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Mindaugas Leseuičius 
Alytus, Lietuva

1934 metais gyvendamas 
Dusetose matydavau skautus, kurie 
nerūkydavo ir svaiginamų gėralų 
negerdavo. Obalsis Dievui, Tėvynei 
ir artimui buvo jų veiklos pagrindas. 
Nors ir nebūdamas skautu 
džiaugiuosi skautų atsikūrimu 
Lietuvoje ir sveikinu tuos, kurie jiems 
padeda. Džiaugiuosi tais Lietuvos 
jaunuoliais, kurie nepamiršo 
lietuviškų tradicijų, nepalūžo 
okupacijoje, bet siekia Lietuvos 
nepriklausomybės.

Petras Čiabis Argentina

JURŲ SKAUTŲ
BURIAVIMO

STOVYKLA

Šios vasaros buriavimo stovykla 
įvyks liepos 1-8 dienomis, prie 
Muskegon, MI. ežero. Stovykloje 
bus vedami buriuotojų kursai, 
mokomasi navigacijos, signalizaci
jos, saugumo vandeny ir visa, kas 
reikia žinoti bei mokėti jūrų 
skautams ir skautėms. Po šios 
stovyklos visi buriuotojai persikels į 
Rako stovyklą, kurioje tęsis 
buriavimo programa.

Stovyklos viršininkė bus prityrusi 
buriuotoja, „Nerijos” tunto tun- 
tininkė jps Violeta Paulienė. Pagrin
diniai instruktoriai: visiems gerai 
žinomi „jūrų vilkai” j. skautininkai 
Antanas Levanas ir Vacys Macieža. 
Jiems talkins nemažas būrys jūrų 
skaučių ir jūrų skautų, baigusių šiuos 
kursus.

Stovyklos kapelionu pakviestas 
v s Antanas Saulaitis, J. • S., o 
stovyklautojų sveikata rūpinsis dr. js. 
Algis Paulius.

Kviečiami visi jūrų jauniai ir 
jaunės, jūrų skautai-ės, gintarės 
kandidatės ir budžiai kandidatai 
stovykloje dalyvauti.

Čikagoje gyvenantiems bus 
parūpinta transportacija į šią 
stovyklą. Stovyklos mokestis $80.00 
asmeniui.

Registracija — pas jps Violetą 
Paulienę: 109 Shagbark, Elgin, IL 
60120. Telefonas (312) 584-5527.

Stovyklą globoja Čikagos jūrų 
skautininkų-ių „Grandis”.
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„AS STOJAU Į SKAUTUS, 
KAD BŪČIAU DORA”

Neramių minčių lydimas ėjau 
į Lietuvos Skautų Sąjungos 
(LSS) atkūrimo suvažiavimą: ar 
ras jaunas žmogus šiandien jėgų 
ir valios stotis gyvenimui? Ar 
neužgoš, nenulenks besikalan
čio daigo gremėzdiška, merdinti 
mūsų mokykla? Ar atsiras 
drąsių, energingų, laisvei ir 
tiesai gyventi keliančių 
mokytojų? Džiugu, kad ši skau
tų sueiga tam teikia vilties.

Suvažiavimas

Į renginį susirinko geltonais, 
mėlynais, žaliais kaklaraiščiais 
ryšį skautai beveik iš dešimties 
Lietuvos miestų. Dalyvavo 
bendraminčiai iš Estijos, Latvi
jos, kitų Lietuvos jaunimo 
organizacijų atstovai. Visuo
tinai priimtu skautų kreipiniu 
„Broliai ir seserys” pradėjo savo 
žodžius gražus Nepriklausomos 
Lietuvos laikų skautų — senjo
rų būrys.

LSS atkūrimo štabo narys 
Feliksas Šakalys priminė šios 
nepolitinės organizacijos tikslą 
— auginti dorą, sąmoningą 
žmogų, būti geresniu šiandien, 
nei vakar, rytoj, nei šiandien. 
Skautybė kilo iš laisvų kraštų. 
Ar gali blogas idėjas sutartinai 
propaguoti daugiau nei 100 
pasaulio šalių? — klauė klaipė
diečiai. Šeši Lietuvos kraštų 
atstovai papasakojo apie 
pirmuosius atgimstančios skau- 
tybės žingsnius: pagalbą žalie
siems, vienišiems žmonėms, 
savišvietą, pirmąsias stovyklas. 
Vytautas Landsbergis kvietė 
draugauti su apsnūdusiais 

bendraamžiais, kad ir jie pajus
tų: yra dėl ko gyventi. „Labai 
noriu, kad jūs turėtumėt tą 
džiaugsmą: prasmingo, viltingo 
ateities gyvenimo džiaugsmą”, 
— baigė mintis LPS Tarybos pir
mininkas. Lietuvos labui dirb
ti išvien siūlė komjaunimo 
atstovas. Rašytojas Kazys Saja 
paprašė jį taip pat laikyti 
skautu.

Kalnų parke Vilniuje

Suvažiavime patvirtintas LSS 
statutas, išrinkti Brolijų ir 
Seserijų, LSS Tarybos nariai.

Jaunųjų mintys

Žodžiai apie pirmąjį po ilgos 
pertraukos Lietuvos skautų 
susibūrimą liktų tuštoki ir blan
kūs nepažinus jaunųjų. Beje, 
nors skautu gali būti kiek
vienas, kam nemažiau kaip 6 
metai, dauguma jų šiandien Lie
tuvoje — dvylikamečiai, 
penkiolikamečiai. Klausiaus jų 
gyvų minčių.

— Prieš pionierius mes neko- 
vojam. Bet ryšėti raudoną kak
laraištį, o širdy neturėti nieko 
švento — negaliu. Jei nebūtų 
atgimimo, mes būtume žlugę 
žmonės, — Kalbėjo Vytautė iš 
Kauno.

— Mokytojai netiki Atgi
mimu, Nepriklausomybe, bijo 
Maskvos, kuriai atėjus, Lietuva 
ir nustojo vystytis, — tvirtino jos 
bičiulis Edvilas.

— Mes patys statom sau 
pamatus, — samprotavo 
ukmergietis Rolandas. — Tėvai 
mūsų jau nebepakeis, mes patys 
turime keistis.

Nuotr. Ir. Kerelienės

— Kadais žmonės gerbė vieni 
kitus, mylėjo žemę. O ką dabar 
galim išauginti, kai nemylim 
jos? Tai JIE pragėrė mūsų 
kraštą. Tikra inteligentija iš ne
vilties bėgo į mišką. Lietuva 
bus laisva, jegu bus laisvi jos 
žmonės. Daug ko mums reikia, 
bet pirmiausia — doro žmogaus. 
Sū juo mes viską padarysim, — 
tai vėl Vytautė.

Mažosios skautės Linos iš 
Klaipėdos žodžius išrinkau šių 
savo įspūdžių pavadinimui.

Alvydas Juravičius 
Vilnius — Jonava
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KARALIENĖ MORTA MINDAUGIENĖ

Lietuvos istorijoje turime daug 
žymių asmenybių, kaip vyrų, taip ir 
moterų. Kuo daugiau įsigiliname į 
praeitį, tuo daugiau jų surandame ir 
jomis stebimės.

Pirmoji istoriškai tikrai žinoma 
lietuvė moteris yra Morta, Lietuvos 
valstybės kūrėjo, karaliaus Min
daugo Išmintingojo žmona.

Morta kartu su vyru 1251 m. 
priėmė krikščionių tikėjimą, o apie 
1253 m. buvo kartu su juo vainikuo
jama karališku vainiku.

Karalienė Morta buvo veikli, 
ambicinga ir protinga moteris, savo 
vyro bendradarbė ir patarėja. Ji visur 
dalyvavo greta vyro painioje 

diplomatinėje ir politinėje veikloje. 
Tuo laiku vystėsi opūs santykiai su 
vokiečiais, kurie neseniai buvo at
siradę mūsų kaimynystėje ir siekę 
Lietuvą užgrobti. Laikinos taikos su 
riteriais kalavijuočiais metu Morta 
turęjo progos arčiau juos pažinti, 
įsigyti juose tiek pagarbos, kad 
nedaugely šykščių šaltinių jai 
skiriama karalienei derama vieta. 
Kuomet Mindaugas atsimetė nuo 
sąjungos su klastingu nauju kaimynu 
ir susijungė su senos tikybos ir 
tvarkos gynėjais, Morta jį stengėsi 
sulaikyti nuo apostazijos. 
Eiliuotosios kronikos autorius įdeda į 
jos lūpas šiuos žodžius, tartus 
karaliui Mindaugui: „Vakarų riteriai, 
parūpindami mums karaliaus

vainikus, ne tik pagerbė mus 
asmeniškai, bet ir iškėlė mūsų 
Tėvynę!”

■■■iiTnmninui imuirnnm rinittib ■

Ramutė Skučaitė Medžiai tankūs ir seni...
— Aide, 
Kur tu gyveni?

Aš nešu tau obuolių —
Vasarinių,
Didelių!
Aide,
Ką dabar veiki?
Pasirodyk!
Sutinki?

— Sutinku! —
Man aidas sako.

Aš lekiu lekiu
Be tako
Ir nešu jam obuolių — 
Vasarinių, 
Didelių!

