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mandagumas
1.
Šiais laikais galima beveik sa

kyti, kad nepažįsti žmogaus, ne
matęs jo už automobilio vairo. 
Nuostabu, kad dažnai šiaip man
dagus žmogus nesiskaito su ki
tais, plūsta ir karščiuojasi if net 
sukelia pavojų važiuodamas ke
liu.

Ar pačiam atrodo, kad nėra 
reikalo rodyti kitiems, į kur ruo
šiesi pasukti?

Ar žiūri į susisiekimo polici
ninką, kaip į priešą arba asmenį, 
kurio reikia vengti, bet ne klau
syti?

Ar skaitaisi su kitais lenkda
mas arba pastatydamas mašiną?

Ar uždegi dideles šviesas, kur 
nereikia, ir ar spaudi ragą kiek
vieną menkiausią progą?

Važiuodamas visuomet turėk 
savo artimą galvoje, visvien ar 
jis su tavimi važiuoja, ar yra ke
lyje, kaip ir pats.

2.
Kokiu būdu telefonas atstovau

ja mūsų namų dvasią?
Maloniu balsu pasisakome, 

kas esą; negaišiname tuščiomis 
kalbomis; užsirašome čia pat, 
jei prašyta perduoti žinią.

Turėdami pertraukti pasikal
bėjimą, atsiprašome ir siūlomės 
paskambinti vėliau. Kalbėdami 
nevalgome, nežliaugiame gumos 
ir nesikišame į kambaryje vyks
tančius pasikalbėjimus.

Netrenkiame ragelio, jei kas 
nors paskambina per klaidą: juk 
,ir mums patiems pasitaiko su
klysti.

Dalindamiesi telefonu su kelio
mis kitomis šeimomis, neužima- 
me vielų per ilgai. Kitiems kal
bant nekilnojame ragelio kas 
minutę ir niekuomet (niekuo
met!) nesiklausome kitų pasikal
bėjimų.

3.
Niekas svečių neerzina labiau, 

kaip bandyti kalbėtis radijo ar 
televizijos aparatui — ar net a- 
biem — grojant.

Jei svečiai nėra kviesti žiūrėti 
ypatingos programos, mandagu 
išjungti bet kokią muziką ar 
triukšmą, kol svečiai yra. Vienin

PETRAS BABICKAS
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Nėra tokio krašto visame pasauly: 
Lietuva! Tas vardas - mielas ir didus, 
Kas prilygti gali pavasario saulei, 
Po žiemos kai laužo Nemuno ledus?

Kūpso tenai miestai, šlama tamsios girios, 
Jūra gintarinė ošia amžinai,
Gluosniai sidabriniai paupiuos nusvirę, 
Ir kaip ežerėliai - žydinti linai.

Vakarui atėjus miela sode būti, 
Kur svirnelis ryrjio ir troba sena, 
Dubure skardenau mylinti lakštutė. 
Visą žemę guodžia jos skambi daina.

Nėra tokio krašto visame pasauly: 
Lietuva! vien vardas - mielas ir didus - 
Tik greičiau sugrįžki pavasario saule 
Ir sulaužyk kietus Nemuno ledus!

telė išimtis būtų svečių noras ar 
prašymas palikti aparatą vei
kiant.

Svečiui užėjus netikėtai per 
klausomą ar ypatingai įdomią 
programą, galima pasiūlyti jam 
žiūrėti drauge, kol programa, pa
vyzdžiui, už pusvalandžio, pasi
baigs.

Aišku, šios mandagumo taisyk
lės taikomos ir grojant patefonui.

S. M.
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i IŠ LIETUVOS

Viena nuostabiausių vietų Lietuvoje 
yra Gedimino kalnas Vilniuje. Čia 
susirenkame liūdesiui ar džiaugsmui, 
laimei ar negandui. Noriu papasakoti 
jums apie Vilniaus krašto skautų 
gyvenimą, kuris kaip skaniausia 
skautiška sriuba verda ir kunkuliuo
ja. Pamenu, kaip ant Trijų Kryžių 
kalno susirinkome įžodžiui. Tėvynė 
pavojuje! Sesės nori tėvynę ginti po 
skautiška vėliava. Stiprus tuomet 
buvo vėjas, stipriai plakė trispalvę lyg 
ir primindamas tautos vargus ir 
sunkumus. Keliom savaitėm praėjus, 
vėl susirinkome, tik dabar jau kartu 
su viso pasaulio skautėm 
susimastyti. Tą dieną prieš daugelį 
metų gimė B.P. Nemanė tuomet 
skautybės įkūrėjas kokius bandymus 
teks patirti Lietuvos skautams. Po to 
sekė vienas po kito žygiai ir išvykos, 
ekskursijos ir pokalbiai. Supratome 
ir tai, kad jau pribrendo laikas 
organizuoti skiltininkių kursus. Visi 
labai stengėmės kuo daugiau išmo 
<kyti ir parodyti. Sunku, nes 
neturime savos būstinės. Esame 
kampininkai Mokytojų namuose. 
Patalpų stoka yra prastos 
komunikacijos priežastis. Trūksta ir 
knygų. Savotiška romantika apima, 
kai gauni nakčiai ar dviem perskaityti 
skautišką knygą. Tuomet beveik 
įsivaizduoji knygų draudimo laikus. 
Bet, dienos ir valandos bėga ir nėra 
laiko nusiminti. Turi daug ir be 
perstojo dirbti jeigu nori ką nors 
pasiekti. Pasibaigus skiltininkų kur
sams visi išvažiavome į Baltąją Vokę. 
Tai nuostabus kraštas, kurį gaubia 
jaukūs miškai ir Merkio vingiai, ir... 
gyventojų nesantaika. Mat čia, taip 
istorijai susiklosčius^ beveik vien 
rusai ir lenkai gyvena. Brolio Laisvio 
Janulio dirbtuvėje (Baltoje Vokėje)

Apšviestas Trijų Kryžių kalnas Vilniuje

tikra amatų dirbtuvė. Čia visi 
susirenkam ir dirbam. Kas siuva, kas 
kala, kas drožinėja. Karšta ugnimi 
dega mūsų širdys. Gal todėl ir krašto 
stovykla pavadinta Gabijos vardu. 

Vilnius. Cedimino kalnas ir pilies bokštas.

Tiesiog nuostabi Gabijos vėliava, 
kurią Laisvis padarė. Kaip smagu 
man pasakoti apie šią stovyklą ir net 
nežinau kokiais žodžiais nusakyti 
skausmą, kurį pajutome pamatę 
stovyklą iškapotą. Bet skautas juk 
niekad nenustota vilties. Apie tris 
savaites vaikų ir suaugusių skautų 
rankomis statytas tvoras, vartus, 
stebėjimo bokštus, virtuvę, net 
futbolo vartus radome išgriautus. 
Suvažiavome ir vėl viską atstatėme. 
Balandžio 21-22 dienomis čia 
susirinko apie 100 skautų su tikslu 
tobulėti. Samanomis, šiaudais ir 
smėliu išpuošta sesių ’’Laumių” 
pastovyklė. Broliai pokši kirviais ir 
pamažu kyla trimetrinis laužas. 
Blokada nebaisi. Maisto ir šilimos 
visiems užteks. Puikiai pasisekė 
brolių Gintaro ir Mariaus 
organizuotas kliūčių ruožas. Niekis, 
kad kelioms skautėms teko 
išsimaudyti. Skautai ne cukriniai. O 
kai išgirsti sesės Vilijos ir brolio 
Antano paskatinamąjį žodį — nors į
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ugnį šok! Vakarui priartėjus, kai pilve 
maloniai kliuksi skani skautiška 
sriuba, o drabužiai kvepia laužo 
dūmais, norisi nusiraminti ir 
susikaupti. Akių nepakeldami pluša 
skautai ruošdamiesi fakelų eisenai. 
Saulei nusileidus, skautai, vilkiukai, 
paukštytės bus jau pasiruošę 
įžodžiui. Stovyklai sumigus, 
vyresnieji broliai iškeliavo į mišką, 
šiuo kartu penki duoda prityrusio 
skauto įžodį. Tą dieną ir kryžių 
stovykloje pastatėm, bei altorių. 
Plevėsavo puošni vėliava su šv. 
Jurgio atvaizdu.
Didėja krašto paukštyčių ir vilkiukų 
gretos. Jų iškylai vadovavo broliai 
Vygis ir Petras. Mažesnieji 
džiaugsmingai mokėsi, o vyresnieji 

prakaitą braukė.
LSB Vyr. Skautininkas ir jo 

pavaduotojas atvežė iš Prancūzijos 
dokumentus, kurie patvirtina, jog 
nuo šiol LSB yra Europos Skautų 
Bendrijos nariai. Europos Skautų 
vėliavą garbingai pašventinom 
arkikatedroje. Broliai ant Gedimino 
kalno davė įžodį ir jiems buvo įteikti 
visi E.S. ženklai. Atėjus savaitgaliui 
vėl į kelionę. Dabar į Paberžę. Ten 
gyveno ir dirbo sukilimo vadas kun. 
Mackevičius. Reikia restauruoti 
dvarą, sutvarkyti parką. Pusę plytų 
sudėjo nepailstanti skiltis. Vakare 
smagiai pabendravome su kun. 
Stanislovu. Jo vardas Lietuvoje rišasi 
su jaunimu, kuris čia noriai at
važiuoja dirbti, guostis, tuoktis, 

krikštyti. Kunigėlis turi nuostabų 
senienų muziejų.

