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P.V. Urbutis, FL
Pr. Pakalniškis, CA
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Stasys Naginionis, Canada, Oue.
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A.A. Setikas - $5. - Canada, Ont.

Džiaugiamės atgimusiu Skautijoš 
sąjūdžiu Lietuvoje. “Aušros Vartų” 
tunto, “Mirgos“ vyr. skaučių būrelio 
sesės siunčia $50.00 “Skautų Aido“ 
tėvynėn siuntimo išlaidoms padengti.

Sveikinu Vasario 16aja! Vienas irtas 
pats Rūpintojėlis tegloboja abiejose 
Atlanto pusėse esančius skautus-es.

Auka “Sk. Aidui“ $25.00 
v.s. S. Radzevičiūtė, O H

kviečia visas skautininkes, židinietes, visus 
skautininkus ir AkademinioSkautų Sąjūdžio 
narius į akyvaizdinj suvažiavimą, kuris įvyks 
balandžio mėn. 1* ir 2 dienomis Čikagoje. 
Midway Airport Inn viešbutyje, 55st ir Cicero 
Avė.

Suvažiavimo registraciją tvarko s. Aldona 
Palukaiticnė, tel. (312) 471-0811, 7253 So. 
Richmond, Chicago, IL 60629

Skautininkių skyrius: vs.fil. L. Milukienė 
Skautininkų skyrius: vs.fil. A. Paužuolis
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niams, paslauga nelaimingiems, 
rūpestis studentais, dosni ranka 
vienuolynams ir bažnyčioms.

Iš pat mažens Kazimierą buvo 
stengiamasi įtraukti į politiką. Jo 
bryliui Vladislavui sėdus į Bohemi
jos sostą, jis liko namie vyriausias 
sūnus ir sosto įpėdinis. Jis labiau 
turėjo įsijungti į valstybės admi
nistravimą, padėti savo tėvui ir 
kartais net jį pavaduoti. Kazimie
ras, su savo tėvu, karaliumi, ne 
kartą priiminėjo užsienio pasiunti
nius, svečius, delegacijas ir pata
rėjus. Kai kada dalyvaudavo ir 
seimuose, karaliaus taryboje ir iš
kilmėse. Taip jis buvo ruošiamas4 
Lietuvos ir Lenkijos v dovų sostą. 

Jaunajam Kazimierui rūpėjo rimtis 
ir tvarka, drausmė namuose ir 
krašte, teisingumas ir nuosaiku
mas papročiuose. Keikia dar pažy 
mėti, kad jis, vos trylikos metų 
buvo nesėkmingai bandomas įso 
dinti į Vengrijos sostą. Bet tuo 
laiku vis labiau išryškėjo kitas jo 
būdo bruožas - maldingumas. Nu
ilsęs po dienos rūpesčių ir darbų 
poilsio jis ieškojo maldoje.

Paskutinius savo trumpo gyve
nimo metus Kazimieras praleido 
savo senolių mieste - Lietuvos 
sostinėje Vilniuje. Ten jis atsto
vavo savo tėvą karalių ir dirbo 
valstybės kanceliarijoje. Bet jį 
traukė kita karalystė - dangiškoji.

ŠV. KAZIMIERAS SKUNDAS ŠV. KAZIMIERUI
Kovo mėn. 4 dieną, lietuvių 

tauta ir katalikų bažnyčia mini 
Lietuvos karalaičio Šv. Kazimiero 
šventę. Ši diena mus nukelia į 
senosios Lietuvos laikus, kada ka
raliaus Kazimiero Jogailaičio šei
moje 1458 m. gimė sūnus, pakrikš
tytas tėvo vardu. Mažojo Kazi
miero gyslose, iš tėvo pusės tekėjo 
gryniausias lietuvių giminės - 
Kazimiero, Jogailos, Algirdo ir _ 
Gedimino - kraujas.. Jo motina 
buvo habsburgaitė. Tai buvo kara
liaus Kazimiero trečias vaikas. 
Keturi jo broliai vėliau sėdo į 
Vengrijos, Čekijos, Lenkijos ir 
Lietuvos sostus, o penktasis pa
siekė kardinolo garbę. Keturios 
seserys ištekėjo už vokiečių kuni
gaikščių. Vienas tik Kazimieras 
savo galvos nepapuošė ’ jokiu že
miškuoju vainiku.

Karalaičio Kazimiero mokytojas, 
garsusis kronikininkas Jonas Dlu
gošą, pripasakojo daug smulkmenų 
iš Lietuvos ir Lenkijos praeities. 
Jis galėjo suteikti gausių žinių ir 
apie valdymo meną. Tačiau Kazi
mierui daugiausia rūpėjo artimo 
meilės pamokymai. Kazimiero 
būde spindėjo užuojauta vargdie-

Išeiki nors dabar iš aukšto tėvo dvaro,
Kai žemė klaidžioja, sapnuodama baisius sapnus: 
Prieš tave juodos angos atsidaro,
Girdi, kaip verkia tamsoj palenktas žmogus.

Ne duonos verkia, klaikumą apsikabinęs;
Šviesos jis verkia, pavogtų, kaip deimantai, akių. 
Sugniaužę kumščius, trankiai žengia minios, 
Sumindamos lizdus dirvonų vyturių.

Kaip akmenys be sparno, jie tau neša skundą, 
Į drobę įrašytą tau pažįstamos spalvos;
Be laiko vaisiai rausta, lapai runda
Nuo šaldančiojo riksmo saulės negyvos.

O mes apakę, tarsi Izaokas rašto švento,
Savo teises perduodam nepažįstamos genties vaikam. 
Kurie ant Nemuno, Šešupės kranto 
Žeberklus tiesia pasimetusiem laikam.

Mūs rankos surištos negal pakilt į aukštį — 
Klausyki skundo pilkarūbių vyturių. 
Sparnais bespalviais jie neliauja skliausti 
Padanges tarp laisvųjų vėjų keturių.

Tai atlankyki mus plačiu karaliaus mostu!
Pažaisk šaligatvy karūnos perlais su vaikais:
Kai pamotė jų galvytes paglosto, 
Jie miršta, kaip drugiai, suvynioti šilkais.

Juoze Augustaitytė-Vaičiūnienė
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LIETUVOS 
VĖLIAVA

PETRAS KLIMAS

Sis Nepriklausomybės akto 
signataro, istoriko, diplomato ir 
Lietuvos pasiuntinio Prancūzijoje 
Petro Klimo straipsnis paimtas iš jo 
atsiminimų.

Petras Klimas, perėjęs nacių 
kalėjimus ir bolševikų koncentracijos 
stovyklas Sibire, mirė Kaune 1969 m. 
sausio 16 d.

Lietuvai dar savo 
.nepriklausomybės neatstačius, 
tautinių spalvų klausimas buvo 
keliamas visokiuose lietuvių 
susibūrimuose. Buvo jaučiamas 
reikalas parodyti vienybę bendru 
puošniu Simboliu. Kaip juosta reikė
jo Lietuvos laisvės kovotojams susi
juosti vėliava jų patriotinėje tar
nyboje.

Šen ir ten tas spalvų klausimas 
net būdavo savarankiškai 
išsprendžiamas. Amerikoje ir Ryt
prūsiuose lietuviai jau seniau buvo 
pasirinkę žalią-baltą-raudoną 
vėliavą ir ją vartojo savo pokyliuose, 
šventėse ir patriotiškose iškilmėse. 
Kitur Vytis jungė lietuvius jų darbe.

Basanavičius įrodinėjo, kad 
vėliavų spalva senovės Lietuvoje 
visada buvo raudona, o ant to 
raudono dugno buvo pavaizduotas

Vienas iš Lietuvos vėliavos projektų 
1918 m.

kardu užsimojęs raitelis ant širmo 
žirgo. Basanavičius patarė tą 
tradiciją toliau tęsti ir Vyčio ženklą 
ant raudono dugno padaryti 
atgimusios Lietuvos vėliava.

Niekas tam nesipriešino, bet 
vienas kitas pastebėjo, kad tatai 
neišsprendžia tautinių spalvų 
klausimo, juoba kad ir pats 
Basanavičius pažymėjo raudoną 
vėliavą buvus visada su Vytim. 
Reikėjo tad pasirinkti naujas spalvas, 
kurios galėtų sudaryti paprastą 
kasdieninę, lengvai pasiuvamą 
vėliavą šalia istorinės valstybinės 
vėliavos su Vytim.

