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KAS TIE SKAUTŲ 
ĮSTATAI?

Žmonės, kurie nepažįsta 
skautybės, kartais galvoja, kad ji 
neturi ideologijos. Jiems atrodo, kad 
skautai paraduoja uniformuoti, 
stovyklauja, dainuoja prie laužo, riša 
mazgelius ir tik tiek.

Žinoma, skautai mėgsta 
tvarkingai atrodyti, užsiimti sveikoje 
ir gražioje gamtoje, mokytis 
praktiškų dalykų, bet tai tik dalis to, 
kuo jie domisi.

Kita dalis išreikšta skautų šūkiu 
Dievui, Tėvynei ir Artimui ir 
dešimčia įstatų: juose suglausta 
skautybės sąjūdžio ideologija.

Labai svarbu, kad mes ne tik 
mokėtume savo įstatus mintinai, bet 
suprastume, ką jie pasako. Dar 
svarbiau, kad būtume tokie, kokius 
įstatai aprašo.

Lordas Baden-Powellis, pasaulio 
skautybės įkūrėjas, dar labai jaunas 
būdamas, surašė popieriaus lape, 
koks jis norėtų būti. Jis tą padarė, 
kad jam pačiam būtų aišku, ir jis 
nuolat prisimintų, ko jis siekia.

Tai lengva suprasti, nes ir mes 
kartais surašome, ką norėtume atlikti 
per savaitę, per mėnesį ar panašiai, 
arba ką norėtume mieste nupirkti, 
kad nieko nepamirštume.

Tokiu būdu atsirado skautų 
įstatai. Duodami įžodį pažadame 
stengtis būti teisingi ir sąžiningi, 
ištikimi Dievui ir Tėvynei; naudingi, 
broliški, mandagūs; paklusnūs 
tėvams ir skautų vyresnybei; būti 
linksmi, taupūs, blaivūs, skaistūs; be 
to susivaldyti, nenustoti vilties ir būti 
gamtos draugai.

Tai gražus, bet gana ilgas sąrašas, 
todėl ir bandysime kiekvieną dalyką 
išsiaiškinti atskirai.

Iš mūsų kiti spręs apie visus 
skautus; be to patys norime kuo 
daugiausiai išmokti ir nuveikti.

Todėl ir yra taip svarbu vis iš 
naujo pagalvoti apie tai, ką įstatai 
pasako.

Daug galvų sugalvoja Daug rankų padaro

Li: TU VOS
N A C. ON A'..INE
M MAŽ.Y DO
BIBLIOTEKA
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MARGIRIO IR PILĖNŲ 550 METŲ SUKAKTIS

„Ei, Perkūne galingasis! Siųsk 
greičiau mano baltą žirgą dausos 
šalin pas mergelę joti!” sušuko 
Margiris ir, išsitraukęs aštrų dur
tuvą, persivėrė savo krūtinėlę, 
užmigdė širdelę, o narsi jo vėlė 
baltu žirgu, paukščių taku dausos 
šalin nujojo, kur nei žiaurūs 
vokiečiai, ei klastingi lenkai, nei 
apgaulingi gudai kelio nežino . . .

„Taip žuvo narsus Margiris, 
garsus Punios ir viso Dainavos 
krašto valdovas, nuo savo rankos 
žuvo, priešo nenugalėtas . . .

„Amžina garbė jam irtiems, kur 
su juo buvo . . .”

Taip Vincas Krėvė-Mickevičius 
„Dainavos šalies senų žmonių 
padavimuose” aprašo istorinį įvykį 
1336 metais, kai pilies gynėjai su 
savo šeimomis ir vadu ryžosi labiau 
mirti negu tapti nelaisvi. 
Kryžiuočių istoriniai raš ai 
(kronikos) mūšį aprašė XIV 
amžiaus gale, o tautinio atgi. imo 
metu XIX šimtmečio antroje pusėje 
ir XIX a. pradžioje buvo sukurta 
įvairių literatūros bei muzikos 
kūrinių, vaizduojančių lietuvių 
kovą už savo šalį ir už savo tautos 
laisvę.

Neišlikus tiksliems istoriniams 
duomenims, archeologams ir 
istorikams sunku nustatyti, kur 
galėjo būti pilis, kryžiuočių ir kitų 
šaltinių vadinama „Pilėnais”, bet 
pats istorinis įvykis yra tikslus ligi 
dienos, kada narsūs gynėjai savo 
gyvybes už Lietuvą atidavė.

Kai XI!I-tojo amžiaus pradžioje 
kryžiuočių ir kalavijuočių ordino 
kariai su palyda atsikėlė į Pabaltijį, 
pirmieji su jais susirėmė prūsai ir 
visos prūsų gentys, latviai ir estai, 
Estijos žemėse ir rusų 
kariuomenės. Tačiau jau to šim
tmečio prabaigoje pagrindinis 
mūšio laukas tapo pati Lietuva.

Kunigaikštis Margis, negalėdamas apginti pilies nuo priešų, nužudė 
savo žmoną ir pats su savo apgulimo metu dar nežuvusiais kariais 
nusižudė. Įėję i pilį kryžiuočiai rado tik degantį laužą ir negyvus pilies 
gynėjus. Tai įvyko 1336 m. Įvykis aprašytas to meto vokiečių 
kronikoje
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Nuo nuolatinių puolimų Suvalkija 
tapo beveik neapygventas plotas, 
nors niekad nebuvo priešų 
valdomas. Vienoje Nemuno pusėje 
(kairėje arba pietinėje nuo Kauno j 
jūrą) kryžiuočiai statė savo pilis, o 
lietuvių pilys buvo dešinėje 
Nemuno pusėje per visą Nemuno 
žemupį virš Kauno ir ligi pietinės 
Lietuvos.

Kiekvienas lituanistinės 
mokyklos mokinys girdėjo, kad 
kryžiuočiai Lietuvą puldavo dviem 
metų laikais — žiemą, kai upės 
užšalusios, ir vėlyvą vasarą, kada 
galėjo deginti javus ir naikinti 
vasaros derlių. Taip ir buvo 1336 
metų vasario 24 d., šeštadienį, kai 
kryžiuočių ordino magistro 
Dietrich von Altenburg 
kariuomenė pasiekė Pilėnų pilį. 
Anų laikų kariuomenės skaičius iš 
šaltinių nustatyti sunku, nes buvo 
įprasta padidinti priešo skaičių, o 
mažinti savo nuostolius. Žinoma, 
kad prie kiekvieno pilnateisio 
ordino riterio arba nario jodavo ir

Kryžiuotis

keliaudavo tarp kelių ir kelių šimtų 
paprastų karių. Ordino šaltiniai 
rašo, kad buvę 6000 kariuomenės, 
įskaitant riterius iš Vokietijos, 
Austrijos, Prancūzijos, grafai iš 
tokių vietų, kurias šiandien turistai 
aplanko — Brandenburgo, 
Nennenbergo, Namiuro. Anksčiau 
ordino vyriausias vadas (magistras) 
gyvendavo Vokietijoje, tačiau vos 
prieš Pilėnų įvykį magistras at
sikraustė į Prūsiją, kad galėtų 
geriau karui su lietuviais vadovauti.

XVI amžiuje kronikininkas 
aprašė esminius įvykio dalykus. 
Vasario 25 d. (sekmadienį) 
kryžiuočiai apgulė Pilėnų pilį ir 
kelias dienas nuolat puolė. 
Lietuviai gynėsi vyriškai. Pilyje 
buvę 4000 apsiginklavusių vyrų — 
žinoma, skaičius padidintas, nes 
tuo metu nebuvo tokio dydžio 
pilies, o pilyje dar buvo apylinkės 
gyventojų šeimos ir galvijai. 
Kryžiuočiai turėjo lipti į pilį — 
natūraliu krantu ir per pylimą. 
Lietuviai pasiryžo bet kam, tik 
neatiduoti pilies ir nepakliūti į 
priešo nagus. Gindami savo žemes 
ir šeimas, lietuviai taip pat gynė 
savo senovinį tikėjimą, kurį 
krikščionys kryžiuočiai niekino 
(kaip V. Krėvės sukurti Margirio 
mirties žodžiai parodo). Šį kartą, 
rašo kronikininkas, lietuviai visai 
nežmonišku būdu savo ryžtą įrodė 
irįvykdė. Pajutę, kad negalės ilgiau 
laikytis, kadangi pylimas ir užt
varos, nuolat puolamos, jau buvo 
pralaužtos ir sunaikintos, lietuviai 
uždegė didžią ugnį, sumetė į ją 
savo daiktus, turtus. Tada nužudė 
visas moteris ir vaikus, sudėjo jų 
kūnus į ugnį, vienas po kito patys 
išsižudė.

Norėdami vis vien grobio 
laimėti, jaunus žmones ir moteris į 
vergiją išsivesti, kryžiuočiai skubė
jo veržtis į pilį. Galų gale 
kryžiuočiai rado tik Margirį su 
keliais kariais, kurie dar ilgai iš 
tvirtovės gynėsi. Vadas buvo labai 
stiprus karžygys ir daug priešų dar 
paguldė. Kronikininkas rašo, kad

• Kryžiuotis

nebegalėdamas priešintis nubėgoį 
pilies rūsį, kur buvo jo žmona. Čia 
ibu savo ranka žuvo. Pilėnai visai 
sudegė, nieko neliko. Ordino 
kariuomenė laimėjo tik galvijus, 
kurie pilyje ar prie pilies buvo.

