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TAUTINIO PAVELDO 
PAŽINIMO UŽDAVINIAI

v.s. DALĖ LUKIENĖ

Pradžia sausio mėn. Skautų Aide

viai. Pažymėk vietas, kuriose 
gyvena tavo giminės.

e. Koks tremtinių lietuvių 
kultūrinis gyvenimas svetur? 
Kokia tremtinių lietuvių 
politinė situacija? Kas yra 
svetur gyvenančių lietuvių poli
tiniai atstovai? Ar paliko lietu
viai svetur kultūrinį įnašų kraš
tuose, kuriuose gyvena? 
Suminėk pasaulyje, o ypač 
Amerikos visuomenėje pa
garsėjusius lietuvius.

2-ras už davinyų:

U. TAUTINĖ POLITIKA
Tikslas: Žinoti apie įvykius, 

liečiančius dabartinę Lietuvos 
politinę padėtį ir suprasti Lie
tuvos poziciją pasaulinėje areno
je. Pagalvoti, kaip Lietuvos 
politika liečia mus.

Reikalavimai: Reikia atlikti 
visus nurodytus uždavinius:

a. Susipažinti su politine raida 
Lietuvoje ir įvykiais nuo 1988 
metų, kurie privedė prie 
Nepriklausomybės paskelbimo 
1990 metų kovo 11d.

b. Susipažink su dabartinės 
Lietuvos valdžios administra
cine struktūra.

c. Sužinok, Lietuvos Res
publikos prezidento ir 
Parlamento narių pavardes. 

Sužinok, kaip veikla Parlamen
tas ir Aukščiausioji Taryba.

d. Paruošk organizacinę 
diagramų.

3-čias uždavinys:

III. LIETUVIŲ KALBA
Tikslas: Pažinti lietuvių kalbą 

ir kalbos svarbų tautos kultūri
niam bei istoriniam tęstinumui. 
Pagalvoti, kaip protėvių kalba 
riša mus su tauta ir jos kultūra.

a. Sužinok, kų reiškia šie ter
minai: protėviai, geneologįja, et
ninis, giminė, gentis, kultūra, 
liaudis, liaudies menas, karta, 
etc.

b. Sužinok lietuvių kalbos 
kilmę. Kuo lietuvių kalba svar
bi kitų pasaulio kalbų tarpe. 
Sužinok apie lietuvių kalbos 
savybes ir panašumus su 
kitomis kalbomis.

c. Išmok visus pasisveikinimo 
ir atsisveikinimo išsireiškimus 
lietuvių kalba.

Utas uždavinys:

IV. TAUTINIS 
TĘSTINUMAS

Tikslas: Pasvarstyti kaip 
tautiškumas perduodamas se
kančioms kartoms.

Reikalavimai: Atlik abudu 
uždavinius ir vėliau padisku
tuok su savo būrelio dalyviais.

a. Parašyk laiškų savo „vai
kaičiams” (įsivaizduok!). 
Papasakok jiems tai, kų tu 
galvoji, kad jie norėtų žinoti 
apie tavo gyvenimų dabar. 
Papasakok,kas tau dabar svar
biausia ir įdomiausia.

b. Surašyk 10 klausimų, 
kuriuos tu dabar norėtum 
paklausti savo prosenelių. 
Keliems iš tų klausimų galėtum 
dabar surasti atsakymus? 
Pagalvok apie tautinio paveldo 
perdavimo būdus. Kiek svarbūs 
yra giminystės ryšiai tautinio 
paveldo perdavime. Kas riša 
mus su tauta?

5- tas uždavinys

V. TAUTIŠKUMAS IR
SKAUTYBĖ

Tikslas: Pagalvok apie savo 
skautų vieneto veiklų ir kaip 
Lietuvių Skautų sųjungų 
įtakoja tavo tautinio paveldo 
žinių ir ryšių palaikymų.

Reikalavimai: Atlik užda
vinius ir siūlymus padiskutuok 
su kitais dalyviais.

a. Surašyk savo skautų viene
to veiklai 10 siūlymų, kurie tą 
veiklą paįvairintų ar pagerintų.

b. Parašyk 5 siūlymus, kurie 
padėtų Lietuvių Skautų 
sąjungai pasiekti pozityvių 
rezultatų.

6- tas uždavinys:
VI. Tautinio Paveldo uždą 

vinių rezultątų diskusijos ir iš
vados.

........................................
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LEMTINGIEJI
MĖNESIAI
LIETUVAI

Vasaris
1918 m. vasario 16 d.

Po 123 metų (1795-1918) Rusijos 
caro vergijoje, po ilgų ir sunkių 
pastangų, Lietuva pasiskelbė 
Nepriklausoma valstybe su sostine 
Vilniuje.

Kovas
1990 m. kovo 11 d.

Kaip skausmo ašaros mirgėjo žiburėliai...
— Ar tu tenai, ar tu ten, Lietuva?
Ir iš tamsos, ir iš nakties, ir iš šešėlių
Atsiliepė: — Aš čia — 

B, Brazdžionis

Po 50 metų (1940-1990) žiaurios 
Sovietų vergijos, pareikalavusios 
šimtus tūkstančių gyvybių, 
sugriovusios Lietuvos ūkį, 
nusiaubusios Lietuvos gamtą, 
susmukdžiusios žmonių moralę ir 
pastūmėjusios lietuvių tautą į 
tragišką išnykimo kelią, Lietuva vėl 
pakilo kaip daigas iš griūvėsiu, kaip 

Amžiais pavergta kelias tėvynė — 
Jos atgimimą jaučia dvasia, 
Ginkim, ką mūsų proseniai gynė, 
Žadinkim brolius meile drąsia!

Maironis

Šyva!

liepsna iš pelenų!
Dar kartą ji parodė pasauliui, kad ir 
baisiausia vergija neįstengia
užgniaužt laisvės troškimo,
nežiūrint, kaip ilgai jis slopinamas. 
1990 m. kovo mėn. 11 d. 
Aukščiausioji Lietuvos Taryba 
Vilniuje paskelbė atstatanti Lietuvos 
Nepriklausomybę.

Sausio 13 d. Vilniuje 
žuvusių jaunuolių laidotuvės.
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Sausis
Tironai ir pavergėjai neišsisklaido lyg 
debesys. Kai niekas nebetiki jų melu, 
jie vartoja nuožmią jėgą. Tačiau nei

1991 m. sausio mėn. 13 d
ginklų jėga nei prievarta negali 
nužudyt laisvos dvasios! Žuvusieji už 
laisvę prikelia naujam gyvenimui ir 
naujoms pastangoms gyvuosius!

Jie atėjo iš didžio sielvarto.
Jie išplovė savo apsiaustus 
ir juos išbaltino Avinėlio 
kraujuje (Apr.7.14)

O mums lietuviškų sidabro lydinių 
Už laisvę ir gyvybę neužteko, 
Reikėjo užmokėt krauju — 
Turėti viską arba nieko.

Reikėjo mirti punktualiai,
Reikėjo būti ir nebūti,
Reikėjo vyną, kaip ir Tu darei, 
Paverst į kraują arba žūti.

K. Bradūnas

ŽUVUSIAI LORETAI

Dainoj minės tauta Tave, Loreta!
Tu laisvės ryto kraujo lelija!
Nešios Tave — dukrelę numylėtą 
Tėvynė amžiais savo širdyje!

Tu jos laukų rami jauna stirnelė...
Tu volungėlė čiulbanti, graudi...
Dausų šaly kovos draugų būrely 
Tu laisvės giesmę skambančią girdi.

Tenai uždės šventa ranka Aukščiausio 
Tau kankinės vainiką ant galvos, 
Nes Tu krauju jaunos širdies karščiausiu 
Skelbi pasauliui laisvę Lietuvos!Viktoras Šimaitis

Jus sulaužė priešo tankai, suvarpė priešo 
kulkos, bet jūs išnešėt Lietuvos vardą kaip 
nepaliestą laisvės ir taikos vėliavą į visą 
pasaulį, likdami gyvi mūsų širdyse amžinai! 
Kruvinąjį 1991 metų sausio 13 dienos sekma
dienį už Lietuvos nepriklausomybę Vilniuje 
žuvusieji:

ARVYDAS KANAPINSKAS 
LIUDAS MATULEVIČIUS 
ALGIMANTAS KA V ALIUKAS 
TITAS MASIULIS
LORETA ASANAVIČIŪTĖ
IGNAS ŠIMULIONIS 
RIMANTAS JUKNEVIČIUS 
VIKTOR SACKICH 
VYTAUTAS VAITKUS 
ALVYDAS MAKULKA 
DARIUS GERBUTAVIČIUS 
VIRGINIJUS DRUSKIS 
VIDAS MACULEVIČIUS
APOLINARAS POVILAITIS 
ROLANDAS JANKAUSKAS
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vadais. Rodos, surasim kompromisą.

Mielas broli Antanai,

Pirmiausia ..noriu padėkoti už 
knygas ir sveikinimus. Knygas visas 
jau gavome.

Artinasi žiema. Sako, kad bus 
šalta ir ilga. Tai bus rimtas mūsų 
išbandymas, bet iškęsime.

Skautybė Lietuvoje taip pat 
ruošiasi išbandymų metui, kuris jau 
prasidėjo: keičiasi vadai, keičiasi 
požiūris į skautybę.

Taip pat juda į gerąją pusę ryšiai su 
ukrainiečiais, žydais. Nuo šių metų 
sustiprėjo studentų skautų veikla. 
Daugelis studentų globoja Vilnijos 
draugoves. Būtų labai malonu, jei 
pavyktų užmegsti ryšius su skautais 
akadernikaisjimerikoje.-

Skautybės idėja taip pat pradeda 
pasiekti žmones su fiziniais 
trūkumais, kaip kurčnebylumas ir 
aklumas, silpnaregiškumas. 
Kurčnebylių susidarė viena skiltis, o 

silpnaregių — apie dvi. Šioje srityje 
veikla ypač sunki. Trūksta 
literatūros, ypač metodinės, o taip 
pat dėmesio tiems likimo 
nuskriaustiems žmonėms. Kolkas 
darbuojamės dviese: aš ir sesuo 
Rasa.

Man Alytaus skautukai prisakė, 
kad rašant broliui Antanui per- 
duočiau kuo geriausius linkėjimus 
jam ir „Skautų Aidui” išeivijoje. Tą aš 
ir darau: nuoširdžiai dėkoju jų visų 
vardu už „Skautų Aidą” ir knygas.