Medžiai tankūs ir seni...
— Aide,
Kur tu gyveni?..
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PIRMŪNO DOVANOS 
ATSIKURIANČIAI 

SKAUTIJAI LIETUVOJE

Petras Jurgėla, lietuvių 
skautijos įkūrėjas, per pasku
tinius trejus metus labai nesvei- 
kuoja. Gydytojų nurodymu, 
negali leistis į jokias keliones ir 
privalo laikytis griežtos dietos. 
Dėl to negalėjo vykti nei į brolio 
istoriko daktaro Kosto laido
tuves Washingtone. Taip pat 
negalėjo vykti ir į skautijos 7-ją 
Tautinę stovyklą, nors buvo 
nuoširdžiai kviečiamas atvykti 
bent į stovyklos uždarymą.

I

Patyręs apie skautijos atsikū
rimą Lietuvoje, pasiuntė jai 
savo leidinius: „Pirmieji skauto 
žingsneliai”, 1920; „Piliečių 
auklėjimo mokykla — skau- 
tybė”, 1920; „Lietuvos ateitis”, 
1925; „Skautystė”, 1927; 
„Skautų tarnavimas Tėvynei”, 
1927; „Skautų vadovas”, 1929; 
„Lietuviškoji skautija”, 824 
psL, 1975.

Šiuos leidinius pasiuntė ir did
vyrio kapitono S. Dariaus 
dukrai dr. Nijolei Dariūtei-Maš- 
tarienei, prašydamas įteikti Lie
tuvos skautijos vadovybei. Su ja 
susirašinėjo Dariaus ir Girėno 
skrydžio ir žuvimo klausimais.

P. Jurgėla ruošia spaudai savo 
veikalo „Sparnuoti Lietuviai 
Darius ir Girėnas” antrąją 
laidą, pataisytą ir papildytą 
naujais duomenimis apie Da
riaus persekiojimą Lietuvos 
karo aviacijoje ir apie „LITU
ANIKOS” pašovimą. Šios kny
gos, ypač Lietuvoje, labai pasi
gendama.

1983 m, lapkr. 10 d. Popiežius 
pakėlė P. Jurgėlą į šv. Silvestru 
riterius.

P. Lbn.

Lietuviškos skautijos pirmūną v.s. Petrą Jurgėlą, jo 85 metų amžiaus proga, 
1986-tąįs metais sveikina LS Snseri’os Vyriausia skautininke vs tn. Stefa 
Gedgaudienė, s. Mykolas Banevičius ir s. kun. J. Pakalniškis. Dešinėje — vysk. 
Paulius Baltakis, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis ir jo žmona, 
kun. Leonardas Andriekus.

ajiy.fį

Graži pievelė, o dar gražesnės jūrų skaučių seselės. 1988 m. Tautinėje 
stovykloje.

“TAVO GARBĖ TAU TURI BŪTI DIDŽIAI ŠVENTAS 
DALYKAS, KURIS TVARKYS TAVO, KAIP VYRO, EL
GESĮ.”

Baden-Powell.
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■■ IS OKUPUOTOS LIETUVOS
Sesė ok. Lietuvoje 

prisimena
Ilgai atminsiu šių metų 

vasario 12 dieną įvykusią 
atgimstančios skautų sąjungos 
pirmąją respublikinę sueigą. 
Daug jaudinančių akimirkų, 
daug džiaugsmo, daug minčių. 
Neapleidžia manęs ir senieji 
prisiminimai.

„Aš pasižadu mylėti Dievą, 
Tėvynę, pildyti jaunesniųjų 
skaučių įžodį ir kasdieną 
padaryti po gerą darbelį”. Tai 
buvo mano įžodis 1937 metais, 
mes žinojome, kad privalome 
būti dori, sąžiningi, darbštūs, 
gerbti vyresniuosius, mylėti 
savo artimą, kaip pati save. Pri
valėjome pirma pasirūpinti 
kitu, o tik paskui — savimi. Ži
nojome, kad ten, aukštai, mus 
stebi akyla Dievo akis ir Jis 
viską mato.

Pasižadėjome mylėti Tėvynę. 
To mus mokė keturių skyrių 
mokytoja Vladislava Arminaitė. 
Tai buvo Mokytoja iš didžiosios 
raidės. Šviesus Jos atminimas. 
Visada prieš ją lenkiu galvą. Jos 
dėka mes sužinojome, kad mūsų 
Tėvynė — tai Lietuva. Joje mes 
gimėme, augome, ją privalome 
mylėti ir branginti. Tai buvo 
šventa taisyklė. Ji paliko man 
ir dabar. Labai gerai prisimenu, 
kaip mokytoja Arminaitė (ji 
buvo mūsų skautininke) saky
davo: „Mokykitės, vaikai! Ateis 
svetimi, užkariaus mūsų kraštą, 
tada žinosite”. Šitą atmenu pa
žodžiui. O 1940 metais mokyto
ja ištarė: „Ar aš jums nesa
kiau?” Mes supratome ir tylė
jome.

Kalėdų, Velykų ir tautinių 

švenčių proga mes ruošdavome 
dovanėles Vilniaus krašto 
pavergtiems lietuviams: pačios 
megzdavome pirštines, kepures, 
šalikėlius, įdėdavome ir 
saldumynų. Tai mums būdavo 
malonumas. Žinojome, kad Vil
niuje, mūsų Lietuvos sostinėje 
„...broliai mūs vargsta, erelio 
prispausti, belaukdami mūsų, 
pražiūri akis...” Tai dainos 
žodžiai, kurią mes dainuoda
vome. Dainuodavome ir skau
tiškas dainas.

Skautų sueigos, tai ne vien 
dainos. Mes mokėmės darbo, 
grūdinomės fiziškai, mokėmės 
globoti gyvąją gamtą ir ją 
mylėti.

Įžodžio žodžius — kasdieną 
stengtis padaryti po gerą dar
belį — mums primindavo maz
gelis ant kaklaraiščio galiuko. 
Pats pirmasis mano geras dar
bas, gerai atmenu, buvo labai 
nežymus. Einu gatve. Lyja. 
Priekyje eina moteris ir neša 
ant rankų mažą vaikelį. Gal
voju, ką galiu gero padaryti. Ir, 
nieko nelaukus, pasiūlau jai 
savo lietsargį. Čia, aišku, ne 
žygdarbis...

Ir dar keli prisiminimai. Buvc 
Antaninės. Prezidento rūmų 
sodelis. Pilna skautų. Stoviu 
balkone priešais prezidentą 
Antaną Smetoną ir jaunesniųjų 
skaučių vardu sveikinu jį. Išgir
dusi savo balsą per garsiakalbį, 
sutrikau ir nutilau. Tačiau 
baimė tuojau pat praėjo, ir iš
porinau sveikinimo žodžius. 
Prezidentas dėkodamas padavė 
man dešiųę ranką. Aš, būdama 
paukštytė, ištiesiau kairę ranką 
(skautai sveikinosi kaire ranka) 

ir saliutavo mažuoju saliutu. 
Tat buvo didžiulis įvykis mano 
aštuonerių metų žmogaus 
gyvenime.

Kauno Mickevičiaus dainų 
slėnis. Sveikinu ir įteikiu baltų 
rožių puokštę nuo paukštyčių 
šaulių vadui Saladžiui. Man jau 
devyneri.

Didžiulis įvykis mano vai
kystėje buvo Žižmaro, žymaus 
lietuvybės veikėjo, atvykimas iš 
lenkų okupuoto Vilniaus. Kar
tu atvyko ir „Varpo” choras. 
Didžiulis minėjimas ir koncer
tas Kaune buvo surengtas 
Vytauto Didžiojo istorijos 
muziejaus salėje. Man teko tar
ti sveikinimo žodžius, kuriuos 
galėjo girdėti visa Lietuva. 
Tačiau, kai chorisčių akyse pa
mačiau ašaras, susijaudinau ir 
nutilau. Tėvai, klausydamiesi 
radijo, pagalvojo, kad aš tuo 
metu pamiršau žodžius. Tačiau 
— ne! Man pagailo sesių, kurios 
gyveno okupuotame Vilniaus 
krašte. Kitą dieną mes 
išlydėjome Žižmarą Kauno 
geležinkelio stotyje (nuotrauką 
ir dabar tebeturiu). Netrukus 
sužinojome, Žižmaras Vilniuje 
areštuotas.

1940 m. gegužės mėnuo, 
buvau jau vienuolikos metų. 
Skaučių įžodis. Tačiau labai 
gerai prisimenu, buvo kažin 
kokios negeros aplinkybės. 
Geltonus kaklaraiščius mums 
užrišo ant mėlynų paukštyčių 
uniformų (skaučių marškinėliai 
žali). Skautės liudijime 
nuotrauka taip pat paukštytės... 
Po labai trumpo laiko mokyto
jos Arminaitės žodžiai išsipildę 
Skautės uniforma apsirengti
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neteko neveik 50 metų. Tačiau 
šių metų vasario mėn.12 d. vėl 
apsirengiau tikrąją skautės uni
formą. Džiugu ir atsakinga. 
Savo išsaugotą paukštytės 
žeųkliuką, kaip relikviją, per
daviau anūkei, kuri taip pat 

000000000000

Viešnia iš Lietuvos sesė Neringa Jaunimo centro sodelyje duoda skautės įžodį, 
saliutuojant „Kernavės” tunto „Mirgos” draugovės sesėms.

ruošiasi įstoti į paukštytes.
Skautas, davęs įžodį, visą 

gyvenimą lieka skautu. O saliu
tas trimis pirštais reiškia: 
Dievui, Tėvynei, Artimui!
„ Kalba Vilnius” 1989.III.10 

skautėms Lietuvoje pirkti, 
įvairiom progom prisiminėm 
ten atgimstančią skautiją, bet 
svarbiausia. — savo eilėse 
globojom sesę iš Lietuvos.

