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Varied i mo
STOVYKLA
Šių metų jūrų skautų ir jūrų 

skaučių buriavimo stovykla — kursai 
jvyks Michigano valstybėje liepos 7- 
14 d. Po šios stovyklos visi jūrų 
skautai vyks j bendrą Čikagos 
skautų stovyklą Rako stovyklavietė
je.

Buriavimo kursus organizuoja 
LSS Brolijos ir Seserijos jūrų skautų- 
čių skyriai. Stovyklos globėja — 
Čikagos jūrų skautininkų-ių „Gran
dis”.

Informacijai ir registracijai 
prašome kreiptis j jūrų skautų-ių 
vienetų vadovus arba j Čikagos 
„Nerijos” tunto tuntininkę j. s. 
Violetą Paulienę: 706-584-5527.

VAD0VU-IU
STOVYKLA

< ’

;; LSS ir LSB praneša, kad 1990
;■ metais „Gintaro” ir „Ąžuolo” 

vadovų,-ių lavinimo mokyklų 
1; stovykla vyks š.m. rugpjūčio 
;• 18-25 dienomis B.S.A. Camp
•; Resolute, Bolton, MA, maž- 
• I daug 15 mylių į rytus nuo Wor- 
1; cester, MA.

LSS „Gintaro” mokyklos va
li dovė vs fili Amanda Mulio- 
;> lienė, 1725 Sherwood Blvd., 
■; Euclid, OH 44117, tel. (216) 
<! 692-0702.
;> LSB „Ąžuolo” mokyklos vado- 
;> vas: vs fil. Kazys Matonis, 2 
11 Jackson Circle, Ocean, NJ 
| 07712, tel. (201) 922-1296.
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SKAUTAS 
MANDAGUS

IR 
RITERIŠKAS.

Mandagumas rodo gerą 
išauklėjimą ir išsiauklėji
mą. Mokslas ir išauklėjimas 
turėtų eiti kartu, deja, ne 
visuomet taip yra. Tuo 
daug žmonių susirūpinę.

Mat, būti mandagiam 
reiškia galvoti apie kitus ir 
gerbti juos, ypač jų jaus
mus.

Kai prašai ir dėkoji, ati
darai vyresniam arba ką 
nors nešančiam duris; kai 
užleidi savo vietą — esi 
mandagus.

Kai atjauti ir padedi se
nesniam ir silpnesniam, esi 
riteriškas.

Kai, eidamas gatve su 
draugais, apsimeti nematąs 
seno kaimyno, kad nereiktų 
sveikintis, esi bailys arba 
niekšas, ne riteris.

Kai šauki ir siauti namie, 
bet maloniai šnekiesi ir pri
sitaikai kitur; kai rėki ant 
savo skautukų, o nuolan
kiausiai kalbiesi su vadovu, 
nssi tikrai mandagus, nes 
mandagumas eina iš šir
dies. Jis žmogaus dalis.

Lietuviškam kaime galė
davai rasti gražios, manda
gios elgsenos: žmonės 
stengdavosi daryti visa, 
kad svečias gerai jaustųsi; 
gerbdavo senus žmones; ne-

klausdavo skaudžių klausi
mų ir nutylėdavo nereika
lingus gandus. Tavo tėveliai 
tikriausia žinos daug pa
vyzdžių.
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SKAUTE
MANDAGI 

IR
KUKLI.

Mandagumas arba jo ne
buvimas ypatingai pastebi
mas mergaitėje.

Kaip mergaitei tinka ma
lonus balsas, švelni išraiška, 
jautrus elgesys kitų atžvil
giu! Kaip gaila, kai ji, tikė
damasi tapti “populiari”, 
šūkauja gatvėje, stumdosi 
krautuvėje, knisasi prekėse 
ir šiurkščiai elgiasi su par
davėjom!

Kaip skaudu, kai net na 
miškiai nesusilaukia pa 
prasčiausio mandagumo, ne 
kalbant jau apie seseriški 
arba dukterišką jautrumą 
Kai ignoruojama tvarka 
padėka pamirštama, viskc 
reikalaujama, kai malonūs 
laiškai mėtomi be atsaky
mo!

Ir kuklumas — ką Skauty- 
bė lietuvaitei apie jį sako: 
kukli skautė....... nesigiria,
bet maloniu elgesiu ir kal
ba, skoningu ir gražiu apsi
rengimu patraukia kitus. 
Ir: tuščia statinė garsiai 
skamba.

Kuklumas labai brangus 
dalykas. Jis parodo, kiek tu 
save gerbi. Kai savęs ne
gerbi, ir kiti nustoja tave 
nuoširdžiai gerbę.

Elkimės taip, kaip norėtu
me, kad kiti su mumis elg
tųsi.

3



KODĖL LIETUVIAI

TAIP ATKAKLIAI 

REIKALAUJA 

LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS

1794 m. prieš rusų okupaciją kartu sukilo Lenkija ir 
Lietuvos Didžioji Kunigaikštija, Lietuvos
kariuomenės generolo Tado Kosciuškos vadovaujama 
(Kosciuška jau buvo pasaulyje pagarsėjęs kaip kovotojas 
už JAV nepriklausomybę 1776 m.) Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenės, kurioms talkino ginkluoti valstiečiai, rusų 
armijos buvo sumuštos.

1795 m. įvyko Lietuvos ir Lenkijos padalijimas tarp 
Austrijos, Prūsijos ir Rusijos, kuriai teko visa Lietuvos 
Didžioji Kunigaikštija su jai priklausiusiomis gudų 
žemėmis. Lietuvoj buvo įvesta rusų administracija, 
kariuomeneė panaikinta, sukilėliai gaudomi ir žiauriai 
baudžiami.

Napoleonas

TODĖL, KAD 
UŽ JĄ KOVOJA

JAU 200 METU!!!

Tadas Kosciuška

1812 m. Napoleonui žygiuojant į Maskvą, su didele
viltimi atgauti nepriklausomybę, įsijungė ir Lietuva, 
sudarė savo vyriausybę ir ulonų pulkus. Napoleono 
žygiui nepavykus, grįžo rusų okupacija su lietuvių 
rusinimu, persekiojimais ir bausmėmis.
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1830 m. Vakarų Europoje Įsiliepsnojus revoliucijoms, 
ugnis apėmė ir Lietuvą. Vėl rusų armija sutriuškino 
Lietuvos sukilėlius. Uždarytas Vilniaus universitetas, 
panaikintas Lietuvos Statutas, uždaryta daug bažnyčių, 
Ijeveik visi vienuolynai, įvesti rusų įstatymai. Sukilėliai 
nubausti, išvežti į Sibirą, Norilsko kasyklų darbams.

Emilija Plateraitė, viena iš sukilimo vadų.

J. Basanavičius skelbia Lietuvos 
nepriklausomybę 1918 m.

1918 m. pirmajam Pasauliniam karui pasibaigus Vasario 
16 d. Lietuva pasiskelbė Nepriklausoma valstybe. 
Leninas mūsų nepriklausomybę pripažino ir 
išsižadėjo mūsų žemių.

1939 m
atiduota

Molotovo-Ribentropo aktu Lietuva buvo 
rusams komunistams.

1863 m vėl rusai lietuvius sukilėlius nugalėjo.
Lietuvių vadai buvo viešai pakarti, šimtai žuvo Sibire. 
Lietuvoje sudeginta daug sodybų, gyventojai išvežti, 
vietoj jų - privežta rusų. UŽDRAUSTA SPAUDA!

Lietuvos gubernatorius Muravjovas karia sukilėlius

1905 m. revoliucija Rusijoje persimetė ir Į Lietuvą. 
Susirinkęs Vilniuje lietuviškas Seimas pareikalavo 
Lietuvai laisvės. Čia ir vėl stipresni rusai nugalėjo. 
Grįžo despotiškas- Rusijos imperijos valdymas, vėl vyko 
lietuvių suėmimai ir trėmimai.

Dr. V. Sruogienė
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tįn pŪRU SZM7ŠS
^ir SKAUTAI™

SVARBESNI EPIZODAI IŠ

ISTŪBIJŪS
III. ANTIKOS PASAULIO 
IRKLINIAI LAIVAI

4. Bendri medinių laivų vystymosi 
bruožai

Beveik lygiagrečiai su nendrinių 
laivų statyba vystėsi ir medinių valčių 
bei laivų konstrukcija. Pradžioje jas 
statė naudodami iš vidaus išdegintų 
medžio kelmą, kurio kraštų 
paaukštinimui, iš viršaus pridėdavo 
vieną, o vėliau ir kelias eiles grubiai 
aptašytų lentų. Bronzos amžiuje 
atsiradus geresniems įrankiams, 
galima buvo geriau, tiksliau medžio 
gabalus apdirbti hr aptašytas lentas 
geriau j pageidaujamą laivo fdrrpą 
sudėti. Ilgainiui, medžio apdirbimo 
technikai tobulėjant, išsivystė ir 
būdinga medžio laivų statybos 
konstrukcija: iš storesnių balkių 
sudedami griaučiai ant kurių 
užkalami plonesnių lentų šonai — 
bortai.

Tų ankstyvųjų laivų varomąja 
jėga buvo irklai ir žmonių raumenys. 
Pradžioje irklais buvo nugenėtos 
šakos', kuriomis, pakrantėmis 
plaukiant, buvo atsistūmiama nuo 
dugno. Išplaukiant j gilesnį vandenį, 

tas ilgas šakas pakeitė trumpesnės, 
prie kurių galo, geresniam vandens 
užgriebimui, buvo pririšamos žievės 

arba plonai nuskelto medžio gabalai. 
Mažėsnės valtys buvo irkluojamos 
trumpais, abiem rankom laikomais 
irklais, irkluotojams sėdint ar klūpant 
valties dugne. Didesnės valtys ir 
laivai buvo irkluojami ilgesniais, 
įdėtais į laivo borte padarytą įdubimą 
ar skylę, irklais, irkluotojams sėdint 
ant suoliuko. Neilgai trukus žmonės 
išmoko pasigaminti tinkamesnius, 
kiekvienai irklavimo paskirčiai irklus, 
juos' išdrožiant iš vieno medžio 
gabalo.