Vis budžiu!

skltn. Mindaugas Lesevičius
Alytus

Lie uvos skautų eisena į Gedimino kalną.
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Lietuvai 
reikia 

kasdieninių 
didvyrių

Būti didvyriu nelengva. Kovoti už 
laisvę yra dar sunkiau, ypač kai reikia 
atsistoti prieš stiprų priešą. Lietuviai 
Lietuvoje didvyriškai kovoja už savo 
tautos laisvę. Kasdien atlikti Lietuvai 
gerą darbą yra didvyriškas užsimo
jimas. Skautui atlikti kasdieninį gerą 
darbą yra ne tik pareiga, bet viso 
gyvenimo pagrindas. O lietuvių 
skautui rasti būdą išlikti lietuviu savo 
aplinkoje ir kasdieną padėti savo 
broliams ir sesėms Lietuvoje yra 
sąmoningo, inteligento lietuvio 
pašaukimas. Gyvendami Lietuvoje, 
lietuviai turi kasdieninį artimą ryšį su 
savo tėvyne. Lietuvių kalba yra 
naudojama beveik visur. Jie yra 
lietuviai iš prigimties.

Gimdami laisvajame pasaulyje, 
už tėvynės ribų, mes esame dviejų 
šalių ir kultūrų vaikai. Dauguma iš 
mūsų nėra matę Lietuvos. Ją 
pažįstame iš senelių ir tėvų pasako
jimų, lituanistinių mokyklų ir įvairių 
organizacijų. Lietuva gyva tik mūsų 
vaizduotėje. Šiose sąlygose tapti 
susipratusiu lietuviu reikia daug 
pasiryžimų ir pastangų. Mūsų 
lietuviški įsipareigojimai 
(dalyvavimas lietuviškose 
mokyklose, skautuose ir kitose 
lietuviškose organizacijose) dažnai 
susikerta su mūsų amerikoniškais 
laisvalaikio užsiėmimais. Nelengva 
būnant jaunam paaukoti kiekvieną 

šeštadienį lituanistinės mokyklos 
lankymui. Aišku, tėvų užsispyrimas 
padeda ištverti. Dalyvavimas skautų 
sueigose ir stovyklose irgi reikalauja 
tam tikro pasišventimo iš tėvų ir iš 
skautų. Nors su amžiumi kai kurie 
įsipareigojimai pasidaro malonūs 
gyvenimo įpročiai, kiti vistiek 
reikalauja didelių asmeniškų 
pastangų. Kalbėjimas lietuviškai yra 
vienas iš tų. Kartais sunku suprasti 
svarbą lietuvių kalbos mūsų 
gyvenime. Visur kur einame ir beveik 
su visais kuriais susitinkame, 
susikalbame angliškai. Mūsų 
mokslas ir darbas vyksta anglų 
kalbos aplinkoje. Todėl turime rasti 
ypatingų progų kalbėti lietuviškai ir 
jas bandyt ko sąžiningiau išnaudoti 
lietuvių kalbos išlaikymui. Tos 
progos pasitaiko, kai susitinkam su 
lietuviais (giminėmis, draugais ir 
pažįstamais). Nemokėdamas lietuvių 
kalbos negali būti pilnai susipratusiu 
lietuviu. Kalba mus riša netik su 
dabartiniais lietuviais, bet ir su 
praeities didvyriais, kurie sugebėjo tą 
kalbą išlaikyti gyvą per ilgus mūsų 
priespaudos laikus. Kalba mus riša ir 
su ateities lietuviais, kurie pilniau 
supras mūsų istorinį laikotarpį. 
Kasdieną ugdyti ir puoselėti 
lietuvybę savoje aplinkoje yra įgyven
dinimas gerojo darbelio Lietuvai, 
kuris neša ne tik asmenišką naudą, 
bet ir tautą praturtina.

Šiame istoriniame laikotarpyje 
turime nepaprastą progą padėti 
Lietuvai. Stengiamės supažindint 
savo mokytojus, klasės draugus ir 
Amerikos bendruomenę su jos gar
binga praeitimi, dabartine 
priespauda ir laisvės siekimais. 
Skambinam ir rašome Amerikos 
valdžios pareigūnams, renkame 
parašus ir ruošiame demonstracijas 
atkreipti pasaulio dėmesį į Lietuvos 
padėtį. Džiaugiuos, kad esu lietuvis ir 
turiu šią progą padėti savo broliams 
ir sesėms Lietuvoje.

Perkūnas (Andrius Utz)
Skautas Vytis kandidatas

a

TOLI, TOLI
Toli, toli
Tėvų žemė brangi 
Melsva jūra, miškai 
Ir žalieji laukai

Graži, graži
Nematyta šalis.
Vardas jos — Lietuva, 
Skamba man, kaip daina.

Toli, toli
Mūsų žemė brangi.
Tartum saulę aušroj 
Tu širdy ją regi.

ž. Ir. šereiienė
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ČEKOSLOVAKIJOJE jau yra 

70,000 skautų ir skaučių dviejose 
sąjungose (čekų ir slovakų). 
Skautybė buvo uždrausta 1948 m. 
1911 m. krašte prasidėjusi. Čekai turi 
įdomią skautišką tradiciją: kasmet 
prie savo Kalėdinės prakartėlės 
prideda po vieną skautišką popierinę 
figūrėlę.

ITALY
A.G.E.S.C.l.

Italijos ir Ugandos skautai jau 
trečius metus bendrauja skiepų 
vajaus srityje. Italai parūpina lėšų 
mokymo priemonėms ir 
motociklams, kad ugandiečiai galėtų 
pasiekti tolimas vietas.
Genevos knygų bei spaudos tarp
tautiniame turguje buvo ir pasaulio 
skautų biuro skyrius tema 
’’Skautybė ir sveikata” balandžio 25- 
29 d.

UGAN1) \

Didžiosios Britanijos sąjunga 
nusprendė, kad visi vienetai gali būti 
mišrūs, ne tik vyresniųjų skautų 
šakoje (15-20 m. amžiaus). Radijo 
džiamborėje (JOTA) spalio 21-22 d. 
dalyvavo apie 300.000 skautų ir 
skaučių, 33-ioji JOTA įvyks 1990 
spalio 20-21. Įvairių kraštų radijo 
valdybos leido kalbėtis ne tik patiems 
radijo mėgėjams, bet ir skautams, 
skautėms. Gilwellio parke prie Lon
dono atidaryta skautiška radijo 
mėgėjų stotis. Australijoje tinklas 
sujungtas su telefono bendrovės 
radijo sistema. Naujoji Zelandija 
galėjo dalyvauti su žemės palydovų 
bendrovės talka. Dalyvavo šešios 
stotys Lenkijoje. Portugalijoje 
skautai panaudojo radijo ryšius 
blaivybės sąjūdžiui.

LGYPT

Egipto 18-24 m. amžiaus skautai 
ir skautės, studijuojantys tapti 
gydytojais, slaugėmis ir kitais 
sveikatos profesionalais, nuo 1987 
m. dalyvauja ’’’sveikatos 
karavanuose”. Būdami kaime 
savaitę, ištiria sveikatos reikalus, 
rodo - skaidres ir kitas programas, 
ypatingai kreipdami dėmesį į 
paauglius.

INDIA

Indijos sąjunga išleido ”99 
sumanymus savanoriams raup
suotųjų tarnybos srityje” su 
Jungtinių tautų ir kitų pasaulinių 
organizacijų pagalba. Indai skautai ir 
skautės jau daug metų dirba tarp 
raupsuotųjų.

Pietų Azijos skautų sąjungų 
nariai pirmą kartą stovyklavo tarp
tautinėje stovykloje vasario mėn. 
Dalyvavo 1.000 iš Bangladešo, 
Indijos, Maldivų, Nepalo, Pakistano, 
Šri Lankos. Buvo skautų taikos 
šventė ir jaunimo forumas apie 
raštingumo metus bei narkotikų 
problemą.

Namibija, nesenai .paskelbta 
nepriklausoma Pietų Afrikoje, siekia 
tapti pilnateise pasaulinio skautų 
sąjūdžio nare, nors dar neturi 
reikalaujamo tūkstančio narių 
skaičiaus.
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RADIJO DŽIAMBORĖ 1990 
spalio 20 ir 21 d. apjungė apie 300.000 
skautų ir skaučių visame pasaulyje. 
Tai pasaulį skautų veikloje 
didžiausias įvykis.

JAV skautai lapkričio mėnesį 
surinko 80 milijonų maisto skardinių 
ar dėžių vargšams. Spėjama, kad 
apie 20 milijonų amerikiečių, įskai
tant 4 mln vaikų, dažnai būna alkani.

BANGLADEŠO ir Australijos 
skautai vyčiai bei vyresniosios 
skautės jau 15-je kaimų įrengė 
kanalizaciją ir ambulatorijas. Kūdikių 
mirtingumas staiga sumažėjo. 
Mišrūs būreliai pamoko higienos, 
kaip kasti šulinius, kaip sutvarkyti 
atmatas, sodinti daržoves.

PASAULIO KAIMAS - tai visai 
nauja būsimos pasaulinės skautų 
džiamborės Korėjoje dalis. 
Besivystančiame kaime bus įvairūs 
uždaviniai: sveikatos, gamtos, 
statybos, žemės ūkio, pelningų 
rankdarbių, švaros, švietimo, religi
jos ir kt. srityse. 17-tosios džiam
borės proga skautiškoje spaudoje 
yra pratimų bei uždavinių apie Rytų 
Azijos kultūrą, pvz., kaip valgyti 
pagaliukais.

KOSTA RIKOS skautai ir 
skautės kartu su vienetais iš JAV 
padeda apsaugoti retas jūrinių vėžlių 
rūšis. Nuo lapkričio ligi kovo mėn. jie 
suranda, saugo, suskaičiuoja ir stebi 
pajūriuose padėtų kiaušinių lizdus. 
Vėžliukams išsiritus iš kiaušinio, 
padeda jiems saugiai pasiekti jūrą. 
Seniau 90% visų lizdų būdavo 
nesąžiningų žmonių išdraskyti. 
Dabar skautams vėžlius globojant, 
tik 10% smėlyje užkastų lizdų žūva. 
Žmonės suaugusius vėžlius medžioja 
batams, rankinukams, šukoms, 
sagoms ir akinių rėmams gaminti, o 
kiaušiniai — skanėstas. Daug vėžlių 

rūšių nukenčia dėl vandens bei 
krantų taršos.

RUMUNIJOJE, Bulgarijoje ir 
Lenkijoje lankėsi Pasaulio skautų 
įstaigos atstovai norėdami susipažin
ti su skautų bei skaučių kūrimusi.

NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
SKAUTAI Pasaulio skautų gam
tosaugos metais sodina vietinius 
augalus ir valo pajūrius.

BANGLADESH

VENGRIJOJE 1990 m. viduryje 
jau buvo 10.000 skautų ir skaučių, 
kurie apie 40 metų negalėjo veikti.

UKRAINOJE steigiasi skautų 
vienetai, praneša Pasaulio skautų 
žiniaraštis „World Scouting News”, 
tik trūksta medžiagos ir šaltinių. 
Pažymi, kad Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos naujai atsikūrę skautai 
palaiko glaudesnius ryšius su šiaurės 
Europos skautų sąjungomis.