Neringa ilgesnį laiką viešėjo 
pas gimines Amerikoje. Ji, ne 
tik domėjosi Amerikos krašto 
įdomybėmis, bet įsijungė ir į 
lietuvišką veiklą. „Kernavės” 
tunto, „Mirgos” draugovės sesės 
ją priėmė į savo tarpą. Šešta
dienį, balandžio 15 d., prieš 
grįždama į Lietuvą, Neringa 
pasipuošė geltonu skautės kak
laraiščiu. Įžodis, gražią pa
vasario dieną, įvyko Jaunimo 
■centro sodelyje prie laisvės kovų 
paminklo. Skautišką kakla
raištį jai užrišo „Kernavės” tun
to globėja v.s. Ona Siliūnienė 
(mamunėlė). Iškilmėse dalyvavo 
„Mirgos” draugovės sesės ir 
„Kernavės” tunto vadija. Sesę 
.Neringą apdovanojom skautiš
kom dovanom ir susitarėm, kad 
greit pasimatysim ir kartu pa- 
stovyklausim Panemunės šiluo-

Skaučių svajonė — kada nors 
stovyklauti Lietuvoje, Lietuvos 
miškuose tarp eglaičių, 
pušaičių, svyruojančių beržų, 
galingų ąžuolų iškelti trispalvę, 
ir prie degančio laužo gėrėtis 
lietuvišku dangum.

Su atgimstančia Lietuva ši 
svajonė gal greitu laiku taps? 
tikrove. Ryšiai tarp mūsų vis 
stiprėja. Šiais metais kerna- 
vietės turėjo ypatingą progą 
ryšius su Lietuva pagilinti. 
Rinkome aukas uniformas

„Kernavės” tunto „Mirgos” draugovės skautės, su įžodį davusia sese Neringa iš Lietuvos (su gėlių 
puokšte), prie Laisvės ko' ų paminklo Jaunimo centro sodelyje. Dešinėje — draugininke ps. Ramu
tė Kemežaitė.
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Skautų suvažiavimas Vilniuje 1989 bal. 29-30

Broliai klausosi pranešimo

8

Lietuvos Skautų Sąjungos pir
mininkas Fel. Šakalys
Nuotr. L. Vasausko

Lietuvos Skaučių Seserijos Vyr. 
Skautininke Alina Dvoreckienė 
su skautėmis

Tarybos Pirmija
Rimas Ulevičius, Brolijos Vyr. Sk. 
Feliksas šakalys, Tarybos Pirm. 
Alina Dvoreckienė, Seserijos 
Vyr, Sk.
Žilvinas Skairys, Tarybos narys

Lietuvos Skautų Brolijos vadija 
Vilniuje 1989 m. bal. 29 d.

Nuotr. Ir. Kerelienės

Laimonas Daujotas, Brol. V, Sk. 
pavad.
Richardas Malkevičius, Tarybos 
vice pirm.
Monika Girčytė, Vyr. Sk. pav.
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KLAIPĖDOJE 
ATSIKŪRĖ 
.SKAUTAI

Skautybės atkūrimo judėjimas 
Lietuvoje pradeda apimti visą respubliką.

Žinios apie skautybės plėtimąsi 
Lietuvoje mus pasiekia lėtai, bet jos 
pasiekia mus. Per Vokietijos Aušros 
tunto skaučių ir skautų Kaziuko mugę, 
kuri įvyko š.m. kovo mėn. 4 d., buvo 
dalinama pirmo Lietuvoje išleisto leidinio 
fotoreprodukcija. Leidinys vadinosi 
„Skautas“, ir jo numeris 1/1989 buvo 
keturių puslapių. Medžiagos aktualumas 
— prieškarinis; matosi, kad reikia 
pagalbos iš mūsų išeivijos lietuviškojo 
skautų judėjimo.

Dabar Aušros tuntą pasiekė dar viena 
žinia — Klaipėdoje atsikūrė skautai. 
Spausdiname 1989 m. kovo mėn. 21 d. 
gauto laiško ištrauką:

„Aušros“ tunto Vasario 16 gimnazijos 
ps. Petrui Veršeliui ir kitiems skautams. 
SESĖS IR BROLIAI,

Perskaitę Jūsų kreipimąsi Lietuvos 
Skautų Sąjungos atkūrimo štabui, mūsų 
Klaipėdos 7-oji vidurinė mokykla imasi 
konkrečių veiksmų atkuriant skautų 
organizaciją Klaipėdos mieste bei visame 
Klaipėdos krašte.

Mokykloje įsikūrė visos Žemaitijos 
Skautų Sąjungos atkūrimo štabas. 
Aktyvūs mokytojai bei mokiniai jau nuo 
1988 m. rugsėjo 15 d. įkūrė mokykloje 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rėmimo 
grupę. Seniai svajojome užmegzti ryšius su 
Jūsų mokyklos mokiniais ir mokytojais, 
nes esame įsitikinę, jog Vasario 16-osios 
gimnazija glaudžiai susijusi su Klaipėdos 
kraštu...

Žinios iš Lietuvos rodo teisingą kryptį. 
Melskime Dievą, kad laimintų skautų 
organizaciją Lietuvoje, o mes patys 
padėkime, kiek tik galime. Padėkime 
spauda, literatūra, patarimais, pinigais...

Klaipėdos broliai ir sesės.

Ir. Kerelienė, J. MiniotasR. 
Mackevičius, St. Gedgaudienė

Klaipėdos skautai rikiuojasi eisenai 
išleisti jūrininkus kelionei per Atlantu

Nuotr. Ir. Kerelienės
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imsimo© mm
KANADOS skautai kas antra

dienį budi Montrealio botanikos 
sode, kada jame lankosi vyresnio 
amžiaus, žmonės. Skautai pastumia 
Išėdęs su ratais, patarnauja prie stalo 
ir kitaip padeda lankytojams. To 
paties miesto skautai savo stovykloje 
pagamino . „didžiausią pasaulio 
kaklaraištį” — 90 metrų ilgumo.

-i,DAUG ŠALIŲ, vienas 
pasaulis” bus 17-tos pasaulinės 
džiamborės tema Korėjoje 1991 m. 
rugpjūčio 8-16 d. Metus anksčiau 
vyks Korėjos tautinė stovykla, kuri 
paruoš ir išbandys stovyklavietę, 
esančią tarp miškų, kalnų, ežerų ir 
krioklių korėjiečių legendose 
aprašoriioje vietoje. Stovyklos 
spalvos bus geltona ir mėlyna — 
gamta ir žmogus.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
sąjunga savo narįbas ąpklausinėja 
apie skautų uniformą Ir aprangą, nes 
jau praėjo 20 in. nuo paskutinių 
didesnių pakeitimų, kai buvo at
sisakyta plačįų skrybėlių ir trumpų 
kelnių. Gali būti, kad vietoj skautų 
uniformos; marškinių bus megz
tinukai, o kiekvienas vienetas 

nuspręstų savo kelnių stilių. Tokios 
uniformos būtų pigesnės ir labiau 
tinkamos užsiėmimams. Suaugusių 
uniformos nebūtų pakeistos. 
Skautiškas' kaklaraištis yra tarp
tautinis simbolis ir liks uniformos 
dalimi.

MITOM
RUANDOJE, Afrikos širdyje, 

skautai daug pastangų įdeda 
benamiams žmonėms globoti — 
parūpina maisto, pastogę ir moko 
amatų. Skautų buklai priima gatvės 
vaikus, ir neretai tokie patys tampa 
vilkiukais ar skautais. Prie centrų' 
auginami daržai, vaismedžiai ir 
cukrinės švendrės. Ruandoje dirba ir 
globoja skautų vienetą s. kun. Her
manas Šulcas.

TURKIJOS skautai ir skautės 
išleido spalvingą 14 psl. leidinėlį apie 
skautavimą.

SKAUTŲ VYČIŲ pasauliniai 
sąskrydžiai, vadinami „Moot”, buvo 
pradėti 1931 m., tačiau jau seniai 
tokių nebuvo. 8-toji tokia stovykla 
įvyks Gilwellio parke Australijoje 
prie Melbourne, kur 1978 m. buvo 
lietuvių skautų Tautinė stovykla.

NAUJASIS Pasaulinio skautų 
sąjūdžio centro generalinis 
sekretorius Jacques Noreillon 
pabrėžia, kad šių laikų pasaulyje yra 
tiek sąmyšio, kad labai svarbu ugdyti 
žmogaus asmenybę, ir todėl skautybė 
šiandien dar svarbesnė negu 
anksčiau.

