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KRIKŠČIONYBEI
LIETUVOJE — 600 

METŲ
1987 metais lietuviai Lietuvoje 

ir visame pasaulyje švenčia .600 
metų nuo Lietuvos krikšto, kaip 
minėjo 500 metų vyskupo 
Valančiaus laikais ir 550 metų 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Iš 
tikrųjų, švenčiami keturi Krikštai: 
Lietuvos karaliaus Mindaugo 
krikštas 1251 metais, Aukštaitijos 
(tuo metu Lietuvos didžiausios 
dalies) krikštas 1387 m. Vytauto ir 
Jogailos pastangomis, ir 1413 m. 
Žemaičių krikštas, kuriam 
vadovavo D.L.K. Vytautas 
Didysis, ir kiekvieno lietuvio 
kataliko bei evangeliko krikštas. 
Todėl jubiliejaus medalis parodo 
visų trijų Lietuvos valdovų atvaiz
dus.

Krikščionybės jubiliejaus 
metams ruošiamasi nuo 1985 metų 
religinėmis programomis. 
Rengiamasi išleisti giesmyną, 
Vatikane pašto ženklų seriją, 
ypatingą prisegamą ženkliuką ir 
simbolį, plakatą ir įvairius leidinius 
bei knygas lietuvių ir kitomis 
kalbomis.

Didžiosios šventės numatomos 
birželio 14 d. Romoje, dalyvaujant 
šv. Tėvui Jonui Pauliui II; Lietuvoj e 
birželio 28 d.; Chicagoje metų 

pabaigoje, lapkričio gale. Kiekviena 
didesnė lietuvių vietovė ar sritis 
ruošia savo ypatingus religinius 
koncertus, pamaldas, 
lankstinukus, maldos dienas už 
Lietuvą, parodas. Jau daug 
lietuviškų parapijų ar ben
druomenių įsijungė į dvasinę 
programą, tai yra, jaunimo 
rekolekcijas, suaugusių šv. Rašto 
ar kitus pokalbius ar seminarus, 
maldos vakarus. Dauguma 
lietuviškų vienetų turės savo 
komitetus, kurie bendradarbiauja 
su visų organizacijų sudarytu 
centriniu komitetu (būstinė 
Chicagoje).

Šiam didžiajam komitetui 
priklauso ir Lietuvių skautų są
junga. Komitetui vadovauja vysk. 
Paulius Baltakis, o vykdomajam 
(mažajam) komitetui — Jonas 
Kavaliūnas.

Skautiškose programose — 
stovyklose ir per metus namie — 
turime progos geriau suprasti, ką 
krikštas reiškia mažam 
krikščioniui ir vyresniam žmogui, 
nes visada sakome „Aš esū 
pakrikštytas", o ne — „Aš buvau 
krikštytas, pakrikštyta”. 
Stovyklose gali įvykti krikšto at
naujinimo šventės su vaidinimais, 
apeigomis, skaitymais iš šv. Rašto 
ir Lietuvos istorijos.

Vieną kartą Romuvos stovyklo
je, Kanadoje, „krikštijome 

Lietuvą". Vaidinome Lietuvos 
senovę sp kunigaikščiais, 
vaidilutėmis, žyniais, kurie 
išaiškino senovės lietuvių tikybos 
vertybes ir bruožus — pakantą 
visoms tikyboms (toleranciją), 
pagarbą visai gyvybei, svetingumą 
ir vaišingumą, glaudų ryšį _>su 
gamta, pagarba medžiams, ugniai, 
žemei, pareigingumą, gyvenimo ir 
religijos vientisumą.

Atėjus misijonieriams, šie 
išdėstė, kaip gražiai Kristaus 
mokymas sutampa su tuo, ką 
lietuvių tauta jau buvo apie žmogų 
ir pasaulį supratusi savoj kultūroj. 
Ten prie ežero kranto „apkrikšti
jome" būrį lietuvių ir lietuvaičių, ir 
visa stovykla užlipome į kalnelį 
pamaldoms po didžiuliu medžiu, 
prie iš kelmų ir žievių pastatyto 
altoriaus.

Kitoje stovykloje (Rakė 1985 
m.) vienas kitam plovėme rankas, 
įeidami į susitelkimo vakaro 
laužavietę. Dar kitose stovyklose 
Krikštą atnaujiname trumpai 
išpažindami tikėjimą ir per
sižegnodami vandeniu. Kartais ir 
kaktos patepamos kvepiančiu alie
jumi šventosios Dvasios 
stiprybės ženklu.

Kiekvienas ir kiekviena 
turėsime progos prie švenčių bei 
programų prisidėti, jeigu dar dabar 
neįsijungėme.
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VINCAS KUDIRKA
Daug šalių didžiuojasi savo 

tautos karžygiais, pavyzdžiui, 
Amerika Jurgiu Washingtonu, Italija 
Garibaldi, o Lietuva — Vincu 
Kudirka. Jis yra vienas kilniausių 
asmenybių mūsų istorijoje, nes 
dorybė, pareigos jausmas, patriotiz
mas ir artimo meilė buvo Vinco 
Kudirkos gyvenimo kelrodžiai. Jeigu 
giliau panagrinėtumėme Kudirkos 
gyvenimų, pamatytumėme, kaip jis7 
yra artimas skautybės užsimojimams 
ir ideologijai. $

Mums lietuviams Kudirka yra 
brangus savo milžiniškais darbais, 
paaukotais Lietuvos gerovei. Kai 
Kudirka gimė, Lietuva jau ilgus 
metus buvo Rusijos vergijoje. Per 
šį laiką rusai bandė nutautinti
Lietuvą.
persekiodami tikėjimą ir trukdydami 
susibūrimus, kuriuose labiau 
pasireikšdavo tautiška dvasia.

Be rusiškos įtakos buvo ir kita 
svetima srovė.. Ji irgi nuodijo 
lietuvybės pamatus — tai buvo 
sulenkėjusių Lietuvos didikų 
įsitikinimas, kad Lietuva yra 
neatskiriama nuo Lenkijos. Todėl jie 
gerbė, kas lenkiška, ir niekino, kas 
lietuviška. Labiausiai šių srovių 
paveikti buvo miesto žmonės. Tik 
vienoje vietoje lietuvybės šaknys liko

Rusų žandarai daro kratą. Sergantis 
V. Kudirka dešinėje.

nepaliestos — tai buvo kaime. Tad 
šitokioje aplinkoje gimė ir augo 
Kudirka.

Jis gimė Suvalkijos kaime 
Paežeriuose 1858 metais, gruodžio 31 
dieną. Iš pat mažens Vincas buvo 
darbštus ir gabus vaikas. Po pradinės 
mokyklos, Kudirkos tėvas leido jį, į 
gimnaziją Marijampolėje. Eidamas 
aukštesnįjį mokslą, Kudirka 
pakliuvo tarp sulenkėjusių draugų ir 
pats tapo toks „išsigimėlis”, kad, 
giminėms ar tėvams atvažiavus jo 
aplankyti, Kudirka saugoj osi 
draugų, kad neišgirstų jų su ar
timaisiais lietuviškai kalbant.

Išėjęs šešias klases, Kudirka 
įstojo į kunigų seminariją, bet, 
neturėdamas pašaukimo, po dviejų 
metų ją apleido. Išvyko studijuoti į 
Varšuvos universitetą. Beveik per 
ištisus mokslo metus Kudirka 
brangino vien tą, kas buvo lenkiška.

Bet viduryje Vinco studijų atsitiko 
didelis perversmas — jis tapo 
lietuviu.

Jau devyniolikto šimtmečio gale 
buvo lietuvių, kurie kovojo dėl 
lietuvybės. Kudirkai į rankas 
pakliuvo vienas iš pirmųjų „Aušros” 
laikraščio numerių. Tame laikraštyje 
kilniau buvo aprašyta Lietuvos 
praeitis. Laikraštis taip paveikė 
Kudirką, kad jis gailiai apsiverkė.
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Nuo to laiko prisiekė visomis jėgomis 
dirbti Lietuvos labui ir gerovei. Savo 
priesaikai liko labai ištikimas.

Vincas Kudirka, matydamas, kad 
iš svetimų tautų pagalbos nėra, 
pradėjo visokiais būdais savo 
tautiečius raginti vienytis ir išlaisvinti 
Lietuvą iš caro priespaudos. Jis 
padėjo knygnešiams įnešti Vokietijo
je spausdintas lietuviškas knygas, 
laikraščius ir maldaknyges, įsteigė 
antrą tautinio atgimimo lietuvišką 
laikraštį „Varpą”, rašė straipsnius 
parodydamas, kaip rusų valdžia 
išnaudojo ir niekino lietuvių tautą.

Vinco Kudirkos energija ir jo 
plunksna tapo Lietuvos atbudimo 
priemonėmis. Kudirka mokė ir rodė 
lietuviams viską, kas yra kilnu ir 
dora, tautiška ir brangu, 
krikščioniška ir gera. Rašė 
eilėraščius, kurie budino lietuvišką 
dvasią iš miego, mokė gyvenime 
siekti idealų ir dirbti artimo naudai.

