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SKAUTIŠKASIS GERASIS DARBELIS

Retai kam pasitaiko išgelbėti žmogaus gyvybę arba 
atlikti panašų dramatišką darbą, tačiau pasitarnauti ki
tam kukliu, tyliu būdu kiekvienas iš mūsų lengvai gali kas
dien.

Kieno žvilgsnis tik į save ir savo reikalus atkreiptas, 
tas nepastebi, kas darosi aplinkui, tačiau geriems darbams 
atlikti būtina sąlyga sugebėti matyti, jausti, suprasti, kas

------------- - ------------------------------
Tik ta tauta laisva, 

i 
kuri pakankamai tvirta savo 

laisvę išlaikyti, o tvirta ji 
tampa vienybės keliu.

H. Moltke

Veltui tu džiaugsmo ieškotum 
tolimuose pasviečiuose - 
jis tėra tavo tėvynėje.

Mahlmann

Juo daugiau svetimų kraštų matau, 
juo labiau myliu 

savo tėvynę.

P. L. de Belois

vyksta gyvenime ir žmonėse čia pat savo šeimoje ir už sa
vo namų.

Noras atlikti gerus darbus paaštrina žvilgsnį, padeda 
surasti tinkamus žodžius arba imtis reikiamos iniciatyvos. 
Prie stalo, tvarkant namus, važiuojant autobusu arba ma
šina, mokykloje, krautuvėse, gatvėse, bažnyčioje — visur 
susitinkame su žmonėmis, jų nuotaikomis, rūpesčiais ir

reikalais, ir mūsų malonus reagavimas, padrąsinimas arba 
konkreti pagalba gali ne tik pakeisti tos valandos sunku
mus, bet palikti ir pastovesnį pėdsaką.

Gal kas tave pavadins naiviu, net juokingu idealistu; 
gal nepatikės, kad tavo šypsena ir malonus žodis nuošir
dūs; gal bumbės: “Kam reikia prasidėti? Neišsimoka. Kam 
rūpi, jei tau blogai?” Nenusimink: tokių kritikų visuomet 
buvo ir bus. Atmink viena: daug mažų gerų darbų sudaro 
jėgą, ir iš mažų pradžių išauga dideli dalykai. Jei pradžia

Tik tie verti gyventi, kurie 

noriai miršta dėl savo 
tėvynės.

Mac Arthur

gera — dideli dalykai paprastai būna geri! Jei pradžia ne
kokia — rezultatai dažniausiai nekokie...

Todėl nesigailėk nei laiko, nei pastangų pašvęsti ki
tam ir būk pasiruošęs-usi. Skautavimo tikslas yra paruošti 
tave budėti ir tarnauti kitam. Būdamas sveikas, sumanus, 
sąžiningas, blaivus tą gali lengviau atlikti, kaip nelavinęs 
savęs skautiškai.

Norint veikti, reikia žinoti, ką ir kaip daryti.
Skautiškasis darbelis turi dar vieną ypatybę: jis gra

žiausias, kai niekieno nepastebėtas, kai savaime išplaukia 
iš tavo širdies ir rankų ir nereikalauja jokio atlyginimo.

Rytą atsikėlęs nusistatyk nepražiopsoti nė vienos pro
gos daryti gera; vakare atsigulęs patikrink, ar pasisekė.
Jei taip, Sese, Brolau, tu tą dieną tikrai gyvenai 1

V. M.
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AAADA
Į SV. KAZIMIERĄ

Sv. Kazimierai, Marijos žemės globėjau, kuris him
nais šlovinai Svč. Mergelę, kuris naktimis prie bažnyčios 
durų klūpodamas šaukeisi pagalbos, kuris taip mylėjai 
skaistybę, kad visokios pasaulio garbės, visų patogumų dėl 
jos išsižadėjai. Išmelski, šv. Globėjau, ir mūsų kraštui 
skaistumo žiedų, kurie savo kvapu patrauktų mus visus 
savo keliais.

Sv. Kazimierai, niekur nenorėjęs išvykti iš savo šalies, 
o jai esant pavojuj, iš dangaus padėjęs mūsų kariuomenei, 
sugeltomis širdimis maldaujame, padėki prikelti mūsų tė
vynę kilniam gyvenimui, o mums veikiai sugrįžti į žemę, 
pašventintą kankinių krauju, nekaltomis ašaromis ir be
galiniu sielvartu. Amen.

(Iš Sibiro maldaknygės)

Sv. KAZIMIERAS
grįžta į Vilniaus Arkikatedrą 

Baziliką
1989 m. kovo 4 d.

Šventasis Kazimieras (1458—1484)— 
Gedimino ainis. Jo levas, Lietuvos Di
dysis Kunigaikštis ir Lenkijos Karalius 
Kazimieras — lietuvis, motina Elzbie
ta — austrė.

Paaugęs karalaitis gyveno asketiš
kai, pasišventė darbui, maldai. Lankė 
ir šelpė vargšus. Susirgęs džiova, ano 
meto gydytojų skatinamas atsisakyti 
skaistaus gyvenimo būdo, atsakė: „Ge
riau mirti negu nusidėti".

Paskutinius gyvenimo metus pralei
do Lietuvoje: Vilniaus, Medininkų ir 
Gardino pilyse. Mirė Gardine 1484 
metų kovo 4 dienų. Palaidotas Vilniaus 
katedroje.

1602 m. karalaitis Kazimieras pa
skelbtas šventuoju, 1636 m.— Lietuvos 
Globėju, 1948 m.— viso pasaulio lietu
vių jaunimo Globėju.

Istorijos negandų, svetimšalių ant
plūdžio metu šventojo palaikai iš Ka
tedros buvo išvežami ir slepiami.

1950 m. uždarius Katedrų, maldinin
kai nebegalėjo lankyti šventojo karsto. 
1952 m., vysk. K. Paltaroko rūpesčiu, 
šv. Kazimiero karstas su palaikais buvo 
perkeltas j Vilniaus šv. apaštalų Petro 
ir Povilo bažnyčių.

Šiandien ŠVENTASIS TREMTINYS 
vėl. grįžta j savo koplyčių Vilniaus Ka
tedroje. Šv. Kazimiero karstas katedros koplyčioje Vilniuje
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KĄ REIŠKIA ŽODIS 
MUGĖ?

Šiuo metu visi kalbame ir skai
tome apie Kaziuko muges, bet ką 
iš tikrųjų reiškia žodis mugė?

Mugė yra didelis turgus, pre
kymetis, didelis jomarkas. Gali
ma būtų taip pat pasakyti, kad 
tai paroda, kurioje prekės ne vien 
parodomos, bet ir parduodamos, 
dažniausiai tiesiai iš gamintojų į 
pirkėjų rankas, be tarpininkų. 
Būna pavasario (pvz., Kaziuko 
mugė), rudens, žemdirbystės, pra
monės mugės ir pn. Ypač vidur
amžiais Europoje paplito mugės 
per dideles bažnytines šventes 
arba, kiek vėliau, tiesiog dide
liuose miestų centruose —■ pvz., 
Leipcigo mugė, kurioje suplauk
davo kailių pardavėjai ir pirkė
jai, Paryžiaus mugė ir t. t.

Ir Lietuvoje viduramžiais buvo 
ruošiami turgūs prie pilių, o nuo 
XVII šimtmečio jau buvo žinomos 
Kaziuko mugės — turgūs.

Iš viso per atlaidus — šv. Onos, 
šv. Roko, šv. Petro ir Povilo, šv. 
Lauryno, šv. Elenos, šv. Jurgio, 
šv. Kazimiero, per 8 rugsėjo atlai
dus Šiluvoje ir kt. — būdavo ruo
šiami jomarkai prie bažnyčių ar 
šiaip aikštėse. Žmonės suvažiuo
davo net 3-4 dienom. (Kai kur jo
markai būdavo nukeliami į dar
bo dieną, kad nesitrukdytų patys 
atlaidai).

Vilniaus Kaziukas arba Kaziu
ko turgus - mugė vykdavo kovo 
3-5 dienom šv. Kazimierui pa
gerbti. Tai pradėta po to, kai šv. 
Kazimiero palaikai buvo perkelti 
į katedrą 1636 m. Atlaidai su
traukdavo daug maldininkų.

Pradžioje turgus buvo pačios 
katedros aikštėje, vėliau Lukiš
kės aikštėje. Į tą turgų žmonės 
suveždavo, ką buvo per žiemą 
pagaminę. Būdelėse, palapinėse, 
ant stalų, vežimų ir šiaip aikštėje 
būdavo medžio dirbinių — veži

mų, ratų, rogių, statinių, kubilai
čių, kibirų, samčių, šaukštų, pin
tinių, rėčių — ir įvairiausių audi
nių. Taip pat atsirasdavo šioms 
mugėms būdingų kepinių — ries
tainių, meduolių, širdelių, savo 
darbo saldainių bei įvairių ran
komis ir fabrikuose pagamintų 
žaislų.

Sauo prekę reikia girti

Prie šv. Jokūbo bažnyčios buvo 
parduodamos vaistažolės — ra
munėlės, čiobreliai, liepų žiedai 
— įvairios šaknys ir šiaip gery
bės. Buvo iš viso gera proga par
duoti. ką ūkininkai buvo pagami
nę.

Tai prisimindami mūsų skautų 
ir skaučių tuntai ir jų bičiuliai 
pradėjo ruošti savo Kaziuko mu
ges, stebindami lankytojus savo 
išradingumu, nagingumu, links
mumu bei sugebėjimu labai ska
niai pavaišinti. Tai didelis sma
gus įvykis po ilgos žiemos ir 
gražus būdas savo rankų dar
bais uždirbti tuntų skautiškie
siems reikalams.

Vilniaus Kaziuko mugės prekės

Kaziuko mugė Chicagoje
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Garbės Gen. Lietuvos Konsulei 
A. A. JUZEI DAUŽVARDIENEI 
ĮDĖJUS Namo pas savo Kūrėją.

Velionė buvo šviesi asmenybė ir 
tauri lietuvė. Jos žodžius visada sekė 
darbai, jos gyvenimas buvo — 
Lietuva’ nors ir toli nuo Lietuvos.

Amerikos lietuviams kons. J. 
Daužvardieriė buvo tikroji Lietuvė: 
žavinti taurios asmenybės grožiu, 
stebinanti šakota veikla, ori Lietuvos 
ambasadorė, sesuo kiekvienam 
lietuviui.