T. Daugirdas, senas mūsų 
archeologas ir dailininkas, siūlė 

vėliavą iš žalios spalvos viršuje, 
baltos vidury ir raudonos apačioj. 
Bet jis pats tuo savo siūlymu nebuvo 
patenkintas. Jam atrodė geresnė 
tiesiog žaiia-raudona, nes tos spalvos 
dominuoja mūsų žmonių dir
biniuose. Pagaliau, jis siūlė siaurą 
geltoną juostą tarp tų dviejų spalvų. 
Kiti norėjo matyti vėliavoje gamtos 
atspindį; žalius laukus bei pievas 
(apačioj), geltonus žiedus (vidury) ir 
raudoną tekančią saulę (viršuje).

Lietuvos Taryba tą projektą 
priėmė. 1918 m. lapkričio 11 d. 
Vilniuje jau plevėsavo dabartinė 
trispalvė vėliava. Vėliau ji buvo 
įrašyta į konstitucijas ir įgijo tvirtą 
Lietuvos pilietybę. Jokie agresoriai 
nei parsidavėliai netesės jos išrauti iš 
lietuvių rankų. Ir su ja mes vėl 
atkovosime savo laisvę.

Vichy, 1941.11.3.
Lietuvos valstybinė vėliava
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LIETUVOS BURIUOTOJAI 
RUOŠIASI KELIONEI PER 

ATLANTĄ
Laisvėjimo vėjams pučiant, 

ok. Lietuvos buriuotojai skečia 
bures kelionei per Atlantą. Apie 
tai buvo rašyta ok. Lietuvos 
spaudoje, šiek tiek užsiminta ir 
laisvojo pasaulio laikraščiuose 
bei radijo laidose. Si žinia pra
džiugino lietuvius buriuotojus 
Amerikoje, o ypač jūrų, skautus 
ir skautes besiryžtančius 
drąsuoliams padėt šiam žygiui 
pasiruošti ir svetingai juos 
šiapus Atlanto pasveikinti.

Vien skau
tiškų pastangų čia neužtenka — 
visi lietuviai vandens sporto 
entuziastai kviečiami bendron 
talkon padėti mūsų broliams 
Tėvynėje šį užmojį įvykdyti. Iš 
susirašinėjimo su buriuotojais 
Lietuvoje, jau žinomas apytikris 
šios kelionės planas ir buriuo
tojų rūpesčiai. Čia spausdiname 
kelias ištraukas iš gruodžio’12 
d., rašyto laiško: Rašoma:

„Pasiruošimas būsimai kelio
nei vyksta gerai. Dvi jachtos jau 
dabar baigia paskutinius pasi
ruošimus ir tikrai plauks. Tai 
Kauno dirbtinio pluošto gamyk
los „AUDRA” ir Vilniaus daili
ninkų sąjungos „DAILĖ”. Tai 
jachtos — seserys. Trečioji — 
Klaipėdos sporto komiteto 
„LIETUVA” dar turi problemų 
su burėmis, tačiau esame įsiti
kinę, kad jas sėkmingai išspręs.

„Išplaukimas iš Klaipėdos 
numatytas 1989 m. gegužės 1 d. 
Sustojimas Kylyje vienai parai, 
kur bus sumontuotos radijo 
stotys. Sekantis sustojimas 
Serbure (Prancūzija) — vandens 
atsargų papildyti. Į New Yorką 
įplaukiame 1989 m. birželio 10 
d. 12 vai. dienos. Atvykimo lai
kas numatytas tiksliai ir pakei
timų nebus. Iš New Yorko 
išvykstame 1989 m. birželio 25 
d. 12 vai. Įgulos, kurios mus pa-

Klaipėdos sporto komitęto 
jachta „Lietuva”

keis, atskrenda į New Yorką 
1989 m. birželio 10 d.”

Chicagos jūrų skautija ir jūrų 
skautininkų „Grandis”, imda
masi iniciatyvos padėti Lietuvos 
buriuotojams atlikti šį istorinį 
žygį per Atlantą, kviečia visus 
brolius ir seses, visus vandens 
sporto entuziastus, esamus ir 
būsimus jūrų skautus, jūrų 
šaulius jungtis bendron talkon, 
padėti šiame užsimojime. Toli
mesne informacija dalinsimės 
per lietuvišką spaudą ir radijo 
valandėles. Siekiant asmeniš
kos informacijos, kreiptis į Jūrų 
skautininkų „Grandį” Chicago- 
je, kuriai atstovauja j.s. Leopol
das Kupcikevičius, 6935 So. 
Maplewood, Chicago, IL 60629, 
tėl. 312-476-3875 arba 
312—434-9766. Taip pat -j.s. 
Antanas Levanas, 6134 S. 
Sacramento Ave., Chicago, IL 
60629, tel. 312-436-3095.
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Kai kuriuose Europos krantuose 
pakelėse buvo statomi kryžiai. Jų 
galima matyti Austrijoje,\ Vokieti
joje, Šveicarijoje, Lenkijojelr kitur. 
Bet niekur kryžiai nebuvo taip 
meniškai išpuošti, kaip Lietuvoje. O 
koplytėlės tik Lietuvoje buvo 
statomos. Jų galima buvo rasti 
pakelėse, kapuose, kiemuose. Tai 
tikras lietuviškas religinis ir meninis 
pasireiškimas, kokio niekur kitur 
negalima sutikti, Tad nenuostabu, 
kad lietuviai, atsidūrę svetimuose 
kraštuose, savo buveines nori 
atžymėti kryžiais ir koplytėlėmis. Per 
ilgų emigracinį laikotarpį jų 
pristatyta veik visame pasaulyje. Čia 
matote tik mažų dalele.

Kolumbija, Villavicencio Australija, Adelaide

Argentina, Rosario Argentina, Avellaneda V. Vokietija, Augsburg
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Chicago, Jaunimo Centras Brazilija, Sao Paulo U.S.A. Elizabeth, NJ

Sovietai, okupavę Lietuvą, 
stengėsi naikinti viską, kas primena 
lietuviškumą ar religiją. Todėl 
okupantai savo neapykantą nukreipė 
prieš kryžius ir koplytėles. Veik visi 
buvo sunaikinti. Bet koplytėlės tiek 
buvo įsišaknijusios lietuviškoje 
dvasioje, kad ir pavojai nesustabdė. 
Čia matome okupuotoje Lietuvoje 
prie Druskininkų pastatytas 
koplytėles, kurios labai primena 
senąsias, tik nėra kryžių ir šventųjų 
statulėlių, kurios paprastai būdavo 
neišskiriama dalis.
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I’K AKITIi:^
KAZIUKO 
MUGE
C H !CA GOJĘ
1979 m

AUŠROS VARTŲ 
TUNTAS

Mugės atidarymas. Priekyje- Garbės 
konsule Juzė Daužvardienė, s. D. 
Gotceitienė, v.š. M. Jonikienė, j.v.s. 
A. Veselkienė, s. N. Balzarienė, v.s. 
Z. Jaunius, v.s. S. Miknaitis, v.s. 
Taliai-Kelpša, ps. V. Rupinskas, v.s. 
E. Korzonas

Jono Tamulaičio nuotraukos
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Medžio raižinys — skulptoriaus
Jurgio Daugvilo dovana
LSS 70 metų, sukakties proga, 
puošė Skaučių Seserijos

Rajoną, o vėliau ir bendrą valgyklos salę.

Foto: Paulius Mickus.

ŠIRDINGA PADĖKA JAM!
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EMILIJA PLATERYTĖ

Viena iškiliųjų Lietuvių tautos 
dukterų)

Er.ilija Platerytė gimė 1806 
’retais Vilniuje, mirė 1 31 metais 
...raodžio 23 d. Justinavo dvare, 
Kapčiamiesčio valsčiuje.

Ji augo tėvo grafo dvare. Būdama 
jautrios sielos, Emilija mylėjo kaimo 
žmones, baudžiauninkus, bendravo 
su jais, mokė jų vaikus. Ypatingai 
užjautė ligonius ir nelaimingus 
paliegėlius, skyrė daug laiko juos 
slaugydama.

Emilija Platerytė mokėjo keletą 
kalbų, daug skaitė, domėjosi 
matematika, istorija ir tautosaka; 
gerai išmoko šaudyti ir joti, nes 
domėjosi ir kariniais dalykais. Emili
ja mylėjo savo kraštą ir žavėjosi 
laisvės idėjomis, degė tikra tėvynės 
meilės ugnimi. Nuo pat jaunystės 
buvo griežtai nusistačiusi prieš 
Lietuvą valdančius rusus.