Daugiausia istorinių šaltinių apie 
ankstyvųjų medinių laivų statybą 

Finikiečių prekybinis laivas, 8 šimtmetyje pr. Kr.

buvo rancįama.Egipte, kur išlikę ne 
tik jų atvaizdai šventyklų sienose, bet 
ir piramidėse gerai išsilaikę tų valčių 
modeliai. Sprendžiant pagal tuos 
davinius, ankstyvosios laivininkystės 
pradžia Egipte siekia 5000 metų prieš 
Kristų.

Apie tūkstantį metų vėliau, 
Šiaurės Afrikos pakrantėse ap
sigyvenę Fenikiečiai) (Phoenicians) 
išmokę iš Egiptiečių laivių statybos ir 
laivininkystės, juos dar daugiau 
patobulino. Fenikiečių statybos laivai 
buvo didesni ir dėl ilgesnių balkių 
kyliaij>bei .rėmų konstrukcijai pan
audojimo, stipresni. Kitas, fenikiečių 
laivams būdingas skirtumas buvo 
vairavimo sistema, kuri buvo įtaisyta 
laivo viduje (ne iš lauko, kaip 
fenikiečių.) Tuos laivus varydavo 
pradžioje viena, o paskui ir dviem, 
viena virš kitos, sudėtomis irklų 
eilėmis. Pirmieji, daugiausia prekių 
pervežimui skirti fenikiečių laivai, 
buvo atviru viršumi, kad būtų 
lengviau įvairų krovinį į juos pakrauti 
ir iš jų iškrauti. Tais laivais, jų 
pagerintos konstrukcijos, o taip pat 
ir savo, pagal tuos laikus, aukštai 
išvystyto navigacijos meno dėka, 
fenikiečiai galėdavo atlikti ilgesnes 
keliones. Jie plaukiodavo ne tiktai 
palei Afrikos krantus, bet 
pasiekdavo) ir Viduržemio jūros
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Graikų "biremos” pavyzdys iš 3-čio šimtm. pr. Kr.

šiaurinį krantą bei ten esančias salas, 
tarp kurių jie buvo išvystę netiktai 
gyvą, sau pelningą prekybą, bet buvo 
pradėję statyti ten savo sodybas, o 
vėliau ir miestus.

(* Anglų kalboje yra aiškūs ■, toms 
skirtingoms irklavimo 
priemonėms skirti pavadinimai, 
pav.: Trumpas, abiem rankom 
laikomas irklas yra vadinamas 
’’paddle”, tuo tarpu, kai ilgesnis, 
prie borto įtaisytas arba jo 
prilaikomas, irklas vadinamas 
OAR“. Taip ,pat irklavimo 
veiksmas pirmuoju atveju yra 
’’paddling”, o antruoju — ’’row
ing”. Deja lietuvių kalboje tų 
žodžių trūksta.

5. Graikų ir Romėnų irkliniai 
laivai.

Fenikiečiai savo laivų statybos 
menu, o ypač navigacijos sugebė
jimais, pirmavo ankstyvesniame 
Viduržemio jūros irklinių laivų 
vystymosi perijode. Vėliau juos jau 
pralenkė graikai ir graikų civilizacijos 
pasireiškimus pasisavinę romėnai. 
Tad aukščiausias irklinių laivų 
tobulėjimo ir žydėjimo laikotarpis bei 
jo laimėjimai priklausė jau graikų- 
romėnų kultūros pasauliui. Čia tenka 

vis dėlto pažymėti, kad laivų statybos 
pažanga tarp Viduržemio jūros 
pakraščiuose gyvenančių tautų, kurį 
laiką vystėsi lygiagrečiai, visi tie 
įvairių tautų statyti laivai buvo 
maždaug panašūs ir skyrėsi tiktai jų 
dydžiai bei irklų išdėstymas, kuris 
vėlesniais laikais gavo iš graikų- 
romėnų paimtus pavadinimus. Tais 
pavadinimais buvo nusakoma ne 
tiktai tų laikų laivo tipas, bet ir jo 
dydis, todėl dėl įdomumo vertėtų su 
tais pavadinimais nors 
paviršutiniškai susipažinti. Laivas su 
dviem eilėm irklų bortuose buvo 
vadinamas ’’Birema”, su trim eilėm 
— ’Trirema” ir taip toliau. Čia reikia 
pažymėti, kad didesnių laivų 
pavadinimai, kaip ’’Quadrirema” ar 
’’Quinquerema” nereiškė jau irklų 
eilių skaičiaus, o irkluotojų, vienoje 
vietoje susodinimą. Prie tų 
pavadinimų atskirų varijantų dar 
grįšime, aptardami jų savybes.

Ankstyvoje, graikų-romėnų laivų 
statyboje, kurie buvo vadinami 
galeromis, ilgesnį laiką vyravo 
fenikiečių išvystytas modelis. Tai 
buvo siauras, ilgas, lengvos statybos 
laivas su viena eile irklų kiekvienam 
borte ir nelabai aukštu stiebu vidury
je, prie kurio buvo pritaisoma 
kvadratinės formos burė. Irklų ir tuo 

pačiu irkluotojų skaičius pradžioje 
būdavo įvairus, jį didinant ar maži
nant pagal perkeliamą svorį. Prekių 
pervežimui skirtame laive greitis 
nebuvo labai svarbus, jam užtekdavo 
ir mažesnio irkluotojų skaičiaus, nes 
ilgesniais kelionės tarpais buvo pan
audojama ir burė. Tų laivų statytojai 
pastebėjo, kad laivo greitis priklausė 
nuo irklų, tai yra irkluotojų skaičiaus, 
bet kadangi didesnei įgulai reikėtų ir 
didesnio laivo, kurio jie tais laikais 
dar nepajėgdavo pastatyti, tai jų 
ilgiausias laivas siekė 
ųž pėdų, o plotis apie 12 pėdų. 
Tokiam laivui reikėdavo 25 
irkluotojų, prie kiekvieno borto, iš 
viso 50 žmonių. Nuo to, laive esančių 
irkluotojų skaičiaus sekė ir jo 
graikiškas pavadinimas 
’’Penteconter”. Tais laivais, nor
maliai irkluojant, galima buvo plaukti 
2-3 jūrmylių greičiu į valandą.

Vienos irkluotojų eilės tipo laivai 
gerai tiko anų laikų vandens 
susisiekimui, o ypatingai prekių 
pervežimui, tad ilgesnį laiką jų 
konstrukcija nesikeitė. Didesni 
pakeitimai atsirado, kada juos pradė
jo naudoti karo tikslams.

Karo laivų taktika tais laikais 
buvo nesudėtinga ir rėmėsi priešo 
laivo užėmimu prie jo prisiartinus. 
Abiejų laivų kareiviai, panašiai kaip ir 
žemyne, kovėsi rankiniais ginklais ir 
susidūrimo rezu tatą nulemdavc 
tiktai vienos ar kitos pusės kareivių 
drąsa, bei sugebėjimas tuos ginklus 
valdyti.

Aišku, kad tokios taktikos 
pasėkoje nukentėdavo ne tik 
pralaimėję, bet ir laimėtojai. 
Manevruojant į geresnę, kareivių 
persikėlimui poziciją, dažnai 
užsikabindavo ir lūždavo abiejų laivų 
irklai, tad kartais ir nugalėtojai savo 
apgadintais bei apdaužytais laivais, 
ne visi sėkmingai galėjo į uostą 
sugrįžti. Tą, abiem pusėm nuosto
lingą antikinių laivų kovos taktiką 
pakeitė apie trečią šimtmetį prieš 
Kristų įvestas išradimas, kurį plačiau 
pradėjo naudoti prie naujai statomų 
biremų. Tai buvo, laivams pritaikin-
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Egiptiečių irklinis laivas

tas, miestų arba sienų vartų 
daužymui naudojamasi taranas 
vadinamas „Avino galva” (Ran). Tą 
taraną darydavo iš stipraus, 
dažniausiai ąžuolinio balkio,, kurio 
galą dar metalu apkaustydavo. Ta 
avino galva buvo įtaisoma laivo 
priekyje, po pat vandens paviršiumi. 
Gerai įsibėgėjęs, į priešo bortą, 
nutaikytas laivas su ta avino galva 
pramušdavo palyginti plonomis len
tomis apkaltame borte didelę skylę ir 
paskandindavo priešo laivą pats 
beveik nenukentėdamas. Ši taktika 
kaip tik labai tiko naujai statomoms, 
biremoms,; kurių didesnis greitis ir 
tuo pačiu geresnės manevravimo 
savybės, leido priešo laivus sužaloti, 
savo kareivių įgulos net nepanaudo- 
jant. Tokiais laivais aprūpinti graikų 
miestų kur kas mažesni laivynai, 
galėdavo sėkmingai apsiginti nuo 
fenikiečių ar kitų užpuolikų.

Iš užsilikusių davinių dabar ži
nome, kad biremos ilgis siekė ■ 130 
pėdų ir plotis — 18 pėdų. Joje tilpo 
116 irkluotojų, kurie buvo paskirstyti 
po 31 aukštesnėje sėdynių eilėje prie 
kiekvieno borto ir po 27 žemutinėje 
eilėje. Be jų, laive dar būdavo 14 
kareivių, laivo vadas, du vairininkai ir 
vienas ar du irkluotojų prižiūrėtojai, 
kurie duodavo irklavimo komandas 
ir mušdavo taktą irkluojant.