Ilsėkis ramybėje! Ačiū, kad 
palikai mums lietuviško gyvenimo 
pavyzdį!
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IS BROLIŲ LATVIŲ VEIKLOS

Pernai pavasarį Žemaitijoje 
prie Medvėgalio vykusioje pir
moje Lietuvoje atsikūrusių 
skautų,-čių stovykloje dalyvavo 
ir būrelis Latvijos skautų. 
Jaunų latvių skiltis dalyvavo ir 
praėjusių metų balandžio pabai
goje Vilniuje vykusiame Lie
tuvos Skautų sąjungos atkūri
mo ir vadovybės rinkimų 
suvažiavime. Šiaip beveik jokių 
žinių neturime apie Latvijos 
skautus. Nežinios uždangą pra
skleidžia vienas JAV-ių latvių 
skautininkas savo 1989 m. 
gruodžio 12 d. laiške vs. Česlo
vui Kiliuliui, Bostone (Gaila, 
nežinome šio brolio einamų 
pareigų nei pavardės). Laiške 
rašoma:

,,1989 metai buvo įdomūs 
maloniais įvykiais. Vasario 19 
d. Rygoje vykusiame buvusių 
skautų ir skaučių susitikime 
dalyvavo arti 200 asmenų. Čia 
buvo įsteigta 20 asmenų Latvi
jos skaučių ir skautų atkūrimo 
taryba. Ši Taryba išsiuntinėjo 
6,000 egzempliorių pirmojo 
aplinkraščio „Skauts”.

„Latvių Skautų sąjunga (išei
vijoje. Red.) užmezgė ryšius su 
skautininkais tėvynėje ir 
aprūpino juos jiems reikalinga 
literatūra.

Birželio 18-24 dienomis mes 
suruošėme Chicagoje latvių ka
riuomenės memorabilijos paro
dą.

„Rugpjūčio 31 išvykome į 
Vokietiją ir rugsėjo 3 d. len
kišku laivu iš Gdansko išplau
kėme į Rygą. Tai buvo mano 
pirmas apsilankymas tėviškės 
mieste po 45 metų.

„Rygoje rusų muitininkai ne
labai draugiškai mane pa
sveikino, rodydami savo galią ir 
sudarydami man sunkumų.

Perėjęs muitinę buvau sutiktas 
giminių ir draugų, ir mano 
dideliam nustebimui — būrelio 
skautų ir skaučių su gėlėmis ir 
skautiška daina. Užsimiršo visi 
nemalonumai patirti iš rusų 
muitininkų.

„Esu labai patenkintas savo 
kelione į Rygą, ypač, kad galė
jau prisidėti prie Latvijos skau
tų sąjūdžio atgimimo.

„Nuo gegužės iki rugsėjo mėn. 
ten vyko šešios sesijos vadovų 
lavinimo. Šioms sesijoms vado
vavo iš Kanados ir JAV atvykę 
skautų ir skaučių vadovai,-ės. 
Buvau pakviestas pravesti 
paskutiniąją sesiją, sumegzti 
taip vadinamas „palaidas gijas” 
ir įteikti pažymėjimus kursus 
baigusiems. Man tai buvo labai 
jaudinantis momentas.

„Dalyvavau Latvijos skaučių 
ir skautų atkūrimo tarybos kon
ferencijoje ir turėjau tiesio
ginius susitikimus su Taryba ir 
Tarybos pirmininku.

„Buvo labai malonu - po 49 
nesimatymo metų susitikti su 
savo buvusiu vadovu.

„Matydamas, kad yra dar 
daug kas atliktina, paprašiau 
10 dienų vizos pratęsimą, kuris, 
mano laimei, buvo suteiktas. 
Ateinančių metų birželio ar lie
pos mėn. numatoma pirmoji 
visų Latvių skautų ir skaučių 
jamboree, kurion bus kviečiami 
ir kitų tautų skautai. Mes taip 
pat numatome dalyvauti šiame 
istoriniame įvykyje ir, reikalui 
esant>pagelbėti ruošti vadovus”, 
baigia šį informacinį laišką bro
lis latvis.

Broliams ir sesėms latviams 
linkime sėkmingo skautavimo.

Latvių skautų skiltis dalyvavo Lietuvos Skautų sąjungos atkūrimo suvažiavime, 
Vilniuje, vyku!šiame 1989 m. balandžio 29-30 dienomis.

7



Dail. Albinas Elskus 
buriuoja per Atlantą

(sesės j.v.s. Dalios pokalbio su broliu Albinu tęsinys)

D.: Kada pradėjot didžiąją kelionės dalį?
A.: 1970 m. liepos 18 d. pakėlėm „Blue Peter” vėliavą ir 
išplaukėm šiaurės rytų link.
D.: Kaip sekėsi pradžia?
A.: Pradžia buvo menka, nes netrukus mus pasitiko 
tipinga Doldrums vietai periodinė vėjo stoka, vėliau 
vėtros ir lietūs su žaibais ir perkūnija. . .
D.: Kada oro sąlygos pagerėjo ir galėjot normaliau 
buriuoti?
A.: Po poros dienų, pasistūmėjus toliau į šiautę, orai 
pagerėjo. Buriavome siekdami daugiau nei 100 mylių per 
parą. Buriuodami laikėmės įprastos navigacijos 
programos, atžymėdami DR (dead reconning) pozicijas. 
Plaukėme arti Great Circle kurso, kuris mus vedė netoli 
nuo prekybiniams laivams skirtų plaukimo linijų Atlante. 
D.: Ar teko pamatyti kitus laivus?
A.: Šioje kelionėje sutikome aštuonis laivus. Pirmasis 
buvo „Heidelberg” iš Hamburgo. Tai prekybinis laivas su 
geroku keleivių skaičiumi.
D.: Ar sveikinote, kaip jūroje dera, didesnį laivą?
A.: Mes susitikome po audros, kuri tęsėsi 36 vai. 
, .Heidelberg” aiškiai pakeitė kursą ir priplaukė prie mūsų, 
tikslu pasitikrinti ar mes esam geram stovy. Neabejotinai 
jis pamatė mus savo radaro ekrane. Pereitos nakties 
audra dar nebuvo nurimusi, vėjai švilpė 40 mylių greičiu, 
net tarpais pakildami iki penkiasdešimties. . . Laivas 
sumažino greitį ir priplaukė gana arti.
D.: Ką tada darėte?
A.: Sveikinomės, o ypač su jo keleiviais: šūkavom, 
mojavom, džiaugėmės. Atlanto vidury atrodė, tarsi 
būtumėm kokiose krepšinio rungtynėse. . .
D.: Ar teko su „Heidelbergo” kapitonu pasimatyti?
A.: Sugrįžęs New Yorkan, per vokiečių konsulatą 
susisiekiau su juo ir iš jo gavau mūsų burlaivio nuotraukų, 
darytų susitikimo Atlante metu.
D.: Kokie buvo susitikimai su kitais laivais?
A.: Antrasis — „American Pioneer”, konteinerių 
prikrautas didžiulis laivas, plaukdamas Amerikos link, po 
sekančios audros apsuko pilną ratą apie mus, norėdamas 
įsitikinti, kad viskas yra tvarkoj. Tikrai buvo smagu žinoti, 
jog yra laivų, kurie palaiko senas jūrines tradicijas: visų 
pirma pavojaus atveju pagelbėk tam, kuris prašo 
pagalbos ar yra jos reikalingas.
D.: Ar buvo kokių įdomesnių nuotykių, sutikus kitą laivą?

Dean Fuller (priekyje) ir Albinas Elskus Bermudas salose 
1970 metais pakely į Airiją

A.: Buvo, kaip gi nebus. . . Toks „West Wind”, 
registruotas Monrovijoje, arti plaukdamas visiškai 
ignoravo mūsų norą kontaktui. Mat, mes nenorėdami 
būti per daug modernūs buriuotojai, neturėjom „Ship to 
Shore” radijo siųstuvo, kuris šiuo ir keliais panašiais 
atvejais būtų be abejo padėjęs.

