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RINKiiA'I c^d<u>uual
Kas trejus metus L.S.S. va

dovai, skautininkai, skautininkės, 
o dabar ir visi 18 m. turintys 
nariai balsuoja ir pasisako kores- 
pondenciniame suvažiavime. Už
registruotų, regis, būtų kone 
1,500- didžiulis skautiškas lobis. 
Tai proga sąjungai su siimti, plačiai 
pagalvoti, visą savo užnugarį ir 
garvežius patikrinti, naujai trejų 
metų kelionei išleisti.

Neaktyvūs skautininkai, an
ksčiau valgę kasdienę veiklos 
duoną, visvien ir laikinoj “pensi
joj“ sielojasi skautijos reikalais, 
skautų tarnyba jaunimui, organi
zacijos vaidmeniu ir veidu visuo
menėje. Jie ir jos seka spaudą, 
įvykius ir nuotaikas, kartais net 
dalyvaudami sueigose ar stovyk
lose aplankydami, svarsto savo 
ilgų metų patyrimo atspindžiuose 
mūsų galimybes ir paveldėjimą 
ateičiai.

Pareigas šiuo metu einantys 
- ar aukštoje vadovybėje ar “čia 
žemėje” su vienetais - žiūri, kas 
jų pastangas derins, jiems vado
vaus ir sagstys 1981-4 m. gaires. 
Ir didelė balsuotojų dalis, dar 
bręstančio amžiaus į sprendėjų 
tarpą atėjusi, klausinėja apie 
rinkimų kandidatus, prisiminda
mi stovyklose ar spaudoje maty
tus ar nematytus asmenis.

Kiekvieni rinkimai iškelia 
senus ginčus, pageltusias sąskai
tas, laiko ūkuose slypiančius įvy
kius. Atsiranda ir naujų įtampų, 
kurių sankryžoje šviesų žvilgsnį 
įžiūrėti gali sveiki žmonės, susi 
rūpinę tuo, kam lietuviškosios 
skautybės sąjūdis gyvuoja - vai
ku, mergaite, berniuku, jaunuo
liu, jaunuole.

KANDIDATAI

Jau visa visuomenė dejuoja, 
kad sunku surasti asmenis, kurie 
norėtų eiti pareigas, būti valdy
boje.' Ir apsiėmęs tokį kelerių 
metų uždavinį atlikti gauna pa
nešti ne tik savo, bet ir kitų 
kuprines, taip, kad po kiek laiko 
darbas pasidaro neįmanomas ir 
persunkus. Kraują ar adrenaliną 
nuleidžia, kaip senovinėje kir
pykloje, įvairi “politika”, vadovų 
grupelės, raštais skandinami 
klausimai. Naujai išrinktam pa
reigas perimti užtrunka vieneri 
metai, kol įsijaučia ir susipažįsta. 
Gražus vaizdas!

Įdomiau daro tie, kurie ku
rias pareigas-eiti apsiima paeiliui, 
kaip tėvų komitetai mokyklose
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“šiemet tu, ateinančiais metais * 
aš, dar kitais - ana“. Tada mato 
tunelio gale šviesą ir iš karto yra 
besidominčių minčių bei darbo 
tąsa. Kai kurios organizacijos, 
turinčios degančius uždavinius, 
išrenka vadovybes metus anks
čiau negu kadencijos pabaiga.

Gal bendras organizacinės 
veiklos dėsnis tiktų ir mums: kur 
įdomu, įkandama, naudinga, 
smagu - ten žmonių netrūksta.

UŽDAVINIAI

Kiekviena bendruomenė 
jaučia įtampą tarp institucijos, 
struktūros ir dvasios. Mes jau
čiame ir administracinį organiza
cijos ir auklėjantį sąjūdžio tikslą.

PERKELTA į 15 pusi.
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ALGIMANTAS
WMSW PKHRtS rilUSTRAVO

ALP. D. PETRAITIS

TA LIKAU i
NAM/P. LAUKE L/JO ! 
IR VĖJAS ŠVILPĖ , 
C.REIT /VĖSO A MA S 
TAMSIAS bE&ES/S.
NENORĖJAU ŽIŪ

RĖTI Tele vizijos, me 
KLAUSYTIS RADIJO .
SAN PAULIO M/ESTAS JAU 

MIEGOJO, SET JO ŠVIESOS 
MIRGĖJO LYG ŽVAIGŽDUTĖS.

TAPP DAUGELIO KNY\ SI^JAI JAS &JJVAU SKAITĖS. 
6 U, AKIS UŽKR/TO 
■AMT bV/EJU ŽALS'/A-K 
'viršeliam tomu

LA&A/ TUOMET PATIKO.

DR.V. PIETARIS

SKAIČIAU. ..

jį.
1 T!

Z__ H

nri&fcc? rno

AL^IMANTA^
APYSAKA

ATV6 m AU Pro. hr OS 
PUSlA PIUS.. .

CIA NF ISTORIJA, 
TIKTAI APYSAKA 
-ISTORIJOS 
PA6 k I N b u 

PARAŠYTA.

A I /TĖ

SAULĖTA POPIETĖ KIĖSMOS P/LVjE. 
VYRAI RlTUU MUŠĖ MERGOS VAUV/KUS 
py ME, MA ii vaika/'islpzouvga šoko.

UJO TARPU 
iŠ GURIOS

KELELIU
PASfAObė

BEEINANČIU

bu

VYRU VIEKAS TAU ezRHA SEVAS, 
PROŽtUS, a/vtrm pačiame- 
AMŽIAUS SMAGUME.-

. UŽMATĖ, Jtjg&lj
' sumao VISI žmoa

MERGOS! VYRAI! 
. KELKITE’ ŠTAI 

■ •’ M ĮNORIUS JAU 
AŠM ATE!MA i
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JAM
PRIARTĖJA

MEk&U,
■ BALSAI

PRAŠĖ D.UNORIUS, PASIRINKĘS
LIEPOS PAUNKSNYJE 
YiETAt , ATSISĖDO.

