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ANTANAS SKIRKA

Iš „Sūduvos krašto padavimai ir 
legendos”Šiaurės rytiniame Sūduvos 

krašto kampe, kada keliaujant 
miškais link Nemuno ir Kauno gana 
pelkėti miškai baigiasi, prasideda 
labai senos žmonių gyvenamos 
vietovės. Iš jų visų savo vardu ir 
istorine praeitimi ryškiai išsiskiria 
Dievogala. ■ Apie šių vietovę yra daug 
visokių pasakojimų ir legendų.

Iš senų senovės, dar prieš didžiųjų 
kunigaikščių valdymo laikus, kada 
Lietuvos atskiros sritys dar nebuvo 
sujungtos į vieną valstybę, šitoje 
vietoje buvo dievaičiui Keraičiui 
skirta šventykla — žinyčia. Didelis 
šventyklos pastatas stovėjo ant 
kalvos, iš visų pusių apsuptas 
ąžuolyno. Už ąžuolyno į vakarų 
pusę, kaip tik akys užmato, tęsėsi 
pelkėti miškai, o tose pelkėse iki 
paskutinių laikų veisėsi daugybė 
žalčių ir gyvačių. Šventyklos viduje 
buvo aukuras, ir jame degė dievaičio 
garbei amžinoji ugnis, kuri buvo 
kurstoma tik ąžuolinėmis malkomis. 
Dievaitis Keraitis savo valdžioje 
turėjęs visus žemės šliužus ir globojo 
bei saugojo žmones nuo nuodingų 
gyvačių įkirtimo. Bijodami gyvačių, 
žmonės jį labai garbino ir gausiai jam 
aukojo aukas. Žinyčioje, be 
kūrenamos amžinosios ugnies, 
gyveno ir daugybė prijaukintų šliužų, 
daugiausia žalčių, kurie buvo 
laikomi kulto reikalams, o, reikalui 
esant, perduodami ir kitoms žin- 
yčioms. Žinyčių prižiūrėjo paskirti 
žyniai, kurie dievaičio vardu 
suteikdavo pagalbą, nužyniuodami 
— nužadėdami gyvačių įkirstuosius 
žmones ir padėdami jems įvairiais 
patarimais. Žinyčioje, tarpe kitų 
žynių, kurie saugojo ir kurstė šventą 
ugnį, buvo ir jaunas žynys Laimutis. 
J o tėvams mirus, jį dar mažą našlaitį 
pasiėmė globoti žinyčia. Vėliau, jam 
subrendus ir gavus atatinkamą ap

mokymą, jis buvo pašvęstas dievų 
tarnybai.

Vienais, metais, jau prasidėjus 
gražiam pavasariui, Laimutis buvo 
pasiųstas vyriausio šventyklos žynio į 
dievaitės Altonos fįnyčią, kad 
nuneštų ir perduotų kulto reikalams 
prijaukintus žalčius. Dievaitės 
Altonos žinyčia buvo netoli nuo šios 
apylinkės, prie Nemuno esančiame 
kalne. Dievaitę garbino jauni, nevedę 
vyrai, kurie čia nuolatos rinkdavosi 
su gausiomis aukomis, prašydami 
patarimų ir burtų, kaip gauti gerą 
arba jau pamiltą mergaitę sau už 
žmoną. Žinyčių prižiūrėjo ir amžiną 

■ugnį jos garbei kūreno dievaitės 
tarnybai paskirtos vaidilutės.

Žynus Laimutis,, nuėjęs į žinyčių, 
tarpe kitų vaidilučių netikėtai 
susitiko jauną ir gražią kaip pati 
deivė, vaidilutę Mildą. Jaunųjų 
karšti žvilgsniai slapta susitiko ir 
gražioji vaidilutė, staiga nuraudusi, 
nuleido savo mėlynas akis. Nuo šio 
laiko žynys Laimutis gražiąją 
vaidiulutę karštai pamilo. Ilgesio 
vedamas, jaunasis žynys surasdavo 
progų ir būdų vis dažniau ir dažniau 
su mylimąja sfeptai pasimatyti. 
Gražioji vaidilutė irgi nebuvo abe
jinga jaunam ir gražiam žyniui. Abu 
jaunieji, karštai įsimylėję, pradėjo vis 
daugiau ir daugiau apsileisti savo 
tiesioginėje dievų tarnyboje. Ir labai 
užsirūstino dievaičiai, kad tik jų 
vienų tarnybai iki mirties pasižadėję 
skaistybėje gyventi, dievų garbę ir 
šventą pareigą jie iškeitė į žemiškąją 
meilę.

Ir pačiu gražiausiu pavasario 
laiku, kuomet iškilmingai visame 
krašte švenčiama Kupolių šventė, 
visiems žyniams vakare išvykus iš
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žinyčios dalyvauti šventės apeigose, 
amžinąją ugnį ir žinyčią prižiūrėti 
buvo paliktas tik vienas žynys 
Laimutis. Greitai susitvarkęs žin- 
yčioje ir stipriau pakūręs ugnį, 
karštos meilės vedamas, palikęs 
žinyčią be jokios priežiūros, išvyko 
susitikti su mylimąja, kuri jo jau 
laukė sutartoje vietoje. Tai buvo 
pavasario paskutinus vakaras, nes po 
šios šventės jau prasideda vasara. 
Didžiulės aplinkinės girios žaliavo ir 
šlamėjo. Žydėjo medžiai, krūmai ir 
visokiausių spalvų gėlės. Prie 
didesnių upelių ir ežerų susirinkę 
žmonės linksminosi ir šventė 
Kupolių naktį. Aplinkui visur 
liepsnojo laužai, jaunimas šoko, būrė 
savo laimę ir ateitį, leisdami į vandenį 
vainikus, jieškodami užburto 
paparčio žiedo ir besiirstydami 
laiveliais.

Jaunasis žynys Laimutis ir 
gražioji vaidilutė Milda buvo labai 
laimingi, susitikę sutartoje vietoje. 
Jie tarsi nematė ir negirdėjo aplinkui 
vykstančio šventės triukšmo ir 
linksmybių. Jie buvo laimingiausi, 
matydami ir jausdami vienas kitą arti 
savęs, bet kartu ir taip toli. Jie gerai 
suprato ir žinojo jų jėgomis 
nenugalimą sieną, amžinai juodu 
skiriančią duotais dievaičiams 
pažadais. Jie gerai suprato, kad ir 
šiais nekaltais pasimatymais 
nusideda savo luomo pareigoms ir 
gali susilaukti didelės bausmės. Jie 
jautė, kad jų ateitis buvo tamsi, taip 
pat nežinomas ir jų likimas >— tik 
vienų dievų valioje ir sprendimuose-.

— Laimuti, jeigu jau dievų lemta 
mudviems nesusitikti laimingam 
gyvenimui šioje žemėje, tai 
pasižadėkime bendram gyvenimui po 
mirties dausose, — prisiglaudus prie 
jaunojo krūtinės, tyliai kalbėjo 
Milda.

— Dievai žino ir mato, kaip aš 
myliu tave. Turime pasiduoti jų valiai 
ir prašyti pasigailėjimo mums 
abiems, — -kalbėjo bučiuodamas 
mylimosios plaukus, jaunasis žynys.

Ir jų didelei nelaimei, 
besigėrėdami vienas kitu ir apie 
bendro laimingo gyvenimo laimę 

svajodami, jie nei nepastebėjo, kad 
trumpiausia metų naktis jau baigėsi. 
Viskas apFnkui, jiems nestebint, jau 
buvo nurimę. Šventės linksmybės 
senai baigėsi ir žmonės išsiskirstė į 
savo sodybas. Miško medžių šakose, 
aukštai ir žemai, sučiulbo vėl 
daugybė paukščių. Rytuose kaskart 
ryškiau ir šviesiau sužibo aušros 
spinduliai. Visa gamta po trumpos 
nakties vėl rangėsi gyventi puikios 
vasaros linksmybėse ir, kas gyvas, 
džiaugtis gyvenimu. Abu jaunieji, 
tarsi nubudę iš gražaus sapno, 
nusigandę, pamatė, kad jų nelaimei 
jie perilgai čia užtruko. Taigi skubiai 
atsisveikino ir išsiskyrė.

Nors ir labai skubėjo' žynys 
Laimutis jam vienam žinomais 
takais, bet kaip sugrįžo į žinyčią, 
saulė jau buvo patekėjusi. Ilgą laiką 
nekurstoma šventoji ugnis jau buvo 
užgesusi ir jo laukė didelė bausmė. 
Netrukus susirinko visi žyniai ir 
apylinkės žmonių minia. 
Nepaprastai susirūpinę ir persigandę 
jie visi šaukė: — Dievui galas, dievui 
galas! Nuo šių žodžių ir pati vietovė, 
vėliau buvo pradėta vadinti 
Dievogala.