1831 metais įvyko lietuvių ir 
lenkų sukilimas. Ji pirmoji moteris 
apylinkėje — Dusetose, 
suorganizavo būrį iš 300 raitelių ir 
tiek pat pėstininkų, ginkluotų kir
viais ir dalgiais. Susitarė su 
Daugpilės lietuvių ir lenkų kariūnais, 
kurie pažadėjo padėti šiam žygiui_— 
svarbią tvirtovę užimti. Prieš tai 
Emilija Plūtėrytė" nuvyko į Vilnių 
tartis su sukilėlių komitetu ir pranešti 
apie busimąjį žyfį. Bet komiteto 
nariai su moterimi nei tartis, nei 
kalbėti nenorėjo. Tačiau Emilija P. 
nenusiminė, nesusilaikė stoti į 
nelygią kovą su priešu. Jos dalinys du 
kartus nugalėjo rusus, užėmė 
Zarasus, bet, kai prisiartino prie 
Daugpilės, priešo buvo išblaškytas. 
Tada daug vyrų žuvo, daug buvo 
sužeistų. Kariūnai, kurie buvo 
pažadėję sukilėliams padėti, jau 
anksčiau buvo savo vyresnybės įtarti 
ir iš tvirtovės išsiųsti. Plateraitė būrio i 
likučius perdavė savo pusbroliui 
Cezariui, o pati įsijungė su drauge

Prusnickaite į ukmergiečių sukilėlių 
dalinį. Užimant Ukmergę, Emilija 
dalyvavo >mūšyj e kartu su kovos 
drauge Rašanavičiūte. Po to greit 
perėjo į kitą dalinį, kuris bandė pulti

Emilija Platerytė vadovau ja kautynėms

Vilnių. Kai sukilėliai buvo 
perorganizuoti j pastovesnius 
pulkus, E. Platerytė . gavo kapitono 
laipsnį ir buvo paskirta vienos
kuopos vadu. Dalyvavo Kauno 
kautynėse, kur vos nepateko į rusų 
nelaisvę. Vėliau ji prisidėjo dar prie 
25-tojo sukilėlių pulko, kurio 
gurguoles Emilija lydėjo iš Raseinių į 
Šiaulių pusę. Tačiau pakeliui pulkas 
buvo užpultas ir nugalėtas. Po 
nepasisekusio sukilimo daugelis 
kovojusių vyrų norėjo pasitraukti iš 
kovos lauko, bet Emilija Plateraitė, 
jos pusbrolis Cezaris ir Marija 
Rašanavičiūte nuo to atsisakė, nes 
buvo pasiryžę kovoti toliau kitose 
vietose. Kai atsidūrusi Kuršėnuose 
pateko į Karo Tarybos posėdį, 
Kuriame vadų buvo nutarta ilgiau 
nebekovoti ir trauktis į Prūsus, 
Emilija pasipiktinusi sušuko: 
„Laimingos kelionės, aš, kol gyva, 
kovosiu!” Po to dar ilgai klaidžiojo 
po miškus, norėdami pasiekti tikslą. 
Badas, šaltis ir žinios apie kovų 
nepasisekimas pakirto jos jėgas. 
Emilija susirgo, buvo paguldyta 
eigulio trobelėje, paskui pervežta į 
Justinavo dvarą, kur ir mirė, būdama 
vos 25 metų amžiaus.
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LSS VII TS SESERIJOS RAJONO 
"MANO LIETUVA’ 

GAIRĖ
Gairės projektą paruošė ir atliko v.sk. Rasa Sutkutė

Mylimos Sesės!

70 kibirkSčių dega laužuos po vieną,
70 meilės darbų, atliekamų kasdieną;
70 šypsenų ir juoko, 
Nesuskaičiuoti, kiek širdžių 
Gyvent-skautaut išmoko!

Tebūna vėsūs vakarai,
Karšti ir traškantys laužai,
Skambi daina,
Širdis jauna...
Seserija gyvuoja
Stovykloj SEPTINTOJE!

Jūsų
v.s. Nijolė Užubalienė

gamtoje atsiskleidė dvasinė laimė. Vakarais prie laužo 
pajusdavau šilumą ir vieningumą tarp mūsų begiedant 
stovyklinę maldą"... Diev's yr' čia." Iškylose išmokau 
būti savarankiška, taip pat būti naudinga kitoms. Šios 
mano mintys - tarp spalvų pasirinkimo, ar tarp simboliško 
apsvarstymo (pvz. širdis-meilė, rūpintojėlis-žmonių 
atpirkėjas ir L t.), - pasirodė savo esencijoje ir gairėje.

... Ir taip aš mačiau ją. Taip išaugo gairės 
egzistencija - iš skautiško seseriškumo, džiūgavimo - 
"Mano Lietuvos" garbei ...

sesė Rasa

Šią vasarą turėjome užduotį paruošti Seserijos 
stovyklinę gairę. Nors intencija buvo remtis mano 
mamos, sesės Ados Sutkuvienės meniniais gabumais, 
tačiau - jos rankose esant pilnai 'iki ausų' darbų 
pasiruošimui parodoms bei dekoracijų pasirodymui - 
entuziastingai sutikau perimti jos įsipareigojimą.

Turiu atiduoti mamai garbę esminės gairės idėjos 
kilmėje. Pristatė ji man klausimą - ką reiškia merginoms 
"Lietuva"? Ir tęsė savo mintį. Ji matė simbolinį, 
kovojantį lietuvių jaunimą su ištiesta ranka - parodyti 
jaunimo, net ir visų lietuvių pasididžiavimą savo tautybe. 
"Koks tai galingas atvaizdas būtų!" - mintis prabėgo man 
ir nuo to dinamiško, prasmingo pavidalo išsivystė gairės 
projektas.

Kaip menininkė aš tikiu, kad mūsų pasąmonė 
pasirodo mūsų kūryboje. Nors man svarbi tradicija, tačiau 
man yra svarbiau tradicijos šaknys ir skautų organizacijos 
esmė: dirbti Dievui, Tėvynei ir Artimui. Štai ir iškilo 
ncšabloniškas gairės planas ir simbolika.

Augdama skautų eilėse turėjau ypatingos progos 
sužinoti iš patirties ką man reiškia draugystė, 
sąžiningumas ir darbštumas. Ypač stovyklos, 
prisiminimai - yra ir gyvenimui įtakos begalinės. Ten,
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ISTORINIAI 
ĮVYKIAI

KO VA S
4-to 1458 m. gimė Šv. Kazimieras, Lie

tuvos Globėjas, Lietuvos kunigaikštis, 
miręs 1484 m. Vilniuje ir ten palaido
tas, 1602 m. paskelbtas šventuoju.

i-mo 1861 m. (pagal senąjį stilių — 
vasario 19 d.) caras paskelbė baudžia
vos panaikinimą Lietuvoje, tačiau tik
rumoje baudžiava buvo panaikinta tik 
per 1863 m. sukilimą.

16-to 1943 m. vokiečiai Lietuvoje suė
mė 46 visuomenės veikėjus bei moksli
ninkus ir juos išvežė į Štuthofo kon
centracijos stovyklą.

22-o 1868 m. gimė filosofas ir rašyto
jas Vylius Storasta-Vydūnas.

22-o (pagal naująjį stilių — kovo 9 
d.) 1863 m. prie Rūdninkų įvyko didelės 
kautynės su maskoliais, kur 1000 sukilė
lių vienetui vadovavo Liudvikas Narbu
tas, istoriko Tado N. sūnus. Sukilimas 
kovo mėnesį jau buvo apėmęs didelę 
Lietuvos dalį.

LAIKYKIS LIETUVYBĖS 
SAVO ŠIRDYJE 
IR KASDIENIUOSE 
PASIREIŠKIMUOSE

SUDĖKIME DEGTUKUS

2š degtukų sudedami j septynių 
langelių figūrų,
1. Pajudinti tik tris degtukus ir 
sudaryti tik penkių langelių figūrų. 
Langelių kraštai tegali turėti po vienų 
degtukų.
2. Iš 20 degtukų figūros atimti tris 
degtukus, sudariusius išsikišusį 
langelį. Iš likusių 17 degtukų atimti 
penkis degtukus taip, kad liktų tik 
trys langeliai.

3. Iš 17 degtukų figūros — dviejų eilių 
po tris langelius - atimti vienų 
degtukų, o iš likusių 16 degtukų 
sudaryti 4 langelių figūrų.