Prisimintinas liko dar vienas susitikimas. Vakarėjant 
horizonte pasirodė ypatingai šviesiai apšviestas didžiulis 
laivas. Manėme, kad turėsime gerą progą nusiųsti 
„Loyds of London” kompanijai apie mus žinią. Kom
panija buvo painformuota prieš mūsų kelionę apie 
„Wyandance” laivą, kuris taip pat buvo jos apdraustas. 
Susitarime su „Loyds”, kad laivas persiuntęs žinią apie 
mūsų poziciją Atlante, būtų atlygintas, kaip ir pati 
kompanija už tų žinių perdavimą Dean žmonai Ameriko
je. Šia proga naudodamasis, pradėjau signalizuoti 
Morzės kodu su prožektorium. Laivas atsakė, kad 
signalą priims. Žodį po žodžio išpyliau visą pranešimą. 
Laivas atsakė, kad pranešimą suprato. Mes ap
sidžiaugėm. Valandos ir vakarai besipraktikuojant su 
kišeniniais prožektoriais Gramercy Park New Yorke 
atnešė rezultatus. Tačiau džiaugsmas neilgai truko. 
Laivo signalizatorius pradėjo siųsti mums savo 
pranešimą. Jis, būdamas šioje srity profesionalas, išpylė
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visą pranešimą kulkosvaidžio greitumu, o mes nieko 
nesupratom. Paprašiau pakartoti lėčiau, tačiau jokio 
skirtumo nebuvo. Beliko padėkoti ir tikėtis, kad jis mūsų 
prašymą perduos ,,Loyds” kompanijai. Vėliau sužino
jom, kad pranešimas nebuvo perduotas. Kodėl taip įvyko 
— belieka spėlioti.
D.: Minėjai audras. Kokie orai toliau jus lydėjo?
A.: Orai Atlante keitėsi. Pilot Chart, skirta liepos ir 
rugpiūčio mėnesiams, rodė pagrindinę vėjo kryptį iš 
pietvakarių pusės. Deja, mes to vėjo nematėm iki mano 
gimtadienio, t. y. rugpiūčio 21 d., tik tris dienas prieš 
kelionės pabaigą. O vėjai pūtė iš visų kampų. Jo kryptys ir 
stiprumas dažnai kaitaliojosi. Keitėsi ir temperatūra. 
Plaukiant toliau į šiaurę prireikė megztukų, šalikų ir 
pirštinių, nors buvo pats vidurvasaris. Pilni lietaus 
debesys, slinkdami iš šiaurės vakarų, atnešdavo stiprų 
vėją, aukštas putojančias bangas ir valandų valandomis 
nesibaigiantį švilpesį tarp stiebą palaikančių.metalinių 
lynų-vantų. Tas švilpesys ypač pagarsėdavo naktį, kada 
matomumas sumažėja ir pats buriavimas darosi daugiau 
intuityvus. Reikėjo spontaniškai reaguoti į laivo tarp 
bangų slinkimą ir vėjo spaudimą į bures. Kai horizonte 
nesimatė laivų, taupydami laivo baterijas, užgesindavom 
visas šviesas, tik juodoj tamsoj išsiskirdavo kompaso 
rausva švieselė.
D.: Manau, kad tu, kaip dailininkas, ir tokioj tamsoj matei 
kažką daugiau, negu paprastas keleivis.
A.: Vienos tokios debesim uždengtos nakties metu 
tamsumoje prasiskyrė debesyse tarpas, pro kurį krito 
akinančiai balta mėnulio šviesa. Ji nušvietė debesų 
kraštus, peilio aštrumu žėrė žemyn spindulius ir sidabru 
nutaškė bangas, kurios kaip ir laivas, kaip ir debesys 
judėjo, vėjo nešamos, lyg kokiam dinamiškam šoky. 
Sakytum, buvo religinė vizija, o gal Wagnerines operos 
iliuzija, užtrukusi kelias minutes, ir dingo, daugiau 
nepasikartojusi, tiršton tamsumon. Manyje paliko giliai 
įsmigęs gamtinės jėgos jausmas ir jos majestotinė didybė. 
D.: O kokie jausmai atplaukdavo ramiomis dienomis bei 
naktimis?
A.: Taip, buvo dienų, kai Atlante valandomis žiūrėjome į 
horizontą, laukdami vėjo. Vanduo būdavo visiškai 
ramus. Toli, prie horizonto matomi debesys, spalvingai 
atsispindėdavo vandeny, mažai danguje pakeisdami savo 
formą. Pasirodžiusios žvaigždės naktį spindėjo kaip 
žvakės gilaus Atlanto paviršiuje. Ar tai tikrai buvo Atlanto 
vandenynas — sunku buvo patikėti. . .
D.: Ką darėte ramiomis dienomis?
A.: Virėm prašmatnius pietus, kaip marokietišką 
couscous, ar kepėm airišką duoną, nusibodusių 
sausainių pakaitalui. Taip pat buvo proga išsiskalbti, 
nuvalyti nuo laivo denio prisirinkusią druską, išvėdinti 
patalus ir patiems gerai su muilu nusiprausti.

Geriamą vandenį taupėme, o lietingomis dienomis 

gaudėme jį beslenkantį burėmis. 55 pasiimtų galionų 
nebuvo per daug, tačiau jų pilnai užteko, ir dar kiek liko 
pasiekus Airiją.
D.: Gal teko susipažinti su Atlanto gyventojais?,A.: Vieną 
ypatingai ramią dieną, besemiant deniui nuplauti vandenį, 
pastebėjau šalia laivo plaukiantį kokių dviejų pėdų dydžio 
vėžlį. Jis priplaukė prie pat laivo ir iš vandens iškišęs 
galvą, savo didelėmis akimis žiūrėjo į mus, atrodo, tiek 
pat nustebęs, kaip ir mes. Šarvas jo buvo spalvingas, ir 
ant jo matėsi smulkių jūros augmenų. Aplink jį plaukiojo 
didžiulis būrys žuvelių, kurios nuo to šarvo valgė tuos 
augmenis. Tikriausiai ir pats vėžlys pasiskanėdavo, 
nurijęs vieną kitą savo palydovę. . .

Matant gyvą daiktą vandeny, jautiesi sutikęs prietelį. 
šis vėžlys, be abejo, buvo už mus vyresnis ir matęs daug 
vandenų. Sutikti jį taip netikėtai, ir dar tokioj platybėj, 
sukėlė mumyse jam artimumo ir draugystės jausmus. 
Bandėme jį pavaišinti sausainiais ir sūriu, tačiau vėžlys 
nieko nelietė. Po valandėlės vizito, jis atitolo nuo laivo ir 
su savo palydovėm pradingo Atlanto gilmenyse.

(bus daugiau)

TĖVIŠKĖLĖ
Tėviškėle, tėviškėle 
Man brangi, tartum širdis. 
Tu, svajonių mano gėle, 
Ir sapnų šviesi šalis.

Tavo upės sidabrinės, 
Tavo žvaigždės gintarinės. 
Man giliai giliai krūtinėj 
Atminimai susipynė.

Išsvajota, išsapnuota 
Tėviškėle, tėviškėle 
Tu svajonių mano gėle 
Ir sapnų šviesi šalis.

9
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FLAMINGAS
Paklydo Flamingas paklydo 
Neranda jis savo namų, 
Sušalo Flamingas sušalo 
Neranda jis batų aukštų.

Labas vakaras, draugai, 
Mes lietuviai mokiniai, 
Jūs gerai mus atpažįstat, 
Antro skyriaus mokiniai, 
Mes visai netinginiai.

Kaip gerai, kad čia atėjom 
Čia nykštukai, čia žvėreliai, 
Jie tikrai padėti gali.

Jei padėt, tai aš galiu 
Cirko juokdarė esu

Keistas, keistas čia dalykas, 
Koks čia paukštis nematytas. 
Jis tikrai sušalo 
Ir kalbėt negali
Dėkim skrybėlę, kepurę, 
Gal jis karščio turi.

Nebeturi, nebeturi 
Visas rožinis sušilęs. 
Jis pavargo ir sušalo 
Ir paeiti nebegali.

Kojos rožinės ir plačios 
Nieks neturi tokių batų. 
O gal nykštukai padarys, 
Nykštukai viską gali.

Čia miške dabar ramu 
sėskime visi kartu. 
Taip palauksime draugų. . .

Gailutė Valiulienė

Tik ilgai, ilgai keliavo, 
Nebereikia jam skarelės.

Tegul sėda po medžiu 
Pamatys, ko dar nematė: 
Mešką vilką nykštukus 
Ir gudruolę lapę.

Naktis ši džiaugsmo kupina, 
Padėkime ir mes nykštukams 
Atrast Vaikus, atrast namus, 
O šiam paukšteliui batų.

Aš pasiūsiu jam batus 
Bus stebuklas nuostabus, 
Vieną dūrį, kitą dūrį ir jau batą

šiaučiuk batus siūk. . .

Siuvom siuvom ir pasiuvom 
Štai jo batą turim.
Ir ne vieną, bet dar tris 
šitų batų jis nesudraskys 
O jei vieną jis pamestų 
Tai kišenėj kitą rastų.
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SKAUTIŠKI PAŠTO ŽENKLAI
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SVARBIEJI ĮVYKIAI

4 diena, Šv. Kazimiero šventė. Mirė 
148.4m, Vilniuje. Paskelbtas šventuo
ju 1602m.
1863m, III. 4 Panaikinta Lietuvoje 
baudžiava.
1911m. III. 28. Mirė M.K. Čiurlionis, 
žymus dailininkas ir muzikas.

KOVAS

Sušvelnėjo šiaurės vėjas, 
Tas pajodžarga'pūtėjas. 
Į pusnis giliai giliai 
Sminga saulės spinduliai. 
Gera po sniegus braidyt, 
Besmegenį sulipdyti

12

Kirmėlytė 
turėjo savo 
namelį prie 
senė kelmo. 
Bevaikštinė 
dama 
po mišką 
ėmė ir 
paklydo.

Padėkite jai 
surasti kelią 
j namus
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CHICAGOS SKAUTININKIŲ 
DRAUGOVĖS VEIKLOJE

Chicagos Skautininkių drau
govė užvertė septintąjį da
bartinės draugininkės, vado
vavimo lapą. Ji vis bando pa
sprukti, bet mes dar nesame 
pasiryžusios jos paleisti; taip 
mūsų draugininke s. Aldona 
Palukaitienė pradėjo aštuntuo
sius metus tose pačiose parei
gose.

1989 m. draugovė turėjo 
9-nias draugovės sueigas. Kai 
kuriose sueigose dalyvavo pa
kviesti paskaitininkai.

Draugovė globojo skau
tininkių,-ų - suvažiavimą, ku
riame dalyvavo daugiau negu 
80 skautininkių ir 25 skauti
ninkai. Ūkinė globos dalis 
buvo lagai gerai organizuota. 
Maistas puikus, nakvynė irgi 
nebloga, registracija pavyzdinga 

Chicagos Skautininkių draugovės kalėdinėje sueigoje „Amerika pirtyje” pra
juokino seses B. Vindašienę, J. Kerelienę, A. Likanderienę ir brolį A. Kerelį.

Nuotr. A. Palukaitier

draugovės sesės — H. Molie- 
jienė, L Vaitkienė, E. Paulaus
kienė ir A. Palukaitienė pa
ruošė ir pasiuntė 133 Brolijos 
skautininkams kvietimus. 
Turėjome ir vieną „brolį” 
Z. Moliejų, visuomet nuoširdų 
talkininką.

Mūsų sesė draugininke ilgo
kas atostogas praleido Lietuvo
je. Net septynias savaites 
važinėjo po Lietuvą. Savo įspū
džius pasakojo sueigoje, o mes 
savo klausimais nedavėm jai 
progos nei atsikvėpti. Buvo 
tikrai labai įdomi sueiga.

Renginių vadovė ps. Eva 
Paulauskienė irgi turėjo progą 
viešėti Lietuvoje; ji irgi 
pasidalino savo įspūdžiais. Jos 
abi tikrai daug matė ir pasako
jo. Sesė Aldona buvo net Dzūki

joje vykusioje stovykloje.
Paskutinius septynerius skau

tiškos veiklos metus, draugovės 
sesės kviečia visus skauti- 
ninkus,-es ir svečius į savo tra
dicinę kalėdinę sueigą. 1989 m. 
sueiga vyko Seklyčioje. Suei
goje, po skanių pietų, v.s. Re
gina Kučienė, dabartinė JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švie
timo tarybos pirmininkė ir 
Donelaičio mokyklos mokytoja, 
rodė filmą „Amerika pirtyje”. 
Turėjome skanaus juoko. Suei
gos nuotaika ypatingai gera.
Sausio mėnesio posėdis, 

vykęs pas draugininkę Aldoną 
Palukaitienę, buvo skirtas šių 
metų draugovės veiklai aptarti.