Nelaimingas žynys Laimutis už 
apsileidimą šventai pareigai ir 
dievams, tuojau buvo suimtas, kaip 
didelis nusikaltėlis. Labai nusiminęs, 
bet gerai suprasdamas savo kaltę, jis 
tylėjo ir niekam pesipriešino. ramiai 
pasiduoamas savo likimui. Bijodami 
dievų keršto ir kad juos nuramintų, 
įpykę žyniai ir žmonės netoli žinyčios 
įkasė stulpą ir prie jo pririšo nelaim
ingą jaunąjį žynį. Aplinkui stulpą 
tuojau sukrovė didelį laužą ir 
nusikaltėlį gyvą sydegino. Laužui 
liepsnojant, niekas neišgirdo 
nelaimingo žynio pagalbos šauksmo 
ar skundo žodžių. Jis tyliai mirė 
dideliuose skausmuose.

Nelaiminga vaidilutė Milda, 
sužinojusi apie mylimojo tragišką 
likimą. į nieką daugiau nekreipdama 
dėmesio, paliko savo žinyčią ir 
atskubėjo į mylimojo mirties vietą. 
Su nieku nesikalbėdama ir riiekam 
nesiaiškindama, ji suklupusi ant 
laužo pelenų, tris dienas ir tris naktis 

graudžiai verkė, vis kartodama 
mylimojo vardą. Ketvirtą dieną, 
visiškai jau netekusi jėgų, čia pat iš 
sielovarto mirė. Ir tuomet, sako, 
įvyko nepaprastas gamtos reiškinys. 
T oje vietoje, kur gragiškai mirė abu 
meilės kankiniai, staiga iš po žemių 
atsivėrė skaidrus ir turintis gydančios 
galios vandens šaltinis.

Žmonėms, pagaliau sužinojus 
visą teisybę, apie nelaimingųjų didelę 
meilę ir jos taurų nekaltumą patvir
tinus įvykusiam stebuklui, visi labai 
apgailestavo tragiškai mirusių. 
Vėliau jų likimas gražiausiais 
pasakojimais sklido po apylinkes, iš 
lūpų į lūpas, ypač jaunimo tarpe. 
Nelaiminga gražioji vaidilutė ir jos 
didelė tyra meilė pasakojimais buvo 
išpuošta šventumo aureole. Nuo to 
laiko įsigalėjo ir meilės deivės Mildos 
garbinimo kultas, vėliau jos garbei 
pastačius žinyčią Aleksoto kalne.

Senai jau išnyko senasis protėvių 
tikėjimas. Jau senai išgriautos žin
yčios. aukurai ir iškirsta senieji 
ąžuolynai. Net seniausi apylinkės 
seneliai neprisimena tų vietų, kur jos 
buvo, bet Dievogalos šaltinio gydan
tis vanduo žinomas ir lankomas iki 
paskutinių laikų. Daugelis sergančių, 
atvykę iš plačios apylinkės ir kitų 
tolimų krašto viztų, nusiprausę šio 
šaltinio vandeniu, staiga pasvdksta. 
Nuo seniausių laikų pasveikusieji 
savo buvusiųjų ligų liudininkus — 
įvairius ramentus, lazdas ir bintų 
raikščius, jau nereikalingus, 
paprastai pakabindavo ant medžių ir 
krūmų, augančių apie šaltinį. 
Paskutiniu laiku nežinomo asmens 
ar asmenų buvo prie šaltinio 
pastatyta koplytėlė .ir ant jos sienų 
buvo surinkta ir pakabinta šie 
visokių ligų įrodomieji daiktai, 
šaltinio gydomosios galios 
liudininkai, kad apie tai prisimintų 
ateinančios kartos.

„ ♦ * ♦

įsigalėjus kryžuuočių ordinui 
brolių prūsų žemėje, pasibaigė ramus 
ir laimingas .gyvenimas ir visame 
Sūduvos krašte. Kryžiuočiams, vis
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atkakliau ir nuožmiau puolant 
Lietuvą. Dievogalos žinyčia kelis 
kartus buvo išgriauta, bet vis po 
kurio laiko atstatoma. Kryžiuočių 
ordiną galutinai nugalėjus ir prasidė
jus ilgesniam taikos laikotarpiui, vėl 
viskas atgijo. Po ilgą laiką trukusių 
kovų ir nuolatinio kraujo praliejimo, 
žmonės vėl džiaugėsi ramiu 
gyvenimu ir laisve. Karų nualintose 
vietose vėl kūrėsi naujos sodybos ir 
žmonės po senovei garbino savo 
dievaitį K ėraitį. Tačiau nieko nėra 
amžino.

Tuo laiku Lietuva buvo didelė ir 
galinga valstybė, vieno valdovo 
tvirtoje valdžioje. Galingas ir 

nuožmus kryžiuočių ordinas buvo 
sunaikintas kaip toks visiems 
laikams. Visi aplinkiniai kaimynai, 
net anų laikų Europos pabaisa 
totoriai, drebėjo prieš didelės 
Lietuvos valdovo galybę. Dauguma 
buvusių senais laikais Lietuvos 
priešų be kovos su savo valdomis ir 
kunigaikštystėmis pasiduodavo 
Lietuvos valdovo, Didžiojo 
Kunigaikščio Vytauto, valdžiai ir 
globai.

Ir šiuo valstybės klestėjimo ir 
taikos laikotarpiu, jokiam išoriniam 
priešui negrąsinant karais, atėjo 
galas senąjam lietuvių tautos tikė
jimui. Tauta, iki to laiko sugebėjusi 

pasigėrėtinai drąsiai ir narsiai, su 
didelėmis kraujo aukomis, ginti savo 
laisvę ir tikėjimą nuo visų išorinių 
priešų ir drąsiai jį apgynusi, turėjo 
palūžti prieš savo valdovo valią. 
Griežtu valdovo įsakymu, pirmiausia 
katalikų tikėjimas buvo įvestas 
didesniuose centruose — miestuose. 
Vėliau buvo krikštijami apylinkių 
gyventojai. Valdovo įsakymu buvo 
kertami šventi ąžuolynai, 
griaunamos žinyčios ir aukurai ir jų 
vietoje statomos naujos bažnyčios.

Pagaliau valdovo pasiųsti 
žmonės atgyko išgriaėti ų Diėvo'gaio- 
je stovėjusios žinyčios. lųo: laiku 
vyriausias žynys buvo sen..tusias 
amžiumi Danielius. (Tai varda^ 
senovės Lietuvos miškų gyventojo, 
mažesnio už briedį ir truputį didėt, nio 
už stirną. Labai gražios kaiio 
spalvos, dėl kurios medžiotojų jau 
prieš pirmą pasaulinį karą išnaikin
tas.) Vyriausias žynys gindamas savo 
tikėjimą ir žinyčią, sukiršino 
apylinkės žmones ir, atsiųstus 
valdovo pasiuntinius gerokai 
apmušę, išvijo. Už pasipriešinimą 
valdovo valiai grėsė skaudi bausmė, 
Vyriausias žynys labai gerai suprato 
ir žinojo, kuo baigsis si nelygi kova. 
Kaip pasakojama, išgirdęs artėjant 
valdovo kareivius, kad daugiau 
niekad nebūtų išniekinta žinyčia ir 
senieji deivai, jis įsakė žinyčią 
uždegti. Žinyčiai liepsnojant, jis 
atsisveikinęs su artimaisiais ir 
protestuodamas prieš valdovo 
įsakymą bei vengdamas jo keršto, 
jam vienam žinomais takais 
pasitraukė į miško gilumą. Kiek 
toliau nuo Dievogalos apylinkių ir 
netoli vėliau atsiradusio giriose 
kaimo Papilvio(pačiu kaimo vidtiriu 
teka upė Pilvą) jis apsigyveno prie 
didelių pelkių sunkiai surandamoje 
vietoje. Čia įsikūręs, vėl slaptai 
garbino savo dievaitį ir gydė žmones 
nuo gyvačių įkandimo. Iki 
paskutinių laikų jo ainiai vis toje 
pačioje vietoje tebegyveno, v> i 
aplinkinių žmonių vadinami 
Danieliais, nors jų tikrųjų vardų gal 
niekas ir nežinojo. Visi ten gyvenusie-
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ji Danieliai, karta iš kartos, vertėsi 
nužadėjimu nuo gyvačių įkandimo;# 
pardavinėjimų įvairių vaistažolių. 
Didelės pelkės prie kurių jie gyvena, 
ir aplinkinis miškas nuo jų vardo 
vadinasi — Danielplynė ir 
Danieliaus miškas.