Taigi, istorija gan daug apie 
įvykį pasako. Margirio ir Pilėnų 
drąsa bei ryžtas buvo tokie, kad 
iššaukė rašytojuose norą smulkiau 
atpasakoti. L. Kondratavičius 
parašė poemą „Margiris” 1855 
metais ir norėjo sukurti operą. 
Įdomu, kad autorius lietuviškai 
nemokėjo, bet aplankė visas vietas, 
kuriose Pilėnų pilis galėjo stovėti: 
jis jau jautė lietuviškai ir jį žavėjo 
didinga Lietuvos praeitis. Kon
dratavičiaus poema buvo išvesta į 
lietuvių kalbą, atspausdinta Eu
ropoje ir Amerikoje. Romaną apie 
Margirį parašo J. Kraševskis 1881 m. 
„Kunigo” knygoje rašytojas ap
dailino ir pripildė tarpsnius, apie 
kuriuos istorija nieko nesako. 
Pilėnų istorija pateko ir į lenkų ir į 
latvių literatūrą bei muzikinius 
kūrinius.
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Lietuvių tarpe apie Margirį rašė 
istorikas Simonas Daukantas, 
Motiejus Valančius, Šatrijos 
Ragana, M. Šikšnis-Šiaulėniškis, V. 
Nagornoskis, L. Gira ir kiti, o 
labiausiai žinomas ir mėgstamas 
yra V. Krėvas „Sena pasaka apie 
narsųjį kunigaikštį Margirį, Punios 
valdovą” (T928 m.) 1956 m. buvo 
pastatyta Vytauto Klovos opera 
„Pilėnai”.

šiandieną istorikai dar sako, 
kad Pilėnų tikslios vietos negalima 
nustatyti. V. Krėvės romantiška 
vieta yra Sūduvoje (Suvalkijoje prie 
Nemuno). Čia būta stiprios pilis, 
rasta daug nuodėgulių, degėsių 
sluoksnis. Iš istorinių šaltinių nei 
nežinoma, ar Pilėnai buvo visai 
prie Nemuno ar giliau Lietuvoje, 
ypač tarp Veliuonos (kur žuvęs 
Gediminas) ir Kauno. Ilgą laiką 
spėta, kad Pilėnai galėjo būti Pyplių 
piliakalnyje, pastatytame iškyšulyje 
truputį į vakarus nuo Zapyšio, bet 
manoma, kad kairėje (kryžiuočių) 
pusėje lietuviai tuo metu pilių 
neturėjo. Lietuvoje yra virš 700 
piliakalnių!

Kur bebūtų surasta tikroji 
Margirio ir jo karių bei šeimų žygio 
vieta, Pilėnų garsiųjų gynėjų istori
ja visiems lietuviams žinoma ir 
daug kartų apdainuota.

B. Brazdžionis

TĖVYNĖS GĖLĖS

Ko liūdnos jūs, tėvynės gėlės, 
Ko jūs, pavasario žiedai? 
Ar šaltas saulės spindulėlis, 
Ar ant širdies žiemos ledai?

Žiemos ledai neslėgs taip upės, 
Žiedai verks sniego sūkuriuos, 
Kaip rauda motinos suklupę 
Po jungu letenos žiaurios.

Po jungu letenos tironų
Tik žvėrys klykauja linksmi, 
Kai rauda kūdikiai vagonuos 
Toliajan Tomskan vežami . . .

To liūdnos mes, tėvynės gėlės, 
To mes, pavasario žiedai . . .
Ir šaltas saulės spindulėlis, 
Ir ant širdies žiemos ledai.

Seniau daug šeimų buvo savo 
vaikus išmokiusios tęvą ir motiną 
vadinti ’’jūs”, nes šis kreipimosi 
būdas išreiškia pagarbą. Sakome 
’’Jūs”. ’’Jūsų”. "Jums”, ’’Jus” 
nepažįstamam žmogui, gerbiamam 
žmogui. Tai daugiskaitos forma, 
■panaši į karalių ir kitų didikų vartotą 
’’mes”, "mūsų”, "mums”.

Šiaip šiandien šeimose labiau 
įprasta tęvą, motiną, bažnai ir 
senelius vadinti ”tu”. Vienaskaita 
įvardis išreiškia artumą, šiltumą. 
Todėl kreipdamiesi į Dievą parašyta 
ar asmenine malda, sakome ”Tu,

Dieve, laimink”. Kartais, 
pasiskolinę, pavyzdžiui, anglų kalbos 
paprotį į visus — ar vieną žmogų ar 
daug — kreipiamasi daugiskaita 
”you”, kartais kurdami maldas 
sakome ’’Jūs”. Seniau, aišku, anglų 
kalba dar vartodavo vienaskaitą 
”thou”, ”thy” ir t. t.

"Tamsta” rečiau vartojamas 
žodis, išreiškiantis pagarbą, atstumą. 
”Ar tamsta norėtum kavos?” 
Jaunesnis žmogus į vyresnį kreipiasi 
’’Jūs” ar ’’tamsta”.

Šeimoje tinka ne taip dažnai 
tėvams sakyti ”tu”, o kalbėti, 
pavyzdžiui, šitaip:”Tėte, ar galiu 
išeiti į kiemą pažaisti?”, ’’Kada grįši iš 
darbo, mama?”.

Kaip besakytume, svarbu, kad 
žodis išreikštų mūsų jausmą kitam 
žmogui. Ar sakome ”tu” ar ’’jūs”, tai 
tariame pagarbei, draugiškai, 
maloniai.
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„250 MILJONŲ SKAUTŲ”

(Pasaulinės skautų organizaci
jos generalinis sekretorius Laszlo 
Nagy paruošė prancūzų bei anglų 
kalbomis skautybės istoriją 75 m. 
sukakties proga, aprašydamas ir 
apsvarstydamas esminius 
skautybės bruožus, pasikeitimus, 
didžiuosius klausimus ir skautiškos 
minties sroves. Vengras 
skautininkas 17 metų eina 
generalinio sekretoriaus pareigas. 
„Skautų aide” pateikiamos 
būdingos ištraukos).

JAV skautų sąjunga išleido naują 
„Fieldbook” ($7 95), kurioje yra400 
spalvotų iliustracijų, 640 puslapiai 
rpie iškylavimą, stovyklavimą, 
Keliones laiveliais, astronomiją, urvų 
tyrinėjimus, žiemos stovyklas ir daug 
kitų skautavimo dalykų.

WOT »
SKAUTO PAREIGA 

DIEVUI

1985 metais JA Valstybėse per 
laikraščius nuaidėjo atvejis, kad 
vienas skautas negavęs aukštesnio 
laipsnio dėl pareigos Dievui 
klausimo. Amerikiečių skautų 
vadovybė viską ištyrė ir nustatė, kad 
nesusipratimo kablelis buvo šis: 
jaunasis skautas nemanė, kad 
„Dievą” apibendrinti „Aukščiausios 
Būtybės” vardu pakankamai tiksliai 
išreiškia jo paties supratimą, bet jis 
gerbia kitų asmenų bei tikybų 
supratimą apie Dievą. Taigi, skautas 
įgijo savo aukštesnį patyrimo laipsnį 
ir toliau skautauja.

BSA (Amerikos skautų sąjunga) 
paaiškina, kad nuo pat pradžių 
skautų sąjūdis pabrėžia kiekvieno 
nario teisę Dievą savaip garbinti, nes 
skautų sąjunga nenustato, ką reiškia 
tikėti Dievą ar kaip savo tikėjimą — 
religiją vykdyti. Skautų sąjūdis 
reikalauja, kad kiekvienas skautas 
apsiimtų įžodžio įsipareigojimu ir 
įstatais, ir kad taip įsipareigodamas, 
skautas bręsta ir geriau supranta 
gyvenimo dėsnius, vertybes ir 
reikalingus sugebėjimus gyventi.

Paaiškindama savo nusistatymą, 
skautų sąjunga sako, kad nuo 19K) 
m, JAV apie75 milijonai amerikiečių 
davė įžodį ir prisiėmė „tarnauti 
Dievui”. < ą.

♦ * ♦

KORĖJA jau nusprendė padidin
ti savo pastangas ir 1991 pasaulinėje 
skautų jamborėje priimti 50.000 
svečių vietoj anksčiau numatytų 
40.000.

Pamėgdžioti skautybę?

Niekas neneigia, kad skautybė 
plačiajame pasaulyje nepaprastai 
pasisekė ir tebėra sėkminga. Net ir 
diktatūrinės santvarkos, kurios 
sąjūdį griežtai smerkia, nevengia 
skolintis kai kuriuos skautybės 
bruožus, juos pritaikyti kitokiems 
ir ne tokiems kilniems tikslams. 
Baden-Powellio įsteigtajam 
didingam sąjūdžiui galima 
pritaikyti posakį: „Dažnai 
pamėgdžiotas, niekad 
neprilygtas”.

JAV skautų sąjunga įvedė tam 
tikrus standartus, kurio lygį turi 
atsiekti vilkiukų ir skautų draugovės, 
kasmet įsiregistruojamos. Tarp 
reikalavimų yra tarnybos projektas 
visuomenėje, bent 50% 
prenumeratorių „Boys’ Life” žur
nalui, bent devynios sueigos, 
išsilavinę vadovai ir kt.