Suskambėjo smagi b iezdrngos 
daina, sujudind<ama senas 
i n jaunus

To/ kiti sauki 
du seniu paė
musiu Sereiką 
už pažadą , 
nusivedė 
p as sa re 

prie
MibAUS

<' pi mirko/ė apy- 

JW, linkės išvaiz

Vienoje aki-

da pasikeitė. 
Vieni puolė 

i kaimą, kiti 
toko i giria..

TUO TARPU... Domeika,jau
nas ir stiprus 
Vaikinas, SU- 
griebė tiku
sius (moteriškės 
Vaikus ir- 
pastte i do 
paskui i yirtq

BUS DAUGIAU
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Vilkiukų Draugininkas — Tomas 
Kiliulis
gzaminų Komisija — Petras Čepas 
-^Itlanto Rajono Vadas, Andrius 
Šležas — A. R Vado Pavaduotojas, 
Rikis Lizdenis — Stovyklos 
Viršininkas
Paukštyčių Draugininke — 

vyr.sk.vyr.sl. Irena Vidugirienė

Suvaidina visi Bostono „Žalgirio” 
T unto V ilkiukų „V y ties” d^vės nariai

Vincas Šnipas
Dainius Banaitis
Kęstutis Banaitis
Romas Banaitis
Jonas B riekus
Arvydas Budreckis
Gediminas Budreckis
Andrius Dilba
Tadas Dilba
Petras Kazį as
Rimas Kiliulis
Arūnas Martinionis
V asaris Martinionis
Tadas Petronis
Algfe Veitas
Vilius Vidugiris
Tomas Zikas
Viktoras Zikas
’Paukštytės
I-ji Paukštytė — Mąja Goštautaitė
Daiva Goštautaitė
Rūta Kalvaitytė

■ Daiva Kiliulytė
Alisa Šnipaitė
GidaZikaitė

AUTORĖ/REŽISORĖ —
v .s. PAULINA KALVAI! 1ENĖ 

PADĖJĖJA — ps. ALDONA 
LINGERTAITIENĖ
MUZIKA — JŪRATĖ LALIENĖ
DEKORACIJOS — Bostono SEN.
LAPINŲ S.V. Būrelis
Šviesos — vytas jurgėla »
POVILAS ŠTUOPIS

/MINAI Skautų 

stovykloje

Vilkiukai ateina į sceną prieš 
užuolaidą sustoja eilutėn ir susiėmę 
rankas dainuoja:

Sujunkim rankas! Mūsų širdys 
Te plaka idėja viena!
Te mato pasaulis, te girdi
Mūsų siekis — laisva Lietuva!

(Uždanga atsidaro, miško aikštė, 
palapinės, dega žibintas. Visi subėga 
aikštėn )

ARVYDAS B, — Tai buvo gražus 
laužas šiandien!

RIMAS K — Gražus ir įdomus . . .

JONAS B — Įdomu buvo žiūrėti, 
kaip jie suvaidino egzaminus!

TADAS P — O mūsų egzaminai 
rytoj . . .

DRAUGIN — Gerai, kad 
priminėt ... ar jau išmokote 
viską?

VISI —■ Taip, taip jau išmokome!

DRAUGIN — Gerai, tuoj pažiūrėsiu 
ką jūs mokate . . .

VILKAI — Gerai, gerai broli 
Draugininke!

DRAUGIN — Ką man galite 
papasakoti apie Lietuvį?

ANDRIUS D — Lietuva yra viena iš 
seniausių tautų Europoje.

TADAS D — Lietuva yra graži šalis 
prie Baltijos jūros.

KĘSTUTIS B — Lietuva yra garsi 
savo gintaru.

ARVYDAS B — Lietuvių kalba yra 
labai sena ir graži kalba.

GEDIMINAS B — Lietuva yra 
mūsų tėvų ir protėvių kraštas.

JONAS B — Lietuva yra dainų šalis, 
nes lietuviai mėgsta dainuoti.

PETRAS K — Lietuva dabar 
pavergta. Lietuviai nori laisvės.

VINCAS Š — Daugelis lietuvių 
išbėgo iš Lietuvos.

V ASARIS M — Daug lietuvių dabar 
gyvena Amerikoje.

VIKTORAS Z - Kiti gyvena 
Kanadoje, Australijoje, Pietų 
Amerikoje ir Europoje.

ALGIS V — Daug ištremtų lietuvių
. kenčia Sibire.

TOMAS Z — Daug lietuvių žuvo už 
Lietuvos laisvę. Mes juos 
vadiname Tautos Didvyriais.

TADAS P — Visi lietuviai priklauso 
lietuvių tautai.

ARŪNAS M — Nesvarbu kur, 
vistiek esame lietuviai . . .

ROMAS B — Ar tai Amerikoje, 
Kanadoje, Australijoje ar 
kitur . . .

DRAUGIN — Kas gi yra Lietuva 
mums visiemš?

VISI. VILKAI — Lietuva, tėvyne 
mūsų!

DRAUGIN — Lietuvą mylėti ir dėl 
jos laisvės kovoti turime visi . . . 
ir aš ir tu, ir jis ir jūs ir mes visi . . .

VISI VILKAI - Taip, taip . . .

DRAUGIN - Puiku . . . matau 
gerai viską suprantate ir žin
ote .. . o dabar jau laikas il
sėtis . . . sugiedokim mūsų 
maldą:

VISI VILKAI - (gieda)
Sutelk mus Viešpatie būrin, 
Padangėj Tavo atviroj 
Ramybėj ir tyloj
Maldaut jauna širdim.

Lyg lakios žiežirbos laužų 
Sugrįžtam į Tave nūnai, 
O Dieve, Tu žinai 
Slaptas mintis visų.

Atleisk jei buvome kalti, 
Palaimink pastangas šviesias 
Priimk dienos aukas 
Ir būk prie mūs arti.
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Štai miškas rimsta vakarop 
Ramybė skleidžiasi aplink 
Šią maldą mūs priimk 
Padangėj atviroj . . .

VISI VILKAI — O kas šiandien 
budėtf?
(rėkia) Dainius! . . .