Vienas jo eilėraščių, kurį 
kiekvienas lietuvis žino ir brangina, 
kuris tapo mūsų tautos atgimimo 
simboliu, yra Lietuvos Himnas. Nors 

Vincas Kudirka nesulaukė Lietuvos 
nepriklausomybės ir mirė 1899 
metais džiovos parblokštas, be jo 
kovos ir raginimo lietuviams atbusti 
ir atsikelti iš sulenkėjimo ar surusė- 
jimo įtakos, abejotina, ar Lietuva 
būtų pasiruošusi ir sugebėjusi 1918 
metais fiziniai ir dvasiniai kovoti už 
nepriklausomybę ir tą kovą laimėti.

Ką Kudirka mokėjo ir galėjo:
Kudirka mokėjo gražiai piešti, 

gražiai dainuoti, nepaprastai 
įspūdingai lietuviškai pasakoti 
pasakas; pradžios mokykloje buvo 
pirmu mokiniu, gimnazijoje, vienu iš 
geriausių; jis griežė smuiku; jau 
septintoje klasėje leido humoro 
laikraštėlį; jis buvo medicinos 
daktaras; jis kūrė smulkius muzikos 
dalykėlius, pirmasis harmonizavo 
lietuvių liaudies dainas; jis vertė 
visuotinos literatūros dalykus į 
lietuvių kalbą. Daug, daug daugiau 
apie Kudirką galima rasti Lietuvių 
Enciklopedijoje, XIII tome, 278-285 
psl. ir kitur.

Kudirkos raštai:
Vincas Kudirka rašė ir poeziją ir 

beletristiką. Lietuvos himnas buvo 
parašytas prieš 90 metų — 1898 
rugsėjo 15 d. Kiti jo eilėraščiai — 
Varpas (Kelkite, kelkite, kelkite, 
kelkite . . .), Labora (Kol jaunas, o 
broli, sėk pasėlio grūdus ir dirvos 
nepleiski! . . .), Ne tas yra didis (Jei 
audra ištikus verstų stulpą 
vieną . . .). Šie eilėraščiai ir kiti 
surinkti „Laisvės Valandose”.

Kudirka parašė ir satyrų: 
Viršininkas, Lietuvos tilto at
siminimai, Cenzūros klausimu, 
Vilkai ir kt.

Paminklas Kudirkos Naumiestyje

Paminklas ant kapo. Naktį rusų 
žandarai nukapojo Lietuvos himno 
žodžius.

Paminklas Chicagoje

>OC-OC:OCxX>0<XXXX:-iXXX'
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LIETUVOS AUGALŲ ŽODYNĖLIS

Garšva

gluosnis — willow
baltasis — white willow 
dvispalvis — glaucous willow 
gulsčiasis — creek willow 
juodasis — black willow 
krantinis — peach-leaf willow, almond willow 
melynlapfs — myrtleleaf willow 
purpurinis — basket willow 
trapusis — crack willow

gluosvė — pinesap, Indian-pipe 
godas — bugloss 
godulis — small bugloss 
gražgarstė — charlock 
griežtis (rapsas) swede, Swedish turnip 

grikis — buckwheat 
grindelija — gumweed 
gudobelė — hawthron 
gumbenė — Jerusalem sage 
guoba — elm 

kalninė — mountain elm 
gvaizdė — leadwort 
gvazdikas — pink

gauruotasis — Deptford pink 
ieva — European bird cherry 
ilgalūpė — coral-root 
jonažolė — St.-John’s-wort,^oatweed 
jonpapartis — ostrich fern 
jovaras (platanlapis klevas) — sycamore 
judra — f lase flax maple
juodalksnis — European black alder 
juodgalvė — selfheal, heal-all 
juodžplė — baneberry, cohosh 
juozažolė — hyssop 
jūrasmiltė — clappertonia, honckenya 
jurginas — dahlia 
kadagys — juniper

paprastasis — dwarf juniper 
kalendra — coriander 
kalkenė — cow-herb, cow-cockle 
kalnarūtė — lady fern 
kalpokė — scullcap 
kanapė — hemp 
kardažolė — Sctoch thistle 
kardelis gladiolus 
karklas — willow 
karklavijas — bittersweet nightshade 
karpažolė — spurge 
karšulis — teasel 
kartelė cardamine, bitter cress 
kaštonas — chestnut 
katilėlis — bellflower, bluebell

katpėdė — pussytoes 
katuogė — cat-berry 
katžolė — cat-berry 
katžolė — catnip 
kaulenis — firethorn 
kelerija — jundegrass 
kemeras — joe-pye-weed 
kėnis — fir 
kežys — corn spurry 
kiaulauogė — nightshade 
kiauluogė — bearberry 

kiaulpienė — dandelion 
kietagrūdis — corn gromwell 
kietavarpė — crested dogtail 
kietis — wormwood, sage

kartusis — absinthe wormwood 
paprastasis — mugwort 

kiškiagrikis — wood rush 
kiškiakopūstis — wood-sorrel 
klevas — maple 
klevas platanlapis (jovaras) 
kmynas — caraway 
kochija — kochia 
konringija — hare’s-ear mustard 
kopūstas — cabbage 
kosmėja — cosmos 
krapas — dill-weed 
kraujažolė — yarrow 
kregždūnė — swallowwort

kreisvė — hawksbeard 
kriaušė — pear
kriaušlapė — Wintergreen
krienas — horseradish
kryklė (aitrioji slyva) — bullace plum
krūmsargė — bladder campion
krune — cleaver
kukmedis — yew
kukurūzas — corn
kulenis (kūlingė)
kūlingė (kulenis)
kulkšnė — milk-vetch
kūpolis — cow-wheat
kvietys — wheat
laiškenis — mercury
takišius — tickseed-sunflower

pelkinis — bur-marigold, sticktight 
triskiantis — European (trifid) beggar-tick

Kraujažolė
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laksva — adder’s mouth 
lanksva — spirea, meadowsweet 
lazdynas — hazelnut 
lelija — lily 
lendrūnas — pinegrass, reedgrass 
lęšis — lentil 
levistikas (gelsvė) 
liaudiga — motherwort 
liepa — linden, basswood 
linas — flax 
linažolė — butter-and-eggs, 

toadlfax, wild snap- dragon 
linėja — twinflower, partridgeberry 
linokė — dwarf snapdragon 
lipikas — bedstraw 
liucerna — medick 
liūnsargė — spike-grass 
lobelija — lobelia 
lubinas — lupine 
lūgnė — pond-lily 
machorka — makhorca 
maludė — hemlock-parsley 
mandrauninkė — grass-of-parnassus 
marenikė — pipsissewa 
margainis — molk thistle 
mauda — poison hemlock 
maumeids — larch, tamarack 
mažuolė — lady's-mantle 
medetka — calendula 
medlieva — juneberry 
medutė — wild lily-of-the-valley 
meldas — rush 
mėlynė — blueberry 
melžolė — woad 
menuva — purslane 
meškauogė — bearberry 
meškytė — snowberry 
mėta — mint

dirvinė — wild mint 
miškinė — European horsemint 
vandeninė — water mint 

miežis — barley 
miglė — bluegrass 
miltinaitė — hoary alyssum 
moliūgas — pumpkin 
monažolė — manna grass 
moka — carrot 
morkvenė — wild carrot 
motiejukas — timothy 
naktišiedė — catchfly 
nakviša — evening primrose 
narytžolė — rush 
nažlaitė — violet

dirvinė — field violet

nemiršėlė — forget-me-not 
nendrė— reed 
notra — woundwort 
notrelė — dead-nettle 

apskritplapė — henbit 
baltažiedė — white dead-nettle 
raudonžiedė — purple 

(red) dead-nettle 
nuokana — water-hemlock 
obelis — apple 
ožekšnis — staff-tree, spindle-tree 
ožerškis — matrimony-vine, box-thorn 
ožkabarzdis — horsetail 
ožkarožė — willow-herb
ožrožė — fireweed, great willow-herb 
pakalnutė — lily-of-the-valley 
Palemonas — Jacob-'s-ladder 
palėpštis — Scotch broom 
pankolis — fennel

papartis — fern 
papliauška — arrow-head 
pastarnokas — parsnip 
pašiaušėlis — foxtail 
pasuolė — shepherd’s cress 
pataisas — club moss

dirvinis — groud-pine 
patvenis ■— col umbo 
pelėžirnis — vetchling 
pelynas — absinthe wormwood 
pentinius (raguolis) — larkspur 
perkūnropė — houseleek 
perluotis — kidney-vetch 
petražolė — parsley 
pienažolė — sea milk-wort 
pienė — sow-thistle 
pikulė — hedge mustard 
piliarožė — marsh-mallow 
pipirlapė — wild ginger
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VAIKŲ ZOOLOGIJOS 
SODELYJE

Jeigu nesame pratę prie įvairių 
gyvulių ir žvėrelių, kartais jų 
bijome arba nežinome, kaip elgtis. 
Dauguma zoologijos sodų bei kitų 
šeimoms skirtų sodybų turi mažąjį 
zoologijos sodą su labai jaukiais ir 
labiau pažįstamais gyvūnais.