Brolis Antanas ir brolis Valdas 
rūpinasi vėliavų siuvimu ir emblemų 
bei pažymėjimų gaminimu. 
Ruošiamas naujas ’’Gabijos” 
laikraštis. Ten bus pagrindinės infor
macijos bei žinios. Abu Vyr. 
Skautininkų pavaduotojai yra 
įpareigoti paruošti Gintaro-Ąžuolo 
vadovų mokyklą. Tai krašto 
skautams ir garbė ir milžiniškas 
darbas. Reikia daug dirbti, kad 
skautybė išauklėtų stiprią Lietuvos 
dukterų ir sūnų kartą.

Sese Monika iš Vilniaus krašto

Kovo mėn. gale įvyko 2-jų dienų 
stovykla Medvėgalyje — pirmųjų 
skautiškų įžodžių metinės. 
Jaunesnieji j stovyklą keliavo tris 
dienas ir 47 km. ne keliais, o tiesiai 
per miškus, pelkes, upelius. Ant 
Pilies kalno buvo prisegtos metinės 
žvaigždutės pernai įžodį davusiems. 
Naktį buvo skautų vyčių sueiga.

Klaipėdos jūrų skautai jachtklube 
laikė jūrininkystės egzaminus ir 
ruošėsi įžodžiui šv. Jurgio sueigos 
proga.

Mažeikių ir Šiaulių skautai 
stovyklavo liepos 5-15 dienomis.

Balandžio 9 d. Lietuvos skautų 
brolija priimta į Europos skautų 
federaciją.

Vilniaus Krašto skautai „Gabijos”

stovykloje, Baltoje Vokėje.
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Iš Lietuvos ir Čekų santykių

VYTAUTAS DIDYSIS — 
ČEKU KARALIUS

Mūsų palankumas ir užuojauta čekams remiasi ne tik 
likimo panašumu dabartyje, bet ir artimais santykiais 
praeityje.

Maža kas žino apie tai, kad 1422 metais Lietuvos 
Didysis Kunigaikštis Vytautas buvo čekų išrinktas 
Čekijos karalium.

Vytauto vardas plačiai skambėjo. Istorikų jis pripažin
tas žymiausiu savo laikų valdovu Europoje. Bizantijos 
imperatorius, turkų sultonas, Romos popiežius, Vokieti
jos imperatorius, turtingi Hanzos miestai, Danijos L 
karalius, totorių chanai, nekalbant apie kaimynus rusų 
kunigaikščius, lenkus ir kryžiuočius — visų jų akys buvo 
nukreiptos į Vytautą. Vytauto galybė ypač išaugo po 
Žalgirio - Grunvaldo mūšio, kada 1410 metais buvo 
sutriuškintas kryžiuočių ordinas. Juk nuo to laiko iki pat 
pirmojo pasaulinio karo vokiečių ekspansija į Rytus buvo Vytautas Didysis Žalgirio mūšyje J. Mateikos pav.

Dabartinė 
Europos 
padėtis.
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sulaikyta. Taip, per ištisus penkis šimtus metų!.
Tuo laiku su vokiečiais kovojo ir čekai. Kai mirė jų 

karalius Vaclovas, kuris varžė krašto laisvę ir jį vokietino, 
čekų sostą siekė užimti jo brolis Zigmantas Liuksem
burgietis, taip pat čekams nepalankus, šaly kilo 
neramumai. Reiškėsi tikybos reformatorius Jonas 
Husas, prasidėjo kovos su katalikais. Čekai visuotinai 
sukilo prieš vokiečius, heroiškai kovodami už savo 
nepriklausomybę,

Ieškodami sąjungininkų, čekai nusiuntė į Lietuvą 
savo delegatus. Didįjį kunigaikštį Vytautą jie užtiko 
bemedžiojant) girioje. Maloniai priimti, prašė būti jų 
karalium. Vytautas sutiko. Bet užimtas kitais reikalais, jis 
nusiuntė į Čekiją savo vietininką Žygimantą Kaributaitį.

1422 metais Kaributaitis su Lietuvos kariuomene 
iškilmingai įžygiavo į Prahą ir buvo džiaugsmingai 
sutiktas.

Čekų istorikas Paliackis taip apibūdina Vytauto 
vietininką: (seka citata) ’’...tas kunigaikštis buvo labai 
išsilavinęs, apdairus, jo elgesys laisvas ir protingas. 
Žavesys, kuris spinduliavo iš visų Algirdaičių, tos 
nepaprastos giminės žmonių, ypač pasireiškė čia, 
svetimoje žemėje’” Minios paskui jį sekiojo... Žymiausių 
čekų šeimų atstovai paėmė Vytauto vietininko žirgą už 
pavadžių ir raitą įvedė laipteliais į rotušę, kur posėdžiavo 
Prahos miesto taryba.. Žygimantui Kaributaičiui buvo 
įteikti miesto raktai ir antspaudas”, (citata baigta)

Vytautas buvo paskelbtas Čekijos karaliumi. Už jį 
valdė Žygimantas Kaributo sūnus, įsikūręs Hradčanų 
Pilyje.

Amžininkas humanistas Enėjus Silvijus Piccolomini 
(vėliau tapęs popiežium Pijum antruoju) taip parašė apie 
Vytauto vietininką: (cituoju) ”... su ramiais gyventojais jis 
elgėsi švelniai, buvo visiems prieinamas ir malonus, bet 
kurstytojams ir priešams turėjo kietą ranką.” (citata 
baigta)

Vokietijos imperatorius sukėlė karą prieš čekus, 
nenorėjo leisti lietuviams įsitvirtinti toje žemėje, kurią 
siekė pasigrobti. Jo sukelti kryžiuočiai vėl pradėjo 
puldinėti Lietuvą. Katalikai kaltino Vytautą, kad palaikąs 
atskalūnus, Jono Huso pasekėjus. Kaributaitis, kartu su 
čekais, su senu Vytauto sąjungininku, Žalgirio mūšio 
dalyviu Jonu Zička, kovojo prieš vokiečius. Jonas Žiška 
tas pagarsėjęs čekų didvyris,. taip pamilo kunigaikštį 
lietuvį, kad laikė jį sūnaus vietoje, ant jo rankų ir numirė.

Bet įvykiai susikomplikavo, Vytautas buvo priverstas 
atsisakyti nuo Čekijos karaliaus vainiko. Kaributaitis 
tačiau neskubėjo apleisti Čekijos. Būsimos karalių 
giminės, Podebradų, palaikomas jis pats pasiskelbė 
Čekijos karaliumi ir tęsė kovą. Vokiečiams laimėjus, jis 
grįžo į Lietuvą, Vytauto tarnybon. Žuvo 1435 metais 
Šventosios mūšyje.

Žička Žalgirio mūšyje . J. Mateikos pav.

Čekai nepamiršo, kad Lietuvos valdovas buvo kartu ir 
jų karalium, kad lietuviai padėjo čekams jų kovoje už 
laisvę.

Kai buvo švenčiama Vytauto Didžiojo penkių šimtų 
metų mirties sukaktis, Čekijos vyriausybė jį iškilmingai 
paminėjo. 1930 metais Lietuvos atstovybėje Prahoje 
buvo pastatytas specialiai pagamintas sidabrinis karstas, 
skirtas Vytauto palaikams, jeigu jie kada būtų surasti. 
Čekoslovakijos ministras pirmininkas su viso kabineto 
nariais parado uniformomis atvyko į mūsų atstovybę, kur 
svečių laukė visas personalas. Tylos valandėle pagerbę 
Vytautą, čekų dignitoriai padovanojo brangų brokatą 
karstui iškloti.

Lietuvos’ vyriausybė darė žygių, kad karstas būtų 
padėtas Vilniaus Katedroje, bet lenkai, tuomet valdę 
Vilnių, neleido — jis buvo priglaustas šv. Mykolo 
bažnyčioje. Ar kas žino apie jo likimą? Ar kas kada 
sužinos? Sovietai visais būdais stengiasi, kad mūsų 
praeitis būtų pamiršta, naikina mums brangias relikvijas.