Irklavimo technika, kuri net ir 
vienoje eilėje sėdintiems irkluoto

jams nebuvo lengva, Biremoje 
pasidarė dar sudėtingesnė. Ten 
reikėdavo mokėti ne tiktai vienodą 
tempą, bet ir irklo judesį išlaikyti, 
kuris turėdavo gana tiksliai derintis 
su kaimyninio irkluotojo judesiais ir 
keistis pagal, kartais labai staigią, 
komandą.

Reikėjo taip pat išmokti tikslių ir 
suderintų irklavimo judesių į 
prižiūrėtojo mušamą taktą, kurio 
skambėjimo tonas ir dažnumas 
nustatydavo irklo patraukimo greitį 
ir jėgą. Viršutinės eilės irkluotojams 
reikėdavo taip pat derintis prie 
apatinės eilės, sekti kad irklai 
neužsikabindami, vienodame 
atstume nuo vienas kito, judėtų. 
Toks tikslus judesių derinimas buvo 

<se» a a
SKAUTIŠKAS GYVENIMAS.

Jums, Berniukai ir Mergaitės, skiriama skau- 
tybė ir duodama progos gyventi gražų skautiš
ką gyvenimą. Skautybėje rasite gyvenimą po 
atviru Viešpaties dangum; joje — skautų-čių 
įžodis ir įstatai ir gerieji darbai — gražiausia 
civilizacijos tradicija; joje susitiksite su ištiki
mais draugais — su medžiais, paukščiais, gėlė
mis, gyvuliais ir žvaigždėmis; joje amžinos pir
mosios pagalbos paslaptys — žmogaus gyvybės 
gelbėtojos; joje — žaidimai ir knygos, stovyk
lavimas ir rankų darbai — smagumas ir vado
vavimas; žinojimas ir atlikimas ir buvimas.

Gyvenk tokį gyvenimą, kad išaugtumei ge
ras pilietis — buk tiesus ir teisingas — stenkis 
ir budėk!

pasiekiamas tiktai per ilgesnį 
mokymosi ir pratimų laiką, todėl geri 
irkluotojai tais laikais buvo labai 
vertinami ir atatinkamai atlyginami, 
nes nuo jų sugebėjimo priklausė ir 
jūros karo žygio bei kovos tarp dviejų 
laivų, laimėjimas. Tuos laikus vaiz
duojančiose dabartinėse kino 
filmose, kaip pav., „Ben Hur”, 
irkluotojai atvaizduojami sukaustyti, 
piktų prižiūrėtojų botagais čaižomi 
vergai. Tikrovėje irkluotojais tuo 
laiku buvo laisvi savo krašto ar 
miestų piliečiai. Tas buvo labai 
svarbu karo laivynuose, kur, ypač 
pavojaus metu, iš irkluotojų buvo 
laukiama didesnio pareigos 
supratimo ir pasiaukojimo, kurio iš 
prievarta sugaudytų vergų negalima 
buvo tikėtis. Tiktai vėliau, anų laikų 
pasaulio laivams vis didėjant ir 
laivynams vis augant, savo krašto 
laisvų piliečių tam darbui pritrūkdavo 
ir juos pakeisdavo vergai bei kaliniai.

Panašiai kaip ir prekybos 
laivuose, karo galerose buvo naudo
jama burės, kurias iškeldavo 
tinkamam vėjui pučiant. Ruošiantis 
kovai, priešui atplaukiant ar prie jo 
artėjant, laivų stiebai, burės ir jų visa 
apranga buvo nuimama ir paliekama 
ant artimiausio kranto. Šiaip kelionė
je, įgulos jėgas taupant, buvo naudo
jama tik viena irkluotojų eilė, duo
dant kitų eilių irkluotojams progą 
atsipūsti, pailsėti.

8
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ŠULINYS Panorėję gerti vandens mes einame į virtuvę ir pasukus tam 
tikrą prietaisą vanduo ima bėgti į stiklinę. Lietuvoje,miestuose 
taip pat būdavo, bet kaimuose vandenį gaudavo iš šulinio. Šuli
nys paprastai būdavo kiekvieno ūkininko kieme. Vieni šuliniai
buvo su svirtimis, kurių pagalba

Šulinys su svirtimi
Svirtis padėdavo lengviau kibirą su 
vandeniu iš šulinio iškelti.

vandens kibirą ištraukdavo iš šuli
nio, o kiti buvo su rentiniai?, ku
riuos sukant semdavo vandenį. 
Šulinius paprastai kasdavo gilius, 
o šonus išklodavo ceme'nto vabz
džiais arba medžio lentomis. Van
duo šulinyje būdavo labai tyras, 
šaltas ir skanus. Daugelis šeimi
ninkių šulinius naudodavo vietoje 
šaldytuvų. Kad pienas vasarą ne- 
surūgtų tai indą su pienu įleisdavo 
į šulinį. Mat giliai šulinyje buvo 
gana šalta.

Šulinys su rentiniu

—Vanduo

Svirties dvišakis 
kamienas

Kibiras vandeniui 
pasemti

Šulinio krantai 
iškloti cementu 
arba medžiu.

12
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vs. Antanas Saulaitis, S.J.

TĖVELIS BUVO SKAUTAS

Stovyklose pastebime, kokie 
būna r - ryšiai tarp. stovyklaujančių 
vaikų ir jų tėvų ar motinų, toje pačioje 
stovykloje einančių pareigas. Vieni 
vaikai ar tėvai nenori kartu su 
savaisiais stovyklauti, kad vieni kitų 
nevaržytų. Kiti kartu stovyklauja: 
vaikai savo motinas vadina nebe 
„Mama”, bet „sese Mama”; kitų 
tėvų ar motinų širdys skauda, kad 
vaikelis, susidraugavęs ir užsiėmęs, 
nebebėga pas tėvą ar mamą taip 
dažnai, kaip namuose; broliai ir sesės 
kalbina tėvą ar motiną stovykloje 
turintį, kad šis kaip nors vadovą 
paveiktų. Mūsų skautavimas per 
dešimtmečius tapo labiau 
šeimyniškas: — jei turi vaikus 
skautuose, eini į komitetą ar kitaip 
padėti. Kartais stovykloje būna trys 
tos pačios šeimos kartos arba kelių 
šeimynos šakų būriai (dėdės, tetos, 
pusbroliai ir pusseserės). O be to, 
visvien kartu skautaudami 
susigiminiuojame, tuos pačius: 
nuotykius išgyvenę ir tuos pačius 
įstatus bei įžodį išpažindami.

Skautybė, mums visiems aišku, 
nėra tik sueigos ar stovyklų dalykas, 
o paties gyvenimo. Gi ir tėvai savo 
vaikus gali skautiškai auklėti, vietoj 
uniformos nešiodami darbinius 
rūbus, išeigines eilutes, sportinę 
aprangą ar naktinius drabužius.

Mano tėvelis skautavo visą 
gyvenimą nuo savo vaikystės ligi 
ilgos ligos prieš mirtį 1989 metais. 
Tikrai niekad nesijautė, kad vienur 
buvo ’’skautavimas”, o kitur 
— i eilinis gyvenimas, i. Sukūręs
šeimos židinį, su skautininke (t. y., 
mūsų „sese mama”), sulaukė dviejų 
skautų vaikų, kurie negimė unifor
muoti, laikosi prie skautiškos 
šeimos.

Norėtųsi pasidalinti įspūdžiais iš 
tokio skautavimo šeimoje ar šeimos 
skautavimo, kad ir kiti galėtų apie 

savo augimą ar vaikų auginimą 
panašiai pamąstyti, pasidžiaugti. 
Skautybė, kaip ir vertybės, tikėjimas, 
tautybė, savigarba ir visa kita, yra 
perduodama pačiu gyvenimu.

Iškyloje, namie, mokykloje

Trys pergyvenimai įves 
tolimesnius pasakojimus apie 
skautišką atmintį ir apie brangias 
žmogiškąsias vertybes. Iš 50 metų 
ryšių su savo tėvu, manau, šie trys 
pavyzdėliai bus būdingiausi.

Labiausiai branginu Velykų 
sekmadienį, kai buvau 15 metų, o 
tėvelis — maždaug tiek, kiek aš 
dabar. Kadangi gyvenome prie 
miško ir su kaimynais ir su skautų 
skiltimi dažnai iškylaudavome. į tą 
patį mišką jau gerai pažįstamais 
takeliais 

mudu su tėveliu, palikę mamą ir 
sesutę namie. Būdamas labai užim
tas ir nuo darbo fabrike nuvargęs, 
kartu per kalnus laipiojo, domėjosi 
visu tuo, kas jaunuoliui gamtoje 
įdomu. Ilgai prie namų gulėjo iš tos 
iškylos parsinešta miške užtikta 
karvės kaukuolė (ir keletas 
nugarkaulio slankstelių, kurie tinka 
kaklaraiščio žiedams). Nieko sau 
nereikalaudamas, mielai ir džiugiai 
praleido kone visą dieną jaunesnio 
žmogaus labui. Geros dalies to 
miško nebėra ir niekada nebebus, 
nes pravedė greitkelį; tėvelio ir tokios 
iškylos nebebus, tačiau tas ramus 
dėmesys lieka ir liks.

Iš vaikystės seniausias skautiškas 
atminimas yra drebanti lova! Pokario 
tremtinių kambarėliuose Vokietijoje 
nebuvo nei vietos, nei baldų. 
Būdamas Lietuvių skautų sąjungos 
pirmijos sekretoriumi, tėvelis 
rašydavo daug raštų. Pasidėdavo 
seną (ir dabar skautiškam archyvui 
atiduotą) „Erikos” rašomą mašinėlę 
ir .’’pyškindavo”' lovos galę, kol 
mažas sūnelis miegodavo. Dabar 
tėvai naudoja siurblį mažyliams 
užmigdyti, nes beveik nėra rašomų 
mašinėlių, o tik tylūs kompiuteriai be 
mušamųjų dalių.