PORTUGALIJOS tautinės 
stovyklos 6.000 skautų ir skaučių 
sustojo pagal kelionės ženklų simbolį 
„geriamas vanduo”. Stovyklos tema 
buvo „Vanduo - gyvybės šaltinis”.

RADIJO BANGŲ Džiamborėje 
pernai spalio mėn. dalyvavo 300.000 
.asmenų šimtame kraštų. Radijo 
mėgėjų tinklas jau taip bendrauja 31 - 
erius metus.

T AI W ANO valdžia paskyrė 
25.000 dol. Pasauliniam skautų fon
dui.

NEPALIO skautus ir skautes 
išjudino amerikietis skautas, 
susirūpinęs narkotikų platinimu 
tame krašte. Skautai padeda 
sveikatos ministerijai platinti infor
maciją apie nuodų pavojų.

48 SKAUTŲ ir skaučių orkestras 
iš D. Britanijos apkeliavo Japoniją ir 
JAV.
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GRAŽINIEČIŲ 
GERASIS DARBELIS

„Aušros Vartų” tunto „Kuni
gaikštienės Gražinos” būrelis 
stengiasi kasmet atlikti pla
tesnio masto visuomeninio po
būdžio gerąjį darbelį. Šiais 
metais tokiam darbeliui proga 
buvo Vilniaus Jaunimo teatro 
artistų Petro ir Apolonijos (Mat- 
kevičiūtės) Steponavičių atvy
kimas į JAV-es gydymosi tiks
lais. Petrui reikalinga 
sudėtinga operacija, kuriai nėra 
galimybių ok. Lietuvoje. Aišku, 
čia susiduriama su didelėmis pi
niginėmis išlaidomis, o pašalpų 
prašyti nelengva, o dar sunkiau 
jas priimti. Pastangose, nors 
minimaliausiai šią padėtį 
palengvinti, gražinietės pasiūlė 
suruošti Apolonijos ir Petro 
rečitalį-koncertą. Po sėkmingo 
koncerto, dėkingi Apolonija ir 
Petras Steponavičiai rašo:

„Su džiugiu nerimu, mes, du 
Vilniaus Jaunimo teatro akto
riai, balandžio 2 d. žengėme j 
Chicagos Jaunimo centro didž. 
salės sceną. Kad šis mūsų susi
tikimas su Chicagoje gyve
nančiais tautiečiais įvyko, 
esame labai dėkingi „Aušros 
Vartų” tunto „Kunig. Graži
nos” būrelio vyr. skautėms: 
Rūtai Spurgienei, Aldonai Ka
minskienei, Reginai Smolins- 
kienei/ /.įrenai Šerelienei, 
Reginai Krištopaitienei, Rūtai 
Bartkienei,.' Danutei Gierš-

Aušros Vartų tunto kunigaikštienės Gražinos vyr. skaučių būrelis, surengęs 
Vilniaus Jaunimo teatro aktorių Apolonijos Matkevičiūtės ir Petro Stepona
vičių rečitali balandžio 2 d. Jaunimo centre. Iš kairės pirmoj eilėj: R. Krišto- 
paitienė, A. Kaminskienė, akt. Apolonija Matkevičiūtė, R. Bartkienė ir A. 
Ramanauskienė; antroj eilėj: R. Smolinskienė, V. Plepienė, akt. Petras 
Steponavičius ir R. Spurgienė (nėra J. Mikutaitienės, I. Šerelienės, D.

Nuotr. J. Tamulaičio

tikienei, Janinai Mikutaitienei, 
Rasutei Stropienei ir Valerijai 
Plepienei. Viskas buvo organi
zuota puikiai.

„Dėkojame taipogi, mus šiltai 
sutikusiems tautiečiams, kurių 
maloniai nustebinantys telefo
no skambučiai pripildė visą 
sekančią mūsų dieną.

„Aušros Vartų” tunto 
„Kunig. Gražinos” būrelis pa
darė puikią pradžią ir mes 
esame pakviesti, balandžio 
28-tą dieną į Lietuvių centrą Le- 
monte, kur atliksime kiek pako
reguotą programą.

„Pirmojo mūsų koncerto ren
gėjoms didelis ačiū!”.
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PAUKŠTYČIŲ 
VADOVĖS 
PASIRUOŠIMAS

STOVYKLAI
Skautiška stovykla yra viena iš 

svarbiausių to Didžiojo Žaidimo 
dalių. Čia jaunutė paukštytė gal tik 
pirmą kartą pasijunta atitrūkusi nuo 
namų, nuo mamos rūpesčio. 
Nepaprastai daug priklausys nuo 
vadovės, ar ta sesė su mielu noru ir 
kitais metais važiuos stovyklauti, ar 
truks visa eilė bestovyklių vasarų, kol 
ji vėl, nugalėjusi vienokią ar kitokią 
baimę, norės stovyklauti. Taigi, 
mielos vadovės, ruoškimės, 
planuokime jau dabar. Numatykime 
džiaugsmus, o ypač kliūtis, kad 
nebūtume netikėtai užkluptos. Štai 
Jums keletas praktiškų patarimų.

Patyrimas bestovyklaujant 
parodė, kad, suskirsčius jaun. 
skautes po 6-7 j palapinę, idealu 
kiekvienai palapinei paskirti po 
globėją. Nesvarbu, ar tai būtų 
vyresnio amžiaus sesė, ar tai būtų 
vyr. skautė kandidatė, atliekanti 
savo programos dalį ir turinti 
padirbėti su paukštyte, bet globėja 
yra labai reikalinga. Vyr. skautės ar 
vyr. skautės kandidatės parinkimas 
būtų idealus, nes maža paukštytė 
daug mieliau susidraugauja su jauna 
sese, tampa jai atviresnė, net 
idealizuoti pradeda. Tuo tarpu 
paskyrus vyresnę vadovę, tai lyg ir 
mama atvažiuotų j stovyklą su savo 
rūpesčiu, akylumu ir pastabomis. 
Vienaip ar kitaip, ta palapinės globė
ja, nesvarbu, kaip mes ją pavadin
sime, yra taip labai reikalinga: ir 
plaukučiai, kurie dabar beveik visų 
yra il^i, ir pamesti daikteliai, ir j 
prausyklą palydėjimas, ir vakare 
pasakėlės paskaitymas, tai vis tos 
globėjos pareigos. Šios palapinių 
globėjos sudaro jaun. skaučių 
pastovyklės štabelį — vadiją ir gali 
turėti sau atskirą palapinę.

Be tiesioginės savo pareigos — 
prižiūrėti palapinę, kiekviena iš jų dar 
turi savo atskirą paskirtį, kurią 
pasirenka pagal savo pamėgimą: 
darbelių, žaidimų, dainų, 
pasirodymų vadovė, laikraštėlio 
redaktorė ir kt. Tai nereiškia, kad 
atėjus, pav., darbelių valandėlei, ji 
viena praveda darbelius, o kitos turi 
sau laisvalaikį. Visos vadovės ben
drai kimba į darbą ir padeda mažai 
sesei, bet tik rūpestis ir parinkimas 
darbelių, naujesnių projektų sur
adimas, medžiagos parūpinimas 
priklauso darbelių vadovei.

Čia atskirai norėčiau paminėti 
pastovyklės laikraštėlį, kuris yra 
daugiau ar mažiau didžiojo stovyklos 
laikraščio dalis. Patartina į jį sudėti 
paukštyčių rašinėlius, laiškus, 
piešinius ir darbelius. Laikraštėlio 
redaktorė pasirūpina vardu, or
namentais, popieriumi. Užsiėmimo 
metu, redaktorė padiktuoja 
paukštytėms temą ir prižiūri, kad tas 
uždavinys būtų atliktas.

KOMENDANTĖ. Stovyklos 
komendantės pareigos yra labai 
svarbios. Turint gerą ir pareigingą 
komendantę, viršininkei yra tikra 
palaima.Komendantė labai akylai 
seka pastovyklės dienotvarkę ir 
atatinkamai švilpia, sušaukdama 
mergaites ir pranešdama sekantį 
dienotvarkės punktą. Komendante 
atsikelia minutę ar dvi anksčiau už 
visą stovyklą, prikelia paukštytes, 
prižiūri, kad visos palapinių sesės 

dalyvautų mankštoje; kad diriant 
maudytis visos turėtų savo 
reikmenis; kad atėjus lankymo valan
dai, visos būtų tvarkingomis unifor
momis ir pn. Komendante seka, kad 
palapinės, paskirtos darbams: rajono 
valymui, puošimui, palapinių tvarkai, 
tinkamai atliktų savo darbus.

Jei paukštytės kviečia į laužą 
vilkiukus ar kito tunto paukštytes, 
komedantė su štabelio pagalba 
sukrauna laužą, turi degtukus, pop
ieriaus ar smulkių šakelių, kad laužas 
lengvai užsidegtų. Visos štabelio 
sesės talkininkauja komendantei. 
Visos pastovyklės paukštytės ir 
vadovės drausmingai klauso komen
dantės švilpuko ir seka jos 
nurodymus. Komendante yra 
pastovyklės pulsas, nuo kurio 
priklauso tvarka, be kurios 
pastovyklė prarastų savo tikslą.