Dvi skautiškos minties srovės

Amerikiečių skautavimas 
tebesilaiko savo šaknų, bet yra 
labiau praktiškas ir labiau nukreip
tas į sugebėjimą vykdyti negu 
Europietiškas skautavimas, kuris 
labiau protinis ir daugiau pabrėžia 
švietimą negu lavinimą. Eu
ropietiška srovė siekia gerus 
dalykus atlikti. Amerikiečių mintis 
yra dalykus gerai atlikti. Tačiau 
abu supratimai nėra priešingi, ir jų 
bendravimas, dalinimasis buvo ir 
tebėra visiems tobulinanti ir 
praturtinanti patirtis.
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Indonezijos skautų sąjunga, ben
draudama su miškų ministerija, 
vadovų lavinimo centre įsteigė 
medelynų, kuriame skautai, studen
tai ir jaunimas mokosi apie miškų 
apželdinimą, gamtosaugą.

XXX
Australijoje Viktorijos srities 

skautai įvedė nuotykingą programą 
gamtoje berniukams ir jaunuoliams, 
kurie nėra skautai. Vilkiukams yra 
ypatingi projektai pačiose 
mokyklose ar prie mokyklų, kad 
sunkesnėse sąlygose gyvenantys ber
niukai galėtų dalyvauti.

XXX
Argentinos sostinėje Buenos Air

ėse 1 .500 skautų dalyvavo 
sudėtingame žaidime, panaudodami 
ir požeminį traukinį uždavinius 
atlikdami.

AMERIKOS skautai surašė 
gaires suaugusiems, kurie vežioja 
skautus į skautiškus renginius. Pagal 
šiuos nuostatus, visi suaugę turi 
turėti leidimą vairuoti; vairuotojai 
turi būti bent 18 m. amžiaus, o 21 m. 
jeigu vežami vilkiukai; bent vienas 
suaugęs virš 21 m. turi grupę 
palydėti; negalima didesnių vežimų 
„uodegoje” važiuoti (station wagon); 
keleiviai nevežami sunkvežimiais; 
visi užsideda diržus; varuoti dieną, 
nebent labai trumpai kelionei; reikia 
apdraudos; neprašokti nustatyto 
greičo; nekeliauti virvele.

8

PASAULINEI AAMBOREI 
Australijoje 1988 m. pradžioje jau 
konkurso būdu išrinkti pagrin
diniai vartai, pagaminti iš betono 
ir aliuminio.

2036 METŲ skautiškos 
programos — tai Anglijos Westcoun
try rajono tarptautinės vasaros 
stovyklos tema: kaip skautausime 
tada, kokie bus užsiėmimai. Apie 
6.500 skautų ir skaučių stovykloje 
dalyvaus.

m
ANGLIJOS SKAUTŲ ir skaučių 

sąjungos surengė pramoginį talentų 
vakarą Royal Albert salėje Londone. 
Dalyvavo menininkai iš įvairių šalių.

XXX
PIRMĄ KARTĄ savo istorijoje 

kartu stovyklavo skautai ir skautės 
Brazilijoje, kai 4.000 dalyvių 
susirinko Jaunimo metų stovykloje ir 
dalyvavo jau tradiciniame skautų 
užsiėmime — jaunimo forume.

VIRIMO VARŽYBOSE 
Singapūre skautai po keturis paruošė 
keturiems asmenims pusryčius arba 
pietus.***

PIETŲ JEMENO skautai įstojo į 
pasaulinę šeimą 1980 m., o prieš tai 
jau krašte buvo pažįstami kaip 
medžių sodintojai. Šiandien jų 
pasodinti medeliai jau apželdino 
pakeles ir dykumas. 7.000 skautų 
imasi kitus žmones mokyti rašyti ir 
skaityti, nes 80% Pietų Jemeno 
gyventojų yra beraščiai. Kitur 
skautai mokosi gydyti medžius, 
moko žmones gaminti smėlio bei 
žvyro vandens filtrus, nes tik 14% 
kaimo gyventojų turi geriamo 
vandens, o dar kiti stato virtuvės 
krosnis, kurios šiame dykumų krašte

8
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KIAUNIŲ SEIMĄ

miškinė kiaunė — pine marten 
sabalas — sable
charza — Himalayan marten 
šeškas — polecat 
audinė, švitras — weasel 
žebenkštis — weasel 
širmuonėlis — stoat 
ernis — wolverine 
barsukės, opšras — badger 
skunsas — skunk 
ūdra — common otter 
jūrų ūdra, kalanas — sea otter

Lūšis

KAČIŲ ŠEIMA

afrikinė vivera — civet
geneta — genet
mungo — mungo
faraono žiurkė — Egyptian mon

goose
mangusta — mongoose
hiena — hyena
liūtas — lion
tigras — tiger
puma, kuguaras — puma, cougar 

mountain lion
irbis, snieginė pantera

leopard
jaguaras — jaguar
ocelotas — ocelot 
servalas-— servai 
naminė katė — cat
miškinė katė, vilpišas — European 

wild cat
nendrinė katė — jungle cat
lūšis — lynx
karakalas — desert lynj 
manulas — Callas’ cat 
margarita — sand cat 
gepardas — cheetah

-10

snow

Miškinė kiaune

Meškenas

PRIMATAI — PRIMATES

Ilgakulnis

MEŠKĖNŲ ŠEIMA

meškėnas — racoon 
ilganosė meška — coati
rudoji meška, lokys — European

brown bear
baltoji meška — Polar bear
Andų meška — spectacled bear
didžioji panda — panda

pusbedždžionė, lemuras — lemur 
ilgakulnis — tarsier monkey 
beždžionė — monkey, ape 
voverinė beždžionė — squirrel mon

key
liūtbezdžionė — marmoset
zuikiaplaukė beždžionė — wooly 

monkey
staugūnas — howling monkey 
kapucinas — capuchin 
šimpanzė — chimpanzee
gorila — gorilla 
orangutanas — orang-utan 
markafalas — guenon 
magotas — rhesus 
makakas — macaque 
pavianas — baboon

10



ŠIKŠNOSPARNIAI — BATS

skrajojantis šuo — fruit bat
kalongas — flying fox
buožgalvis šikšnosparnis

hammer-headed bat

SIETANAGIAI — PIGS, CAM
ELS, DEER . ..

babirusa — babirusa
pekaris — peccary
mažasis hipopotamas — pygmy

hippo
didysis hipopotamas — hippopota

mus, river horse
dvikupris kupranugaris — Bactrian 

camel
vienkupris kupranugaris — drome

dary
lama — lama
guanakas — guanaco
vikunija — vicuna
alpaka — alpaca
muskusiukas — musk deer
stirna — roe deer 
briedis — moose
Aliaskos briedis — Alaskan moose 
šiaurinis elnias, renas — reindeer 
karibu — caribou
taurusis elnias — red deer
vapitis — wapiti, elk
dėmėtasis elnias — sika, Japanese 

deer
danielius — fallow deer 
žirafa — giragge 
okapija — okapi
šakotaragė antilopė — pronghorn

anteleope
stumbras — European bison, wisent
bizonas — bison, North Amer.

buffalo
(tauras — aurochs)
vandeninis buivolas, arnis
— Water
buffalo

Šikšnosparnis

juodais buivolas — Cape buffalo 
laukinis jakas — Yak 
gnu - gnu, wildebeest 
saiga — saiga 
gemzė — chamois, gems 
avijautis — musk ox 
avis — sheep 
ožka — goat 
muflonas — mouflon
Alpių ožys — Alpine ibex 
Sibiro ožys — Himalayan ibex 
antilopė — antelope 
gazelė — gazelle 
oryksas - oryx 
sraigtaragis — kudu 
vandens ožys — sitatunga 
kana — eland (šios antilopės vardas 

kilęs iš lietuvių kalbos — elnias 
— perėjęs per vokiečių ir olandų 
kalbas į pietų Afriką)

Karališkoji kobra labai 
nuodinga. ' Ruošdamasi kirsti, 
pakyla apie 1,5 m nuo žemės.

* * *

Kirstukas žūsta badu, jei dvi ar 
tris valandas neranda maisto. Kar
tais, sodinant medelius, įkrenta į 
duobę ir ten nugaišta, jei negali 
išlipti ir neturi kaip maitintis. 
Kasdien suėda maisto, sveriančio 
du kart daugiau negu jis pats.

* * *

Banginiai pasineria labai giliai. 
Kartą banginis įsivėlė į 
povandeninį kabelį, nuleistą 1 kmį 
jūros dungą.

* * *

Oposumas — Amerikoje 
gyvenantis sterblinis žinduolis. 
Kątik gimę mažiukai sveria ketvir
tadalį gramo, bet labai judrūs.

* * *

Kai šikšnosparnis ilsisi, jis savo 
sparnus apvynioja apie kūną lyg 
kokį švarką.

* * *

Sumatroje viena rūšis 
beždžionių išmokoma skinti kokų 
riešutus.

* * *

Ligi šiol mokslininkai pavadino 
ir aprašė apie pusantro milijono 
įvairiausių gyvių. Spėjama, kad dar 
du kart tiek nėra mokslininkų 
ištirti.

* * *

Didieji žinduoliai geriau 
užuodžia ir girdi negu mato. Išimtis 
— kalnų ožkos ir avys, kurioms jų 
gyvenamose vietose labai akys 
reikalingos.