Kadangi gyvenome ir namelis 
tebestovi) prie miško, 15-20 min. 
pėsčiomis nuo autobuso, civilizuotas 
gyvenimas niekad manęs netraukė. 
Apie namus užsiimdamas, gamin
damas rankdarbius, tarnaudamas 
lietuvių ūkyje prie karvių ir šieno, 
žmogus neįpranti iškilmingai rengtis. 
Ir staiga ateina laikas pradėti gim
naziją (devintuosius mokyklos 
metus). Einu pro duris pirmajai 
dienai patogiai apsirengęs, bet 
tėveliai išlydėdami siūlo (neliepia), 
pasirišti kaklaraištį. Niekaip nesinori 
dėtis, bet pagaliau sutinku irpasirišu. 
Nukeliavęs į mokslo pradžios 
pamaldas pamatau ir sužinau, kad 
toje gimnazijoje privaloma kaklaraištį 
ryšėti. Dar vienas įrodymas, kad 
tėveliai kartais žino, kas vaikams 
geriausia ir kas gali išgelbėti iš didelių 
nemalonumų!

Į
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Mūsų namelis ir iškylose išvaikščioti 
kalnai Waterburio, Conn. 
apylinkėse

Tikiu, jie ir lietuviams skautams 
brangūs — dalis mūsų lietuviškos 
skautiškos atminties (t. y., kultūros).

Kartą Brazilijos užkampyje teko 
šv. Kazimiero parapijos vardu 
lietuvių šeimas lankyti, ir vienas 70 m. 
vyras pasisiūlė atiduoti maždaug 
1920-1 m. Šiaulių skautų laikraštėlį, 
spausdintą hektografu ‘ (mėlynai 
spirito aparatu). Pasirodo, jie kartu 
su tėveliu stovyklaudavo Palangoje ir 
kitur su garsiuoju Šiaulių tuntu 
(kuriame gimė „Skautų aidas”, daina 
..Ėio skautai į stovyklą” ir t. t.). 

„prikimšta”. Jiems nuraminti vis 
tenka papasakoti atminimą apie 
pirmąją skautų ir skaučių vadovų 
stovyklą Karmėlavoje. Jeigu dabar 
jauniems vadovams atrodo sunku iš 
krautuvėje pirkto maisto laiku 
valgius paruošti, kaip gi buvo tada, 
kai kiekviena skiltis gavo gyvą vištą 
vakarienei? Žinoma, vieni papjovė, 
nupešė, išvalė, iškepė ir suvalgė (kaip 
mes kiekviename lauže „valgome” 
nelaimingąją pelėdą). Bet kito 
skiltys pagailėjo vargšės vištos ir 
paleido. O gal kartais išvirė „vištos

Skautiškoji atmintis apie Lietuvą.

Kiekviena sveika šeima perduoda 
iš kartos į kartą savo bendrą ir jai 
būdingą latmintj, kurią tautos 
atveju vadiname kultūra. Vietoj 
pasakoti apie mūsų šeimoje keistą 
tetą, kuri persirengdama 
uždengdavo ant sienos kabančių 
kompozitorių paveikslus, ar apie 
prosenelio brolį, kuris vakare 
guldydamas vaikus papūsdavo 
vaikui j kaktą ir pabučiuodavo žvakę, 
paminėsiu tik skautiškus dalykus, 
kurie mūsų šeimoje buvo brangūs.

Velykų iškylos radinys

Antanas ir Ona Saulaičiai susitiko 
per "Skautų Aidų” (1936 m.)

Žinoma, parašysiu tėveliui, kad 
sutikau buvusį jo draugovės skautą, 
bet kaip būtų malonu šiam tolimam 
lietuviui pasakyti, kad vaikystėje 
buvau apie jį iš tėvelio girdėjęs! Ir 
staiga p. Banaitis užsimena apie savo 
brolį skautą, Šiaulių tunte žinomą, 
kaip „žmogus be kaulų”. Gerai 
atsimenu vaikystėje girdėtą pasako
jimą apie nepaprastą gimnastikos ir 
mankštos specialistą. Tas skautiško 
nuotykio siūlelis susirišo po 50 metų!

Gintaro vadovių mokyklos ir 
Ąžuolo mokyklos kursantai teisingai 
jaučia, kad jų stovyklinė programa 
yra labai kieta, sudėtinga, 

šešėlio” sriubą, kaip mes kartais 
sakome, kai sriuba labai skysta?

Du šefai ir skudučiai.

Lietuvos skautai nuo 1924 m. 
dalyvauja pasaulinėse skautų 
stovyklose — džiamborėse. Po karo 
išsisklaidžius į JAV, Kanadą, 
Australiją ir kitus kraštus negalėjo 
oficialiai dalyvauti, bet ligi šiol 
kiekvienoje džiamborėje (už metų 
vyksta 16-toji Korėjoje) buvo lietuvių 
skautų kurios nors kitos sąjungos 
grupėje ar bent lankytojų tarpe.

Mūsų šeimoje garsiausia džiam- 
borė yra 1933 metų Vengrijoje, 
kurios Lietuvos skautų grupei 
vadovavo tėvelis. Daug apie tą
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Rankų darbu užsidirbtais pinigais 
buvo perkamos knygos, kurių pilni 
namai 

sąskrydį atsimenu, nors dar nebuvau 
gimęs. Lietuviai skautai nėra pėsti, jei 
kas taip būtų manęs. Į sostinės 
Budapešto stotį įvažiuoja traukinys 
su Lietuvos atstovais. Šie skautukai 
išlipa ir skudučiais bei kitais lietuvių 
liaudies instrumentais pagrojo 
Vengrijos ir Lietuvos himnus! Ar 
reikėtų stebėtis, kad tokia žinia buvo 
pirmajame laikraščio puslapyje? Ar 
kad didmiesčio stotyje esantys 
žmonės, kaip sakoma, kėlė ovacijas?

Toje stovykloje dalyvavo garsusis 
Vengrijos skautų'šefas Teleki, ir viso 
pasaulio skautai nuo tų laikų žino 
garsiąją baltojo elnio legendą, sim
bolizuojančią drąsiuosius vengrus. 
Dalyvavo ir pasaulio skautų šefas 
Baden-Powellis, tais pačiais metais 
lankęsis Lietuvoje.

Kai skaučių šefė Olave Baden- 
Powell aprašė anglų skautų bei 
skaučių kelionę pro Baltijos skautus, 
jai labai didelį įspūdį padarė, kai 1933 
m. ska tiškoje stovykloje Palangos 
pajūryje lietuvaitės skautės nešiojo 
tautinius rūbus su skautišku 
kaklaraiščiu. Šį vaizdą ir šiandien 
galime matyti filmutėje, kurią vienas 
škotas išsaugojo.

Ir skudučiai ir tautiniai rūbai labai 
daug pasako apie Lietuvos skautų 
dvasią ir jų supratimą .apie savo 
tautybę ir kraštą. Ligi šios dienos 
penkių skudutininkų vienetas, net ir 

sovietų cenzūruotose knygose, 
vadinamas „skautų būreliu”. Jeigu 
per tautinių šokių šventę (išeivijoje) 
pažiūrėsime į eisenose grupes 
vedančius asmenis, didesnė dalis yra 
skautininkės ir skautininkai. Ir, kaip 
rašo Petras Jurgėla „Lietuviškoje 
skautijoje”, skautų tradicija nuo pat 
pradžių yra pastatyti lietuvišką 
kryžių stovykloje.

Dabar tenka užsiminti, nes 
paaiškinti būtų perilga. Lietuva buvo 
žemės ūkio kraštas, dauguma 
žmonių buvo kaimiečiai. 
Nepriklausomybės metais tarp karų 
žmonės kraustėsi į miestą ir ėmėsi 
nekaimietiškų amatų bei profesijų. 
Tas labai gražu ir reikalinga, kai

Visa šeima užsiėmusi. (1949 m.) 
Augsburge, Vokietijoje)

kraštas modernėja. Kaip kartais 
vaikai į savo tėvus žiūri kaip į 
atsilikusius, nesuprantančius 
gyvenimo, senoviškus, taip staiga į 
miestą pakliuvę žmonės kartais 
niekina tai, iš kur yra kilę. Taip ir 
Lietuvos miesčionys kartais vengė ir 
nesmagiai žiūrėjo į „kaimo” dalykus 
— tuos keistus instrumentus, keistus 
rūbus, keistas pramogas.

Kai sesė Kotryna Marijošienė 
grįžo iš užsienio tautinių šokių 
šventės, kurioje Lietuva laimėjo 
aukso premiją, staiga lietuviai 

didžiavosi savo tautiniais šokiais — 
ligi dabar. Kai skautukai iš, Vengrijos 
sugrįžo, plito susidomėjimas 
tradiciniais instrumentais, muzika. 
Skautiškoji dvasia nujautė, kas tikrai 
lietuviška, ir kas yra tik paviršutinis 
pamėgdžiojimas. Nesigėdydami 
mokomės austi, margučių, 
šiaudinukų ir viso kito mūsų 
stovyklose, sueigose.

