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KREIPIMASIS
Į LIETUVOS PILIEČIUS IR 

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĘ

1988 m. lapkričio 14 d. Vilniuje įsi
kūrė Lietuvos Skautų Sąjungos atkūri
mo štabas. Skautijos ugnis mūsų Tė
vynėje buvo užgesusi 48 metus, ta
čiau jos kaitra, šildžiusi daugelio jau
nuolių širdis, neišblėso. Mūsų skauti
jos veteranai išsaugojo ištikimybę šiai 
idėjai iki mūsų dienų.

Lietuvos Skautų Sąjunga atsikuria 
Tėvynėje jubiliejiniais metais. 1918 m 
lapkričio 1 d. mūsų amžinojoje sosti 
nėję Vilniuje įsikūrė pirmoji Lietuvos 
skautų skiltis. Mūsų Tėvynė ir mūsų 
skautija nuėjo nelengvą, ir saulėtai 
šviesų, ir tamsų kaip naktis 70 metų 
laikotarpį. Jį nuėjo garbingai.

Atkurdami Lietuvos Skautų Sąjun
gą, raginame jaunuomenę burtis į 
skautų skiltis ir draugoves visose Lie
tuvos vidurinėse, o akademinį jaunimą 
į Akademinį Skautų Sąjūdį .aukštosio
se mokyklose.

Kreipiamės į visus LSS narius, gy
venančius Lietuvoje, prašydami atsi
liepti ir savo patarimais bei veikla pri
sidėti prie Sąjungos atkūrimo.

Lietuvos Skautų Sąjungos atkūrimo 
štabas atliks organizacinį ir informaci
nį darbą iki LSS steigiamojo suvažia
vimo.

Registruoti įsikūrusius vienetus ir 
medžiagą darbui gauti prašome į šta

Kauno tuntai švenčia šv. Jurgio šventę 1935.

bo būstinę Adresas: Vilnius, S. Dau
kanto g. 5, Respublikiniai profsąjungų 
kultūros rūmai, 115 kab., tel. 61-28-52. 
Nuo 18.30 iki 23.00 valandos.

Atgimė Tėvynė, gimėme ir mes.
Metai išaugino skautiškas eiles;
Viską mes pašvęsim Lietuvai 

mielai,
Motina ji mūsų, o mes —

jos vaikai...
(Iš II Tautinės stovyklos 

1938 m. dainos)

BUDĖKIME!
LSS štabas

Išeivijos lietuviams skiriamas 
savaitinis laikraštis ’’Gimtasis 
kraštas” gruodžio mėn. 1-7 d. 
numeryje (1988-48) atspausdino 
kairėje matomą skelbimą. Ten 
pranešama, kad Vilniuje įsteigtas 
Lietuvos Skautų Sąjungos cen
tras. LSS steigiasi su Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio žinia ir 
parama. Sąjūdžio seime tarp kitų 
vėliavų buvo ir sena Seserijos 
vėliava.

Pagal turimas žinias, skautų ir 
skaučių būreliai organizuojasi 
įvairiose Lietuvos vietovėse ir 
pageidauja žinių bei leidinių apie 
skautybę ir skautavimą Lietuvoje 
dar yra buvusių skautininkų arba 
žmonių, kurie vaikystėje 
skautavo, tačiau sovietinė valdžia 
Lietuvos Skautų Sąjungą buvo 
uždraudusi netrukus po Lietuvos 
okupacijos 1940 birželio 15 d.

Taigi, nuo 1940 m. ligi dabar 
Lietuvoje nei skautų nei 
ateitininkų, nei kitų tradicinių 

.organizacijų nebuvo, tik viena - 
komjaunimo (komunistų 
jaunimo) organizacija. Dabar 
komunistų partijos laikraštyje 
’Tiesa” rašoma, kad nebūtina 
turėti tik vieną organizaciją 
jaunimui ir vaikams. Todėl šiuo 
metu buriasi be skautų dar 
gediminaičiai, jaunimo sąjunga ir 
kitos draugijos.

Per visus tuos beveik 50 metų į 
skautus panaši organizacija buvo 
’’pionieriai”, kurie nešiojo- 
raudoną kaklaraištį su baltais 
marškiniais. Jų šūkis - ’’Būk 
pasiryžęs”. Pionieriiai organizuo
ja stovyklas, žaidimus, rankdar
bius. Pionierių mintis, tačiau, ne 
pagal skauų ideologiją, o pagal 
komunistų partijos.

Kadangi išeivijoje Lietuvių 
Skautų Sąjunga per visus metus 
nuo atkūrimo 1945 m. Vakarų 
Europoje leidžia ’’Skautų aidą”, 
’’Mūsų Vytį” ir skautiškas knygas 
lietuvių kalba, šie visi leidiniai gali 
būti naudingi ir atsikuriantiems 
skautams ir skautėms ir 
akademikams Lietuvoje.
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SECRETARIAT OF STATE

Dear Mr. Molis, FBOM the vat.can. December 3, 1988

The Holy Father has directed me to acknowl
edge the kind letter which you sent to him on 
behalf of the Lithuanian Scouting Association.

His Holiness appreciates the sentiments 
which prompted this devoted gesture and he invokes 
upon you and all the Scouts the peace and joy 
of our Lord Jesus Christ. I also have the honor 
to convey his Apostolic Blessing.

Sincerely yours,

Monsignor C. Sepe
Assessor

Mr. P. Molis
Lithuanian Scouting Association 
72 Topsfield Circle
Shrewsbury, MA 01545
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Kunigaikštienė
Birutė

Kuo pasižymėjo — Didžiojo 
Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio 
žmona?
Kada gimė — Apie 1335 A. D., gal 
anksčiau
Kur užaugo — Palangoje
Kada mirė — niekas tikrai nežino

Apie Kunigaikštienę Birutę nėra 
daug informacijos, bet ji buvo gana 
svarbi moteris Lietuvos istorijoje. Jai 
teko būti Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Kęstučio žmona, ir 
Vytauto Didžiojo motina.

Istorikai mum sako, kad ji kilusi 
iš Palangos, ir kad buvusi vaidilutė. 
Apie tai yra labai graži legenda. 
Vieną dieną Kęstutis jojo jūros 
krantu Palangos linkui. Staiga 
pažvelgęs prieš save, nustebo. Ten ėjo 
„neapsakomo gražumo mergelė”. 
Tai buvo žemaičių bajoro Vydmanto 
duktė, Birutė, „geltonkasė, 
mėlynakė”. Matydama tokį gražų 
vyrą j ją žiūrintį, išsigando. Šatrijos 
Raganos pasakojimas turi šitą jų 
pasikalbėjimo aprašymą.

„Kęstutis, nušokęs nuo žirgo, 
priėjęs prie mergelės ir paėmęs ją už 
rankos, tarė:

„ — Nežinau pats, kas tu esi, ar 
dangaus dievaitė, ar mergelė. Jei esi 
mergelė, būk mano žmona! Esu 
žemaičių kunigaikštis, bet nuo šio 
laiko būsiu tau ištikimiausias vyras ir 
tarnas.

„Birutė paraudo, kaip rožė, ir 
didžiai susijaudinusi, puolė ant kelių 
prieš kunigaikštį.

,, — Kad ir norėčiau, — tarė 
drebančiu balsu, — įvykdyti tavo 
norą, kunigaikšti, negaliu: esu 
vaidilutė, esu prisiekusi Perkūnui 
neturėti vyro!”

Bet Kęstutis neklausė. Jis slapčia 
pagrobė Birutę, nusivežė į Trakus ir 
ją vedė. Ji buvusi antroji jo žmona, 
ištekėjusi apie 1349 A. D. (nieks 
tikros datos nežino). Kęstučiui davė

tris sūnus — Vytautą, Tautvilą ir 
Žygimantą, ir tris dukteris — 
Miklausą, Danutę ir Ringailę.

Istorikai nesutinka apie keletą 
dalykų. Viena grupė sako, kad, po 
Kęstučio mirties Birutė ilgai ir 
garbingai gyveno. Kita grupė sako, 
kad dėl savo vyro mirties ji buvo 
labai susigraužusi, ir tuoj mirė.

Apie Birutės Kalną yra keletą 
nesutarimų. Vienas padavimas sako, 
Kad kai Birutė mirė Palangoje, 
žmonės ją ten palaidojo ir ant jos 

į kapo supylė tą kalną. Šatrijos 
Ragana mums sako, kad pasiilgus 
Palangos jūros, jai Kęstutis pastatė 
gražius rūmus ant kalno, ir „tas 
kalnas nuo jos vardo buvo pramintas 
Birutės Kalnu”.