KORĖJOS skautai išvysto 
sudėtingą programą krašto praeities 
palikimą prižiūrėti. Savo vieneto 
apylinkėse ištiria, kur yra pilys, 
sienos ir stebėjimo bokštai, 
senoviniai tiltai ir kt. Jau trys tomai 
tokių žemėlapių išleisti 
mokyklinėmis knygomis. Tai vienas 
uždavinių, kurių viena skautų są
junga apsiėmė „Pasaulio kultūrinio 
vystymosi dešimtmečio” (1988-1997) 
proga.
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17-toji pasaulio skautų stovykla 
įvyks Korėjoje. Viso pasaulio skautai 
ir skautės gerai pažįsta žinomos 
kilmės žodį džiamborė (jamboree), 
kurį skautybės įkūrėjas Lordas 
Baden-Powellis pritaikė tokiam, jo 
žodžiais, „džiugiam, linksmam, 
besišypsančių berniukų” 
sąskrydžiui.

1917 metais Didžiosios Britanijos 
skautų vadovybė norėjo surengti 
dešimties metų skautybės šventę 
(nuo pirmosios skautiškos stovyklos 
Brownsea saloje 1907 m.). Bet 
pirmasis Pasaulinis karas tebesitęsė, 
ir sukaktis buvo nukelta į 1920 m. 
rugpjūčio mėnesį.

Iš pradžių manyta sukviesti tik 
Anglijos skautus, bet keletą mėnesių 
prieš susibūrimą didžiuliuose 
Krištolo rūmuose Londone, pats B-P 
pasiūlė pakviesti ir kitų šalių skautus. 
Niekas nesitikėjo, kad atsilieptų 
tolimesni kraštai, nors, dėl . visa ko 
kvietimus išsiuntė Anglijos sąjungos 
tarptautinio skyriaus vedėjas (tuo 
metu ir Anglijos užsienio pasų 
tarnybos viršininkas). Rengėjai 
pasiūlė visoms 26-ioms tuometinėms 
sąjungoms atsiųsti po 50 skautų.

Kol pakvietimai laivais ir 
traukiniais į pasaulį iškeliavo, rengė
jai nubalsavo, dėl atsargos, įgyven
dinti planą „B” — kas būtų, jeigu 
daug atvyktų? Ir B-P su karališkąja 
šeima susitarė panaudoti' Senąjį 
stirnų parką Londono Ričmondo 
priemiestyje. Olimpijos rūmuose 
buvo sudėta 1.200 lovelių. . .

Suvažiavo apie 8.000 skautų, 
stovyklaujančių tarp karališko miško 
Stirnų ir elnių, o kai užėjo liūtys, juos 
priėmė globoti mokyklos ir apylinkės 
šeimos. Anglai skautininkai rūpinosi.

Pirmosios skautų pasaulinės 
stovyklos — džiamborės ženkliukas, 
vaizduojantis šešių akrų (pustrečio 
hektaro) stiklu dengtą pastogę 
Londone, kurioje kasdien 
susirinkdavo 10.000 žiūrovų ir iki 
8.000 skautų.

kaip skautus suguldyti, kad greta 
vieni kitų nebūtų amžiais 
nesutariančių tautybių berniukai — 
kad nesusipeštų. Bet minia taip greit 
rinkosi, kad 18 kalbų kalbantys 34-ių 
šalių dalyviai susikraustė patalpose, 
kaip pakliuvo — ir nebuvo jokių 
nesutarimų. Kiti mokėjo tik tris anglų 
kalba žodžius — „skautas’^ „Plym- 
pia” ir „džiamborė”.

Salės scena buvo papuošta 
džiunglių, kalnų ir piratų laivo vaiz
dais. Kasdien pasirodymus 
pradėdavo šimtai anglų skautų, o 

tada kiti prisijungdavo įvairiausiomis 
varžybomis, demonstracijomis, 
dainomis. Buvo po 10.000 žiūrovų 
kasdien, daug mažiau negu norėjo 
dalyvauti — ir visas renginys baigėsi 
finansinių nuostoliu. Ir didžiuliu 
laimėjimu pasaulio skautams!

Atidaromuose pamaldose Angli
jos vyskupas 8.000 skautų ragino 
gyventi „broliškąja skautiška dvasia, 
ugdyti taiką, ir laimę pasaulyje, gerą 
valią tarp žynonių. Iš visų pirmosios 
džiamborės įspūdžių ligi šios dienos 
pasaulio skautai pasakoja, kaip buvo 
per didžiąsias iškilmes, kai B-P buvo 
paskelbtas pasaulio skautų Šefu.

Rugpjūčio 7 d. apie 7 vai. vak. 
skautų sąjungų pirmininkai ir abu 
Baden-Powelliai atsisėdo karališkoje 
platformoje. Prieš juos susirinko visi 
skautai. Parodyti geriausi savaitės 
pasirodymai, 500 vilkiukų sušuko

Tarp daugybės skautiškų 
žaidimų ir pasirodymų buvo iškylų 
bei stovyklų vežimėlių, kurie tais 
laikais buvo labai mėgstami, 
lenktynės. Laimėjo danai skautai.

10

10



Visai neplanuotai vienas džiam- 
borės skautų Baden-Potueliui 
padovanoja savo pagamintų kėdę, 
visa eisena sustoja, ir iškilmių 
vadovas susijaudinęs bėga padėties 
gelbėti šiame B-P piešinėlyje.

savo didįjį šūkį, įteikti stovyklinių 
vežimėlių, virvių traukimo ir kitų 
varžybų žymenys. Amerikos skautai 
pašoko indėnų šokį. Skautai 
susirikiavo, per visą didžiulę aikštę 
ėjo Britanija (Anglijos simbolis) 
susitikti su Kolumbija (Amerikos 
simbolis), iš abiejų pusių — kraštų 
vėliavos. Baden-Powellis atsistojo 
džiamborę uždaryti.

Bet staiga berniuko balsas 
skardžiu balsu pasakė, „Mes, 
'pasaulio skautai, sveikiname Jus, 
Lordai Baden-Powelli, pasaulio 
skautų Šefe!” Visų kraštų vėliavos 
palinko, berniukai (tikriausia ir 
svečiai) garsiai šūkavo tol, kol B-P 
iškėlė skauto saliutą, ir visi nutilo:

„Broliai skautai, kviečiu jus 
iškilmingai pasirinkti. . ., iš čia išeiti 
pasiryžus skleisti draugystę pasaulio 
skautų brolijoje, kad galėtume ir 
visame pasaulyje skleisti taiką ir 
laimę. Broliai skautai, atsakykite — 
ar kartu su manimi imatės šio 
uždavinio?”

„TAIP”, kaip perkūnija atsakė 
skautai.

Arenos gale į vėliavos stiebą 
pakilo laurų vainikas neseniai 
pasibaigusiame kare žuvusiems at
minti. Programa tuiėjo baigtis at
sisveikinimo daina, kur B-P įsijungė į 
berniukų ratą. Stovyklautojai dar 
nenorėjo skirstytis — kilo ūžesys, 
judėjimas — „tikra makalynė”, 
„valio” nukreiptas į B-P. Keturi 
skautai jį užsikėlė ant pečių ir nešė 
per visus skautus. Pats B-P stengėsi 
kiekvienam paduoti ranką, 
pasveikinti. Nunešė skautybės 
įkūrėją atgal į platformą. Salė dar 
ūžė, lėkė skautiškos kepurės.

Staiga — viena trimito gaida — ir 
visa salė nurimo,, skautai greit

susirikiavo pagal savo vienetus ir 
pražygiavo pro B-P.

Pirmoji džiamborė suartino 
pasaulio skautus ir visiems padėjo 
suprasti, kad tarptautinio sąjūdžio 
tikslas — taika, supratimas, at
virumas. Tuomet buvo įsteigtas 
Pasaulinis skautų biuras ryšiams 
palaikyti ir pradėta tradicija kas 
ketverius metus rengti pasaulinę 
stovyklą — džiamborę.

Apie kiekvieną džiamborę 
pasakojama atmintinų įvykių bei 
skautiškų nuotykių. Vienoje pirmųjų 
— baisiai lijo užbaigiamų pamaldų 
metu, o skautų kapelionai stovėjo po 
pastoge sausai ir saugiai. Pažiūrėję į 
savo skautus, jie visi kartu išėjo iš 
pastogės į lietų.

Skautija pasaulyje išgyveno 
penkis laikotarpius. Nuo pradžios 
1907 m. iki brandos džiamborės 
(1929, kai skautybei suėjo 21 m.) 
buvo steigimosi ir ryšių tinklo metai. 
Antrame laikotarpyje iki 11 Pasaulinio 
karo pradžios sąjūdis išaugo iki virš 
trijų milijonų narių. 1940-45 m. tik per 
plauką palaikomi ryšiai tarp šalių. 
Ketvirtame laikotarpyje nuo 1946 ligi 
1953 reikėjo išmokti derinti pasaulinę 
veiklą be įspūdingosios B-P 
asmenybės (mirė 1941). Penktame 
tarpsnyje 1953-1965 m. — skautų 
priaugo nuo virš penkių milijonų ligi 

devynių mln, 94-ose šalyse. Reikėjo 
rūpintis lėšomis pasauliniam są
jūdžiui ir vystyti vadovų lavinimą. 
Paskutiniaisiais dešimtmečiais 
pasaulinis sąjūdis daug kreipia 
dėmesio į visuomeninį ir ben
druomeninį išsivystymą, 
sveikatingumą, amatų mokymą, 
bendravimą tarp kraštų sąjungų.

B-P virš visų ordinų ir medalių, 
kuriuos jam suteikė karaliai ar 
valstybės, labiausiai vertinę pačių 
berniukų pagerbimą be raštų ir be 
medalių, — paskelbimą pasaulio 
skautų šefu. Baden-Poweliui mirus, 
tarptautinė skautų konferencija 
nusprendė to garbės titulo niekam 
nebepritaikyti, o palikti grynai 
įkūrėjo pavadinimu. Pasaulio 
skaučių Šefe buvo B-P žmona Olave, 
mirusi 1977 m.
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Vytuko 
Sapnas

— „Kam reikia lietuviškai 
kalbėti?” pagalvojo Vytukas ir 
užmigo.

— „Moki kalbą — žinai kelią. 
Kalbą mokėti yra turtas, kurio vagis 
nepavogs, kandys nesuės ir ugnis 
nesudegins. Kalbos niekas neatims”, 
atsakė senas, mažas nykštukas 
sapne.

— „Kas gero iš to, jei moki 
lietuviškai kalbėti? Reikia eiti į 
lietuvišką mokyklą, lietuviškus 
šokius, — per daug vargo. Nei 
šeštadieniais, nei sekmadieniais 
negali išsimiegoti, arba žaisti su 
australais draugais” galvojo toliau 
Vytukas.