* * *

IĮ
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LIETUVOS AUGALŲ ŽODYNĖLIS

Žodynėlyje Lietuvoje augantys augalai — 
paparčiai, žolės, piktžolės, gėlės, daržovės, krūmai ir 
medžiai. Dauguma auga ir kituose Europos kraštuose, 
apie pusė randama Šiaurės Amerikoje, dažnai iš 
Europos atkeliavę augalai. Kartais anglų kalba 
pavadinimai -skirtingi Š. Amerikoje ir Europoje. Kai 
kuriems augalams nėra angliško pavadinimo, rašomas 
lotyniškas. Pasinaudota „Vadovu Lietuvos augalams 
pažinti”. Pažymėti žvaigždute Lietuvoje neauga.

Šis žodynėlis neapima visų Lietuvos augalų, apie 
kuriuos yra šešių tomų leidinys „Lietuvos flora”, be 
visų kitų knygų, pvz. „Lietuvos grybai”. Vien tik 
samanų Lietuvoje yra keli šimtai rūšių.

Medžių rūšys taip pat nevisos išrašytos, kadangi jų 
yra atskirai kitur išspausdinti žodynėliai ar rodyklės, 
taip pat „Skautų aide”.

Tolimesnis uždavinys būtų išrašyti lietuviškus 
pavadinimus Šiaurės Amerikoje bei kitose šalyse 
augantiems augalams ten, kur dar nesutampa. Daug 
panašių ar tų pačių augalų auga panašaus klimato 
srityse, pvz. Ontario provincijos piktžolės beveik 
visos žinomos Lietuvoje.

Atsiminti na, kad ir Lietuvoje ir angliškai 
kalbančiose šalyse tie patys augalai kitaip vadinami, o 
kartais keičiami ir botaniški pavadinimai, 
sugretinamos ar atskiriamos jvairios rūšys. 
Pastebėtina, kad yra augalų, kurie savo pavadinime 
turi poskyrio ar rūšies vardą „lithuanicum”, kai 
atpažinti ir pavadinti Lietuvoje.
agaras — water chestnut 
agrastas — gooseberry 
aguona — poppy 
agurkas — cucumber 
agurklė — borage 
ajeras — sweet flag, calamus 
akacija — locust, acacia

baltoji (žirnmedis) — black locust
geltonoji (vikmedis) — yellow acacia 

akišvietė — eyebright 
aklė — hemp-nettle 
alyvos — lilac 
alksnis — alder

baltaklsnis — European white alder
juodalksnis — European black alder 

amalas — mistletoe 
ambrozija — ragweed 
anyžius — anise 
ankstyvė — whitlow grass 
apynys — hop 
arkliauogė — bearberry 
arnika — arnica

Dirvinis asiūklis

artvenis blue field madder
asiūklis — horsetail

dirvinis asiūklis — field horsetail
astrancija — masterwort, mountain sanicle 
astras — aster
ašarėlės! - quacking grass
avietė — raspberry
aviža — oats

tuščioj) aviža — wild oats 
avižuolė — tall oatgrass 
ąžuolas — oak

bekotis ąžuolas — durmast oak 
paprastasis ąžuolas — English oak 

bajorė — centaury, knapweed
didžiagalvė bajorė — great knapweed 
miškinė bajorė — brown knapweed 
šėtruotoji bajorė — spotted knapweed 

balanda — goosefoot
baltoji balanda — lamb's-quarters 
margasėklė balanda — maple-leaved goosefoot 
šimtagrūdė balanda — Jerusalem-oak 
žydraiapė balanda — oak-leaved goosefoot 

balandūnė — atriplex
daržinė balandūnė — garden atriplex
iešmalapė balandūnė — halbred-leaved atriplex 
plačioji balandūnė — sprading atriplex 

balažolė — bog rosemary 
balažuvė — bog rosemary

baltagalvė — ox-eye daisy 
baltalksnis — European white alder 
baltašaknė — Solomon's-seal 
baltoji akacija — black locust 
bandrenis — globe thistle 
barborytė (svėrė) — winter cress 
barkūnas — sweet clover 
barškutis — yellow rattle 
barštis cow-parsnip 
bastutis — wild mustard

dirvinis bastutis — bird rape 
juodasis bastutis (garstyčia) —

■ black mustard
vikšrinis bastutis — Indian mustard 

bekmanija — slough grass
«=. bentis (pirštuotė) — crab grass 

beragis — man orchid 
bereinis — leatherleaf
bėrutis — wood-sage, germander 
bervidis — snapdragon 
beržas — birch

karpotasis beržas — white birch 
plaukuotasis beržas — moor birch 

bėžis flowering rush 
bitkrėsiė — tansy
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JAUNIAUSIŲ SESERIJOS 
DAIGELIŲ VADOVEI

Dar niekada lietuvių skautų 
istorijoje neturėjome tiek 
literatūros vadovei ir jaunimui, 
kaip šiandien: vyresniųjų laiškai, 
aplinkraščiai, suvažiavimų ir 
stovyklų programos. Tai tik patys 
smulkieji. O kur gi „Sese, 
budėk!", „Skautų aidas", „Tau, 
vadove", „Skautų užsiėmimai", 
„Skautiškųjų vienetų vadovams”? 
Seka „Eglutė”, spalvinimo 
knygelės, „Mažųjų dienos" — Vyt. 
Nemunėlio eilėraščiai, „Grybs, 
grybs" — dainos, plokštelės ir t.t. 
Ir dar lentynų lentynos 
bibliotekose anglų kalba, kuri 
kiekvienai jaunai vadovei yra pati 
lengviausia. Ir kada vadovė vis 
prašo idėjų, • sueigų planų ir 
pavyzdžių, kyla klausimas, miela 
sese, ar skaitai? Mūsų vyresniųjų 
vadovių tikslas yra išauginti 
savystovę vadovę, kuri yra 
kūrybinga (kartoju iš pereito 
laiško, ar skaitei?), sumani, 
išradinga ir sugeba suplanuoti ir

Pučia vėjas, neša laivą, 
Nuneš mane į Lietuvą.

Tai bus linksma, tai bus gera, 
Tai bus linksma Lietuvoj!

savitai vesti savo sueigas. Taigi, 
brangi, brangi sese, tik skaityk!

DAINUOKIME! Daug ir gar
siai! Ir tyliai . . . Taip išmokstame 
naujų žodžių ir taisome tarimą. 
Beveik kiekvieną dainelę galima 
suvaidinti.

ŠAUKIME ŠŪKIUS! Lietuviškus. 
Pačios sugalvokime naujų.

LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO 
DĖSNIAI IR GAIRĖS

(žr. 1985 m. sausio, birželio, gruodžio nr.)

Daugiakalbiškumo pasekmės

129. Kalbame apie klausimą ta kalba, kuria esame 
išmokę ar įpratę kalbėti arba tos temos žodyną 
išmokę. Lietuvių kalbos naudojimo galimybės didėja, 
kai girdima ar užkalbinama lietuviškai įvairiais 
klausimais.

130. Kalbą veikia socialinė aplinka. ' Kalba 
labiausiai išlieka formaliose apeigose ar reikaluose 
(pvz. bažnyčioje, minėjimuose, prie vėliavos, per 
įžodį, dainos prie laužo).

131. Pareigomis, amžiumi ar dėl kitų aplinkybių 
vyresnis asmuo dažnai nustato, kuria kalba kalbama 
su jaunesniu ar „žemesniu”. „Vyresnio’’ įtaka 
lemiama ir dėl jo ar jos socialinio vaidmens.

132. Kiekvienas asmuo kartu yra ir kalbėtojas ir

EIKIME RATELIUS ir šokime, 
sukimės susikibę rankomis. Ar 
nesmagu „krėsti aguonėlę”?

Susėskime visos ratu, suimkime 
rankomis galvas ir mąstykime, apie 
tėvelius, senelius, brolius, sesytes, 
apie lėlę ir katytę.

„Sese, budėk!” knygoje rasite; 
vaizdeli velykinei sueigai 135 psl., 
ratelius 331-2 psl., šūkius 281 psl., 
pasirodymus 141 psl.

Gavau tik vieną laiškelį iš 
liepsnelių vadovių. Negi Seserijoje 
tik vienas liepsnelių būrelis? Kur 
kiti? Miela sese, ar girdi?

Jūsų Didžioji Liepsna ■ 
sesė Janina Mikutaitienė
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klausytojas. Tiedu žodynai, žodingumas skiriasi 
kiekvienos kalbos apimtyje.

133. Reikšminga vieta, kurioje kalbama: namie, 
darbovietėje, gatvėje, jstaigoje, mokykloje (vietinėje, 
lituanistinėje), būkle, parke, stovykloje. Naudinga 
pastoviai toje pačioje vietoje lietuviškai kalbėti, 
lietuvių kalbą ugdyti.

134. Kalbos pažinimas bei naudojimas siekia ir 
raštingumą: namie kalbantis lietuviškai gali nemokėti 
lietuviškai rašyti (pvz. nėra lituanistinės mokyklos).

135. Vyresni vaikai lengviau kalba keliomis 
kalbomis negu jaunesni ir dažniau abiem kalbom 
kalba apie tuos pačius reikalus.

136. Neretai suaugę žmonės, gyvenamojo krašto 
kalbą išmokę po vaikystės, kalba gyvenamo krašto 
kalba, kai visai nėra reikalo ja kalbėti, nejučiomis savo 
pasisekimą parodyti (mūsų atveju dažnai virš 45 metų 
amžiaus žmonės).