ATSAKYMAI:
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KAIP VADOVĖ
GALI 

TOBULINTIS
Gera vadovė skautybėj turi 

pareigą organizacijai ir savo skautėm 
stengtis gerėti; savo vadovavime. 
Jauna vadovė dažnai pradeda savo 
vadovavimą su didele energija ir ir 
noru mokyt, padėt ir vesti kitas 
mergaites, bet po kiek laiko atsibosta 
dirbti ir jos užsidegimas atžalą. Kai 
jauna vadovė per šį laiką nieko naujo 
neišmoksta, tai ji pati sustingsta..

Taigi, yra labai svarbu, kad 
vadovė vis tobulintus. Kai vadovė 
nesidomi skautavimu, tai yra laikas 

perduot savo komandą tai, kurioj 
interesas skautuose) yra gyvas. Ta 
kuri turi interesą skautavime platins 
savo žinias apie skautus ir mergaites. 
Išlavinta skautė turi daug kuo dalin
tis su mergaitėmis, ir iš šito dalinimo, 
mergaitės pačios išauga išlavintos.

Vadovės tobulinime svarbiausia 
yra, kad vadovė išlaikytų savo 
domėjimąsi skaučių organizacijoje. 
Vadovei, kuriai yra vistiek, kaip pati 
organizacija veikia ir kokie šitos 
organizacijos reikalavimai, negali 
dirbti su mergaitėm, nes ji pati nežino 
ką reikalauti iš skaučių. Ji neturi 
žinių apie skautybės apybraižas — ir 
ir nežino kuriuo keliu vesti mergaites.

Vadovė turi irgi išlaikyti savo 

interesą mergaitėse. Jeigu vadovė 
nežino ir nesupranta ką jos mergaitės 
galvoja ir jaučia, tai ji jų nepažįsta ir 
negali komunikuoti. Kai nėra 
komunikacijos, tai visos vadovės 
pastangos išeina už nieką.

Paskiausia, vadovė turi save 
suprasti ir išmokti pastebėti kai 
savyje ko trūksta. Moteris, kuri 
negali su savim gyventi, negali ir su 
kitais, nes jos problemos visuomet 
bus pirmoj vietoj ir ji niekad neturės 
nei laiko, nei jėgų kitiems.

Vadovės dalia nėra lengva ir ta, 
kuri apsiima kitiems vadovauti, turi 
būti pasiruošus daug kartų atsisakyti 
savęs.

AG.

VH-sios Tautinės stovyklos parade — maži, jauni ir vyresnieji. Skautas vytis Paulius Alekna šyp
sosi žygiuodamas tarp jauniausių ir vyriausių stovyklautojų.
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v .s. Aldona Baltakienė 
Komendante

v.s. Laima Kiliulienė 
Programos Koordinatorė(Gedgaudienė} 

Viršininkė

PASIRODYMAS 
PRIE LAUŽO.

Scena. Išeina viena skautė su 
bliudu vandens ir daro bliude 
bangas. Yra tarpas paliktas ir keletas 
mergaičių su eglaičių, arba kitokiom 
šakom, sudaro mišką. Viena yra 
saulė, kuri kyla pradžioj dainos.

Už jūrų, marių,
Už vandenėlių 2 kartu dainuo

jama

Išeina mergaitė rinkdama uogeles.

Rinko mergelė, rinko jaunoji
Smulkias uogeles. 2 kd

Atjojo bernelis
Per žalią lauką 2 kd
Artyn prijojo, tolyn vilioja
Jauną mergelę 2 kd

Mergelė paskui gali berneliui 
mosiguoti, kad jinai neis. Gali dar 
parodyti, kad saulė leidžiasi ir ilgą 
kėlią turi eiti.

Jei bijai Dievo,
Atstok nuo manęs: 2 kd

Saulutė leidžias, vakars netoli,
Tolimas kelias. 2 kd

Ant pat galo išeina viena skautė ir 
sako:

— Pagrindinė mintis: Skautė 
skaisti savo žodžiuose mintyse ir 
veiksmuose. Es. Danutė Garbaliauskienė 

•ainų Vedėja

pradeda garsiai verkti. “rgel‘ ■ s. Birutė Banaitienė 
Adjutante

Ne tiek ji rinko,
Kiek graudžiai verkė 2 kd 
Pati sau viena, pati sau viena 
Gailiai raudojo. 2 kd

Daug tikėk!s iš jaunųjų vadovų, nes iš dešimties kartų 
devynis kartus tavęs neapvils

Staiga atjoja bernelis ir visaip vilioja 
mergelę.

R. Baden-Powellis
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Staiga mus palikusį brolį Liūtą 
Grinių prisiminsime, kaip vieną 
puikių Skautuos šeimos narių. Pilnas 
skautiškos dvasios ir polėkių jis daug 
prisidėjo atkuriant Skautų 
organizaciją Vokietijoje, o paskui 
Chicagoje ir kitur. Energingas ir 
darbštus jis reiškėsi visur, kur buvo 
kovojama dėl Lietuvos laisvės. 
Paveldėjęs iš savo tėvo - antrojo 
Lietuvos prezidento - politinius 
polinkius jis taip pat aktyviai reiškėsi 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto veikloje. Iš profesijos 
būdamas inžinierius visus savo 
veiksmus grindė iš anksto apgalvotu 
apskaičiavimu. Tad nenūostabu, kad 
labai daug laiko pašventė skautiškai 
veiklai. Čia matė daug prošvaisčių 
Lietuvos laisvės ateičiai.

Viso pasaulio lietuviškoji skautija 
liūdėdama sutiko šią žiaurią žinią.

KAS YRA 
GERA VADOVĖ?

Gera vadovė yra ta vadovė, kuri 
yra kaip draugė savo mergaitėm, bet 
tuo pačiu laiku kaip motina ir 
mokytoja.

Kai vadovaujamos mergaitės yra 
paukštyčių amžiaus, tai vadovei yra 
reikalinga elgtis daugiau kaip motina 
ir mokytoja. Šitom mergaitėm reikia 
meilės ir daug kantrybės iš vadpvės.

i Joms yra sunku iš karto suprasti 
skaučių ideologiją ir gyvenimo

I tikslus, tai reikia jas mokyti su 
I dalykais, kuriuos jos supranta: 

dainelės, žaidimai, smagūs
• dalykėliai, kurie nėra sunkūs at

siminti. Joms yra sunku rimtai žiūrėti 
į gyvenimą ir visuomet yra smagiau 
pažaisti. Paukštyčių vadovė turi būti 
ir laikinoji motina: kartais, kai 
mergaitės užsigauna arba ko nors 
nesupranta, švelnus žodelis iš 
vadovės kartu su apkabinimu gali 
padėti daugiau negu išaiškinimai 
apie skautės tikslus ir bus lengviau 
priimti.

1918/88,

7-JI TAUTINĖ STOVYKLA-USA

Kuo yra vyresnės mergaitės, tuo 
mažiau vadovei yra reikalinga 
vaidinti motiną ir prižiūrėtoją. Ji 
daugiau pereina j draugės rolę: 
vyresnė moteris su kuria yra galima 
pasikalbėti apie svarbius ir įdomius 
reikalus. Mergaitės jau pačios gali 
surasti žinias skautybėje, bet vadovė 
joms pritaria ir nurodo kelią į 
skaučių tikslą.

Gera vadovė yra ta, kuri pažįsta 
emocijas kaip piktumą ir'neramumą, 
bet stengiasi sulaikyti savyje. Ji yra 
kaip tvirtas berželis tarp žolelių.

Kai mergaitės turi problemų, ji 
ten stovi — prieinama ir pasiruošus 
padėti kiek ji gali. Bet kai ji pati yra 
paklydus, tai ji gražiai nusilenkia, 
kaip beržas prieš smarkų vėją.

Gera vadovė parodo savo 
mergaitėm gyvenimą, bet tuo pačiu 
jas truputį apsaugo nuo blogybių. Ji 
pamoko mergaites susigyventi kartu 
ir toliau už skautybės ratelio.

Išerzinta, ji pati neerzina. Ir kai 
jai vadovavime nesiseka, ji vistiek 
turi dar vilties stengtis.

AG

3
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SKAUČIŲ

ŽAIDIMAI
Vadovė, parinkdama žaidimus 

skautėms, turi turėti galvoje mintį, 
kad surastų žaidimus, kurie būtų 
įdomūs ir pamokinantys. Žinoma 
tokius žaidimus surasti ar sugalvoti 
ne visada yra lengva.