Nykštukas pakreipė galvą ir 
pradėjo aiškinti Vytukui:

— „Lietuviai turi gražią ir labai 
seną kalbą, kurią mūsų seneliai ir 
mūsų tėveliai išlaikė iki dabar. 
Vytukai, reikia didžiuotis, kad esi 
lietuvaitis ir kad lietuviškai kalbi, 
gyvendamas Australijoje. Lietuvos 
istorija ir lietuvių papročiai yra labai 
įdomūs. Pagalvok, kiek džiaugsmo ir 
juoko tu turi margindamas velykinius 
margučius! Kiek laimės, kada laimi 
dovaną per margučių vakaronę už 
gražiausią margutį. Australai apie tai 
nieko nežino.

O kaip smagu yra valgyti kūčių 
vakarienę. Ir kiek Kalėdos duoda tau 
džiaugsmo!

O kur dar Kaziuko mugė su visais 
skanumynais.” Senasis Nykštukas 
nusišypsojo, pažiūrėjo į Vytuką ir 
toliau kalbėjo:

— „Jausdamasis lietuviu tu turi 
branginti savo kalbą ir laikyti ją 
pirmoje vietoje virš svetimų kalbų.

Tu turi kalbėti lietuviškai su savo 
lietuviais draugais ir savo šeimoje. Jei 
tu to nedarysi, tu negalėsi jaustis 
geru lietuviu, — aiškino toliau senutis 
nykštukas:

— Lietuvių kalbą reikia išlaikyti. 
Tas priklausys nuo mūsų visų. 
Gyvenant svetimuose kraštuose 
išlaikyti lietuvių kalbą yra sunku.”

— Yra lengviau kalbėti angliškai 
su draugais” — įterpė Vytukas.

— „Žinoma”, — atsakė 
nykštukas. „Bet tavo tėvai yra 
lietuviai. Jie išmokė tave kalbėti 
lietuviškai, o tavo atsakomybė bus 
nepamiršti tos gražios lietuviškos 
kalbos. Ne tik nepamiršti, bet ir 
išlaikyti ir perduoti ją toliau savo 
vaikams. Lietuvių kalbą greitai 
prarasi, jeigu nekalbėsi lietuviškai.”

Nykštukas susirūpinęs baigė 
išaiškinimą vienu sakiniu:

„STENKIS BŪTI GERAS 
LIETUVIS, bus tau į naudą”, su tais 
žodžiais nykštukas dingo.

— „Aš būsiu geras lietuvis. Aš 
būsiu geras lietuvis” — šaukė 
Vytukas. Tuomet Vytuko mama įėjo 
į kambarį. „Atsibusk, atsibusk, 
Vytuk” — purtė mama. Vytukas iš 
išgąsčio atsisėdo ant lovos ir pasakė: 
„Aš būsiu geras lietuvis, mama, man 
bus į naudą”. Vytuko mama 
pasveikino ir pabučiavo Vytuką. Ji 
buvo labai laiminga Vytuko geru 
sprendimu.

Sesė Daina Didžytė
Australija

NE TIE BATAI GERI, KURIE GRAŽŪS, 

BET TIE, KURIE PATOGŪS
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LIETUVIU KALBOS UGDYMO 
DĖSNIAI GAIRĖS IR
UŽSIĖMIMAI

(Pradžia 1985 m. sausio mėn., 
„Skautų aido” nr. 1. Šiame numeryje 
pabrėžiami su klausa ir su kalbėjimu 
surišti klausimai ir ugdymo būdai).

48. Kalba įdomiausia ir klausa 
įspūdingiausia, kai surišta su 
pergyvenimais. Neužtenka daryti, o 
svarbu aptarti, pakalbėti apie įvykius 
ir už skautiškos veiklos ribų — apie 
atostogas, apie zoologijos sodą, apie 
parduotuves, lėktuvus, mokyklą, 
darbą. . .

49. Bendri užsiėmimai lydimi 
kalba, kalbėjimu, šnekučiuojamasi. 
Vietoj tyliai leisti blynams tešlą 
maišyti, sakoma, „Dabar i dubenį
įpilame baltų miltų ir puoduką 
cukraus. . .”

50. Žodynas, išsireiškimai geriau 
šmokstami, kai kartojami. Stovyklo

je gera apie tą patį dalyką vis 
pakalbėti, nors veiksmas būtų labai 
aiškus ir pažįstamas, pvz. „Prileisime 
kriauklę karšto vandens, įpilame 
skysto muilo. . .” „Ir vėl šakotas 
medis. Turbūt čia voveraitė lizdą 
susuko. . .”

51. Vaidinimėliai, inscenizacijos, 
žaidimai su žodžiais praturtina kalbą: 
pavaidinti, kaip lankomas ligonis; 
išvaidinti pasakėlę ar nuotykį ar prie 
laužo matytą vaizdelį; vyresniems 
tinka dramos ištraukėlės; 
skaitomasis teatras lygiai įdomus, 
kaip mintinai išmoktas.

52. Skaityti pasakas, apie gamtą, 
iš skautų gyvenimo iš knygų, kurios 
stovykloje, būkle ar šeimoje 
prieinamos. Ir vaikai ir suaugę mielai 
klausosi tų pačių gerų pasakų, 
apysakų, juokų, ragaudami vaizdus 
ir žodžius.

53. Mažesniems tinka labiausiai 
iliustruotos knygelės arba pasako
jimai su vaizdais (galima iš iškarpų 
suklijuoti ar nupiešti).

54. Duoti progos išgirsti kitus, ne 
tik vadovą ar vadovę — vaikai, 
jaunimas, suaugę pasakoja, kalbasi, 
dalinasi. Prieš dainavimą, per 
rankdarbius, vakare prieš miegą.

55. Kalba labiau išmokstama iš 
artimiausios aplinkos negu mokyklo
je, per spaudą ar radiją ar televiziją. 

Mokslininkai pataria tarmiškumus, 
šeimose išmoktą žodyną palikti 
ramybėje, be priešingų ar nemalonių 
pastabų. Ką reikia ir kas naudinga, 
jaunas žmogus išmoks 
klausydamasis taisyklingos kalbos.

56. Juoktis iš netobulai, klaidingai 
ar kita kalba b.Vbančio yra 
neveiksminga. Geriau sudaryti 
sąlygas taisyklingą kalbą girdėti.

57. Kai labai daug garsų girdime 
savo aplinkoje, kartais svarbu 
priminti, kada būtina veikliai klausyti: 
„Čia svarbu”, „Atydžiai 
pasiklausykime”, iškelti ranką, at
sistoti ar kitu judesiu dėmesį atkreip
ti. Jeigu žodį, pavadinimą, dainos 
tekstą ar kt. reikės atsiminti ar 
pakartoti, parašyti santrauką ar 
kitaip panaudoti, lengviau dalyviams 
atydžiai klausytis (kaip su judesiais 
dainuoti dainą apie trikampę 
kepurę).

58. Žodžius bei tarimą išmokti 
padeda dainos, eilėraščiai, mįslės.

IŠKYLAUTOJUS VERTA ĮAMŽINTI NUOTRAUKOJE
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RELIGINIS 
AUKLĖJIMAS

SĄJUNGOJE

Visas auklėjimas ir lavinimasis 
skautų sąjūdyje vyksta pagal 
skautišką" metodą, priemones ir 
dvasią. Taip ir religinis auklėjimas 
nėra atskiro nario asmeninis 
veiksmas, nei visos organizacijos 
atskirai, o krikščioniškos ben
druomenės (Bažnyčios) bendrų 
pastangų esminė dalis. Kur vienetai 
yra tiesiog vyskupijų bei parapijų 
globojami (kaip JAV-se ar katalikų, 
ar evangelikų, ar žydų) sąjungose, šis 
ryšys yra tiesioginis — ugdydama 
skautišką dvasią, tikinčiųjų ben
druomenė atlieka savo uždavinį 
jaunuomenę dvasingai auklėdama. 
Kur vienetai yra mišrūs su įvairių 
tikybų nariais (kaip lietuvių skautų 
tarpe ir daugumoje sąjungų), religinis 
auklėjimas yra dalis tautos pastangų 
jaunimą dvasingai auklėti savo ir jų 
ateičiai.

Turėdama šį dvasinio auklėjimo 
uždavinį, sąjunga pati stengiasi būti 
tokia krikščioniška, kokiais nori savo 
narius auklėti — sąjungos struktūro
je, organizacijoje, planuose, 
asmeniniuose ryšiuose. Tik pati 
būdama sąžiningai dvasinga, są
jungos organizacija ir skautybės 
sąjūdis šias vertybes gali visuomenei 
siūlyti.

Skautybė ir skautų organizacija 
yra pasauliečių sąjūdis, kuris per 
savo sudėtį ir pareigūnus prisiima 
atsakomybę už savo veiklą ir dvas
ingą auklėjimą. Todėl skautybė 
auklėja vaikus bei jaunuolius, 
siūlydama gyvenimo būdą: gerb
dama ir stiprindama sąžinę, laisvę ir 
kiekvieno .asmeninius 
nuosprendžius, sąjunga kviečia kiek
vieną atrasti ir pasisavinti 
evangelines vertybes.

Sąjūdžio esminis uždavinys .yra 
parūpinti erdvę, kurioje šios vertybės 

gali būti gyvenamos ir atrandamos 
skautišku būdu, kuriuo pagal savo 
amžių jaunuolis kviečiamas ugdyti 
vieneto gyvenimą su savo tikslais, 
veikla, organizacija, užsiėmimais ir 
1.1. Skautų metodo ir visų vadovų 
veiklos kryptis yra sudaryti sąlygas, 
padrąsinti ir lydėti narius bręsti savo 
vieneto gyvenime asmeniškai ir 
bendruomeniniai. Taip evangelines 
vertybės sąmoningai įeina į širdį, į 
nuotykius, aplinką ir veikimo būdą.

Kaip šios dvasingos vertybės 
perduodamos jaunesniesiems?

1. Visų pirma pačių vadovų bei 
vadovių gyvenimo pavyzdžiu. 
Asmeninis suaugusių pavyzdys yra 
veiksmingas ir įtakingas, kai žmogus 
tikrai ir giliai įieško ir tarnauja tiesai, 
įsitikinimams, ir kai asmeninis 
elgesys derinasi su tomis vertybėmis 
bei idealais, kuriuos jąunesniems 
skelbia ir siūlo. Krikščioniškoje 
aplinkoje vadovo pavyzdys 
sąmoningai ir viešai remiasi ryšium 
su Kristumi ir Bažnyčia.