„Skautybė Lietuvaitei” yra 
parašyta, kad 1506 m., Onos 
Jogailaitės patvarkymu, buvo 
pastatyta katalikų koplytėlė prie 
Birutės kapo, nors Birutė buvo 
pagonė visą savo gyvenimą.

Per amžius, Birutė buvo laikoma 
lietuvės motinos simbolis. Aš manau, 
kad ji ne visai buvo lietuvaitės 
idealas, bet vistiek svarbi moteris.

RB

Traką Pilis
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LIETUVOS
MIESTU
HERBAI

Lietuvos miestai gaudami miesto 
teises, gaudavo ir savo herbų. Šis 
ženklas buvo naudojamas įvairiuose 
valstybinės reikšmės turinčiuose

Raseiniai

reikaluose. Ypatingai jeigu 
reikėdavo patvirtinti kurį svarbų 
dokumentą. Čia pateikiami 
Lietuvos miestų herbų piešiniai 
siekia 18-tą šimtmetį. Sovietams 
okupavus Lietuvą buvo stengiamasi 
ištrinti bet ką kas primintų garsią ir 
garbingą Lietuvos praeitį. Neliko 
nepastebėti ir miestų herbai. 
Maskvos įsakymu buvo sudaryta 
komisija, kuri ėmė perdirbinėti 
miestų herbus. Ypatingai nemalonė
je atsidūrė bent kiek religiją 
primenantieji ženklai. Šie buvo be 
atodairos keičiami kitais. Bet 
istorijos negalima pakeisti, kad ir 
kažin kaip besistengtum. Sovietai 
turėtų prisiminti rusišką posakį: "ką 
įrašysi plunksna, neiškirsi su kirviu”.

Jurbarkas Žemaitija Ašmena

Senasis Vilniaus 
herbas Rietavas Gerainionys
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Telšiai

Šiauliai

Viekšniai

Kalvarija

Užpaliai

Plungė

Šeduva

Babtai
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SPORTO

ŠUOLIAI l VANDENĮ

aikštelė
bokšto aikštelė

apsivertimas (salto) 
apsivertimas atgal 
apsivertimas atgal iš prie

kinės stovėsenos
apsivertimas atgal lekiant 
apsivertimas pirmyn 
apsivertimas pirmyn iš at

bulinės stovėsenos
apsivertimas pirmyn lekiant 
daugkartiniai apsivertimai 
du apsivertimai atgal 
du apsivertimai pirmyn 
pusantro apsivertimo atgal 
pusantro apsivertimo atgal 

lekiant
pusantro apsivertimo pir

myn
pusantro apsivertimo pir

myn lekiant
pusė apsivertimo
pusė apsivertimo atgal 
pusė apsivertimo pirmyn 
pusė apsivertimo pirmyn iš 

atbulinės stovėsenos
pusketvirto apsivertimo 

pirmyn
pustrečio apsivertimo atgal 
pustrečio apsivertimo pirmyn

trys apsivertimai pirmyn 
atrama

judama atrama 
atsispyrimas
baseinas žr. p 1 a u k y k I a 
bokštas

šuolių į vandenį bokštas

jnėritnas
įnėrimas į vandenį nesuke

liant purslų
įsibėgėjimas 
įvertinimas

šuolio įvertinimas

kilimėlis
guminis kilimėlis 
kokosinis kilimėlis 

koeficientas
neapribotas sunkumo 

cientas
sunkumo koeficientas 

kreivė
lėkimo kreivė 

kritimas 
maudymosi kostiumas 
nušokimas

nušokimas galva žemyn 
nušokimas kojomis žemyn 

plaukykla 
pratimas

mokomieji pratimai 
paruošiamieji pratimai

salto žr. apsivertimas 
skrydis
spyruokliavimas 
sraigtas

daugkartiniai sraigtai 
pusė sraigto

stovėsena
atbulinė stovėsena 
priekinė stovėsena 
stovėsena ant plaštakų 

šuolininkas
šuolininkas į vandenį 

šuolis
bandomasis šuolis 
grupinis šuolis 
komiškas šuolis 
laisvasis šuolis 
mokomasis šuolis 
pagrindinis šuolis 
parodomasis šuolis 
porinis šuolis 
pramankštos šuoliai 
privalomasis šuolis 
sportinis šuolis 
sudėtinis šuolis 
šuolis atgal 
šuolis atgal iš atbulinės 

stovėsenos
šuolis atgal’ iš priekinės 

stovėsenos
šuolis atgal su puse sraigto 

iš priekinės stovėsenos

šuolis galva žemyn
šuolis įsibėgėjus
šuolis išsilenkus
šuolis iš stovėsenos ant 

plaštakų
šuolis iš vietos
šuolis į vandenį
šuolis nuo bokšto
šuolis nuo tramplino
šuolis pirmyn
šuolis pirmyn iš atbulinės 

stovėsenos
šuolis pirmyn iš priekinės 

stovėsenos
šuolis susilenkus
šuolis susirietus
šuolis su sraigtais
šuolio kryptis

Tarptautinė plaukimo federacija 
(FINA)

teisėjas
teisėjai-šuolių vertintojai

teisėj as-pranešėjas
tramplinas

šuolių į vandenį tramplinas

tramplinas sausumoje 
tramplino lenta

treniruotė
šuolių į vandenį treniruotė

šuolių treniruotė sausumoje

trikampis
velenėlis

tramplino velenėlis
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PLAUKIMAS

itsistūmlmas 
australietiškasis kraulis

žr. plaukimo būdai 
bokštas
bokštelis

starto bokštelis
brasas žr. plaukimo 

būdai
delfinas žr. plaukimo 

b ii d a i
estafetė

estafetė laisvu stiliumi 
kombinuota estafetė 
nėrimo estafetė 
plaukimo estafetė 
estafetės perdavimas

filtras
smėlio filtras

gelbėjimo įrankiai
grybšnis

grybšnis ištiesta ranka
grybšnis-sulenkta ranka 

įnėrimas
(nėrimas galva pirmyn
įnėrimas kojomis pirmyn 

iškvėpimas
iškvėpimas į orą
iškvėpimas į vandenį

išnirimas
judesys

delnų judesiai
pakaitinis judesys 
paruošiamasis judesys 
zigzaginis judesys 
plaukimo judesių ciklas

kvėpavimas
dirbtinis kvėpavimas 
kvėpavimas į abi puses 

laisvas stilius žr. plaukimo
būdai

lynas
„malūno ratas“
maudymasis
„medūza“
mėšlungis
nėrimas

nėrimas kojomis pirmyn
nėrimas lėkštelių rinkti 

pasipriešinimas
vandens pasipriešinimas 

„peteliškė“ žr. plauki m o
b ū d a i

plaukikas
plaukykla

atvira plaukykla
dirbtinė vasaros plaukykla

natūrali plaukykla 
plaukykla upėje 
uždara plaukykla 
vaikų plaukykla 
žiemos plaukykla

plaukimas
atsipalaidavimo plaukimas 
figūrinis plaukimas 
jūreiviškasis plaukimas 
kompleksinis plaukimas 
laiko plaukimas
plaukimas grandinėle 
plaukimas kojomis pirmyn 
plaukimas nugara
plaukimas sieksniais 
plaukimas su drabužiais 
plaukimas su kliūtimis 
plaukimas šonu
plaukimas viena ranka 
plaukimas vien kojomis

plaustas

plūdė
plūduras
polis
posūkis

atviras posūkis
posūkis kūlvirsčių
posūkis švytuokle
uždaras posūkis
posūkio sienelė
posūkio sienelės palietimas

pratimai
imitaciniai pratimai sausu

moje
paruošiamieji pratimai

denyje
prisitraukimas
rankų darbas
skaičiuotojas

tarpų skaičiuotojas 
skendimas 
slinkimas
startas

startas nuo bokštelio
startas vandenyje
starto aukštis

stūmimas
sukinėjimas

pečių sukinėjimas 
sūkurys 
šuolis

starto šuolis
šuolis į vanden

takas
vandens takas

Tarptautinė plaukimo federacija 
(FINA)

trikampis
turėklai*

mokymas prie turėklų
valtis

van-

plaukimo judesių derinimas

juosta
plaukimo juosta
lakų žymėjimo juosta

kepuraitė
plaukimo kepuraitė

kojų darbas
komandos

„j vietasl“
..mnršl“

koridorius
išplaukimo koridorius

kraulis žr. plaukimo
b ū d a i

plaukimas vien rankomis 
sportinis plaukimas 
taikomasis plaukimas 
plaukimo lenta 
plaukimo tempas

plaukimo būdai 
austral'ctiškasis kraulis 
brasas krūtine 
brasas nugara 
„delfinas“ 
kraulis krūtine 
kraulis nugara 
kraulis po vandeniu 
liaudinis plaukimas 
„peteliškė"
plaukimas laisvu stiliumi

lydinčioj! valtis 
vanduo

chloruotas vanduo 
gėlas vanduo 
lengvas vanduo 
minkštas vanduo 
nutekantis vanduo 
pritekantis vanduo 
stovintis vanduo 
tekantis vanduo 
vandens keitimas

varžybos
nėrimo varžybos 
plaukimo varžybos 
uždaros varžybos 
varžybos jūroje
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Aš pati irgi išlaikau lietuvybę, nes 
mes dažnai kalbamės lietuviškai 
namie, nors neužtenkamai. Mano 
visa šeima moka lietuvių kalbą. Visas 
šventes praleidžiame „lietuviškai”: 
valgome Kūčias ir marginame 
margučius. Aš su savo sesutėmis esu

dažnai važiavusi j lietuviška, 
stovyklas. Mums lietuvybė yra labai 
svarbi ir mes didžiuojamės, kad mes 
esame lietuvaitės.