Dar liko trumpa užuomina apie 
antrąjį šefą, Lietuvos respublikos 
prezidentą Antaną Smetoną. 1930 
m. Lietuvoje buvo įvestas įstatymas 
kaip JAV ir kitose šalyse, kad tegali 
būti viena skautų sąjunga — 
maždaug, kad skautiška organizacija 
turi apsaugotas teises arba

’’copyright”. Tuo tarpu politinės 
partijos stengėsi auklėti jaunuomenę 
ar pritraukti jau suburtą jaunuomenę 
(skautai buvo didžiausia vaikų bei 
jaunimo organizacija Lietuvoje) kaip 
savo politinei partijai prieauglį. Kai 
kurie šį valstybės įstatymą suprato 
kaip skautų pririšimą prie 
valdančiosios tautininkų partijos, ir 
kartais labai žiauriai su skautukais 
pasielgė. Tėvelis kelis kart buvo pas 
prez. Smetoną šiuo reikalu — 
užtikrinti, kad skautų sąjūdis yra 
nepolitinis (partijų prasme), ir kad 
turi turėti teisę savarankiškai 
jaunimą auklėti. Žinoma, Pasaulinis
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skautų biuras Lietuvą pripažino 
pilnateise nare kaip tik dėl to, kad 
LSS buvo savarankiška, 
nepriklausoma ir nepolitinė (partijų 
prasme) visą tą laiką nuo įstojijno 
1924 ligi uždarymo 1940 m.

Dėl to 19304940 dešimtmečio 
liko daug skaudulių. Kai kurie 
„katalikai” ar „krikščionys” manė, 
kad skautai yra netikintys arba bent 
nereligingi. Kiti užmiršo, kad LSS 
nariais buvo visų tikybų vaikai ir 
jaunuoliai. Vienu žodžiu, ilgą laiką 
santykius, pvz. tarp skautų ir 
ateitininkų, nuodijo tokie 
nesusipratimai. Jeigu skautai būtų 
buvę kurios nors politinės partijos 
(valdančių įąutininkų) įrankis, Tarp
tautinis biMas būtų pripažinimą 
atšaukęs.

Ir kasdienės vertybės

Jokia lietuvių išeivijos istorijos 
knyga nepripažins, kad šių eilučių 
autorius būtų buvęs kuria nors 
prasme Lietuvių Bendruomenės 
steigėjų tarpe. Mūsų motina nuo 
vaikystės vargo širdimi, tad namuose 
susirinkus LB pareigūnams, kuriems 
tėvelis sekretoriavo, kas nors 
turėdavo pietus išvirti JAV LB LOK 
(laikinojo organizacinio komiteto) 
nariams. . .' Be visų skautiškų, 
šeimos, darbo) ir kitų užsiėmimų, 
tėvelis suprato ir pagal tai dirbo — 
siekti to, kas lietuvius jungia. Šian
dien siunčiu laišką žmogui už poros 
gatvių, nes „neturiu laiko” nunešti 
raštą. Prieš 40 m. užsidėdavau 
kuprinėlę ir eidavau, nešiodamas LB 
aplinkraščius po visą Waterburio 
miestą (tuometinio Kauno dydžio).

Tik vėliau išmokau kitą pamoką 
apie knygos, mokslo, skaitybos 
svarbą. Mūsų šeima gyveno kukliai. 
Maistą pirkdavome šeštadienį, o 
antradienį šaldytuve jau nebebūdavo 
sviesto — ligi kitos pirkinių dienos. 
Bet: visada užteko tėvelių (ir nuo 12 
m. ūkyje ar vaistinėje užsidirbtų) 
pinigų knygai. Namai pilni iš Lietuvos 
atvežtom, per karą išsaugotom 

lituanistinėm knygom, o vėliau — 
tėvelio artimųjų iš Lietuvos at
siųstomis knygomis, žurnalais, 
Lietuvos vaizdeliais. Turėjome net

tiek knygų, kad atskirai ap- 
draudėme!

Daug tėvų ir motinų šiandien 
svarsto, kaip vaikus auklėti, kai) abu 
dirba. Mūsų tėvai abu dirbo visą 
laiką. Kai buvom maži, palikti 
namuose vieni, mušdavau savo 
sesutę, kad ši neverktų, kol tėveliai iš 
darbo vėlai grįš. Nors to bendro 
šeimos laiko galėjo būti daug mažiau 
negu šeimoje, kurioje motina nedirba 
arba namuose yra močiutė ar senelis. 
Mūsų laikas kartu buvo ypatingas. 
Jokio tėvų trūkumo — jų meilės, 
dėmesio, rūpesčio — niekad ne - 
jautėme. Išnaudoti laiką ir progą, 
kuriuos turime, liko ir šeimos tradici
ja. Ligi motinos ir tėvo mirties vieni 
kitiems iš namų išėję kasdien 
rašydavome laišką, o iš kelionių 
parveždavome kokį niekniekį len
tynėlei užpildyti. Ir, žinoma, kiek
vieną džiunglėse, dykumoje ar kokio
je šalyje rastą paukščio plunksną.

(Bus daugiau)

TĖVO NAMUOSE

Tavo lazda, kėdė, lova, drabužiai; 
tavo stalas, rašikliai, laiškai, knygos; 
tavo mintys, svajonės 
liko čia, tavo namuose 
tarp medžių ir kalnų, 
žemiau dangaus, 
laiminusio tave.

Parinkai sekmadienio rytą 
mūsų pasakai baigtis, 
mūsų meilei keltis 
kitur.

Už namo, kur sėdėdavai, 
prie bičių, kur stebėdavai, 
bedugnė, kurią peržengti 
ruošiamės.

Be tavo balso, žvilgsnio, 
be tavo rankos prisilietimo 
žemė kita.

Vėsūs ir ramūs 
tėvo namai 
glaudžia mus. Marytė

4
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SVAJONIŲ KELIAIS

Pasibaigė laužas. Pamažu grįž
tame į savo palapines. Dainos ir 
juokas tebeaidi mumyse.

O, kad laikas nebėgtų taip grei
tai! Kad būtų dar daug tokių die
nų gamtoje, tarp draugų...

Gūlamės, bet miegas dar nei
ma. Svajonės neduoda miegoti, ir 
žvilgsnis veržiasi pro atlenktas 
palapinės brezentines duris.

Vasaros žavingame danguje 
mirksi žvaigždės. Viena, dvi, trys’ 
didesnės, šviesesnės, ir daugybė 
mažų. Kur nors tikriausiai yra 
pats mėnulis, žibančių avelių ga
nytojas.

Mintys pakyla, ir ilgesys siekia 
dangaus, žvaigždžių, tolimų erd
vių, toli nuo viso, kas mums sun
ku ar nemalonu šioje žemėje. Ro
dos, ten, šviečiančioje žvaigždu
tėje, būtume amžinai laimingi.

Mieloji sese, juk pamirštame, 
kad jau gyvename žvaigždėje, 
žibančiame dangaus kūne.

Ši mūsų žemė, drauge su 8 pla
netomis ir daugybe mažesnių 
žvaigždžių, keliauja aplink saulę. 
Ji sukasi aplink savo ašį, keliau
ja savo orbita, ir visa saulės sis
tema veržiasi per erdves žvaigž
dės Vegos kryptimi. Taigi, ramiai 
gulėdama savo stovyklinėje lovo
je, keliauji trimis būdais neišsi- 
vaizduojamu greičiu.

Yra spėjama, kad žemė, kaip 
ir kitos saulės sistemos kūnai, 
yra pačios saulės dalelytės, nu
trupėjusias kažkokiu jos skilimo 
metu. Reikia tik truputį įsigilinti 
į knygas apie dangų ir žemę, ir 
negali atsistebėti išgirstais daly
kais. O kiek jų dar visai nežino
mų!

Astronautai, keliaudami apie 
žemę ir paskui grįžę į ją, pasa
koja, kad žemės rutulys be galo 
gražus iš tolo, kad aušra pasa
kiška. Ir moteris, keliavusi lėktu
vu ir paklausta, kas iš oro atrodė 
gražiausia, atsakė: "Saulėtekis li
ko visiems neužmirštamas. Net 
vyrai nesivaržė susižavėjimo aša
rų".

Keliaujame nuostabia žvaigžde 
— žeme, iš kurios kasdien matyti 
saulėtekis, tik vieną kartą. Būda
WWWWWWWWWWWWWiSMWWWWVWWWWWWWWWV'

13

mi žvaigždės laikini gyventojai 
turėtume stengtis padaryti ją ma
lonia susitikimo vieta su kitais.

Vyresnioji skautė žino, kaip iš
tiesti ranką kitiems, kaip gerbti 
ir pripažinti kitus, kaip apsaugo
ti gamtą jai ir kitiems duotą, kaip 
siekti idealų ir nesikeičiančių ver
tybių. Ji panaudoja jai duotus ga
bumus, kad jos gyvenimas būtų 
pilnas ir laimingas.

Jai rūpi, kad ši žemė, mūsų že
mė, mūsų žvaigždė, imtų labiau 
šviesti iš vidaus.

Yra žmonių, bandančių atspėti 
savo ateitį iš žvaigždžių — o mes 
bandykime savo pastangomis 
siekti kilnesnio gyvenimo mūsų 
žvaigždėje. Sesė Mirga
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AMERIKIEČIŲ skautų sąjunga 

pranešė duomenis iš mokslinės 
studijos apie mokyklų bei univer
sitetų draugijose vadovaujančius 
asmenis (visi skaičiai nuošimčiais): 
skautais buvo — ketvirtokų klasės 
prezidentų 89%, trečiokų — 80%, 
mokyklų leidinių administratorių 
75%, studentų tarybų pirmininkų 
85%, mokyklų laikraščių redaktorių 
88%, metraščių 77%, krepšinio ko
mandų kapitonų 64%. JAV 
skautuose nariais buvo (vėl 
nuošimčiais): 64% aviacijos 
akademiją baigusių, 58% West Point 
karininkų mokyklos, 70% Annapolio 
laivyno, 72% Rhodes mokslininkai, 
85% FBI tarnautojų, 26 iš 29 JAV 
astronautų.