Jeigu ožka greitai susidraugau
ja, . ji norės savo kakta svečią 
pastumti! Jei nori su ožka 
susidraugauti, paglostęs truputį 
kaktą paspausk. Prie visų gyvulėlių 
negalima staigiai judėti, 
triukšmauti ir švaistytis. Jie 
jautrūs garsams, judesiams — ir 
nevisada supranta lietuviškai.

Dailioji lama yra kupranugarių 
giminė. Visi žino, . kad 
kupranugariai užsispyrę, bet layaa 
šiek tiek ramesnė. Tik niekad 
negali atspėti, ką Pietų Amerikos 
lama galvoja. Visada pirma švelniai 
palgostome, duodame pauostyti 
ranką, kol geriau susipažįstame.

Dramblys yra jaukus ir 
draugiškas — bet sveria tiek, kiek 
sunkvežimis ar namas. Todėl prie 
dramblių labai saugo'mės. Žiūrime, 
kur kojas dedame net tada, kada 
drambliukas mažas — kątik gimęs 
dramblys sveria daugiau negu 
septyni vaikai, kurie lanko pradžios 
mokyklą.

Jeigu nežinome, kokius dantis 
gyvulys turi, paprastai ranką 
laikome atviru delnu, suglaustais 
pirštais. Tada gyvuliui sunkiau 
pirštus nukąsti. Jei arkliui 
duodhme cukraus gabalą, dedame į 
atvirą delną. Karvės dantys 
kitokie, netiek reikia saugotis.

Nuotraukos Te r e s ė s
Meiluvienės.
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GYVYBE GELBĖTI
SAUGIAU BE 
DRABUŽIŲ!

Jeigu reikia skubiai į vandenį 
šokti išsigandusio žmogaus ramin
ti ar gelbėti, niekad nešokstama į 
vandenį apsirengus. Drabužiai 
gelbėtoją apsunkina. Daugiau 
galimybių padėti, jeigu gelbstan- 
tysis šlapių drabužių neapsunkin
tas.

Visada žiūrėti į pavojun 
patekusį asmenį — nenuleisti akių! 
(Žaidimuose skautai išmoksta 
greitai nusirengti, kad bėdai ištikus 
nesiblaškytų). Numesti batus, 
marškinius nusivilkti ir dantyse 
laikyti (jie bus reikalingi). Kelnes 
nuleisti.

Į vandenį gelbėtojas niekad 
neneria, o šoka — nevisada žin

omą, koks dugnas ežere ar upėje. 
Be to, visada reikia skystantį 
matyti, į jį ar ją žiūrėti.

Dažnai žmogų galima ištraukti, 
kai laikosi marškinių. Tada mažiau 
pavojaus išsigandusiam gelbėtoją 
prie savęs pritraukti ir suspausti.

TĖVIŠKĖS LAUKUOSE

Dūzgia kamanė, 
dūzgia bitelė, 
po pūdymėlį, 
po pievą žalią.

Žiedas prie žiedo, 
kekė prie kekės — 
laša nektaras, 
skraido plaštakės . . .

Saulė skandina 
spindulių jūroj 
laukus ir pievas — 
kur tik pažiūri . . .

Toli, ten, toli, 
miškas pamėlęs, 
vilnys Šventosios 
ritas į smėlį . . .

Žiedai rausvieji, 
dangaus mėlynė, 
upės sidabras 
čia susipynė.

Nieko gražesnio 
nėra pasauly, 
kai tėviškėlę 
bučiuoja saulė.

v.s. Bronius Žalys
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DEŠIMT SAUGUMO
TAISYKLIŲ
LAIVELYJE

1. Kaip ir automobilyje, taip ir 
plaukiant laiveliu alkoholiniai 
gėrimai yra ^pavojingi. Vandeniu 
plaukinėkime „sausi".

2. Laivelyje judama atsargiai, 
lėtai. Kai pradedama tyčia siūbuoti, 
galima apsiversti.

5. Sėdėti laivelyje, savo vietoje.
3. Svarbu žinoti, koks Jeigu kas atsisėda ant krašto, laivo

numatomas tai dienai oras. Jeigu 
vėjas stiprus, žaibuoja ar bangos 
didelės — atsargiai.

4. Visi keliautojai turėtų mokyti 
plaukti. Visi užsideda gelbėjimosi 
liemenes, kurios sąmonę praradusį 
asmenį palaiko su veidu virš 
vandens. 80-tyje nuošimčių 
nelaimių laivu plaukiantieji 
liemenės nenešiojo.

priekio ar kitaip, gali įkristi, būti 
laivo kraštu, propeleriu ar kitaip 
sužeistas.

6. Jeigu yra šalta ore ar 
vandenyje, žmogus pradeda 
drebėti. Tai ženklas, kad kūno 
temperatūra krinta. Reikia šiltai 
apsirengti ar tokį žmogų šiltai 
įvynioti. Kiti pavojaus ženklai yra 
neaiški kalba, silpnumas, 
nuovargis, snaudulys, silpnas šir
dies plakimas, dažnas kvėpavimas.

7. Motorų jėga paprastai 
nusakyta laivelio dokumentuose. 
Niekad nepritaisomas perstiprus 
variklis, nes tada gyvybei pavojus.

8.. Visi buriuotojai ir jūreiviai 
žino, kad laivelis gali apvirsti. 
Todėl visada liemens nešioja ir turi 
kitas valdžios įstatymų reikalau
jamas įrangas (pvz. sėdynes). Jei 
apvirsta, laikytis laivo — nepalikti.

9. Motoriniai laiveliai kelią 
užleidžia irkliniams ir būriniams 
laiveliams. Kiekvienai rūšiai 
laivelių yra taisyklės.

10. Svoris daug reiškia. Laively
je tik tiek žmonių, kiek saugu vežti. 
Taip pat ir reikmenų ar kito turto 
kiekis pritaikytas laiveliui.

PRIE UGNIES — 
ATSARGIAI!

Apie nuolat kūrenamą ugnį 
paliekame apie 3 metrų (10 pėdų) 
skersmens tuščią plotą, nukeldami 
velėną, lapus. Malkų krūvą, 
šiukšlių dėžes ir kitus degamus 
daiktus nukeltame už apsaugos 
rato.. Po iškylos ar stovyklos 
sudedame velėną į savo vietą.

Degtukai visada perlaužiami. 
Gerai ir vandeniu užgesinti.

Kai gesiname ugnį vandeniu, 
lauželį pamažu aptaškome 
(nepijame viso kibiro iš karto). 
Tada pagaliu ar įrankiu 
išskleidžiame nuodėgulius bei žari
jas — ir vėl pašlakštome. Jeigu 
reikia, vėl pakartojame viską. 
Laužavietę galinta apleisti tik tada, 

kai rankomis nejaučiama karščio ir 
garai nebegaruoja, niekas 
nerūksta.

Kai ugnį be vandens gesiname, 
išsklaidome nuodėgulius ir žarijas. 
Pagaliu nukrapštome žarijas nuo 
didesnių malkų. Viską uždengiame 
smėliu, žeme ar moliu. Užbaigę 
patikriname rankomis, kad būtų 
šalta ir nėra jokių dūmų.
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GELEŽINIS VILKAS

Geležinis vilkas kilo iš Gedimino 
sapno apie Vilniaus įkūrimą, jau 
prieš 600 metų’. Vilko staugimas 
reiškė Vilniaus garbę ir dydį. Čia 
vilko aprašymas ne Geležinio, bet 
paprasto, vilko.

Savo išvaizda ir dydžiu vilkas 
primena didelį šunį. Vilko galva yra 
didelė, pailga, o jo snukis, taip pat 
pailgas, baigiasi didžiuliais nasrais, iš 
naminio šuns, turi apskritus vyzdžius 
ir naktį, tamsoje, miško glūdumoj 
žėri kaip žarijos. Jau iš akių matosi jų 
savininko būdas: jos kupinos 
neapykantos visiems ir . pykčio. 
Galvos kaulai stiprūs, kaklas neilgas, 
bet stiprus.

Liemuo ilgas, pilvo srityje 
perkaręs, įtrauktas. Krūtinė stipri ir 
plati. Kojos ilgos, tvirtos ir sausos, 
yra plačiai sustatytos. Kiekviena koja 
turi po penkis pirštus, kurių 
kiekvienas turi tvirtų nagų. Neprityrę 
asmenys neatskiria šuns ir vilko 
pėdų, bet žinant, kad vilko nagai 
lenkti į vidų, ne taip sunku.

Užpakalis yra žemesnis už pečius. 
Vilko uodega yra plati ir papurusi, 
beveik visuomet nuleista. Visas 
kūnas yra apaugęs storais ir 
pasišiaušusiais plaukais, kurių spalva 
žiemų pilkšvai gelsva, o vasarų — 
rausvai pilka. Papilvė ir kakta 
balkšvai pilkos; snukyje pasitaiko ir 
juodų plaukų, skruostai gelsvi, o per 
nugarų eina juodas dryžas. Juo toliau 
į šiaurę, juo daugiau plaukai šviesėja, 
o į pietus, jo spalva tamsesnė. (Iš S A). 
Bd.

Vilkai
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SKAUTO IR SKAUTĖS 
PARAŠAS

Visi žinome, kad kunigaikščiai 
pasirašydavo ne vardais ir 
pavardėmis, o antspaudais. Skautai 
turi panašų paprotį — savo 
raštelius, kelionės ženklus ar 
darbelius pažymėti savo skilties 
simboliu — ženklu.