Manau, kad sekantys žaidimai 
galėtų tikti jaunesnioms skautėms.

I. SKAMBANTI VIRVĖ.

Jo tikslas būtų lavftiti skaučių 
atmintį, pastabumą ir dalinai kūną. 
Vieno kambario gale pririšama ir 
ištempiama tarp dviejų kėdžių virvė 
kokių 5 ar daugiau pėdų ilgio. Prie 

Vll-sios Tautinės Stovyklos pyragų pjauna, iš kairėsrASS Rajono „Laisvė" viršininkė v. s. fil. 
Danutė Eidukienė, Tautinės Stovyklos „Lietuva" viršininkas v. s. fil. Petras Molis, Seserijos 
„Mūsų Lietuva' Viršininkė v. s. tn. Stefa Gedgaudienė, Brolijos „Kunigaikščių šalis" 
viršininkas v. s. Gediminas Deveikis. Nuotrauka v. s. Pauliaus Mickaus.

skambutis. Truputį toliau užjos yra 
ištempiama kita virvė apie 6 ” 
aukščio nuo žemės. Dabar skautės iš
eilės viena po kitos su užrištomis 
akimis turi susilenkę pralįsti pro 
pirmą virvę jos nepaliesdamos. Gi
skambutis tuoj praneš, jei virvė bus 
paliesta. Po to, kiek paėję turi 
peršokti antrą virvę. Laimi tos, 
kurios nepaliečia pirmos virvės ir 
peršoka per antrą.

2. ŽEMĖLAPIS.

Jo tikslas lavinti skautės 
pastabumą ir atmintį. Vadovė 
paruošia žemėlapį su atitinkamais 
kelio ženklais, kurie parodo kelią į 
pavogtą aukso dėžę. Tas kelias turėtų 
būti vingiuotas.

Skautės turi tik vieną minutę tą 
žemėlapį pastudijuoti. Po to, 
žemėlapio jau nematydamos, kiek 

nupiešti žemėlapio kontūrus ir kelią į 
pavogtą aukso skrynią. Laimi 
skautė, kurios žemėlapis tiksliausias.

3. BRANGENYBIŲ SUR
ADIMAS.

Šis žaidimas taip pat lavina 
pastabumą ir atmintį. Mergaitės 
susėda ratu, o viduryje rato 
pridedama apie 20 įvairių dalykų — 
„brangenybių”. Minutę tas 
„brangenybes” pastudijavusios 
mergaitės užsimerkia. Tada vadovė 
vieną kurią paliečia ir ta jau at
simerkusi tyliai nueina į vidurį, 
pjaima vieną iš ten sudėtų dalykėlių ir 
jį pakavoja. Po to, visos atsimerkia ir 
turi ko greičiausiai tyliai atspėti ko 
trūksta ir pradėti jo ieškoti. Laimi ta, 
kuri greičiausiai atspėja — pastebi ko 
trūksta ir jį suranda.
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SIŪLINIAI ŽMOGIUKAI

Ant nedidelės kartono lentelės 
apsukti keliolika eilių spalvoto sto
resnio siūlo. Nuimti nuo lentelės. 
Viename gale užrišti su tuo pačiu 
siūlu šiek tiek nuo viršaus. Tai - 
galva. Dar kartą tą patį pakartoti, 
tik dabar abiejuose galuose užrišti - 
.rankos. Rankas prakišame no 

galva, užrišame liemenį. Jei da
rome mergaitę, aplyginame siūlus 
ir taip paliekame. Jei berniuką, tai 
nuo liemens padaliname siūlus' į 2 
lygias dalis ir užrišame kojas.

Stovykloje pasidarytais žmogiu
kais paukštytės pasipuošė savo 
stovyklines kepuraites.

v.s. J. Mikutaitienė

RANKDARBIAI 
PAUKŠTYTĖMS
SMILGINĖ JUOSTELĖ

Ant nedidelio stipraus kartonė- 
lio apmesti apie 6-8 storesnius 
spalvotus siūlus. Galima iš kraštų 
apmesti po 2 siūlus vienos spalvos, 
o viduryje - kitos spalvos. Kiekvie
na sesė turi prisirinkusi po gerą 
saują įvairių padžiūvusių smilgų su 
didesnėmis gražesnėmis viršūnė
mis. Dr-kė parenka jų nemažą 
atsargą. Imame po 1 smilgą ir 
‘adome” per tuos apmestus siūlus: 
vienas siūlas viršun, kitas - 
apačion. Sekančią eilę adome 
atvirkščiai. Prižiūrėti, kad smilgų 
galvos nebūtų vienoje juostelės 
pusėje, bet kiekviena eilutė turėtų 
po viršūnę vis iš kitos pusės. Šį 
darbelį labai tinka daryti stovyk
loje, kur lengvai surandamos įvai
rios smilgos ir žolės.

STOVYKLOS VAIZDELIS IŠ 
GAMTOJE RANDAMŲ 

DAIKTELIŲ

Ant felco ar popieriaus išklijuoti 
vaizdelį iš gamtoje randamų daik
telių, pvz., stovyklos vaizdelį su 
palapinėmis - iš medžiagos ar lapo 
gabaliukų; laužą - iš smulkių šake
lių; takelį - iš akmenėlių; medžius - 
iš smilgų ir žolės.

KELIO KRYPTIS — DIDYSIS ŠALTINIS
Viešpatie, esi Meilė, duok man meilės, kad galėčiau ją dovanoti savo 

tėvams, draugams ir lietuvių bendruomenei, kuriai priklausau nuo 
gimimo.

Viešpatie, esi Gėris, leisk man būti geresnei kasdieną. Padėk man 
darbais, ne žodžiais, mylėti savo artimą.

Viešpatie, esi Kantrumas, duok man kantrybės išklausyti kito 
žmogaus nuomonę, priimti gerus patarimus ir atkreipti dėmesį į 
rimtus perspėjimus.

Viešpatie, esi Išmintis, mokyk mane vadovautis protu, ne jausmais; 
mokyk mane atsakomybės; padėk man save pažinti ir save gerbti; 
duok,kad tinkamai ir pilnai išnaudočiau Tavo dovanas: mokslą, svei
katą, jaunystę ir gabumus, kuriuos man paskyrei.

Viešpatie, esi Džiaugsmas, padėk man subręsti žmogumi, kuriuo 
galėtų džiaugtis ir didžiuotis mano tėvai, mano draugai ir mano 
bendruomenė.

v.s. N. Užubalienė

□
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Vyt. Šiaurys

BE DRAUGŲ

Piemenukų kugelis

i būdas. 5 bulvės, stiklinė tarkuotų bulvių, 100 g rū
kytų lašinių, 1 svogūnas, druskos.

Bulves nuskusti, nuplauti vieną galą ir išskobti vidų. Į sutar
kuotas bulves įmaišyti smulkiai supiaustytų lašinių ir svdgūno. 
Masę išmaišyti, įberti pagal skonį druskos. Į išskobtas bulves pri
dėti paruoštos masės, uždengti nuplautu galu, prismeigti virbu ar 
medžio šakele ir kepti žarijose arba ant žarijų padėti skardą. Iš
keptas bulves valgyti su rūgusiu pienu.

II b ū d a s. 5 bulvės, 100 g rūkytų lašinukų, 1 svogū
nas, druskos.

Bulves nuskusti, vidų išskobti kuo smulkesniais gabaliukais. Prie 
tų gabaliukų pridėti smulkiai supiaustytus lašinukus bei svogūną, 
įberti druskos ir viską išmaišyti. Paruoštu įdaru prikimšti išskobtas 
bulves, verti ant metalinių virbų ir kepti žarijose. Prie tokių bulvių 
paduoti raugintų kopūstų.

Šventinis žemaitiškas sūris
1 kg varškės masės, 200 g sviesto, 300 g riešutų, 200 g 
džiovintų slyvų, 100 g razinų, 300 g miltinio cukraus, 

200 g kmynų, 100 g džiovintų obuolių.
Varškę ištrinti su sviestu, cukrumi. Išgvildentus riešutus sukapoti, 

slyvas nuplauti, nusausinti, išimti kauliukus, razinas nuplauti, nusau
sinti, džiovintus obuolius nuplauti, nusausinti ir smulkiai supiaustyti.