2. Vertybės perduodamos ir visos 
skautiškos organizacijos, kai ji siekia 
savo veiklą, viešą elgesį nuolat derinti 
su tuo, ką vaikams siūlo. įžodžio bei 
įstatų vertybės galioja ne tik atskiram 

PABANDYKITE STOVYKLAUTI INDĖNIŠKAI

(jaunam) nariui, bet pačiai sąjungai 
savo struktūroje, planuose, veikimo 
būde. Ir pačioje sąjungoje vadovai 
turėtų .rasti tą dvasinio brendimo 
erdvę, kuri sudaro sąlygas 
jauniesiems organizacijos nariams. 
Kitais žodžiais, pati organizacinė 
struktūra stengiasi būti tokia pat 
dvasinga, kaip ir skautybės siekiai. 
Todėl vadovai bei vadovės dalyvauja 
ir prisiima atsakomybę už visos 
organizacijos tikslus, veiklą ir 
struktūrą.

3. Dvasinio ugdymo trečias 
veiksnys yra sąžinės brendimas. 
Sąžinėje yra asmens giliausias bran
duolys ir savivertės, savigarbos 
židinys. Savigarba reikalauja, kad 
asmuo gyventų pagal savo sąžinę ir 
laisvai rinktųsi asmeninius 
įsitikinimus, o ne pagal neapgalvotus, 
staigius polinkius ar išorinį 
spaudimą. (Todėl skautai mėgsta 
tylius signalus, o ne rėkavimą).

Štai kodėl skautybėje yra būtina 
ugdyti sprendžiančią sąžinę, 
sugebančią atpažinti galimybes ir 
laisvai spręsti. Tokia sąžinė visada 
siekia tiesos ir yra jai pasišventusi, 
kad atsakomingai reaguotų . į 
gyvenimo poreikius ir asmeninio-bei
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visuomeninio gyvenimo sąlygas.
4. Sąžinė yra ir ta asmens „vieta’’, 

kurioje susitinkama su Dievu, kur 
girdimas Dievo balsas, kviečiantis 
mylėti artimą ir suteikiantis laisvę 
gyventi Dievo vaikams. Skautybėje 
visas dvasinis auklėjimas būtų 
nepilnas, jeigu nepasiektų arba 
nepadėtų nariui pasiekti asmeninio ir 
bendruomeninio ryšio su Dievu 
(pagal tos bendruomenės tikėjimą, o 
krikščionių atveju ir asmeninio ben
dravimo su Kristumi). Kad viso 
pasaulio skautai visuomet prie valgio 
kartu meldžiasi yra vienas iš šio 
asmeninio/bendruomeninio ryšio 
apraiškų.

Religinėje programoje pagal 
kiekvienos šeimos metodus asmuo ir 
vienetas kviečiami tomis auklėjimo 
priemonėmis priartėti prie Dievo ir 
prie Kristaus, pasisavinti evangelines 
vertybes savo sąžinėje ir gyvenime.

Nėra privaloma, kad bet kokio 
amžiaus jaunuolis įstodamas į są
jungą, jau būtų tikintis, bet reikalau
jama, kad jis nuoširdžiai siektų ir 
laikytųsi tiesos, ir kad sąmoningai 
priimtų aiškiai religinį (mūsų atveju, 
krikščionišką) skautybės siūlomą 
dvasingumą. Šis aiškiai religinis 
skautybės projektas turi būti viešai 
teikiamas iš pagarbos naujų narių 
laisvei ir nuosprendžiams, kaip ir iš 
pagarbos tiems, kurie jau sąjungai 
priklauso. Tada naujas narys ar narė 
gali įsigyventi, įsijausti ir nuspręsti 
prie šio sąjūdžio prisijungti.

5. Dvasingas brendimas 
skautybėje yra vienas, kaip yra tik 
vienas skautiškasis metodas. Todėl 
visi užsiėmimai, veikla, nuotykiai, 
uždaviniai ir visa kita yra religinio, 
krikščioniško auklėjimo progos. 
Kiekvienas užsiėmimas yra 
asmeninio ir bendruomeninio išg
yvenimo dalykas ir todėl jis rišasi su 
tikėjimu. Todėl skautybėje at
sižvelgiama į simbolius, kalbą. ir 
gyvenimo būdo sudėtį evangelinėms 
vertybėms vystyti. Ryšys tarp išg
yvenimo ir tikėjimo turi būti aiškus ir 
tiesioginis. Tokiu .būdu paveikta 

jaunuolio širdis gali pasirinkti 
gyvenimo būdą ir veiklą, kuri jį vestų į 
asmeninį brendimą.

6. Pagaliau, dvasinio ugdymo 
uždavinys išplaukia ir iš bendrų 
Bažnyčios, vyskupijos, tautos ar kitų 
pasaulinių gairių ir dabartinių 
pastangų. Pavyzdžiui, 1990-1991 
metai yra Pasaulio skautų aplinkos 
— gamtos globos metai; Lietuvos 
vyskupai šiuos metus paskelbė

ft###**********#*#

Stovykloje susitikę —■ vs Vladas Bacevičius, vs Česlovas Kiliulis, s. Birutė 
Banaitienė ir vs. Kazys Matonis.

SVEIKINAME!

Vilniaus radijo pranešė, kad 
Lietuvos Mokslo Akademijos 
nariais yra išrinkti profesoriai 
dr. Algirdas Avižienis ir dr. 

„Dešimties Dievo įsakymų metais”; 
ir Lietuvoje ir išeivijoje 1990 metai yra 
„Lietuvių kalbos metai”. Šie paskelb
ti metai nėra šūkiai, o aiškios 
programos veiklai ir jaunuomenės 
auklėjimui šiuo metu, šiose sąlygose, 
kurioje sąjunga ar vienetas gyvena ir 
veikia.

(Pritaikyta pagal Urugvajaus 
skautų sąjungos msdžiagą „Tikėjimo 
pedagogika skautų sąjungoje”.)

Romas Viskanta iš JAV. Abu 
profesoriai yra skautininkai, 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
nariai. Sveikiname ir linkime 
sėkmės,dirbant švietimo darbą 
Lietuvos universitete.

v.s.fil. Antanui 
Paužuoliui užde
damas Geležinio 
Vilko ordenas. 
Ordena uždeda v
v.s.fil. Jonas 
Dainauskas
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SUAUGUSIŲJŲ SOCIALINIAI IR DVASINIAI POREIKIAI
JAUNI SUAUGĘ/VYRESNIS 

JAUNIMAS
- noras atitrukti nuo namų ir tapti nepriklausomu
- jieškoti savo identiteto labiau negu bendruomenės ar 

tikėjimo
- pasirinkti gyvenimo draugą/ę
- išmokti -u savo pora sugyventi
- auginti v Jkus
- tvarkyti namus
- pradėti profesiniai reikštis
- imtis visuomeninės atsakomybės
- rasti malonią socialinę grupę
- ugdyti gilesnius santykius su savo pora ir su Dievu
(ši amžiaus grupė nuo 18 iki 30 metų)

VIDUTINIO AMŽIAUS (30-55 m.)
- pasiekti visuomeniniai, socialiniai ir religiniai suaugusio 

atsakomybę
- įsitvirtinti ekonominiai ir išlaikyti pasiektą gyvenimo lygi
- padėti keliolikmečiams vaikams tapti atsakingais 

laimingais suaugusiais
- išvystyti, suaugusiam/ai tinkamus laisvalaikiip 

užsiėmimus
- su savo pora sugyventi kaip su asmenimi
- prisiimti ir prisitaikyti prie to amžiaus fiziologinės kaitos
- prisitaikyti prie savo senstančių tėvų
- suprasti gyvenimo prasmę ir savo vaidmenį
- surasti, kas žmogų patenkina labiau negu medžiaginiai
- pradėti gilų suaugusio dvasingumą jieškojimo tarpsny

je, ypač jei parapija tikrai sielojasi poreikiais
- surišti plačiosios šeimos kartas ir siekti ben

druomeninių išgyvenimų
- pripažinti savo ribas ir trūkumus
- pripažinti žmogiškų ryšių nepastovumą
- trokšti gilinti ryšius su pastoviuoju Dievu

VYRESNIO AMŽIAUS (55 ir daugiau
- prisitaikyti prie silpnėjančios fizinės jėgos ir sveikatos
- prisitaikyti prie pensijos ir prie mažesnių pajamų
- susitaikyti su savo poros liga, atsiskyrimu ar mirtimi
- aiškiai susirišti su savo amžiaus žmonių grupe
- įvykdyti savo socialinius, visuomeninius ir religinius 

įsipareigojimus
- pasirūpinti tinkamomis gyvenimo sąlygomis
- pradėti antrąją profesiją ar savanorišką tarnybą
- įsipareigoti ten ir taip, kur matoma sėkmė, pasisekimas
- prisiėmus savo ribotumą, atrasti gyvenimo kryptį ir
' ramybę «

- save giliau pažindami, pradeda savęs atsisakyti
- svarbi patikimos ir pagalbios draugystės parama
- (kartais) kovoti su kartėliu ir skeptiškumu
- suprasti, kad žmogaus vertė — kas ji/s yra, ne ką ji/s 

daro, veikia, „gamina”
- jaučia Dievo buvimą ir savo gyvenime jo globojančią 

ranką
- geriau suprasti mirtį ir jai pasiruošti.

Kartais valgytojams sunku atsiminti įvairius 
lietuviškus valgių, virtuvės įrangų ir valgio gamybos būdų 
pavadinimus. Bet virėjai ir virėjos, kurie nuolat su maistu 
ir maisto gaminimu užsiima, gali patobulinti savo 
lietuviškąjį žodyną.

Sąrašėlyje pirmasis žodis yra lietuviškai tinkamas, o 
antrasis (ar antrieji) žodžiai — nevartotini, nors ir dažnai 
lig šiol girdimi:

Sultinys-buljonas, kukuliai-kleckai, padažas-sosas, 
plokštainis-kugelis, mišrainė-vinigretas, mėsos vyniotinis 
— roliadas, drebučiai-želatinas, jello, šaltiena-košeliena, 
didžkukuliai-cepelinai, virtinukai-koldūnai, muštinis- 
bifšteksas, troškinys-guliašas, pjausnys-šnicelis, 
kiaulienos muštinis — karbonadas, bandelė-bulkutė, 
boba-babka, maltiniai ar maltinukai — kotlietai, ham- 
burgeriai, dubuo-bliūdas, kopūstainiai-balandėliai, sultys- 
džiūsas, sviestainis-buterbrodas, riestainis — (tokia 
bandelė), petražolė-petruška, nugarinė-filet, razina- 
razinka, žagarėliai-krustai, šakotis-bankuchenas arba 
raguolis, tyrė-sirupas, uogienė-džemas, marmeladas, 
užkeptinis, apkepaš-kaserolė, spurgos-koldūnai, raviolis, 
įdaras-kamšalas, grietinė-smetona, javainiai ar dribsniai- 
cerealas, gruzdinti — duoną pakepinti (toast), troškinti- 
šutinti, ąsotis-uzbonas.
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v\ liETUVISlM
\\ V/ PASAKOS
W\\į /ieną SYKĮ APSIRENGĖ KARALIUS MEDINČIUM:

JODAMAS PER GIRIĄ, RADO ŽMOGŲ KASANT GRIO
VIUS IR KLAUSIA:

— KAD TU TAIP SUNKIAI DIRBI, AR DAUG UŽDIRBI?
GRIOVIAKASYS SAKO:
— Tiek ir tiek.
— Kad tu tiek uždirbi, tai kur pinigus dedi?
— Vieną dalį metu į vandenį, iš antros dalies skolą moku, trečią dalį pas

kolinu, o iš ketvirtosios pats maitinuosi.
Karalius galvoja: kad jis taip sunkiai dirba, tai kam dalį uždirbtų pinigų 

meta į vandenį, o kad pats skolą moka, tai kam dar kitiems skolina? Galvo
jo galvojo, nieko neišgalvojo, tad sako tam griovių kasėjui:

— Pasakyk man tą mįslę, duosiu tau tris šimtus — aš esu karalius.
Davė karalius tris šimtus, o grioviakasys jam pasakoja:
— Už vieną dalį perku druskos, taigi metu ją į vandenį; iš antros dalies 

maitinu senus tėvus — moku jiems skolą, kad mane užaugino; iš trečios dalies 
valgydinu ir rengiu vaikus, taigi jiems paskolinu, o kai aš būsiu senas, nuo jų 
atsiimsiu skolą — jie mane užlaikys.