Kiekvienas skautas skiltyje 
nupiešia tą patį paprastą ir lengvai 
atskiriamą ženklą. Skiltis sutaria, 
kaip ir kur pažymės kokį kitą 
išskiriamą raidę, ženklą ar skaičių, 
kad visi skilties nariai žinotų, kuris 
narys pasirašė.

Pavyzdžiui, Toronto skautės 
gali vienoje vietoje prirašyti T. 
Arba jeigu toje pačioje vietovėje dvi 
skiltys tuo pačiu vardu, parašyti 
draugovės vardą ar inicialą, pvz. 
„š" — Šarūno draugovė. Kaip 
atskirti skautus?

Kartais skiltys sutaria, koks bus 
kiekvieno „numeris". Pvz., 
skiljininkas yra nr. 1/ 
paskiltininkas — nr. 2, o kiti — 
pagal įstojimo į skiltį eilę. Arba 
savo vardo ar pavardės inicialais, 
pirmosiomis raidėmis.

BERN. BRAZDŽIONIS

Gimė 1907 m. vasario 2 d.

LIETUVA IŠ TOLO

Mylėsi Lietuvą iš tolo 
Visa širdim, visais jausmais, — 
Iš tolo meilė neparpuola 
Po balto marmuro namais.

Iš tolo ją kaip laimę šauksi 
Aušroj ir sutemų sapnuos, 
O ji praskrisdama kaip paukštė 
Tik skaudų ilgesį dainuos.

Regėsi ją kaip saulę skaisčią, 
Kaip kūdikio šventi sapnai, 
O ji gal vergės pančiuos vaikščios 
Ir slėgs ją sielvarto kalnai.

Tik ji tau bus saldi paguoda, 
Tik ji tau bus širdy gyva, — 
Balta baltųjų vyšnių soduos 
Senolių žemė Lietuva.

1944. VI 1.20.

B. Brazdžionis 
Iš „Poezijos Pilnatis"

.12
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MALDA
Skaityta šv. Mišių metu Skautininkių,-ų suvažiavime 

Toronte, Kanadoje, 1986.1V.13.

Balys Gaidžiūnas

Ten amžiais gintos Nemuno šalies šventovės, 
Tenai piliakalniai, mūs kryžiai, mūs smūtkeliai, 
Dabar vergijos virvėm surišta tikrovė — 
Padėk mums, Viešpatie, išeit į laisvės kelią!

Išmokyk mus vienybės, duok jėgų rytojui, 
Palaimink tuos, kuriuos sunki tremtis išskyrė 
O mes po darbo ir maldos kasdien kartosim:
Ten mūsų žemė, mūs namai, mūsų tėvynė!

* * *

Viešpatie, laimink mus visus, šio Sąskrydžio dalyvius, 
kad mūsų darbai būtų verti Tavęs ir mūsų jaunosios 
kartos — sesių skaučių ir brolių skautų.

Viešpatie, suteik mums supratimo ir stiprybės išlikti 
ištikimiems mūsų tėvų žemei.

Viešpatie, laimink mūsų jaunimą, įdiek jam Dievo, 
Tėvynės ir Artimo meilės atsakomybę. Ir saugok, kad jis 
nepaklystų tarp svetimųjų.

Viešpatie, suteik mūsų sesėms ir broliams Lietuvoje 
stiprybės ištęsėti vergiją ir išvesti Lietuvą j laisvės dienas.

Viešpatie, prisimink skautes ir skautus, jau amžinai 
iškeliavusius namo ir suteik jiems amžiną laimę danguje.

Viešpatie, išklausyk mūsų ir mūsų tautos maldų, 
švenčiant 600 metų sukaktį ir išpažįstant katalikybės 
tikėjimą mūsų širdyse.

Viešpatie, padėk mums visiems sąžiningai atlikti visas 
apsiimtas pareigas.

Amen.

DIRBANT KARTU
Aš nebijau Jums priminti, kad 

skautybė yra žaidimas! Baden- 
Powellis dažnai tą kartodavo ir 
pabrėždavo. Sausio (1931 m.) 
„Scouter”- jis rašė: skautybė yra 
linksmas žaidimas lauke, kuriame 
berniukai ir augamieji gali kartu 
pagyventi kaip jaunesni ir vyresni 
broliai, įgydami sveikatos, laimės, 
rankų miklumo ir naudingumo.”

Be to, tai yra Žaidimas kuriame 
mes skautų vadovai savu noru 
dalyvaujame. Niekas mūsų 
neprivertė to daruti. Mes jį žaidžiam, 
nes jis mums patinka. Ir tas, kad mes 
pasirinkome šį žaidimą, mus 
priverčia jį žaisti taisyklingai, išmokti 
taisykles ir jų laikytis: prisidėti kiek 
galime prie žaidimo gerovės ir 
plitimo. Mūsų laisvu noru sutikimas 
mus ypatingai įpareigoja to kartais 
kaikurie mūsų draugai žaidimo 
žaidėjai nesuprato praeityje.

Kiekvienas žaidimas, nežiūrint 
koks, reikalauja tam tikrų žaidėjų 
ypatybių. Šitos ypatybės yra dviejų 
sričių — žinios ir veiklumas.

Žinios

Pirma, žaidėjas turi suprasti 
žaidimo prasmę, kokie jo tikslai, ir 
kokiu būdu suvedami rezultatai. 
Kaipo vadovų, mūsų pareiga yra 
skautybės tikslus tiksliai ir pilnai ir 
gerai išmokti. Su tomis žiniomis 
galima pasiruošti laimėjimui. Bent 
žinome kryptį, į kurią žaidžiam, ir 
kur yra pasiektinas dalykas.

Sekantis žaidėjo įpareigojimas 
yra išmokti žaidimo taisykles, kad jis 
savo pusės nepažeistų ar neapviltų.

1
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ATLANTO RAJONAS

Atlanto Rajono Vadovų-ių 
suvažiavime, balandžio 5 d. 
Treasure Valley, Paxton, Mass. 
Viso dalyvavo 27 vadovai iš Broli
jos ir Seserijos 8 vienetų.

Atlanto Rajono Vadeiva v.s.fil. 
A. Treinys LSS Tarybos Pirmijos Pir
mininkas v.s.fil. P. Molis, Brolijos 
Vyriausias skautininkas v.s.fil. K. 
Matonis.

Bet taisyklės yra tiktai žaidimo 
griaučiai, sustatyti iš anksčiau žaistų 
žaidimų patyrimo, pataisytų pagal 
naujų žaidimų reikalavimus ir 
aplinkybes. Žaidimo metodai dar 
svarbesni, ir skautų vadovas juos turi 
labai gerai išmokti prieš tai, kai jis 
pradeda tikėtis pasisekimo. 
Nežiūrint vadovo vaidmens žaidime, 
jis turi sužinoti ir suprasti skautų 
metodą bendrai, bet ypatingai 
metodus, kurie liečia tą grupę, kuriai 
jis vadovauja. Šio metodo pagrindai 
yra ,;Skautybė Berniukams”, 
„Skautų Vadovui”, ir tie papildyti šių 
knygų pagal šakas — „Wolf Cub’s 
Handbook”, „Rovertingto Success”, 
„Sea Scouting for Boys” ir pn. 
Žaidėjui gali užtrukti daug laiko 
pilnai suprasti teisingus žaidimo 
metodus, bet prieš pradėdamas

v.s.fil. K. Matonis, ps.fil. E. Meilus — 
Wore., Atl. Raj. vadeiva v.s.fil. A. 
Treinys, K. Česonis — Wash., ps. V. 
Jurgėla — Bost., s. ]. Beniūnas —Hartf.

s. S. Labutis — Atl. Raj. vadas — 
Hartf., ps. B. Naras — Wore., ps. A. 
Pranekevičius — Wore., LSS. Pirmijos 
Pirmininkas v.s.fil. P. Molis, s. M. 
Banevičius — Hartf., Brolijos V.S.,

s. ]. Markevičienė, ps. N. 
Pranekevičienė, Wore., ps. fil. L. Lauciūtė 
— Wash., ps. ]. Jankauskienė — N.Y., 
v.s.fil. G. Matonienė — N.]., v.s. R. 
Petrutienė — Wash., v.s. D. Surdėnienė

— Phil., ps.fil. D. Molytė — Wash., s. 
A. Katinienė — N.Y., ps.fil. J. 
Vidugirienė — Bost., v.s. G. Treinienė — 
Atl. Raj. vadeivė.

būdo mokslas yra reikalaingas geram 
skautavimui, bet būdo žinojimas, 
kad ir savo, sunkiai įgyjamas. Iš 
kiekvieno vadovo reikalaujama, kad 
jis pažintų visų savo vedamų žaidėjų 

žaisti, jis turėtų turėti gerą jų 
supratimą, kitaip šis jo žaidimas gali 
labai skirtis nuo skautybės.

Ir žaidėjas turi žinoti šį tą apie jo 
draugus žaidėjus. Būdo supratimas,

2
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būdą; jis negali tikėtis su jais 
taisyklingai žaisti, jeigu jis jų 
nepažįsta; be šių žinių jis negali 
tikėtis skautauti su pasisekimu.