vyr. sk. *Rima Sakalauskaitė iš 
Floridos

KAIP
AŠ

IŠLAIKAU 
LIETUVYBĘ,

GYVENDAMA
TOLI
NUO

LIETUVIŲ

Aš gyvenu mažame miestelyje, 
kuriame nėra lietuvių.Mes neturime 
šeštadieninės mokyklos ir lietuviškų 
renginių. Šiuo-atveju mano šeimynai 
sunkiau išlaikyti lietuvybę. Aš išm
okstu apie Lietuvą, kai rašau istorijos 
temas mokyklai ir iš savo tėvelių ir 
senelių. Aš dažnai rašau apie 
Lietuvos istoriją, kultūrą ir religiją, ir 
kartais nešu lietuviškus kepsnius j 
mokyklą.

Mano tėveliai gimė Lietuvoje ir 
atvažiavo i Ameriką, kai buvo labai 
jauni. Jie moįca labai daug lietuviškų 
tradicijų. Mano seneliai ilgai gyveno 
Lietuvoje ir ten buvo neseniai grįžę 
apsilankyti. Jie yra man papasakoję 
apie Vilnių ir kitus Lietuvos miestus. 
Jie man irgi pasakoja, kaip Lietuva 
yra pasikeitusi nuo praėjusių laikų. 
Kai mes. aplankome mano senelius 
Miami mieste, jie mus dažnai nuveža 
j Lietuvių klubą. Tenai mes 
sutinkame daugiau lietuvių ir išm
okstame daugiau apie mūsų tėvynės 
istoriją ir papročius.

J. Aistis
TĖVIŠKĖS ŽEMELĖ

Įkandin vis seka, lyg šešėlis —
Lyg šešėlis tamsi, slegianti mintis, 
Kad užgynė, lyg vartus užkėlė, 
Į tėvynę grįžti nedraugai pikti. ..
O sugrįžti noras nuolatos didėja 
Ir tolydžio smelkiasi į mus. 
Lyg žolynų kvapą, nuolat neša vėjas 
Gimtąją žemelę ir tėvų namus.
Tartum juodas varnas nusileist tykotų 
Iškapot akelių, tysant paslikam, 
Taip ir virš gimtinės mylimųjų plotų 
Suka juodos mintys Lietuvos vaikams.
Teka Nemunėlis ašaroms pasruvęs 
Ir šilai dūsuoja aimana gilia, 
Tik negali atsidust lietuvis 
Anei pasiskųsti kruvina dalia...
O pilka šilaine, o gelti smėlynai, 
Prakaitu pasotint jūsų negali.. . 
Kodėl nedalinga, o brangi tėvyne, 
Mums tavoji laimė yra taip meili? ..
Nepajėgs išplėšti iš krūtinės, 
Nebent tik išplėštų su' pačia širdim — 
Nepakeis mums niekas mylimos tėvynės, 
Tai dėl to ir niekas jos mums neatims.
Jie išeis — nualinę kaip skėrės, 
Nenumins — ji kaip žolynas atsities, 
Ir užgis šios gilios žaizdos atsivėrę, 
Mums išėjus iš vergijos ir nakties.
Štai jau metai neramaus laukimo — 
Niekas nepalaužė, niekas nepalauš.
O nelaimė liks tik atminimas
Ir skaistesnis tautai rytmetys išauš.
Bet šiandieną seka, lyg šešėlis — 
Lyg šešėlis tamsi, slegianti mintis, 
Kad užgynė, lyg vartus užkėlė, 
Į tėvynę grįžti nedraugai pikti.
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RASK ŽODŽIUS!

Šiame kvadrate rask šiuos patriotinius žodžius: 
VASARIS, ŠEŠIOLIKTOJI, LAISVĖ (2x), 
NEPRIKLAUSOMYBĖ, LIETUVA, TĖVYNĖ, AKTAS, 
VILNIUS, DIDVYRIAI, SAVANORIAI, KOVOS, 
nRIESPLAUDA, VĖLIAVA, VYTIS, HIMNAS, VALIO, 
VALIO!

S L G H I MNASATNLVŠ 
I UVALI OUKŠVEAAE 
KTĖI ĖNI VĖTVSI DŠ 
SSLNLNKAUVAI S U I 
NAI SLAODLRLSVAO 
I I Al RYVDI D! ĖĖPL 
GNVSSKOSEDOSDSI 
LMAK1 MS E T Ė Č AP E K 
ŪLAI SVĖOUYNTŠI T 
T I ČNSI TVVSĖYPRO 
SANOTEMSARAVVPJ 
AHI Al RONAVASČĖI 
DRBASANAVI Č I UST 
ĖBYMOSUALKI RPEN

PAPRASTASIS KIMO 
ŽAIDIMAS
Nupiešti brėžinėlius, 1 minutę 
stebėti, iš atminties perpiešti per 2 
minutes. Žaidimas tinka kelionėje, 
palapinėje, lietingą dieną, 
skautoramoje.

ISTORINIAI
ĮVYKIAI

SAUSIS

9-to 1923 m. prasidėjo sukilimas Klai
pėdos Krašte.

9-to 1943 m. Clevelande, JAV mirė 
pirmasis ir paskutinis Lietuvos Respub
likos Prezidentas ir Lietuvos Skautų še
fas Antanas Smetona.

15-to 1923 m. Mažosios Lietuvos su
kilėliai, padedami savanorių iš visos Lie
tuvos, paėmė Klaipėdą.

1863 m. sausio mėn. Lietuvoje jau 
buvo visiškai pribrendęs naujas sukili
mas, nors dar buvo neužgijusios 1831 m. 
sukilimo žaizdos. Dar 1862 m., sukilimui 
ruošti Sąjūdžio Komitetas, vėliau pasiva
dinęs Lietuvos Komitetu, visoms Lietu
vos apskritims buvo paskyręs karinius 
vadus ir civilinius pareigūnus. Masko
lių 1863 m. sausio mėn. paskubintas 
gaudymas jaunimo į rekrūtus, paskubino 
ir sukilėlių būrimąsį į skaitlingus bū
rius. Lietuvoje, Kauno srityje, pirma
sis sukilėlių būrį suorganizavo kunigas 
Antanas Mackevičius, gimęs 1828 m. prie 
Tytavėnų. Jis sausio mėn. pirmomis die
nomis, nelaukdamas net vyr. komiteto 
parėdymo, Krakėnavos giriose subūrė 
apie 500 valstiečių būrį. Iš visų sukilimo 
būrių vadų, A. Mackevičius sėkmingiau
siai ir ilgiausiai kovojo su milžiniška 
maskolių jėga.

23-io 1793 m. įvyko II-sis Lietuvos 
Valstybės padalinimas, per kurį mas
koliai okupavo dalį Lietuvos rytinių vai
vadijų.
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OI gSFvbfr J
skaučių 
ženklelis
ir fca Jis
reiškia

Jaunesniųjų skaučių ženklelis 
vadinamas ’’kregždutė”. Jaunesnės 
skautės yra linksmos ir greitos 
mergaitės, todėl ir jų ženklelis pan
ašus į kregždutę.

Vyties kryžius ' ant ženklelio 
parodo, kad jaunesnioji skautė yra 
lietuvaitė.

Ratelis apie kregždutę reiškia, kad 
jaunensnės skautės sudaro būelius. 
Jos nebūna vienos, bet kartu savo 
sesių ratelyje gali žaisti ir mokytis.

Kregždė labai naudingas 
paukščiukas. Ji, greit skraidydama, 
gaudo muses ir uodus, kurie 
žmonėms labai kenkia.

Kregždės krūtinė balta, 
pasmakrys rudas, sparnai juodi, 
uodega ilga dvišakė.