DRAUGIN — Bet jis yra 
jauniausias ...

KĘSTUTIS B - Be to jis didelis 
miegalis-, dar užmig s 
budėdamas . . .

DRAUGIN — Geriau, kad budėtų 
Vincas ... Jis didelis ir stiprus, 
jis ir meškos neišsigąstų . . .

VINCAS Š — O ir aš miego 
noriu . . .

DRAUGIN — Bet pareigą turi 
atlikti.

VINCAS Š — Klausau, broli 
Draugininke!

(visi bėga į palapines)

DRAUGIN - O dabar tylos! 
Prašau! (išeina)

VINCAS Š = (Pavaikščiojęs kurį 
laiką po aikštę — kaž ką sugalvo
jo: Tai būtų juokų —.jei tik visi 
sutiktų, Psst. . .

(moja vilkams kad ateitų)

VISI VILKAI — (kaišioja galvas iš 
palapinių ir šaukiami visi subėga 
ir apsupa Vincą. . .) Sakyk, ko 
nori?

VINCAS Š — (paslaptingai) 
Klausykite ką aš sugalvojau! 
Padarykim rytoj per egzaminus 
juokų ir dar geresnių kaip kad 
lauže suvaidino . . .

VIŠI VILKAI — Greit sakyk, ką 
daryti turim?

VINCAS Š — O gi į visus klausimus 
atsakykime juokais, o bus įvairių 
klausimų ir iš visų sričių, mes 
turėsime parodyti ' sumanumą, 
kad taptume skautais . . .

VISI VILKAI — (Susiburia krūvon 

aplink Vincą, šnibždasi ir 
juokiasi)

VINCAS Š — O dabar broliukai 
miegot,- jau vėlu . . .

(visi bėga į palapines, o Vincas dar 
pasivaikščiojęs po aikštę nueina į 
kampą ir atsisėda.)

(Atslinka į aikštę paukštytės su 
Vadove, šnibždasi)

I PAUKŠT — Š Š Š aš sargybinį 
•užkalbėsiu — o jūs jau žinote ką 
daryti . ... tik duokit man ženklą 
kai baigsite . . .

VINCAS Š — Ei, kas čia baldosi?

(stveria ją už rankos)

I PAUKŠT — Atėjau pasėdėti su 
tavim valandėlę, Vincuk, juk ir 
pernai kartu budėjome (nueinasu 
Vincu į kampą ir sėdasi, ir 

pusbalsiu dainuoja):

Atsimeni kaip mes kartu 
stovyklavom

Atsimeni kaip mes prie laužo 
dainavom,

Atsimeni kaip mes per naktį budėj om 
Ir kalbėjom . . .

ABU — (kartoja dainą balsiau)
(o paukštytės tuo laiku bėga į 
palapines ir pradeda mėtyti aikštėje ir 
ant palapinių vilkų drabužius ir 
išbėgant sušunka —

Ū . . . Ū . . , Ū . . .

Vincas Š — Kas čia taip ūkauja?

I PAUKŠT - Tai turbūt 
pelėda ... ir man jau laikas 
miegoti, sudiev (eina)

VINCAS- Š — Aš tave 
palydėsiu . . .

I PAUKŠT — Nelydėk ... dar 
kas pamatys ... Aš patylučiais 
išslinksiu (išeina)

VINCAS Š — Kaip gera turėti 
draugų . . . štai beveik ir naktis 
prabėgo ... ir miegas manęs dar 
neima . . . jau ir rytas, turėsiu 
kelt broliukus . . .

Greit saulutė motinėlė
Patekės, patekės
Ir auksiniais spindulėliais 
Stovyklėle mūs apšvies . . .

VINCAS Š - Fui . . . gėdykis 
Vincai, tik naktele su paukštyte 
pasėdėjai, ir jau poetu pasidarei, 
lyg tas Braždžionis . . . Bet ji 
buvo tokia draugiška (pašoksta) 
bet reik pareigų žiūrėti . . . jau 
laikas sukelti vyrus ... Ei, 
stovykla kelk!

(ragas)

VISI VILKAI - (išbėga iš 
palapinių) Vai broliukai, kas čia 
darosi . . .

JONAS B — Visi mūsų rūbai 
lauke išmėtyti . . .

D R Al) G IN — (eina ir nustebęs 
žiūri aplink) Kas čia darosi? 
Kodėl lakstote neapsirengę? Jau 
pusryčių laikas . . .

DAINIUS B — Mano marškinių 
rankovės sumazgytos!

GEDIMINAS B - O mano 
marškiniai išversti . . .

ARVYDAS B - O mano 
kelnaitės ant palapinės stogo . . .

TOMAS Z — Matyt paukštytės 
buvo nakčia atslinkę ir pasidar
bavo . . .

DRAUGIN — O kur gi buvo 
mūsų stipriausias sargybiniš? 
Matyt miegojo?

VINCAS Š — Tikrai broli 
Draugininke, visą naktį nei akių 
nesumerkiau . . . nieko, 
nemačiau . . . nieko negirdė
jau . . . gal tik pelėdą 
suūkavo. . .

DRAUGIN — Gerai, gerai, 
neišsiaiškinsi! O pelėdą tai tikrai 
susapnavai? O paukštytės per 
tavo sapnus pasidarbavo ir dabar 
juokiasi patenkintos, kad. 
pasisekė slinkimas . . .

(į vilkus)
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Greit renkitės ir stokitės į 
rykiuotę ir marš praustis ir 
pusryčių, o tu Vincai, gali dar 
damiegoti ir be pusryčių, miegas 
sveikiau kaip valgis (visijuokiasi)

Daina . . . Marš . . .

Ant kalno mūrai
Joja lietuviai
Joja, joja išsižioję

ALGIS V — (įterpia) Kaip Vin
cas . . .