137. Vienos kalbos svetimybės maišomos kitoje 
kalboje parodyti, kad kalbėtojas apie klausimą 
nusimano ir sugeba dalyvauti anos kalbos 
visuomenėje, kur tas klasuimas aktualus.

138. Abiem kalbom ką nors paaiškinti nebūtinai 
reikalinga, ypač kai vaizdžiai aiškinama su visom 
priemonėm ir iliustracijom. Kartais abiem kalbom 

pakartojame, norėdami pabrėžti, kad kas sakoma — 
kalbančiajam svarbu ir liečia plačias gyvenimo sritis.

139. Mūsų koncertuose ir kutir naudojamos dainų 
bei giesmių kalbos visų pirma liudija dainuojančiųjų 
išsilavinimą, o mažiau parodo dainos ar giesmės 
minties svarbą.

140. Kadangi mokykla (švietimo sistema) vyksta 
vietine kalba, tėvai bei auklėtojai ir vadovai iš lietuvių 
kalbos pereina į vietinę kalbą, kai moko, įspėja ar 
kalba autoritetingu auklėjimo vaidmenimi.

141. Kalba ne tik prisitaiko prie klausytojų 
supratimo, bet iš kalbančiojo pusės išreiškia, kokio 
socialinio luomo jis laiko klausytojus. Pvz. su 
lietuviškai suprantančiais vaikais suaugęs kartais 
vietine kalba kalba, nes vaikai „žemesni”, o vaikais su 
suaugusiu lietuviškai, nes suaugęs — aukštesnio 
luomo.

142. Daugiau kalbama lietuviškai, kur yra suaugęs 
ar suaugusių. Taip skautiškoje grupėje suaugęs 
nejučiomis traukia j lietuvių kalbą, nors ir nesikiša į 
vaikų darbus, žaidimus, užsiėmimus.

143. Lietuviškai kalbantys (vaikai ir suaugę) gali 
sudaryti socialinę aplinką, kurioje būtų labiau 
lietuviškai kalbama.

144. Nejučiomis ar sąmoningai įžvelgę kalboje

Ketvirtoje Tautinėje stovykloje
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menkumą (žodyno apimties, pačios tautybės), 
kalbėtojai ta kalba mažiau kalbės.

“ 145. Sakyti, kad lietuvių kalba „seniausia” yra 
istoriniai ir filologiniai netiesa. (Lietuvių kalba išlaikė 
daugiau senų formų negu kitos gyvosios in
doeuropiečių šeimos kalbos).

146. Gali būti nenaudinga teigti, kad lietuvių kalba 
„senoviškiausia” asmenims, kurie vertina ne 
archyvinius ir muziejinius dalykus ir nerenka se
nienų, o domisi tuo, kas aktualu, modernu ir 
„vėliausia".

147. Kalbos naudojimas rišasi ir su asmens 
pajutimu, jog jis ar ji priklauso visuomenei ar 
bendruomenei, kuri ta kalba bendrauja. Todėl 
stengiamės visus ir kiekvieną lietuvį pririšti prie 
lietuvių ir Lietuvos.

148. Kalbos mokėjimas niekada nenyksta. 
Vaikystėje girdėtas kalbas suaugęs staiga atsimena ir 
turėdamas progą vysto, plečia žodingumą, o gerai 
mokamas kalbas nuolat tobulina.

149. Mokėti kelias kalbas moderniam žmogui yra 
natūralu ir savaime suprantama, be ypatingų motyvų 
ar sąmonės įvairias kalbas pažinti ar jų mokėjimą 
pateisinti. Nesistebiame, jei kas moka keletą kalbų, o 
pateisindami reikalą lietuviškai kalbėti ar perdaug 
išgirdami kartais iššaukiame įtarimą, kad čia kažkas 
dirbtinio ar nevykusio.

150. Spaudimas kalbėti kita kalba negu ta, kuri 
kalbantiesiems artimesnė, kartais iššaukia (nebūtinai 
sąmoningą) pasipriešinimą ir įtvirtina artimesnės 
kalbos naudojimą.

151. Socialinėje plotmėje pagal prancūzų ir 
lietuvių tradiiją (bet nebūtinai pagal germanų, 

anglosaksų pasaulėžiūrą) kalbėti tarmiškai skaitoma 
netinkama „mandagioje grietinėlėje” ir yra pa
juokiama ar žeminama. Ir tarmės laikomos senoviška 
atgyvena.

152. Kai juokiamės iš suaugusių ar vaikų tarmybių 
(pvz. žemaičiuoja), tuo pačiu nuvertiname asmenį, jo 
šeimą, ir lietuvių kalbos turtingumą, paveldą.

153. Žmonėms kalima nėra tik kalba (susižinojimo 
priemonė), bet pačios tautos, tautiškumo giliausia 
savybė. Kalbėdami lietuviškai iš tikrųjų sakome, kad 
„esame lietuviai”.

154. Jeigu prastai ar silpnai lietuviškai kalbame, 
nejučiomis jaučiame ar įžiūrime, kad esame prasta, 
nemoderni, siaura ir menkesnė tautelė negu tos, 
kurios turi savo kalbą ir labai platų žodyną. Jei silpnai 
kalbu, silpnai toje aplinkoje jaučiuosi.

155. Išvardindami tradicinius lietuvių valgius 
svetimų kalbų žodžiais liudijame, kad nei 
kasdieniams dalykams lietuvių kalba neturi savų 
žodžių ir todėl esanti prasta kalba, pvz. vietoj 
didžkukulis sakome cepelinai, virtiniai — koldūnai, 
vynibtiniai — naliesnykai, žagarėliai — krustai . . .

156. Nė viena kalba negimė moderni. Suomija, 
Izraelis, Indonezija ir kiti kraštai sąmoningu 
planavimu savo kalbą modernina, praturtina, 
puoselėja.

157. Rašyba be galo svarbi ir įtakoja kalbos 
naudojimą nuo mažens (nes po 12-15 m. amžiaus 
kalbos įpročiai beveik nekinta).

158. Ugdant kalbos naudojimą be galo svarbu 
parašytą žodį skaityti garsiai (pvz. pasaką, straipsnius, 
eilėraštį), kad rašytinė kalba paveiktų kalbamosios 
žodyną struktūrą. Vaikams pasakas skaitome ne dėl

3.
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to, kad negalime atsiminti ar sugalvoti, bet kad 
išgirstų taisyklingą, žodingą kalbą bei struktūrą.

159. Raštai, rašyta kalba padeda kalbai kuo 
naudingesne tapti, nes yra žodyno saugykla ir naujų 
žodžių bei formų šalžinis, kai kalba modernėja.

160. Grupės kalba iš esmės turi būti pakankamai 
„pilna, tinkama”. Jei išeiname j gamtos takelį ir 
medžius išvardiname vietine kalba, mūsų grupei 
lietuvių kalba atrodo nepajėgi aplinką apibūdinti.

161. Tokie renginiai kaip Mokslo ir Kūrybos 
Simpoziumai liudija lietuvių kalbos tinkamumą 
visoms kultūros bei gyvenimo sritims.

162. Kalba naudojama ir pagal tikslą, pvz. asmuo 
ar grupė gali būti įpratusi lietuviškų dainų klausytis ir 
lietuviškose pamaldose dalyvauti, o tuo pačiu apie 
sportą ir laikraštyje bei teleivizijoje girdėtas žinias 
vietine kalba kalbėtis.

163. Kur kalbama toje pačioje grupėje, vietoje ir 
sąlygose dviem kalbom, nėra tokio gilaus prisirišimo 
prie „tėvų, tautos” kalbos.

164. Kartais kalbas keičiame norėdami pereiti į 
kitą temą ar nuotaiką. Pvz. lietuviškai kalbantis tėvas, 
pradėdamas vaiką įspėti, pereina į vietinę kalbą, o 
vaikas, norėdamas barančio tėvo širdį sušvelninti, 
atsako lietuviškai.

165. Socialinė aplinka be galo svarbi, kai 
parenkame kuria kalba kalbėti. Lietuviškai 
papuoštuose namuose ar būkle ar salėje lengviau 
lietuviškai kalbėtis.

166. Asmeniniuose pokalbiuose naudojama kalba, 
kuri labiau ta tema girdėta ir kuri kalbėtojų akyse 
„idealesnė” tam tikslui. Pvz. artimas mergaitės- 
berniuko pokalbis vyksta kino ar televizijos kalba, kur 
visos meilės gražiai pasiseka. Kiek esame tokių 
meilingų pokalbių lietuviškai girdėję?

168. Kartais panaudojame kitą kalbą, kad švelniau 

ar kiečiau skambėtų. Pvz. vietoj švelnių lietuviškų 
keiksmažodžių panaudojame stipresnius kitos’kalbos 
keiksmažodžius.

168. Daugiakalbis asmuo paprastai esti iš viso geras 
kalbėtojas ir geras klausytojas, labiau negu 
vienakalbis.

169. Išmokdamas kalbą, vaikas išmoksta ne tik 
žodžius bei sakinius, bet kartu su kuo, ką, kada ir kaip 
kalbėti, kada tylėti ir nutilti, pagalvoti — visą 
susikalbėjimo meno apimtį.