12
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1987 m.
AUKOTOJAI

n s g / : -11 r
VIENĄ. BERNIUKĄ 
GERAME «KELYJE

LSF# VARDAS VIETOVĖ

0001 KILIULIAI LAIMA IR ČESLOVAS LEXINGTON MA 50. 00 1335.00
0007 MASLAUSKAI JEAN IR JUOZAS DERBYSHIRE

ENGLAND
13. 75 107.20

0021 MILUKA I LILĖ IR VYTAUTAS PLAINVIEW NY 50.00 150.00
0040 GERDŽIŪNAI IRENA IR ALGIS HUDDERSFIELD 

ENG.
8.75 13. 54

0042 JAKIMAVIČIUS ANTANAS ENGLAND 17.50 33. 78
0050 VAITKEVIČIAI OLGA IR STEPONAS ENGLAND 23. 65 81.40
0052A AA

BRAZIULEVIČIENĖS
VERONIKOS ATM IN CLEVELAND OH 160.00 470.00

0060 BARNIŠKIS MEGA EUCLID OH 100.00 210.00
006S CLEVELANDO SKAUTININKU DRAUGOVĖ OH 50.00 500.00
0096 CIVINSKAS S. VYTAUTAS CLEVELAND OH 2. 00 69.00
0111 RADAUSKAI ROŽĖ IR KAZYS DEARBORN HTS MI 10.00 30. 00
0115 STAŠAIČIAI ALDONA IR KAZYS REDFORD MI 10.00 30.00
0117 JOKŪBAIČIAI ONA IR VYTAUTAS EUCLID OH 75. 00 626.00
0132 VILINSKAI LEOKADIJA. IR 

STASYS
WINDSOR CT 10. 00 50.00

0152A AA MARIJOSIENĖS VS KATRYNOS ATM IN W.HARTFORD CT 50.00 80.00
0167 GLODAS ALGIS HOLDEN MA 100.00 285.00
0170 ADOMAVIČIAI KAZYS IR TERESĖ WEST BOYLSTON MA 200.00 1410.00
0172 ŠURKUS STEPAS WORCESTER MA 10.00 142.00
0229 KLEMAI VIDA IR

DR.VYTAUTAS
NEWARK- DE 15.00 190.00

0237 MANOMAI T18 JVS MYKOLAS SO. BOSTON MA 110.00 588.00
0300 ŠLEŽIENĖ NIJOLĖ WALPOLE MA 25. 00 125.00
0314A AA MINKIENĖS VALENTINOS ATMIN SO.BOSTON MA 195.00 210.00
0314B AA HINKAUS STEPONO ATMIN SO BOSTON MA 200.00 200.00
0322 DARKAI VALENTINA IR BALYS CONCORD

AUSTRALIA
20. 17 169.32

0341 SARČIAI ADELĖ IR KAZYS ELIZABETH NJ 25.00 60.00
0357 WATERBURIO SKAUGILĮ ŽIDINYS WATERTOWN CT ‘700.00 2930.00
0365 BERESNEVICIAI AGNĖ,ALEKSANDRAS WEBSTER NY 100.00 700.00
0395A AA ZAILSKIENĖS VS ONOS ATMIN CHICAGO IL 50. 00 650.00
0421 BACEVIČIUS VS VLADAS CLEVELAND OH 40.00 591.00
0425 BRUŽAI RIMA IR JUOZAS SOUTH

WOODSTOCK
CT 100.00 200.00

0443 NAVAZELSKIAI IRENA IR PETRAS WESTWOOD MA 25.00 330.00
0467 PUMPUČIAI JOANA IR ANTANAS MIDDLETOWN NY 5.00 130.00
0482 AA KONČIAUS S.PROF.IGNO ATMIN SO.BOSTON MA 42.00 245.00
0496 SONDA JACKUS DORCHESTER HA 50.00 206.00
0501 JURĖNAI MARIJA IR JURGIS SO.BOSTON HA 20.00 110.00
0503A AA MATJOŠKOS ANTANO ATMIN DORCHESTER MA 245.00 265.00
0517 PAUŽUOLIAI EMILIJA IR ANTANAS CHICAGO IL 10; 00 45.00
0544 AA VAIČJURGIO ARVYDO ATMIN DORCHESTER HA 30.00 352.00
.0558 KLINGA STASYS SO.BOSTON MA 25.00 150.00
0561 JANUŠKEVICIAI ANELĖ IR JUOZAS CENTERVILLE MA 25.00 155.00
0582 MINKŪNAS PS.RIMVYDAS SEVEN HILLS OH 10.00 50. 00
0622 GRYBINAI VIRGINIA IR ZIGMAS O'FALLON IL 25.00 55.00
0624 MIKALAUSKAS STASYS CLEVELAND OH 10.00 4®'. 00
0629 MILAŠIUS PETRAS CLEVELAND OH 100. 0G) 775.00’

Dėl asmeninių nepasisekimų, 
rlbvykusių atsitikimų arba eibės 
sunkumų kartais klausi savęs:

— Ar išsimoka dirbti? Ar 
skautybė tokia, kokia ji yra šiuo 
metu, atsiekia ko nors?

Bylinėjies su savim ir gal su 
kitais, ir išryškėja, kad skautau- 
ti net tada išsimoka, jei bent vie
nas lietuviukas išlaikomas gera
me kelyje.

Tik vienas lietuviukas? Trupu, 
tį perdėta, tiesa? Ir sentimenta- 
iti, net gal — labai atsiprašau 
— juokinga.

Bet kas, jei tas lietuviukas ta
vo sūnus? Ar tai ką nors pakei
čia? Nebe taip perdėta, ir ne
juokinga?

Vienas lietuviukas laimėtas, 
viena lietuvaitė laimėta patrauks, 
įkvėps, ves daugiau lietuviukų, 
lietuvaičių; prarasti jie to nepa
darys.

Todėl skautauti apsimoka ne
žiūrint sunkumų, nepasisekimų, 
klaidų.

Neturi sayų vaikų, vaikai išė
jo savarankiškai gyventi — ne
sunku mylėti kitų vaikus ir jiems 
skautiškai pasišvęsti.

Mylėti savo kraštą reiškia 
stoti už jį visuose frontuose, vi
somis priemonėmis.

Mylėti savo tautą, — tai 
reiškia prisidėti prie to, kad jos 
vakai išsilaikytų gerame kelyje.

Taip, skautybė išsimoka nors 
ir dėl vieno lietuviuko.

("Skautybė”)
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TORONTO
Torontas 1988.XI.5 d. Nauji ir 
pakelti skautininkai: j. s. V. 
Keturakis, s. G. Tarvydienė, ps. D. 
Steponaitienė, ps. A. Saplys, ps. Jil. 
S. Neimanienė, j. s.' E. Namikienė.

Įsakymų gerbimas. Skaito sueigos 
komend. v. sk. v. si. Ina Balsytė. 
Dalyvauja LSS-gos Pirm. pirm. v. s. 
v. s. fil P. Molis, B-jos V. S. v. s. G. 
Deveikis ir kiti skautininkai-kės.

Pirmijos pirmįninkas v. s. Č. Kiliulis sveikinaPaskaitininkas 
v. s. Česlovas 
Senkevičius 

v. s. fil. P, Molis.
Brolijos vyriausias 
skautininkas v. s. 
Deveikis.

jL S. S. V. S. v. s. fil. G. Deveikis 
įteikia Padėkos ordeną H. Stepaičiui, 
muz. D. Viskontienei ir ordeną už 
nuopelnus G. Paulionienei. Foto. fil. 
M. Lebnickas.
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Torontas 1988.XI.5 d. v. s. Liuda 
Gvildienė-Yčienė (buvusi tuntininkė 
ir rajono vadeivė keletą kartų) 
sveikina naujus skautininkus (su 
gėlėm) ps. fil. Jūratė Neimanienė, ps. 
Dalia Steponaitienė, ps. Alvydas 
Saplys.

UŽSIĖMIMAI dMiai 
BESIRUOŠIANČIOMS

PATYRIMO LAIPSNIAMS
111 Patyrimas

Klausimas: IV (2) — Moka aptvarstyti mažę žaizdelę ir 
sulaikyti kraujo plūdimą iš nosies.

Užsiėmimas: Per sueigą, ar stovykloje, pastatyk koman
dos (poros). Kai duoda signalą, kiekviena grupė turi kuo 
greičiau aptvarstyti įsivaizduotą žaizdelę ant rankos 
riešo. Turi atlikt šitaip:

1. Reikia nuplauti.
2. Patepti Merthiolate ar jodu.
3. Uždėti sterilizuotą gazelį.
4. Aprišti tvarsčiu.

Kai duoda signalą, kiekviena grupė tada turi kuo greičiau 
sulaikyti įsivaizduotą kraujo plūdimą iš nosies. Turi atlikt 
šitaip:

1. Ligonį paguldyti pusiau sėdinčioj padėtyj.
2. Paimti nosį, suspausti šnerves, ir laikyti porą 

minučių.
„Kraujas” nenustoja. Tada turi:

3. Dėti ledo ant sprando ir tarp akių.

Abiejose situacijose, jei nenustos kraujo bėgimas ar 
užkrėtimas bus, kviesk gydytoją.