Dar man mažam esant, senelei, 
einančiai per mūsų sodžiaus pelkes, 
gyvatė įkirto į koją. Visi namiškiai 
labai susirūpinom, nežinodami, ką 
daryti ir kur kreiptis pagalbos. 
Gydytoją tais laikais surasti buvo 
galima tik nuvykus į Kauną arba 
Marijampolę. Per tą laiką ligonis 
galėtų ir numirti. Įkirsta koja labai 
sutino ir stuinimas vis plėtėsi toliau. 
Senelė vaitojo, kęsdama didelį 
skausmą. Tuomet senelis, nieko 
nelaukdamas, tiesiai per miškus 
skubiai išėjo pas garsųjį nužadėtoją 
Danielių prašyti pagalbos. Seneliui 
dar negrįžus, bet reikia manyti tuo 
momentu, kuomet buvo atliekama 
nužadėjimo ceremonija, ligonė staiga 
atsisėdo lovoje ir mums visiems 
stovintiems aplink ją pasakė, kad 
skausmas staiga sumažėjo ir jai yra 
daug geriau. Sutinimas daugiau 
nesiplėtė.

Parėjęs į namus senelis pasakojo, 
ka'd nuėjus pas senuką Danielių jo 
trobelėje neradęs. Sušukus jo vardą, 
jis atsiliepė toliau girioje, kur rinko 
jam žinomas visokias žoles ir šaknis 
vaistams. Viską metęs, jis greitai 
sugrįžo į trobelę. Kuomet sehelis 
paaiškino, kokiu reikalu atėjęs, 
pirmas jo klausimas buvo: Kokios 
spalvos gyvatė įkirto? Seneliui at
sakius, kad buvo juoda, jis greitai 
pasitraukė į trobelės kertę ir, kažką 
nesuprantama kalbėdamas ir kartu 
vis linkčiodamas, atliko nužadėjimo 
ceremoniją. Ligoniui parnešti kaip 
vaistus, jis perdavė mažą duonos 
gabalėlį, kurį ligonė privalo tuojau 
suvalgyti. Vėliau jis paaiškino, kad 
juodosios gyvatės įkirtimas, ypač dar 
ir tai, kad tas atsitiko anksti pavasarį, 
— yra mirtinas. Bet jis nusiminusį 
senelį nuramino, kad nužadėjimą 
atlikus, sutinimas daugiau nesiplės ir 
ligonė pasveiks. Esą, labai negerai,

kad jau kelios valandos yra praėję, o 
tuo laiku įvykusio nuodų veikimo jis 
jau negali atšaukti. Seneliui už 
patarnavimą pasiūlius apmokėti 
pinigais, — jis griežtai atsisakė. Šis 
patarnavimas, kaip jis aiškino, yra jo 
šventa pareiga, todėl ir šis patar
navimas kaip toks, negali būti ap
mokamas pinigais. Bet mažą auką 
maistu jis galėtų priimti. Vėliau 
namiškiai; jam atsidėkodami, 
pasiuntė maisto produktų.

7

Senelė, kurį laiką pasirgusi, 
pasveiko. N ors įkirtimo randas, kojai 
galutinai užgijus, aiškiai matėsi visą 
laiką. .

Reikia manyti, kad nuolat ir 
nuolat alinami ir kertami miškai 
dabar yra daug retesni, kapp 
anksčiau buvo. Bet jie vistiek šlamaųr 
ošia šiose vietose. Bet ar dar šiuose 
miškuose mažoje, netašytų rąstų 
trobelėje tebegyvena senelis 
Danielius arba jo vietininkas, —
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GARBĖS ŽENKLAI IR
ORDINAI

Pasaulio skautų tarpe vadovams teikiami įvairūs 
ordinai, dažniausia pavadinti gyvių vardais. Venecuela 
turi Baltą Žirgą, amerikiečiai — Sidabrinį Stumbrą, 
Kanada — Sidabrinę Lapę, Egiptas — Sidabrinį 
Vanagą, katalikai Italijos skautai — Sidabrinį Erelį, 
japonai — Auksinį Fazaną, anglai — Sidabrinę Gilę, 
daug kas tari ordiną Už Nuopelnus, kaip ir lietuviai 
skautai. Peni sąjunga skiria šv. Jurgio Kryžių. Ordinų 
kaspinai dažniausia būna tradicinių skautiškų spalvų — 
žali ir geltoni, kaip mūsų Geležinio Vilko. Prancūzuos 
ir Šveicarijos skautų sąjungos netari jokių ordinų,
išskyrus Miško ženklo (Gilwellio kursų) kauliukus.

Kai kurie sako, kad suaugusiems žymens ir garbės 
ženklai netinka, nes išskiria asmenis iš vadovų būrio, 
net sukeldami pavydą. Atrodo, kad dauguma skautų 
sąjungų mano, jog ženklai pažymi skautiško darbo 
kokybę ir tiki šv. Pauliaus žodžiais, „Kai vienas narys 
kenčia, visi kenčia. Kai vienas narys pagerbtas, visi 
nariai džiaugiasi su juo”.

Pažangumo žymuo
skautams

Pažangumo žymuo 
skautėms

Gintaro žymuo 
jūrų skautėms

Gintare žymuo 
jūrų skautams

Žuvėdros žymuo jūrų 
skautams — ėms

V ėliavos žymuo 
-skautams ir skautėms

Tėvynės sunaus 
dukros žymuo

Už Nuopelnus ordinas
LSS nariams

Už Nuopelnus ordinas’

8 rėmėjams
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Inkaro Ordinas jurų 
skautams — pms

Lelijos ordinas Gyvybės Gelbėjimo 
kryžius

Padėkos ordinas LSSnariams Padėkos ordinas rėmėjams

Geležinio Vilko ordinas
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AC A L 
OŽKA

Lietuvoje prieš kiek laiko buvo 
surašytos visos pavardės ir kiek ta 
pavarde yra šeimų. Suskaičiuota 
1.500^ šeimų su pavarde 
„Kazlauskas”. Suslavintą pavardę 
lietuviškai išvertus, šeimos 
vadintųsi „Oželis”. Ką tai 
pasakytų apie lietuvius — kad jie 
užsispyrę, kaip ožiai?

Ožka yra vienas seniausių 
naminių gyvulių, gal net seniau 
prijaukintas negu šuo. Vakarų 
Azijoje ožkų kaulai randami 7000- 
6000 m. prieš Kristų gyvenvietėse 
Lietuvoje — naujojo akmens 
amžiaus stovyklose. Ožkas dažna; 
mini Senasis Testamentas, ir visi 
žino apie „atprikimo ožį”, ant 
kurio galvos „uždėję” save 
nuodėmes, izraelitai išvarydavo į 
dykumą. Baltų genčių tarpe, 
atrodo, ožkų mėsa buvo valgoma 
ypatingose religinėse šventėse. 
Lietuvių senajame tikėjime ožka 
rišosi su griausmo ir dangaus 
dievu Perkūnu, kurio vežimą ožys 
traukia.

Ožkos, naminės ir laukinės, 
gali gyventi beveik betkokiame 
klimate, o naudingiausios labai 

šaltuose ir taip pat labai šiltuose 
kraštuose. Žmonijos istorijoje 
ožka — „vargingo žmogaus 
karvė”. Šiandiena naminių ožkų 
esama apie 350 milijonų, ir apie 
60% viso pasaulio žmonių tegeria 
o^įps pieną.

* Ožkos pienas labai maistingas, 
nenusėda kaip karvės pienas 
(neturi grietinėlės), nes yra 
natūraliai „homogenizuotas” — 
išmaišytas. Ožkos pieną gali 
virškinti žmonės, kurių skilviai 
jautrūs ar kurie alergiški. Gera 
ožka kasdien duoda virš trijų litrų 
pieno (apie galioną). Garsusis 
Roquefort sūris gaminamas iš 
ožkos pieno, kuris tinka ledams, 
jogurtui, įvairiems sūriams.

Nors senų ožkių ir ožkų mėsa 
nepasižyminti skoniu, ožiukų 
mėsa labai skani. Šių žinduolių 
oda minkšta, lanksti, patvari ir 
atspari drėgmei. Todėl ožkos oda 
tinka pirštinėms, švarkams, 
batams, indams vandeniui, vynui 
ir aliejui laikyti, dykumose 
palapinėms siūti. Kai kurių veislių 
vilna naudojama megstiniams, ap
siaustams.

Ožkų savininkai teigia, kad jos 
naudingesnės ir protingesnės už 
šunį. Jos supranta visą eilę žodžių, 
draugiškos, suranda takelius 
kalnuose, paneša naštas keliaujan

tiems, XIX a. pabaigoje dažnai 
traukdavo vaikų vežimėlius Eu
ropoje ir Amerikoje.