Karalius jam sako:
— Kol tu manęs nepamatysi šimtą sykių, šitos mįslės niekam nesakyk.
Parjojo karalius namo, išdavė raštus į visą karalystę, kad stato didelius 

dvarus dovanų, jei kas atmins mįslę.
Suvažiavo visoki didžiūnai ir ponai, karalius jiems užminė tą mįslę — nė 

vienas neatminė. Tada liepė susirinkti dvarponiams ir prastiems žmonėms — 
gal jie atmins mįslę.

Vaikščioja ponas, pas kurį tas žmogus kasa griovius, atėjo pas jį ir bėdoja, 
kad užminęs karalius tokią mįslę, o niekas negali atminti. Grioviakasys sako:

— Tu tik žiūrėk, aš jam pasakiau, o dabar jis kiek žmonių kankina.
— O tu ar žinai? — klausia ponas.
— Aš ir jam pasakiau.
— Duosiu tau šešis šimtus, pasakyk ir man.
— Pasakysiu.
Gavo iš pono šešis šimtus ir pasakė mįslę. Tas ponas nuvažiavo pas karalių, 

atminė mįslę ir laimėjo lažybas.
Karalius sako:
— Na, tas bastūnas tik sykį mane tematė ir jau pasakė, o aš liepiau nesa

kyti, kol nematys manęs šimtą sykių.
Šaukia karalius tą žmogų pas save ir žada už tai galvą kirsti. Atėjo griovia

kasys ir atsinešė krepšyje tuos devynis šimtus, kur buvo gavęs iš karaliaus ir iš 
to pono. Klausia karalius:

— Dėl ko tu pasakei mįslę, tik sykį mane matęs? Aš tau liepiau nesakyti, 
kol nematysi manęs šimtą sykių.

Grioviakasys metė pinigus žemėn ir sako: ■
— Aš tave ne šimtą sykių mačiau, bet devynis šimtus sykių, pažiūrėk!
Atrišo krepšį ir išpylė pinigus:
— Va, ant kiekvieno pinigo yra tavo galva, o čia devyni šimtai, ir tiek sy

kių aš tave mačiau.
Karalius mato, kad vėl to žmogaus teisybė, tai dar kartą jį apdovanojo, ir 

tokiu būdu išliko žmogus nuo mirties.
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SVETIMŠALIS PARAŠĖ
LIETUVOS ANTRĄJĮ HIMNĄ

1873 m. j Klaipėdos kraštą atvyko vokietis Dr. Jur
gis Sauerveinas. Rodos, nieko nuostabaus, nes kraštą 
valdė vokiečiai. Bet jis atkeliavo iš Anglijos ir tuoj 
susidraugavo su lietuvininkais. O tai buvo keista. Ir 
dar daugiau! Jis rodė lietuviams daug simpatijos, mo
kėsi kalbos ir greit bylojo, kad lietuvių kalba esanti 
senia”sia iš gyvųjų kalbų ir turinti daug panašumo su 
sanskr'to kalba.

Išmo ęs lietuviškai, jis stojo ginti lietuvių. Suorga
nizavo į "airius prašymus su daugybe parašų ir siuntė 
Vokietijos kaizeriui, kad leistų lietuvių vaikus moky
tis lietuviškai. Tris kartus lietuvių vardu statė savo 
kandidatūrą j seimą. O 1878 m., Martynui šernui išlei
dus “Lietuvišką Zeitungą” Klaipėdoje, Sauerveinas iš
spausdino jaudinančias eiles:

Lietuviais esame mes gimę, 
Lietuviais turime ir būt, 
Tą garbę gavome užgimę, 
Tą ir neturim leist pražūt.

Kaip ąžuols drūta prie Nemunėlio, 
Lietuvis nieko tik nebos.
Kaip eglė ten prie šešupėlio 
Ir vėtroj ir žiemoj žaliuos....

Kai žodžiai uždegė anų širdis, jie klausė, kas jis. Ir 
mes su jais kartojame: kas tas ateivis?

O tai buvo romantinė 19 amžiaus figūra. Gimė 1831 
sausio 15 d. Hannoverio provincijos Gronau miestelyje 
evangelikų kunigo šeimoje. Aukštuosius mokslus ėjo 
Goettingenc universitete, studijuodamas rytų kalbas. 
Buvo retų gabumų poliglotas, iš žmonių lūpų greit pa
sisavindavo kalbas. Raštu ir žodžiu mokėjo apie 50 
kalbų,

Dr. Jurgis Sauerveinas

(1831 — 1904)

Iš Vokietijos jis nukeliavo į Londoną, kur mokė didi
kų šeimose ir “Britanijos šv. Rašto Draugijoje” taisė 
ar vertė šv. Raštą į daugelį kalbų. Jei prireikdavo ko
kios kalbos, nuvykdavo į tą kraštą ir iš žmonių greit 
išmokdavo. Taip jis išvažinėjo beveik visą žemės ka--.. 
muolį.

Patekęs į Lietuvą, skyrė jai daugiausia laiko, labiau
siai ją pamilo. Patiko jam ne tik kraštas, kalba, kurią 
laikė kąlbų motina, bet ir lietuvių būdas, pamaldumas, 
nes ir pats buvo pamaldus. Ir dar daugiau! Jis pasi
darė karštas patriotas.

LIETUVININKAI MES ESAM GIMĘ

LIETUVININKAI mes esame gimę, 
Lietuvininkai mes turim būt.
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir neturim leist pražūt.

Kad ir kelintas apsiėmė 
Nieku paversti mus visus, 
Lietuvininkų vaisinga žemė 
Tik vis gimdys lietuvininkus.
Kad debesys ir susitraukia
Ir vėtros grumzdž mus išardyt, 
Kad ir kelintas pykdams šaukia 
Ir kalbą mūs nor išvaryt: 

Kaip ąžuols drūts prie Nemunėlio, 
Lietuvninks nieko tikt natbos, 
Kaip eglė ten prie šešupėlio, 
Ir vėtroj, ir žiemoj žaliuos.

Drūtai lųįkyk, drūtai stovėki, 
Lietuviškoji giminė, 
Drąsiai lietuviškai kalbėki, 
Tegul supyksta nežinė!
Tegul supyksta, kas nežino, 
Kalba senoji kaip miela, 
Kurioj mus „Tėve mūs“ mokino 
Tėtužis miels ir motina!
Lietuvninkai mes esam gimę, 
Lietuvninkai mes norim būt; 
Tą garbę gavome užgimę, 
Jai ir nenorim leist pražūt.
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PUPA

2odž. K. KUBILINSKO
Muz. y. BAGDONO

Ma c L 11 h a nl

Kir vir jupa! 
Kir vir jupa! 
Aš pasėjau 
Žalią pupą. 
Po žeme 
Pupelė miega! 
Leis išleis ji 
Žalią diegą.
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Po že_me pu_pe_iė mie.ga! Leis iš_ leis ji ža_lią diegą.
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Kai sausa 
Žemelė trupa, 
Aš palaistau 
Žalią pupą. 
Tiš, gaidžiukai 
Skiauterėti! 
Priauginsim 
Pupų rėtį.

Kai nukirsiu 
Žalią pupą, 
Tai išvirsiu 
Pupų sriubą, 
Kir vir jupa! 
Kir vir jupa! 
Tai išvirsim 
Pupų sriubą.
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Lelija

LELIJA

IVORY COAST

Skautų naudojamas lelijos 
ženklas yra labai senas. 2000 metų 
prieš Kristaus gimimą randami lelijos 
ženklai iškalti akmenyse. Karaliaus 
Nabukodonasaro pilyje 1000 metų 
prieš Kristaus gimimą rastas 
papuošalas turįs lelijos formą. Lelijos 
ženklai taip pat randami persų ir 
graikų statybos papuošaluose.

Senovėje lelija buvo garbinama 
kartu su rože kaip nekaltybės, 
kuklumo, švelnumo simbolis. Graikų 
padavimuose lelija vadinama 
karališka gėlė. Romėnai ją laiko 
vilties simboliu. Krikščionybė leliją 
naudoja kaip nekaltybės ir 
skaistybės ženklą. Vėlesniais laikais 
lelija tampa garbės ženklu ir yra 
naudojama karališkuose ženkluose 
ir skyduose.

Senovėje lelija trip pat buvo 
naudojama kaip vaistas nuo 
nudegimų.

Štai tokios garbingos praeities 
lelijos žiedą skautai priėmė savo 
ženklu.

Plačiai naudojama 
įvairiu kraštų 

heraldikoje

Prancūzijos 
senovės 
herbas

FIJI

Jurbarko miesto 
herbas SCOUTS CANADA

1400 metų, 
prieš 
Kristaus 
gimimą

600 metų
prieš
Kristaus gimimą

200 m.
po Kristaus 
gimimo

Istambul 
bažnyčioje 
450 m.

Ravenos 
bažnyčioje 
536 m.
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didžioji seiuvi
CHICAGO

Perkūno 
draugovės žiemos 
kelionė į Rako 

stovyklą.