Klausimas: IV (5) —Žino skaučių sutartinius švilpesius ir 
kelionės ženklus.

Užsiėmimas: Per sueigą, ar stovykloje, vadovė duoda 
kelis švilpesius, kuriuos sesės turi atpažinti. Tada jas 
išsiunčia į iškylą, kur turės atrast kelią atgal, sekant 
ženklus.

Reikmenys: Švilpukas, popierius, pieštukas.

Švilpesiai

-------- dėmesio, ramiai
— — — išsiskirstykite, eikite pirmyn, pasitraukite toliau.
— -.....prisiartinkite, susieikite, teikitės į krūvą.
— . — , — pavojus, pasiruoškite pavojui, saugokitės.
...----- vadovės, pas mane 

Kelionės Ženklai

šiuo keliu eik
šiuo keliu neik
sustok, ieškok kito ženklo
grįžk atgal dvigubos rodyklės kryptimi
skubėk
eik atsargiai

išsiskyrėm į priešingas kryptis

susiėjom

paslėptas laiškas

paslėptas laiškas, skaičiuojant
nuotolį dviem kryptim
nuėjom namo 

nuėjau namo (be krypties) 
lauk manęs čia 
geriamas vanduo 
nėra vandens 
negeriamas vanduo 
viskas gerai 
yra pavojus
Budėk — dėmesio

kelias į stovyklą 

priešo vylius 

tiltas

3
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Klausimas: IV (7) — Moka rišti gerąjį, audėjų, piemenų, 
žvejų, palapinės mazgus, slankiojančių kilpų, įrišt virvės 
galų.

Užsiėmimas: Padarykite plakatų per sueigų.

Reikmenys: makaronų, klijų, ’’plywood” gabalų, virvės, 
žirklės.

11 Patyrimas

Klausimas: IV (1) — Moka suteikti pirmųjų pagalbų 
nusiplikinus karštu vandeniu, nušalus, apalpus, saulei ar 
elektrai trenkus, apsinuodijus kuro dujomis. Moka 
sustabdyti kraujo plūdimų iš žaizdos. Žino vaistus, 
reikalingus šiai pagalbai teikti.

Užsiėmimas: Sueigoje ar stovykloje, pastatykit kliūtis 
(obstacle course) su kiekviena situacija prie vienos stoties. 
Prie kiekvienos stoties stovi vyr. skautė.

Reikmenys: Įvairūs.bandažai, gazeliai, ir t. t., ir 6 vyr. 
skautės.

Pirma stotis — Vyr. skautė yra „nusiplikinus rankų 
karštu vandeniu”. Kaip atlikti;

1. 2 laipsnio nudegimas — atsargiai atpalaiduoti 
rūbus.

2. Patepti riebalais (vazelinu)
3. Apdengti gazelių ir tvirtai aprišti.

Antra stotis — Vyr. skautė yra „apalpus”; guli ant žemės.

1. Atsegti apykaklę.
2. Atpalaiduoti nuo varžtų.
3. Aptrinti šaltu vandeniu veidų, kojas, ir rankas.
4. Duoti pauostyti amoniako.

Trečia stotis — Vyr. skautė yra „elektra trenkta”.

1. Paguldyti horizontalinėj padėtyje.
2. Duoti gerti šiito gėrimo.
3. Išjungti elektrų, nešiojant guminius batus ir 

pirštines.
4. Kviesk gydytojų.

Ketvirta stotis — Vyr. skautė yra „kojų nušalus”.

1. Uždėk vazelino, storokai vatos ir atsargiai aprišti.
2. Duoti šilto gėrimo.
3. Kviesk gydytojų.

Penkta stotis — Vyr. skautė yra „be sųmonės, ap
sinuodijus kuro dujomis”.

Atidarinėk langus ir duris kambaryje.
2. Išnešk ją lauk į grynų orų.

Vyr. skautė „nekvėpuoja”.

3. Atsek rūbus prie kaklo ir krūtinės.
4. Apipurkšk šaltu vandeniu.
5. Pradėk dirbtinį kvėpavimą.
6. Apklok šiltai.
7. Atgavus sąmonę, duok gerti karštos kavos.
8. Kviesk gydytojų.

Šešta stotis — Kirvis „nukrito” ant vyr. skautės rankos.

1. Uždėk rankų ant žaizdos ir stipriai spausk.
2. Uždėk gazelį ir aprišk spiraliniu tvarsčiu.

Kraujas persisunkė.

3. Uždėk papildomai gazelio ir vėl stipriai aprišk.

Septinta stotis — Reikia išrašyt visų sąrašų vaistų 
stovyklinei vaistinėlei. Turi turėti:

1. Geltonas (tincture of green) muilas
2. Stereliški gazeliai
3. Stereliška vata
4. T varčiai
5. Trikampė skarelė
6. Stereliškas vazelinas
7. Plastikiniai maži tvarsčiai (bandaids)
8. Merthiolate žaizdoms
9. Aspirinas

10. Amoniako bonkutė
11. Vandenilio peroxido 3%
12. Calamine skystis
13. Elastinis tvarstis
14. Alkoholis
15. Adata
16. Guminė taurelė
17. Aštrus peiliukas
18. Pagaliukai, kurių galas apvyniotas vata (Q-tips)

Klausimas: IV (9) — Moka rišti sutrumpinimo, markės, 
gelbėjimo, kalinio, stačiakampį ir įstrižainį sujungimų. 
Moka jos yinkamai pritaikyti.

Užsiėmimas: Užduok jiems pademonstruoti paukštytėms 
-■ reikia paukštytes pamokinti kaip surišti sutrum
pinimo, gelbėjimo, kalinio ir įstrižinį sujungimą.
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Žaidimai Tautinėje stovykloje. R. Belzin9ko nuotr.

Linksma Tautinėje stovykloje.
P. Mickaus nuotrauka

UŽSIĖMIMAI
STOVYKLOJE

Kompasas ir Religinės Gamtos Vandens
žemėlapiai pamaldos pažinimas spartas

f! S @"®J

Nuotykių takas Pajūrio 
pažinimas

Jūros mugė Ekskursijos

G

^7

Radijo stotis Kalnalipystė Šauliai Dviratininkai

rrnn
jpTT)

h

\ 1 , ' : z

’Guinness’

/

Kliūčių takas Ypatingi 
uždaviniai

Odos 
rankdarbiai

Urvų tyrimas

■>

•t

sss®
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Gamtos takeliu Tautinėje stovykloje 
eina ’’Močiutės pasakosi' 
stovyklautojai.
R. Puodžiūno nuotr.

Lietuvių Kalba

Kiekviena tauta (skiriasi nuo kitos 
su savo ypatybėmis. Viena iš tų 
ypatybių yra tautos kalba. Tauta 
neturinti savos kalbos, būtų lyg ne 
tauta, lyg priklausanti kitai tautai, 
kurios kalbų ji vartoja. Lietuva turi 
savo kalbų, kuri yra labai graži ir, 
taip pat, labai, labai sena! Lietuvių 
kalbų kiekvienas lietuvis turėtų 
mokėti. Mokėti, tai nereiškia žinoti ir 
jos nevartoti. Kalbų galima vis lavinti 
kalbėdamas ir skaitydamas. Yra 
lietuviškai rašomi laikraščiai, žur
nalai, knygos ir kiti. . .

Vilkiukai su savo vadovais Tautinėje 
stovykloje. Trečias iš kairės -

Rašytojas Baranauskas lenkus 
įtikino, kad lietuvių kalba yra graži, 
parašydamas visiems gerai žinomų 
„Anykščių Šilelį”. Net Vincų 
Kudirkų sugėdino Basanavičius, kai 
sakė padainuokime ir užtraukė 
lietuviškai. V. Kudirkai buvo gėda, 
nes jis vis skaitė, kad lietuvių kalba 
yra žemos klasės žmonėms. Nuo to 
laiko, jis savo gyvenimų pašventė 
lietuvybei, net ir Lietuvos Himnų 
parašė.

Matydami, jei žmogus gali savo 
gyvenimų pašvęsti, tai mes tikrai 
galime pasistengti bent lietuviškai 
kalbėti. Lietuvių kalba turėtų būti 
perduota .čia augančioms kartoms. 
Mokindama lietuviškoj mokykloj, 
matau, kad daug iš jaunesnių 
vaikučių net nemoka lietuviškai 
paprasto sakinio pasakyti, tai mano 
nuomone yra tėvų kaltė.