Viską sudėti į varškės masę, gerai išminkyti, suformuoti apva
lią formą ir paslėgti. Geriausia tortinę formą iškloti pergamentu, 
patepti sviestu, sudėti paruoštą masę ir keletui valandų paslėgti. 
Po to viršų papuošti kmynais, slyvomis, riešutais.

Vaikiškas sūrelis
1 I pieno, pusė stiklinės grietinės, stiklinė rūgusio pie
no, 2 kiaušiniai, 1—2 šaukštai cukraus, pusė stiklinės 
razinų. Kremui: pusė stiklinės grietinėlės, šaukštas 

miltinio cukraus, vanilino.
Kiaušinius, cukrų, grietinę, rūgusį pieną gerai išplakti, supilti 

į pieną ir ant silpnos ugnies užvirti. Viską išpilti j kiaurinį arba sūr
maišį, kad nuvarvėtų išrūgos. Po to į varškę pridėti razinų, išmin
kyti, dėti į lėkštę, padaryti norimos formos sūrelį ir užpilti grieti
nėle, išplakta su miltiniu cukrumi bei vanilinu.

Prie sūrelio tinka paduoti ragaišį, paprastas bandeles, ries
tainius.

Kai vienuma 
tartum gili, 
bekrantė, upė 
iš lėto — plaukia 
nešdama tave, 
lyg šapą, 
tyliai pasroviui, 
tada, 
tu pradedi suprasti, 
kodėl kiekvienas, 
sutiktas, žmogus 
yra tau brolis, 
ir kodėl gyvenimas 
be draugo, 
be žmogaus, 
yra — beprasmis, 
ir kodėl tu 
(be jų), 
ištirpsti 
į — melancholiją, 
kuri nuplaukia 
vienumos upe.
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TAI ĮVYKO LABAI SENIAI

0 Didysis Lietuvos kunigaikštis 
Gediminas, lydimas svečių ir tarnų, 
išjojo medžioti. Jie ištisą dieną 
medžiojo tamsiose giriose briedžius, 
stumbrus, lokius, vilkus...
Vakarui atėjus, pavargę medžiotojai
sustojo ant gražaus kalno, susikūrė 
laužą ir pavakarieniavę užmigo.

@Tą naktį kunigaikštis Gediminas 
sapnavo labai keistą sapną. Jis matė 
didžiulį geležinį vilką, kuris taip 
garsiai stagė, tarsi jo viduje šimtas
vilkų būtų...
Gediminas panoro išaiškinti šį sapną. 
Jis nujojo į Perkūno žinyčių ir 
paklausė Kryvių Krivaitį, ką šis 
sapnas reiškia.

— Šviesiausias kunigaikšti, Tas 
geležinis vilkas, tai miestas, kurį tu 
įkursi ant kalno. Jis bus tvirtas, kaip 
geležis. O tie vilkai, kurie kaukė 
geležinio vilko viduje, tai narsūs to 
miesto vyrai. Garsas apie šį miestą 
skambės plačiame pasaulyje, kaip tų 
vilkų staugimas.

Netrukus Gediminas pastatė ant 
kalno pilį ir įkūrė miestą, kuri 
pavadino VILNIUMI. Vilnius 
išaugo ir buvo tvirtas ir turtingas. 
Gediminas ten gyveno, o po jo daug 

-Lietuvos valddvų. Dabar Vilnių 
valdo svetimieji, bet sustaugs 
geležinis vilkas ir Vilnius vėl bus 
laisvas ir tvirtas Lietuvos miestas.
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N. L'žubaljenė

Ji lietuviškai dainuoja, 
Skaito, rašo ir skaičiuoja. 
Jai Velykė duos margučių — 
Išrašytų ir dailučių.

I-ji Pasakotoja: Velykė padėjo Dalytei ant palangės net 
tris gražiausius margučius. Dar-dar-dar rateliai, strykt- 
pastrykt kiškis ir pranyko, kaip sapnas. O gal sapnas ir 
tebuvo? O ne, ant palangės trys margučiai: geltonas, 
žalias ir raudonas. Paklausykim, kų jie šneka, 
belaukdami, kol Dalytė nubus ir juos atras!

TRYS MARGUČIAI

(vaizdelis Velykų sueigai, paukštytėms)

I-ma Pasakotoja: Ankstų Velykų rytų, kai visi dar miega, 
staiga toli toli sudarda ratukai. Dar-dar-dar — vis artyn, 
artyn. Kas ten triukšmauja? Kas ten atvažiuoja dardančiu 
vežimėliu? Na kas gi kitas, jei ne Velykė, geroji Velykų 
senutė, kuri dalina gražiausius margučius geriems 
vaikams! Štai! Ji jau visai arti! Jos vežimėlis pilnas 
prikrautas margučių. Koks jų gražumėlis!

II-ji Pasakotoja:

Vežimėlį traukia kiškis — 
Sunkiai, sunkiai — net išblyškęs, 
O pati gera Velykė
Ant pirštelių eina tykiai.
Prie kiekvieno lango stoja, 
Švelniai rankele pamoja, 
Išrenka margutį dailų — 
Nei per bukų, nei per smailų 
Ir palieka ant palangės 
Savo dovanėlę brangių.
Džiaugsis tie geri vaikučiai, 
Kad aplankė juos^margučiai!

Geltonas Margutis:

Ei, broliukai; pažiūrėkit,
Koks esu geltonas,
Ir tulpytėm, ramunėlėm 
žydi mano šonas!

Žalias Margutis:

Nesigirki, nesigirki, 
Aš esu gražesnis — 
Žalias žalias,
Todėl akiai dvigubai mielesnis.
Čia — saulutės, — čia danteliai 
Vašku išrašyti. . .
Mirga marga mano šonai 
Juostom iškaišyti!

Raudonas Margutis:

Mano veidas kaip saulutės, 
Nes raudonas aš margutis.
Čiulba paukščiai nematyti 
Adatėle išbraižyti.

Visi trys:

Kiekvienas mūsų savaip gražus, 
Bet nėr gražesnio už mus visus! 
Geltona-žalia ir raudona — 
Pažvelgt į mus visiems malonu, 
Nes šitos spalvos, be kalbos, 
Patiks vaikučiams Lietuvos!

I-ji Pasakotoja: Taip ir keliauja geroji Velykė nuo 
langelio prie langelio. Štai dar vienas namelis, dar vienas 
langelis. Kas ten taip saldžiai už to langelio miega?

II-ji Pasakotoja:

Miega ten maža Dalytė — 
Raudonšlipsė ji paukštytė. 
Ji skautukė pavyzdinga — 
Linksmo juoko jai nestinga, 
Lanko sueigų kiekvienų, 
Mamai- padeda kasdienų, 
Mazgų gražų rišti moka, 
Per virvutę mikliai šoka.

I-ji Pasakotoja: š-š-š, margučiai! Nutilkit! Velykų varpai 
jau skamba, saulutė jau patekėjo ir jau bunda Dalytė. 
Trina trina akis. Kas ten ant palangės marguoja? Kas ten, 
Dalyte? Greitai šok iš lovos ir žiūrėk, kų tau paliko 
Velykė!

Dalytė: (suploja)

Trys margučiai, trys gražučiai
Man Velykės dovanoti
Ir taip puikiai išrašyta, 
Dar reikėtų paieškoti!
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Štai geltonas lyg puriena, 
O štai žalias lyg pievelė, • 
Na o tas — skaistus raudonas 
Tartum rytmečio saulelė!

Kiek čia tulpių, kiek juostelių! 
Kiek eglučių, kiek žiedelių, 
Kiel?-paukštelių tyliai gieda, 
Kiek mažų ratukų rieda!

Kiek vingiuoja šičia vingių!
Tai Velykė ta netingi
Išrašyti, išdažyti
Ant palangės sustatyti.

Kai užaugsiu aš didutė 
Tai numarginsiu margutį. 
Tas lietuviškas margutis

Pats gražiausias turi būti,— 
Pasidžiaugtų juo visi, 
Ir savi, ir svetimi!

Kad jo spalvos, kad jo gėlės — 
Kaip veiduose šypsenėlės!
Klaustų kad visi nustebę:

Visos:

— Iš kur šitas atsirado?
— Kas gi čia toksai dailutis?

Dalytė:

Tai lietuviškas margutis!

I-ji Pasakotoja: Tikrai meniškas, dailus tas mūsų 
margutis. Nepamirškim marginti jį visi, kad niekada 
neišnyktų tas gražus paprotis.