Balandžio 27 d. draugovei 
sueina keturiasdešimt metų 
skautiškos veiklos sukaktis. 
Norime ją gražiai paminėti, su- 
ruošiant, parodą, ar koncertą, ar 
gal šokius, o gal ir visus tris. 
Šiais metais dalyvaujame 
Kaziuko mugėje, kovo 4 dieną. 
Turėsime Jaunimo centro 112 
kamb. Galvojame vėl organizuo
ti autobusą į braškių ūkį 
balandžio mėn. pabaigoje.

Detaliai aptarti Kaziuko 
mugės darbus ir jiems pasiruoš
ti šaukiama sueiga, vasario 5 
dieną, 7 v.v., draugininkės 
namuose, 7253 So. Richmond, 
Chicagoje. Mes kviečiame 
visas Chicagoje ir apylinkėje 
gyvenančias skautininkes įsi
jungti į Skautininkių draugovės 
veiklą ir tęsti išeivijoj skau
tiškus darbus, tarnaujant 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Sesė Marija
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EILINĖS
PAUKŠTYČIŲ 
DRAUGOVĖS
SUEIGOS

PAVYZDYS

Vienos valandos sueigai.

Draugovė išsirikiuoja būreliais. 
Adjutantės komanda „Ramiai! 
Kairėn! (Dešinėn) Žengte marš! 
Kairę, kairę. . Dainuojama 
paukštyčių mėgiama dainelę:

Daukštytės linksmai žygiuoja. 
Vėliavėlės plevėsuoja.
Kairę, kairę, viens-du-trys. (2k.)

Kiek jums kartų reik sakyti, 
Kad vadovės reik klausyti.
Kairę, kairę, viens-du-trys. (2k.)

„Sustot, viens-du! Kairėn! 
Dešinėn). Lygiuot! Ramiai! Būrelių 
■aportai!”

Būrelių galvos raportuoja ad- 
utantei. Adjutante pasižymi sueigų 
ankymo lentelėje, kiek sesių neatėjo.

„Sese adjutante, šioje Dubysos 
draugovės sueigoje dalyvauja šešios 
Žaliojo būrelio sesės. Dvi neatėjo.” ir 
t. t.

Adjutante kiekvienai padėkoja ir 
raportuoja draugininkei: „Sese 
draugininke, šioje Dubysos 
draugovės sueigoje dalyvauja 
aštuoniolika sesių. Trys neatėjo.”

Draugininkės: „Dubysos 
draugovės sesės budėkit!”

Visos atsako: „Vis budžiu!”
Adjutantė: „Dubysos draugovės 

šūkis!” Seka draugovės šūkis. 
„Laisvai!”

Mokomasi dainelių. (Maždaug 10 
minučių).

Gerojo mazgo rišimas įvairiais 
būdais: rišant užsimerkus, laikant 
rankas už nugaros, dviem sesėm 
rišant vieną mazgą ir t. t.

Paukštyčių šventei ruošiami 
darbeliai: mazgų rinkinėlis suklijuo
jamas ant storesnio popieriaus, 
rėmeliai padaromi iš akmenėlių, 
lazdelių ar sėklų: parašomi mazgų 
pavadinimai. Kiekviena pasirašo 
lietuviškai. Draugininkė surenka 
darbelius parodėlei.

Žaidimas „Magiškasis ap
siaustas” (tinka darbo metų pradžio
je, kad susipažinti ir vardus lengviau 
atsiminti). Vadovė suploja ir visos 
sesės bėgioja, maišosi, juda. Kai 
vadovė vėl suploja, visos sutupia ten, 
kur buvę ir rankomis užsidengia akis. 
Vadovė didele skara uždengia vieną 
ar dvi seses ir vėl suploja. Visos 
atsistoja ir dairosi. Sesės po skara 
lieka tupėti. Visos spėja, kurios sesės 
yra uždengtos. Žaidžiama kelis kar
tus.

Pasirodymo repeticija. Įscenizuo- 
jamos dvi dainelės: „Sėdžiu po 
langeliu” ir „Saulutė tekėjo”.

Būrelis, kuris tvarko būklą tą 
dieną, sutvarko darbelių priemones. 
Pašnekesys apie įžodį — 
pravedamas klausimų-atsakymų for
ma, įtraukiant visas draugovės seses. 
Repetuojama įžodžio ceremonija: 
kaip nueiti, pasakyti įžodį (kiekviena 
sesė daro atskirai), saliutdoti 
(įžodžio saliutu), bučiuoti vėliavą 
(priklaupiant) ir tvarkingai sugrįžti į 
savo vietą. Jei įžodį duoda kelių 
draugovių sesės, ęĮraugovių ad
jutantės nuveda savo seses prie 
vėliavos ir su jomis grįžta. Sueigos 
užbaigimui išsirikiuoja būreliais, kaip 
ir sueigos pradžioje. Adjutantė 
praneša apie Paukštyčių šventę ir 
išdalina tėveliams laiškelius su 
šventės pranešimu. Pabrėžiama 
tvarkingos uniformos svarba. 
Paskiriamas sekančiai sueigai būklo 
tvarkdariu būrelis.

Būrelių šūkiai:
Draugininkė: „Iki pasimatymo, 

sesės!”
Visos atsako: „Iki pasimatymo, 

sese draugininke!”

PATIKSLINIMAS

LSS Tarybos Pirmijos sekre
torės prašymu, skelbiame jos 
patikslintą LSS Vadovybės 
Rinkimų komisijos sąstatą:

„1990 m. vyks Lietuvių Skau
tų sąjungos Vadovybės rinki
mai. LSS Vadovybės Rinkimų 
komisiją sudaro: Prezidiumo 
pirmininkas s. fil. Leonas Mas- 
kaliūnas, vicepirm. ps. fil. dr. 
Vitalija Vasaitienė, Prezidiumo 
sekretorė ps. fil. Svajonė 
Kerelytė, Mandatų komisijos 
pirm. v.s. Jonas Paronis, Balsų 
skaičiavimo komisijos pirm. fil. 
Liudas Volotka ir Nutarimų 
komisijos pirm. vs. fil. Halina 
Plaušinaitienė”.

CHICAGOS SKAUTŲ 
STOVYKLOS

Tuntininkų posėdyje buvo nu
tarta vasaros stovyklą Rako sto
vyklavietėje ruošti liepos 14-28 
dienomis. Jūrų skautų ir 
skaučių metinė buriavimo 
stovykla vyks liepos 7-14 
dienomis. Vieta dar bus 
paskelbta. Iš buriavimo stovyk
los bus vykstama į vienetų 
stovyklą Rakė. Tėvai, broliai ir 
sesės prašomi pasižymėti datas 
ir stengtis šeimų atostogas ir ki
tas pramogas planuoti taip, kad 
skautams ir skautėms nereikė
tų prarasti taip svarbios ir iš
tisus metus laukiamos sto
vyklos.
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LIETUVIŠKOJI KNYGA
Tautinio išsilaikymo galia

Kultūringa tauta turi savo 
spaudą: laikraščius, žurnalus, 
knygas ir pan. Lietuviai turi 
taip pat labai rūpestingai 
puoselėjamą spaudą. Lietu
viams savoji spauda yra ne tik 
kultūros reiškinys, bet ir tau
tinio išsilaikymo, savosios min
ties, savosios kūrybos, savojo 
socialinio pajėgumo apraiška. 
Be savo spaudos lietuvybė 
negalės išlikti!

Spauda turi pasiekti 
lietuvius

Laikraščiui leisti, knygai 
spausdinti visada reikia pinigų. 
Jie surenkami iš laikraščių 
prenumeratorių ir iš knygų 
pirkėjų. Jei jų yra daug, laik
raščiai išsilaiko ir knygos vis 
dar leidžiamos.

Tautos lobiai neturi žūti

Turime daug kultūrininkų, 
mokslininkų, rašytojų ir pan. 
kurie gali parašyti ir parašo 
labai svarbių lietuviams raštų. 
Tačiau tik maža dalis tų raštų 
išleidžiama spausdintu žodžiu. 
Dideli dvasiniai tautos turtai 
išnyks net nesurašyti, o ir 
parašyti veikalai sutrūnės rank
raščiuose, jei jie knygos, žurnalo 
ar laikraščio pavidalu neateis į 
lietuvių namus.

Knygas reikia pirkti

Bendruomenės iniciatyva pra
dėta organizuoti lietuvių spau
dos dienos: kiekvieno mėnesio 
paskutinysis šeštadienis.

Spaudos dienos proga visais 
būdais populiarintina lietuvių 
sauda.

Raginama tada įsigyti bent po 
vieną lietuvišką knygą ir taip 

kiekvieną kartą praturtinti 
savo liet, knygų rinkinius. Tik 
po vieną knygą! Ir jau lietuvių 
knygos reikalai pagerės.

Uždirbantieji tai gali lengvai, 
padaryti. Ir kiti gali pataupyti 
liet, knygai įsigyti pinigų. Per 
rankas perbėga daug smulkių 
centų, kurie, atsijoti, galėtų kas 
mėnesį į namus atvesti bent 
po vieną gerą mūsų knygą.

Patarimai vadovams:

1. Spaudos klausimas 
nuolat iškyla vieneto veikloje; jį 
visais atvejais dera uoliai įpinti 
į skautavimo turinį.

2. sueigose ar užsiėmimuose 
vis parodyti naujų knygų. 
Vilkiukai galėtų pavartyti 
jiems tinkamą leidinį; ir skautų 
kas galėtų, pvz., papasakoti ką 
iš skaitytos knygos; sk. vyčiai 
galėtų diskutuoti kokį leidinį. 
Ir t.t.

3. Trumpų įdomesnių dalykė
lių paskaityti sueigose iš laik
raščių bei knygų.

4. Pastudijuoti, kaip tvarko
mos knygos lentynose, kokios 
lentynos ir pan.

5. Įrengti vieneto būkle ar 
skilties — būrelio irštvoje 
knygų lentynėlę, dėti knygas, 
rinkti žurnalus bei laikraščius.

6. Kai sueiga vyksta patalpo
je, šeimininkams leidus, apžiū
rėti knygas.

7. Pamokyti, kaip užvesti 
knygų kartoteką. Praktikos 
darbui padalinti kortelių ir 
prašyti sukatologuoti savo ar 
šeimos knygas. Vėliau korteles 
referuoti sueigoje.