Kartais komendante be šių savo 
pareigų dar turi ir palapinę prižiūrėti. 
Jei ji tik komendantės pareigas turi, 
vykstant pastovyklės užsiėmimams, 
ji talkininkauja viršininkei ir kitoms 
vadovėms. Pvz. Ryte išsirikiuojame 
prie savo palapinių rytiniam 
patikrinimui. Nuo sudarytos 
stovyklos programos priklausys, 
kada ir koks dienotvarkės punktas 
bus vykdomas. Gražu, kai tvarkos 
patikrinimui vykstant, sesės stovi 
išsirikiavę prie savo palapinių ir 
pasitinka tvarką tikrinančią sesę 
savo palapinės šūkiu. Visi iš
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Suvažiavimo dalyviai klausosi 
pranešimų. Pirmoje eilėje iš kairės į 
dešinę: v s. Z. Juškevičienė, v s. G. 
Deveikis, Brolijos Vyriausias 
Skautininkas, s. G. Taoras Brolijos 
Vyriausio Skaut. pavaduotojas, v s. 
Meilė Mickienė, Seserijos Vyriausios 
Skautininkės pavaduotoja, ps. fil. A. 
Likanderienė, Akademinio Skautų 
Sąjūdžio Pirmininkės pavaduotoja, 
v s. tn. Stefa Gedgaudienė, 
Vyriausia Seserijos Skautininke, v s. 
fil. Bronius Kviklys, daugelio knygų 
c torius buvo suvažiavimo dalyvių 
iškilmingai pagerbtas, v s. fil. Lilė 
MHukienė viena iš suvažiavimo 
organizatorių, Seserijos 
Sk bitininkių Skyriaus Vedėja. Ir 
neatpažinta sesė. Foto: Jono 
Tamulaičio.

Skautininkių ir Židiniečių 
suvažiavimo dalyvės. Suvažiavimas 
įvyko balandžio mėn. 1 ir2 dienomis, 
Chicagoje. Suvažiavime dalyvavo 
virš 80 sesių. Suvažiavimą 
organizavo Seserijos Skautininkių 
Skyriaus Vedėja v s. fil. Lilė 
MHukienė. Taip pat prisidėjo ir s. 
Vanda Zelenięnė, Šidiniečių 
Skyriaus Vedėja. Foto: Jono 
Tamulaičio.

Skautininkų suvažiavimo dalyviai. 
Suvažiavime dalyvavo uirš 20 
skautininkų. Suvažiavimą

organizavo Brolijos Skautininkų 
Skyriaus Vedėjas v s. fil. Antanas 
Paužuolis.
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pastovyklės išėjimai yra pradedami 
nuo išsirikiavimo prie savų palapinių, 
vadovei patikrinus sesių skaičių ir 
uniformų tvarkingumą. Žygiuojama 
visuomet su daina, kuriai pradžią 
duoda komendante. Taip kiekvieną 
dieną žygiuojant ir dainuojant, 
paukštytės jpranta j pastovyklės 
tvarką, išmoksta savo ir net kitų 
palapinių šūkius, išmoksta naujų 
dainelių ir savo skambiu ir en
tuziastingu dainavimu gali 
nukonkuruoti ne tik vilkus, bet ir 
seses skautes.

SUGYVENIMAS. Dvi savaites 
išgyventi penkioms ar daugiau 
vadovių vienoje palapinėje, tikrai yra 
nelengva. Kartais visai mažai 
pažįstamos, su savo geromis 
ypatybėmis, kiekviena atsineša ir 
savo ydas, kurios labai apsunkina 
stovyklavimą. Visa tai žinant prieš 
stovyklą, suprantant, kad pasitaikys 
susipykti ir apsibarti, bus žymiai 
lengviau visa tai pergyventi, nebūsite 
staigiai užkluptos. zgeriausias 
vaistas įvairių nesusipratimų 
išvengimui yra išsikalbėjimas. 
Viršininkė turėtų sušaukti gana 
dažnus posėdėlius, kuriuose būtų 
stengiamasi išsiaiškinti, kas atrodė 
negerai, jąsti būdų tai pataisyti, kad 
rytdiena būtų sklandesnė ir 
smagesnė. Visos ir visada turėkite 
galvoje, kad atvažiavote į stovyklą 
padėti paukštytei, kuri kartais tik 
pirmą kartą stovyklauja ir yra 
pasiilgusi mamos ir namų. Pirmutinė 
jūsų pareiga yra paukštytei. 
Linksmumas, nors ir liūdna, daina, jei 
nori bartis, gali visoms, tiek 
vyresnėms, tiek jaunesnėms, padėti. 
Tik nuo jūsų priklausys, ar bus smagi 
stovykla, tik vadovės parodys 
paukštytėms, kaip tikrai yra puiku 
stovyklauti.

Būkite linksmos ir paslaugios, 
draugiškos tarp savęs. Vienos jau 
esate pažįstamos savo tarpe, kitas 
tik iš matymo žinote. Vienos esate 
smarkesnės, kitos lėtesnės. 
Stenkitės būti viena kitai tikrai pilna 
to žodžio prasme, sesėmis, tai tada 

visi darbai bus atliekami daug 
linksmiau. Tada stovykla nebus kaip 
kokia tėvų ar vadovių uždėta 
pabauda, bet bus naujas ir gražus 
nuotykis, kurį turite pažinti, išn
agrinėti ir skautiškai išgyventi. 
Išveskime skautybę iš knygos 
puslapių į skautišką stovyklą.

VADOVAVIMAS. Kaip jau 
žinote, kiekviena vadovė turi savo 
paukštyčių palapinę, už kurią yra 
pilnai atsakinga. Tvarka, švara, 
papuošimai, plaukai, šlapi 
rankšluosčiai, pamesti daiktai, 
rikiuotė ir daugybė kitų smulkmenų 
priklausys jūsų sprendimui. Čia ir 
bus didžiausias paukštytės skautiško 
saliuto įgyvendinimas kasdienybėje, 
kada didžioji sesė globoja mažąją. Iš 
kitos pusės tai nereiškia, kad jos turi 
jas išnaudoti ir jūs turite viską joms 
padaryti. Jūs iš savo pusės, nerėkite 
ant jų, nešaukite, nestumkite nuo 
savęs, nesijauskite esančios 
visagaliais teisėjais, kuriems viskas 
galima. Būkite šalia jų ir savo 
linksmumu, juokeliais ir daina 
patraukite jas į tvarką,

LS SESERIJOS
VADOVIŲ 
DĖMESIUI

Šių metų liepos mėnesį Lietu
voje yra rengiama skautų,-čių 
vadovių ir vadovų stovykla. Jo 
je žada dalyvauti arti 200 
asmenų. Stovykloje talkinti 
esam kviestos ir mes. Šiam 
įvykiui pasiruošti, šaukiu pla
navimo SUVAŽIAVIMĄ.

Suvažiavimas įvyks gegužės 
27-29 d., Rockville, MD, j>rie 

Washington, D.C., kartu su 

drausmingumą ir paklusnumą.
Svarbiausia yra jūsų rūpestis 

einant su paukštytėmis prie ežero ir 
prie laužo. Akylumas ir budėjimas čia 
yra privalomas visoms. Prie ežero 
yra būtinas nuolatinis jų 
suskaičiavimas. Vedant nuo laužo 
namo, nepaprastai rūpestingai 
kiekviena vadovė suskaičiuoja savo 
palapinės paukštytes. Žinau, kad 
laužo metu jums būtų daug maloniau 
su broliu pasėdėti, bet jums yra šį 
kartą patikėta paukštyčių gerovė ir 
čia yra jūsų pirmoji pareiga. Kai 
kuriose stovyklose yra ruošiami 
vadovų lauželiai — vakarojimai, į 
kuriuos pastovyklės viršininkė jus 
visuomet mielai išleis.

PASLAUGUMAS. Tai yra 
talka, pagalba kitai sesei ar vadovei 
tada, kada tau to nebūtinai reikia 
padaryti. Jei matai, kad sportuojant, 
ar darbelius dirbant, ar žaidžiant, ar 
pasirodymą repetuojant, kitai sesei

Bus daugiau

prityrusių, vyr. skaučių — sk. 
vyčių susitiktuvėmis.

Jame dalyvauti ir darbuotis 
kviečiu visas seses, lankiusias 
Miško Ženklo ar „Gintaro” 
vadovių kursus, tų kursų 
vedėjas, instruktores ir 
turinčias galimybę atostogas 
praleisti Lietuvoje stovyklos 
metu.

Registruotis prašau mano 
adresu: Laima Kiliulienė, 17 
Tyler Road, Lexington, MA 
02173. Tel. (617) 861-1465.

Tolimesnė informacija bus su
teikta, gavus Jūsų teigiamą 
atsakymą suvažiavime daly
vauti.