Paruošė Daiva Grigaitytė
Kernavės tuntas Chicago

— Sese Danute, man atrodo, 
kad kai mes pamatėme šitą 
gyvatę, mes turėjome griebti 
sviedinį ir bėgti.

— Aš noriu nupirkti užuojautos 
kortelę mamai, nes ji tikisi, kad aš 
baigsiu lituanistinę mokyklą 
visais penketukais.
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KAIP NAUDOTI KAKLARAIŠTĮ.
Skautiškas kaklaraištis paveldėtas iš senų laikų, kada 

pionieriai ir prerijų gyventojai jį nešiojo. Mazgelis vie
name kaklaraiščio kampe primena skautui gerąjį darbelį, 
kurį jis pasižadėjo kasdien atlikti. Bet kaklaraištis nėra 
vien tiktai skautų uniformos dalis: jis labai 
skautiškam menui rodyti. Jo tikslai trejopi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

I. Skautiški tikslai:
Signalizacijos vėliavėlė.
Semaforo vėliavėlė (2).
Virvė gyvybei gelbsti (visa dr-vė)
Virvių kopėčios (visa dr-vė).
Maišas.
Burės (4).
Valgiams dangtis.
Juosta apsijuosti pavojui ištikus.
Drabužių vietoje (4).
Trumpikės maudytis.
Prijuostė.
Draugovės pažinimo ženklas.
Pėdsakams palikti (suplėšytas).

14. Skylėms užkišti.
15. Gerajam darbeliui priminti.
16. Apsaugos virvė (visa dr-vė).
17. Dūmų signalai.
18. Nelaimės signalai.
19. Maudykime kepuraitė įvairių laipsnių plaukikams 

pažymėti.
20. Batai, kojinės.

II. Pirmajai pagalbai teikti:
1. Kraujaplūdžiui sulaikyti.
2. Rankai parištf (10).
3. Raktikauliui parišti (3).
4. Išnarintai kojai aprišti (1).
5. Sulūžusiam šlaunikauliui aprišti (7—0).
6. Neštuvai (5).
7. Skaloms pamušti (keletas).
8. Krūtinei aprišti (1).
9. Galvai arba rankai aprišti (1).

10. Kojai raištis (1).-
11. Išnarintam riešui raištis.
12. Kompresas.
13. Dūmų maskė.
14. Per petį nešamam žmogui rankoms surišti.
15. Prie apverstos baidarės prisirišti.

naudingas

III. Bendri tikslai:
1. Virvė gyvuliams pririšti.
2. Skarelė arba kepurė.
3. Prakaitui sugerti raištis.
4. Pakinktams pataisyti virvė.
5. Žaidimo komandoms atskirti.
6. Raudonas kaklaraištis — pavojaus ženklas.
7. Pirštinė.
8. Autas.
9. Priejuostė.

10. Užuolaida.
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DIDŽIOJI VCKDJ1
WASHINGTON© 

ŽIDINIETĖS

Washingtono Židinietės savo 
naujus darbo metus pradėjo sueiga 
(10-23-88) Kindurių sodyboje, 
ypatingai gražios rudens dienos 
nuotaikoje.

Sesės Aldona Kindurienė ir Irena 
Jankauskienė perdavė būrelio 
vadovių pareigas sesėms Danutei 
Cunningham ir Onai Adomaitienei. 
V. S. Meilė Mickienė papasakojo 
apie praėjusios 1988 Tautinės 
Stovyklos įvykius ir įspūdžius, 
sukeldama ilgesį buvusių stovyklų, 
sudilgindama širdį praėjusių 
džiaugsmų ir laikų. . .

Antroji Židiniečių sueiga (12-3- 
88) — jau Kalėdinėje nuotaikoje.

20

Washingtono Židiniečių vadovės su 
VS P. Iš k. sesės Onutė Adomaitienė 
ir Danutė Cunningham - naujos 
vadovės, Meilė Mickienė ir pareigas 
perdavę Irena Jankauskienė ir 
Aldona Kindurienė

Washingtono Židinietės rudenio 
sueigoje (10-23-88)

Šiaudinukai (O. Adomaitienės) ir 
gausus Kalėdinis stalas (suneštinis), 
Kalėdinė muzika ir giesmės sukėlė 
šventiškų nuotaiką. Sesė Irena 
Jankauskienė paskaitė Kūčių 
papročių ir burtų ištraukas, kurios 
sukėlė ir juoką ir baimę, nes 
daugumas burtų yra apie vestuves, 
arba mirtį.

Buvo gražūs ir darbingi praėjusie
ji metai, bet ir ateinantys metai 
prasimato nemažiau darbštūs ir 
kūrybingi.

N. G.

Washingtono Židinietės 1988 m. 
kalėdinėje sueigoje. Iš k. Aldona 
Kindurienė, Teresė Landsbergienė. 
Irena Jankauskienė, Danutė Cun
ningham, Elvyra Vodopalienė, 
Regina Uogienė,'■ Aldona 
Simanavičienė, Giedrė Jazbutienė, 
Ona Adomaitienė, Nijolė Grinienė, 
Dalė Lukienė, Ramutė Aidienė, 
Audronė Pakštienė, Gina Skučienė, 
Vida Čejauskienė, Meilė Mickienė
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AUSTRALIJA
RAJONO VADIJOJE

* LSS Aukštieji Organai. 
Lapkričio 1 d. proga, apdovanojo — 
pakėlė į vyr. laipsnius šiuos Australi
jos rajono seses-brolius: pakeltas į 
vyr. skautininko laipsnį — s. fil. dr. 
kun. Pranas Dauknys (Melbourne); 
pakelti į skautininko laipsnį—ps. fil. 
Elena Kiverytė-Erzikov (Sydnejuj), 
ps. Narcizas Ramanauskas 
(Melbourne), ps. Rasa Statkuvienė 
(Melbourne); pakelti į paskautininko 
laipsnį — v. si. fil. Tamara Vingilienė 
(Sydnejuje), v. si. Vytenis Šliogeris 
(Sydnejuje). Apdovanotas Padėkos 
ordinu — v. s. Jonas Zinkus (Sydne
juje), Lelijos ordinu — v. s. Jonė 
Žitkevičienė (Melbourne), Ordinu 
Už Nuopelnus su rėmėjo kaspinu — 
s. v. Liudas Bungarda į Geelonge).

LSS Australijos Rajono Vadija 
sveikina pakeltuosius ir apdovanotus 
ir linki sėkmingo darbo skautiškoje 
veikloje!

SYDNEY, N. S. W.
ASS Sydnejaus skyriaus pir

mininkė, ps. fil. Eglė Žižytė-Garrick 
sueigos įžanginiame žodyje pabrėžė, 
kad šalia Australijos 200-mečio 
jubiliejaus mes, lietuviai, švenčiame 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 70-metį. Ji taip pat 
paminėjo apie Lietuvoje vykstantį 
atgimimą ir sąjūdį.

Sueigos programoje fil. Elena 
Jonaitienė papasakojo savo 
įspūdžius iš Pasaulio Lietuvių 
Kultūros Kongreso ir Seimo, 
įvykusių birželio pabaigoje Kanado-

• je. Savo jaudinančius pergyvenimus 

Pasaulio Lietuvių Tautinių Šokių 
Šventėje, papasakojo viešnia, sesė ps. 
Kristina Coxaitė, viena iš Sydnejaus 
tautinių šokių grupės „Sūkurys” 
šokėjų. Savo prisiminimus Kristina 
paįvairino įdomiomis foto 
nuotraukomis. Užbaigai v. s. fil. 
Balys Barkus pasidalino įspūdžiais iš 
VII-tos Tautinės astovyklos 
Amerikoje. Jo prisiminimus papildė 
pluoštas gražių nuotraukų. . .

B. B.

* Spalio 14 d. Sydnejuje mirė 
ilgametė skautų rėmėja, Nadiežda 
Valerija Butkuvienė, nuolatinė 
Židinio ekskursijų dalyvė, Jos 
pelenai palaidoti Rookwoodo 
kapinių lietuvių sekcijoje. A. a. 
velionės vyras, Kazimieras Butkus, 
pagerbdamas velionę, įvairioms 
lietuvių organizacijoms paskyrė 
stambesnes aukas. Sydnejaus 
skautams paskirta $500.

B. Ž.

* Sydnejaus Skautų Židinio 
pavasarinė (XIX-ji) ekskursija įvyko 
spalio 1 d. Buvo vykstama autobusu į 
Bowral, N. S. W., miesto centre 
vykusį Tulpių festivalį, o po to dar 
apžiūrėti keli parodiniai sodai mieste 
ir jo apylinkėse.