Prieš Lietuvai atgaunant savo 
nepriklausomybę, rusai mėgino 
lietuvius surusinti, atimdami 
lietuviškų spaudų. Bet lietuviai 
nepasidavė ir slaptai gabeno knygas 
iš Tilžės. Sugauti knygnešiai būdavo 
sunkiai baudžiami ištrėmimu arba 
kalėjimu. Jie to nepabijojo, nes 
rūpėjo lietuviškas žodis. Rusams taip 

pastovyklės vadovas s. Romas 
Puodžiūnas 

ir nepavyko nutautinti lietuvius, 
Dabar mes gyvename visai laisvame 
krašte. Mūsų niekas nedraudžia 
kalbėti kaip norime, tačiau mūsų 
jaunimo lietuvių kalba labai prastėja. 
Yra tokių, kurie visai nekalba. Gaila, 
kad žmonėms reikia kokios nors 
priespaudos, kad norėtų savo 
gimtųjų kalbų išlaikyti ir perduoti jų 
naujoms kartoms. Nežinome, kada 
Lietuva bus laisva, o be kalbos — žus 
ir lietuvybė. Gėda mums būtų prieš 
lietuvius Lietuvoje, kad pasidarėme 
tinginiais ir nemokame lietuviškai 
kalbėti, skaityti ir tų gražių lietuviškų 
dainų dainuoti. Visiems yra laiko tik 
noro ir pasiryžimo reikia!

AS-tė
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Parade žygiuoti pasiruošę VH-tosios Tautinės stovyklos jauniausieji stovyklautojai ir jų vadovės.

varnos ir Šarkos alus

Varna su šarka sutarė sau girą dirbti. Varna, godinga bū
dama, šarkai sako:

— Kaimynėle, vedvi dirbkiva sau girą, kur daug vandens 
yra,— i marę. Kad daug bus giros, galėsim per visą amžių gerti.

Varna nunešė vieną miežio grūdą, šarka vieną spurganą 
apynio nunešė, aniedvi įdėjo į marę ir su snapais savo sumaišė, 
kad geriau surūgtų. Valandą šokinėjus, varna pamatė ant vir
šaus vandens baltas vilnis. Šarkai sako:

— Ar matai, kaimynėle, kaip vedvims gira veikiai pradėjo 
rūgti? Jau ant viršaus vandens yra baltos putos, rūgštimas iš 
marės dugno iškėlė.

Šarka priėjusi ėmė ragauti, kaip ta gira yra Įrūgusi. Paraga
vusi sako:

— Nė šioks, nė toks, nė šioks, nė toks!
Varna paragavusi sako:
— Per-rūgęs, per-rūgęs, per-rūgęs, per-rūgęs!
Nuo to laiko varna su šarka turi rūgštos giros marėje užtek

tinai lig savo amžiaus galo.

Lietuviu 
liaudies 
pasakos
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Vytas ir Jonas — labai geri 
draugai. Ne tik skautų stovykloje 
kartu būna, bet lanko tų pačią 
mokyklą, kartu vyksta j šeštadieninę, 
daug laisvo laiko kartu praleidžia.

Atostogų metu parko klube 
sportuoja, o po sporto — užeina į 
mažą parduotuvę gaivinančio 
gėrimo, saldainių ar kito užkandžio 
nusipirkti. Kai vienam trūksta 
pinigų, antrasis užmoka..Dalijasi ir 
pirkiniais ir pinigais kaip broliai.

Kartą įėjo j krautuvėlę, rinkosi 
skanumynus, o prie kasos turėjo ilgai 
laukti, nes buvo pilna žmonių. Viena 
puošniai apsirengusi ponia ėmė savo 
pinigus pirkiniams užmokėti. Ji net 
nepastebėjo, kai dešimties dolerių 
pinigas nukrito ant žemės tarp 
laukiančiųjų kojų. Vytas greitai savo 
koja uždengė nukritusį pinigą, o kai 
eilė pajudėjo — pakėlė popierinius 10 
dol. ir įsidėjo į kišenę.

Išėję laukan, jiedu sustojo. Vytas 
klausia, „Ar mums tuos pinigus 

pasilikti, Jonai?”
— Mokėtume kaip išleisti, — 

atsakė šis šypsodamasis.
— Žinau, kad ką gero 

nusipirktume, — atsakė Vytas, — bet 
man būtų neramu, nes pats matei, 
kaip tuos pinigus „gavome”.

Jonas atsakė, „Nesijaudink. Tai 
poniai tikrai tų pinigų nereikia, ji net 
nepastebėjo, kad jie dingo”.

Jiems bestovint, puošni ponia 
nuėjo iki savo automobilio, atrakino 
duris ir ruošėsi .važiuoti.

KAS BERNELIO SUMISLYTA

Kas bernelio sumislyta, ■ 
Bernužėlio sumislyta: 
Aukso žiedelį nukaldinti 
Ir mano vardeli išmušdinti.

.— Neisiu už tavęs, netekėsiu, 
Nei žiedelio nemūvės'u;
Kas dieną gėrei, uliavojai, 
Karčemoj už stalo pernakvojai.

U’. Lietuvių liaudies dainos.

— Ką darysime? — klausia 
Jonas.

Kas dabar galėtų įvykti? 
Pagalvokime apie šiuos klausimus:

1) Jeigu Vytas ir Jonas bandytų 
pravažiuojantį ponios automobilį 
sustabdyti, o ponia imtų ir 
pravažiuotų?

2) Jeigu ponia sustotų, bet ber
niukams pasakytų, kad ji pinigų 
nepametė?

3) Jeigu ponia nuvažiuotų, o 
vėliau berniukai nuspręstų pinigus 
grąžinti?

. 4) Jeigu Vytas ir Jonas pinigus 
išleistų, o vėliau nuspręstų, kad tie 
pinigai tikrai buvo pavogti?

5) Jeigu pinigus pasiliktų, bet 
vėliau nuspręstų paaukoti geram 
tikslui, įmesti į dėžutę vargšams?

6) Jeigu nuspręstų, kad moteris 
turtinga, ir jai tų pinigų visvien 
nereikia?

7) Jeigu vienas berniukas sakytų, 
kad reikia pinigus atiduoti, o antrasis 
norėtų juos pasilikti?

Ką Vyto ir Jono vietoje darytume 
ir kodėl?
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ŠEIMOS ŽVAIGŽDĖ

Atsimeni, Sese, kaip gėrėda- 
vais filmo žvaigždėmis? Kaip 
svajodavai atrodyti panaši į jas: 
prie veidrodžio bandei pamėg
džioti jų šukuosenas įr šypsenas 
arba stengeis judėti^ rankomis ir 
vaikščioti kaip jos?

Būti kino žvaigžde atrodė di
džiausia svajonė.

Tuo tarpu metai bėgo ir — tik
ras stebuklas! — tapai žvaigžde, 
kad ir ne Hollywoode, bet savo 
namuose.

Taip, esi žvaigždė, tikra žvaigž
dė, ne kokia nors statistė arba at-

Gyvenimas įtikino, kad tapti 
kino žvaigžde nėra lengva ir dar 
sunkiau išsilaikyti aukštumoj. Ar 
galima norėti, kad būti šeimos 
žvaigžde būtų vised paprasta?
Visų akys nukreiptos į tave. 

Tavo pavyzdys ir įtaka lemtingi. 
Jie prisideda prie tavo vaikų bū
do ir crteities pavidalinimo.

Tavo dvasia pripildo namus. 
Tavo šviesa nušviečia šeimos 
kelią. Tavo linksmumas užkrečia, 
tavo ramumas sutaiko, tavo 
kantrybė išlygina ir išveda iš 
sunkumų. Tavo savęs išsižadan- 
ti meilė tiesia tiltus. Tavo sveika, 
skani virtuvė surenka šeimą prie

Deja, ne vien tavo geros ypcrty- 
bės, bet ir tavo silpnybės atsi- 
spindi tcrvo šeimoje.

Esi linkusi šaukti ir kelti isteri
ką — tave pamėgdžios. Rūkai 
kaip kaminas -— nesistebėk, jei 
duktė ims skriausti savo jauną 
sveikatą. Piniguose matai žmo
gaus vertę arba esi išlaidi — ra
si ištikimų pasekėjų. Nepripažįs
ti pagrindinės tvarkos — gali bū
ti, kad kaip raudonas siūlas tvar
kos stoka tiesis per tavo vaikų 
gyvenimą ir sunkins jį.

Mėgsti dejuoti ir kritikuoti — 
bus ąjinku išrauti tą grybą iš na
mų. Įpratai tuščiažodžiauti ir ne 
visai skaitytis su teisybe — nesi
stebėk išsisukinėjimais ir melu.

Kalbi maišyta lietuvių kalba — 
namiškiai tėvų kalbos negerbs.