Dr. Vanda Sruogienė

7

7



PASAKA

kitiems — padengia stalą, nuvalo 
žibintus, neša vandenį, parūpina 
malkas, uždega židinį, išverda ar
batos. Jei taip darytumėte, Jūsų 
mama turėtų paukštyčių”. Dabar jūs 
esatė baidyklės — žmonės, kurie 
rėkia ir šaukia, nepadeda nė namie 
nė sode ir nuvargina vyresniuosius. 
Jūs galite pavirsti paukštytėmis, 

kurios linksmai padeda kitiems, ypač 
namie. Jos visiems padeda geru 
darbeliu”.

Viso pasaulio vilkiukai žino savo 
papročių, vadovų ir apeigų 
pavadinimus, kilusius iš Rudjardo 
Kiplingo apysakos , Džiunglių knyga' 
O paukštytėms pagrindinė pasaka — 
kur ji? įvairių šalių skaučių sąjungos 
pritaiko savo liaudies pasakas prie 
paukštyčių . amžiaus mergaičių 
skautiškojo auklėjime reikalavimų. 
Šios pasakos neretai paaiškina 
„paukštytės” vardo kilmę (kai 
kuriose skaučių sąjungose 
paukštytės yra „laumės”, „pelėdos”, 
„peteliškės” ir kt.) ir vaizdžiai išdėsto 
paukštyčių įžodžio, įstatų ir papročių 
vertę.

NAUJOJI GVINĖJA

Kaia ir Vari gyveno su mama ir 
tėte mažame kaime prie pat jūros. 
Sesutės prižiūrėdavo savo 
pusbroliukus, bet kartais būdavo

galėtumėm žaisti visą dieną, . pasakė 
Kaią ir Vari. Kur jo jieškoti?”

Nuėjusios klausė kunigo, 
baigusio aukštus mokslus. Šis buvo 
girdėjęs, bet nebeatsiminė. Nuėjo 
pas seniausią kaimo gyventoją, kuris 
mokėjo pavirsti krokodilu arba 
gyvate. Šis patarė per mėnulio pilnatį 
atsiklausti Rudosios Pelėdos aukštai 
ant kalno. Nuėjusios paklausė, kur 
galėtų Paukščių Vyrą rasti. „Norite 
surasti žmogų, kuris atliktų jūsų 
visus darbus, kol jūs pačios 
žaidžiate. Užlipkite į kalną? Ten yra 
šulinys . Pasižiūrėję į šulinį 
pamatysite savo Paukštį”.

Šulinyje jos pamatė tik savo 
veidelius ir pasiskundė Rudajai 
Pelėdai. Ši atsakė: „Dar nesate 
paukštytės, bet galite tapti 
paukštytėmis, nes jos padeda

Kitą rytą mergytės^ anksti at
sikėlė, uždegė židinį, moliniame 
puode virino vandenį ir paruošė 
arbatą. Mama buvo laiminga, o 
sesutės visoms savo draugėms 
papasakojo savo i paslaptį. Taip 
kaime atsirado visa paukštyčių 
draugovė. Jos kas savaitę 
susitikdavo pasitarti, kaip gali 
žmonėms kaime padėti. 
Dainuodamos ir žaisdamos mokėsi 
naujų būdų kitiems padėti. 
Paukštytės labai stengiasi ir žmonės 
jas myli. Ar jūsų vietovėje yra tikrų 
paukštyčių būrelis, ar tik paukštytės 
sueigose, o baidyklės kitomis 
dienomis?

— vietoj ėjusios malkų rinkti ar iš 
šulinio vandenio, nubėgdavo jūron 
maudytis. Mama kartą verkdama 
tarė, „Taip norėčiau, kad būtų čia 
Paukščių Vyras man padėti!”

Sesutėms paklausius, motina 
paaiškino:. ,.Paukščių Vyras 
nematomas, bet jis dirba, kai žmonės 
miega: užkuria virtuvės židinį, išver
da ryžius ir kukurūzus”. — „Ar 
galėtumėm jį surasti? Tada

ISLANDIJA

Ninai nepatikdavo per atostogas 
ūkyje dirbti. Šeimininkė liepdavo jai 
rytą išginti karves į ganyklą. Karvės 
buvo nepavojingos, bet ir 
nemalonios. Šuniukai vis šokinėdavo 
ir garsiai lodavo, trukdydavo jai 
karves išginti. Arkliai buvo 
malonesni, bet Nina dar nemokėjo jų 
pabalnoti ar joti. Ji nusiminė, nes kiti

R
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iš jos nerangumo pasijuokdavo. 
Namo grįžusi turėjo indus plauti, 
lovas kloti, grindis šluoti ir daug kitų 
darbų atlikti. Jai reikėdavo dar ir 
vandens sunkiais kibirais atnešti. 
Tikrai gyvenimas čia ne toks, kokį jos 
amžiaus — dešimties metų — 
draugės pasakodavo. Kaip Nina 
galėtų palengvinti savo dienas 
kaime?

„Galėtum šypsotis”, pasakė 
ramus ir tylus balsas. Netoli stovėjo 
maža žydria suknele apsirengusi 
mergytė. „Iš kur tos gėlės ir jų 
malonus kvapas”, klausė Nina,

„kodėl vėjelis toks malonus ir 
švelnus?”. Laumė paaiškino, kad 
dabar Nina viską mato per laumės 
akis, o laumės visada mato tai, kas 
gražiausia ir geriausia — ir visada 

šypsosi.
„Kaip galiu šypsotis, kai viskas 

nusibodo?” klausė mergytė. .Laumė 
paaiškino; „Joks darbas nėra 
nuobodus, jei stengiesi visomis 
jėgomis kitiems padėti ir jei niekad 
neužmiršti šypsotis. Žvelk aplink ir 
pamatyk gamtos grožį.” Laumė 
pašaukė savo sesutes, pašoko šokį, 
o paukščiai jas čiulbesiu palydėjo.

Staiga viskas nutilo, ir Nina lyg iš 
miego pabudo. Koks gražus sapnas 
— ir ji išmoko kažką naujo. Greit 
močiutės dainą niūniuodama bėgo 
per pievą. Atrodė, lyg gėlės jai 
galveles nulenkė. Šuniukai pribėgo ir 
Nina juos paglostė. „Buvau 
susirūpinusi ”, sakė šeimininkė, 
„ilgai užtrukai” „Taip užtrukau, bet 
su namų ruošos darbais pasivysiu”. 
Šeimininkė nusišypsojo ir Niną 

'paglostė
■ Nina išmoko šypsotis.

KIPRAS

Kartą buvo graži pieva su gražiais 
■ medžiais ir gėlėmis. Daug vabzdžių ir 

paukščių gyveno maloniame slėnyje, 
skraidė daug peteliškių. Tai buvo 
geros peteliškės — jos viena kitai 
padėdavo, laikėsi peteliškių taisyklių, 
kartu dirbdavo, buvo budrios, 
linksmos, sąžiningos, .švarios ir vis 
kitais rūpinosi. Jų gerumas 
peteliškes padarė gražiausiais 
pasaulyje vabzdžiais. Jų vadovė 
buvo Išmintingoji Peteliškė, kuri

kasdien mokė apie gerumąlr laimę. Ir 
kai atsirado daugiau peteliškių, 
vadovė paskyrė padėjėjas Drugelius 
jas mokyti.

Kartą atsirado peteliškė 
Gražuolė, kuri didžiavosi savo 
grožiu ir gudrumu. Ji nusprendė su 
kitomis peteliškėmis nebendrauti, o 
gyventi sau ir rūpintis tik savimi. 
Tačiau labai greitai pamatė, kad 
viena būdama buvo nelaiminga, 
kartais trūko maisto, neturėjo su kuo 
žaisti. Jai būdavo šalta, bijojo 
peršalti.

Jos gražios sparnų spalvos 
pradėjo blukti.

Nuskrido prie upelio, pamatė 
save ir pastebėjo, „Negi aš tokia 
negraži?” Ir balsas jos širdelėje 
pasakė, „Taip, tai tu. Esi perdaug 
išdidi su kitomis peteliškėmis, o jos 
tave labai mielai priimtų ir tave 
pamokytų gražaus peteliškių 
gyvenimo. Nebūk išdidi, nueik pas 
Išmintingąją Peteliškę”.

Gražuolė nuėjo pas Išmintingąją 
Peteliškę drąsiai ir kukliai. Išmin
tingoji Peteliškė ją mielai priėmė, 
pasakė, kad ji išmokusi gyvenimo 
pamoką, ir kad dabar tapsianti 
išmintinga, malonia ir sąžininga 
peteliške. Ją paskyrė padėjėja 
Drugeliu. Ir taip pasaga linksmai 
pasibaigia, kaip prasidėjo.