Visi skautai nekantriai laukė 
momento, kada visi turėjome rinktis 
Marytės ir John Utz namuose 
penktadienį, sausio 4 d. Pirmas 
pasirodė jau 6:39 v.v. Iš viso 
susirinko 14. Entusiazmo netrūko. 
Susikrovėm tris „vagonus” su 
slidėm, miegmaišiais, drabužiais ir 
maistu, ir iškeliavome iš Evergreen 
Parko apie 8:39 v.v. Kelionė vyko 
sklandžiai, be didelių trukdymų ar 
audrų. Keli skautai pasisakė, kad 
atrodė, kad Čikagoje buvo daugiau 
sniego, kaip Mičigane. Iš tikrųjų, 
sniego buvo, bet nedaug. Pirmas 
sunkumas buvo atrakinti stovyklos 
vartų spyną. Draugininkas jau 
pasidavė, bet vienas iš tėvelių, brolis 
Rimas Dumbrys ėmė ir atrakino. 
Sniego gal buvo 2-3”, tai drįsom iki 
pat valgyklos (apie 1 km) privažiuot ir 
išsikraut. Pereitais metais teko viską 
neštis ir vilkti, taigi sutaupėm 
nemažai laiko ir energijos. Broliai 
Linas Gierštikas ir Rimas Lukas 
atrakino valgyklą, užkūrė pečius ir 
pradėjo tirpdyti sniegą apsiprausimui

Perkūno d-vės skautai slidinėja 
Ludington state parke 1991.01.05. Iš 
kairės: Linas Gierštikas, Linas Juod- 
ualis, Petras Bagdonas, sėdi Dainius
Dumbrys.

ir indų plovimui. Mat, žiemos metu 
vandens vamzdžiai yra užšalę. Ger
iamą vandenį atsivežėm iš Čikagos. 
Susigrūdom visi į valgyklą ir 
pasiruošėm nakvynės. Visi sugulėm 
apie 2:30 v.r., bet kiti skautai kikeno 
iki 4:30 v.r.! Beveik visi pirmą sykį 
savo gyvenime dalyvavo šitokioje 
kelionėje ir visai nesinorėjo miegoti. 
Po šaltos nakties sukilome 
šeštadienio ryte ir ruošėmės slidinė
jimo kelionei. Pusryčiams valgėm 
virtų kiaušinių, ’’Granola” cerealų, 
baronkų su karšta kakava. 
Išvažiavome iš Rako stovyklos link 
Ludington state Parko. Per naktį 
prisnigo daug sniego ir dar vis snigo 
iki vidurdienio. Mes su ’’Cross
country” (nordiškom) slidėm 
keliavom per užsnigtas kalvas (sand 
dunes). Atradome tą vietą, kur 
pernakvojom vasaros stovyklos 
metu. Visi šilai kitaip dabar atrodė. 
Visur balta, pušynai kaip plunksnom 
užbarstyti. Keliavom į šiaurę, kol 
atvykome prie seno uosto žiburio 
(lighthouse). Netoli pastato, 
sukrovėm laužą, paruošėm pietus — 
karštos sriubos. Buvo gera 
pasišildyti prie ugnies prieš prade
dant kelionę atgal pagal Michigan 

17

ežero pakrantes. Slidinėti atgal buvo 
truputį lengviau, nes visi turėjc 
progos iš ryto pasimokyti, kaip 
valdyti slides. Kiti net drįso užlipti į 
smėlio kopas ir bandė nusileisti 
žemyn. Grįžę prie automobilių 
aikštės, tie skautai, kurie atsivežė iš 
Čikagos savo „snieglentes” (snow
boards), bandė su jomis nuo kalnelių 
nusileisti. Pagaliau pradėjo temti ir 
buvo laikas grįžti į Rako stovyklą. 
Grįžę atgal, pradėjom tvarkytis 
vakarui ir ruošti vakarienę. Pagal 
Tado Stropaus nurodymus, 
pasigaminome jautienos kepsnių 
”burritos”. Kai jau visi skaniai 
pavalgėme ir susitvarkėme, vėl šiltai 
apsirėngėme ir. išėjom į lauką -prie* 
sukurto lauželio. Visi sustojome ratu 
ir skautas kandidatas Marijus Vygan
tas davė savo skauto įžodį. Reikia 
tikėtis, kad visą gyvenimą atsimins 
davęs įžodį tokiose įdomiose 
sąlygose — šalta, balta, tamsu, tylu. 
Po lauželio, skautai su nauja energija, 
dar valandą su „snieglentėm” 
pažaidė. Be jokių įsakymų, visi 
sugrįžo į virtuvę ir pasiruošė miegui. 
Po ilgos, sunkios ir įdomios dienos, 
visi greit nutilo ir užmigo.

Padėka tėveliams Rimui Dum- 
briui ir Raimundai Gierštikui, d-vės 
štabui, Andriui Utz (kuris vairavo), 
Tadui Stropui (kuris tvarkė maistą) ir 
skiltininkams Dainiui Dumbriui, 
Pauliui Genčiui ir Linui Gierštikui už 
įdėtas pastangas ruošiant kelionę.

s. D. Ramanauskas
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CHICAGO
SMAGIAI IŠKYLAVO 

ČIKAGOS SKAUTAI PEREITĄ 
RUDENĮ, o dabar laukia pavasario, 
nes AUŠROS Vartų, Lituanjcos, ir 

Nerijos tuntų bendra iškyla spalio 20 
d. parodė kaip linksma būti visiems 
kartu!

Sesės uair. Diana Guibinaitė ir jūrų 
jaunė Brigitta Šiaučiūnaitė rodo kaip 
sukrauti laužą.

Jūrų jaunių sukrautame lauže 
kepamos dešrelės.

Paskutinis 
sudiev 

rudeniui: 

„Ateina 

naktis”.

T8
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AUSTRALIJA
„Šatrijos” Tuntui

— 40 metų!
Geelong’o, Vic. „Šatrijos” tuntas 

šiemet atšventė savo veiklos40metį. 
Organizacijai tai labai ‘ilgas laiko 
tarpas, ypač, kad sąlygos jo veiklai 
buvo sunkios. Tenka džiaugtis, kad 
skautiškoji liepsnelė, gal ir ne tokia 
kaitri, kaip anksčiau, bet vis dar 
tebespindi.

Geelonge skautus suorganizavo 
1950 spalio 7 d. į mišrią DLK Vytenio 
draugovę j.v.s. fil. Vytautas 
Vaitkus. Ją sudarė skautų Briedžių ir 
skaučių Žibučių skiltys bei sk. vyčių 
būrelis, vad. s.v.v.sl. Felikso 
Jarinkevičiaus. Nuo 1954.3.7 d. d-vei 
vadovavo F. Jarinkevičius, o po 
poros savaičių jos vadovybę perėmė 
ps. Romas Norvydas.

Mišrioji DLK Vytenio draugovė 
1954.3.25, persitvarkė į skautų-čių 
vietininkiją, kiek vėliau pasivadinusią 
„Šatrijos” vardu; ji, tų metų rugsėjo 
18 d., išskirta iš tuometinio 
Viktorijos-Tasmanijos tunto 
sudėties; leidžiant veikti kaip 
atskiram vienetui. Laikui bėgant čia 
susiformavo atskiros skautų-čių 
draugovės ir skautų vyčių bei vyr. 
skaučių būreliai.

1955.5.25 vietininku paskirtas F. 
Jarinkevičius, o nuo 1957.2.11 — 
s.v.v.sl. Petras Šileris. 1960.12.16 
vietininkijos vadovybę perėmė v.s. 
Algis Karpavičius.

1963.1.8, vietininkijai paaugus 
narių skaičium, ji paskelbta tuntu, 
pasiliekant tą patį, „Šatrijos” vardą.

1976 m. lapkričio mėn. tunto 
vadovybę perėmė j.ps. fil. dr. Riman
tas Šarkis, o nuo 1979.9.1 — š. 
Vytautas Mačiulis, iki šiol tebeeinąs 
šias pareigas.

„Šatrijos” tuntas veikia ir šian
dien, nors jo veikla, kaip ir daugumos 
rajono vienetų, yra sulėtėjusi. Dar 
daug ilgų metų „Šatrija”!

B.Ž.

LIETUVIU SKA UTU SĄJUNGA
AUSTRALIJOS RAJONAS

kj/k./Z- Tėvynė,
At gina ta aus veiki*,

— Lietuvių skautij*.
Su Šypsena ir skautiška dais* 

siunčiąs* geriausius linkajinu* ir 
hv»-iihn-i ana 1991 Naujųjų, Metų prega 
iš susu, UI Rajoninės "Atgimlso" sto
vyklos Australijoj*. 1991 sausio 2-12.

. lA/. Budėkiae J

f*

(A
3 J
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MUSŲ MIELŲ
SENELIŲ
LANKYMAS
TAPO ILGAMETE
TRADICIJA
Čikagos Nerijos tunto Nidos 

laivo Lemonte vadė j.ps. Viligailė 
Lendrei ienė prieš 1990 m. Kalėdas 
vėl su- -ganizavo lietuvių senelių 
aplankytra Holy Family viloje.

Gražus būrys jūrinių sesių ir 
brolių, taip pat sesių mamyčių 
susirinko pas senelius, pagiedojo 
jiems Kalėdinių giesmių, 
padeklamavo ir kiekvienam įteikė po 
dovanėlę.

Sesė Viligailė prisimena savo

Štai koks didelis Holy Family Vila 
lankytojų būrys. Kairėje — D. 
Česienė ir j. ps. V. Lendraitienė. R. 
Česo nuotrauka.

jaunas skautavimo dienas, kada pati 
buvo ūdrytė ir vyko lankyti senelių. 
Dabar gi jau senelius lanko jos 
dukros: jūrų jaunė Lina ir ūdrytė 
Nida.

Sį kartą sesės prisiviliojo ir 
brolius, kurių nemažas pulkas, 
vadovaujamas budžio vyr. v. Algio 
Jarašiaus, kartu atliko gerąjį Kalėdų 
darbelį.

Vadovai, mamytės, seneliai ir 
lankytojai. Pask. eilėje: L. Jarašienė, 
budys kand. R. Česas, j.ps. j\. 
Gulbinienė, R. Riškienė.

Jūrų skautai ateina dainuodami pas 
senelius. Kairėj matosi vadovai: j.ps. 
V. Lendraitienė ir budys vyr. u. A. 
Jarašius. Dešinėje L. Jarašienė.

2C

24



1990-tais metais Hamiltono 
„Širvintos-Nemuno” mišrus tuntas 
atšventė 40-ties metų skautiškos 
veiklos sukaktį. Sesių „Širvintos” ir 
brolių „Nemuno” tuntai veikė 
atskirai iki 1982-rų metų, kada, 
sumažėjus narių skaičiui ir, esant 
vadovų trukumui, teko tuntus su
jungti į bendrą vienetą — „Širvintos- 
Nemuno” tuntą. Šiuo metu tuntui 
priklauso 39 skautės,-ai, 9 
skautininkės ir 2 skautininkai, kurie 
aktyviai prie tunto veiklos prisideda. 
Sukakties proga raštu sveikino 
vyriausia skautininke v.s. S. Gedgau
dienė ir Kanados rajono vadeivė s. D. 
Barzdžiūtė. Sukaktuvinėje sueigoje 
dalyvavo Kanados rajono vadė v.s. 
A. Baltakienė, pirmoji „Širvintos” 
tuntininkė s. A. Vilimienė ir tun- 
tininkės pareigas ėjusios: v.s. R. 
Bagdonienė, s. I. Zubienė, ps. R. 
Bagdonaitė-Ciarelli ir buvęs 
„Nemuno” tuntininkas ps. P. 
Breichmanas. Nuo 1980-tų metų 
tunto vadija mažai keitėsi ir susideda 
iš tuntininkės v.s. D. Gutauskienės, 
pavaduotojos ir sekretorės v.s. A. 
Pietrantonio, iždininkės s. A. 
Stanaitienės, adjutantės A. 
Krivinskaitės-Vaičiūnienės ir vienetų 
vadovių: ps. E. Rukšėnaitės- 
Tarvydienės, v.sk. v.sl., L. Mažytės, 
S. Otto, S. Stonkutės, v.sk. kand. si. 
D. Meškauskaitės, vyčio kand. V. 
Remesat.