Veiklumas

Ar mes triušiai ar zuikiai, mes visi 
bandome kuo geriau žaisti 
kiekviename žaidime, kuriame 
dalyvaujame. Y ra natūralu ir teisinga 
sumažinti mūsų klaidas ir ap
sirikimus, kad savo pusėje būtume 
pripažinti; šis noras mus verčia 
lavintis ir tobulėti.

Efektingas veiklumas skautybėje 
gali būti įgytas tik per sunkų darbą, 
kartu su mūsų natūraliais 
palinkimais. Mus vienas dalykas 
ramina — daug įvairių žmonių gali 
skautauti visiškai skirtingais būdais. 
Nežiūrint mūsų patyrimo gyvenime 
ir mūsų natūralių palinkimų, mes 
visada surasim skautybėje vietos 
žaisti pagal mūsų sugebėjimą ir 
patyrimą. Bet mes prie to turim šį tą 
pridėti.

Mums būtina išmokti, pastudi
juoti žaidimo teiroijas, skaityti jo 
aprašymus, literatūrą, jei tai 
įmanoma. Skautiška literatūra vis 
dauginasi ir jau susidarė gera krūva, 
bet yra tam tikri nurodymai, kurie 
mums padeda išrinkti mums 
tinkamos medžiagos.

Labai tinkamas būdas geram 
veiklumui įgyti yra pastudijuoti kitų 
žaidimo būdus — ir mes ne visada 
šitas priemones išnaudojame. 
Žiūrėdami į kitus mes galime 
pamatyti, kur nukldyome; mes 
pamatom žaidimo smulkmenas; mes 
galime įgyti daugiau patyrimo.

Tam tikras patyrimas reikalingas 
kiekvienam žaidimui. Yralabai daug 
būdų įgyti patyrimo skai 'avime — 
kaikurius jau minėjome. Jeigu 
norime žaidimą gerai žaisti, mes 
turime sąmoningai save išlavinti kiek 
galime ir panaudoti visas priemones, 
kurios mums padės žaidimą geriau 
žaisti. Mes neprarandame žaidimo 
džiaugsmo ir linksmumo, jeigu esam 
tam paruošti; mūsų linksmumas 
didėja kartu su laimėjimo 
galimybėm.

Skautininkių skyriaus va(lėja L. 
Milukienė pristato simpoziumo 
dalyves: iš k. į deš. R. Žilinskienė, D. 
Bylaitienė ir J, Taorienė.

SKAUTUOS VADOVŲ 
SĄSKRYDIS

Nuotraukos V. Bacevičiaus

Ir paties žaidimo žaidimas turėtų 
padėti žaidimą geriau žaisti, bet tik 
jeigu mes nusistatę įgyti reikalingų 
žinių. Taigi, paties skautybės 
žaidimo žaidimas turėtų daugiausia 
prisidėti prie geresnio žaidimo, jeigu 
mes tam pasiruošę.

Neprašok pro šalį

Bet reikia įspėti: turime saugotis 
persilavinimo, persižaidimo, kurie 
gali baigtis žaidimo susenėjimu ir 
sustabdyti jo efektingumą bei 
plėtimąsį. Persilavinimas reiškia 
neteisingą lavinimo panaudojimą ir 
rėmimąsi vien tik žiniomis kaip 
žaidimą žaisti. Lavinimas yra tiek 
naudingas, kiek jis išjudina skautų 
vadovo vaizduotę ir padeda jam 
žaisti toliau su daugiau patyrimo ir 
galimybių laimėti. Jeigu lavinimas 
žudo žaidėjo individualumą, tai 
lavinimas gali būti labai pavojingas.

Tuo pačiu, jeigu perdaug 
žaidžiame skautavimo žaidimą, es
ame pavojuje ir galime save pažeisti 
bei sustabdyti ar sugadinti žaidimą.

v.s. V. Morkūnui gėlių puokštę 
įteikia ps. V. Senkuvienė.

Skautybės žaidimas yra 
pasiruošimas gyvenimo žaidimui. 
Kiekvienas skautų vadovas turi 
tvarkingai žaisti gyvenimo žaidime. 
Jeigu jis nori turėti pasisekimo 
skautybės žaidime, jis turi turėti kitn
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interesų, m vien tik skautybę. Jis turi 
Surišti skafltybę su gyvenimu tokiu, 
koks jis ysa, ir ne su kokia utopija 
(Idealiu pasauliu), kuri yra labai toli 
nuo šių dienų gyvenimo.

Darbas kartu

Skautybė yra žaidimas kartu — 
būriais. Būrio pasisekimas žaidime 
pareina ne vien tik nuo patyrimo ir 
žinių, bet ir nuo bendradarbiavimo, 
drausmės ir vadovavimo.

Bendradarbiavimas

Žaidėjų būrys, kurio nariai 
žaidžia kartu ir kuris turi bendrą 
grupės jausmą, gali pasiekti daugiau 
pasisekimo negu būrys, kurio nariai 
kaipo atskiri žaidėjai yra geresni 
žaidėjai, bet neišmoko žaidimo kartu 
meno. Kad skautybė pasisektų 
vietovėje, valstybėje ar plačiame 
pasaulyje, visi vadai turime išmokti 
žaisti kartu. Mūsų žaidime yra vietos 
indivudalybei, bet tas turi būti 
reguliuojama kitų žaidėjų 
reikalavimais. Skautybėje niekas 
negali pats vienas lošti; tai daruti yra 
prieš skauto įstatus, 
pasisekimas pasiekiamas vien kartu 
žaidžiant

Tinkamas bendradarbiavimas ir 
sugyvenimas gali būti pasiekiamas 
tik jeigu kiekviena žaidėjas žaidžia 
savo jdalį būryje. Čia ir įeina 
kiekvieno gabumai. Kaikurieiš mūsų 
geriausia gali užsiimti su vilkiukais, 
kiti su skautais, kiti su vyčiais, kiti su 
kitais skautų vadovais. Kreivos 
ambicijos neturi trukdyti mums 
sužinoti, kuri vieta mums daugiausia 
tinka. Jos neturi mus atitraukti nuo 
tos vietos išlaikymo ir mūsų 
tolimesnio tobulėjimo vaidmens toje 
vietoje.

Drausmė

Daug buvo rašyta apie drausmę 
skautų tarpe, bet be drausmės 
neįmanoma jokio žaidimo laimėti ar 
darbo atlikti. Mes skautų vadovai, 
kaip vilkiukai, turime pasiduoti kitų 
valiai, o ne pasiduoti savo valiai. Mes 

turime save išlavinti, kad būtume 
pavyzdžiu tiems, kuriems vadovau
jame.

Vadovavimas
Žaidime būrys gali būti net tiek 

savo kapitono paveiktas, kad jis 
iššauks paskutinias savo jėgas at
siliepdamas į jo užsidegimą ir 
raginimus. Asmeniškas vadovavimas 
yra pasisekiūio raktas skautybėje. 
Vyriausias Skautas mus visus įkvėpė 
praeityje, ir dar daar mus žaidime 
įkvepia. Mūsų, kaipo skautų vadovų, 
pareiga yra šį įkvėpimą ir užsidegimą 
kitiems perduoti. Kaip profesorius 
Jacks neseniai siūlė — ir tai 
darydamas jis kartojo kitų mintis ir 
patyrimus — kad prieš vedant reikia 
išmokti būti vedamam. Prieš mums 
vadovaujant, turime išmokti tarnauti 
ir parodyti, kad mes mokam sekti.

Bendradarbiavimas grupėje

Nežiūrint mūsų vaidmens 
skautybės žaidime ir nežiūrint koks 
vienetas mūsų būrį sudaro, visi mes 
turime suprasti, kad skautybės 
pasisekimas remiasi darbu kartu.

Vilkiukų būrelyje žaidimo grupę 
sudaro visas būrelis, jo vadovai yra 
būrelio vadovai. Vilkiukų būrelis, 
kaip mums sakyta, ir kaip mes 
žinom, turi būti viena linksma 
šeimynėlė.

Draugovėje, būriai susidaro iš 
skilčių, vedami skiltininkų. Siltys 
draugovėje surištos draugovės vadi- 
jos, ir draugininkas yra jų vadas. Yra 
skautų vadovo pareiga vadovavimo 
jausmą perduoti skiltininkams ir, 
kiek gulima, prisidėti prie skilties 
dvasios išlaikymo skiltyse.

Vyčių būrelyje visi vyčiai sudaro 
savo būrį, jiems vadovauja vyčių 
būrelio vadas. Vadovavimas, 
drausmė ir bendravimas neturi 
mažėti vien dėl to, kad susirt’ika 
vyresnio amžiaus žmonės. Šie trys 
dalykai pasidaro dar svarbesni 
augant, ir yra dar svarbesni kai 
skautybė ritaikoma kiekvieno 

gyvenime.