9
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msafflia©
Jungtinės Tautos 1989 m. 

pabaigoje priėmė sutartį apie vaiko 
teises, švęsdamos 30 metų nuo vaiko 
teisių paskelbimo, Ženevoje laukė 20 
skautų, kurie sutarties paskelbimų 
pranešė 800 jaunuolių iš visų JT šalių 
ir ėjo žvakių eisenoje per miestų.

Pasaulinė skautų konferencija 
kviečiama Paryžiuje šių metų liepos 
23-27 d. 30-toji konferencija įvertins 
prieš 2 m. Melbourne pradėtų studijų 
apie skautybės strateginę programų, 
suaugusius narius, administravimų, 
lėšas ir bendrų veiklų.

Tanzanijos skautai pirmų kartų 
po 10 m. pertraukos galėjo vėl 
dalyvauti pasaulinėje radijo mėgėjų 
dienoje JOTA (Oro bangų džiam- 
borė). Siųstuvus paskolino JAV 
atstovybė, ir 200 skautų kalbėjosi su 
53-imis kraštais.

Didžiosios Britanijos skautai 
1990-iems metams parinko šūkį 
’’Pirmyn į milijonų”. Jei kiekvienas 
skautas po 6 naktis stovyklaus, per 
metus bus milijonas pernakvotų 
naktų stovyklose. Renka lėšas padėti 
vargingiems vaikams - milijonų 
dešimtukų (100.000 svarų). 
Kiekvienas skautas 6 vai. skirs

visuomenės reikalams (1.000.000 
vai.). Ir dar iškylos, fotografijų 
parodos, vandens užsiėmimai ir 
Vyriausiojo Skautinino ieškoti! 
Skiltys gaus taškų, ir viena skiltis 
laimės kelionę į 17-tų pasaulinę 
džiamborę Korėjoje 1991 m.

Kenijos prezidentas ragina savo 
krašto jaunimų stoti į skautus, o visus 
remti sųjūdį, nes skautybės svarba 
besivystančiuose kraštuose yra 
neįkainojama.

Flamai skautai Belgijos 
Antverpene atidarė 72 vietų viešbutį 
skautiškiems reikalams - ’’skautelį”.

Austrijoje 140 luošų skautų 
keliavo 1000 km. traukiniu, 
sustodami įvairiuose miestuose 
susitikti su vietiniais skautais, žaisti, 
iškylauti. Pasaulyje skautų sųjūdis 
ypatingai rūpinasi luošų ir kitaip 
suvaržytų vaikų skautavimu šūkiu: 
’’Mes galime!”.

Pasaulinis skautų komitetas 
nuo 1990 balandžio 1 iki 1991 
rugpjūčio 31 paskelbė ’’Pasaulio 
gamtinės aplinkos metais”.

JAV skautų sųjunga pravedė 
maisto vajų pagalbos reikalingiems.

Vengrijoje kaip ir kitur Rytų 
Europoje, atgimsta skautybė, 
užgniaužta prieš 42 metus. Viso 
pasaulio skautams yra žinoma balto
jo elnio legenda - 1933 m. pasaulinės 
džiamborės simbolis (vyko Vengrijo
je)

Europos skautų sųjungos kviečia 
18-30 m. jaunuolius iš JAV būti 
stovyklų vadovais Europoje. Dirba 6- 
8 savaites ir turi mokėti kurių nors 
vietinę kalbų.

Muziejai ir kitos įdomios vietos 
kartais paskelbia ’’skautų dienas”, 
pvz. Connecticuto valstijoje 
senovinio uosto muziejus, kuriame 
yra virš 300 įvairių rūšių laivų ir 
vienintelis krašte likęs XIX ų. 
banginių medžioklės laivas.

Į\^\o\o\q Į t Įu į r Į n Ą
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Kalendorius išleidžia Įvairių są
jungų vadovybės. Šiems metams 
Ispanijos ir Bolivijos skautai kalen
dorių leidžia bendrai.

annexe

5cour

Latvijoje prieš metus (vasario 19) 
buvo skautų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo apie 200 asmenų. 
Sudarytas 40-ties buvusių skautų ir 
skaučių komitetas skautybei 
atgaivinti ir išleistas laikraštėlis 
"Skauts” (6000 tiražas). Išeivijos 
latviai skautininkai pravedė šešis 
vadovų lavinimo kursus Latvijoje. 
Šių metų birželio ir liepos mėn. bus 
pirmoji Tautinė stovykla, į kurią bus 
kviečiame skautai iš užsienio.

JAV skautų sąjunga kasmet 
registruoja vienetus, ir nuo 1988 m. 
suteikia "kokybės” (Quality) ženklą 
draugovėms, kurios pasiekia tam 
tikrą veiklos, narių ir tarnybos lygį.

ZAMBIA

Urugvajaus katalikų skautų są
junga dalyvauja "Evangelizacijos 
2000“ sąjūdyje, kuris stengiasi geru 
žodžiu ir pavyzdžiu skleisti tikėjimą.

UPPER VOLTA
S.H.V. URUGUAY

UNITED KINGDOM
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LAIVO
SAUGUMAS

LYDIA JURCYTE

Nesaugu laivu plaukti 
be gelbėjimo juostos

Pirma, niekados laivu 
neplauk, kai lyja 
ar bus audra.

12

Ta, kuri sėdi priekyje 
kanojos, 

įlipa pirma

Šiandien sesė Marytė ūdrytė 
išmokins brolj Andriuką bebriuką 
laivo saugumo.

Marytė priminė Andriukui 
nestovėti kanojoje... 

nes lengvai įkris 
j vandenj...
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vs. Antanas Saulaitis, S.J.

TĖVELIS BUVO SKAUTAS

Tęsinys

Tėveliai mokėjo savo vaikams 
duoti erdvės bręsti ir spręsti — tai 
dovana, kurios galima pavydėti. 
Nors, išleisdama vaikus, mama vis 
pro užuolaidos plyšį akimis ir širdimi 
išlydėdavo, bet leisdavo eiti savo 
keliu. Kai buvome visai maži — 
dabar baisu pagalvoti ir tikrai +o 
neleisčiau kitiems — mudu su sesute 
eidavome sriaunioje kalnų upėje 
maudytis ir taškytis patys vieni. Kai 
po daug metų tėvelis padėdavo 
vadovų lavinimo stovyklose, leisdavo 
savo sūnui, stovyklos vedėjui, 
spręsti, klysti, visada pasiruošęs 
padėti ar kukliu klausimu priminti.

Labai tradicinė lietuviška dovana 
yra pakanta kitų tautybių, rasių ir 
tikybų žmonėms — čia buvo 
senosios Lietuvos valstybės galia, 
dvasinė ir politinė jėga. Vėliau svetimi 
valdovai lietuviams gal ir įpiršo 
priešiškumą, arba gyvenimo 
skaudūs įvykiai prie to privedė

1969 m. abu tėuai dalyvauja sunaus 
primicijose

moderniais laikais. Bet iš abiejų tėvų 
niekad nejautėme nieko kito, kaip 
pagarbą skirtiegiems šmonėms. 
Kaip?

Kokių 9 m. būdamas buvau 
tėvų pasiųstas su didele ' 'dėže'- 
vartotųl ^drabužių į mūsų gatvės 
galą prie traukinio tilto, kur gyveno 
kelios čigonų šeimos. Nors buvome 
neturtingi, mama suorganizavo 
šiems varguoliams drabužių ir įdavė 
sūneliui (arba, kaip juokais kartais 
sakydavo, savo „šuneliui”) nunešti. 
O visi mes žinome apie „čigonus” — 
kaip apgauna, pavogia vaikus ar 
arklius. Tai ir greit, pasižiūrėjęs per 
langą į susėdusius keistus čigonus, 
dėžę prie durų padėjau ir pabėgau.

Lenkų nemėgti išmokau 
lituanistinėje mokykloje, kai buvo 
kalbama apie Vilnių ar apie istoriją, 
nes mūsų mokytojai patys aukojo 
centus Vilnių vaduoti. Gi ir visi 
skautai žinojo garsųjį Žižmaro 
dvikovos įvykį. Nors amerikoniukai 
(kuriais tuo metu dar mes 
nebuvome) mus pravardžiuodavo 
”honkeys”, bet mes visada į Ameriką 
žiūrėjome su pagarba ir dėkingumu. 
(Tik suaugęs sužinojau iš mokslinių 
studijų, kad greičiau nutausta tų 

šeimų vaikai, kurių tėvai gyvenamąjį 
kraštą niekina).