Neša, neša vištos kojų
Vištos kojelę, vištos kojelę

(išeina visi)

VINCAS S — (slenkapalapinėn) 
Va, maniau, kad draugystė, o ji 
man meiliai dantis užkalbino, kol 
čia, va, kitos šunybių pridarė ir 
dabar aš palikau visų akyse 
kaltas, ir visi dabar gali iš manęs 
juoktis ... Na, palauk, kada 
nors ir aš tau atsilyginsiu . . .

(Vilkai grįžta iš pusryčių, Vincas 
išlenda iš palapinės)

VINCAS Š - Kai aš išaugsiu tai 
būsiu išradėjas . . .

TOMAS Z — O ką tikėsi išrasti?

VINCAS Š — O aš išrasiu tokį 
daiktą, kad galėtumei matyti 
kiaurai sieną . . .

TOMAS Z — Kad toks daiktas jau 
seniai išrastas!

VINCAS Š — Kas tai?

TOMAS Z — Ogi langas (visi 
juokiasi)

JONAS B — Matau. Vincai, kad tau 
su išradimais nesiseka, kaip su 
paukštytėmis!

VINCAS — (norėdamas nukreipti 
kalbą) O' mano tėvelis mokyto
jauja! į Jonųj Gavo tėvelis! daro?

JONASB —Tą ką j am liepia mama 
(visi juokiasi)

ARVYDAS B — Ei, jūs, nustokite, 
turime gi susikaupti . . . greit grįš 
Draugininkas su visa egzaminų 
komisija . . . turime pasiruošti!

D R AUGIN — (įėjęs su vyržskautais) 
Išsirikiuoti . . . Ramiai . . . Štai 
Egzaminų Komisija skautų 
laipsniui įsigyti . . . Susidaro iš 
Atlanto Vado brolio Petro Čepo, 
jo pavaduotojo brolio Andriaus 
Šležo ir mūsų stovyklos 
viršininko brolio Lizdenio.

ČEPAS — Sveiki broliai!

VISI VILKAI - Sveikas broli Vade!

LIZDENIS — Broliai budėkime!

V8SI VILKAI - Vis budime! ...

ČEPAS — O dabar pagal sąrašus 
pradėsime tikrinti jūsų žinias. 
Pirmiausia kas yra Lietuva?

VLSI VILKAI - M ūsų Tėvynė!

ČEPAS — O dabar iš istorijos man 
atsakys Arūnas Martinonis . . . 
pasakyk man, broli, kur buvo 
pasirašytas Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktaš?

ARŪNAS M — Akto apašioje, broli 
Vade . . .

ČEPAS — (pakraipęs galva) O štai 
Tadas Petronis mums pasakys 
koks yra Lietuvos Herbaš?

TADAS P — Ponas ant arklio, broli 
Vade . . .

ČEPAS — Iš religijos tikriausiai žino 
Andrius Dilba . . . pasakyk man 
kaip ilgai gyveno rojuje Adomas 
ir Ieva?

ANDRIUS D - Kol prinoko 
obuoliai, broli V adė . . .

ŠLEŽAS — O iš katekizmo tokie 
gabūs Vilkai irgi tikrai žino kaip 
atsakyti į kBusymą . . . štai 
Tomas Zikas mums pasakys ką 
reikia daryti, kad patektum į 
Dangtį?

TOMAS Z — Numirti, broli Vado 
pavaduotojau . . .

ČEPAS — (su šypsniu) Na ar 
nesakiau, kad tie gudrūs Vilkai į 
kiekvieną klausymą turi gudrų 
atsakymą ... o dabar bus 
sunkiau kai klausim iš 

gramatikos ... Na pasakyk man 
Arvydai Budrecki, kokį esi girdė
jęs ilgiausią lietuvišką žodį?

ARVYDAS B - O gi mano 
tėvelio . . . per vieną 
parenngimą, jis pradėjo savo 
prakalbą žodžiais: Mieli 
Tautiečiai, noriu jums pasakyti 
trumpą žodelį ... ir tas trumpas 
žodelis tęsėsi 2 yalandas . . .

ČEPAS — (plačiai nusišypso J O iš 
gyvulinkystės mums pasakys 
Gediminas Budreckis, nes turi 
gerai žinoti, turėdamas tokį 
gudrų brolį. Išvardink, 
Gediminai, trumpai ir aiškiai 5 
daiktus, kuriuose yra pienas.

GEDIMINAS.B — Sviestas, sūris, 
Smetona ... ir dvi karvės . . .

ŠLEŽAS — O iš agrikultūros mums 
atsakys mažas bet matau, gudrus 
kaip ir visi Vilkai, Vilius 
Vidugiris: Pasakyk man Viliau, 
kokia galva neturi nosieš?

VILJUS- Kopūsto, broli . . .

ČEPAS — Gyvename išradimų 
amžiuje, pasakyk mums Algi 
Veltai, ką mes turime dabar, ko 
neturėjome prieš dešimt meti/?

ALGIS V — Mane, broli Vade, nes 
nebuvau gimęs prieš 10 metų!

ČEPAS — Toliau, gražiau! Vis 
gudresnius atsakymus gauname, 
o dabar mums pasakys Tadas 
Dilba, ką mes turėjome kai 
nebuvo nei radijos, nei televizi- 
još?

TADAS D — Šventą ramybę, broli 
Vade . . .

ŠLEŽAS — Mes visi gerai žinome, 
kaip svarbu mokėti savo gimtąją 
kalbą; ar lankote jūs visi 
Lituanistinę Moyklą?

VISI V ILK AL _■ Žinoma lankome.

JONAS B — Tėveliai nuveža ir 
turime mokytis . . .

ŠLEŽAS — Tai dabar mums įdomu 
žinoti ... V asari, pasakyk mums

B
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ką daugiausia, mėgsti 
Lituanistinėje Mokykloje?

VASARIS M — Pertraukas, broli 
pavaduotojau . . .

LIZDENIS — Matote dabar, kokių 
gudruolių mes turime savo 
stovykloje. Aš, kaip šios 
stovyklos Viršininkas, noriu 
parodyti, kaip mes jais rūpinamės 
čia stovykloje ... Pasakyki man 
mažiukas Romai, ar tu per 
pusryčius savo sumuštinį suvalgei 
su apetitu?