170. Kalbos nėra vienodos žodynu, bet atstovauja 
visą kultūrą ir socialinį pasaulį. Susikalbėti imamės iš 
tikrųjų dorotis su kalbos pasauliu, aplinka, kultūra, 
sampratomis.

171. Kuo daugiau asmuo įsivėlęs į uždavinį, 
reikalą, klausimą, tuo sudėtingesnė jo kalba, 
išsireiškimai, posakiai, sudėtingi sakiniai, žodynas.

172. Ten kur patys vaikai bei jaunimas planuoja, 
atsakingi, susidomėję, ten iš viso daugiau kalba ir 
kalbasi, aptaria, sprendžia.

173. Kartais sklandžiai kalbantis vaikas ar kitas 
asmuo varžosi prie svečių, vyresnių ir sunkiai 
išsireiškia ta pačia kalba.

174. Lietuviškai kalbantis asmuo, susijęs su lietuvių 
kultūra ir tautine ištikimybe, jaudinasi dėl kitos 
kalbos naudojimo, nes jaučiasi nejaukiai dėl tariamo 
prasižengimo savo nusistatymui.

175. Gerai išmokę antrąją (ar trečiąją . . .) kalbą, 
žmonės kurį laiką išgyvena tam tikrą įkyrumą, 
persitempimą, ir sugrįžta kalbėti savo geriausiai 
mokama, jaukiausia kalba tai įtampai, pastangoms 
atleisti.

176. Mažiau lietuvių kalbą mokančius reikia 
dažniau išššaukti, į juos kreiptis, prašyti atsakyti, 
paaiškinti, paskaityti, nurašyti, išsireikšti.
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žydralapė balanda

dirsė — brome
ruginė dirsė — chess, cheat 

dirvuolė — agrimony 
dobilas — clover

ganyklinis — low hop clover
rausvasis — alsike
šilinis crimson clover

drebulė — quacking aspen, poplar 
drėgnuolė — water-parsnip 
driekana — bryony
driežlielė — adder’s tongue 
dryžutis — reed canary grass 
drugišius — locoweed 
druskė — thistle

siauralapė — Russian thistle, tumbleweed 
dumblialaiškis — water plantain 
duonmedis — breadfruit 
durnaropė — jimsonweed 
dviguonė — twayblade 
džioveklė — cancer-root 
džiūgūnė — cat’s-ear 
eglė — spruce

dygioji — blue spruce
paprastoji — Norway

spruce

blakėžudė bugbane, rattletop 
blakvija — bugbane, rattletop 
bligna —isopyrum 
blizgė — honesty 
blužniapapartis — lady fern 
blužnutė — golden saxifrage, water-mat 
bobramunis — mayweed 
brantas — dodder 
braškė — strawberry 
bruknė — mountain cranberry 
builis cow parsley, keck 
bukas — beech 
bulvė — potato 
buožainė field scabious 
burbulis globe-flower 
burnotis — red-root, pigweed

baltasis burnotis — tumbling pigweed 
cūga — hemlock
čemerys — false hellebore, Indian poke 
čėriukas — yellow cress 
česnakas — garlic 
česnakūnė — garlic mustard 
čiobrelis — thyme 
čiužutė — penny cress 
dagys — thistle

dygliuotasis — plumeless thistle 
lenktagalvis — nodding thistle 

dagišius — clotbur 
dalgutis stork's-bill 
dantažolė — toothwort 
dantenė — enchanter’s nightshade 
debesylas — elecampane 
dedešva — mallow 
dygūnė — hedge-parsle- 
dilgėlė — nettle

elodėja — water-weed 
epušė (drebulė) — aspen 
eraičinas fescue 
erškėtis — rose 
esparcetas (bandvikis) 
ežeinis — viper’s bugloss 
flioksas — phlox 
gailis — Labrador-tea 
gaisrena — campion, ragged- 
gaiva — nipplewort Robin 
galinzoga — galinsoga 
garbenis — white helleborine 
gard Onytė — sweet vernal grass 
gargždenis — bird's-foot trefoil 

Dedešva

mustarc

Debesylas

garstyčia (juodasis bastutis) — black 
garstukas (garsyčia) — mustard 
garšva — goutweed 
gebenė — ginseng 
gedutis — adder-’s-mouth 
gegužraibė — orchis, orchid 
gelteklė — black salsify 
gencijonas — gentian 
girtuiklė — tundra bilberry 
girūnė — snakeroot 
gyslotis — plantain 
gyvatžolė — smartweed 
glaudenė — devil's-claw 
glažutė — chickweed

dirvinė — field chickweed 
glindė — lousewort
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1. Kažin kada labai seniai, 
neatmenamais laikais, buvo 
senelis ir senelė. Juodu turėjo 
dvylika sūnų ir tris dukteris, kurių 
jauniausioji buvo vardu Eglė . . .

"2."Pačiame pajūryje, Palangos 
miestelyje, buvo ūkininkas, 
vadinamas Jonas Viskantas, 
pasiturįs ir katalikas. Buvo vedęs 
moterį iš kretingiškių Elzę 
Šikšnaitę, turėjo sūnų vardu 
Juozzpą. Tą vaiką pramokė truputį 
rašto Palangos altarista kunigas 
Jonas Baužinskas . . .

3. Pro kaimus ir kiemus 
pagiriais, per girias, keliais ir 
takeliais bėgo slapstydamiesi du 
vyrai. Turėdami su savim kiek 
reikiant maisto ir nereikalaudami 
rodytis kaimuose, vyrai prasėlino 
pro Sakūnus, Tlvikus. Sunkiau

; j Jeigu mano draugas turi vieną!;
■ I akį aš žiūriu į jį iš šono !

Joseph Joubert 1754-1824 |

:: I####<#*#*♦#*#####*##**********♦****

KOKIA

PASAKA
IR 

KOKS
JOS 

AUTORIUS?

buvo prasprūsti pro Dailides ir 
Dainavą, balos taku. Gyvenamos ir 
atviros vietos buvo pavojingos; dėl 
to susišnekėjo nakties metu pro jas 
prajoti . . .

4. Rimas su Nerimu buvo 
Aukštaičių sodžiaus galiniai ir 
gyveno lygiai prieš kits kitą. 
Abudu buvo dar nesenu, bet jau 
peršokusiu tokią pusę amžiaus, 
kokios antros pusės jau nebetikė- 
jos beišgyvensią . ..

5. Tai buvo nedidelė balta 
ktytė. Nuo lietaus ir purvų jos 
plaukai kabėjo sustirę ir 
pasišiaušę, o menkas, liesas 
kūnelis visas drebėjo nuo šalčio ir 
baimės . ..

6. Toli, ten, kur saulė teka, yra 
šalis kalnuota, tokia, kokios ir 
sapne nesivaidina mūsų šalies 
žmonėms... Tik debesys nakvo
ja, tik žiema amžinąjį lizdą sau 
susivijo, laisvi ereliai vaikus 
peri . . .

■„fiujjABped hjuoiuz duos 
S8ĮĮB§ SOABUIBQ" SOBĮJĮAS^OjĮA/ 
SBAąj» oouįą $i „fejy aide 
BUjBQ" 9 'ounj|ig ouo( BjAjBJBd 
‘anBj?pn||)j" g '/(įbiuįj9n jį ĮBiuiy" 
ojubSjįbą Oiuni p '„sbjubujįSįv" 
OĮJijaĮd OOUĮĄ £ 'snBĮJUBĮBĄ SnBf 
-aijojAj odn>|skA '„ąznf so8ub|bj“ 
1 'BjjBSBd saipnBĮi '((auai|eje>| 

?|83“ L (IVVNANVSIV)
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masru didžioji sen
WASHINGTONAS

Washingtono vietininkijos 
skautai ir skautės vasario 1-2 d. 
dalyvavo skautiškos ideologijos 
savaitgalyje Pennsylvanijos 
kalnuose, liuteronų stovyklavietė
je „Varnų uola”. Kadangi dalyvavo 
beveik visi nariai, lituanistinė 
mokykla tą savaitgalį neįvyko. Per 
sniegą ir ledą tėvai nuvežė vaikus į 
iškylos vietą, kur vietininkė s. fil. 
Dalė Lukienė su tėvų talka ir 
vyresniųjų skaučių pagalba 
suplanavo žaidimų, susitelkimo, 
uždavinių ir pokalbių programą. 
Talkininkų tarpe buvo ps. Danutė 
Molytė, ps. Laura Lauciūtė, vyr. sk. 
Nida Česonytė, išChicagos atvykęs 
v. s. fil. A. Saulaitis, SJ.

Kadangi dalyvavo įvairaus 
amžiaus skautai ir skautės, kartais 
užsiėmimai vyko pagal šakas, kar
tais visi kartu. Pavyzdžiui, skautai ir 
skautės, prityrusieji turėjo savo 
ratelius, kai buvo kalbama apie 
gyvenimiškus atvejus, klausimus 
šeimoje ir draugų tarpe. Prityrusieji 
suvaidino įvairius namuose 
pokalbius vaikų su tėvais. Skautai 
aptarė atsitikimus ir siūlė, kaip juos 
išspręsti.

Susitelkimo vakarą kiekvienas 
pagalvojo apie skautišką draugystę 
ir pagalbą artimui, atsakydamas 
taip ar ne į visą klausimų eilę (žr. 
„Tau, vadove” skyrelį „Skautų 
aide”). Penkiomis grupėmis prav
edė „ieškynes”, sniege ir lede 
surasdami žalius augalėlius, 
vabalus, gyvūnėlius, įdomius gam
tos reiškinius. Prie židinio 150 m. 
senumo rąstų name dainavo, 
klausėsi pasakų bei pokalbių.