Kadangi motina kalbėjo 
devyniomis kalbomis, o tėvelis tik 
penkiomis, tai namuose ir kalbos ir 
jas lydinčios kultūros nebuvo 
svetimos. Džiaugėmės i ir indėne., 
lietuvio žmona, ir juodais, ir žydais 
sveikatos technikais, italais bei 
kanadiečiais prancūzais kaimynais, 
su kuriais ligi šiandien kone giminiuo- 
jamės (iš tikrųjų, bičiuliuojamės, nes 
jie žino, kur tėvelio bitės yra).

Per Velykas margindavome 
margučius asmenims, kurie šeimos 
neturėjo. Kūčioms jieškodavome 
žmonių, kurie neturi su kuo kartu jas 
Švęsti. Tėvų dėmesys buvo į žmogų, 
asmenį, jo džiaugsmą ar liūdesį,

Paskutinė , vertybių pamoka, 
kurios po tiek metų dar žmogus 
neįstengi išmokti, yra apie laiką ir 
dėmesį. Tėvelis dirbo antrąją' pa
mainą, nuo 3 ligi 11 vai. Kartais 
norėdavau jį su meile sutikti, paruošti 
užkandį ir kavą išvirti. Kad kava būtų 
skani („kuo daugiau, tuo geriau”, 
arba, kaip žmonės sako, „koše 
sviesto nepagadinsi”), uždėdavau 
virti prieš dvi valandas. Dirbo eilinio 
fabriko darbininko rankų darbą, nors 
buvo baigęs Vytauto Didžiojo univer
sitetą, kurio teisės mokslą ar patirtį 
Raudonojo Kryžiaus ligoninės 
raštinėje negalėjo pritaikyti,

Žinoma, daug galėdavo, nes abu 
tėvai dirbo) kartu. Jie susipažino per 
„Skautų aidą” Lietuvoje, kartu daug 
metų „Skautų aidą” redagavo — 
mama perrašydavo ir iliustruodavo. 
Daug džiaugsmo tėveliui suteikė 
skautų atgimimas Lietuvoje 1989 
metais — nusiuntė sveikinimą į 
steigiamąjį suvažiavimą ir gavo 
sveikinimą iš Lietuvos skautų. Mes 
tikime, kad šis skautų atgimimas 
Lietuvoje tėveliui padėjo ramiai mirti 
— dar vienas gyvenimo labai svarbus 
siūlas užsirišo (žinoma, tikruoju arba 
geruoju mazgu). Gal jautė, kad 50 
metų sielojęsis skautiškais reikalais 
išeivijoje, galėjo matyti to lauželio 
pirmąsias kibirkštis vėl Lietuvoje.
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Prisimenant vs
Antaną Saulaitį

s. Gražbylė Venclauskiėn ‘ė}l 
Šiauliai

Jo negalima užmiršti, nes tiek 
širdies, darbo ir sielos jis įdėjo 
dirbdamas pas mus Šiauliuose.

Jis ilgametis Šiaulių tunto adjutan
tas. O Šiaulių tuntas buvo didžiulis. 
Jam priklausė veik pusė 
Lietuvos.Kretinga, Plungė, Telšiai, 
Skuodas, Tauragė, Kelmė, Biržai, 
Pasvalys, Linkuva, 'Joniškis, Kelmė, 
Radviliškis.i Vėliau dalis jų atsiskyrė 
ir sudarė atskirus tuntus.

Šiauliuose buvo šaukiami 
sąskrydžiai. Rengiamos rankdarbių 
ir dailės parodos, sporto šventės.

O kasmetinės stovyklos! 
Dažniausiai jos būdavo rengiamos 
Palangoje. Vietą parinkdavo, inven
torių ’’suubagaudavo” vis tas tunto 
adjutantas Antanas Saulaitis. Lėšų 
sutelkimą ir visus reikalus jis 
sumaniai tvarkė. Jis buvo ir stovyklų 
viršininkas. Buvo visų gerbiamas. 
Mokėjo pagirti ar pabarti. Nežinojo 
nuovargio ar blogo ūpo. Skautybė 
jam buvo visas gyvenimas.
Liūdime jo netekę.

Pirmūnas Petras Jurgėla
Man teko garbė pradėti ir 

puoselėti skautiškąjį sąjūdį lietuvių 
tautoje. Niekas kitas nebuvo šį sąjūdį 
taip įsimylėjęs, kaip Antanas 
Saulaitis nuo pirmųjų savo 
skautavimo metų Šiauliuose 1920 m.

1926 m. Papilėje buvo pastatytas ir 
pašventintas paminklas mūsų 
istorikui Simanui Daukantui. I tas 
iškilmes iš • Šiaulių atvyko ir A. 
Saulaitis sp būriu skautų. Po apeigų 
kalbas pasakė aukšti svečiai iš 
Kauno ir Saulaitis. Jis kalbėjo ir salėje 
po iškilmingų pietų. Jauno skautų

Šiaulių tunto stovykla Palangoje

vadovo kalba apie Daukantą 
išsivystė į skautybės propogandą. 
Visi svečiai buvo sužavėti 
skleidžiamom skautybės Idėjomis ir 
sveikino Saulaitį kuris mokėjo su
jungti istoriko atminimą su dabartimi 
ir ragino kreipti jaunimą skautiškos 
ideologijos kryptimi.

Tarptautiniame skautų sąskrydije 
Vengrijoje 1932 m. Lietuvos skautų

Dešimtmečių rūpestis vadovų 
lauinimu padėjo išryškinti Giluelio 
kursų svarbų. (1987 m. gilvelistų 
sueigoje)

vienetas, vadovaujamas A, Saulaičio 
pastatė stilizuotą Vilniaus pilies 
bokštą su lietuviška vėliava. Lenkų 
skautininkai pasikvietę savo 
diplomatus reikalavo, kad lietuviai jį 
nugriautų, bet Saulaitis nepabūgo ir 
nenusileido-.

Nuo 1929 m. A. Saulaitis ima 
redaguoti Skautų Aidą, kuris tampa 
įdomiu ir patraukliu jaunimo žurnalu. 
Redagavo iki 1940 m. kada 
komunistų brutaliai buvo uždarytas. 
Pasitraukus į užjūrius A. Saulaitis vėl 
atgaivina ir ilgus metus redaguoja jo 
mylimą Skautų Aidą.

vs.fil. Petras Molis
Tur būt, nepriklausomoje 

Lietuvoje nebuvo gimnazisto, per 
lotynų kalbos pamokas neišmokusio 
garsiųjų Horacijaus žodžių: „EXEGI 
MONUMENTUM AERE PEREN- 
NIUS” („pasistačiau paminklą, 
tvirtesnį už varį”). Horacijus taip rašė 
savo odžių (carmina) trečioje knygo
je, ir jis neklydo: amžiams bėgant, į 
mažus gabalėlius sutrupėjo įvairiausi 
architektūros paminklai, bet jojo 
raštai tebėra ir visuomet bus nemir
tingi tiems, kurie brangins poeziją ir 
grožį.

Lietuvių tautos ir valstybės istori
joje turime daug nemariųjų. Vienus.

-2
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branginame todėl, kad jie sėkmingai 
valdė kraštą, gynė tėvynę nuo priešų, 
anot Maironio, „Švietė didžiais 
darbais”; kitus vertiname ir nuolat 
minime, skaitydami jų paliktus 
mokslo ar literatūros veikalus.

Prieš metus 1989, birželio mėn. 
11 d. su mumis atsiskyręs v.s. 
Antanas' Saulaitis mums, Lietuvos 
skautams ir skautėms, liks visuomet 
gyvas ,.SKAUTŲ AIDO” 
puslapiuose. Tą taip mums brangų 
laikraštį skautininkas Saulaitis 
redagavo nuo 1929-ųjų metų iki pat 
mūsų valstybės taip trumpos laisvės 
galo 1940 m. Per tą laiką tremtyje, šis 
lietuviškosios skautijos veteranas — 
drauge su savo žmona a.a. v.s. Ona 
Lichtenšteinaite-Saulaitiene — į savo 
žemės gyvenimo skautiškąją kuprinę 
prisikrovė daug darbų, daug 
nuopelnų. Bet nesuklysiu pasakęs, 
kad „SKAUTŲ AIDAS”, mūsų 
skautiškosios sielos ir širdies 
veidrodis, yra ir liks pats gražiausias, 
pats prasmingiausias paminklas jojo 
redaktoriui BROLIUI ANTANUI 
SAULAIČIUI.