ROMAS B — Ne, broli 
viršininke ... su dešra . . .

ČEPAS — (jau papykęs) Na, jau 
gana tų visų nesąmonių, ir gana 
juoktis iš vyresniųjų . . . Broli 
Draugininke, kaip pasiaiškinsit 
dėl tokio jūsų draugovės vilkiukų 
elgesio?

DRAUGIN — Broli Vadeiva, visų 
mano vilkiukų vardu atsiprašau 
jūsų ir komisijos, dėl mūsų tokio 
išsišokimo, bet kaltė yra’ 
vakarykščio laužo komiškų
vaidinimų. Jiems tas taip patiko, 
ir jie nutarė, kad gali pasirodyti 
dar gudriau, tai ir suvaidino jums 
juokų . . . Prašau nesmerkit jų 
lafei ... jie visi yra labai 
pažangūs ir geri Vilkiukai, 
mokom daug dainų ir net 
visokiom progom moka jas 
pritaikyti... Siūlau Jums 
broliai, pradėti egzaminus iš 
naujo ir mes jau' rimtai at
sakinėsime, ir jus pamatysite, 
kokie gudrūs ir gabūs jie yra ir 
pilnai verti būti pakelti 
skautais ...

ČEPAS — Labai gražu taip apginti 
savo draugovę, bet tikrai mes 
norime pamatyti ■ ar jūs esate 
teisus . . . Pirmiausia Jūs man 
pasakykite, kas tokie esate?

VISI VILKAI - (dainuoja) . 
Lietuviais esame mes gimę 
Lietuviais norime ir būt 
Tą garbę gavome užgimę 
Jai ir neturim leist pražūt!

ČEPAS — Labai gerai! Dabar žinau, 
kad esate lietuviais ... O kas gi 
yra ta Lietuva?

VISI VILKAI — (išdainuoja) 
Lietuva brangi, mūsų Tėvyne, 
Šalis kur miega kapuos didvyriai 
Neveltui bočiai tave taip gynė 
Neveltui dainiai tave išgyrė.

ČEPAS — O dabar man pasakykite, 
kokia yra mūsų sostinė? .

VISI VILKAI — Ei, pasauly, mes be
V ilniaus nenurimsim, Senas
Vilnius mūsų buvo mūsų bus!

ČEPAS — O kas gi įkūrė tą Vilniui?

VISI VILKAI —
Visas pasaulis gerai žino, 
Kad tai sostinė Gedimino . . .

ŠLEŽAS — O koks buvo 
įžymiausias Lietuvos 
kunigaikštiš?

VISI VILKAI -
Kur Vytautas Dydis
Mus valdė ir gynę, 
Bus per amžius kaip ir buvus 
Lietuva tėvynė ....

ČEPAS — Ar mes turime jūrą?

VISI VILKAI -
Kur gintarais nusėtas marių kran
tas
Ten kur banguoja B altija miela — 
Tenai visi lietuviškai supranta 
Ten mūsų žemė brangi Lietuva!

ČEPAS — Galite man pasakyti, 
kokia yra mūsų didžiausia upė?

VISI VILKAI —
Nemunėli, Nemunėli,
Per laukus per plačius per girias, 
Tykiai, tykiai plukdai vandenėlį 
Į žydriausias pasauly marias . . .

KOMISIJA — Bravo, bravo, 
bravissimo . . .

ČEPAS — Gerai pasirodyte 
vilkai . . . jūs su savo gabumais 
verti užsirišti geltonus šlipsus jau 
dabar, ir tikrai būsit pažiba 
skautų eilėse . . .

DRAUGIN — Valio geltonšlipsiai!

VISI VILKAI - Valio, valio . . .

LIZDENIS — Broliai budėkim!

VISI VILKAI - Vis budim!

ČEPAS — O dabar užbaigiant mūsų 
egzaminus, kuriuos jūs tikrai 
išlaikėte su trupučiu gudrių juokų 
ir puikiu mokėjimu dainų 
(spaudžia visiems rankas ir išveda ' 
į pryšakį į liniją ir visi sudainuo
ja):
Sujunkim rankas! Mūsų širdys 
T e plaka įdėja viena, 
Te mato pasaulis, te girdi 
Mūsų siekis — laisva Lietuva!

##«««««»
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KODĖL BITE

„Bitute pilkoji, iš kur medų nešio
ji?”

Žinome, kad bitė medų į avilį 
atneša iš „žaliųjų rūtytėlių, iš gvaz
dikų, radastėlių”, bet ne iš raudonųjų 
dobilų, nes bitės straublys( liežuvėlis) 
negali žiedo nektaro pasiekti. Bet 
kaip bitės avilyje iš žvalgų sužino, kur 
galima gardaus medaus rasti?

Senovėje buvo visaip spėjama. 
Apie 1920 m. mokslininkai įrengė 
bandymus, bandydami įrodyti, kad 
avilio bitės suseka žiedus pagal 
sugrįžusio žvalgo atsineštų gėlių 
kvapų. Bet kaip bitės gėlės suranda, 
kai smarkus vėjas ir kvapų nupučia 
visai kitui? Mokslininkas von Frisch 
pastebėjo, kad kuo toliau maistus, 
tuo lėčiau bitė suktinį šoka. Jis ir kiti 
mokslininkai šiandien tyrinėja, kaip 
bitės savo draugėms nurodo maisto 
nuotolį ir kryptį šokiais, kurie 
užrašomi į televizijos juosteles 
(video).

Pasirodo, kad sugrįžęs žvalgas 
stačiame (vertikaliai) koryje šoka 
taip, kad jos šokio kryptis nuo stačios 
krypties skiriasi tiek pat laipsnių, 
kięk lauke saulė (norizontaliai) nuo 
žiūdų krypties.'Bitės judėsiaiš bei 
garsais susikalba tamsiame avilyje! 
Bitės nužiūri polarizuotą saulės(arba 
šviesios vietos apsiniaukusių dienų), 
spindulių vietų savo divem 
daugiafacetinėm (sudėtingomis) 
akimis ir trimis paprastomis 
akelėmis.