Taip pat apskaičiuota, kiek iš 100 
skautų ką atliks ar pasieks: retas 
.atsiras jaunuolių teisme, 12 pirmą 
kartą su bažnyčia susipažins per 
skautus, 5 įgys religinius ženklus- 
specialybęs, 1 taps dvasininku (dėl 
skautiškų ryšių), 18 išvystys 
pomėgius visam gyvenimui, 8 atras 
savo gyvenimo pašaukimą per 
skautus, 1 išgelbės kito gyvybę 
skautiška patirtimi ir 1 išgelbės savo 
gyvybę, 2 pasieks Erelio laipsnį 
(aukščiausiąjį skautišką patyrimo 
ženklą), 17 vėliau taps vadovais 
skautų sąjungoje.

FUND
PASAULIO skautų fondas šiais 

metais paskelbė 52 naujus projektus 
20-tyje šalių. Projektai labai reikalingi 
skautų sąjungose ir paprastai yra: 
alfabetizacijos, maisto gamybos, 
amatų mokymo, gamtos apsaugos, 
sveikatingumo ar luošųjų skautų 
projektai. Lėšos telkiamos iš skautų 
sąjungų, atskirų skautų ir skautų 
draugų.

RAŠTINGUMO metai jau 
prasidėjo! Jungtinės tautos 1990 
metus paskelbė Tarptautiniais 
raštingumo metais, kuriais 
skatinama mokyti ir mokytis skaityti 
ir skaičiuoti. Neraštingas žmogus 
negali užpildyti anketos, savo 
vaikams paskaityti, negali 
pasinaudoti telefono knyga, negali 
gauti vairavimo leidimo, sunkiai 
apsiperka, nepaskaito reikalingų 

nurodymų, negali tęsti mokslo, 
daryti pažangą savo profesijoje ar 
amate. Padėdami kitiems išmokti 
skaityti,1 rašyti, skautai ir skautės 
patys lavinasi. Tarp skautiškų pro
jektų yra: rašyti ir skaityti 
besimokančių būreliai, kaimo 
knygynėliai, kreidos ir lentų gamyba, 
klasių baldų gamyba, plakatai apie 
raštingumą, lėšų telkimas, vaikų 
priežiūra raštingumo pamokas 
lankančioms . motinoms, rinkti 
knygas ar žurnalus ar sąsiuvinius, 
mokyti krašto kalbos.

SKAUTŲ VYČIŲ pasaulinis 
sąskridis „Moot” kviečiamas 
Melbourne, Australijoje nuo 1990 
gruodžio 28 ligi sausio 9 Gilwellio 
Parke, kur 1978 m. įvyko Lietuvių 
skautų sąjungos Tautinė stovykla. 
Tai aštuntasis ,Moot,. Pirmasis prieš 
30 m. irgi buvo Australijoje. Per tą 
laiką buvo daug vietinių bei sričių 
skautų vyčių sąskrydžių. Dalyvauja 
skautai tarp 18 m. ir 25 m. amžiaus 
(pasaulinės džiamborės yra 14-18 m. 
skautams.) Sąskrydžio tema 
„Skautauti į 2000-tuosius metus”. 
Užsiėmimų bus įvairiausių: sur-
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fingas, laiveliai, buriavimas, plaustai, 
baidarės, nardymas, iškylos, golfas, 
raitelių sportai, dviračiai, kalnų 
lipimas, urvų tyrinėjimas, skraidės ir 
t. t., bet svarbiausia dalis — bus 
Pasaulinis jaunimo forumas, kuriame 
įvairių šalių, tikybų, kultūrų ir 

pažiūrų, skautai galės aptarti savo 
ir savo kraštų jaunimo reikalus bei 
ištirti, kaip skautybė gali prisidėti 
vystant bendruomenės • ir ugdant 
taiką pasaulyje.

SKAUTAI ATGYJA Lenkijoje, 
Čekoslovakijoje, Jugoslavijoje ir net 
Sovietų Sąjungos dalyse. Neseniai 
Anglijos skautų sąjungos delegacija 
buvo pakviesta kalbėtis su sovietinės 
jaunimo organizacijos vadovais. 
Vasario mėn. Europos skautų įstaiga 
surengė pasitarimą su sąjungomis, 
kurių sienos liečia rytines Europos 
šalis, kad pasidalinus žiniomis ir 

suderinus veiklą. Atgimimas Rytų 
Europoje įrašytas į 32-tos Pasaulio 
skautų konferencijos programą 
Paryžiuje 1990 liepos mėn. Tarp
tautinis skautų biuras tikisi, kad 
skautavimas vystysis ir kad seniau 
pasaulinės skautų šeimos narės vėl 
oficialiai įsijungs į skautų pasaulinę 
organizaciją, kuriai priklauso 150 
kraštų ir 16 milijonų skautų.

AFGHANISTAN ALGERIA ARGENTINA ARMENIAN SCOUTS
LUOŠŲJŲ SKAUTŲ vienetai 

visur pasaulyje plinta, pvz. Bostone 
amerikiečių skautų vienetų aštun
tadalis yra aklųjų mokyklose, luošųjų 
grupėse. Stovyklavietės ir žaidimų 
vietos pritaikomos visokių poreikių 
vaikams bei jaunimui, o ir sveiki 
skautai išmoksta naudoti aklųjų 
abėcėlę, telefonus, įrangas.

AUSTRALIA AUSTRIA BAHAMAS

PASAULINIS SKAUTŲ 
BIURAS Šveicarijoje pasamdė du 
tyrinėtojus tyrinėti tokius 
visuomenės reikalus, kurių spren
dimuose gali pasitarnauti skautai 
visame pasaulyje, pvz., šeimų įtakos 
silpnėjimas, teigiamų pavyzdžių 
jaunimui vystymas, jaunimo nedar
bingumas, jaunimo vaidmuo 
visuomenėje, vertybės ir troškimai, 
aplinkos ir gamtos naikinimas.

KOSTA RIKOS skautai 
automobilių vairuotojams dąlind 
šiukšlių maišelius, kad atmatas par
sivežtų namo nešiukšlinę pakelės.

RYTŲ EUROPOJE -atgyja 
skautai, rašo „Pasaulio skautų ži
nios. Vengrijoje skautai jau įteisinti. 
Jau yra apie 100 vienetų po 40 metų 
be skautų, be spaudos, vadovų 
lavinimo, organizacijos ir reikmenų.

BANGLADESH

BELGIUM
F.O.S.

BARBADOS BELGIUM
F EE.

BELGIUM
F.S.C.

BELGIUM
G.S.B.

bi I.G1UM
V.V.K.S.

BENIN
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LIETUVOS DARŽELIU GĖLĖS

Narcizai

’ ■ n“~

TimasVilkdalgis

S

Alyva

Floksas Liepsna
Lubinas >Lelijos,

Gladiolai, kardeliai ChrizantemaBurbuliai bumbolai Našlaitė

Gludučiiai, pakalnutės, 
konvalijos

Fuksija
.Tulpė

Bijūnas

Aguona

S . - -  -
TXT UPĖS

Raudonos, margos, gelsvos, baltas 
pražydo tulpės visos kartu, 
vėliavos iš žolių iškeltos 
raudonos, margos, gelsvos, baltos...

Kad nebegrįžtų naktys šaltos 
ir .pievų kruša neužbartų, 
raudonos, margos, gelsvos, baltos 
pražydo tulpės visos kantu.

žiūrim — krinta patylomis 
Obelų žiedai.
Plaštakėlėmis baltomis, 
žiūrim — krinta patylomis. 
Rodos, sniego atkarpomis 
snigo tik andai, — 
žiūrim — krinta patylomis 
obelų žiedai.

Kazys Binkis

enovės lietuvių manymu, kiekvienas 
daiktas, ypač gyvieji padarai ir naminiai 
gyvuliai, turėjo savo dvasios globėją. Jie 
garbino rūstųjį baudėją Perkūną, gyvąją 
žemės dvasią Žemynėlę, laukų globėją 
Lauksargį, įvairias namų ir miškų dva
sias — medines, krūmines, ežerines. Jie 
tikėjo kaukus, aitvarus, kurie žmonėms 
neša laimę ar nepasisekimą, laumes, ku
rios visur žmogų sekiojančios ir padedan

16

varpeliai

čios jam jo darbuose arba jam kenken- 
čios. Jie garbino saulę, kuri duoda gyvy
bę ir šilumą, garbino mėnulį, žvaigždes, 
šventomis vadinamas upes, kalnus, kai 
kuriuos didelius akmenis, medžius, laikė 
šventais kai kuriuos gyvulius, kaip antai 
taurą, žaltį ir kitus.

V. Daugirdaitė-Sruogienė
„Lietuvos istorija“

LIETUVOS
NACtON.V i NĖ
M MA . ..... ■
BIE IOT. KA i
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didžioji seinvi
Balandžio 4-tos dienos Vašingtone.

1990 metais kovo mėn. 11-tą 
dieną Lietuva po )50 metų rusų 
okupacijos paskelbė
nepriklausomybę. JAV — laisvės ir 
apsisprendimo simbolis, bet 
nepripažįsta Lietuvos 
nepril-.l ..csomybės. Mes, Amerikos 
lietuviai, pritariame savo brolių 
laisvės šauksmui ir nutariame 
paveikti Amerikos vyriausybę, o taip 
pat išreikšti ir savo protestus prieš 
rusus.

Balandžio 4-tą dieną iš Čikagos ir 
Lemento išvažiuoja 6-autobusai 
lietuvių į Vašingtoną. Kaip geriau 
galima paveikti Amerikos 
vyriausybę, jeigu ne priekyje pačių 
Baltųjų Rūmų?