Su skautiškais linkėjimais,
v.s. Laima Kiliulienė 
Suvažiavimo vedėja
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LIETUVOS ŽYDŲ
SKAUTŲ
ISTORIJA

Izraelyje neseniai buvo išleista 
hebrajų kalba knyga „Nuo pradžios 
ligi galo” apie žydus skautus Lietuvo
je Nepriklausomybės laikotarpiųj392 
psl. knyga gausiai iliustruota’ 
stovyklų, iškylų, eisenų, vienetų ir 
kitos veiklos nuotraukomis (187 
iliustracijos, 68 psl. žmonių ir leidinių 
nuotraukų). Viršelis papuoštas 
organizacijos lelijėle ir lietuvių bei 
hebrajų kalba užrašu „L. Ž. S. R. D. 
— Lietuvos žydų skautams remti 
draugija — Žydų skautų Vyriausiasis 
štabas”. Knygoje anglų ir hebrajų 
kalba lankstinukas — leidinio turinio 
santrauka. Vyriausias redaktorius 
Levi Dror, redakcijos nariai Isakov 
Amit, Daniel Ben Nahum, Yehenkiel 
Bentur, Michael Shapiro, Eliezer 
Rabinovich, Yona Rozenfeld. 
Autoriai yra tų vienetų dalyviai bei 
įvykių liudininkai.

Žydų skautai nepriklausomoje Lietuvoje
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Gintaras nėra akmuo, bet senovė
je augusių pušų sukietėję sakai. Kad 
gintaras ne akmuo galima įsitikinti iš 
to, kad uždegtas jis dega ir maloniai 
kvepia.

Apie gintaro atsiradimą yra 
gražus padavimas Jūratė ir Kastytis. 
Jis pasakoja, kad Baltijos Jūros deivė 
Jūratė pamilo žmogaus sūnų 
gražuolį Kastytį ir nusiviliojo jį jūros 
gilumon į savo gintarinius rūmus, 
".įkūnas už tai labai užpyko. Savo 
žaibais jis sudaužė gintaro rūmus ir 
nužudė Jūratės mylimąjį Kastytį.

Ir dabar tų gintaro rūmų 
skeveldras Baltijos jūra išmeta į 
krantą. Bet tai tik padavimas. Gin
taro atsiradimo istorija yra visai 
kitokia.

Labai seniai, prieš daugelį 
tūkstančių metų toje vietoje, kur 
dabar Baltijos jūra, buvo dideli 
neįžengiami miškai. Tuose miškuose 
tarp kitų medžių augo ir tam tikros 
rūšies labai sakingos pušys. Tie sakai 

tekėjo, varvėjo per žievės plyšius, 
medžių šakomis ir liemenių., ant 
žemės. Jie užliejo viską kas buvo po 
medžių: įvairius vabzdžius, gėles, 
žiedus, spyglius, lapus, paukščių 
plunksnas ir kt. Per tūkstančius metų 
tie sakai užnešti žemėmis suakmenė
jo ir virto gintaru. Vėliau ta vieta 
buvo užlieta jūros bangomis ir 
gintaro sluoksniai atsidūrė jos dugne. 
Jūros bangos ardo tuos sluoksnius, 
ritina gintaro gabalus ir audros metu 
kartu su žolėmis išmeta jį į krantą. 
Audrai nurimus žmonės jį surenka.

Paprastai randami maži gintaro 
gabalėliai, bet kartais jūra išmeta ir 
didelių gabalų, sveriančių net 
keliolika svarų. Nemaža gintaro 
išgraibo iš jūros dugno ir žvejai tam 
tikrais ilgais smaigiais ir mašinomis.

Per ilgus amžius gintaro jūros 
dugne sumažėjo, todėl jis pradėta 
kasti iš pajūrio žemės. Juodkrantėje 
buvo didelės “gintaro kasyklos. O 
daugiausia gintaro Lietuvoje ran-

Gintare įkliuvęs vabzdys

dama j pietus nuo Palangos.
Po nedaug gintaro randama ir 

kituose kraštuose: Lenkijoje, 
Vokietijoje, Anglijoje, Olandijoje, 
Ispanijoje, Rusijoje. Tačiau niekur 
kitur pasaulyje nėra tiek gintaro kiek 
Lietuvos pajūryje.

Visame žemės paviršiuje per 
metus gaunama apie 600 tonų gin
taro, kurio 90% duoda Baltijos jūra. 
Savo grynumu ir tam tikra rūšimi 
mūsų gintaras skiriasi nuo kitų 
kraštų gintaro. Mūsiškis pasaulyje 
yra labiausiai žinoipas ir jis laikomas 
geriausiu.

Jau senovėje buvo labai 
branginamas. Jį mėgo ne tik pajūrio 
gyventojai, bet jis būdavo gabenamas 
į kitus kraštus. Ypatingai romėnai 
vertinp mūsų gintarą, laikė jį labai 
brangiu papuošalu ir juo puošdavo 
drabužius ir ginklus. Pirmaisiais 
laikais po Kristaus, gintaras jau 
minimas romėnų raštuose. Jau tada

Gintaro papuošalai
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tolimųjų finikiečių, egiptiečių ir 
romėnų pirkliai atplaukdavo prie 
Baltijos pakraščių ir atveždavo mūsų 
protėviams ginklų ir kitokių prekių, 
kad už tai gautų „šiaurės aukso” — 
gintaro.

Gintaro yra įvairių spalvų, 
gelsvos geltonos, rusvai geltonos ir 
rudos spalvos su įvairiais atspalviais. 
Bet labiausiai yra vertinamas šviesiai 
geltonas gintaras. Iš gintaro daromi 
įvairūs papuošalai: kryželiai, 
apyrankės, auskarai, sagos, 
plunksnakočiai, dėžutės, rašalinės. 
Tačiau daugiausiai iš gintaro daromi 
karoliai, kuriuos lietuvaitės dėvi prie 
savo tautinių rūbų.

Didžiausios gintaro dirbtuvės 
buvo Palangoje, Kretingoje ir 
Klaipėdoje.

Gintaras patrintas į vilnonį 
drabužį elektrinasi ir pritraukia 
mažus popieriaus gabalėlius, 
smulkius šiaudelius ir kitus lengvus 
dalykus. Pirmieji tai pastebėjo 
graikai. Jų filosofas Tales 640 m. 
prieš Kristų aprašė gintaro savumus. 
Kadangi gintaras graikiškai vadinasi 
„elektron” tai nuo to ir elektra gavo 
savo vardų.

R R

Lietuviu liaudies pasakos
ŽVIRBLIS MOKO VAIKUSKartą žvirblis, ant lizdo tupėdamas, mokino savo sūnų? kaip nuo visokių mirties pavojų ir nuo žmogaus pasisaugoti.— Jeigu tėmiji koki vaikiną tave pamačius, o lenkiantis prie žemės, tai labai laikas spurstelt, nes, pagriebęs akmenį, meta ir veik gali pataikyt.— Ei,— klausė jaunasis,— o kaip tada, kad jis akmenų del- moną prisikrovęs jau atsineša?— Tu jau gudresnis už mane!—sučirškė senasis.— Lėk Į svietą! — ir pastūmė ji nuo lizdo, kad kūliais nudulkėjo.

Ir viens, ir du, ir trys — žengia jūrinis
būrys. Priekyje pereitos Tautinės
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ANTANAS
ŽUKAUSKAS- 
VIENUOLIS IR

VIEŠNIA IŠ ŠIAURĖS
Prieš beveik 20 metų (1957), 

sulaukęs 75 m. mirė Antanas 
Žukauskas-Vienuolis, gal būt vienas 
iš produktyvingiausių lietuvių 
rašytojų. Vienuolis rašė visokių 
literatūrą — legendas, noveles, 
apysakas, istorinius romanus, 
menines apybraižas ir dramos 
kūrinius.

Jis gimė 1882 m. Anykščiuose, 
lankė Liepojaus gimnaziją, vėliau 
Maskvoj farmaciją. Pasibaigus 
Didžiajam Karui, jis sugrįžo 
Lietuvon ir įsteigė savo vaistinę 
Anykščiuose, kur jis ir toliau gyveno.

Gyvendamas Rusijoje, jis 
aplankė Kaukazą, Gruziją ir Krymą. 
Iš Gruzijos kelionių jis parašė 
„Kaukazo legendas”, kurios yra 
didelis įnašas lietuvių literatūrai, 
kartu su jo „Vėžys”, „Prieš Dieną”, 
„Kryžkeliai”, „Viešnia iš Šiaurės” ir 
okupuotoj Lietuvoj parašytų 
„Podžiūnkiemis”. Prieš pat Antrąjį 
karą, Vienuolis išleido gražų novelių’ 
rinkinį pavadintą „Nemigo naktys”. 
Vienuolio, kūryba realiai vaizduoja 
lietuvių liaudies buitį; vienas šitoks 
garsus apsakymas apie kaimą yra 
„Paskenduolė”.

„Viešnia iš Šiaurės”, kad ir 
neturėdama didelės literatūros 
vertės, yra labai populiari lietuviško 
jaunimo tarpe. Romano herojė yra 
tremtinė, josios tremtinio vargai ir 
kančios panašios į mūsų žmones po 
karo.

Knyga vaizduoja, kaip maža 
lietuvaitė vardu Aldona Tijūnaitė 
Italijoj užauga tarp svetimųjų, 
neužmiršdama lietuvybės ir 
nenustodama mylėjus savo krašto. 
Aldonos motina miršta džiova; tėvas 

bijodamas, kad mažai dukrelei Kas 
neatsitiktų, važiuoja su dukra į 
Italiją, sveikatos pataisyti. Jiems 
bebūnant Italijoj prasideda Pirmas 
Didysis Karas, kuris pakerta jiems 
kelią sugrįšti į Lietuvą. Negalėdamas 
susisiekti su Lietuva, Tijūnui 
pritrūksta pinigų ir jis yra priverstas 
eiti dirbti, kad galėtų toliau su dukn 
gyventi. Darbe atsitinka nelaimė ir 
Tijūnas žūsta.