Pasigamino padėklus valgių stalui, 
suklijuodami skautiškas bei 
lietuviškas iškarpas. Nebuvo 
užmirštos mįslės, iškabintos po visą 
gyvenamąjį namelį. Prityrusieji 
svarstų, kuo panašios ir ką reiškia

Washingtono vietininkijos 
skautiškos minties — 
ideologiniame savaitgalyje vasario 
1-2 d. Maldos valandėlė.

pasaulio skautų lelijėlės.
Buvo laiko po sniegą pažaisti, 

ant ledo pavaikščioti ir rogutėmis 
nuo kalnelio slidinėti. Maistą 
paruošė tėvai ir motinos, o indų 
nereikėjo plauti (popieriniai).

Washingtono skautai ir skautės 
vasario 1-2 d. savaitgalį su vadove 
fil. Dalia Lukiene (antroj eilėj 
viduryje). Nuotr. A. Radžiaus.
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Rochesterio Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos klebonas Tėvas J. Vaškys, 
OFM, atidaro Kaziuko mugę. 
Šalimais v.s.s. Ilgūnas ir Skučas.

Rochesterio Dainavos Vi etini nki- 
jos štabas su vietininku v.s.s. 
Ilgūnu (dešinėje).

i Nuotrauka V. Bacevičiaus

Tėvas J. Vaškys, OFM, apsipirkęs 
Kaziuko mugėje su muginiukais. 
Jo palydi A. Olienė ir L. Lelienė.

Rochesterio skautės suvaidino 
Lėlių teatre Gintarėlę.

Foto V. Bacevičiaus

***m+**t**+m**4*++t+***+**+*t*<.

Laikas sušvelnina visus!;
skausmus. ;;

Į Cicero 106-43 pr. Kr.

«###*•*•**«*•«*#****«*•**#«<******>

Rochesterio Dainavos vietininkija 
surengė „Uždainuokim” iš 
Clevelando koncertą. Po koncerto 
v.s.s. Ilgūnas taria padėkos žodį 
meno vienetui. Iš k. į deš. s. 

Ilgūnas, A. Bielskus 
„Uždainuokim” vieneto vadovas, 
akomp. O. Liaubienė. Sol. R. 
Krokytė, Kanklininkė E. Muliolytė, 
sol. M. Bankaitytė ir kiti.
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V.s. N. Kersnauskaitės padovanota 
paveikslą Rochesterio Dainavos 
vietininkijai loterijoj laimėjo V. 
Jonušienė. Perduoda L. Lelienė.

Per 52 metus skautauja ir draugau
ja du Lietuviškos skautijos draugai. 
V.s.v. Bacevičius irv.s.s. Ilgūnas. S. 
Ilgūnas įteikia dovanėlę at- 
silankusiam Vladui į Dainavos 
vietininkijos Kaziuko mugę.

Gatvė, kuria einama „tuojau”, 
prieinama prie namų „niekad”.

■ Cervantes

Rochesterio Kaziuko mugės 
kvieslė I. Žmuidzinienė — kviečia 
visuomenę į Kaziuko mugę.

Foto V. Bacevičiaus

CHICAGO
„AUŠROS VARTŲ” 

TUNTE
„Aušros Vartų” tuntas vasa

rio 23 d. paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės atgavimo 
šventę ir pasaulio skaučių 
Susimąstymo dieną.

Tunto vyresnėms sesėms ir 
tėveliams plojant, į salę 
įžygiavo „Saulučių”, „Šatri
jos”, „Birutės”, „Aušrinės” ir 
„Gabijos” draugovių skautės. 
Su gėlių puokštele sutikome 
rajono vadeivę s. A. Izokai- 
tienę ir prasidėjo sueiga, veda
ma v.sl.t.n. G. Eidukaitės.

Prieš šv. Mišias žvakes 
paskirtoms intencijoms užde
gė v.sl. G. Eidukaitė, ps. Z. 
Pocienė, V. Kazlauskaitė ir V. 
Bražaitytė. Šv. Mišias laikė ir 
prasmingą pamokslą pasakė 
s. kun. Pr. Garšva. Viešnia 
kemavietė ps. R. Kemežaitė 
vadovavo giesmėms, o tunto 
skautės Karina ir Daina 

Volodkaitės griežė smuiku.
Iš Vidurio rajono vadeivės 

perėmusi tunto vėliavą 
tun|ininkė v.s. A. Namikiėnė 
tėvelius ir svečius supažin
dino su tunto draugininkėmis: 
v.sl. D. Januškiene, v.sl. R. 
Ramanauskaite, v.sl.t.n. R. 
Stroputė, v.sl.tn. Ramona 
Steponavičiūte ir v.sl.fil. S. 
Kerelyte.

Šventės programai draugo
vės buvo gražiai pasiruošu
sios. Vienuolika „Gabijos” d- 

įvės vyresnių skaučių paskaitė 
eilėraštį; su „Aušrinės” 
draugove aplankėme kelias 
pasaulio šalis, minėdamos 
Susimąstymo dieną; „Biru
tės” d-vė paskaitė ir plakatais 
parodė Lietuvos sostinės Vil
niaus ypatingą grožį; „Šatri- 

! jos” d-vė nurodė lietuvaitės 
skautės kelią, įstatus suly- 
gindamos su kelio ženklais. 
Labai linksmai programą 
užbaigė „Saulučių” d-yės 
paukštytės su dainomis, 
kurias kartu dainavo visi suei
gos dalyviai. ,

I LIETUVOS Į 
N&C ONA’JNfi j 
M M \ . VDO
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VI PASAULIO LIETUVIU JAUNIMO KONGRESAS

VI World Lithuanian Youth Congress

AUSTRALIJOJE PER KALĖDŲ ATOSTOGAS 1987-1988

TESKAMBA 
KERNAVIEČIŲ 
SUTARTINĖ!

Audė Vaiva juostą 
Iš margų spalvų, 
Kernavietės gavo 
juostą dovanų.

Taip 1967 m. vasarą Rako 
stovyklavietėje dainavo sesės ker
navietės. Šių metų vasarą jos šią ir 
kitas stovyklines dainas Rako 
stovykloje dainuos jau dvidešimtą 
kartą! Manote, kad tai bus ker- 
naviečių dvidešimtoji stovykla? O 
ne! Kernavės tunto metraštininkės 
rašytoje kronikoje randame, kad 
pirmoji tunto stovykla, vardu 
„Pajautos slėnis”, jvyko 1959 m. 
Pats Kernavės tuntas įsteigtas 1958 
m., taigi prieš 28-rius metus.

Daug skautiškų pėdų, pėdelių 
įminta stovyklų vingiuotuose 

takeliuose, daug dainų išdainuota, 
daug kartų ieškota gerojo aitvaro 
plaušine barzda ir pilnu maišu 
saldumynų pirmąją stovykloje 
naktį.

Daug, oi, daug žvakučių degta 
Kūčių vakarienės metu, kai visas 
tuntas, vadovės, tėveliai ir svečiai 
susėsdavo prie baltai dengtų skob
nių, kur krikštasuolėje viena tuščia 
vieta su eglišakių ir baltu 
kalėdaičiu lėkštėje būdavo skirta 
sesei, likusiai Lietuvoje. Tą taikų, 
ramybe alsuojantį vakarą, pritem
dytoje salėje, krūpčiojant mažai 
žvakės liepsnelei, išigrsdavome 
sesės iš Lietuvos nostalgiškus 
žodžius:

Kur tu, sesuo gera,
Kur jūs, draugai likimo? . . .

Kernaviečių tradicijos ir po 
daugelio metų vis dar gyvos, 
tebepuoselėjamos skautybei at
sidavusių vadovių. Kernavės

Dubysos dr-vės paukštytės Onutės 
Utz „pastatytas" saldumynų 
namelis. Po Kalėdų jis, kaip 
sniegas, ištirpo . . .

skaučių tunto rikiuotėje mažos 
pėdelės virto didelėmis pėdomis, 
o jų įkandin seka dar vienos sesių 
kartos mažos pėdelės. Kiek tų 
pėdų-pėdelių įminta — teks 
paklausti Kernavės tunto 
metraštininkės . . .

Kernavietiška dvasia, skautiškas 
darbštumas ir sumanumas at
sispindi žemiau matomose 
nuotraukose.

Sesė' Sofija

7986 m. vasario 9 d. įvykusioje 
tunto sueigoje minima Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
šventė.

Gėlės, vėliavėlės ir tėvynės 
vardas dainoje . . .

Nuotr. J. Tamulaičio
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Kernavės tunto suęigoje Vasario 
16-ffi mini, giedodamos Lietuvos 
himną, vadovės: tuntininkės pav. 
s. E. Šaliūnienė, tuntininkė s. R. 
Daukienė, v.s. S. Jelionienė, ps. j. 
Lass, v.s. N. Užubalienė ir s. A. 
Martienė.

Kernavės tunto Mirgos dręvė 
pradėjo gražią tradiciją — lankyti 
lietuvius senelius slaugymo 
namuose. Čia matome kelias 
malonias seses, pradžiuginusias p. 
O. Mataitienę.
JL Nuotrauka ps. R. Kemėžaitės. 