8. Organizuotai aplankyti 
pasitaikančią lietuvių saudos 
parodą; ta proga išklausyti pa

aiškinimų apie lietuvių spaudos, 
reikalus.

9. Kokia proga patiems 
suruošti spaudos parodėlę..

10. Skatinti rašyti knygų san
traukas, išklausyti knygos 
turinio atpasakojimų; už tuos 
darbelius skirti dovanėlių ar 
pan.

11.. Suruošti rašytojų 
minėjimus, parodyti jų 
parašytas knygas. Kur galima, 
pakviesti dalyvauti rašytoją, 
redaktorių, spaudos 
darbininką ir pan.

12. Organizuoti, kad būtų išei
tos knygininko, literato, 
istoriko, spaustuvininko, žur
nalisto ir pan. specialybės.

13. Ruošti vaidinimėlių, 
inscenizavimų, dialogų, 
dailiojo skaitymo ir p. 
sueigose, šventėse, prie laužų.

14. Žaidimuose, ypač 
programiniuose, nuolat įpinti 
įvairių dalykėlių iš lietuvių 
raštijosjterpti veikalų vardus, 
rašytojų pavardes, istorines da
tas iš spaudos, laikraščių pa
vadinimus ir t.t. Lauko 
žaidimuose turinį imti iš kovų 
už lietuvių spaudos laisvę, iš 
knygnešių laikotarpio ir t.t.

15. Sekti naujų knygų 
recenzijas.

Rūpintis, kad „Skautų aidas” 
pasiektų kiekvieną vieneto 
narį, kad „Mūsų Vytis” ateitų 
į vyresniųjų skautų namus.

Žiūrėti, kad skautiškieji lei
diniai būtų įsigyti visų, kuriems 
jie skiriami.

vs A. Saulaitis
-Budžiu” 1959 Nr. 2-3
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Skautų šūkiai prie laužo
Sūkiai skautų sueigose ir laužuose panašūs į jaustukus bei skiriamuosius ženklus (skirtukus) rašomoje kalboje arba i intonaciją gy~ vojoje kalboje.Jie taškai, šauktukai, klaustukai, net daugtaškiai, dvitaškiai, brūkšniai.Jie iškelia, pabrėžia, padrąsina, pasisako, klausia, daro išvadą trumpai arba žodingai.Žodžiu, net ir jauniausias ir nedrąsiausias sueigos arba laužo dalyvis, siūlydamas šūkį arba prisidėdamas prie šūkių savo balsu, jaučiasi įtrauktas į bendrą vyksmą ir reiškiąs savo nuomonę ir jausmus.
Linksmi, humoristiniai šūkiai pri

klauso prie labiausiai mėgiamų; 
PIKTAI PAJUOKIANČIU NĖRA.Gyvas, aiškus šūkis gaivina, gerai nuteikia; netvarkingas, bliaunantis riksmas vargina ausį. Jaunatviškas entuziazmas ryškiai skiriasi nuo rėkimo, visiškai neskautiško.Jaustukams ir skirtukams iliustruoti štai keli pavyzdžiai:

Oi, oi, brolau
Bus tau!

♦
Ai, ai, ai,
Kaip gražiai!
Mėgstame visus tris,
Petrą, Joną ir Algi!
čia (tik paklausykit)
Stovyklos gudruoliai!

*
čia ne šarkos:
Čia lakštingalos!

*
Brolis Vir-ši-nin-kas,
Valio, valio!

Graži naktis ...
Gražus laužas ...

Pokšt, triokšt, kibiriokšt!

Skautai mes,
Broliai mes, 
Valio, valio, valio!Kiek šūkių įtraukti i programą? Kiek jų ant greitųjų tarp dalyvių organizuoti? Ne per daug, nes tada jie nublanksta arba skandina. 2, 3, 4 (2 po 2) tikrai užtenka, nors daug pareina nuo skautų ir nuo progos.

ŠŪKIAMS TARP KITU 
PRIKLAUSO:1. Tradiciniai visų skautų, tunto, dr-vės arba skilčių šūkiai; jie turėtų būti aiškiai tariami.2. Garsiniai arba atbulai sustatyti šūkiai, be ypatingos reikšmės:

Ra, ra, ra, bum!
Per-var, per-gas, per-bro, 
per-liui, per-Ri, per-mui!3. Šūkiai be žodžių, kada garsas daromas rankomis, mušant kumščiu į krūtinę ir pn.
4. Šūkiai surišti su veiksmais.

5. Šūkiai, kuriuose dalyvauja 2 ar daugiau grupės:A-a-a — Čiū-ū-ū!Laužas — laužas; ugnelė — ugnelė; dainos — dainos!!Kiekvienas skautas gali sugalvoti šūkių ir juos rinkti; vadovai turėtų bandyti atsiminti jų bent keletą ypatingom progom ir naudoti kaip žiupsnelį druskos.Prie Šukiu priglausime: taip pat ir grynai triukšmus, daromus čiau- dant, .plojant, švilpiant (nešvilpiam, tačiau, šbvo susižavėjimui išreiktši: tą daryti skautai palieka kitiems triukšmo mėgėjams!)Kartais po ypatingai gero dalykėlio prie laužo dalyviams siūloma paploti pagyrimą, suduodant dešiniąja ranka per ištiestą kairiąją. Skaičiuojame:(1 — 2 —3 —4) (1 — 2)(1 — 2 —3 —4) (1—2)(1 — 2 — 3 — 4) (pertrauka)( 1 ) (Šį kartą labai stipriai).Vaizduojamas lietus plojimu: pradedama ploti prieš save vos girdimai, švelniai. Pamažu rankos kyla aukščiau, ir plojimas garsėja, kol pagaliau rankos smarkiai ploja virš galvos. Po to rankos pradeda nusileisti, plojimas švelnėja, kol pagaliau visai nutyla.Tokių garsiniu efektų galima sugalvoti (ir parepetuoti) daugiau. Ypač jauniausi mūsų broliai ir sesės entuziastingai dalyvauja.Žinoma, neapsieina vien plojimu: prisideda dar garsai ššš, zzz, č-č-č-č ir pn., ir vaizduotėje šlama vėjas, bitė zirzė, važiuoja traukinys.
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SOFIJA VYTAUTAITĖ

šiandien Maskva valdo Lietuvą, o 
buvo laikai, kada Lietuva valdė 
Maskvą.

Sofija gimė ir užaugo Trakuose, 
senelių Kęstučio ir Birutės globoje. 
Jaunystę praleido grynai lietuviškoje 
aplinkoje, bet Vilniuje ir Trakuose 
turėjo progos sutikti įvairių tautų ir 
kultūrų atstovus.

Sofijos tėvas, Vytautas Didysis, 
tęsdamas savo dėdės D.L.K. Algirdo 
politiką, kad visa Rusija turi 
priklausyti Lietuvai, 1386 m. 
sužiedavo Sofiją su Maskvos 
kunigaikščiu Vosyliumi. Tokiu būdu 
vienintelė Vytauto duktė tampa tėvo 
politinių sumanymų įrankiu. 
Jungtuvės įvyko Kremliuje 1391 m.

Sofija su vyru gerai sugyveno, net 
buvo jį palenkusi savo valiai. Apie 
save subūrė lietuvius.

Sofija, tapusi Maskvos 
kunigaikštiene, neužsidarė, laikės; 
nepriklausomai, vadovavo politikai ir 
nuolat palaikė ryšius su tėvu. Senieji 
rusų istorikai pabrėžia jos išmintį ir 
tvirtina, kad ji žymiai palietė socialinę 
rusų moters būklę.

Kaip didelė buvo Sofijos įtaka, 
liudija tas faktas, kad jos vyras prieš 
mirtį savo testamentu buvo atidavęs 
šeimą ir valstybę Vytauto Didžiojo 
globai.

Po Vytauto mirties Sofijos 
padėtis pasunkėjo, atsirado varžovų 
dėl sosto'. Yra užsilikusi tokia istorija. 
Kremliuje vyko vestuvės. I puotą 
atvyko du giminaičiai. Vienas jų, 
Vosylius Žvairasis, buvo pasipuošęs 
puikiu auksiniu diržu, 
brangakmeniais nusagstytu. Sužino
jusi, kad tas diržas esąs Maskvos 
kunigaikščio šeimos nuosavybė,

Sofija Vytautaitė.
15 amž. atvaizdas

Sofija Vytautaitė su savo vyru Maskvos 
kunigaikščiu Vosylium

neteisėtai patekusi į Žvairojo rankas, 
kunigaikštienė Sofija priėjo prie 
giminaičio ir nutraukė diržą.

Taip Sofija Vytautaitė tvirta 
ranka valdė Maskvą per ištisus 62 
metus, net pati vadovaudama ap
sigynimui nuo totorių.

Ds. V. Daugirdaitė-Sruogienė

Sofijos Vytautaitės 
antspaudas •
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
Mielas Broli!

Rašo Tamstai brolis nuo Lietuvos 
pasienio, nori šiuo laiškeliu paben
drauti ar suteikti daugiau rūpesčių.

Taip, čia ne Amerika, ne laisvas 
pasaulis. Čia žodį ar veiksmą priimą 
labai įvairiai: vieni pagiria, kiti apsp
jaudo. Vieni šnairuoja — kiti numoja 
ranka.

Abejingumas vyrauja beveik 
visur, bet tokiuose užkampiuose, 
kaip Mažeikiai, Skuodas, Laižuva ir 
pn., tai realybė. Patys pedagogai 
kažko laukia. Jie jau atpras mąstyti 
vieni. Todėl ir skautybę čia Žemaitijo
je mes neatkuriame, bet gimdome, 
lyg jos niekada nebūta. Taip, nėra 
vadovų. Mes juos ugdome per tuos 
vaikus, kurie yra 8-oje klasėje 
mano laimei, kad jų yra.

Čia mes dirbame nauja metodika, 
kuri pakol kas duoda gerus 
rezultatus. Tai vedlių sistema. 
Pamatę kurį vaiką, labiau krypstantį į 
pedagogo-vedlio pusę — siūlome jam 
vadovauti grupelei vaikų. Praeinama 
su jais 4-5 sueigų programa: žaidimai, 
skautybės teorija, liet, papročiai, 

signalai ir 1.1. Iškylaujame. Jau 
atsirado vilkiukų — 10 skautų 
(iki 13 "m:) ’

Štai ir visas mūsų gimimas. Tai 
vaikai, kurie dar į savo sielą priims 
mūsų meilę, mūsų papročius, 
siekius. Tikiu į savo pasirinktą tikslą 
— jį pasieksim. Pradžia sunki, o 
sunkaus darbo vaisiai — saiaua.