Bendradarbiavimas rajone

Rajone būrį sudaro visi tie, kurie 
rūpinasi skautybės gerove — skautai 
vadovai ir neskautai asmenys (tėvai ir 
pn.). Šis būrys įeina į žaidimo aikštę 
ir tikisi skautavimo žaidimą laimėti. 
Paprastai rajono vadeiva yra šio 
'būrio vadas ir, jeigu jo pusė didelė, 
jam padeda jo padėjėjai, patarėjai ir 
pan. Panašiai ir vietininkas/tun- 
tininkas gali rasti daug pagalbos 
pagelbinėse grupėse bei iš patarėjų, ir 
tuo būdu turėti daugiau laiko tikram 
savo būrio lavinimui ir būrio 
vadovavimui.

Kada kalbama apie rajono būrį 
žaidime, galime matyti, kaip svarbu 
pažinti mūsų draugus žaidėjus. Jau 
tai buvo minėta kalbant apie skautus, 
kuriems vadovaujame. Bet mes ir 
turėtume bandyti pažinti kitus 
skautų vadovus. Tai gali būti daug 
sunkiau, bet tai yra būtina, jei norime 
išlaikyti vienybę ir jeigu tikimės gero 
bendradarbiavimo.

Asmeninė dalis

Vyriausias Skautas visada mums 
sakė pažiūrėti į saulės akį, atsiminti, 
kad kiekviename žmoguje yra bent 
penki nuošimčiai gero. Mūsų 
natūralūs palinkimai mus veda prie 
kiekvieno žmogaus išnagrinėjimo ir 
badymo, prie kitų darbo neteisingo 
įvertinimo ir prie jų gerų pasekmių ar 
pasisekimo nepripažinimo.

Mūsų pareiga, kaipo skautų 
vadovų, yra pripažinti kitų gerus 
darbus, pritarti jų geriems darbams, 
pripažinti jų geras ypatybes. Ir tas 
liečia ne vien tik mūsų draugus 
vadovus, bet ir visus kitus skautus. 
Jeigu visi mūsų didelio būrio nariai 
galės vienas kitą suprasti ir įvertinti 
daugiau negu iki šiol, tai skautybės 
pasisekimas dvigubai tikresnis.

Ir šiame žaidime turime atsiminti, 
kad skautai yra patys svarbiausi. Yra 
mūsų yatinga privilegija, kad galime 
su jais kartu žaisti. Jie yra tie, kurie 
turi iš šio žaidimo gauti ypatingos 
laimės ir džiaugsmo ir gerų rezultatų.

(Iš „World Scouting”)

4

16



-STOVYKLINIAI ĮRENGIMAI

17



LIETUVOS DAILININKAI
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 1875 - 1911

kūrėją, kur muzika, sielos pergyvenimai ir 
psichologiniai pajautimai išreiškiami vaizdinėmis 
priemonėmis. Didieji kūrėjai nepasitenkina juos 
supančiu pasauliu, bet ieško naujų kelių ir būdų. Tarp 
darė ir Čiurlionis. Tačiau gamta visados liko ir turbūt 
liks kūrybinių polėkių įkvėpėja. Ir Čiurlionis stebėjo 
gamtą ir lyg dienoraštyje užrašė išgyventus įspūdžius. 
Iš nedaugelio užsilikusių gamtos užrašų čia matote

stebėjo gamtą ir iš jos sėmėsi įkvėpimo savo kūrybai.
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ATSPĖKIME ORĄ

Laumės juostą vakare jodo, kad 
lietingi debesys jau perslinko iš 
■vakarų į rytus — bus gražus oras. 
Vaivorykštė rytą , reiškia, kad 
lietingi debesys • dienos metu 

pasirodys. Rasos lašeliai rytą rodo 
ramią, sausą ir giedrią dieną, o 
vakarais sausa žolė be rasos reiškia 
debesuotą, tvankią ar vėjuotą 
naktj. Kuo didesnis žiedas apie 

mėnulį, tuo greičiau pasitaikys 
kritulių — lietaus ar sniego, nes 
žiedas yra apšviesti ledo gabaliukai 
atmosferoje.

Kai kartu matome saulę ir 
lietaus debesis, lietus greit praeis, 
netrukęs nei pusės valandos. 
Debesuotą naktį žemė mažiau 

atvėsta, nes debesys šilimą atspindi 
atgal žemėn, augmenija neatvėsta, 
nėra rasos. Jei rytą nėra rasos, gali 
lyti ar būti vėjuota. Aukšti, ilgi 

debesys rodo, kad bus stiprus vėjas 
ir audra už maždaug dviejų parų — 
48 vai.

Kai kregždės aukštai skraido, 
bus gražus oras. Orui prieš lėtų 
atvėsus, vabzdžiai jieško šiltesnio 
oro prie žemės, ir kregždės juos 
žemai gaudo — ateina lietus.

Jeigu neklausėme radijo 
pranešimų ar neįrengėme sau oro 
stoties, galime atspėti orą iškyloje, 

Milžiniški debesys atneša lietų, 
perkūniją. Prieš audrą oro 
spaudimas sumažėja, ir senos užgi- 
jusioS žaizdos, kartais ir -sąnariai 
pradeda skaudėti; kaip ir pataisyti 

stovykloje, kelionėje — ir. 
namuose! Prie piešinėlių reikėtų 
pridėti apie saulėlydį: jei saulė 

dantys. Lietingą orą nejučiomis 
nurodo ir stovyklautojai ar vaikai, 
būdami neramūs ir gyvesni.

leidžiasi šviesiai, baltomis ir 
gelsvomis spalvomis, lietus atsiras 
paros bėgyje.

15,
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HAMILTONAS

Hamiltono skaučių ir skautų 
vienetai Amerikos žemyne atsikūrė 
vieni iš pirmųjų — 1950 m. Pradžioje 
vyravo vyr. skautės ir vyčiai, vėliau 
įsijungė jaunesni ir „Širvintos” bei 
„Nemuno” tuntai skaičiumi didėjo. 
Buvo išvystyta stipri skautiška veikla 
skiltyse ir draugovėse, dalyvauta 
stovyklose, sąskrydžiuose. 
Stipriausia veikla, ypatingai „Širvin
tos” tunto reiškėsi 1965-1975 m. 
laikotarpyje. Mažėjant prieaugliui ir 
susidarius rimtam vadovų trūkumui 
teko abu tuntu sujungti į vieną mišrų 
vienetą — „Širvintos-Nemuno” 
tuntą. Tai įvyko 1980 m. Nors 
skaičiumi nedidelis vienetas, tačiau 
šiuo mėtų turi darbingą vyr. skaučių 
ir sk. vyčių branduolį, kurie pasiryžę 
skautiškos veiklos Hamiltone 
neapleisti ir netolimoje ateityje 
perimti vadovavimą.

1985 m. lapkričio 16 d. tuntas 
atšventė 35 m. veiklos sukaktį (5 m. 
kapo mišrus tuntas). Šventėje 
dalyvavo Vyriausia Skautininkė, v.s. 
S. Gedgaudienė, Kanados Ąjono 
vadeivė s. A. Baltakienė, vadeiva ps. 
A. Dailydė ir „Dainavos” viet. 
skautės,-ai su vadovu v.s. S. Ilgūnu, 
„Rambyno” skautai su tuntininku s. 
F. Mockų ir kitais vadovais. 
Išvakarėse buvo suruoštas 
linksmavakaris jauniesiems ir 
vakaronė vyresniems, kurios metu 
buvo maloniai ir produktyviai 
praleista valandėlė su Vyriausia 
Skautininke.. Sekmadienį dalyvauta 
pamaldose, o po to iškilmingos 
sueigos metu sveikino Vyriausia 
Skautitininke ir kiti atvykę vadovai. 
Tuntų veiklos apžvalga buvo pavaiz
duota skaidrėmis su komentarais. 
Šventė baigta vaišėmis, po kurių 
svečiai greitai išsiskirstė, nes laukė 
tolimas kelias. Skautiškas ačiū už 
atvykimą į mūsų sukakties minėjimą.

H H 4
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„Širvintos-Nemuno” tunto 35-erių 
metų sukakties proga paukštytė ir 
vilkiukas {teikia prisiminimui 
dovanėlę.

,,Širvintos-Nemuno" tunto 35-erių 
metų sukaktis. Prityrusios skautės-ai 
ir vyr. skautės, skautai vyčiai 
klausosi Vyriausios Skautininkės 
sveikinimų.

LSS AUSTRALIJOS 
RAJONE

3 ŽIDINIEČIAI
AUSTRALŲ 

DŽIAMBORĖJE

Kokio amžiaus bebūtų skautas 
jam džiamborė — kai[ 
mahometonui Meka ... N t 
stebuklai tad, jog sausio 4 d. rytą try 
nebe pirmos jaunystės židiniečiai - 
Balys, Viktoras ir Bronius — 
patraukė XIV-jo Australijos 
sąskrydžio vietovėn — Katarakta 
Skautų Parkan.

Kaip uniformuotus, pro vartus 
praleido be bilietų. Vikrūs 
australiokai sk. vyčiai tuoj visus 
apdalino stovyklos planais, be jų 
tikrai nesusigaudysi stovykloje 
vidutinio provincijos miesto dydžio, 
išsidriekusioje retais eukaliptais 
apaugusioje lygumoje. Sako čia 
įsikūrė 18,000 skautų ir vadovų.