Kol bitė sugrįžta iš maitinimosi 
vietos į avilį ir nueina į šokio vietų, 
saulė jau pajudėjusi: saulė juda apie 
15 laipsnių per valandų, o vidudienį j 
net 40 laipsnių per valandų greičiu. 
Todėl bitės šokis paprastai atsilieka 
tiek Įaipsnių, kiek saulė per 40 min. 
pajuda per daugans skliautų: Bitė 
šoka priešinga kryptimi negu saulė

ŠOKA SUKTINĮ

keliauja, tai yra, ji šoka prieš 
laikrodžio kryptį..Bičių šokių kalbų 
mokslininkai suvedė į. šešias 
taisykles, kurias bitės visai į mokyklų 
nėjusios moka.

Kaip jie tą viską ištiria? Kartais 
uždengia paprastąsias akutes. Kar
tais vardu (raidėmis ir skaičiais) 
pažymi net 5,000 avilio bičių. Taip 
pat įdeda netikrų saulę — stiprių 
šviesą, keisdami jos kryptį ir sekdami 
pakeitimus bičių šokyje. (Bites 
galima pažymėti, kai jos maitinasi, 
nes tada jos tik apie valgį galvoją).

Dar kita teorija yra? kad bitės 
medų suranda pagal žemės traukų 
arba pagal magneto dėsnius. Kai 
išskrenda spiečius (nauja bičių šeirria 
su senąja motinėle, kai pavasarį 
išperi naujų motinėlę), naujų namų 
koriai sudedami lygiai ta pačia 
magnetine kyrptimi, kaip senajame 
avilyje (dauguma avilių korių stovi 
pietų-šiaurės kryptimi). Surinkę 
daug mirusių bičių, mokslininkai 
jose surado mažyčių magnetito 
gabalėlių, bet dar nežino, kaip bitės šį 
kūne sudėtų„magnetų” naudoja..

Žvalgai nuskrenda iki 3 km 
maisto jieškoti, o pamačiusios šokį ar 
kitaip sužinojusios apie žiedus ar kitų 
maisto šaltinį, bitės per 6 min. 
suranda už 400 m. esančių vietą. Bitė 
skrenda maždaug 2 m per sekundę. 
Ką daro bitės, kai šalta?

Kai naujas spiečius išskrenda iš 
avilio ir užsikabina ant šakos, bitėms 
•reikia surasti vietų, kurių galėtų 
žiemą apšildyti — išlaikyti tinkamų 
temperatūrų. Tokia vieta gali būti 
medyje drevė arba avilys, jei budrus 
bitininkas spėja bites susemti. Jeigu 
pavasario diena šilta, bitės spiečiuje 
kaba kaip užuolaidos, kad tarpuose 
judėtų oras ir visas bites vėsintų. 
Jeigu šalta, bitės susispaudžia arčiau 
viena kitos. Iš lauko kaba sargai, 
kurie šaltame ore negali skristi, bet 
gali savo pilvelį su geluonių atkišti ir 
gintis. Jeigu tikrai pavojus, išlenda 
šiltos bitės iš spiečiaus vidaus ir puola 
priešą, nes bitės raumenys turi būti28 
laipsnių (Q šilimos judėti. Spiečiaus 
ar avilio vidus nuolat išlaiko tą pačią 
šilimų, tarp 35 ir 36 laipsnių C.

Dabar mokslininkai tiria, kaip 
bitės gali skristi, kai lauke labai 
karšta, pavyzdžiui, 46 laipsniai C. Jų 
kūnas neperkaista (kai mes bėgame, 
taip pat sušylame), nes bitės tarp 
krūtinės ir pilvelio turi ypatingai 
susuktų kraujo gyslą, kurioje šilima 
sulaikoma. Ir tarp liežuvėlio 
(straublio) ir pirmųjų dviejų kojų 
laiko iš žiedo paimtų nektaro lašelį. 
Šis lašelis pamažu garuoja,
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atšaldydamas bitę ir sutirštindamas 
būsimą medų.

Bitė prie užpakalinių kojų turi 
tokį krepšuką — gurbelį, kur-sudeda 
žiedų dulkeles. Ten pat yra šepetėlis, 
kuris nubraukia žiedadulkes. O 
medų jos perdirba savo gurklyje. 
Medumi bitės avilyje pripildo korio 
akeles, kad turėtų maisto žiemai ir 
taip pat perams (bičių kiaušiniams).

KftŪTKte
tt&L/S

%

GELUOMlS

AVM5
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SPIEČIUS
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DIDŽIOJI SCHP.I

„Kelionėje su dain&“ 
dalyvavo 13 skilčių iš 7 virai®- 
tų, 3-jų rajonų, 2-jų kraštų.

Konkurso premijų mecena
tas kun. dr. Juozas 
Prunskis. Premijų įteikimas 
ir darbų paroda įvyks 
Skautiškose susitiktuvėse —

LS SESERIJOS 
KONKURSO LAIMĖTO

JOS
LSS skaučių seserijos 

konkurso vėttinimo komisija 
skelbia laimėjusias skiltis:

Prityrusios skautės:
Pirmą vietą (100 dol.) — 

„Sietynas“, „Aušros Vartų“ t., 
Chicago, IL.: Nida Bichne- 
vičiūtė, Gailė Eidukaitė, Julija 
Gotceitaitė, Eglė Lesniaus- 
kaitė, Dalią Sabaliauskaitė, 
Judita Sasnauskaitė, Ramona 
Steponavičiūtė ir Rūta Stropu- 
tė.

Antrą vietą (60 dol.) — 
„Žuvėdros“, „Neries“ t., 
Omaha, Nebr.: Nina Grigaity- 
tė, Gailė Reškevičiūtė, Alma 
Šarkaitė ir Laima Šarkaitė.

