Prašom, prašom paklausyti, 
Ką mes turim pasakyti 
Apie skautus ir jaunimą, 
Apie dvasios atgimimą.

Mes skautaujam nuo paukštytės, 
Nuo vilkiuko, nuo udrytės.
Skautaujam, skautaujam, skautau
jam
Skautaujame visi. Skautaujam.

Ten toli šalis gimtoji 
Nemunėliu mus vilioja;
Lanko mintys per Atlantą 
Baltijos smėlėtą krantą.

Kur Kastytis ir Jūratė 
Gintarų sau pilį statė.
Gintarų, gintarų, gintarų, 
Gintarėlių, gintarų. Gintarų.

Seną Kauną skautai žino;
Vilniuj — kalnas Gedimino. 
Ten skautybė prasidėjo, 
Ten ji augo — ir klestėjo.

Šiauliuose, Panevėžy,!
Prie Šešupės, Panery
Skautavom, skautavom, skautavom, 
Skautavome visi. Skabtavom.

Tremtyje vėl ranką tiesėm
Ir rikiuotėj žengėm dviese;
Melsvas šlipsas — pažadai — 
Ir skautauji amžinai!

Kas skautybės nepažįsta, 
Tuoj į šunkelius nuklysta 
Skautybė, skautybė, skautybė 
Skautybė riša mus. Skautybė

Tarp dangoraižių šiandieną 
Skautą randame nevieną;
Nors Mercėdėj sėdi jis, 
Plaka skautiška širdis!

Skautija nuo blogio gina, 
Dorą žmogų išaugina.
Sakutija, skautija, skautija 
Skautija riša mus. Skautija.

Kiek to laiko praskubėjo: 
Štai — ir švenčiam Jubiliejų!
Sesės, broliai, Pirmija, 
Tegyvuoja skautija!

Ir paukštytės ir vilkiukai, 
Ir ūdrytės, ir giliukai
Liepsnelės, liepsnelės, liepsnelės. 
Liepsnelės mažos mūs. Liepsnelės!
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L. S. S. Australijos
Rajone

ADELAIDE, S. A. .

♦ Visos Adelaidės „Vilniaus” tun
to narių pastangos, atitinkamai 
paremiant vyresniajai skautų kartai, 
šiuo metu dedamos j VII Tautinės 
Stovyklos paruošimų ir jai 
pasiruošimų. Iš tunto narių ir kitų 
skautiškų organizacijų sudarytas VII 
TS ruošimo komitetas jau išsiun
tinėjo tuntams stovyklos reikalu 
aplinkraščius ir kt. reikalingas for
mas, suorganizavo stovyklai remti 
loterijų, renka aukas ir t. t. Tuntui 
vadovauja jaunosios kartos vadovė, 
v. si. Danutė Baltutytė, su jai 
talkinančiu jaunu štabu.

-x-

GEELONG, VIC.

* Geelongo Skautų Židiniui šių 
metų rugpjūčio 14 d. suėjo 5 metai 
nuo jo įsisteigimo — veiklos 
pradžios. Penkmetis paminėtas rugp
jūčio 21 d., dalyvaujant mišiose, 
kurias atnašavo kun. J. Petrauskas. 
Židiniečiai atliko pamaldų metu 
skaitymus, atnešė aukas. Po 
pamaldų šventė buvo tęsiama 
Geelongo lietuvių namuose, kur v. s. 
A. Karpavičius susirinkusius 
išsamiai supažindino su židinio 

veikla 5 mefų laikotarpyje.
Meninę programos dalį atliko 

patys židiniečiai, dainos mylėtojai — 
iškviesti pranešėjos, sesės I. 
Volodkienės: L. Bungarda, J. 
Manikauskas, K. Starinskas, O. 
Schrederis ir P. Vaičekauskas.

Šventei pasibaigus, jos dalyviai 
dar galėjo pasivaišinti pietumis, 
kuriuos, talkinamos kitų, paruošė 
židinietės L. Bindokienė ir S. 
Bungardienė. Geelongo Skautų 
Židiniui šiuo metu vadovauja sk. v. 
L. Bungarda.

* Geelongo Skautų Židinys rugp
jūčio 28 d. suruošė išvykų j You 
Young kalnus. Nors oras iškylai ir 
nebuvo labai palankus, bet iškyla 
buvo sėkminga.

A. K.

MELBOURNE, VIC.

* Melbourne Skautininkų 
ramovės sueiga įvyko gegužio 27 d.; 
dalyvavo 12 asmenų. Jos metu 
rajono vadas, j. v. s. fil. V. Vaitkus 
įteikė ordiną Už nuopelnus ps. A. 
Šimkui. LSS 70-mečio proga, j. s. fil. 
A. Žilinskas pravedė pašnekesį apie 
Lietuvoje bujojusių skautybę. Ją, 
savo atsiminimais, papildė s. L. 
Baltrūnas, papasakodamas apie 
iškilių lietuvių skautų draugovę 
Rygoje. Rajono vadas pranešė apie 
padarytus paruošimus VII Tautinei 
stovyklai Adelaidėje.