Karikatūros parodo ožkas, 
ėdančias skardines, šiūkšles. Bet 
ožka yra labai švarus gyvulys (kaip 
katė), tik patinai tam tikru metų 
laiku išleidžia ypatingai aštrų 
kvapą iš liaukų netoli ragų. Ožkos 
neėda suteršto maisto, jų ėdalo 
loviai visada turi būti pakeiti nuo 
žemės. Iš visų atrajojančių 
gyvulių, ožka maitinasi plačiausiai 
įvairiomis augalų rūšimis.

Ožkos ' gyvena maždaug 12 
metų. Kasmet gimsta nuo vieno 
iki keturių ožkiukų, daugiausia 
dvynukai. Jie jau turi dantis ir 
pusvalandį po gimimo žaidžia ir 
laksto. Suaugusi ožka sveria apie 
45 kg (100 svarų).

Jugntinėse Amerikos 
Valstybėse yra apie 167.000 ožkų 
bandų. Ožkas dažnai augina 
vaikai ir jaunimas," nes jos 
lengviau aprūpinamos ir 
draugiškesnės už didesnius 
gyvulius.

Laukinės ožkos ne tik moka, 
bet ir mėgsta laipioti kalnuose. 
Naminės ožkos taip pat laipioja 
tvoromis, karstosi į medžius ar 
krūmus. Persai sako: „Jei neturi 
bėdų, įsitaisyk ožką”, nes ožkos 
viską nuėda. Bet todėl jos suranda 
maisto ten, kur karvės ir net avys 
neišsimaitina.

Apie ožius ir ožkas yra minklių 
lietuvių tautosakoje:

— Kas su barzda gimė? — 
Ožys.

— Ką ožys daro, kai jam 
sukanka vienuolika metų? — Eina 
dvyliktus metus.

Yra ir senas vaikų žaidimas 
„Ožio pešimas”. Vienas žaidėjas 
išrenkamas ožiu. Jis eina 
keturiomis ir bliauna kaip ožys 
„Mekeee, mekeee, mekee!” Kiti 
žaidėjai aplink laksto ir bando į 
„pešioti" ar paliesti, sakydami 
„Cibi ribi, duok taukų, cibi ribi, 
duok taukų!” Tas, kurį koja 
paliesti, „įspirti” sugebėjo ožys, 
tampa nauju ožiu.

io
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MOKYKLOJE?

Jei nori sužinoti, kaip elgiesi 
mokykloje, kaip mokykloje sekasi, 
išbandyk šiuos „egzaminus”. 
Paklausk savęs, kaip atlieki 
mokinio ar mokinės darbus. Jeigu 
atsakymas yra „taip” — 10 taškų, 
„kartais” — 5 taškai, „ne” — nė 
vieno taško. Tarp 100 ir 120 taškų- 
reiškia, kad esi geras mokinys, 
mokinė. Tarp 75 ir 95 taškų — 
gerai, bet galima pagerėti. Nuo 0 iki 
75 — reikia šiam mokiniui
pagalbos!

1. Klausausi, ką mokytojas ar 
mokytoja kalba ir sako: taip, 
kartais, ne.

2. Nejsivaizdinu mokykloje: 
taip, kartais, ne.

3. Mokyklos turtą (knygas, 
reikmenis) grąžinu į jų vietą: taip, 
kartais, ne.

4. Klasėje nekramtau gumos ir 
nevalgau saldainių: taip, kartais, nė.

5. Klasėje nesįuntinėju 
„laiškučių”: taip, kartais, ne.

■ 6. Nerašau ir neįbrėžiu suolų ar 
ant sienos: taip, kartais, ne.

7. Ateinu į mokyklą švarus ir 
tvarkingas: taip, kartais, ne.

8. Namų darbus atlieku laiku: 
taip, kartais, ne.

9. Į mokyklą atsinešu, kas man 
reikalinga pamokoms: taip, kartais, 
ne.

10. Per pamokas nekalbu, kai 
nereikia: taip, kartais, ne.

11. Ateinu į mokyklą ir 
pamokas laiku: taip, kartais, ne.

12. Kai mokykla pasibaigia, 
išeinu ramiai ir tyliai: taip, kartais, 
ne.

O kaip su mokymusi ir su 
pažymiais Kodėl vyrukas, kuris 
gerai moka ir „studijuoja” sporto 
taisykles, vargsta su matematikos 
uždaviniais Kodėl mokinė mielai 
per dieną perskaito knygą, o 
pamokoms sunku puslapį išmokti? 
Taip, gerai mokytis reikia pastangų 
ir darbo, lygiai kaip taisyti dviratį 
ar automobilį, mokytis baleto ar 
sportuoti!

1. Susiorganizuoti! Tai yra, 
laiką gerai panaudoti. Visų pirma, 
mokykloje „laisvalaikį” panaudoti 
pamokoms ruošti. Kaip geras spor
tininkas, mokinys gali parinkti 
valandą tuo pačiu laiku kasdien 
pasimokyti.

Pamokų ruošos metu neturėtų 
niekas . trukdyti, nei televizija, nei 
telefonas, su visomis reikalingomis 
priemonėmis.

2. Išnaudoti ypatingą laiką 
ypatingiems uždaviniams. Spėjama, 
kad žmogus geriausiai ką nors 
atmintinai išmoksta rytą. Tai 
reikštų, kad rašto darbai ar skaityba 
tiktų geriau popiet ar vakare. Prieš 
eidama gulti, mokinė pakartoja sau, 
ką išmoko.

3. Domėtis tuo, ko mokaisil Bet 
kaip? Jei reikia mokytis istorijos, 
jeiškoti būdų susidomėti. 
Pavyzdžiui, pavartyti iliustruotą 
istorijos knygą ar pagalvoti, kokie 
gyvi ir pažįstami žmonės atrodo 
panašūs į ' istorines asmenybes. 
Tokiu būdu pats mokinys savo 
sujudina, sudomina apie betką. Ir 
taip lengviau mokytis.

4. Kartoti. Sportininkai dažnai 
kartoja tuos pačius judėsius. 
Mokinys pakartoja savo medžiagą, 
lygiai kaip rašydamas mašinėle 
kala, kol pataiko tinkamas raides 
išmušti.

5. Pakartoti. Jeigu pamokos 
užrašomos tvarkingai, knygų san- 
traukėlės ar namų darbo uždaviniai 
lentele išrašyti, lengviau pakart.oti 
pagrindines mintis, duomenis ar 
klausimus. Kadangi jau buvo 
mokytasi, dabar tik tenka patikrin
ti, kad viso klausimo ar dalyko 
schema išliktų atmintyje.

6. Turėti tvarkaraštį, kurį gali 
sekti. Ne tokį, kuris po kelių dienų 
bus persunkus. Bet tokį, kurio 
galima laikytis/ Pavyzdžiui: rytą 
prieš mokyklą dešimt minučių 
planuoti savo dieną. Rytinį 
laikotarpį mokykloje, kai laisva 
pamoka, kartoti tuos dalykus, 
kuriuos reikia mintinai išmokti -ar 
kaip nors pakartoti. Popiet gal 
skaityti ir atlikti uždavinius ar 
trumpus rašinėlius, kuriems nereikia 
daug kitų knygų ar studijų. Vakare 
— užbaigti kas ateinančiai dienai 
reikalinga, o tada sėsti prie il
galaikių uždavinių — įvairių pro
jektų, didesnių rašto darbų, kuriems 
reikia įvairiausių knygų.

7. Greitai skaityti. Čia reikia 
kovoti su „tinginio” akimis, ir akis 
per puslapį judinti daugiau, negu 
gali skaityti. Kas greitai skaito, 
sutaupo daug laiko.

K. Rašomuose darbuose, 
egzaminuose atlikti lengvuosius 
uždavinius. Tada sunkesnius, 
kuriems reikia viso dėmesio. Jei 
anksti pabaigi, dar yra laiko pereiti 
ir patikrinti, kad nebūtų klaidų.

9. Rūpestingai klausytis, kas 
sakoma.

10. Padalinti pamokų ruošos 
laiką taip, kad būtų įdomu. Geriau 
vėliau prie to paties uždavinio 
sugrįžti, ųegu iš karto tik prie vieno 
dalyko sėdėti.

11. Pirma mokytis dalyko, kuris 
atrodo nuobodus, sunkesnis ar 
neįdomus. Lengvesnius ir 
įdomesnius palikti ir atlikti tada, 
kai jau būsi pavargęs.

12. Užrašai! Tai svarbu ir 
mokykloje ir skautiškame 
gyvenime.

13. Žiūrėti, kad pamokų ruošos 
metu niekas netrukdytų, neper
trauktų!