Ekskursijoje dalyvavo 49 
asmenys, vadovaujami v. s. Jono 
Zinkaus. Kaip paprastai, ekskursijos 
metu, kelionės paįvairinimui, vyko 
„meninė saviveikla”, susidėjusi iš 
įvairių pašnekesių, anekdotų, savos 
kūrybos ir t. t., kurią pravedė patys 
keliauninkai.

* Spalio 16 d. Židinys suruošė 
gražiai pavykusį literatūros popietį, 
skirtą Maironio paminėjimui.

* 1988 metais LSS-goje (per ra
jono vadiją) buvo užregistruota 17 
Sydnejaus Skautų Židinio narių: 11 
sesių ir 6 broliai. O kur gi kiti? . . 
Girdėti, kad jų daugumas pamiršo 
apsimokėti nario mokestį! . . Ar 
neturėtume pasirūpinti, kad visi 
būtume užregistruoti? Juk nario 
mokestis metams tik $2-00. . .

Uniformuoti „Baltijos” tunto 
skautai matėsi Lietuvių Ben
druomenės dovanos Australijai — 
paminklo „Eglė, žalčių karalienė” 
(skulpt Ieva Pocienė) perdavime 
lapkričio 11 d. ,

Tuntui vadovauja s. v. Rimas 
Kabaila.

MELBOURNE, VIC.

* ASS Melbourne skyriaus sueiga 
įvyko rugsėjo 25 d., ASS įgaliotinio 
Australijai, fil. A. Žilinsko namuose, 
East Malvern. Tartasi Liet. 
Skautybės 70-mečio ir ASS metinių 
minėjimo reikalu. A. Žilinskas ta 
proga papasakojo apie JAV vykusią 
VII Tautinę Stovyklą, kur jis 
vadovavo Australijos rajono skautų 
kontingentui.

* Melbourne ASS skyrius, spalio 
16 d. suruošė Liet. Skautybės 70- 
mečio ir ASS metinių minėjimą 
Iškilmingo posėdžio metu, LSS 
veiklos apžvalgą padarė j. v. s. V. 
Vaitkus, j. s. fil. A. Žilinskas pabėrė 
pluoštą įspūdžių iš VII T. S. 
Amerikoje, s. fil. A. Bakaitis 
papasakojo apie akademikų veiklą 
Tėvynėje ir Australijoje. Ta proga 
nuoširdų žodį tarė viešnia, ALB V- 
bos Pirmininkė, p. Dana Baltutienė, 
kuri ir pati yra vyr. skautė. Ps. fil. L. 
Čižauskaitei padainavus porą savo, 
Lietuvos laisvės temomis, kurtų 
dainų ir visiems susirinkusiems 
sugiedojus Gaudeamus igitur.

* Melbourne Skautininkų 
Ramovės sueiga įvyko Parapijos 
namuose spalio 7 d. Jos metu rajono 
vadas padarė pranešimą apie esančią 
padėtį rajone, o v. s. D. Lynikienė ir 
j. s. fil. A. Žilinskas — apie VH-ją T. 
S. Amerikoje.

GEELONG, VIC.

* Geelongo Skautų Židinys, 
pasiekusiomis žiniomis, lapkričio 6 
d. suruošė Lietuviškosios Skautybės 
70-mečio minėjimą, Geelongo 
lietuvių visuomenei. Minėjimas 

; pradėtas pamaldomis šv. Jono
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bažnyčioje. Tolimesnė minėjimo eiga 
vykusi Lietuvių Namuose, kur 
šventės proga paskaitą skaitė rajono 
vadas, j. v. s. fil. V. Vaitkus. Vyko 
j. s. fil. A. Žilinsko suruošta 
skautiškojo gyvenimo parodėlė.

Geelongo Skautų Židinys šiuo 
metu turi 30 narių. Iš jų 10 yra davę 
skauto,-tės įžodį, kiti — rėmėjai. 
Židiniui vadovauja s. v. Liudas 

Bungarda, kancleris — v. s. A. Kar
pavičius.

♦ Kariuomenės šventės 
pamaldose, lapkričio 27 d., šv. Jono 
bažnyčioje drauge su kitomis 
organizacijomis dalyvavo su savo 
vėliava ir Geelongo „Šatrijos” tunto 
skautai.

-x-

SESĖ IR SESUO
Priklausydami jaunimui skir

tose organizacijose dažnai 
turime ypatingą privilegiją būti 
šalia išskirtinų jaunuolių.

Viena tokių yra Julija Valai
tytė, Irenos ir Jono Remigijaus 
Valaičių dukra. Praėjusį (1988)

Nuo pat mažens darbšti, ener
ginga ir drausminga Julija daug 
laisvalaikio neturėjo. Baigė 
Marquette Parko parapijos ir 
Kr. Donelaičio lituanistines mo
kyklas, dalyvavo mokyklos ir 
vėliau Jaunimo centro ansamb

Los Angeles A SS skyriaus akademikai

Los Angeles Kalniškių tunto prityrę 
skautai su vadovu sk. vyčiu Jonu 
Kulikausku

liuose. Taip pat ji yra viena iš 
tų, kurios Aušros Vartų skaučių 
tunte praėjo kelią ir darbą nuo 
paukštytės iki paskautininkės 
laipsnio.

Kita jos gabumų šaka — spor
tas, į kurį įsitraukė dar būdama 
ketvirtame mokyklos skyriuje. 
Tuo pačiu laiku įstojo ir į lie- 
tuvių sporto komandas. Nuo 
pirmų studijų metų Julija buvo 
U of I Circle Campus tinklinio 
komandos žaidėja, kovojusi už 
savo mokyklą visose sporto 
kelionėse po Jungtines Ameri
kos Valstybes./A. Namikienė
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CHICAGO
KAD PAGARBA 

KOVOTOJAMS NEBLĖSTŲ
Klaipėdos krašto išsivada

vimo ir prisijungimo prie nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
66-toji sukaktis Chicagos jūrų 
skautų ir skaučių iškilmingai 
buvo minima sekmadienį, sau
sio 29 d., Lietuvių centre, 
Lemonte.

Šventė pradėta „Nerijos” tun
to jūrų skaučių ir „Lituanicos” 
tunto jūrų skautų organzuotū 
dalyvavimu 9:30 vai. “ryto šv. 
Mišiose Lietuvių Katalikų mi
sijos koplyčioje, Lemonte. Šv. 
Mišias aukojo abiejų tuntų 
kapelionas vs kuri. J« Vaišnys, 
S. J. Pasidžiaugęs gausiai susi
rinkusiais skautais,-ėmis, pami
nėjo ir jų šiose pamaldose daly
vavimo priežastį.

Šios sueigos prasmę paryš
kinti pakviesta jvs Irena 
Regienė visų vardu pasveikina 
įžodį davusius, o taip pat pirmą 
kartą sueigą vedančią komen- 
dantę Mildą ir pavyzdingą 
jauną vadovą Darių Marchertą.

Klaipėdos dienos sueigoje deklamuoja ūdrytės Karina Turnerytė ir Rima 
Pauliūtė. Prie vėliavos g. vair. Rasa Holenderytė. Dešinėje jps. Aleksandra
Gražytė. Nuotr. J. Tamulaičio

Įžodį davusius pasveikinęs 
Vidurio .rajono vadeiva js Algis 
Maurukas, pavyzdingu skautą- 
vimu ir vadovavimu pasi
žymėjusiam j. budžiui Dariui 
Marchertųi įteikė dovanėlę.

Išnešus vienetų vėliavas, 
nuleidžiamas vimpilas. Visi 
sugibūrę rątan gieda „Lietuva, 
brangi” ir „Ateina naktis”. 

Pąspaudžiamos rankos — sueiga 
baigiasi. Prieš įšsiskirstant dar 
trumpai ausibųriama prie ma
myčių suneštinių vaišių, paben
draujama. Ųžpučiamos Klaipė
dos vaduotųjų atminimui diegu
sios žvakės, tikintis, kad. jų. 
kovotojų aukos prisiminimas, 
diegiamas Klaipėdos dienos su
eigose, įvertinimu ir pagarba.

Klaipėdos dienos sueigoje improvizuotame denyje išsirikiavę Chicagos jurų skautai ir skautės 
(dalis) klausęsis jvs. Irenos Regienės žodžių. Nuotr. J. Tamulaičio
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