Žadame leisti „Žvalgą”.
Mario manymu, jei mes dirbame 

bendrai Lietuvai, mes turime būti 
stiprūs ir dvasiškai, ir pasitikėjimu 
vienas kitu.

Sigitas Tamkevičius, mūsų 
dvasios 'vadas, baigia sudaryti 
Religinę programą.

ISu bažnyčios vadovybės 
pagalba, ieškome jaunesnio 
kunigėlio, nes vyresnieji labai konser
vatyvūs, o mes dirbame su vaikais, 
kuriems sausi pamokslai nieko 
nesako. Reikia atsiminti, kur mes 
gyvename ir kiek metų išbuvome po 
sovietizacijos padu. Žmonėse baimė 
dar neišblėso. Daug metų reikės, kol 
sveikas protas nugalės. Esmė tame, 
kad būtų tikri dvasiniai mokytojai, 
tikybos pamokos, kryžiai 

mokyklose. Gal tada ir vaikų 
sąmonėje daug kas pasikeistų. Tada 
mokykla jiems taptų antri namai, o 
ne katorgos darbų atlikimo zona.

Pas mus yra 10 priimtų į skautus, 
3 sesutės. Brolijos dr-vė — 
„Kęstučio”, Seserijos — „Birutės”. 
Telšiuose — 15 ir 2 busimieji Brolijos 
nariai. Šiauliuose — 7 broliai, 8 
sesutės.

Būtų gera susitikti su miško 
brolija ir gauti jų programą ar pn. 
Norėtume ir adresų susirašinėjimui.

įstojantiem j skautus turime 
griežtesnę programą, kad turėtų 
laiko apsigalvoti, ko jie nori. Net ir 
menkiausi pasikeitimai politikoje, per 
tėvus atsiliepia ir vaikuose.

Rusų mokykloje yra susidariusi 
„Stumbro” skiltis, nors pačioje 
mokykloje kritinė situacija. Tai lyg 
salelė Lietuvos revoliucijoje. Vaikai 
tai mato ir jaučia. Permainų daug, 
kiekviena diena pilna nuotykių. Net ir 
verkiant, reikia juoktis.

Budėkime, vardan šviesios 
Lietuvos ateities,

brolis A.

Lietuvos Skautų sąjungos steigiamajame suvažiavime Vilniuje, 
liaudies dainas dainuoja sesės ir brolis iš Klaipėdos.
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LSS Tarybos vicepirmininkė vs Irena Kerelienė tarp kauniečių sesių skautavusių Nepriklausomoje 
Lietuvoje ir dabar įsijungusių į atkurtos Lietuvos Skautų sąjungos veiklą.

LIETUVOS SKAUTŲ 
SVEIKINIMAI
IR PADĖKA

LSS Seserijos Vyriausią skau
tininke vs tn Stefą Gedgaudienę 
šiomis dienomis pasiekė 
sveikinimo ir padėkos laiškas 
pasirašytas Lietuvos skautų 
sąjungos Tarybos pirmininko vs 
Felikso Šakalio. Rašoma:

Miela Sese Stefa,
Artėjančių šv. Kalėdų proga iš 

širdies sveikinu Jus ir visą 
Lietuvių Skaučių Seseriją, 
linkiu geros sveikatos ir laimės. 
Tegu Jūsų veidus kuo dažniau 
puošia giedri, pavasariška 
šypsena, kuri brolius dažnai ir 
pralinksmina ir padrąsina.

Ta pačia proga noriu padėkoti 
Lietuvių Skaučių Seserijai už 
didžiulę paramą mūsų atgimi
mui, Seserijos dėmesį ir vaišin
gumą ilgai minės mūsų pasiun
tiniai — „Gintaro” ~ „Ąžuolo” 
mokyklos: auklėtiniai. Jūsų 
ryžto ir užsispyrimo dėka pagel-

ba mums atėjo, kai labiausiai 
buvome jos reikalingi. Jūsų 
pagalbą prisiminsime, ne tik 
skaitydami gražiai kompiuteriu 
paruoštą „Skautų aidą”, bet ir 
kiekviename Lietuvos skautų 
žingsnyje, nes niekada neuž

Skautės Lietuvoje, fr'- Kerelienės nuotr.

13

mirštami tie, kurie stovėjo prie 
Lietuvos Skautų Sąjungos atgi
mimo lopšio.

Budėkime!
v. s. Feliksas Šakalys 

LSS Tarybos pirmininkas
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ĮRlįjlPUNTCJ IE IL IIJ
Kiekvienas kraštas turi ką nors 

Įdomaus, kas skiria jį iš kitų 
kraštų. Šveicarija — savo snie
guotus Alpių kalnus, Amerika — 
dangoraižius, Brazilija —palmes. 
O mūsų tėvynė Lietuva? Lietu
va turi savo koplytėles ir kry
žius, kurių pilnos pakelės ir pa
laukės. O tose koplytėlėse rasi
me tų šventųjų statulėles, ku
riuos daugiausiai pažįsta ir mėgs
ta lietuviai. Čia ir šv. Jurgis bai
sų smaką duriantis, ir šv.'Flori
jonas gaisrą gesina, bet gausiau
sia mąstančio Kristaus statulėlių, 
kurias lietuviai labai pamėgo ir 
pavadino taip šiltai skambančiu 
Rūpintojėlio vardu. Neįgudusių 
kaimo skulptoriaus rankų išdrož
ta statulėlė vaizduoja Kristų sė
dintį ant akmens, parėmus} gal
vą ranka ir susirūpinusį žmonių 
vargais.

Žemaičiai turi sukūrę ir gra-
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žią legendą apie Rūpintojėlį. Sa
ko, nužengęs kartą Kristus iš 
dangaus ir ilgai vaikščiojęs po 
žemę, bet visur tik nelaimes ir 
vargą atradęs. Pagailo Kristui 
žmonių. Atsisėdo jis pakelėje ir 
susirūpino, dėl žmonių vargų liū
dėdamas.

Toks paprastas, žmonių neda- 
tekliais besirūpinantis Kristus, 
artimas lietuvio artojo širdžiai, 
šiandien tapo tikru Lietuvos sim
boliu saugojančiu jos laukus, su
sirūpinusiu jos likimu. Prisime
na jį poetai savo dainose. Jis 
pirmas iškyla jų vaizduotėje, kai 
tik prisimena gimtuosius tėviš
kės laukus ir jam paveda sau
goti bočių žemę.

Kai Rūpintojėlis, kartu su ki
tomis liaudies skulptorių sukur
tomis statulėlėmis, 1926 m. buvo 
parodytas Italijoje tarptautinėje 
meno parodoje, liaudies meno 
žinovai buvo nustebinti jo nuo
širdžiu originalumu. 1937 m. Pa
ryžiaus pasaulinėje parodoje, Rū
pintojėlio didžiulė statula puošė 
Lietuvos skyrių. Ir taip Rūpinto
jėlis išėjo į platųjį pasaulį skelb
damas, kad lietuvių tauta turi 
kūrybingą praeitį, tikru žmoniš
kumu persunktą sielą ir turi 
teisę gyventi ir kurti dvasines 
vertybes.

RŪPINTOJĖLIS Putinas.

Dievuli mano, kas per šviesios naktys!
Ir kas plačių padangių per aukštumas!
O žvaigždės, žvaigždės! didelės ir mažos 
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.

Išeisiu, sau tariau, ant lygaus kelio: 
Ant lygaus kelio tai valia valužė, 
Ant lygaus kelio šviesiąją naktužę 
Tai tik jaunam plačias dūmas dūmoti.

Bet kam gi tu, budrus Dievuli mano, 
Prie lygaus kelio rūpestėliu rymai?
Prie lygaus kelio, kur vargų vargeliai 
Vieni per dieną dūsaudami vaikšto.

Dievuli mano, ar gi mūsų godos 
Tave prie kelio iš dangaus atprašė, 
Ar gal tos šviesios rudenio naktužės 
Tave iš mūsų žemės išsapnavo?

Priimki gi mane, budrus rūpintojėli, 
Prie lygaus kelio šiąnakt padūmoti. —
O kad aukštam danguj tos šviesios žvaigždės 
Taip spindi, net graudu, Dievuli mano.
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TARP BROLIŲ IR SESERŲ

— Kaip sekasi šeimai? — klau
siu geros pažįstamos. — Ar visi 
vaikai sveiki?

— Pešasi, vadinasi, sveiki, — 
atsako humoro gaidele balsas.

Pešiesi ir tu su savo broliais ir 
seserimis, bet ar negalima būtų 
ką nors padaryti, kad peštynės 
rečiau įvyktų?

Juk visi širdyje mylitės, šoksta- 
te piestu, kai svetimas kurį nors 
iš jūsų įskaudina. Tai kodėl neiš
siaiškinti, nebandyti gražiau su
gyventi?

Kadangi tu labai myli savuo
sius, smarkiai atsiliepi į jų žo
džius ir veiksmus. Kai jie tau ma
lonūs, esi laiminga, kai jie tave 
erzina, siauti.

laimesnioji sesutė neatsiklau
sus paima tavo daiktą (gal tu, už
sivilkus naująjį megztuką gražiai 
atrodai, ir ji nori būti tokia pat 
graži!), ir tu be galo pyksti, jau
tiesi asmeniškai įžeista.

Vyresnioji sesuo neįsileidžia ta
vęs į savo kompaniją, ir vėl jau
tiesi įžeista.

Pabandyk išsiaiškinti: maži vai
kai turi išmokti prašyti, ko jiems 
reikia ar ko jie nori. Turėk kantry
bės su jais. O už tave vyresnė se
suo nori kokiu nors būdu parody
ti ir išbandyti savo trokštamą su
brendimą namie, nors, sutinku su 
tavim, nevisai vykusiu būdu. Mat, 
už namų jos dar nepripažįsta su
brendusia. Todėl, žinodama, kad 
ir ji turi savo problemų, palik ją 
ramybėje. Būk tikra: nepraeis nė 
dienos, ir tavo mažoji sesutė tau 
kuo nors parodys savo meilę, o 
didžioji bus reikalinga tavo pa

galbos. Viskas bus užmiršta.
Nemanau, kad pradedi ginčytis 

su savo broliais ir seserimis, ka
dangi jiems pavydi ko nors — 
gabumų, ar išvaizdos, ar draugų. 
Visi turi kokių nors gabumų, tik 
reikia juos išryškinti; visi turi sa
vo gerų pusių. Juk tikrai, būtų 
nuobodu, jei visi vienos šeimos 
vaikai vienodai atrodytų ir turė
tų vienodus gabumus ir asmeny
bes. Tačiau visiems duota proga 
išsiugdyti ir išsilavinti, tik reikia 
pasinaudoti ta proga.