* ASS Melbourne skyriaus sueiga 
įvyko birželio 19 d. Lietuvių 
namuose. Pranešimus padarė ASS 
įgaliotinis Australijai, j. s. fil. A. 
Žilinskas ir rajono vadas, j. v. s. fil. 
V. Vaitkus. Susirinkusiems 
pristatytas ASS Adelaidės skyriaus 

pirmininkas, ps. T. Žurauskas. 
Lietuviškosios skautybės 70 metų 
sukaktis buvo suruošta metų gale. 
Skyriaus pirmininkei, fil. V. 
Bruožytėi ilgesniam laikui išvykstant 
į užsienį, pirmininko pareigos 
pavestos ps. fil. A. Vaitiekūnui. 
Skyriaus narė, ps. fil. L. Čižauskaitė, 
dalyvavo Pasaulio lietuvįų seime, 
atstovaudama Australijos . lietuvių 
jaunimo sąjunąų, fil. J. Vizbaras, 
einųs rajono vadijoje tiekimo 
skyriaus vedėjo pareigas, paėmė 
jftatinimui iii. Br. Mockūnienės 
knygų „Saulėlydis”.

(P. D.)

* ASS Melbourne skyriaus sueiga 
įvyko liepos 31 d. Skyriaus pir
mininkei, fil. V. Bruožytėi išvykstant 
4 mėn. koncertams su „Svajonių 
aidais” į Pietų ir Šiaurės Ameriką, 
sueigą pravedė fil. A. Vaitiekūnas. 
Malonu pastebėti, kad brolis 
Vaitiekūnas, už savo iškilių 
visuomeninę veiklų 1987 m. laimėjo 
JAV įsteigtą Kriaučeliūnų premiją 
($1999).

* Pasirodė Rajono Vadijos 
„RAŠTŲ”Nr. 3(69) — 1986-88 irNr. 
1(70) — 1988.VI.1. Biuletenyje 
kaupiama beveik visa, LSS Australi
jos rajonų liečianti medžiaga. Čia 
skelbiami visi rajono vadijos 
įsakymai, posėdžių protokolai, 
reikalingi potvarkiai, aplinkraščiai ir 
kt.

* Vadovaujant energingai sesei 
židinietei, Danutei Bartkevičienei, 
yra į priekį smarkiai pažengęs Sydne- 
jaus Skautų Židinio literatūrinio 
popiečio skirto Maironio sukakčiai 
paminėti, ruošimas. Renginys įvyks 
spalio 16 d.

-x-
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JUOKŲ SKYRIUS
Juokų skyriaus vedėjas — ALGIS GASPERAS

Petras: Jonai, ką darai?
Jonas: Rašau laišką savo pusbroliui.
Petras: Bet kodėl taip pamažu rašai?
Jonas: Todėl, kad mano pusbrolis nemoka greit 
skaityti.

Ponas mokytojau, ar jūs ką nors nubaustumėt už 
tai, ko jis nepadarė?
— Ne. Tai būtų neteisinga.
— Ot, tai gerai, nes aš nepadariau pamokų.

— Man patinka gulti ir kelti su vištomis. O tau?
— Man smagiau savo lovoj miegoti.

Vieno mažo berniuko mama nuolat jį prausdavo.
Kartą kaimynas vaiką užkalbino:
— Kaip greit tu augi, vaikeli.
— O, taip! Mano mama kasdieną laisto mane.

Pirmas keleivis: Londone būna tirščiausi rūkai 
visame pasaulyje.
Antras keleivis: Oi, ne. Aš buvau kitoj vietoj, kur 
rūkai daug tirštesni negu Londone.
Pirmas keleivis: O kurgi taip yra?
antras keleivis: Aš nežinau. Nieko nemačiau pro 
rūką.

Tėvas: — Sūnau, ar tu ką nors moki daryti geriau 
negu kiti?
Sūnus: — Taip, tėveli, išskaitau savo raštą geriau 
negu kiti.

Europos rajono leidinio
^Budėkime’’ Nr. 104

Pulkus Jaunas vyras
Ponas ir ponia kalbasi autobuse:
„Ar turite vaikų, ponia?" klausia ponas.
„Taip,, pone. Turiu vieną sūnų."
„Ar jis geras berniukas?"
„O, taip, labai geras.“
„Ar jis nerūko, ponia?“
„Ne, nerūko.“
„Ar jis vėlai grįžtą į namus?"
„Ne, ponia, jis eina miegoti tuojau po 

vakarienės.“
„Jūsų sūnus labai geras vyras, ponią. O 

įdomu, kiek jam metų?“
„šeši mėnesiai, pone."

- Taip, aš pamečiau savo
mažą radijo

Onelė, būdama pirmą kartą kaime, pamato 
melžiant karvą. Melžimas jai taip patinka, kad 
prašo:
— O dabar vėl tą įpilk į karvą ir išmilžk daf 
kartą!.
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