Autobusuose snaudė jauni ir 
seni. Ilgą 15-kos valandų kelionę 
praleidome dainuodami, valgydami, 
juokaudami ir pagaliau miegodami. 
Vašingtone atsiradome 2-valandas 
pavėluotai, demonstracija buvo jau 
prasidėjusi. Pavardę,'tingėdami išlipti 
iš autobusų, pastebėjome minią 
žmonių ant šaligatvio, Baltųjų Rūmų 
priekyje. Oras buvo gana vėsokas ir 
lietingas, užsidėję lietpalčius ir 
pirštines mes, čikagiečiai, en- 
tuzijastiškai nešėme dideles vėliavas 
ir plakatus su įvairiais užrašais. Su 
jais nužygiavome susitikti ir 
demonstruoti su kitais lietuviais.

Demonstracijose dalyvavo mišri 
grupė žmonių — ne tik senukai ir 
jauni politikieriai, bet buvo ir mažų 
vaikiukų su vėliavomis ir nepaprastai 
daug jaunimo ir iš kitų Amerikos 
valstybių: Penn, MI, Wash, ir t. t. 
Susitikome su senais draugais ir su 
jais šaukėm:

’’What do we want?” 
Freejdom!

’’When do we want it?” 
Now!

Visi sušlapę nuo lietaus, užkimę, 
sustoję, susikabinome rankomis 
sugiedojom Lietuvos himną. Grupė 
jaunimo su vėliavomis rankose 
bėgiojo aplink parką anapus gatvės. 
Aš pastebėjau, kad Baltieji Rūmai 
nėra tokie dideli.

Po kiek laiko, visi užkimę 
čikagiečiai lipome į autobusus, 
pasiruošę susitikti su senatoriais ir 
kongresmanais. Susiskirstėme į 
grupes prie Kapitolijaus pastato ir 
pradėjome savo misijas.

Aš su savo grupe nuėjau į 
’’Dirkson building” susitikti su Illinois 
senatorium Paul Simon). Mums 
buvo pasakyta, kad su juo 
neįmanoma susitikti, bet galima 
pasitarti su jo ’liaison”. Mes stovė
jome koridoriuje ir laukėme su kuo 
nors pasišnekėti Lietuvos reikalu. 
Pagaliau atvyko Simono ’’liaison”, 
kuris aiškino, kad Senatorius planuo
ja Kongreso susirinkime paraginti 
prez. Bushą, kad jis ką nors padarytų 
apie situaciją Lietuvoje. Buvo 
pasakyta, kad daugelis kongreso 
narių nekantrauja belaukdami 
kokios nors Busho akcijos, ir kad jie 
bandys kuo daugiau paveikti spaudą, 
prez. Bushą ir jo administraciją, 
žinodami kad Lietuvai reikia 
pagalbos. Prieš baigiant, ’liaison” 
mums paaiškino, kad Senatorius 
Paul Simon netrukus turėtų išeiti į 
koridorių, eidamas į susirinkimą. 
Mes, norėdami dar ryškiau 

vyriausybę paveikti, nutarėme, kad 
jo palaul^me. Netrukus jis jš^jo į. 
koridorių ir mes pradėjome jį „bom
barduoti” klausimais ir komentarais 
anglų ir lietuvių kalbomis. Jis 
nusišypsojęs atsakė tuo pačiu būdu, 
kaip jo ’’liaison”. Taip pat senatorius 
išreiškė nusistebėjimą ir padėką, kad 
mes taip rūpinamės ir kad mums 
Lietuvos nepriklausomybė yra labai 
svarbi. Deja, reikėjo baigti pokalbius, 
nes jis skubėjo į susirinkimą. 
Senatorius pataisęs „šlipsiuką”, ap
sisuko eiti, prieš tai paaiškinęs, kad jo 
susirinkimas yra su Čikagos majoru 
Richard Daley.

Pasižiūrėjau į drauges ir pastebė
jau, kad jų akys sužibėjo, kaip turbūt 
ir mano. Mes visos sekėme paskui 
senatorių. Matėme, kaip jis įėjo į 
kambarį su Čikagos majoru ir antru 
Illinois senatorium Alen Dixon. 
Belaukdami jų išeinant pastebėjome, 
kad aplink mus susirinko grupė 
žurnalistų ir reporterių su video 
kameromis — keli iš jų buvo iš 
televizijos stočių. Mes aiškiai 
skyrėmės nuo jų — jie visi buvo labai 
gražiai apsirengę, profesionalai, o 
mes su šlapiais plaukais ir drabužiais, 
su nupieštais ant veidų vyčiais ir 
Gedimino stulpais su veido dažais. 
Mes prie jų atrodėme kaip kokie nors 
juokdariai — bet deja, nei vienas 
žmogus dirbąs tame pastate 
nepaklausė mūsų, kas mes tokie 
esame.

Pasibaigė senatoriaus ir majoro 
susirinkimas. Jie išsiskyrė, o mes su 
žurnalistais bėgome paskui majorą. 
Viena draugė truputį drąsesnė už 
kitas sušuko:

”To change the subjekt, Major 
Daley, what about the situation in 
Lithuania?”.

Majoras, lipdamas į elevatorių, 
atsakė:

’’Well, there was a rally in 
Chicago'on Friday. .

Elevatoriaus durys užsidarė ir jo 
daugiau .nebematėme. Įdomu, kad 
niekas mūsų nesustabdė. Ne melas,
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kad Amerikoje galima laisvai išreikšti 
mintis!

Aš jaučiau, kad kalbėjimas su 
senatorium ir majoru — tai nemažas 
atsiekimas. Yra proga paprastam 
piliečiui turėti daugiau įtakos 
valdžiai. Išėjusios visos nubėgome 
prie autobusų, kurie vėl vėlavo. 
Greitai nubėgome prie ’’Supreme 
Court” pastato ir nutraukėm kelias 
nuotraukas, bestovėdamos ant 
laiptų su didelėm lietuviškom 
vėliavom. Vos tik nebuvom vieno 
’’Security guard” išbartos, laimė kad 
kaip tik tuo momentu atvyko 
autobusas, kitaip jis būtų mus 
pagavęs.

Saulutė truputį aiškiau ir šilčiau 
švietė kai pasiekėm rusų ambasadą. 
Čia buvo daugiau žmonių susirinkę, 
negu prie Baltųjų Rūmų. Dangiškas 
chaosas! Oras skambėjo mūsų 
šauksmais ir šūkiais, ore plevėsavo 
daugybė labai didelių vėliavų. Per abi 
gatvės puses žmonės žygiavo, 

protestavo. Policija užtvėrė šaligatvį 
ir aš pradėjau svajoti, kad būtų tikra 
garbė būti areštuotai beprotestuo- 
jant už Lietuvos laisvę, bet, deja, 
nedrįsau peržengti policijos liniją ir 
bėgti per gatvę. Lenkų ambasados 
pastatas skersai gatvės — jų 
„Solidarnošc” vėliava buvo nuleista 
ir lietuviška vėliava pakelta jos 
vietoje. Rusų ambasados rūmuose 
nesimatė jokios gyvybės. Aš irgi 
neišeičiau iš rūmų, jeigu, žmonės 
nepaprastai garsiai ir nelabai man
dagiai šūkauja: „Booooo.” po 
kiekvieno užuolaidos judėjimo. ’’Red 
army, go home!” šaukėme, kai kurie 
jau visai balsus praradę.

„Laikas per greitai prabėgo”, 
dejavo visi kai išgirdome, kad 
autobusai iš Čikagos išvažiuos be 
mūsų, jeigu negrįšime prie jų tučtuo
jau. Greita eisena ir dar vienu 
žvilgsniu atgal, liūdnai grįžome prie 
autobusų, galvodami, kad gal ir gerai, 
kad išvažiuotų be mūsų. . . 

Autobusai mūsų laukė gana ilgai. 
Mąt negalima iš Vašingtono 
išvažiuoti nenusi'pirkus ’’Geortown 
University” arba ’’Somebody went to 
Washington” and ’’All I got was this 
stupid T-shirt” marškinius.

Atsisveikinę su Vašingtonu mes 
patylomis keliavome namo, 
galvodami apie praėjusios dienos 
įvykius — norėdami žinoti ar mūsų 
dalyvavimas padarė kokį nors skir
tumą, ar paliko įspūdį valdžiai. . . ar 
padės Lietuvos ateičiai?

Kelionė buvo įspūdinga, greitai 
sutemo ir mes autobuso „galiorkoje” 
užsnūdome, besiklausydami Dariaus 
Polikaičio muzikos ir poeto žodžių:

”Aš čia gyva!
Po kojų tarė žemė
Aš čia gyva, sūnau, ar nematai?”

Taip, mes matom tą, aiškiau 
niekaip negalėtų būti.

Gintarė vair. Elena Tuskenytė;
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CHICAGO
Kadaise Čikagos "Lituanicos” 

skautų tuntas buvo gausiausias narių 
skaičiumi brolijos vienetas visame 
laisvajame pasaulyje. Metai bėgo, 
skautai išaugo į studentus, baigė 
mokslus, vedė. Jaunųjų skautų 
prieauglis ėmė mažėti.

Šiais metais Lituanicos tuntas 
atšventė 40 metų sukaktį. 41- 
mąsias metines tuntas atšventė 
Pasaulio Lietuvių Centre iškilmingo
je tunto sueigoje. Šiuo metu tuntas 
yra labai sumažėjęs narių skaičiumi. 
Prityrusiems skautams vadovauja s. 
fil. Donatas Ramanauskas turįs didelį 
vadovavimo patyrimą. 
Jaunesniesiems skautams vadovauja 
ps. Viktoras Puodžiūnas. Jam 
padeda Stepas Puodžiūnas. G. 
Šlapkauskas. Gana didelei 
jaunesniųjų skautų d-vei Lemonte 
vadovauja ps. Vytautas Januškis. 
Lemonto skautų skilčiai vadovauja 

ps. A. Mučinskas. Garsiąja! ’’Miško 
brolių” d-vei vadovauja šios d-vės 
įkūrėjas vs. Juozas šalčiūnas. Tuntui 
vadovauja jo eilėse išaugęs v.s. fil. 
Gintaras Plačas. Gintaras Plačas 
nors ir augina tris savuosius 
skautukus, labai daug laiko skiria 
skautiškai veiklai. Jeigu būtų daugiau 
tokių Plačų, tai Lietuvių Skautų 
Sąjunga gyvuotų dar daug metų.