Tėvui mirus Aldutė lieka vienų 
viena ir ją valdžia padeda į 
prieglaudą. Toliau visa knyga yra 
konfliktas tarp Aldutės ir gyvenimo 
aplinkybių. Aldutė nori grįžti į 
Lietuvą, bet būdama svetimame 
krašte, našlaitė ir dar nedidelė 
mergaitė susiduria su daug kliūčių.

Anykščiai ir apylinkės
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ISTORINIAI
ĮVYKIAI
vvvwvww'wvvv'
BIRŽELIS
10-to 1863 m. prie Papilėnų, Šiaulių 

aps. 4 rusų gvardijos kuopos kelius kar
tus puolė sukilėlių būrį ir vis buvo su 
dideliais nuostoliais atmušti.

13-to 1863 m. Staviškiuose, Liudvina
vo valse, gimė Antanas Alšauskis (01- 
ševskis), 1893-1917 m. Amerikos „Lie
tuvos” leidėjas.

H-to 1941 m. maskoliai pradėjo masi
nius lietuvių areštus ir išvežimus į Sibi
rą. Tik per vieną savaitę tada maskoliai 
iš Lietuvos išvežė nemažiau 17.000 žmo
nių, pradedant žilagalviais ir baigiant 
kūdikiais.

15-to 1940 m. maskoliai okupavo Lie
tuvą.

23-čio 1893 m. maskoliai uždarė Pane
vėžio bei Kėdainių gimnazijas ir kon
fiskavo Kražių bažnyčią.

23-čio 1941 m. buvo sudaryta ir pa
skelbta Kaune Laikinoji Lietuvos Vy
riausybė.

27-to 1863 m. Vilniuje maskoliai su
šaudė Lietuvos sukilimo vadą Zigmą 
Sierakauską.

„Ratilio” mums 
priminė, kad ir 
mes galime savo 
muzikinius 
instrumentus 
pasigaminti

Neseniai didžiuosius JAV 
miestus aplankė nuostabusis 
Vilniaus universiteto studentų

Kviečia vengrės skautės
Liepos 6-9 dienomis esame 

kviečiamos aplankyti vengrių 
skaučių stovyklą, Fillmore, NY, 
švenčiant „Pax Ting’’ stovyklos 
vienintelės „Giri Scout/Girl 
Guide World Jamboree”, įvyku
sios Vengrijoje 1939 metais, —

Jubiliejinė Europos stovykla
Šią vasarą, liepos 20 - rug

pjūčio 5 d., Europos rajono 
skautija kviečia į savo 40-ją, 
Jubiliejinę ,,Dr. Vinco Kudir
kos” vardo stovyklą, Lietuvių 
Sodyboje prie Londono, kuriai 
jie stropiai ruošiasi. Europos ra
jonas atsiuntė labai gražų 
kontingentą į VII Tautinę sto
vyklą, būtų gražu, jei ir mes 
neatsiliktumėme, atsilankym

liaudies ansamblis „Ratilio”. An
samblis parodė mums kaip seniau 
lietuviai šoko, dainavo, rengėsi ir 
kokiais instrumentais grojo.

Jų tarpe buvo ir tokių, kokius 
patys skautai gali pasigaminti ir jais 
groti. Pvz.: moliniais švilpukais 
švilpaujant galima išgauti viso miško 
paukščių orkestrą. Dabar dažnai iš 
Lietuvos atvežama tokių molinukų 
švilpynės. Surinkus jų 5-6 reikia 
išbandyti jų toną ir pabandyti 
pamėgdžioti paukščių šiulbėjimą, 
gegutės kukavimą.

Stovykloje ar iškyloje nesunku 
pasidaryti žolės švilpynę. Ji daroma 
iš 10 cm. ilgio ir 1,5-2 cm skersmens 
medžio gabalėlio, jo viršutinėje dalyje 
per vidury padarant pailgą kelių cm 
ilgio ir trečdalio medelio skersmens 
įpjovą. J šią įpjovą įdedamas žolės 
lapelis ir uždengiamas medžio 
gabalėliu. Abi dalys surišamos siūlu. 
Žolės švilpynė pučiama, laikant ją 
tarp lūpų horizontaliai.

50 metų sukaktį.: Tikimės, kad 
Atlanto rajono sesės galės 
sudaryti vieną ar daugiau repre
zentacinių skilčių ir lietuvaitės 
skautės bus. gražiai reprezen 
tuojamos. Principiniai kvieti
mas yra priimtas.

pagerbdami jų pastangas ir 
darbą. Papildomos informacijos 
gaunamos vadijoje arba tiesio
giai pas Rajono vadeivę sesę 
Vidą Gasperienę.

Atsiliepdami į bendrą krei
pimąsi, Europos rajonas pri
siuntė 100 dol. uniformų nupir
kimui. Žinant jų plačiai 
išsisklaidžiusius ir negausius 
vienetus — tai svari suma!

Galima aštrios žolės lapelį 
suglausti tarp abiejų rankų nykščių ir 
pūsti, kartais išgaunant net gaidžio 
giedojimą.

Iš karklo, žilvyčio, gluosnio arba 
alksnio žievės pavasarį, kai ji gerai 
nusimauna nuo medienos, daromos 
švilpos arba švilpukai. Tikriausiai 
vyresnieji vadovai dar prisimena kaip 
jie išpjaustomi — jie galėtų 
jaunesniesiems parodyti!

Būgnai, būgneliai, tarškalai nėra 
sunkiai pagaminami. Juos mušant ar 
jais barškinant išgaunami įvairūs 
ritmai.

Nepamirškime ir šukų, kuriomis 
galima groti ištisas melodijas. 
Lūpomis lengvai prispaudę prie šukų 
lengvą popierėlį ir dainuodami 
melodiją, gauname savotiško 
skambesio muziką.

Sudarius orkestrėlį iš gamtinių 
medžiagų, būtų įdomus pasirodymas 
prie laužo. Reikia tik sumanumo ir 
išradingumo!
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MEDELIUS SODINS IR 
LIETUVIAI SKAUTAI

Š.m. gegužės mėn.'6 d. Kana
doje bus sodinami medeliai. 
Šūkis —„Trees for Canada” — 
„Medžiai Kanadai”.

Visi Toronte gyvenantys skau
tai, visų tautybių jungiasi į 
bendrą darbą Medžių Dienoje. 
Lietuviai skautai raginami 
įsijungti, nes tai labai svarbus 
projektas. Kiekvienas sodinto
jas susiranda globėją-mecenatą, 
kuris už medelį duoda pvz., 10 
centų. Sodintojui lieka 50%. Iš 
jų Toronto skautų stovykloms 
skiriama 20%, indėnų projek
tams 15% ir Trečiojo, pasaulio 
skautų projektams 15%.
Skautai juk buvo pirmieji 

ekologai, kol dar žemė atrodo ir 
nebuvo taip teršiama, kaip 
dabar. Šūkyje įrašyta — 
„Skautas — gamtos draugas”!

Lietuviai skautai, tame 
sodinime kurį laiką nedalyvavę, 
turėtų aktyviai prisidėti. Tai 
būtų vėl gera proga padaryti 
gero ne tik Kanadai, bet ir 
atstovauti savo tautą ir primin
ti Lietuvą.

LIETUVOS APŽELDINIMO

Lietuvoje medelių sodinimo 
šventė buvo tradicija. 
Dalyvaudavo visų mokyklų 
mokiniai. Čia matote tos šventės 
plakatą iš 1923 metų.

PASLAPTINGOJI
DĖŽUTĖ

18

Ši dėžutė rieda atgal, kai 
nuridenama priešinga kryptimi. 
Skardinės dangteliuose pradurti po 
dvi skyles, praverti tinkamo ilgio 
gumelę taip, kad skardinės viduje 
susikryžiuotų. Toje vietoje siūliuku 
pakabinti gerą svorį. Būtina, kad 
dangčiai nesisuktų, būtų tvirtai 
pritaisyti.

Kokių kitų dalykų galima 
pagaminti iš kambaryje, garaže ar 
aukšte randamų niekniekių — 
mobilius, aitvarus. papuošalus, 
žaisliukus, modelius? ? ?
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DIDŽIOJI JS'CIMW
HAMILTONAS Kaziuko mugė

VOKIETIJA
„Aušros” tunto 
Kaziuko mugė

Vokietijoje „Aušros” tunto 
skautai ir skautės, eilę mėnesių 
ir ypač per paskutines savaites 
ruošėsi Kaziuko mugei, nekan
triai laukė jos.