Taigi juokinga pavydėti kitam 
ko nors.

Maži vaikai laikomi namie, 
kiek paūgėję pradeda eiti mokyk
lon, bet vis dar laikosi arti namų. 
Maždaug dvylikos metų jie kar
tais savarankiškai nuvyksta į 
knygyną, krautuves, bažnyčią, 

. B T; iHOMuS
Lengva bųti švariai iš lauko: tereikia muilo, vandens, 

šepečio ar skudurėlio ir stiprių rankų.
Sunkiau būti švariai iš vidaus.
Švarus daiktas blizga, žvilga, žiba.
Brangus akmuo blizga, kai jame nėra dėmių ar plyšių.
Stiklas žiba, kai nėra apneštas nešvarumų.
Mintys ir žodžiai žvilga, kildami iš grynos širdies.
Darbai žiba, jei nepadaro nei tavęs, nei kitų nelaimin

gais.
Būti skaisčiai mintyse, žodžiuose ir veiksmuose, reiš

kia žibėti ir spindėti švara iš vidaus!

žaidimų aikštę. Tuo metu, drauye 
su didesniu savarankiškumu už 
namų, jų pareigos namie padau
gėja: kai mažyčiai krykštauja 
kieme su draugais, tau gal tenka 
padėti mamytei. Esi naudinga, 
gerai atlieki pavestus darbus ir 
įgyji vis didesnį tėvelių pasitikė
jimą. Tėvų meilę vaikai turi iš pat 
pirmos savo gyvenimo dienos, 
bet jų pasitikėjimą reikia užsitar
nauti.

Prieš skųsdamasi tėveliams sa
vo broliais ir seserimis, pagalvok, 
kokia tavo nepasitenkinimo tik
roji priežastis. Jei pati nerandi 
būdų sugyventi, tarias su mamy
te ar tėveliu ar su abiem, kai kitų 
nėra arti, kad jie nesijaustų vis 
skundžiami.

Reikalaudama iš kiekvieno sa
vo šeimos nario pagal jo amžių 
dėmesio savo norams, skaitykis 
su jų norais. Piktai nestumdyk 
mažesniųjų, bet linksmai pamo
kyk. Nepavydėk vyresniesiems, 
bet tvarkyk savo' reikalus ir 
džiaukis savo amžiaus gerumais.

Svarbiausia, atmink: kad esi 
skautė, turi visur būti jaučiama, 
o labiausiai namie. O.S.
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DIDŽIOJI S(1(I>1
CHICAGO

„PERKŪNO” DRAUGOVĖS ŽIEMOS
IŠKYLA

„Lituanicos” skautų tunto 
„Perkūno” draugovė, po dvyli
kos metų pertraukos, vėl kelia
vo į Rako stovyklavietę žiemos 
metu. Trys drąsūs skautai — L. 
Gierštikas, R. Lukas ir G. Vy
gantas Sausio 5 d. susirinko pas 
skautininkus Ramanauskus 
Oak Lawn „kaime”, tikė
damiesi įdomios ir nuotykingos 
kelionės. Juos šion iškylon 
lydėjo naujasis „Perkūno” dr- 
vės draugininkas ps. Donatas ir 
jo tėvelis v.s. Liudas Rama
nauskai.

Prie apsnigtų Rako stovykla
vietės vartų atvykome gerokai 
po vidurnakčio — 2 vai. ryto. 
Teko atkasti vartus ir visus 
reikmenis nešti, arba tempti iki 
„Lituanicos” tunto virtuvės 
pastato. Nelengva tai buvo, nes 
sniego pusnys buvo beveik 1 
metro gilumo. Visą savo mantą 
sunešę ir sukrovę pastate, išgė
rėme karštos kakavos ir sulin
dome į miegmaišius.

Šeštadienio rytą atsikėlę pa
valgėme gerus pusryčius — 
karštos košės, virtų kiaušinių ir 
riestainių. Ilgiau negaišdami, 
pasiruošėm slidinėjimo iškylai. 
Nepajudėjus nei 100 metrų, 
sugedo viena Gyčio slidė, tai 
jam visą dieną teko slidinėti vie
na slide, protarpiais pasikei
čiant slidėmis su broliu Donatu

(skautai sumanūs!) Diena buvo 
saulėta, .graži ir nelabai šalta. 
Balti sniego plotai nuostabiai 
žvilgėjo saulėje. Mūsų kelionė 
aplink Rako „kraštą” vedė per 
laukus, užšalusias pelkes ir miš
kus. Jaukioje pamiškėje susto
jome atsikvėpti ir išsivirti karš
tos sriubos, pasistiprinti. Papie
tavę užbaigėm ratą aplink

„Perkūno” draugovės slidinėjimo iškyloje Rako stovyklavietėje. Iš k.: Rimas 
Lukas, Linas Gierštikas, ps Donatas Ramanauskas ir Gytyš Vygantas.

stovyklavietę ir sugrįžome į pa
statą. Apšilę ir kiek pasilsėję, 
išėjome paslidinėti nuo sta- 
tesnio kalniuko. Temstant 
grįžome į valgyklos pastatą. 
Skautų uždavinys buvo paruošti 
vakarienę — meksikietišką 
„burritos” patiekalą. Šį 
uždavinį jaunieji broliai gerai • 
atliko ir visi skaniai pavalgėme. 
Po vakarienės užkūrėme mažą ‘ 
lauželį lauke ir stebėjome 
žvaigždes, kurios čia nuostabiai
gražiai atrodė — mieste jos toli
mos ir neaiškios. Dieną gerokai 
pasimankštinę, vakare jau
tėmės nuvargę ir anksti 
nuėjome miegoti.

Sekmadienį atsikėlę tuoj grie- 
bėmės, ruošimosi kelionei namo. 
Po pusryčių sutvarkėme valgy
klą (didelė padėka v.s. Liudui 
Ramanauskui) ir tempėme visą 
savo mantą atgal prie stovykla
vietės vartų. Prisiminimui nusi
fotografavome ir išvykome 
namo. Oak Lawn pasiekėm be 
didesnių nuotykių.

Paminėtina, kad žiemos sto
vyklavimas turi savo įdomumus 
— vanduo stovyklavietėje iš
jungtas, tai jo reikia pasidaryti 
tirpinant sniegą. Prausyklos 
tolokai lauke. Tačiau su šiais 
nepatogumais apsiprantama ir 
išmokstama gyventi. Žiemos 
grožis, švarumas, baltumas ir 
tyla stovyklavietę parodo viso
je žiemos didybėje.

Tikimės, kad ateinančiais me
tais šioje tradicinėje žiemos 
savaitgalio iškyloje dalyvaus 
žymiai didesnis būrys brolių, no
rinčių tęsti šią gražią 
„Perkūno” draugovės tradiciją.

D. Ramanauskas
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KANADA

Skautai, skautės ir svečiai prie kūčių 
stalo.

Loretta Mačytė (vyrs. skautė), 
Kristina Aušrotaitė (paskiltininkė), 
Viktoras Remesat (vyčių kan
didatas), Asta ir Lina Baltakytės 
(paukštytės) praveda programų 
prieš vakarienę.

Mūsų kalėdinis, vaidinimas. 
Juozapas (Vincas Mačys), Marija 
(Vida Apanavičiūtė), pasakotoja 

(Ramona Mačy t ė), Rita 
Apanavičiūtė, Erika Čerškutė ir Lina 
Pohl (kiškiai), Lina ir Asta 
Baltakytės ir Silvija Otto (pelytės).

Svečiai žibinasi žvakes.
Juozapas, Marija, kiškiai, pelytės ir 
angelų choras.
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DETROIT

„Neringos” skaučių tunto Clevelande, vadovėms keičiantis, buvusi tuntininkė 
s. Julija Taorienė perduoda tunto vėliavą pareigas perimančiai sesei Kris
tinai Liutkutei-Freudenberger. Nuotr. V. Bacevčiaus

NAUJA TUNTININKĖ 
CLEVELANDE

Sausio mėn. pradžioje Cleve
lande įvykusioje iškilmingoje 
sueigoje „Neringos” tunto 
tuntininkės pareigas perėmė

VYR. SKAUČIŲ VEIKLA
CALIFORNIJOJE

Pasiruošimai įžodžiui

„Palangos” tunto vyr. skautės 
kandidatės Teresytė Giedrai
tytė, Undinė Mulokaitė ir Vili
ja Žemaitaitytė gruodžio 8-9 d. 
praleido vadovės Reginos 
Polikaitienės namuose. Bū
damos 18-20 metų amžiaus, šios 
sesės paskutinius dvejus metus 
kruopščiai ruošėsi vyresniųjų 
skaučių įžodžiui.

Dešimtai valandai vakaro ar
tėjant, atsigėrusios arbatos ar 

sesė Kristina Liutkutė-Freuden- 
berger. Tuntui sėkmingai vado
vavusiai s. Julijai Taorienei už 
jos darbą reiškiama padėka, o 
sesei Kristinai linkima entu
ziazmo ir ištvermės atsakingose 
pareigose.

kavos, mergaitės sėdosi prie 
stalo pasiruošusios atlikti joms 
pateiktus uždavinius. Nuotaika 
buvo rimta, skirta mąstymui, 
bet mergaitės negalėjo ištverti 
— šnabždėjosi spėliodamos,kas 
jų šį vakarą laukia — viskas 
joms buvo paslaptis. Iki 11 vai. 
vak. kiekviena sesė aprašė savo 
asmeniškus patyrimus ir pažiū
ras, liečiančias Dievą, Tėvynę ir 
Artimą. Visos sesės kartu pa
statė medinį kryžių, Lietuvos 
vėliavėlę ir širdies formos

Tautos šventę Detroite minint Lietuvos 
vėliavą kelia svečiai iš tėvynės — 
s. Rimantas Ulevičius, Lietuvos skautų 
Brolijos Vyriausias skautininkas ir 
s. Lukrecija Malkevičienė, Kauno 
skaučių tunto tuntininkė.