Vasario 16-sios proga tunto 
sueigoje įžodį davusios besišyp
sančios Mirgos dr-vės sesės; iš 
kair. — L. Izokaitytė, A. Kapočiūtė, 
D. Butts ir D. Zdanevičiūtė su dr- 
ke ps. R. Kemežaite.

Nuotrauka J. Tamulaičio

Kernavietė .
A. Šlenytė 
uždega 

kalėdinę žvakutę 
skautiškų Kūčių 
metu.

Mirgos dr-vės sesė Vilija Meilytė 
prie tėvų namų ugnelės kviečia 
visų kraštų Hetuvites skautes.

R. Kemežaitės nuotr.
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Clevelando skautuos užbaigiama Kaziuko Nuotrauka V. Bacevičiaus.

Clevelando ,.Židinio" vadovė vyr. skautė 
P. Mašiotienė gavo iš dr-vės lėkštę.

mugę su programa.

Žiūrime skautiškos programos per 
Kaziuko mugę Clevelande.

Kaziuko mugėje P. Mašiotienė, N.
Kersnauskaitė, V. Staškus ir V. Apanius.

Kaziuko mugės pranešėja ps. J. Taorienė.
Šalimais Pilėnų tunt. s. R. Belzinskas.

Nuotrauka V. Bacevičiaus

Kaziuko mugės atidaryme. Iš deš. J. 
Budrienė, viešnia iš Los Angeles N. 
larašūnienė, G. Deveikis iš Chicagos V.

Petukauskas, kun. G. Kijauskas.S.J. ir E. 

Klimas.
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Uždaroma mugį ateina naktis . . .
Nuotrauka V. Bacevičiaus

Kaip retai sueina skautiška šeima ir 
bendrai dirba Kaziuko mugei. Iš k. į deš. 
D. Nasvytis, J. Jonaitienė, R. Nasvytienė,

R. Nasvytytė, M. Barniškaitė ir A. 
Nasvytytė.

ŽENGIANT Į 
ANTROSIOS

JAUNYSTĖS DIENAS . . .
Kovo 8 dieną Clevelando 

Lietuvių Namuose buvo pagerbtos 
v.s. Izabelė Jonaitienė ir v.s. 
Apolonija Šenbergienė, atšven
tusios savo amžiaus 80 metų gar
bingą sukaktį. Pagerbimas buvo 
suruoštas D. L. K. Birutės Draugijos 
pirmininkės Jadvygos Budrienės 
iniciatyva, talkininkaujant 
skautininkių draugovei. Gražus 

būrys birutiečių, skautininkių, 
svečių ir solenizančių šeimų narių 
turėjo progą pasveikinti garbias 
sukaktuvininkes, įvertinant jų 
nuopelnus visuomenei, ypatingai 
skautų organizacijai.

V. s. Apolonija Šenbergienė, 
viena iš seniausių Lietuvos skaučių, 
tiek tremtyje, tiek įsikūrus 
Amerikoje, be pertraukos aktyviai 
dalyvavo skautiškuose darbuose, 
dirbdama su visų kartų skautėmis, 
talkininkaudama tuntų darbuose, 
Kaziuko mugėse, paruošdama ir 
pačias jauniausias skautukes 

skautiškos ideoligijos dirvai, 
mokydama praktiško skautavimo, 
rankdarbių ir kitų darbų. 
Išauginusi skaitlingą šeimą, ji 
skautams visada rasdavo laiką, o ir 
dabar reiškiasi visuomeniniame 
darbe, pasitenkindama kukliu 
padėkos žodžiu, visą savo 
gyvenimą praktiškai pritaikiusi 
skautiškų idealų ratelyje ji yra 
pažįstama kaip „gerojo darbelio 
įkūnytoja”.

V. s. Izabelė Jonaitienė, 
skautiškas žinias ir patyrimą taip 
pat su savimi atsinešusi iš

V.s. /. Jonaitienės anūkės vyr. 
skautės Audra ir Rūta Nasvytytės 
sveikina savo močiūtę per gimta
dienį.

V.s. I. Jonaitienė ir v.s. A. 
Šenbergienė atvšentusios savo 80- 
tąjį gimtadienį.

Nuotrauka V. Bacevičiaus

22

26



nepriklausomos Lietuvos, dvyliką 
metų buvo Seserijos Vyriausios 
Vadijos nare, joje eidama įvairias 
pareigas. Vietinėje vienetų veiklo
je ji organizavo įvairius tautodailės 
kursus ir talkininkavo vadovėms. 
Šalia įsipareigojimų skautijai, ji 
nevengė ir kitų visuomeninių 
darbų, neatsisakydama parašyti 
įdomius reportažus, talkininkauti 
radijo programai, rinkti lėšas 
Vasario 16 gimnazijai ir 1.1.

Abi jubiliatės priklauso D.L.K. 
Birutės Draugijai ir Clevelando 
Skautininkių Draugovei.

Jadvyga Budrienė birutiečių 
vardu pasveikino solenizantes, o 

L. S. S. AUSTRALIJOS RAJONAS
SIDNĖJAUS SKAUTŲ ŽIDINYS

MIELI BROLIAI IR SESĖS PLAČIAJAME PASAULYJE,

SUSIMĄSTYMO DIENOS PROGA, SIDNĖJAUS SKAU
TU ŽIDINIO SESĖS IR BROLIAI SIUNČIA JUMS NUOŠIR
DŽIAUSIUS LINKĖJIMUS, PRAŠYDAMI AUKŠČIAUSIOJO PA 
LAIMOS JŪSŲ DARBAMS SKAUTIŠKOS VEIKLOS BARUOSE.

SUKAUPĘ JĖGAS TĘSKIME IR TOLIAU LIETUVIŠ
KO JAUNIMO AUKLĖJIMO IR TĖVYNĖS LAISVINIMO DAR
BĄ., PAMĄSTYKIME APIE PASAULIO SKAUTUOS TIKSLUS, 
DAROMAS PASTANGAS IR JUliGKIMĖS SAVO MINTIMIS SU 
MILIJONAIS BP.0LIU-3ESIU, BESISTENGIANČIU. PASAULY
JE ĮGYVENDINTI BROLIŠKUMĄ, MEILĘ JR TAIKĄ1

BUDĖKIME!

JŪSŲ: V. S.

V-S.

ps. Vilija Nasvytytė perskaitė raštu 
gautus sveikinimus net ir iš Baltųjų 
Rūmų. Skautininkių vardu 
jubiliates eilėmis pasveikino s. 
Aurelija Balašaitienė. Izabelės 
Jonaitienės dukra Rimgailė Nasvy- 
tienė ir anūkės, Audra ir Rūta 
Nasvytytės, savo močiutę ir motiną 
pagerbė gražiu lietuvišku žodžiu. 
Prie taurės šampano buvo 
sugiedota „Ilgiausių metų”. Jaukus 
pagerbimas ir pietūs buvo baigti 
vaišėmis — pačių solenizančių 
pagamintais skanėstais. Anot vieno 
sveikinimo: . . . „atšventėme an
trosios jaunystės pradžią . .

Aurelija Balašaitienė

Lti Q tiz-rtu; (p

DEŠIMTMETĮ 
UŽBAIGUS

Pradedant 1986-tuosius, 
linkime visiems LSF darbuotojams 
ir bičiuliams kuo geriausios 
kloties! Praėjusių metų veiklą 
užsklendėme dešimtmečio 
atžymėjimu. Ta proga surengėme 
vakarą, kurio programą atliko 
„Antro Kaimo” grupė iš Čikagos. 
Paruošėme programos knygutę, 
kurioje tilpo ir sveikinimai. 
Liekame dėkingi visiems, kurie 
fondą šia proga sveikino ir aukojo. 
Darbo buvo nemažai, bet renginys 
puikiai pasisekė. Salė buvo pilna, 
matėsi daug jaunimo, liko gražaus 
pelno. Po dešimties darbo metų 
galime džiaugtis ir didžiuotis, kad 
mūsų fondas jau gerokai peršoko 
$100,000 sumą. Be jūsų pagalbos 
nebūtumėm galėję pasiekti tokių 
gražių darbo vaisių, todėl labai 
įvertiname jūsų pastangas ir įdėtą 
darbą. Šia proga norėtumėm 
ypatingai atkreipti dėmesį į mūsų 
išskirtinai kruopščiai dirbančius 
atstovus: V. Bacevičių iš Clevelan
do, A. Clodą iš Worcester!©, V. 
Jokūbaitį iš Ohio, R. Kazakaitytę iš 
Waterburio ir A. Rudį iš Detroito. 
Šie žmonės, atrodo, negalėtų 
geriau atlikti pareigų, jeigu dirbtų 
ir už algą. Be atstovų talkos LSF 
valdybos darbas tikrai būtų sunkus 
ir nevaisingas. Kad jis dar skla 
džiau eitų, prašome visus palaikyti 
glaudesnį ryšį su valdyba. Prašome 
dažniau atsiliepti, parašyti ar 
patelefonuoti pirmininkui, 
pasidalinant problemomis, .laimė
jimais ar šiaip duodant žinoti kaip 
sekasi darbas. Liekame dei^ngi 
visiems rėmėjams, bičiuliams ir 
talkininkams! Su jūsų pagalba 
galime drąsiai žengti į antrąjį 
dešimtmetį su viltimi išugdyti 
mūsų fondą į neabejotinai stiprų 
skautų sąjungos ramstį.
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