v.s. Vladas Vijeikis
Su Antanu Saulaičių susidūriau 

prieš 60 metų. Ir ne su juo 
asmeniškai, bet per jo redaguojamą 
Skautų Aidą. Labai mielai skaičiau ir 
varčiau šį ano laiko puikų žurnalą. 
Ne visus straipsnius įsidėmėjau, bet 
daug kas patiko ir paliko. Neteko 
susitikti nei pažinti redaktoriaus. 
Apie tokį asmenį tuo laiku neturėjau 
jokio supratimo. Net ir labai stipriai 
aiškinant kažin ar būčiau atskyręs 
kas redaguoja, kas rašo, kas 
spausdina, kas iliustruoja. 
Susipažinau su redaktorium jau 
Amerikoje. Ėmiau ir aš prisidėti 
šiokiu ar kitokiu būdu prie Skautų 
Aido. Pažintis dar labiau išryškėjo 
kada kaip L. S. B. vyr, skautininkas 
turėjau ■ posėdžiauti su Antanu

LSS Tarybos pirm, us A. Saulaitis 
Geležinio Vilko ordinu apdovanoja 
vs VI. Vijeikį

Saulaičių rengiant Tautinę stovyklą. 
Kaip dažnai tokiais atvejais vyksta, 
žiežirbos pokalbiuose 
pakibirkščiavo. Iš mano pusės jų 
buvo daug. Tą pajutau kitos dienos 
rytą. Nes rytas visados gudresnis už 
vakarą. Tad nuvykau pas A. Saulaitį 
ir gerokai susigėdęs sakau:

— Vakar pasikarščiavau. Noriu 
atsiprašyti.

O A. Saulaitis man sako:
— Per anksti. Aš rengiuosi pas 

tave važiuoti. Tavęs atsiprašyti.
Tai buvo vaizdinė skautiška 

,A. Saulaitis bendrauja su bitėmis

pamoka, kurios niekad neužmirštu. 
Tad jeigu mane, sukietėjusį krieną 
pamokė, tad kiek jaunesnių per ilgą 
skautavimą jis pakreipė geresniais 
keliais

Teko susitikti ir tada kai sėdėjo 
invalido kėdėje nesugebėdamas 
pratari žodžio. Bet niekad nemačiau 
jo susiraukusio ar besiskundžiančio 
savo likimu. Kas jam padėjo? Aš 
manau, kad trys veiksniai. Pirmas, 
skatinimu, antra ir trečia sūnaus ir 
dukters besąlyginė meilė. Prie to 
prisidėjo ir mūsų visų padėka.

3
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Sudėtingesni
žaidimai

Šiems lauko žaidimams reikia 
erdvės — aikštės, pievos, miškelio. 
Kaip visada, taisyklės pritaikomos 
sąlygoms. Žaidžiama saugiai ir 
smagiai. Žaidimai pritaikyti iš Nau
josios Zelandijos skautų šaltinių.

SIŲSTUVAI. Kiekviena skiltis ar 
būrelis turi užtenkamai pagalių ar 
skautiškų lazdų ir virvių pastatyti 
radijo siųstuvo stiebą. Turi surišti ir 
pastatyti savo stiebą, stengdamiesi 
neleisti kitoms skiltims įrengti savo. 
Nustatyti laiką — kas daugiausia 
pastatė, laimi.

AUTOMOBILIAI. Automobilis 
— koks nors minkštas daiktas, pvz. 
pupų maišelis, senas teniso 
kamuoliukas. Abi komandos savo 
būstinėje (apibrėžtas ar pažymėtas 5 
m skersmens plotas) turi 15 tokių 
„automobilių”. Žaidimo tikslas — 
surinkti 21 automobilį būstinėje. 
Tegalima nešti ar perduoti po vieną iš 
karto, negalima kitur nuslėpti ar 
padėti. Tuo pačiu metu abi koman
dos užsiima kitu .skautišku 
darbu — įrengia ką nors, verda 
pietus ar pn.

MUITINĖ. Naktį muitinėje 
padedamas krovinys (popierinė 
dėžė), už 20-30 m pasislepia trys 
muitininkai su žibintais, kuriais 
galima tik šviesti, jei įtariama, kad 
žaidėjas artėja. Visi kiti skautai 
stengiasi prislinkti ir krovinį iš 
muitinės išnešti. Kai žaidėjas at
pažįstamas, jis tampa muitininku, 
kurie negali iš savo saugių vietų išeiti.

VIRVELĖ. Abi komandos turi po 
lauželį, tarpas — apie 200 m. 20 m 
nuo lauželių yra virvelė, ištempta 50 
cm virš žemės. Žaidėjai turi stengtis 
nuo SAVO lauželio uždegtu žibintu 
uždegti kitos komandos virvelę. Tik 
žaidėjas, nešinas .: žibintu, gali ban
dyti priešingos komandos žibintą 
užgesinti.

Toronto skautininkės E. Simonavičienė, D. Keršienė, R. 
Žilinskienė, V. Grybienė, pardavinėja saldumynus 
’’Vilniaus” paviljone Tautybių festivalyje, Toronte. Foto 
S. Dapkaus

Los Angeles Kunigaikštienės Gražinos būrelio 25 metų sukaktuvinėje 
šventėje viešniai, LS Seserijos Vyriausiai skautininkei vs tn Stefai Gedgau
dienei gėlę sega būrelio vadovė s. L. Vilimienė; stebi Ramiojo Vandenyno
rajono vadas vs R. Dabšys ir būrelio steigėja čikagietė s. A. Palukaitienė.

įMjį

KOMPIUTERIS. Abi pusės turi 
virve apibrėžtą plotą — kompiuterį, 
kuriame yra 15 kompiuterio > 
„programų” (minkšti daiktai). 

Mokslininkai turi surinkti 21 
„programą” savo kompiuteriui. 
Komandos gali nešti tiktai po vieną 
daiktą, negalima jų slėpti.

4
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Mano Jėzau,
Noriu padėkoti už viską, ką man 

davei:
už gyvybę, už malonę, už 

sveikatą ir už gerus žmones.
Noriu mylėti Tave ir niekados su 

Tavim nesiskirti.

Ona Tatarūnaitė

Viešpatie,
Leisk man pradėti . kiekvieną 

dieną su nauja viltimi. Padėk mums 
suprasti savo klaidas ir bandyti 
šiandien jų nedaryti. . . Padėk mums 
šią dieną pilnučiausiai išgyventi.

Duok mums supratimo ir kan
trybės suprasti kitus ir jiems būti 
gerais draugais. . .

AMEN

Tėve, neleisk mums prarasti 
vilties, neleisk mums nugrimsti j 
klaikią tamsybę, kurią mes patys 
sukuriame. Padėk mums neprarasti 
gyvenimo tikslo. Mes jo turbūt per 
toli ieškome, ir, jeigu tik minutei 
sustotumėme, suvoktume, kad jį jau 
pradėjome įgyvendinti.

Mielasis Dieve,
Padėk man. Duok man stiprybės 

vykdyti Tavo valią. Padėk man į Tave 
tikėti ir savo tikėjimu gyventi.

Padėk man, kai esu su savo 
artimais. Duok man kantrybės ir 
supratimą. Jeigu kas nors man 
padaro blogo, duok man stiprumo 
neatkeršyti jam.

Padėk man suprasti gyvenimą ir 
jo prasmę. Ačiū už tokį gerą 
gyvenimą. Padėk man kitiem padėti, 
kad visi galėtų turėti džiaugsmo-ir 
laimės.

Kai aš liūdžiu, duok man 
stiprybės išlaikyti viltį ir jos 
neprarasti.

Šių metų birželio 25 Hamiltono 
lietuvių tautinių , šokių grupė 
”Gy vataras” ruošiasi važiuoti į Šokių 
šventę Lietuvoje. Šventė įvyks 
Vilniuje. Pasibaigus šventei šokėjai 
pabus kelias dienas Kaune, o paskui 
dvi savaites lankys kitas Lietuvos 
vietoves.

Aš daug girdėjau apie Lietuvą iš 
tėvelių ir mokiausi Lietuvos istoriją 
mokykloje, o dabar turėsiu galimybę 
pats pamatyti tėvų žemę. Kai 
versdamas knygos lapus, žiūrėjau tik 
į paveikslus, o dabar pats būsiu 
Gedimino kalne, Trakų pilyje, 
Aušros Vartų šventovėje. Prie Balti
jos jūros pasemsiu smėlio saują, ir 
nulenksiu galvą prie Laisvės statulos. 
Tėvelių tėviškėje gal rasiu takelį kur 
jie maži bėgiojo, ir pamatysiu gimines 

su kuriais galėsiu širdingai 
pasišnekėti.

Labai noriu susitikti su Lietuvos 
jaunimu, sužinoti ką jie mokinasi, 
kokią muziką mėgsta ir bendrai ką jie 
galvoja apie pasaulinius įvykius. 
Susirašinėju su keliais mano amžiaus 
mokiniais. Jie labai malonūs ir atviri, 
tai jie lauks manęs atvažiuojant. Bus 
įdomu pabūti Lietuvoje. Aplinkoje, 
kur viskas vyks lietuviškai.