Iškilmės pradėtos 4 v. p.p., 
iškilmingomis pamaldomis 
Huettenfeldo katalikų bažny
čioje. Bažnyčia buvo pilna 
skautiškų uniformų: dešinėje ir 
kairėje altoriaus stovėjo skautai 
ir skautės su lietuviška trispal
ve ir „Aušros” tunto' vėliava. 
Prie altoriaus daugiausia — 
iskautai. Lekcijas, atsakomąją 
psalmę ir tikinčiųjų maldą taip 
pat skaitė skautai. Pamldose 
dalyvavo apie 80 asmenų. Šv. 
Mišias atnašavo ir pamokslą 
apie šv. Kazimierą pasakė 
Vasario 16 gimnazijos kapelio
nas, „Aušros” tunto dvasios 
vadovas kun. Edis Putrimas.

Po pamaldų skautai ir skautės 
bendrai nuėjo į bendrabučio 
salę, kur jau viskas buvo 
paruošta mugei.

Kaziuko mugė pradėta 5 vai. 
p.p. Buvo keli stalai su skautų 
ir skaučių rankdarbiais bei 
skautų ir skaučių darbų paroda. 
Veikė loterija ir du bufetai: 
kavos ir pyragų bei šaltų gė
rimų ir karštų valgių. Be to 
buvo žaidimų kampelis. Loteri
jai vadovavo psl. Zita Dubaus- 
kaitė ir „Lapių” skiltis, kavos 
ir pyragų stalui — Meilė Veršė- 
lienė ir vyresnės skautės, šaltų 
gėrimų ir karštų valgių parda
vinėjimą pravedė ps. Petras 
Veršelis su skautais vyčiais. 
Žaidimai buvo skautų bebrų 
skilties globoje. O visai mugei 
vadovavusi tuntininkė ps. Jūra
tė Lemkienė, buvo patenkinta,
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kad viskas gerai sekėsi.
Tuntininkė ps. Jūratė 

Lemkienė, trumpai pasveikino 
susirinkusius, atidarė Kaziuko 
mugę. Atidarymas buvo papil
dytas Vytauto Lemkės, Gintaro 
Batūros ir Daivos Baršauskai- 
tės pasirodymu prie fortepiono.

Salė vis labiau pildėsi lanky
tojais. Dalyvavo daugiau 50 
asmenų. Į mugę atėjo ir buvusi 
Vokietijos rajono Seserijos 
vadeivė s. Herta Motgabienė, 
turbūt ilgiausių laiką buvusi 
Vasario 16 gimnazijos skaučių 
vadovė. Ji „Aušros” tunto 
vadovybės buvo labai šiltai 
pasveikinta.

Vokietijos „Aušros” tunto 
skautai ir skautės buvo paten
kinti Kaziuko muge. Už tai 
reikia Birmoje eilėje dėkoti 
„Aušros” tunto pagrindinei 
rėmėjai Eugenijai Liucienei. Ji 
ne vien visokeriopai prisidėjo 
prie mugės ruošimo, bet 
Kaziuko mugės dienai sukvietė 
Moterų klubo susirinkimą, tuo 
pakeldama ir skautų renginio 
dalyvių skaičių. ,,Aušros’ tunto 
skautai ir skautės dėkoja 
svečiams už apsilankymą ir 
kviečia ir kitais metais 
atvažiuoti.

(atža)
Iš „Europos Lietuvis”

Vilkiukų įžodis

TORONTO / aziuko mugė

Nuotr. D. Barzdžiutės
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Sesės ruošiasi „Gintaro” 
mokyklai

Los Angeles „Palangos” tun
to prityrusios skautės — Tara 
Barauskaitė, Vanesa Kašelio- 
nytė, Rima Mulokaitė, Nida
Paplauskaitė, Lidija Tom
pauskaitė, Vanesa Varnaitė ir 
Laima Žemaitaitytė balandžio 
22 d. susirinko svetinguose ir 
patogiuose Radvenių šeimos 
namuose kartu su draugininke 
Gaile Radvenyte ir jos padėjėja 
Andryte Giedraityte rašyti raši
nius. Visos šios prityrusios 
skautės ruošiasi dalyvauti 
„Gintaro” skaučių vadovių 
mokykloje — stovykloje, kuri šią 
vasarą vyks gražiuose Califor- 
nijos kalnuose, „Rambyno” 
stovyklavietėje. Būti priimtai į 
šią vadovių mokyklą, kiek
vienai kandidatei reikia 
parašyti keturias temas, susiju
sias su skautybe;. 'Sesė Gailė 
galvojo, kad visoms drauge' 
susirinkus, bus lengviau šią už
duotį atlikti, negu pavieniui 
namuose rašant.

Baigusios įtemptą dieną litu
anistinėje mokykloje — rašy
damos rašinius, skirdamos pus- 
dalyvius nuo padalyvių, skai
tydamos apie lietuvius poetus ir 
rašytojus, mergaitės, nors pa
vargusios, bet skautiškai nusi- 
teikusiosjiuvyko pas Gailę. Vi
soms pradėjus rašyti temas, 
name įsiviešpatavo . tyla. Bet 
jaunimas lieka jaunimu — labai 
sunku ilgesnį laiką išbūti susi
kaupus. Ir šis būrys skaučių 
nesiskiria nuo kito jaunimo — 
neilgai trukus visos prapliupo 
juokais ir temų rašymas tapo 
užmiršta pastanga. Artėjant 
vakarienės metui, visos sesės 

susirinko virtuvėje ir pasiruošė 
meksikietiško stiliaus valgius. 
Po vakarienės, visos patogiai 
susėdusios prieš televizija 
žiūrėjo išsinuomotų filmų. Taip 
užbaigėme vakarą.

Kitą rytą anksčiau atsikė- 
lusios visos važiavome į Sv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčią. Po pamaldų vėl sugrį-

LEMOHT, IL

Giliukams ir liepsnelėms smagu sueigauti Lietuvių centre, Lemonte. Iš k.: 
. Aleksandra Augaitytė, Petras Vaznelis, Vytukas Vaznelis, Viktorija Trakytė 
ir Audra Bielskutė. Nuotr. Gintarės Kerelytės-Thaus

CHICAGO 

Kaziuko mugėję Chicagoje, tarp „Vilniaus miesto mūrų” Jaunimo centro kavinėje 
Sąjūdžio dainą dainuoja „Kernavės” tunto skautės, vadovaujamos ps.
Ramutės Kemežaitėš. Nuotr. D. Šlenienės

žusios j Gailės namus visos 
ėmėsi rimtų pastangų temų 
rašyme ir žymiai daugiau 
atliko, negu vakardieną po dar
bo lituanistinėje mokykloje. 
Vakare visos vykome j tautinių 
šokių repeticiją — taip skau- 
tiškoje-lietuviškoje nuotaikoje 
baigėme malonų savaitgalį.

Lidija Tompauskaitė
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CHICACO

1988 — Ruduo „Kernavės tunto 
„Dubysos’' ir „Mirgos” dr-vių 
paukštytės ir skautės su viešniom iš 
Lietuvos.

1988 gruodžio mėn. „Dubysos” dr- 
uės advento Sueiga su mamytėmis.

1988 — Ruduo „Kernavės” tunto 
„Dubysos” dr-vės paukštytės su 
vadove vyr. sk. Vida Damijonaityte.
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AUSTRALIJA

Lietuvių Skautų S-gos 70-ties metų 
jubiliejaus minėjimą Geelonge 
atidaro v.s. Alg. Karpavičius. Šalia 
’’Šatrijos” ir ’’Džiugo” tuntų vėliavos 
Nuotr. O. Schrederio

Minėjimas pradedamas Židinio tėvūnas L. Bungarda. Eiseną 
pamaldomis. Tautinę vėliavą neša tvarko s. Vyt. Mačiulis

CLEVELAND Pilėnų broliai iškylauja Allegheny miške.

Nuotr. R: Belzinsko

Ilgametis ’’Šatrijos” tunto tun- 
tininkas, dabartinis Geelong skautų 
Židinio vadovas v.s. Alg. Kar
pavičius
Nuotr. J. Gailiaus

<3
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4613 W. 106 Pl.
Oak Lawn, IL 60453

lėtai

ragina

- Nebenoriu girdėti įstato ’’Skautas taupus- Ar nebūtų lengviau jei iškeltume 
inkarų?

- Atsiprašau. Netyčia.

Lituanistikos seminare mokytojas 
tikrina gramatikos žinias.
— l.šasmenuok veiksmažodį eiti.
— Einu,., eini... eina...
pradeda prityrusi skautė

Greičiau, greičiau, 
mokytojas
— Bėgame, bėgate, bėga.

Kalbasi du vilkiukai:
— Vakar buvo labai baisu: priešais 
mane - liūtas, už nugaros - 
krokodilas, o dešinėje - didžiulė 
gyvatė!

O kas buvo kairėj pusėj?
Kairėj' buvo vartai į zoologijos 

sodą.

Gydytojas stovyklos ambulatorijoje 
sako Linui:
— Išsižiok ir parodyk liežuvį.
Linas:
— Išsižioti galiu, bet liežuvio 
nerodysiu, nes taip daryti neman
dagu.

Pašnekesio metu stovykloje in
struktorius nori nuraminti 
triukšmaujančius vilkiukus:
— Netriukšmaukit! Sėdėkite taip 
ramiai, kad girdėtumėt musę skren
dant.
Vilkiukai nurimo. Pagaliau vienas 
klausia:

O kada skris ta musė?

9D. 74 id 14
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