Sueigos metu buvo nuotaikingai 
prisiminta skautiška veikla vaizdais, 
palydint jumoristiniems komen
tarams, nuo 1950-tų iki 1990-tų metų.

D. G.

Širvintos-Nemuno tuntas.

1990 m. Kaziuko Mugė. Paukštytės 
su vadove vyr. sk. v.sl. S. Otto.

Širvintos-Nemuno tunto skautės-ai 
stebi 40-ties m. veiklos sukaktuvių 
programų.

1988 m. — Kaziuko Mugė. Skaučių- 
skautų skiltis su vadove ps. E. 
Rukšėnaite.

25



IŠ ARTI IR TOLI

ŽIDINIEČIŲ GERASIS 
DARBELIS

New Yorko vyr. skaučių 
židinio „Vilija” narės, daugelio 
gerų darbelių sumanytojos ir 
talkiixAiikes, Kalėdoms artėjant, 
šalia asmeniškų gerojo darbelio 
projektų, surado laiko ir bend
ram Kalėdų gerajam darbeliui. 
Sesės A. Žukienė, R. Miklienė, 
G. Stankūnienė, B. Cibulskienė, 
V. Jankauskienė, M. Šulaitienė, 
L. Vilgalienė, E. R. Česnavi- 
čienė, A. Katinienė, I Alksni- 
nienė, Z. Jurienė, N. Naronienė 
ir L Milukienė talkino Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos kalė
dinio konteinerio pakavimo dar
buose. Židiniui šiuo metu 
vadovauja A. Žukienė.

— Tolandas A. Petraitis, iš Los 
Angeles, Califomijos, ketvirtų metų 
studentas JAV Aviacijos Akademijo
je, yra pakeltas į kadeto pulkininko- 
leitenanto laipsnį ir yra paskirtas 40- 
os Eskadrilės vadu. Jo eskadrilė, 
„Karo vanagai”, buvo pirmoj vietoj 
moksle visoje Akademijoje ir laimėjo 
prestižines USAF Akademijos fun
dacijos premiją už vadovybę ir 
pranašumą. JAV Aviacijos akademi
joj yra 4000 studentų, paskirstytų į 40 
eskadrilių, Petraitis baigė tris inž
inerijos kursus pirmuoju studentu ir 
buvo pagerbtas specialiose 
ceremonijose, suruoštose pir
maujantiems studentams. Jis penktą 
kartą iš eilės įtrauktas į Akademijos 
direktoriaus garbės sąrašą ir ap
dovanotas akademinio dekano 
žvaigžde už mokslą ir komendanto 
vainiku už karišką pranašumą. 
Tolandas taip pat yra baigęs kursus ir 
užsitarnavęs parašiutininko sparnus, 

sklandytuvų lakūno sparnus ir 
eksperto medalį už šaudymus. Studi
juoja civilinę inžineriją. Užaugo šv. 
Kazimiero parapijoje Los Angeles, 
lankė jos lituanistikos mokyklą ir 
skautavo. Yra baigęs John Marshall 
gimnaziją.

Tolandas skautas 12 metų 
„Trakų Pilies” draugovės 
draugininkas, Skautų Vyčių Kan
didatas, baigė „Ąžuolo” skautų 
vadovų kursą, veikia su 
Ateitininkais 8 metus, ir baigė 12 
metų lituanistinės mokyklos.

ra h h x b-R bOTb o p O h oi h ra e shj r .

CLEVELAND© SKAUTAI
LANKĖ SENELIUS

Cleveland© „Neringos” tunto 
skautės ir „Pilėnų” tunto 
skautai gruodžio 17 d. lankė 
„Lietuvių Sodybos” gyventojus. 
Tai jau kelerius metus vykdoma 
prieškalėdinė tradicija. Jaunieji 
įr jauniausieji vyksta pas vyres
niuosius nešini dovanėlėmis, 
sveikinimais kalėdinėmis gies
mėmis. Šeimininkai jų'laukia, 
dėmesingai išklauso ir priima 
su paruoštomis vaišėmis.

Ir vieni, ir kiti tuos apsi
lankymus mėgsta, sprendžiant 
iš nugirstų pastabų. Skautuke: 
„Aš manau, kad sutiksiu tą 
vyrą, su kuriuo pernai susidrau
gavau”. Sodybos gyventoja:

i „Kad tie vaikučiai tik pabūtų su 
mumis valandėlę, jau mums bū
tu malonu, o jie dar ir dainuo
ja, ir žaidžia, ir tokie mieli. 
Ačiū, kad atvažiavote”.

Šitaip mokomės suprasti Ka
lėdas. Šitaip atliekame skau
tišką gerąjį darbelį.

„THE FRUGAL
GOURMET” DĖKOJA

„Kernavės” tunto „Verpstės” 
stebėjusios televizijoje „The 
Frougal Gourmet” programą, 
kurioje buvo rodomas lietuviš
kų patiekalų gaminimas, pro
gramos vedėjui pasiuntė 
dovanas — Juzės Daužvardienės 
populiariąją lietuviškų valgių 
gaminimo knygą, o taip pat ir 
puikią surlentę. Šiomis 
dienomis vs Nijolė Užubalienė, 
„Verpsčių” vadovė, iš minimos 
programos vedėjo Jeffrey L. 
Smith gavo šitokio turinio pa
dėkos laišką:

Dear ms. Uzubalis and the 
Lithuanian Girls Scouts of Unit 
„Kernave”,

You are such dears! How 
pleased I was to receive thr 
Lithuanian cookbook and the 
Lithuanian cheese press. I 
thought my suris came out pret
ty well by pressing it with plates 
and pots but now I know it will 
look much better.

You were very kind to think of 
me and I hope you will continue 
to enjoy our new series on, „Our 
Immigrant Ancestors”.

I thank you again.

Cordially, 
Jeffrey L. Smith
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Buenos Aires lietuvių skautų ir skaučių vienetas „Klaipėda” su vadovais — paskutinėje eilėje 
(kairėje) prit. skautėm t Karia Stubaite ir Analia Gaidimauskaite bei sk. vyčiu A. Rastausku

LSS 1990 M. RAŠINIŲ KONKURSO
REZULTATAI

Rašinių vertinimo komisija, 
sudaryta iš pirm. v.s. Danutės 
Keršienės ir narių: v.s. Irenos 
Lukoševičienės, s. Rūtos Ži
linskienės ir s. Astos Saplienės, 
perskaičiusi 16 atsiųstų rašinių, 
ir nutarė skirti premijas:

Paukštyčių/vilkiukų grupė
je —

I vieta Riškutei (Stefutei Utz), 
„Kernavės” tuntas Chicagoje, 
už rašinį „Dubysos” draugovės 
sueiga”. Premija 75 dol.

II vieta Solistei (Indrei Žu
kauskaitei), „Kernavės” tuntas 
Chicagoje, už rašinį „Mano tė
velio opera”. Premija 50 dol.

III vietai premija nepaskirta.
Skautų,-čių grupėje —
I vieta Dainai Didžytei, Aust

ralijos rajonas, už rašinį „Vytu
ko sapnas”. Premija 125 dol.

II vieta Linai Didžytei, Aust
ralijos rajonas, už rašinį 
„Lietuviškai kalbėti; kur, ka
da”. Premija 100 dol.

III vieta Andriui; Gedriui, 
„Širvintos”—„Nemuno” tuntas, 
Hamilton, Ont. Už rašinį „Kaip 
aš kitiems sakau, kad esu lietu
vis”. Premija 75 dol.

Skautų vyčių/vyr. skaučių 
grupėje —

I vieta Perkūnui (Andriui 
Utz), „Lituanicos” tuntas Chica
goje, už rašinį „Lietuvai reikia 
kasdieninių didvyrių”. Premija 
150 dol.

II vieta Onai Stanevičiūtei, 
„Širvintos”—„Nemuno” tuntas, 

Hamilton, Ont., už rašinį 
„Jaunimo žodis Lietuvos laisvei 
— žiedai ir šaknys”. Premija 125 
dol,

III vietą pasidalino: Žibutė 
(Edvyna Valkiūnaitė) „Nerijos” 
tuntas Chicagoje už rašinį 
„Lietuva senovėje, nepriklau
somybėje ir dabar”. Premija 
37.50 dol.

Sesė (Aida Bublytė), „Nerin
gos” tuntas Clevelande, už 
rašinį „Ką gauname iš Lietuvos 
ir ką jai duodame”. Premija 
37.50 dol.

LSS Kasimų vertinimo 
komisija
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R. Rudaitis 
5620 W. 100 St. 
Oak Lawn, IL 60453

n i 'O- n n
/ ‘ • ALp(LKA)3083y 
j—— 1991, Nr. 2

SKA
4613 W. 106th Place
Oak Lawn, IL 60453

Vienu žodžiu... 
reiškia... vadinas...

ŠYPSOKIMĖS!! !

— Ar žinai kodėl gulbė gieda prieš 
mirtį?
— O ką? Ar nori, kad po mirties 
giedotų?

— Virėja, virėja, žiūrėk, plaukas 
sriuboje!
— O kas" čia ypatingo? Ar už 45 
centus nori gauti visą peruką.

*

— Norėčiau pinigų nusipirkti 
drambliui.
— Kokiems gi galams pačiam 
reikalingas dramblys?
— Ne, jis man nereikalingas. Aš 
noriu turėti tik pinigų.

*

Nesirūpink, žemyn nereikės minti.

Jaunesniųjų brolių tarpe — 
Klausyk Juozai, jei tu man 
nesugrąžinsi tų dviejų dolerių, 
kuriuos anąsyk iš manęs 
pasiskolinai, tai aš pasiskųsiu 
skiltininkui.

— Žinai, Petrai, neverta skustis, 
nes skiltininkas tau už mane 
nesugrąžins.

TARPTAUTINĖJE SKAUTU STOVYKLOJE

— Bala žino, kodėl šiąnakt tokia 
nemiga buvo mane užpuolusi, kad 
visą laiką tiktai nuo vieno šono ant 
kito verčiausi, — skundžiasi vienas 
skautas savo palapinės broliui.

— Ir aš taip elgdamasis per naktį 
negalėčiau užmigti, — atsako šis.
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