Šių dienų jaunosios skautų šeimos 
jau gerokai pasklidę po plačiąją 
Ameriką. Be to, daugelis tūri at- 
sakomingus darbus įstaigose, kurios 
pareikalauja iš jų daug laiko ir 
energijos. Susidarius šioms sąlygoms 
labai mažas buvusių jaunų vadovų 
skaičius begrįžta į tunto veiklą. 
Mažėja ir gimimų skaičius. Bet mes 
tikime, kad pasiryžusių vadovų 
darbu ir entuziazmu, tuntas, kad ir 
mažesnis, dar ilgai gyvuos ir skleis 
lietuviškumą ir skautišką ideologiją 
išeivių lietuvių tarpe.

Brolis A. P.

Vyriausias skautininkas Gediminas 
Deveikis užriša paskautininkio 
kaklaraištį Vyteniui Lietuvininkui
Nuotr. Jono Tamulaičio
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Dalis šu. Jurgio sueigos dalyvių, 
vs.fil. Gintaras Plačas, ps. Ieva 
Paulauskienė, s. Aldona Palukai- 
tienė, vs.fil. Halina Plaušinaitienė, 

vs. Malvina Jonikienė, vs. Nijolė 
Užubalienė, vs.fil. Jonas 
Dainauskas

Balandžio mėn. 27 d. Jaunimo 
Centro kavinėje, Čikagos 
skautininkai-ės turėjo šv. Jurgio, 
skautų patrono sueigą.

Vakaronės metu, už nuopelnus 
Skautijai, ponams: Valdui Adamkui 
ir Arvydui Tamuliui buvo įteikti 
ordinai ”Už nuopelnus”.

Ta pačia proga, septyni skautijos 
vadovai buvo pakelti j paskautininkio 
laipsnius ir trys Skautų Sąjungos 
vadovai apdovanoti Geležinio Vilko 
ordenais.

Sueigoje dalyvavo skautininkai-ės, 
skautai ir svečiai.

Ps laipsnius pakelti: Vytenis 
Lietuvininkas, Paulius Jozaitis, Linas 
Paulius, Vytautas Januškis, Jurgis 
Lendraitis, Jonas Platakis.

w II II IIII II II II II w II II II
Kovo 31d. Čikagos jūrų skautės ir 

skautai, viso apie 70 Nerijos ir 
Lituanicos tuntų narių, aplankė 
žymųjį Čikagos John G. Shedd 
akvariumą. Akvariume dirba ūdrytės 
Marytės Santovski tėvelis, kuris 
aprodė ne tik patį akvariumą, bet ir 
labai įdomias laboratorijas.

Šioji iškyla jaunimui buvo labai 
naudinga, joje jie daug išmoko apie 
vandens gyvūnus ir pamatė tai, kas 
eiliniam lankytojui nerodoma.

Po akvariumo apžiūrėjimo, kartu 
su vadovais, jaunieji jūrų skautai 
turėjo ’’pizza” puotą. ’’Pizzos” puota po apsilankymo 

Shedd akvariume

Rimta pamoka apie vandens gyvius Susikaupę klausosi Čikagos jūrų 
Čikagos John. G. Shedd akvariume. skautės ir jūrų skautai.
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CHICAGO

J. ps. Alytė Gražytė visada gražiai 
kalba Čikagojs jūrų skautėms.

Čikagos žinių tinklo ’’Hotline” vienos 
steigėjų ,,Nerijos” tunto j. ps. 
Viligailė Lendraitienė ir j. ps. 
Audronė Gulbinienė ’’Lithuanian 
Hotline” įstaigoje. Čikagos jūrų jaunės stato bokštą.
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BIRŽELIS
SVARBIEJI ĮVYKIAI

1940m. VI. 15. Rusai okupavo Lietuvą.
1941m. VI. 14-20 Rusai ištrėmė i Sibirą 
18.000 lietuvių. Tame skaičiuje buvo virš 
4.000 vaikų.
1941m. VI. 22. Prasidėjo Antrasis Pasau
linis karas/Sukilimas prieš rusus..
1932m. VI. 28. Mirė poetas prel. Mairo
nis. "Lietuva brangi”, "Marija, Marija” 
ir daugelio kitų eilėraščių ir giesmių au
torius.

Likit sveikos, mokslo dienos, 
Mums pakvipo žalias šienas... 
Dangų šaudo vyturėliai...
Ūžia girių vargonėliai...
O, pavasari puikus, 
Bėkim, lėkim į laukus!
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CHICAGO* SKAUTAI DALYVAUJA DEMONSTRACIJOJ

1 — R. Valaitis, ps. J. Valaitytė, ps. 
Valaitienė.

2 — LSB VS us G. Deveikis ir us A. 
Ramanauskienė (čia nedėti AN).

3 — jus L Kupcikeuičius, ASS CVP 
us fil. D. Eidukienė ir js. A. Leuanas.

4. — ps. A. Sutkuvienė.

5 — js. B. Vindašienė.

6 — ps. A. Jonikas, Seserijos Garbės 
Gynėja us M. Jonikienė ir Ž. 
Jonikienė.

7 — us. R. Kučienėl ir us A. 
Namikienė.

8 — Rupinskų skiltis: S. Rupinskienė, 
s. fil. R. Rupinskas, jus V. Rupinskas, 
ps. fil. L. Rupinskienė laiko 

paukštytę Audrytę. Priekyje 
vilkiukas T. Rupinskas

9 — A. Tamošiūnas su sūneliu. 
Brolis Algis V TS (1968) per didįjį 
paradą skaitė LSS aktą.

10 — us R. Daukienė.

11— smarkusis jaunimas. Antras iš 
deš. jūrų skautas Karolis 
Žukauskas.
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ROMUVA 1989

Gražiai ir darbingai praėjo 1989 
m. VIII. 12-26 d.d. Kanados rajono 
skautų-čių stovykla „Romovoj”.

Stovyklos virš, buvo s. F. 
Mockus, komendantas s. dr. A. 
Dailydė, adjutantas sk. v. si. R. 
Gilvydis. Ūkio vedėjas s. Kastytis 
Batūra, antrą savaitę p. Kazimieras 
Pajaujis, dvasios vadas v.s. kun. A. 
Saulaitis J.S., jis rado) laiko ir 
programą paįvairinti. Skaučių 
pastovyklės viršininkė ps. fil. J. 
Neimanienė, pav. vyr. sk. M. 
Skrinskienė. Laužų koordinatorė ps. 
D. Garbaliauskienė, rankdarbių in
struktoriai: skautėms vyr. sk. 
akadem. J. Petrauskienė, sk. j.s. P. 
Butėnas ir s. V. Keturakis šaudymo ir 
laivų. Taip pat labai gerų vadovų 
buvo svečių iš Detroito, Cleveland©, 
Chicagos, Rochesterio ir vienas iš 
New Yorko.

1989 m. Orauostyje pasiruošė skristi 
į ’’Gintaro-Ąžuolo” mokyklų. G.

Karasiejus, J. Gaižutytė, A. Karasie 
jūtė, I. Balsytė ir J. Mockus

Vilkų pastovyklės vartai užbaigti su 
užrašu Vilkija.

1989 m. „Romovos” Vilkiukų 
pastov. vilkai ruošia laužų vadovų 
priežiūroj.

1989 m. Romovos stovykloj j.s. P. 
Butėnas aiškina skautams kaip 
naudoti: peilį, kirvį ir plūkiu bei kitus 
įrankius.
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MIKUTIS SKRENDA I MOKYKLĄ.

L Per laukelį, per griovelį 
Drožė dėdė į miestelį. 
Pūtė vėjas, lenkė klevą, 
Nešt jo skrybėlę pagavo.

2- O Mikutis pirmaskyris 
Vos-ne-vos prieš kalną spyrės. 
Tik staiga prie pat jo kojų 
Vėjas skrybėlę paklojo.

x O čia geras bus dalykas 
Mąsto pirmaskyris Mikas. 
Patarimą dėdei duosiu, 
Nuo bėdos jį išvaduosiu.

4- Stovi Mikas sau ant tako.
— Ačiū, — jam dėdulė sako, — 
Ant galvos jo nebedėsiu, 
Verčiau rankoj panėšėsiu.

®- Oi, dėdule, slogą gausi, — 
Sako Mikas mandagiai.
Ant galvos dėk! Aš prispausiu, 
Ir keliausim sau linksmai.
Drąsiai žengia mūsų dėdė,

— Dar drąsiau Mikutis sėdi.

*• Kas tam vėjui Mykoliukas! 
Kaip tos pienės pūkeliukas. 
Pūtė vėjas, lenkė klevą. 
Vėl nešt skrybėlę pagavo. 
Bet Mikutis nedrebėjo, 
Kaip ant orlaivio sėdėjo!

Milijonierius
— Aš žinau, ką dalyčiau, jei 

milijonierius.
— Ką gi tu darytum?
—, Ogi nieko.

bučiau
Ligonis

Gydytojas. Šiandien, rodos, mūsų ponia 
ligonis jaučias daug geriau.

Slaugė. Taip, taip: kaip tik nubudo, -tuojau 
paprašė veidrodžio ir valgyti.

74 id 12
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