Nuotr. A. Rugieniam

vainiką. Aprašiusios savo 
jausmus ir padariusios įstatų 
ženkliukus, mergaitės dainavo 
lietuviškas liaudies dainas. 
Nors ir buvo pavargusios, 
kandidatės turėjo atlikti dar 
vieną uždavinį — sekdamos 
joms įteiktą apylinkės žemėlapi. 

; turėjo rasti tris jame nurodytas 
vietas. Prie kiekvienos nurody
tos vietos jos turėjo padainuoti, 
atiduoti jų padarytus įstatų 
ženklus ir už savo darbą gavo 
dovanėlę. Grįžus, skarelėmis už
rištomis akimis jos buvo suso
dintos į automobilį. Ilgai važia-
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vo, klausydamos vadovės pa
ruoštos patarimų juostelės ir 
„Aš čia, gyva” melodijos.

Po įžodžio naujos vyresnės 
skautės vėl grįžo į vadovės 
namus, kur buvo džiaugsmingai 
pasveikintos jų laukusio būrio 
svečių. Visi vaišinosi, o naujo
sios vyr. skautės džiaugėsi savo 
įgytais ilgai siektais mėlynais 
kaklaraiščiais ii- pažadu visada 
likti skautybėje.

Prieškalėdinė sueiga

Los Angeles „Palangos” tun
to vyr. skautės kasmet susi
renka pas sesę Sodeikienę tra
dicinei prieškalėdinei sueigai. 
1989 m. gruodžio 18 d. susirinko 
arti 20 šventiškai nusiteikusių 
vyr. skaučių. Nors nelengva at
vykti iš tolimų miestų, sesės 
stengiasi atvažiuoti ir kartu 
švęsti skautiškas Kalėdas. Dvi 
naujos sesės — Karina Ci- 
činskaitė-Dabšienė, atkeliavusi 
iš Kanados, ir neseniai vyr. 
skautės įžodį davusi Teresytė 
Giedraitytė įsijungė į šį gražų 
sesių būrį.

Jau nuo pat sueigos pradžios 
buvo šnabždamasi apie „tą 
durną video”. Klausinėjo,ar ir 
šiemet bus filmuojama. Atsaky
mas buvo „taip”! Su tuo ir pra
dėjome sueigą. Patogiai susėdu
sios, visos kantriai laukė eilės 
papasakoti apie save praėjusiais 
metais ir viltis ateinantiems. 
Kelios pasisakė ištekėjusios, ar 
laukiančios kūdikėlio. Visos 
reiškė linkėjimus Kalėdoms ir 
ateinantiems naujiesiems me
tams. Paskui, apsupusios prie 
pianino sėdinčią sesę Sodeikie
nę, dainavo lietuviškas dainas 
ir kalėdines giesmes, steng- 
damosios padainuoti geriau 
negu pernai.

Vėliau keitėmės dovanėlėmis 
ir vaišinomės gardžiais kepi
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„Palangos” tunto Californijojė vyr. skautės džiaugsmingai į savo būrį priėmė įžodį 
davusias seses — Undinę Mulokaitę, Teresę Giedraitytę ir Viliją Žemaitaitytę.

niais bei kava. Buvo malonu 
jausti seseriškumą ir vie
ningumą. Nejučiomis atėjo lai
kas skirstytis. Daugumai sesių 
išvykus namo, kelios pasiliku
sios žiūrėjome senas video juos
teles. Buvo įdomu. Nors kai

DŽIAUGSMAS „PALANGOS”
TUNTE

Organizacijos gyvavimui ir 
sėkmingai veiklai labai svarbu 
nuolat pasipildyti naujais 
nariais,-ėmis, o taip pat 
išsiugdyti ir paruošti naujas 
vadoves,-us. „Palangos” tuntas 
Californijojė džiaugiasi sėkme 
abiem atvejais.

LSS Ramiojo Vandenyno rajo
no šventėje, vykusioje gruodžio 
10 d., džiaugėmės savo tarpe tu
rėdamos naujai mėlynaisiais 
vyr. skaučių kaklaryšiais pasi
puošusias, mėlynų gėlių vaini
kais karūnuotas jaunąsias vado
ves. Tai — v. si. Vilija Zemaitai- 
tytė, v. si. Teresė Giedraitytė, ir 
v. si. Undinė Mulokaitė. Jų vei
dai švietė džiaugsmu ir pasidi

kurių sesių išvaizda ar jų 
anksčiau reikšti lūkesčiai buvo 
pasikeitę, tačiau visos buvo tos 
pačios mielos ir draugiškos 
sesės.

T. Giedraitytė

džiavimu. Visos trys yra labai 
veiklios „Palangos” tunto sesės. 
Sesė Undinė jau keletą metų 
vadovauja paukštytėms stovyk
loje. Sesė Teresė eina paukš
tyčių draugininkės padėjėjos 
pareigas, o sesė Vilija jau antri 
metai tunto komendante.

Taip pat labai džiugu, kad šį 
rudenį į „Kregždžių” jaunes
niųjų skaučių draugovę įstojo 
visas būrys naujų kandidačių. 
Audra Griciūtė, Karina Bal- 
čaitė, Kasandra Adams, Onutė 
Alminaitė, Lina Wallace, 
Aušra Venckutė, Daina' Ma- 
taitė, Ramona ir Laura 
Juozapavičiūtės. Tai mūsų tun
to ateitis! Mažosioms sesytėms
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vadovauja draugininke Laura 
Gulbinienė, kuri rūpestingai 
paruošia sueigas kas antrą šeš
tadienį vykstančias tuoj po 
pamokų šeštadieninėje mokyk
loje. Naujos paukštytės entu
ziastiškai dalyvavo Rajono 
šventėje, pasipuošusios mėly
nais sijonėliais ir baltomis 
bliuskutėmis (mamytės dar 
siuva uniformas). Jos buvo ap- 
■dovanotos trispalvėmis vėlia
vėlėmis ir gėlių puokštėmis. 
Atsidėkodamos sesytės paruošė 
linksmą pasirodymą apie zuikį 
ir medžiotoją.

Tikimės smagios vasaros 
stovyklos „Rambyne” su nau
jom paukštytėmis ir naujomis 
vadovėmis.

R.B.

Los Angeles „Palangos” tunto „Kregždžių” draugovės naujosios paukštytės 
kandidatės ir jų valdovė vyr. skautė v.sl. Teresė Giedraitytė Vakarų 
rajono sueigoje.

CHICAGO
Gal nedaug kas pastebėjo, kad 

Čikagos jūrų skaučių „Nerijos” 
tuntui švenčiant 20-mečio sukaktį, 
pereitų metų lapkričio 19 dieną 
svečių tarpe buvo ir žymusis 
Lietuvos dainininkas Prof. Vaclovas 
Daunoras.

Jūrų skaučių skyriaus vedėjos 
j.v.Ę. Dalios Sruogaitės 

pakviestas, svečias buvo giliai su
jaudintas, matydamas tiek daug 
jaunų, gražių ir žvalių jūrų skaučių. 
Didelį įspūdį jam paliko jūriniai — 
skautiški ceremonialai, kurių jis, kaip 
ir visi okupuotoje Lietuvoje iki šiol 
nebuvo matęs. Solistas džiaugėsi, 
kad sesės taip gražiai lietuviškai 
kalba, kad jų mintyse ir šūkiuose — 
laisva Lietuva ir visų mylima Baltijos 
jūra.

Išklausęs sesių kanadiečių 
„Sutartinės” dainų, V. Daunoras 
buvo sužavėtas jų muzikalumu ir 
techniškai sunkių sutartinių menišku 
išpildymu. V. Daunoras neiškentė Solistas Vaclovas Daunoras

Solistas Vaclovas Daunoras
„Nerijos” tunto šventėje

„būti nematomas” — po koncerto 
nuėjęs į užkulisį, nuoširdžiai sveikino 
dainininkes. Toks mūsų žymaus 
solisto sveikinimas giliai sujaudino 
viešnias, kurios, atrodo, buvo tikrai 
laimingos. Šį kartą ne jos.sveikino 
solistą, bet daugelio tarptautinių 
konkursų laureatas atėjo su pačiais 
gražiausiais pagyrimais pas jas!

„Nerijos” sesės gali tik didžiuotis, 
turėjusios tokį garbingą svečią savo 
šventėje!

Sesė D.
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Mokytojas: —Kiekvieną dieną 
mes turime ką nors gero kitam pa
daryti. kad jis pasijaustų laimin
gas.

Mikas: —Aš vakar padariau. 
Buvau nuėjęs pas tetą, ir ji tikrai 
pasijuto laiminga, .kad aš grįžau 
namo.

— Koverki, Barbute?
— Mamytė sakė pereiti gatvę tik tada, 
kai automobilis pravažiuos. Pusė valandos 
stoviu, o dar nei vienas nepravažiavo.

Mokytojas supykęs bara moki
ni:

— Tavo šitas namų darbas yra 
tiesiog baisus. Nesuprantu, kaip 
vienas žmogus gali pridaryti tiek 
klaidų"?

— Aš ne vienas ir dirbau, — 
teisinasi mokinys. — Man ir tė
vas padėjo.

JONO PEMPĖS NUOTYKIAI
J. Martinaičio piešiniai ir žodžiai.

j Namie Pempei nusibodo, 
Vaikštinėja jis po sodą. * 
Žiūri — leisgyvis paukštelis. 
Baigia šalti ant šakelės — 
Dreba, purtosi jisai, 
Matos, alkanas visai.

■3 Grįžta dagilėlio jėgos, 
Išsiblaškė bado miegas, 
Prisisotinęs, sušilęs 
Vėl linksmai giedos dagilis, 
Pempės sode jis čirškės, 
Nes badaut nebereikės.

2 Blust — paukštelis ir nubudo, 
Žiūri Pempė turi grūdų, 
Turi bulvių trupinėlių 
Ir kitokių skanumėlių — 
Čir-čir-čir-čir, ot pauku, 
Kad atėjo jis laiku!

4. Dagilėlis čirška, gieda 
Užsimiršęs žiemos bėdą. 
Žino jis, kad Pempė Jonas 
Pristatys ir ryt jam duonos 
Na, tai ko gi jam raudot, 
Gali sau linksmai giedot!
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