Skautės:
Pirmą vietą (100 dol.) — 

„Žuvėdros“, „Nerijos“ t., 
Chicago, IL: Gabriella Armi
naitė, Erika Arminaitė, Saulė 
Brakauskaitė, Ramona 
Grigaliūnaitė, Aleksandra
Gražytė, Lisa Karaitytė, Rima 
Saulytė, Daiva Vizgirdaitė.

Antrą vietą (60 dol.) — 
„Baravykai“, „Aušros Vartų“ 
t, Chicago,. IL: Lina Grigai- 
tytė, Kristina izokaitytė, An
drea Mackevičiūtė, Daiva 
Parakininkaitė, Lina Šliažaitė 
ir Vida Urbaitė.

Už geriausiai atliktą dalį 
skiriama po 10 dol.:

Prityrusios skautės:
„Gudruolės“, „Laisvės var

po“ viet., Philadelphia, PA — 
skilties prisistatymas, dovana 
ir rimties valandėlė.

„Rūtos“, „Šatrijos“ t., Hart
ford, CN — kelionės dienoraš
tis, maistas, nuotykio aprašy
mas ir daina.

„Lelijos“, „Rambyno“ viet., 
Washington, D.C. — pionerija 
ir pasirodymas.

Skautės:
„Mirgos“ (sk. ir prit. sk. skil

tis), „Šatrijos“ t., Toronto, 
Ont., Canada: skilties prisista
tymas, rimties valandėlė ir 
nuotykio aprašymas.

„Laumės juostos“, „Aušros 
Vartų“ t., Chicago, IL: kelio
nės dienoraštis ir dovana.

„Žuvėdros“, „Šatrijos“ t., 
Toronto, Ont., Canada: mais
tas, pasirodymas ir daina.

„Vaivorykštės“, „Ramby
no“ viet., Washington, D.C.: 
pionerija.

Senpilėje, š.m. gegužės 22-25 
d., Beaumont, Ohio.

Sveikiname „keliavusias“ ir 
laimėjusias skiltis. Džiau
giamės gražiais ir suma
niais jų darbais. Dėkojame 
kun. dr. J. Prunskiui už dėme
sį lietuviškai skautijai.

L.S.S. skaučių seserijos 
konkurso vertinimo komisija: 
kun. J. Vaišnys* S.J., s.fil. 
Dalia Dundzilienė, j.s. Dai
va Gaučienė, s.fil. Ilona 
Laučienė ir j.s. Vena 
Lauraitienė.

Aušros Varty, tunto "Sietynas”
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“MES MOKAME
SKAUTAUTI” 
KONKURSO 
LAIMĖTOJAI

LSB skelbtame “Mes moku
me skautauti“ konkurse pirmą- 
šiąš vietas laimoja Cleveląn/la jr 
Chicagos broliai. Prityrusių 
skautų Cleveland/) “Pilėnų“ tunto 
“Mindaugo“ draugovės “Vanagų" 
skiltis nustebino konkurso verti
nimo komisijų savo' tvarkingai 
organizuotais darbais, suderintu 
pionerijos ir maisto ruošos darbu, 
puikiomis dainomis.

Juostoje gerai įrašytos dai
nos leido visiems pajusti skilties 
gerą nuotaiką ir bendradarbia
vimo dvasią. Vaizdingas lauko 
virtuvės apibūdinimas žadino 
apetitą.

Laimėjusios skilties skautai 
per savo tuntą iš LSB gaus 
$183.00 premiją, 
skilties reikalams. Skiltininkas J. 
Muliolis gali vertai didžiuotis 
savo skilties broliais.

Skautų pirmą vietą laimėjo 
Chicagos “Lituanicos“ tunto pulk. 
J. Šarausko draugovės “Sakalų“ 
skiltis. Darbuose matėsi kiekvie
no skilties nario įnašas. Visi 
dalyvavo. Bendras darbas atnešė 
pasigėrėjimo vertus vaisius. “Sa
kalai” per savo tuntą iš LSB savo 
vieneto tikslams gaus $135.00 
Skiltininkas A. Tamulis tikriau
siai neturės vargo patarti savo 
broliams, ką su gautąja premija 
daryti.

Pirmąją vietą laimėjusi Chicagos “Lituanicos” tunto “Sakalų” skil
tis.

Pirmąją vietą laimėjo Clevelando “Pilėnų” tunto “Vanagai”. Iš k. P. 
Nas vytis, R. Urbaitis, J. Muliolis, A. Vanagas, D. Motiejūnas, P. Žie- 
donis. Akomp. R. Biliūnas.

Nuotr. V. Bacevičiaus
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Philadelphijos paukštytės su va
dove Vida, ruošiasi prekiautiATKELTA iš 3 pusi.

Philadelphijos vilkiukai suvai
dinę lėlių teatrą “Daržovės“ per 
Kaziuko mugę**#*•«*#

Agnietė ir AleksasBeresnevičiaiLS Fondo Garbės rėmėjai

Ar "būtų būdų administracinę mūsų aukštųjų pareigūnų darbą ir formalius reikalavimus tarp erdvių amžiui pritaikyti, kad liktų laiko, noro ir sąlygų kam nors plačiu mąstu nuolat vertinti degančius ir esminius klausimus - mūsų sistemą, tarnybą vaikui, uždavinius visuomenei, vadovų lavinimąsi, suaugusių vadovų nuolatinį tobulinimąsi?Ar kasdienėje veikloje - sueigoje, stovykloje, - galimą taip skautauti, kad formalumai, pareigos, “kariuomeniška' ryšių tvarka paremtų, o ne varžytų skautišką auklėjimo ir savijautos dvasią? Jeigu užtrunka šeši mėnesiai ką nors nuo viršūnių iki skauto pranešti - apie lituanistikos seminarą, apie tarpvietovinį įvykį - gal tektų taip susirikiuoti, kad šviesus žvilgsnis ir gera mintis ar naudinga medžiaga sklandžiai pasiektų draugovę, skiltį, skautą kiekvieną vadovą irvadovę.