Stabtelime prie Queenslando 
skautų pastovyklės vartų pirmai 
fotografijai. Kaip tyčia, prisistato 
pats kontingento vadovas, 
skautininkas Bill Brisbane, 
kviesdamas atsilankyti į pastovyklę. 
Bet mes skubame: norime visur 
pabūti, viską pamatyti, tad man
dagiai atsiprašę, Crabtree alėja, 
patraukiame į centrą . . . 
Automašinų nedaug, matyt, tik' 
būtiniausioms tarnyboms skirtos, bet 
pėsčiųjų, pėsčiųjų . . . minios 
plaukia į abi puses. Ypač daug 
atvyksta vilkiukų,’ mat, diena jiems 
skirta. Sutiktieji labai mandagūs --

Oagj Qup QuO QwP QwP QwP QvP QbP CM? <>

„Širvintos-Nemuno" tunto 35-erių 
metų sukaktis. Iš kairės / dešine: 
Vyriausia Skautininke v.s. , S. 
Gedgaudienė, pavaduotoja v.s. M. 
Vasiliauskienė, tuntininkė, v.s. D. 
Gutauskienė, Kan. Raj. Vadeiva ps. 
A. Dailydė ir komendante 
vyr.sk.v.skilt. A. Krivinskaitė.
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nespėjame atsakyti į sveikinimus (tai 
truko visą dieną — nežinia, ar mes 
buvome toki „gražūs”, ar mūsų 
uniformos taip skyrėsi, nes kai kas 
net paklausė iš kurios J. A. V. valstijos 
esame atvykę).

Sustojome prie Religinio Centro. 
Vidutinio amžiaus skautas, 
perskaitęs ant mūsų uniformų 
užrašą, kad mes esame lietuviai, 
prisistatė esąs amerikietis kapelionas 
(kun. Frank Basa) ir tuoj užklausė, 
gal mes pažįstame jo bičiulį, v.s. Vyt. 
Jokūbaitį. Draugystė užsimezgė kaip 
mat . . . Supažindino su dar vienu 
kapelionu — Ray Stevenson — ir 
abiejų lydimi apėjome visą centrą, 
apžiūrėjome čia rankdarbius, 
pasiklausėme TV ekranėlyje 
teikiamų paaiškinimų ir, padėkoję, 
keliavome toliau.

Dabar — gatvės ir aikštės, 
kuriomis ėjome, beveik sausakimšai 
prigužėję vilkiukų ir mes (o ypatingai 
ilgasis brolis Balys) atrodėme lyg 
guliverai nykštukų mieste. Gražūs, 
šviesiaplaukiai, brunetai, 
raudonplaukiai berniukai, vedami 
vadovų ar tėvų, nenustygsta vietoje 
— taip jiems viskas įdomu, taip 
neįprasta . . . Daugelis, kaip tikri, 
seni skautai, su kurpinėlėmis, iš kurių 
traukia limonado bonkutes ir buter
brodus., Vieną pastebėjau semiant 
ranka kelio dulkes ir pilant jas ant 
savo švarutėlio kaklaraiščio — 
turbūt, kad atrodytų, kaip senokai 
stovyklaujančio skauto šlipsas! . . .

Trumpai stabtelime prie 
užsiėmimams skirtų palapinių: radio, 
kompiuterių, elektronikos projektų, 
kur jaunieji gali išbandyti savo 
sugebėjimus ar juos „atrasti” savy
je .. . Čia ir parodėlės, tarptautinis 
draugystės centras, krautuvės, 
paštas, 5 bankai, pašto ženklų 
keitimo punktas, vienoje stovyklos 
pusėje, parengties stovyje, sustatytos 
ugniagesių mašinos ir — vyresnio 
amžiaus piliečiams — baras (taip, su 
alumi ir kitokiomis gėrybėmis . . .).

Susipažįstame su trim, vyresnio 
amžiaus sk. vyčiais iš Croydon’o, 
Vic. Pagirdę ištroškusius, mus nuv

edė prie vieno jaunesniesiems skirto 
vandens žaidimo — milžiniško 
plastikinio lovio, nutiesto į pakalnę, 
kurio dugnu leidžiama stiproka 
vandens srovė, o ja — vadovų 
priežiūroje — dešimtys berniukų 
„čiuožia” žemyn. Iš lovio srovė juos 
įmeta tiesiog į vandens baseiną, kad 
iš čia vėl, guma išklotu taku, grįžtų į 
viršų . . . Prie vartų vadovai 
reguliuoja įeinančių skaičių. Buvo 
pasiūlyta ir mums gultis į lovį. 
Atsakėme, kad gal kitą kartą! . . .

Diena jau ėjo vakarop. Vilkiukų 
būriai traukė į stovyklos arenos pusę, 
kur turėjo įvykti Didžiojo Kauksmo 
programa, žinoma, skirta 
vilkiukams.

O mes su maišais suvenyrų, 
skubėjome prie mašinos, paliktos 
kažkur, už poros kilometrų, kitame 
stovyklos pakraštyje.

B. Ž.

* * *

Su 16-tąja Pasaulio Skautų 
Džiamgobre, prasidės Australijos 
200-jų metų Jubiliejaus minėjimo 
programa.

Be jos, Australijos 200 m. minė
jimo proga įvyks dar du skautijai 
reikšmingi įvykiai: 1988 m. sausio 11-

Adelaide, S. A.

„Vilniaus” Tunto veikla jau kuris 
laikas kaip negalavo. Paskutiniu 
metu tuntininkė pranešė per 
„Adelaidės Lietuvių Žinias” (Nr. 5 — 
1986.3.9), kad „keturi jauni asmenys 
rūpinasi Adelaidėje atnaujinti ir 
toliau vystyti skautiškąją veiklą”: pi. 
Antanas Pocius, v.s.pl. Dana 
Baltutytė, pi. Linas Pocius ir prit.sk. 
Audra Milen.

Melbourne, Vic.

„Džiugo” Tunto metinė iškyla 
įvyko 1985.12.7, Yarra Bend vietovė
je. Jos metu pslfil. D. Čižauskaitė 
pravedė pašnekesį, tema — Meno 
istorija nuo seniausių iki dabartinių- 
laikų. Kitą pašnekesį — apie širdį — 

17 d.d. Pasaulio Skautų Konferen
cija Melburne ir, 1988 m. gruodžio 28 
— 1989 m. sausio 7 d.d. — Tarp
tautinis Skaučių Sąskrydis — Appin, 
N.S.W.

B.B.

DAR APIE 
STOVYKLAS 

AUSTRALIJOJE

Mus pasiekusiomis žiniomis 
šiemet metinę stovyklą tebuvo sur
engęs tik Melburno „Džiugo” tuntas. 

, Ji įvyko netoli Melburno esančiame 
Wonga Parke, sausio 4-? d.d. 
Stovykloje dalyvavo virš 40 brolių- 
sesių, vadovaujamų s.v.v. si. Algio 
Šimkaus. Pastovyklių vadovai — 
Seserijos — ps. fil. Loreta 
Čižauskaitė, Brolijos — Linas Šeikis. 
Virtuvę tvarkė v.s. Danutė 
Čižauskienė.

N.S.W. Egzilų Skautų Sąjungos 
(A.A.S.E.) metinis sąskrydis įvyko 
Colo River, N.S. W., vietovėje, sausio 
25-27 d.d. Dalyvavo apie70 skautųir 
skaučių iš latvių, estų, lietuvių, 
ukrainiečių ir vengrų vienetų. 
Lietuvių kontingentą sudarė 22 
asmenys.

pravedė v.s. J. Žitkevičienė. Iškylos 
metu vyko ir Melburno Skautininkų 
Ramovės sueiga.

„Džiugo” Tunto metinė stovykla 
įvyko Wonga Parke sausio 11-14 d.d.

Melburno Skautininkų Ramovės 
sueiga įvyko „Džiugo” Tunto 
stovyklos rajone, sausio 5 d. Jos metu 
ps. A. Vaitiekūnas papasakojo apie 
savo kelinę Europoje ir Amerikoje. 
Pašnekesį, apie dvasios ramybę, 
pravedė v.s. J. Žitkevičienė —jį sekė 
diskusijos. Ramovės skautininkai, 
paremdami Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo VI-jo Kongreso ruošą, 
nutarė kiekvienas paaukoti 1 dienos 
pragyvenimo išlaidas, tą dieną 
pabadaujant.

„Džiugo” Tuntas kovo 2 d. 
paminėjo savo Globėjo — šv.
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Kazimiero — šventę kovo 2 d. 
Organizuotai dalyvavo pamaldose 
šv. Jono bažnyčioje, kur talkino 
Mišių pravedime savo dvasios 
vadovui, s.fil. dr. P. Daukniui. 
Popiet Lietuvių Namuose įvykusioje 
tunto sueigoje, be kitų įdomybių, 
tuntintinko įsakymu paskirti dviejų 
naujų draugovių draugininkai: 
vilkiukų draugininku — ps. P. 
Kviecinskas, paukštyčių — ps. M. 
Špokevičienė. Prityrusio skauto 
įžodį davė Lukas Zdanius. Keli kiti 
broliai-sesės pakilo įvairiais 
patyrimo laipsniais. Sueiga baigta 
įdomiu laužu, pravestu ps. B. 
Prašmutaitės.