Viktoras K. Remesat

Kovo 11 dieną 1990 metais 
Lietuvos Taryba paskelbė Lietuvą 
nepriklausoma valstybe ir išrinko 
valstybės prezidentą Vytautą

Landsbergį. Tą dieną aš buvau 
Toronte Lietuvių namuose. Kokia 
buvo visiems šventė! Žmonės 
sveikino vienas kitą, verkė iš 
džiaugsmo.

Dabar aš labai didžiuojuosi, kad 
esu lietuvaitė ir kad Lietuva yra 
laisvas kraštas. Aš kalbu su savo 
draugėm anglėm apie Lietuvą ir 
pasakoju joms, kas dabar ten dedasi. 
Kad dabar Lietuvoje daug laisvės. 
Atgauta tautinė vėliava, lietuvių 
kalba ir tikyba dėstoma mokyklose. 
Galima eiti į bažnyčią, laisvai kalbėti 
ką nori.

Savo draugėm anglėm pasakoju, 
kad dalyvauju tautinių šokių grupėje, 
esu skautė, lankiau lietuvišką 
mokyklą ir turiu draugų Lietuvoje su 
kuriais susirašinėju lietuviškai.

Diana Meškauskaitė
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Kas tu esi?
Pasakojama, kad vienu Italijos laivu kartą plau

kęs tikras tautu mišinys. Ten buvę anglų, prancūzų, 
vokiečių, graikų, žydų, ispanų, lenkų, švedų... 
Laivo kapitonas* ilgos kelionės j Škotiją paįvairini
mui sumanęs keleivius apklausinėti. Buvo duotas 
vienas, be jokių platesnių paaiškinimų, klausimas — 
kas ta esi?

— Esu fabriko direktorius, — atsakė anglas.
— Aš esu medicinos, daktaras, — kalbėjo švedas.
— Esu žmogus, — gudravo žydas.
— O aš socialistas, — buvo prancūzo atsakymas.
— Esu baronas, — didžiavosi vokietis.
Atsakymų klausėsi mažas dvylikos metų berniu

kas iš Milano. Kai jį kapitonas -paklausė, kas gi jis 
toks esąs, berniukas, nė minutėlės negalvojęs, ra
miai atsakė: . ' : .

— Aš esu italas.
Visus keleivius labai nustebino ir sugėdino toks 

berniuko atsakymas. Kai kiekvienas tegalvojo apie 
savo profesiją, kilmę, pažiūras, šis mažasis milanie
tis, gudrių atsakymų neieškodamas, virš visko iškė
lė savąją tautybę.

Kas ta esi, sese, broli? Esi geras tėvij vaikas? 
Taip. Esi pavyzdingas mokinys? Taip. Esi skautas? 
Taip. O ar nenorėtum pasakyti, visa kita trumpam 
primiršęs, kad esi lietuvis, lietuvaitė? Taip — pir
miausia tu esi lietuvis, lietuvaitė. Paskui tik geras 
vaikas, mokinys, skautas. Kelti savąją tautybę pir- 
mojon vieton yra tavo šiandieninė pareiga. Ji būti
na, nes kaip gi tų kitaip tarnausi tėvynei, jei nesirū

pinsi lietuvybės išlaikymu tose tautų mišinio, minio
se? Ar bus tėvynei tarnavimas, jei savųjų tarpe sve
tima kalba kalbėsi, jei bijosi savo pavardės ir ją pa
keisi, kad svetimiesiems atrodytum prieinamesnis, 
jei pagaliau, kai laikas ateis, mišrių sutuoktuvių ne
vengsi? Ne, sese, broli, šiuo keliu neik. Tavo kelias 
— lietuvio kelias. Lietuvybė mums šiandien turi bū
ti antrąja religija. Išsilaikyti reikia, nors ir kažin 
kaip sunku bebūtų. Laimėti reikia, nepasiduoti rei
kia. Tai visų mūsų pareiga šiame didžiajame, pa
vojingame išeivijos gyvenimo žaidime.

Niekas netikės, jei tu pasakytum, kad tenori bū
ti mažyčiu druskos žiupsneliu karštame vandenyje —

★

PAKALNUTĖS

Nuo saulutės 
Ar nuo vėjo 
Pakalnutės
Suskambėjo:

— Mes pavėsyje išaugom, 
Pasakėlių pilį saugom... 
Neregėtą, nematytą, 
Pakalnutėm apkaišytą...

Ramutės Skučaitė

Kokią pilį? 
Kas kalbėjo? 
Niekas nieko 
Negirdėjo.

Tik nuo saulės
Ar nuo vėjo 
Pakalnutės 
Suskambėjo.
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* Jaunuomenė turi stiebtis į grožį, į skaistį, 
turi sekti getu vyresniųjų pavyzdžiu.

* Mūsų jaunieji turėtų jaustis lietuviai^esą, 
turėtų pažinti ir atjausti savo krašto grožį.

* Graži Jo gamta su savo paukščiais, žvėre
liais, augalais. Visa tatai kartais nesigailint 
naikinama. Jaunuomenė, ypač skautai, galė
tų juos apsaugoti, juos~ pamilti.

Drąsą turėtų lydėti išmanymas, išmintis ir meilė.
Save išlaikyti yra pirmasis prigimties įstatymas; save 

paaukoti — aukščiausias meilės įstatymas.

* Moksleiviai privalo savo tautą suprasti, 
dėl to privalo pažinti ir branginti kas savo 

■— liaudies dainas, pasakas, priežodžius. Tai 
didelis mūsų Tautos dvasinis turtas.

* Aukštesniųjų klasių mokiniai gali rinkti 
tautosaką, eiti talkon kultūros sumanymams: 
ruošiant lietuvių kalbos žodyną, rašant vietos 
vardus, tiriant gatntininkams mūsų krašto 
žvėris, paukščius, medžius ir t. t.

* Mūsų motinų motina yra mūsų. tėvynė 
Lietuva.

* Įsižiūrėję gamton, su ja susigyveną, ją 
pamilę, šit ką įsidėkite giliai širdin: mylėti 
savo motiną, gerbti kitų motinas, mylėti Mo
tiną Lietuvą, jos žemė ir kas toje žemėje yra: 
gyvuliai, paukšteliai ir žvėreliai. Taip yra 
jūsų geras būdas galimas, taip ir jūs patys 
būsite branginami ir mylimi ne tik savo siau 
rame rinkinyje, bet ir plačioje Lietuvoje

ANTANAS SMETONA
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Maldelė

PIRMIEJI SKAUTU ISTORINIAI ŽINGSNIAI

1907 Pirmoji stovykla Brownsea saloje
1908 ’’Skautybė berniukams”
1911 Pirmasis tarptautinio skyriaus vedėjas
1916 Vilkiukų šaka prasideda. Atspaustas ’Vilkiuko vadovėlis”
1919 Nupirktas Gilwellio parkas. Prasidea vadovų lavinimo kursai
1920 Pirmoji pasaulinė džiamborė Olympijoje, Londone

Baden-Powellis paskelbtas pasaulio skautų šefu
Pirmoji pasaulinė skautų konferencija
Įsteigtas Pasaulinis skautų biuras

1921 ’’Jamboree - pirmasis pasaulinis žiniaraštis
1922 Pirmasis tarptautinis komitetas
1925 Skautų pasauliniai namai Kanderstege atidaryti
1926 Pasaulinė jūrų skautų regata Belgijoje
1931 Pirmasis Mootas — skautų vyčių sąskrydis (Šveicarijoje)
1838 Pirmasis vilkiukų šakos pasaulinis pasitarimas Anglijoje
1946 Amerikos valstybių džiamborė (Kolumbijoje)
1947 Pirmoji skilčių džiamborė (Škotijoje)
1948 Ramiojo vandenyno sąjungų džiamborė (Australijoje)
1949 Pirmasis ’’Aggonas” — luošų skautų suvažiavimas (Olan

dijoje)
1951 Buvusių ’’senųjų” skautų suvažiavimas Danijoje
1952 Pirmoji Indaba — skautininkų pasaulinis sąskrydis 

(Gilwellyje)
1954 Arabų šalių džiamborė Sirijoje
1957 Pirmoji pietinių šalių džiamborė Urugvajuje

Prašom Dieve, kad mus 
saugotum stovykloje ir visur. Padėk 
mums mylėt tėvynę ir artimą ir kad 
būtume geri ir sveiki skautai. To 
prašom Tave Viešpatie.

Amen.

Jonas Zikas

Mielas Dieve,

Ačiū, kad mane saugai kaip 
skautą. Prašau padėk man daugiau 
rūpintis Lietuva, draugais ir šeima.