11
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Žodž. K. Grigaitytės 
Muz. Vyt. Gorino 
Harm. Alt. Gečo

Kaip būdavo gera po liepom šakotom 
Nuvargusią galvą priglaust 
Ir rytą auksinį palankėnėn rasoton 
Nubrist iki pačio dangaus

Kaip aras pašautas ir blaškomas vėjo
Toli nuo tėvynės randuos
Tik vieno maldauju, o Viešpatie brangus, 
Leisk numirt bent tėvynės laukuos

Upeliai tekėjo, miškeliai šlamėjo, 
Kur aš mažutėlis gimiau 
Tie patys upeliai, miškai, uogienojai 
Tik mes. nebėtie - nebetie.

12
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tauVADO
VADOVE: JOS

PAREIGA 
ORGANIZACIJAI, 
SESĖMS, IR SAU

Vadovė, tai ta sesė, kuri veda 
savo seses skautišku keliu. Ji turi 
pareigas organizacijai, savo 
sesėms ir pačiai sau. Bet kokios 
yra tos pareigos? Ką reiškia 
„pareiga”? Pagal žodyną pareiga 
yra: „veiksmas, susijęs su tarnyba, 
pažadu”. Vadovė, kaip ir visos 
skautės, tarnauja ne sau, bet 
kitiems. Jos gyvenimas yra pareigų 
kohtroliuotas.

Kas gali tapti vadove? Pagal 
Baden-Powell j, yra keturi 
reikalavimai. Štai jie:

1. Ji turi turėti skautišką dvasią; 
ir pirmiausia, turi sugebėti save 
su savo skautėmis pastatyti 
tinkamon plotmėn.

Tai reiškia, kad vadovė daro ne 
kas smagu, bet kas reikalinga ir 
naudinga. Kartais ji gali būti, 
nepopuliari tai darydama, bet tai 
yra jos pareiga.

2. Ji turi suprasti skirtingo 
amžiaus skaučių reikalavimus, 
perspektyvas ir pageidavimus.

Sesė, nesvarbu kokio amžiaus 
būtų, ji yra žmogus. Vadovė 
turėtų šį faktą pripažinti ir dirbti 
su savo sesėmis kaip su 
žmonėmis, o ne kaip su 
žemesniais sutvėrimais. Sesės turi 
jausmus, norus, džiaugsmus ir 
ilgesius kaip ir visi.

3. Ji mieliau turi dirbti su 
skautėmis individualiai negu su 
mase.

Ne visos sesės dirba ir sugeba tuo 
pačiu greičiu atlikti darbus. Jei 
vadovė dirba su skautėm kaip 
mase, kitos atsilieka, darosi 
jautrios, atsilieka ir dažnai tyliai 
pasitraukia. Jei vadovė dirba su 
skautėm individualiai, vadovė 
jaučia ir gali padėti atsilikusioms 
sesėms, kurios galėtų pasivyti kitas 
seses.

- 4. Norėdama gauti geriausius

rezultatus, ji turi savo 
mergaitėse ugdyti (kelti) ben
druomeninę dvasią.

Mergaitės, ypač 12-17 m. amžiaus, 
dažnai susiskirsto į savo grupeles, 
nedraugaudamos su kitomis 
sesėmis. Tuo tarpu draugovės 
sesės turėtų būti draugiškos su 
visom skautėm ir vadovė gali kelti 
bendruomenine dvasią ruošdama 
uždavinius, iškylas irt.t., kad sesės 
turėtų kartu dirbti, susigyventi.

Tai šie yrą keturi reikalavimai, 
kad sesė galėtų tapti vadove pagal 
Baden-Powellj. O kokios yra tos 
vadovės pareigos? Vadovės 

pareigos yra organizacijai atlikti 
savo darbą, dirbant su skautėm 
teisingai, sąžiningai; lavinti seses 
skautybės idealais pagal 
organizacijos nustatyus planus, 
programas ir būti pavyzdinga 
skaute.

Svarbiausia vadovės pareiga, 
mano manymu, yra savo sesėms. 
Vadovė yra už jas atsakinga ir turi 
rūpintis ne savo patogumais ar 

malonumais, bet tuo ką ji pristato 
savo sesėms, kas turėtų joms būti 
įdomu ir naudinga. Sueigos turėtų 
būti pravestos skautiškai ir 
pritaikytos skaučių amžiui.

Vadovė praveda skaučių 
lavinimą. Baden-Powellis suskirstė 
skaučių lavinimą į keturias šakas:

1. Būdas (charakteris) — 
lavinimas skilčių sistemoje 
mokomi įstatų, įsakymų, 
dalyvauja varžybose ir t.t.

Vadovė yra atsakinga ir turi seses 
ugdyti geroj, skautiškoj aplinkoj.

2. Sveikata ir jėga — higienos 
pažinimas.

1
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Skautė dirba gamtoje, kurią ji 
pažįsta ir gerbia. Ji turi būti 
sveika, kad galėtų atlikti jai 
pavestus darbus. Pvz., pastatyti 
palapinę, iškasti griovelį ir t.t. 
Skautė gerbia žmogaus kūną 
įskaitant savo.

3. Rankų darbai ir nagingumas 
(sugeba atlikti rankomis įvairius 
darbus).
Skautė yra darbšti ir yra 

mokoma įvairių naudingų darbų, 
kuriuos parenka ir paskirsto pagal 
skaučių pajėgumą vadovė.

4. Tarnavimas kitiems 
(darydama gerus darbelius — 
kitiems)) Vadovė prižiūri ir 
moko seses įvairių darbų, kurie 
reikalingi bendruomenėj.

Skautė tarnauja Dievui, 
Tėvynei, Artimui. Ji aukoja savo 
laiką kitiems pagelbėdama, patar
naudama, ji yra pavyzdinga, 
stengiasi kalbėti savo gimtąja 
kalba, yra ištikima Dievui.

Šiuos visus dalykus mokydama 
vadovė turi jais pati tikėti ir būti 
geru pavyzdžiu. Neturėtų mokyti 

ir sakyti tai, ko pati negali atlikti, 
arba iš sesių reikalauja, bet pati 
nevykdo.

Vadovės pareigos nėra 
lengvos, kartais yra sunkus darbas. 
Bet viską atlikdama su meile, 
nuoširdumu ir teisingumu, 
vadovė patiria džiaugsmo ir 
pasitenkinimo. Būti vadove yra 
didelė atsakomybė, bet taip pat 
atsiekiamas bendras tikslas: tar
navimas kitiems.

Gailė Eidukaitė

2
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SKAUTŲ-ČIŲ TRADICIJOS: 
KODĖL JOS REIKALINGOS?

Vienu žodžiu neįmanoma at
sakyti šį klausimą, kadangi iš 
tikrųjų nėra tik vienas atsakymas. 
Visos organizacijos ar grupės turi 
savo ypatingas tradicijas. Bendrai 
skautų-čių tradicijos yra 
reikalingos todėl, kad jie skirtųsi- 
nuo kitų organizacijų. Be 
tradicijų, skautų-čių programos 
būtų panašios į kitų programas, 
tai nebūtų taip įdomu ir svarbu 
būti skautu-e.

Taip pat, tradicijos prisideda 
prie tautinio lavinimo, kadangi 
įpina kokio nors tautinio turinio į 
kasdieninę programą, paįvairina 
programos paprastumą. Tautinės 
skautų-čių tradicijos tampa 
tautinio originalumo išraiška, 
rodo tos tautos įvairumą ir 
kultūrą. Kai Skautas-ė atlieka 
darbelį tautinėje dvasioje, tokiu 
būdu išmoksta daugiau apie savo 
tautą.

Tradicijos pagrindinai ugdo 
tautinio nuotaiką ir skautišką 
dvasią. Skautų-čių tikslai yra ben
dradarbiavimas gamtoje, gamtos 
pažinimas ir lietuvybės išlaikymas. 
Jų tradicijos tą ir daro, tai 
skautams jos reikalingos. Taip pat 
visi skautai su tomis pačiomis 
tradicijomis turi ką bendrą. Be 
tradicijų skautai nebūtų ypatingi 
žmonės.

šūkiais, dainomis ir pasirodymais 
prie laužo. Stovykloje skautai-ės 
išmoksta lietuviškus papročius ir 
simboliais per užsiėmimus ir 
darbelius.

KAI VIENETAS 
NUSILPĘS . ,.

Kai vienetas nusilpęs, nuo ko 
pradėti?