Taip, mieloji Sese, esi šeimos 
žvaigždė. Koks pašaukimas!

O. S.
sitiktina artistė. stalo.

Pagerbiant žuvusius ir mirusius jūrų skautus,-tęs, į Michigano ežero gelmes vainiką nuleidžia 
„Nerijos” tunto jūrų skautės Laima Pauliūtė (sėdi), Lara Bartkutė ir Linda Mikučiauskaitė.
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ŽEMAITUKAI

Tūkstantmečiais mūsų teritorijoje 
kartu su žmogumi gyveno ir jam 
-padėjo sunkiame kasdieniniąme 
darbe, kovoje su priešais nereiklus, 
nedidelis (132-142 cm ūgio), gerai 
prisitaikęs prie vietinių sąlygų, 
nepaprastai ištvermingas vietinis 
arklys — Žemaitukas. Literatūroje 
pirmą kartą Žemaitukus 1554 m. 
aprašė Lisicijus. Vėliau apie juos yra 
rašę rusų, lenkų, vokiečių ir lietuvių 
mokslininkai. R. Žebenka rašė: 
„Žemaitukai yra nedideli, tvirto 
sudėjimo, labai stiprių kojų arkliai. 
Turi gerą risčią, gerai išvystytą 
priekinę korpuso dalį. Nedidelė 
galva, tiesus profilis, plati kakta. 
Mažos, labai judrios ausys ir didelės, 
gyvos akys suteikia galvai protingą 
išraišką. Kaklas palyginti trumpas, 
gražiai išlenktas, stiprus, ypač 
eržilų”. Kiti mokslininkai šios veislės 
arklius apibūdina panašiai. Iki XIX 
a. pabaigos Žemaitukai tenkino 
žemdirbių poreikius. Vėliau jie 
pradėti kryžminti su sunkiųjų, 
ristūnų, Trakėnų bei kitų veislių 
arkliais. Susidarė du veislės tipai: 
senasis — smulkusis ir dabartinis — 
stambusis. XVIII a. pradžioje, kur
dami Trakėnų veislę, vokiečiai 
naudojo Žemaitukes kumeles. 
Žemaitukų arklių veislės pagrindu 
sukurta Lietuvos sunkiųjų arklių 
veislė.

Žemaitukai žinomi nuo seno ir už 
Lietuvos ribų. Šios veislės kumelė 
Žaibė ir eržilas Hiršas trečioje 
pasaulinėje parodoje Paryžiuje 1900 
m. buvo apdovanoti aukso 
medaliais, o eržilas Keistutis — 
didžiuoju sidabro medaliu. 
Žemaitukus dėl jų gerų savybių 
(ištvermingumo, nereiklumo) ir 
nedidelės kainos noriai pirko latviai, 
belgai, vokiečiai ir anglai. Iki Pir
mojo pasaulinio karo Lietuva par
duodavo per metus apie 30 tūkst. 
arklių.

Žemaitukai — smulkieji ir stam
bieji — veisiami 20-yje rajonų, 
daugiausia — Šalčininkų, Ignalinos, 
Molėtų, Švenčionių, Trakų ir 
Vilniaus rajonuose.

Žemaitukai labai gerai perduoda 
palikuonims gerą eksterjerą, tvirtą 
konstituciją, darbingumą, 
nereiklumą ir kitas ūkiškai 
naudingas savybes, todėl yra 
neįkainuojamas Lietuvos 
arklininkystės genetinis fondas.

STAMBIEJI 
ŽEMAITUKAI

Žemaitukai pradėti stambinti XIX a. 
pabaigoje. Jie buvo kryžminami su 
įvairių veislių sunkiaisiais arkliais. 
Tokio tipo arklio reikėjo, nes žemė 
buvo dirbama mašinomis. Rytinių 
rajonų lengvose žemėse pakako 
vidutinio stambumo arklio, todėl čia 
Žemaitukai buvo kryžminami su 
ristūnų ir Šiaurės švedų eržilais bei jų 
mišrūnais. Taip kryžminant, 
pagerinus šėrimą ir laikymo sąlygas, 
buvo sukurtas Žemaitukų arklių 
stambusis tipas. Pageidaujamas ūgis 
ties gogu 146-152 cm. Šio tipo 
Žemaitukų veislės arkliai 9-10 cm 

aukštesni, stambesni ir geresnio 
darbingumo už smulkiuosius.

Nuo 1962 m. Žemaitukai 
dalyvauja Sovietų Sąjungos sunkiųjų 
arklių varžybose. Risčios rungtyje 
sėkmingai varžosi su Tarybų Są
jungoje auginamais sunkiaisiais 
arkliais. 1963 m. eržilas Šachtioras 
235 pasiekė sąjunginį rekordą risčios 
rungtyje — 2 km maždaug su 1,5 t 
kroviniu nubėgo per 4 min 42,6 s. 
Žinginės rungtyje geriausią rezultatą 
pasiekė eržilas Gipsas 583: 2 km su 
4,5 t kroviniu nuėjo per 13 min 54,2 s.

Sąjunginėse sunkiųjų arklių 
varžybose stambieji Žemaitukai per 
22 metus iškovojo 43 prizus ir 138 
prizines vietas, arba 49% įsteigtų 
prizų ir 26% prizinių vietų.

Stambieji Žemaitukai yra univer
salūs. Veislės atstovas Ekspertas yra 
daugkartinis konkursų rungties 
respublikinių, sąjunginių ir tarp
tautinių varžybų nugalėtojas ir 
prizininkas. Jo ūgis 156 cm, o šuolio 
galingumo rungtyje įveikė 188 cm 
aukščio kliūtį ir ilgai buvo šios 
rungties rekordininkas.

Stambiojo tipo linijų pradininkai 
Agrastas, Kalmanas ir Šachtioras 
davė daug puikių palikuonių. 1967 
m. TSRS liaudies ūkio pasiekimų 
parodoje Šachtioras pripažintas 
veislės rekordininku. Šeši jo
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palikuonys yra sąjunginių arklių 
varžybų prizininkai.

Veislė tobulinama Vilniaus ir 
Dusetų valstybiniuose žirgynuose bei 
9-iose veislinėse arklių fermose. 
Pastaraisiais metais stambieji 
Žemaitukai, kaip kitų veislių gerin- 
tojai, buvo 'parduoti j Baškiriją, 
Kalnų Altajų ir kitas Tarybų Są
jungos sritis bei rajonus. Meredianą 
ir Bajaną 1973 m. Maskvos tarp
tautiniame aukcione nupirko Švedi
jos žirgų augintojai. Su šios veislės 
žirgais savo meną demonstruoja 
Maskvos cirko susivienijimo artistai.

ŠVELNUMAS
Andriuko tėtis į ratus įkinkė 

arklį.
— Vaikai, norite važiuoti par

sivežti šieno?
Vaikai, žinoma, norėjo 

pasivažinėti vežimu, kurį tempė labai 
gražus ir didelis arklys.

— Arklys — puikus žmogaus 
pagalbininkas, — važiuojant pasakė 
Andriaus tėvelis.

Arkliai veža krovinius, aria žemę, 
neša raitelius. Greičiausias žirgas gali 
šuoliuoti šešiasdešimt kilometrų per 
valandą greičiu. Tai didžiausias 
greitis, kuriuo mūsų miestuose 
leidžiama važinėti mašinoms. Įsivaiz
duokite nepaprastai didelį vežimą, o 
jame sukrautus net dvidešimt tris 
„Žigulius”. Tokį krovinį gali 
patraukti stipriausias arklys! Tik ir 
greitakojis žirgas, ir sunkusis arklys 
negali ilgai greitai bėgti ar tempti 
sunkų krovinį, jie pavargsta. Todėl 
dabar kolūkio laukuose arklius 
pakeitė daug už juos stipresni 
traktoriai, o keliais rieda už arklį 
greitesni sunkvežimiai.

— Dėde, ar arkliai jau bus 
nebereikalingi? — susirūpino 
Saulius, kuriam labai patiko 
paklusnus arklys.

— Reikalingi. Vežti mažesniems 
kroviniams, dirbti sklypeliuose, kur 
traktoriui sunku apsisukti.

Iš lankos parsivežę šieną, vaikai 
dar sužinojo, kad tuos arklius, kurie 
neša raitelius ir lenktyniauja spor
tinėse varžybose, vadina žirgais.

Dėdė davė Raselei riekutę 
duonos ir leido pavaišinti arklį.

— Oi, oi, kokios švelnios arklio 
lūpos! — džiaugėsi Rasa ir meiliai 
žiūrėjo į dideles, protingas arklio 
akis.

Šėriau, šėriau sau žirgelį 
Rytą vakarėlį.

Dėl to šėriau, kad norėjau, 
Kad jis gražus būtų.