Sydney, N.S.W.

Sekanti rajoninė stovykla įvyks 
1987 m. pradžioje Sydnejaus 
apylinkėse. Rajoninės Stovyklos 
Organizacinio komiteto pirmininke 
paskirta s. M. Cox. Šiuo metu 
ieškoma stovyklavietė, sudaromas 
komitetas — rajoninės stovyklos 
vadija.

EGZILAI SKAUTAI

Viktorijos egzilai skautai (ES- 
GAV — Vic.) balandžio 11-13 d.d. 
ruošia stovyklų netoli Melburno — 
Sth. Morang. Dalyvaus 15-18 m. 
skautai-tės. Komitete „Džiugo” 
tuntų atstovauja Kristina Baškytė, 
Jonas Rukšėnas ir Vija Gaidelytė.

XIV-ji AUSTRALIJOS 
SKAUTŲ DŽIAMBORĖ

Apie 90 km. į pietus nuo Sydne
jaus yra Katarakto SL tutu Parkas.

Tai Australijos Skautų Sąjungos 
nuosavybė — nauja, didelė 
stovyklavietė. Jos plotas yra 160 
hektarų ir ji gali priglausti apie 
20,000 stovyklautojų. Stovyklavietė 
įsigyta su N.S.W. valdžios pagalba 
1983 m. Ši didžiulė stovyklavietė yra 
Wedderbum valstybiniame miške, 
netoli Katarakto užtvankos. 
Iškilmingai atidaryta 1985.5.15. Per 

kelius metus skautai telkė lėšas ir 
dirbo stovyklavietėje. Jiems į talkų 
atėjo kariuomenė, firmos, 
specialistai ir amatininkai, 
nutiesdami kelius, pravesdami 
vandentiekį, kanalizacijų, įvesdami 
elektrų ir kt.

XIV Australijos Skautų Džiam- 
borėvyko 1985.12.29-1986.1.9 d.d. Iš 
visų Australijos kampų autobusais, 
traukiniais ir lėktuvais susirinko apie 
16,000 skautų bei 2000 vadovų. 
Dalyvavo virš 400 užjūrio svečių — 
Britanijos, Fiji, Japonijos, Korėjos,

AUSTRALIJOJE PER KALĖDŲ

ATOSTOGAS 1987-1988

VI PASAULIO lietuviu jaunimo kongresas

VI. World Lithuanian Youth Congress

s.v.v.sl. Vytenis Šliogeris

Mums, vyresniesiems, rūpi, ir 
labai rūpi, jaunesnioji karta! ... Ir 
kaip nerūpės! .... Juk jie, mums 
pasitraukiant, turės užimti mūsų 
vietas — bendruomenėje, 
kultūriniame darbe, politinėje 
veikloje. Jie mūsų — lietuvių išeivių
— darbų tęsėjai: Tuo rūpinamės mes, 
tuo rūpinasi ir pats jaunimas. O tam 
turime gerų ženklų.

Mūsų jaunieji, Australijos 
Lietuvių . Jaunimo Sąjunga, šiuo 
metu yra šeimininkai-rengėjai VI-jo 
Pasaulio Jaunimo Kongreso, 
įvykstančio 1987-88 m. (Mums, kaip 
židiniečiams įdomus faktas — labai 
■didelis procentas šio kongreso 
organizatorių yra skautai-sk. vyčiai, 
vyr. skautės, skautininkai).

I- sis Jaunimo Kongresas įvyko 
1966 m. Šiaurės Amerikoje. Po to 
kongresai vyko kas 4 metai įvairiose 
pasaulio dalyse:

II- sis irgi vyko Šiaurės Amerikoje
— 1970 m.;

Nauru, N. Zelandijos, Nepalo, 
Solomono Salų ir J.A.V. skautų. 
Stovyklavietėje buvo įrengtas Tarp
tautinio Draugiškumo Centras.

Stovyklautojai naudojosi, 
gausiais patarnavimais ir 
patogumais: veikė ligonipė su pilna 
medicinos priūžiūra, ' pirmosios 
pagalbos punktai^ skautiškų 
reikmenų krautuvės, bankai, 
atgaivos krautuvėlės, telefc iai, 
stovyklos laikraštis ir paštas, įvairių 
tikybų centras.

III- sis — Pietų Amerikoje 
(Argentinoje, Urugvajuje ir Brazilijo
je — 1974 m.

IV- sis Europoje (Anglijoje,
Vokietijoje)— 1978 m.;

V- sis — J.A.V. ir Kanadoje — 
1982.

Australijoje ruošiamas VI-sis 
Pasaulio Jaunimo Kongresas 
prasidės 1987 m. gruodžio 17 d. 
Sydnejuje, po to persikels į Canberrų, 
Adelaidę ir užsibaigs 1988 sausio 10 
d. Melburne. Numatoma, kad 
kongrese dalyvaus 100-120 delegatų 
ir apie 300 užjūrio svečių. Tikimasi, 
kad Pietų Amerikos jaunimas atsiveš 
koncertinį vienetų.

Kongreso programoje — studijų 
dienos, seminarai ir vienos savaitės 
bendra stovykla Adelaidėje.

Sydnejuje įvyks kongreso 
atidarymas, kuris prasidės 
iškilmingomis pamaldomis St. 
Mary’s katedroje ir bus tęsiamas 
(greičiausia!) Regents’o viešbučio 
iškilmių salėje. Čia taip pat bus
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suruoštas koncertas, išvykos j gamtą 
ir vyks įvairūs subuvimai.

Visi kongreso parengimai vyks 
TIK lietuvių kalboje, tad jo dalyviai 
jau dabar susirūpinę lietuvių kalbos 
tobulinimu, nes ši (ne anglų, ne 
ispanų, ne prancūzų, ne vokiečių) 
kalba bus tas jungiantysis ryšys iš 
visų pasaulio kampų suskridusiems 
jauniesiems.

Kongreso ruošimui reikalinga 
nemažai lėšų. Į lėšų kėlimo vajų yra 
įsijungęs visas Australijos lietuvių 
jaunimas. Jau kuris laikas, kaip yra 
ruošiami visuomenei įvairūs 
parengimai — pramogos, koncertai, 
ieškoma aukotojų-mecenatų ir šios 
pastangos yra gana sėkmingos — 
lėšos kaupiasi! Bet kas svarbiausia— 
šie paruošiamieji darbai vienyja 
jaunimą — jie visi, drauge, dirba 
lietuviškoje, bendruomeninėje 
dvasioje. Tad kongreso tikslai jau 
dabar pildosi: jaunimas įsisąmoniną, 
kad jie yra lietuvių kilmės, garbingos 
lietuvių tautos ainiai, kad jie gali ir 
dabartinėse sąlygose dirbti Lietuvos 
naudai, gali išlaikyti lietucybę ir ją 
perduoti sekančiom kartom. 
Daugumas jaunimo Lietuvos nėra 
matę, todėl savo širdyse patys turi 
išauginti norą dirbti Lietuvai ir 
ieškoti jai laisvės kelių.

Buvo labai malonu girdėti, kad 
Sydnejaus Skautų Židinys Vasario 
16 d. sueigoje paaukojo $100.00 
Jaunimo Kongreso organizavimui. 
Reikia tikėtis, kad kongreso 
organizatoriai, lituviškasis jaunimas 
Australijoje, susilauks paramos ir iš 
pavienių židiniečių — finansais, 
darbu, gyvu skatinančiu žodžiu!

£,,Tėvvnės Židinys”)

CHICAGO

Yra tiktai vienas nekeičiamas tikslas 
visuose . amatuose ir darbuose — 
tarnauti žmonijai.

Q. Svett-Marden

! rtuanicos tunto (Chicago) 
tuntininkas s. C. Plačas
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TORONTO

Jūrų skautės ne tik buriuoja, bet ir 
Šauniai slidinėja. Nuotraukoje 
Toronto jūrų jaunė Katrytė Yanni 
smagioje žiemos iškyloje.

Toronto „Šatrijos" tunto jūrų 
skaučių „Baltijos" laivo sesės laukia 
svečių Kaziuko mugėje.

„Baltijos” laivo sesės, išpuošusios 
savo paviljoną jūriniais motyvais 
Kaziuko mugėje Toronte.

Kanados „Baltijos" laivo jūrų 
skautės pasiruošusios buriavimui. 

Laimingos Kanados „Baltijos”laivo 
sesės, davusios jūrų skaučių įžody Iš 
k. į d.: Diana Stungurytė, Zita 

Gurklytė, laivo globėja jps Elena 
Namikienė ir Dana Pdrgauskaitė..
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>. - X . 4į ALp(LKA)3083
ŠIAI 1986, Nr.5
7143 S
Chicago, IL 60629

Virtuvėje piaustomi kopūstai, kurie sumaišomi su 
raugintais ir verdami.

— Broli, pataupyk man pagraužti vieno kopūsto koją.

— Kokėl šiandien mėnulio tik pusė matosi?
— Antra pusė tikriausiai sugedo!

— Matai, čia tavo vardas, — sako vadovė, rodydama 
Rasai rasą.

— O kur tavo vardas, Audra?

Vieneto gerasis darbelis vaikų darželyje

.74 i!35
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