Į laimingą rytojų
Vyr. skautė Rūta Ilgūnaitė su
mainė aukso žiedus su Viktoru 
Monoenko. Rūta buvo veikli . 
skautė ir kitų organizacijų narė

Nuotr. V. Bacevičiaus
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Kaziuko mugė Hamiltone įvyko 
kovo 8 d., Jaunimo centre. Žmo
nės po kiekvienų šv. mišių pripil
dė salę, kur galėjo skaniai papie
tauti, pirktis saldumynų ir apžiū
rėti skaučių ir skautų darbelius, 
išmėginti laimę loterijose ar pa
žaisti žaidimus, kuriuos pravedė 
mūsų išradingi skautai.

Pardavimas vyksta
A. Aušrota, B. Mačys, s. Reg. 
Bagdonienė

‘Širvintos“ skautės

Loterija
“Nemuno” skautai Robertas Otto 
ir Linas Stanaitis

“Nemuno” skautų tuntininkė s.
Regina Bagdonienė ir sk. vytis 
Algis Aušrota
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ps. Aldona PetroAntonio
ps. Aldona Stanaitienė,
ps. Irena Jokubinienė 
“Širvintos“ tuntininkė v.s. Dana 
Gutauskienė

Trys broliai: Tomas, Andriusir 
Linas Stanaičiai

Ričardas Bagdonas, Robertas Ot
to, Petrai Otto, Linas Stanaitis ir 
Ričardas Kontenis
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Clevelando prityrusių skautų 
sekstetas, vad. P. Nasvyčio per

“Tėvynės Garsų“ radijo valandos 
vedėjas sk. vytis J. Stempužis 
kalba skautams

šv. Jurgio šventę. Akomponuoja 
vilkiukas R. Bilūnas

Skautai su tėveliais ir svečiais 
Sesės šv. Jurgio šventėje

Pilėnų tuntininkas ps. R. Belzins- 
kas prisega “Vėliavos žymenį
Aleksui Spirikmčiui

Nuotr. V. Bacevičiaus

Clevelando skautijos nepailstan
čios pagalbininkės Mąinelienė, 
Masevičienė, Bartkuvienė, Ješ- 
mantienė ir Vedegienė
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Draugininkas P. Nasvytis sveiki
na vilkiukus gavusius 
kaklaraiščius
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pirgotTo Baltija & Gabija
Svetinio-50 mėTii suktilclį

Jubiliejinėje sueigoje Gabijos 
tunto vadovės ir viešnios: ps. D. 
Jurgutienė, s. D. Keršienė (To
ronto), ps. A. Sventickienė, s. A. 
Parakininkienė ir A. Izokaitienė 
(Chicago), ps. D. Gvildienė, s. L. 
Rugienienė, s. A. Ramanauskienė 
(Chicago), s. J. Pečiūrienė, Vyr. 
Skautininke v.s. I. Kerelienė ir 
Gabijos juntininkė R. Kasputienė

Nuotr.
Jono Urbono

Linksmavakario programoje pa
sirodo svečiai iš Clevelarįdo: sesių 

brolių kanklių veinetds

Žavėjo mus ir'muzikos magistrą 
ruošianti Asta Šepetytė; akom
panuoja Arv. Šepetys

20

20



Tarybos Pirmininkas v.s. S. Mik- 
naitis sveikina sukaktuvininkus ■■ 
Baltijos ir Gabijos tuntus.

Tarp 400 jubiliejaus linksavaka- 
rio svečių: šv. Antano ir-Dievo 
Apvaizdos parapijų klebonai K. 
Simaitis ir V. Kriščiunevičius, 
“Baltijos" tuntininkas ps. J.. Jur
gutis, sesė Janina ir Tarybos 
Pirm. v.s. Sig. Miknaičiai, ALB 
pirm. V. Kutkus, ps. D: Jurgutie- 
nė, L. ir D. Petroniai
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Anglijos sosto įpėdinį, Valijos princą Charles, jam lankantis Der
byje, pasveikino ir lietuvių atstovai. Didž. Britanijos Lietuvių Sąjun-

v.s. J. Alkis, LSS Europos Rdj. 
Vadas įteikia VI. Kupsčiui padė
kos lapą, už ilgametę tėvų komi
teto pirm, veiklą ir visokeriopą 
paramą ir globą skautams

gos vardu, dail. A. A. Tamošaičių knygą „Lithuanian National Cos
tume“ princui įteikia mokytoja I. Venckienė ir skautė M. Zinkutė.

Kalba v.s. J. Alkis

s.v.psl. P. Paukščiui po “Vėlia
vos“ žymenio atžymėjimo, s. A. 
Gerdžiūnas, LSB Anglijos V-jos 
V-kas įteikia žymenio rozetę
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Šv. Kazimiero šventė Manches- 
tery, Anglijoj 7-3-81

Nuotr. S.B. Vaitkevičiaus
Rajono vadas v.s. J. Alkis prisega 
“Vėliavos žymenį“ s.v.psl. Petrui

Pūkšėiui

Jaunieji dalyvauja pasirodyme
R. Venckutė, R. Gasperaitė, A.
Venckus, A. Gasparas

Skautės R. Venckutė ir R. Gas
peraitė

Sesės skautės su vadovėmis s. J. 
Traškiene ir p$, p Gerdžiūniene
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SXAUTII ASMS
6346 S. Washtenaw Ave. 
Chicago, Ill. 60629

ALp(LKA)3083
1981, Nr.6

Mokytojas — Petriuk, pasakyk man 
sakinį, kuriame būtų žodis „cukrus“.

Mokinys — Kiekvieną rytą geriu sti
klą arbatos.

Mokytojas — Na, o kur cukrus?
Mokinys Arbatoje, ponas mokyto

jau-

- Mokytojas tiesą sakė: knygos yra tavo 
geriausios draugės.

- Ei, ar žinai? Mūsą vardas - žirafa.

Netaip suprato.
Mokytojas — (į naujai pastojus: šne

kini). Kaip tu vadinies?
Mokinys — Antukas Pliumpa, moky

tojau.
Mokytojas — Kai kalbi su vyresniu 

reikią pridurti žodį — - ponas.
M o k i n y s — Ponas Antukas Pliumpą, 

mokytojau.
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