(Lietuvių liaudies daina)
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DIDŽIOJI St im. l
TORONTO „ŠATRIJOS” IR „RAMBYNO” ■ TUNTŲ 
SKAUTUOS 70-MEČIO SUKAKTIES MINĖJIMAS

Toronto „Šatrijos” ir „Ram- 
byno” tuntai šventė skautijos 70- 
mečio sukaktį lapkričio 5-6 
dienomis. Savaitgalis turėjo dvi dalis
— viena, skautininkams, o antra, 
visiem dabartiniams ir kadaise 
buvusiems skautams-ėms.

Šeštadienio vakaronėje dalyvavo 
maždaug 40 skautininkių-kų. Buvo 
pristatyti svečiai tai v. s. fil. P. Molis, 
v. s. G. Deveikis, s. Jarūnas, v. s. fil. 
S. Miknaitis, kurie pasveikino visus 
susirinkusius, v. s. C. Senkevičius 
skaitė paskaitą apie penkias 
skaytavimą liečiančias mintis: būtent
— įdeplogiją, organizaciją, 
vadovavimą, pamainą ir ateitį. ’’At
viro’ žvilgsnio savikritikos mintys 
sukėlė gana gyvas diskusijas” (C. S.). 
Po to įvyko skautininkių-kų įžodis 
(ps. fil. J. Neimanienė, ps. D. 
Steponaitienė, ps. A. Saplys ir 
pakelti j. s. E. Nemikienė, s. G. 
Tarvydienė, j. s. V. Keturakis) kuri 

pravedė v. s. V. Skrinskas. Toliau 
vyko asmeniški pasikalbėjimai ir 
kavutė.

Sekmadienis prasidėjo su 
iškilmingomis šv. Mišiom, kuriose 
giedojo „Volungė”. Aukos reprezen
tavo skautų obalsį — Dievui, 
Tėvynei ir Artimui t. y. iš Lietuvos 
atvežta trispalvę, tautos himno 
audinį ir skautų įstatus. Po Mišių, 
visi keliavo į Lietuvių Namus, kur 
buvo paruoštos vaišės skautėms- 
tams, tėveliams ir svečiams. O 1 vai. 
p. p. prasidėjo paradas šakomis. 
Visos draugovės įžygiavo į salę su 
gairėm ir dainom, o tėvai ir svečiai 
stebėjo savo jaunimą. Buvo keletą 
juokingų momentų kai jūrų skautai 
slapčiom įslinko į salę, kol jūrų 
skautės garsiai dainuodamaos 
įžygiavo, o taip pat įvyko su 
skautininkais, kol skautininkės ir 
židinietės įžygiavo. Perskaityti Pir
muos ir Seserijos sveikinimai, o žodį

Fleitistas Jonas Regina, pianistė 
McInnis Regina.

Jurų budys senj. Edis Punk r h 
koncertuoja.
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sveikina dalyvius. Sueigos komendante v. si. t. n. Ina Balsytė.
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Vilkiukai su draugininku Andriu Pašku.

tarė Brolijos vyriausias skautininkas. 
Sueigoje buvo apdovanoti veikėjai — 
skautai ir rėmėjai. Taip pat, buvo 
pristatyti nauji skautininkai ir 
pasveikinti gėlėmis. Su daina 
išžygiavo visi ir užsibaigė oficiali 
dalis mūsų šventės.

Koncertas pradėtas su dideliu 
tortu priminanti „Skautų Aido” 65- 
mečio sukakties proga. Šių dalį 
įspūdingai pravedė s. B. Abromai- 
tienė. Toliau sekė muzikinė dalis, 
kurioje dalyvavo „Sutartinė”, tai trys 
dainuojamčios gintarės — Zita 
Gurklytė, Daina Gurklytė, Dana 
Pargauskaitė ir jų vadovė N. Beno- 
tienė. Sekė jūrų budys senj. Edis 
Punkris, kuris su gitara, dainavo 
savo ir kitų kūrinius. Buvęs ijt. vytis 

Brolijos vyr. SkautĮininkai sveikina dalyvius sueigoje.

fleitistas Tomas Regina su žmona 
pianiste (McInnis) pasirodė su 
klasikine muzika. Ir buvusi skautė 
solistė Anita Pakalniškytė padainavo 
keletą dainų akompanuojant muz. J. 
Govedui. Programa užsibaigė su 
eilėraščiu, vėl priminant skautų 
obalsį, ir „Lietuva Brangi”. Labai 
tyliai scena užsidarė tamsoj. Nebuvo 
plojimo, tik tyla ir ramybė.

Sekė kavutė su pyragais. Labai 
gražiai praėjo abi dienos ir tikrai 
priminė, kad čia jaunimo organizaci
ja, ir kad skautai yra veiklūs ne tik 
savo tarpe, bet ir visuomenėje, kad 
neužmiršta savo skautavimo dienų.

ps. fil. Dalia Barzdžiūtė 
Kanados rajono vadeivė

Tuntas sveikina naujas skautininkes. 
ps. Dalia Steponaitienė (pavaduoto
ja), ps. fil. Jūratė Neimanienė (tun- 
tininkė).

Torontas 1988. XI.6 d. Paukštytės 
sveikina naują Skautininką ps. 
Alvydas Saplys. Foto D. Barzdžiūtė.

Lapkričio 6 d. /88 m. L. S. S-gos 
70 metų Jubiliejaus minėjime 
Toronte s. B. Abromaitienė Skautų 
Aido atstovė tuojaus po koncerto 
įvažiavo į sceną su dideliu pyragu 
žibančiom 65 žvakutėm, sim- 
bolizuojančiom jubiliejų. Ji iškvietė 
stambesnius aukotojus ir L. S. B-jos 
V. S. v. s. fil. G. Deveiki priimti šekį 
$2265 prašydama įteikti redaktofiui 
v. s. kun. A. Saulaičiui. Šia gražią 
auką priimdamas V. S. padėkojo ir 
sakė, kad bus linksma važiuoti į 
Chicago su tokia parama Skautų 
Aidui.
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Radvenytė, Andrytė Giedraitytė, Vilija Žemaitaitytė ir Vanessa Varnaitė.

Lapkričio 21 d. Los Angeles 
Contemporary Exhibitions filmų 
forumas rodė Algio Razučio trijų 
valandų filmų „Amerika” — 
amerikietiškos kultūros studiją.

„Lituanicos” tunto Chicagoje naujiems 
vilkiukams po įžodžio kaklaraiščius 
riša jų vadovai skautai vyčiai 
Viktoras ir Stepas Puodžiūnai.
Nuotr. Gintaro Plačo

Tarptautiniame kompiuterių 
konkurse Wisconsin valstijos univer
sitete penktų vietų pradžios 
mokyklos grupėje laimėjo Rimas 
Avižienis iš Santa Monicos.

CHICAGO
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WMAMMM

ma, vos tave pamačiusi sušuko:
— To mums d ai- betrūko!..

_ * —
Du berniukai šnabždasi tarpu

savy bažnyčioje. Išėjus laukan, 
viena moteriškė pradėjo priekaiš
tauti:

— Jūs nepadoriai elgėtės baž-' 
nyčioje ir trukdėte kitiems mels
tis.

— Atleiskite, mudu tik tarėmės, 
ar atkreipti jūsų dėmesį, kad lai
kote maldaknygę aukštyn kojom...

— Ta mano varlė labai gerai 
adoptavosi modernio gyvenimo 
sąlygose. Ji buvo išskalbta ir 
išdžiovinta mašinose ir jautėsi labai 
gerai. Tik dabar atrodo negaluoja.

Draugovė išvyko j dienos iškylą prie jūros, o sesė 
Mildutė jūrą pirmą kartą mato.

— Mildute, ar patiko jūra?
— Labai! Tiek daug smėlio.

iMVMUMNV
Vienas vyresnių stošyklautojų stovyklos žaidynės 

įrašė j vaizdajuostę ir vakare visiems stovyklautojams 
parodė. Vienu tarpu sulėtino juostos greitį, kad aiškiau 
matytųsi žaidimo svarbi skimirka.

— Turbūt žaidėjai nuvargo tiek lakstydami, — 
šnabžda vienas kitam.

— Tie dažai, kaimyne, labai geri. 
Labai greit džiūsta ir tereikia tik 
vieną kartą dažyti.

Teta Gertrūda: Antanėli, tau reikėjo jaunesnei 
sesutei duoti didesnį saldainį! Ar nežinojai, kad 
višta visada duoda didesnį slieką savo viščiukams? 
Antanėlis: Bet, tetule, jei turėčiau sliekų, tai tikrai 
duočiau jai didžiausią.

Žodžiai ir piešiniai v.s.jil. Aleksandro Jakšto
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