Visų pirma prisiminti, kodėl 
skautybė iš vis vaikus pritraukia jau 

'75 metus: todėl, kad yra įdomu, yra 
nuotykių, draugystės, nagingumo, 
gyvenimui gairių. Vaikams patinka 
iškylauti, stovyklauti, žaisti, dirbinėti 
rankdarbius, dalyvauti bendraamžių 
grupėje, spręsti, tartis, draugauti.

Ar finansinis pagrinds tvirtas? 
Gal reikia kokios loterijos, išpar- 

. davimo ar pačių vaikų pravedamo 
vajaus (kad ir plauti automobilius ar 
pardavinėti pyragaičius) 
stovyklavimo, iškylavimo 
reikmenims įsigyti?

Po kelių iškylų su prikepusiom 
bulvėm ir apdegusia mėsa draugai 
draugams papasakos, ir atsiras net 
nežinotų vaikų skautų vienete.

Kai. žiemą sunku iškylauti, ar

Paskutinis svarbiai pažymėtas 
pavyzdys ksautų-čių tradicijos yra 
Kaziuko mugė. Tik lietuvių 
skautų-čių organizacijos rengia šią 
didižąją šventę. Čia skautai-ės gali 
rodyti jų kūrybingumą ir talentus^ 
Be abejo ši šventė įveda lietuvybę 
į mūsų gyvenimą.

Kai supranti skautų-čių tradici
jas ir iš kur jie atėjo, yra lengva 
suprasti, kodėl jos reikalingos.

vyr. skautė Rasa Sutkutė

skautės gali padėti seneliams ap- 
siprikti? Arba parapijos, lietuvių 
namų apylinkę apvalyti, surinkti 
skardines, popierius? Arba papuošti 
patalpą kokiai nors šventei? Ar yra 
kitas panašus uždavinys?

Jei sueigos buvo neįdomios, 
pabandyti keletą sueigų visai be 
prakalbų, o tik su žaidimais, 
darbeliais, uždaviniais. Ir nutraukti 
užsiėmimus, kol dar įdomu, 
nenusibodę.

Ar kiekvienoje sueigoje planuo
jama kas nors vasaros stovyklai ar 
prieš tai įvyksiančiai iškylai?

1 r kuo greičiau žaidimų, darbelių, 
dainų vadovavimą, pravedimą 
perleisti patiems jauniesiems 
nariams. Atsakomybė dar greičiau 
vaikus pritraukia, kai rūpeetingos 
vadovės priežiūroje sulaukiama nors 
kiek sėkmės.

Draugininkių-kų Kursai — 1981 
metai Toronte, Čikagoje, Indianoje

Yra gana svarbu žinoti apie 
tradicijas, kad galėtumėte suprasti 
kodėl jie reikalingos. Skautai-ės 
turi be galo daug gražių tradicijų. 
Jau pradedant su pasisveikinimu 
matome, kad jis kitoks: skautai 
sveikinasi kaire ranka, nes dešinė 
tampa skautiško šūkio simboliu 
„Dievui, tėvynei ir artimui”.

Stovyklavimas gamtoje taip pat 
labai tradicinis skautų-čių 
užsiėmimas. Joje skautai-ės išvysto 
nepamirštamą draugystę su

3
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RAMUS ŽAIDIMAI SUEIGAI

TRŪKSTA ŽODŽIO. Prie sienų pakabinti 15 
iškarpų iš laikraščių. Iš kiekvienos iškirpti žodį ir ten 
įrašyti skaičių. Pvz., „Skautų aido” pirmą psl., bet iškirpti 
žodį „AIDAS”. Arba žaidėjų dažnai matomus skelbimus 
ar užrašus. Kiekvienas žaidėjas tyliai eina aplink ir ties 
kiekvienų skaičiumi savo lapelyje užrašo, kokio žodžių 
'.rūksta. Po nustatyto laiko pasakoma, ko trūko.

SPĖJA IR VISADA ATSPĖJA. Viena žaidėja išeina. 
Likusios parenka kurį nors daiktą. Spėjėja sugrįžta. 
Vadovė išvardina, parodo pirštu ar paliečia įvairius 
daiktus. Kai pamini sutartą daiktą, spėjėja visada 
teisingai atspėja. (Iš anksto susitarti, kad norimas daiktas 
bus po to, kai bus vadovės pasakyta tam tikra spalva).

SAGA: Dvi grupės sėdi viena prieš kitą. Kiekviena 
grupė siunčia sagą per rankas už žaidėjų nugarų. Davus 
ženklą, priešingos pusės žaidėjas turi atspėti, kurioje 

' rankoje(jau visų priekin ištiestos) saga yra. Jei atspėja — 
taškas. Žaisti 5 ar 10 min.

ŽYMŪS ŽMONĖS. Kiekvienam ant nugaros 
prisegamas žinomo žmogaus vardas (Vytautas, 
Čiurlionis . . .). Žaidėjas turi sužinoti, kas jis pats yra — 
klausdamas klausimus, į kuriuos tik galima atsakyti 
„taip” ar „ne”, pvz., „Ar aš esu kunigaikštiš?” Kai 
žaidėjas mano, kad jau atspėjo, kas jis esąs, pasitikrina 
pas vadovą. Kam ilgiausiai užtrunka sužinoti, tas gali 
pravesti ar pradėti kitokį žaidimą.

MINUTĖ. Visos sėdi ant grindų. Davus ženklą,

•••••••••••••••••••••e*

TALKA „IŠ ŠALIES”

Pradėjau eiti draugininkės pareigas — ir dabar viską 
turiu pati daryti!? Turiu viską mokėti, viską<j pravesti, 
viską sugalvoti!

Kas galėtų man padėti?
Visų pirma, ką moka pačios vieneto skautėš? Ar jos 

namuose turi ką nors, kas sueigoms būtų naudinga (ri 
kiniai, iliustracijos, brėžiniai, reikmenys . . .)? Ar kuri 
nors yra pravedusi dainą, žaidimą, sugalvojusi 
pasirodymą, ar moka priešti, pasakoti, vaidinti, groti 
muzikinį instrument^?

T ai sąrašo pradžia: vardas — ir ką' moka, gali, turi.
Kaip su tėvais ir motinomis? Gal yra slaugė, 

gydytojas, ugniagesis, policininkas, daržininkas, mokyto
jas, dailininkė, fotografė, siuvėja.

T ai antrasis sąrašas: pavardė, telefonas ir adresas, ir 
ką moka. Prie progos ar reikalui esant paklausti, „Ar 
ateitumėte į sueigą mums padėti?”

Trečiasis sąrašas: tos pačios vietovės kiti vienetai — 
skaučių ir skautų. Ar skautų draugovė turi gerą 
instruktorių!? Ką jie ten veikia? Gal ir mus pamokytų, 

bando atspėti, kada praeis viena minutė. Kai mano, kad 
jau praėjo, atsistoja. Vadovas seka laikrodžiu. Kelis kart 
pažaidus, skautai įpras daug tiksliau laiką atspėti.

GERA KLAUSA. Po vieną iš skilties atsistoja gale 
patalpos ar kiemelio, užrištom akim, nusisukęs nuo kitų. 
Kiti skilties nariai paeiliui slenka prie ano. V adovas laiks 
nuo laiko klausia, „Ar girdi ką norš?” Jei gale esantis 
atsako taip, skautas atsistoja arba dešinėje arba kairėje, 
ten, kur užrištomis akimis žaidėjas nurodo. Visai skilčiai 
(ar būreliui) perėjus, vadovas klausia, kiek skautų stovi 
dešinėje ir kiek kairėje.

EVANGELISTAI. Draugovė sėdi pusračiu. Prade
dant nuo kairės, pirmas yra Matas, antras — Morkus, 
tada Lukas, Jonas, o likusieji — vadinasi skaičiais nuo 
vieno. Vadovas pradeda „Vadovas Jonui”. Tada Jonas 
sako, ,Jonas penktam”, tas: „Penktas Lukui” ... Jei 
žaidėjas užmiršta pirma pasakyti savo vardą(ar skaičių) 
arba perilgai delsia, turi nueit į galą (ir kitų vardai bei 
skaičiai pasikeičia). Žaidimas labai gerai lavina 
pastabumą.

TELEFONAI. Sueigos pradžioje visiems duodami 
telefono numeriai mintinai išmokti (pvz., lietuviško 
laikraščio, tuntininko, parapijos). Prieš pat išeinant 
namo, kiekvienas turi tuos tris telefono numerius užrašyti 
iš atminties.

PINIGAI. Sueigos pradžioje du skautai gauna po 
pinigėlį. Laiks nuo laiko per sueigą jie susitinka, pabūna 
kartu. Visi kiti draugovės skautai stengiasi atpsėti, kas yra 
ta piniginga pora. Pirmasis atspėjęs porą laimi pinigėlius.

mums pravestų ar mus pasikviestų? Ar nereikėtų 
pasikalbėti? G ai skautai turi sąrašą asmenų, kurie padeda 
skautams pasiruošti specialybėms?

Toliau — kas dar gyvena mūsų mieste, o seniau ėjo 
skautiškas pareigas ar yra skautininkė-as? Jei dabar 
negali visą laiką prisidėti, ar padėtų kartą ar du per 
metus? Vėl — vardai, pavardės, adresai, elefonai — ir 
kaip padėtų. Ar yra kokia vyresnė sesė, su kuria būtų 
galima pasitarti?

Paskutinysis sąrašas: kiti žmonės. Gal turime muziką, 
gydytoją, psichologę, artistę, kirpėją . . .

Jau kažkaip man lengviau pasidarė. Suradau talkos 
„iš šalies”.

4
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GINTARAS

Visi žino, kad gintaras — 
Lietuvos auksas. Daug kas turi 
gintarinių gaminių — karolius, 
apyrankes, kitus puošmenis. Retas 
kas. yra matęs gintaro gabalėlį su 
prieš 50 ar 60 milijonų metų 
įkliuvusią muse, žiedu, peteliške, 
voragyviu. Toks ypatingas rinkinys 
sutelktas Gintaro murieįuje Palango
je, buvusiuose grafo TiskewSans 
rūmuose. Retai kas iš laisrcj© 
pasaulio lietuvių tą muziejų aplankė. 
Neretai gintaro radinių yra kituose 
gamtos muziejuose įvairiuose 
kraštuose. Įdomų rinkinį Čikagoje 
turi Balzeko Lietuvių kultūros 
muziejus — jame galima pamatyti 
gerai išstudijuotų Baltijos gintaro 
gabalų, rastų Persijoje, Romoje ir 
kitur, kur tik šis „auksas” nukeliavo 
priešistoriniais laikais.

Nerijoje žmonės prieš6XXX) metų 
puošėsi gintaru, vadinamame naujo
jo akmens amžiuje. Gintaras yra 
seniausias lietuvių skulptūrinio meno 
dokumentas, kaip ir pasaulyje yra 
seniausias gyvūnijos bei augmenijos 
saugotojas. Iš gintaro radinių galima 
sužinoti apie žilos senovės lietuvių 
prekybos kelius. Garsiojo Egipto 
faraono Tutenhamono vainikas 
papuoštas Baltijos gintaro 
gabalėliais! (Baltijos gintarą nuo kitų 
gintarų galima atskirti jo chemine 
sudėtimi).

V ienų tarpu, prieš keliolika metų, 
Palmininkuose, Karaliaučiaus srityje 
(Prūsuose) kasmet buvo iškasama 
apie 400 tonų gintaro, arba 65% 
pasaulinės gintaro gamybos. Mat, 
pajūryje randamas gintaras bangų 
išplaunamas iš žemės, kur guli 
suakmenėję sakai.
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Į B RA Z I L1JA Į Palangos vietininkijos, Sao Paulo, 
skautės

Audria Lipskytė, Adriane 
Ramoškaitė, Clarice Bacevičiūtė, 
Audria Alionytė, Carla Grigonytė, 
Iriscila Luzenaitė.

Klaudija Daniel, Marcia Pavilonytė, 
Prisėda juzėnaitė, Solange 
Banevičiūtė, Kristina Korsakąitė, 
Klaudija Sinkevičiūtė, Cęcilia 
Staškevičiutė, Simone Vilkelytė, 
Audria Vilkelytė,

Klarise Bacevičiūtė tarp sesučių 
Solange Ir Audria Alionyčių
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AUSTRALIJA

SU BROLIU 
KOSTU TYMUKU 
ATSISVEIKINANT

Rugpjūčio pirmosiosmis 
dienomis Australijos lietuvių 
skautų šeimą ir visą bendruomenę 
vėl sukrėtė liūdna žinia — to 
mėnesio 2 d. Royal Adelaidė 
ligoninėje mirė inž. Kostas 
Teodoras Tymukas, 62 m. amžiaus. 
Po gedulingų mišių St. John 
Vianney (Burnside) bažnyčioje, 
rugpjūčio 5 d. palydėtas j Enfield 
kapinių krematoriumą. Ramybėje 
sielai!

Pluoštelis biografinių žinių iš 
a.a. Kosto gyvenimo: gimęs 
1920.IV.5 Kočėnų km., Nemunėlio- 
Radviliškio vlsč., Biržų apskr. Lankė 
Sostų Jurgio Bielionio vardo 
pradžios mokyklą, vėliau Biržų 
gimnaziją ir Kauno Vytauto 
Didžiojo Universiteto technikos 
fakultetą, kurj baigė 1943 
įsigydamas dipl. statybos inž
inieriaus diplomą. Trumpą laiką, 
1944, dirbo kaip projektavimo 
inžinierius. Tų pačių metų rugp
jūčio mėn. išvyko į Austriją, Gratz, 
kur dirbo savo specialybėje. 1945 
apsigyveno Vokietijoje, Wuerz- 
burg’e, ir dirbo prie karo metu 
sugriautų pastatų atstatymo. Buvo 
vietos DP stovyklos komiteto pir
mininku ir matematikos mokytoju 
Wuerzburg’o Lietuvių gim
nazijoje. Čia labai aktyviai reiškėsi 
lietuvių organizacinėje veikloje: 
buvo išrinktas Lietuvių tremtinių 
draugijos pirmininku, ypatingai 
daug dėmesio kreipė į jaunimo 
auklėjimą.

Į Australiją atvyko 1948.X.29. 
Buvo paskirtas altikti privalomo 
darbo sutarties) VVoomerą; 1948.XI 
— 1950.V dirbo Darbų Depar
tamente (Dept, of Works) — buvo 
atsakingas už Woomeros miesto 
išplanavimą.

Tuo metu Woomeroje dirbo 
gana skaitlinga lietuvių emigrantų 
grupė. A.a. Kostas, kiek sąlygos 
leido, padėjo tautiečiams gauti 
geresnius darbus. Buvo vienas iš 
steigėjų Australijos Lietuvių 
Draugijos (ALD) Woomeros 
skyriaus ir buvo jo pirmininku. Šis 
skyrius tuo metu buvo -vienas iš 
veikliausių Australijoje; buvo 
pravedami įdomūs susirinkimai su 
paskaitomis, švenčių minėjimai ir 
t.t. Skyrius rėmė Punsko lietuvius, 
.išsiųsdamas vertingų siuntinių. 
Taip pat buvo surinkta stamboka 
suma pinigų numatomiems 
lietuvių namams Sydnejuje, 
paremtas „Australijos lietuvis”, 
„Mūsų pastogė” ir kt.

1950 m. Kostas buvo perkeltas į 
Adelaidę, kur 5 metus dirbo Darbų 
departamente kaip 2-ro laipsnio 
inžinierius. 1955-56 dirbo 
Sauskelių departamente pro
jektavimo inžinierium ir braižyklos 
vedėju. 1956 grįžo atgal į Darbų 
departamentą 3-čio laipsnio inž
inieriaus pareigoms. Iš čia buvo 
išsiųstas į Woomerą, o vėliau — į 
Darviną, kur ėjo projekto vyr. 
inžinieriaus pareigas. 1963 m. 
perkeltas į Woomerą vyr. inž
inieriaus pareigoms. Čia kurį laiką 
buvo Woomeros apylinkės 
australų skautų tuntininku. 1971 m. 
paskirtas 5-to laipsnio inžinieriumį 
Darviną. 1972 vėl grįžo į Adelaidę. 
Dėka savo gabumo, darbštumo ir 
sąžiningumo vis kilo tarnyboje ir 

pasiekė Konstrukcijos direktoriaus 
Darbų departamente posto — 
viena iš aukščiausių pozicijų,

Kiek sąlygos leido, a.a. Kostas 
reiškėsi lietuviškoje veikloje: kurį 
laiką buvo (1962) Australijos 
lietuvių bendruomenės (ALB) 
Adelaidės Apyl. valdybos pir
mininku, buvo vienas iš Liet. 
Inžinierių-architektų s-gos 
Adelaidės skyriaus steigėjų ir apie 3 
metus jam vadovavo.

. J LSS eiles brolis Kostas įsijungė 
gimnazijoje, 1934.IX.1, įstodamas į 
Biržų tuntą, kur 1935.11. davė 
skauto, o 1938 — skauto vyčio 
įžodžius, 1939 m. išlaikydamas 
egzaminus iš prit. skauto vyčio 
programos. Yra ėjęs pareigas 
įvairiuose skautų vienetuose: 1937- 
39.VI.15 — draugovės adjutantas 
Biržuose, 1946.V. — 1947.1. — DLK 
Kęstučio skautų d-vės 
draugininkas Wuerzburg’e, 1947.1. 
— 1948.11. — Wuerzburg’e 
„Žalgirio” tunto tuntininkas.

Atvykęs į Australiją (1948), 
įstojo į korespondencinį sk. vyčių 
būrelį, o vėliau (1950) — į 
Adelaidės Skautinnkų Ramovę. 
1961-62 buvo LSS Australijos Ra
jono vadijos iždininku.

Į paskautininko laipsnį pakeltas 
1947 m. Vokietijoje.

1951.XI.24. vedė, sukurdamas 
šeimą su p. Kathleen Donohue. 
Buvo pavyzdingas vyras ir tėvas. 
Paliko du sūnus inžinierius, sūnų ir 
dukrą mokytojus ir sūnų bei dukrą, 
baigiančius mokslus universitete. 
Lietuvoje gyvena brolis Leonas ir 
dvi seserys — Ona ir Albina.

Australijos lietuviai skautai 
reiškia užuojautą Velionies 
žmonai, vaikams ir giminaičiams 
Australijoje, Lietuvoje ir kitur.

ps.fil. Č. Dubinskas
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SUSIPAŽINKIME!

SESEI ELENAI
BULIENEI 50-mečio

SULAUKUS

Prieš kiek laiko gandas pasiekė 
ir Sydnejaus seses ir brolius, kad 
š.m. spalio 31 d., savo namuose, 
gausiam būry giminių, draugų ir 
skautų-čių, brandų 50-metį atš
ventė „Vilniaus” Tunto tuntininkė, 
ps. Elena Bulienė.

Ta proga pateikiame pluoštelį 
biografinių žinių, kad tie, kurie dar 
nėra su ja susitikę, galėtų 
susipažinti su šia dinamiška, jauna 
savo idėjomis ir ryžtu, vadove.

Gimė 1932 m. spalio 26 d. 
Kybartuose, Gerdauskų šeimoje. 
Buvo vyriausia trijų seserų ir dviejų 
brolių būry. Tėvui gavus darbą 
Palangoje, čia persikėlė ir visa 
šeima. Baigus Palangos pradžios 
mokyklą, apsigyvenus pas senelius 
Kybartuose, lankė gimnaziją, iš kur
— 1944 — priartėjus frontui, 
drauge su senelio šeima buvo 
evakuota Vokietijon.

Po karo gyveno Kassel-Matten- 
bergo tremtinių stovykloje. Čia 
lankė lietuvių gimnaziją, įstijo į 
skautus ir ateitininkus. Pas skautus 
įsigijo pirmuosius stovyklinius 
patyrimus.

1949, senelių skatinamai, kaip 
neturinčiai tėvų, nors ir 
nepilnametei, leista emigruoti į 
J.A.V. Apsigyveno Rochester, N.Y.
— vėl stojo gimnazijon, įsirašė į 
skautes ir priklausė visai eilei 
organizacijų, tautinių šokių grupei, 
talkino prie lietuviško radio 
pusvalandžio.

1956 atvyko į Adelaidę atlankyti 
čia apsigyvenusio tėvo ir senelių, ir 
čia pasilikusi, tais pat metais ištekė
jo už Kęstučio A. Jačiunsko, 
susilaukdami dvynių sūnų ir 
dukros. Deja, 1975, po sunkios 
ligos vyras mirė. Sesė Elena 1976 

antrukart ištekėjo, taip pat už 
našlio, Adolfo R. Bulio, turinčip 
sūnų ir dvynukes dukras.

1974, paaugus šeimai, vietos 
vadovų kviečiama, įstojo į 
„Vilniaus” Tuntą. Čia ėjo skaučių 
skyriaus vedėjos, Skaučių Birutės 
D-vės draugininkės ir kt. pareigas.

1975 ji įsteigė Jaun. Skautų-čių 
Neries D-vę ir su ja ilgesnį laiką 
dirbo. Kurį laiką vadovavo vyr. 
skautėms. Už darbą skautiškuose 
vienetuose 1977 pakelta į 
paskautininkės laipsnį.

1978, jau būdama skautininke, 
pirmoji rajone baigė Seserijos 

Vadovai stovykloje, vs J. Paronis, vs Č. Kiliulis, L.S. • Y
, c- . „ I^hlf V. Bacevičiaus nuotr.pirm, vs S. Miknaitls Ir s. fll. K. jdčius

Rakas 25 stovykloje

Gintaro Vadovių kursus.
1980.3.15 sesė Elena buvo 

pakviesta „VHniaus” Tunto tun- 
tininkės pareigoms ir jas kantriai 
eina ligišiol.

Dabartinės sąlygos dirbti 
vadovės darbą su jąun. broliais-se- 
sėmis yra nepavydėtinos, ypač, kai 
daugumas vyr. amžiaus vadovų, 
pavargę, prie darbo 
nebeprisideda.

Sesei Elenai, šia proga, linkime 
daug daug asmeninės laimės ir 
ištvermės bedirbant su skautiškuo
ju jaunimu.

v.s. B. Žalys
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IŠ SENŲJŲ LAPINŲ 
VEIKLOS

Vienas iš žymesnių Lietuvių 
skautų sąjungoje Bostono skautų 
vyčių Senųjų lapinų'būrelis, turįs 
savo veiklos istorijoje daug nuveiktų 
žymių darbų, dar ir dabar tęsia savo 
veiklų ir tradicijas. Viena iš jų yra 
kapų lankymas Vėlinių dienų.

Taip ir per paskutiniųsias 
V ėlines. lapkričio mėn. 1 d., būrelio 
nariai, vadovaujami v.s. C. Kiliulio, 
aplankė ir padėjo gėlių ant savo 
buvusių būrelio narių a.a. v.sl. 
Tautvydo Šlažo ir a.a. ps. Vytauto 
Dambrausko kapų. A.a. Tatuvydas 
tragiškai žŽvo 1961 m. (20 m. 
sukaktis) ir a.a. V ytautas—• 1971 m. 
(10 m. sukaktis).

Taip pat buvo aplankyti būrelio 
narių tėvų ir įnirusiųjų Bostono 
skautų vadovų kaip Dilbų, Banaičių. 
A. Bričkaus. Kalvaičio. Z. 
Kiliulienės. E. Mickūno. V. Ul
evičiaus ir kitų kapai.

(k.n.)

ATSAKYMAI — KOKS 
KRAŠTAS IR ŽEMYNAS. 1. 
(Jungtiniai ArabųEmirataį) Azija.2. 
Didžioji Britanija( 1957 m. skautybės 
50 m. sukaktis), 3. Amerika (Karibų 
jūroje), 4., 5. Afrika. 6. Vengrija 
(1933 m. jamborės ženklas su Baltuo
ju briedžiu), 7. Azija, 8. Burundi, 
Afrika,9. Azija, 10. Austrija) 1951 m. 
jamborė), 11. Afrika, 12. Amerika 
(Karibų jūroje), 13. Azija, 14. 
(Vidurinė) Amerika, 15. Afrika. 16. 
Olandija (1937 m. jamborė), 17. 
Graikija, 18. Izraelis, 19., 20.. 21. 
Afrika, 22. Saudi Arabija( Azija) ,23. 
Azija (salos prie Indijos), 25. Pietų 
Amerika, 26'. Afrika. Čia tik mažytė 
dalis pasaulio pašto ženklų, kurie 
nuo 1918 m. išleisti skautų ir skaučių 
tema.

Aušros Vartų tunto (Chicago) 
prityrusios skautės -------- >
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— Kur jūsų vadovė? — klausia į 
pastovyklę atėjusi viršininkė.

— P neš pusvalandį išėj o pas savo 
draugę penkioms minutėms, sese.

— Sese virėja, kas čia?
— Netikras zuikis.
— Tai kur jo ausys!?

— Kiek metų tavo broliukui?
— Vieneri.
— Mes turim šunį, taip pat vienerių metų, bet jis daug.geriau bėgioja 

negu tavo broliukas!
— Be abejo! Jis juk turi du kart tiek kojų.

Žiūrėdamas. į laikrodžio su 
gegute grandines, vienas vilkiukas 
sako kitam:

— Kaip jos galėjo taip susitam- 
pyti?

Stovykloje kasmet įrengiamas 
kambarėlis filmoms aiškinti, kad 
būtų jas galima į laikraštėlį dar 
stovykloje įdėti.

— Turbūt negerai įsukau filmų į 
aparatų, — sako sau stovyklos 
fotografas. — Nieko nesimato.

Fotografijų menu susidomėjęs 
skautas paaiškina:

— Aš dar dienų žiūrėjau šį filmų 
ir irgi nieko nemačiau.

30. 74 i.’63
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