Amen.

Arvidas Remoza

SVARBIEJI ĮVYKIAI

1865m. IX. 8. Rusai uždraudė spausdinti 
lietuviškas knygas ir laikraščius.
1429m. IX. 8. Ši diena buvo paskirta Vy
tauto vainikavimui Lietuvos karaliumi. Bet 
lenkai užpuolė pasiuntinius ir karaliaus vai
niką pagrobė. Lietuvoje Rugsėjo 8-toji bu
vo paskelbta Tautos Šventė.
1922m. IX. 25. Lietuvoje Įvesta lito valiuta. 
Iki to laiko buvo vartojami vokiški pinigai. 
1901m. IX. 21. Mirė poetas Pranas Vaičai
tis.

R UGSEJIS

Žiemkenčius tėveliai sėja. 
Mamos grybų raut nespėja. 
Sodai lūžta obuoliais 
Raudonskruosčiais dideliais. 
Kišenes jų prisidėkim 
Ir mokyklon vėl skubėkim.
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KĄ SKAUTĖ DARO?
(Iš sesių skaučių papročių)

* Jei skautė ką nors pažada, 
ji laikosi savo žodžio.

* Žaisdama su kitom, ji nieko 
neskriaudžia ir neapgaudinėja.

* Grąžina pasiskolintą knygą 
švarią, nesuplėšytą.

* Dieną, kada apsiėmė tvarky
ti savo kambarį, nieko kito neda
ro, kol kambarys tampa pavyz
dingas.

* Skautė kalba ir elgiasi taip, 
kad namiškiai ir jos draugovė ja 
didžiuojasi.

* Ji ištikima savo namams ir 
sesėms skautėms ir užstoja jas, 
ypač kai joms to reikia.

* Skautė gerbia kitų nuosavy
bę ir neišduoda paslapčių.

* Ji naudinga ne tik savo na
muose, bet visur, kur pasitaiko 
gera proga.

ŽINOME KUO NUGALĖTI

* Nevilčiai nugalėti yra viltis.
* Nuovargiui nugalėti yra poilsis.
* Neaiškumams nugalėti yra atvirumas.
* Vienišumui nugalėti yra gerieji darbai ir malda.
* Ilgesiui nugalėti yra dosni meilė aplinkai.
* Abejingumui nugalėti yra svarbiausių tikslų 

išryškinimas.
* Nepasisekimui nugalėti yra ramus apmąstymas ir 

didesnės pastangos.
* Blogai nuotaikai nugalėti yra esamų gerumų įvertini

mas ir rankų darbai.
* Netvarkai nugalėti yra tvarka.
* Kartumui nugalėti yra humoras.

* Gavusi dovaną, ji tuojau dė
koja žodžiais arba laiškeliu; ga
vusi kvietimą, tuojau praneša, ar 
ji atvyks, kad kvietėja žinotų 
svečių skaičių.

* Skautė gina bet kokią gyvy
bę: gyvulius, žvėris, paukščius, 
šliužus, vabzdžius. Norėdama 
jiems vis daugiau padėti, ji sten
giasi daugiau sužinoti apie jų 
būdą ir gyvenimą.

* Skautė žino, kad įstatymai 
yra žmonėms ir jų teisėms ap
ginti. Ji, nesiginčydama, klauso 
vadovės: pagarba ir vykdymu 
kartais išvengiama nelaimės ar
ba net išgelbstima gyvybė.

* Gydytojai, mokytojai, ugnia
gesiai, policininkai ir tėvai kar
tais duoda svarbius nurodymus

Šiandien
Girioj sujudimas —
Pabalėj
Kažkoks skelbimas!

Iš tiesų — 
Ant seno grybo 
Afiša
Didžiule kybo: 

„Ryt
Visiems ateiti verta 
Į žalių varlių koncertą. 
Varliukus susisodinę, 
Trauksim darnią sutartinę!

Bus daina
Graži be galo 
Apie žalią miško balą!

Apie balą.
Apie balą!
Iš pradžios,
Paskui — iš galo!
Kviečiame visus klausytis!
Įėjimas — dvi musytės.“

Ramutė Skučaitė
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DIDŽIOJI jyeiflVl
CHICHGP SMAGI VILKIUKŲ IŠKYLA

Anksti birželio 16-tos rytą, 
prie Jaunimo centro vartų 
susirinko DLK Gedimino drau
govės šešiolika vilkiukų. Jų 
laukė vadovai, ps. Viktoras 
Puodžiūnas, s.v. vsl. Stepas Puo
džiūnas, s.v. vsl. Gintas 
Šlapkauskas, s.v. vsl. Aras 
Tijūnėlis ir Vilkiukų skyriaus 
vadovas s. Romas Puodžiūnas. 
Vilkiukai, sustoję prie 
automobilių su miegmaišiais ir 
kuprinėm, nekantriai laukė 
pranešimo, kad jau galima lip
ti į mašinas, kad iškyla i Puo
džiūnų vasarvietę Grand Junc
tion, Michigan, jau prasideda. 
Vadovai, talkinami vyr. skautų 
Adomo Didžbalio, Tado Glavins- 
ko ir Gailiaus Draugelio į auto
mobilius sulaipino vilkiukus ir, 
tėveliams pamojavę, išvažiavo.

Atvykus vasarvietėn, tuoj vy
ko stovyklavietės paruošimas. 
Iškylos „šefai”, Stepas ir Gintas 

tuoj paruošė užkandžius. Vil
kiukai su kitais vadovais statė 
palapines, klojo miegmaišius ir 
bendrai tvarkė stovyklavietę. 
Vėliau, susiskirstę į būrelius, 
lošė krepšinį su Tadu ir Gai
lium, žuvavo su Aru ir Adomu 
ir su s. Romu Puodžiūnu ėjo su
sipažinti su gamta. Visi kartu, 
sekdami kelio ženklus, iškylavo 
3 mylias mišku. Sugrįžo pavar
gę, bet tuoj atsigavo, kai va
dovai pasiūlė visiems ežere pa
simaudyti. Laivu paplaukioję, 
vilkiukai maudėsi, nardė ir 
triukšmavo. Po kelių valandų, 
išalkę sugrįžo į stovyklavietę. 
„Šefai” paruošė vakarienei visų 
mėgstamus „tacos”. Gardžiai 
pavalgę ir persirengę šiltesniais 
drabužiais, vilkiukai žaidė 
įdomiai paruoštus naktinius žai
dimus. Paskui, uždegus laužą, 
visi pasirodė ir dainavo. „Šefas” 
Stepas užsispyręs nenešė nakti

piečių, kol visas ežeras aidėjo 
nuo vilkiukų dainavimo. Visi 
dainavo, vaidino ir šokoladinius 
skanėstus kepė ir valgė. Į 
stovyklavietę atsilankė neti
kėtas svečias, išalkęs meškėnas.

Sekmadienio rytą vadovai 
anksti pažadino saldžiai 
miegančius vilkiukus. Išbudinti 
visus vyko mankšta ir bendras 
apsitvarkymas. Nespėjus baigti 
valgyti labai skanius „šefų” 
paruoštus pusryčius, atvažiavo 
v.s. kun. Antanas Saulaitis. Po 
medžiu, prie pat ežero, jis laikė 
šv. Mišias. Šv. Mišios paliko 
didelį įspūdį tiek vilkiukams ir 
pačiam kun. Saulaičiui. Gaila 
tik, kad jis turėjo skubiai 
išvažiuoti kitur. Tuoj po to vyko 
iškilminga sueiga. Buvo 
išdalintos premijos ir septyni 
kandidatai davė įžodį. Visi 
sveikino vilkiukais tapusius 
brolius; Mindaugą ir Žilviną 
Lapelius, Karolį Užgirį, Arą ir 
Liną Šaulius, Ivą Dambrauską 
ir Rytį Vygantą.

Kadangi tą dieną buvo šven
čiama Tėvų diena, tėvai atva
žiavę iškylon, buvo pavaišinti 
pietumis.

Sesė Dana Mikužienė

„Lituanicos” tunto.Gediminodraugovės vilkiukai iškyloje Nuotr. Romo Puodžiūno
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SKAUTAI
DEMONSTRACIJOSE

WASHINGTONE

Birželio 1-2 dienomis Washingtone vykusiose demonstracijose 
dalyvavo ir LSS Tarybos pirmininkas v.s. fil. Petras Molis. 
Su juo — kairėje v.s. Irena Jankauskienė ir dukra fil. Vida
Molytė. Nuotr. Viktoro Kučo Lietuvos Laisvės statulos replika Washingtone, DC.

Kairėje su plakatu — demonstracijose birželio 1-2 d.
'dalyvavusi sese v.s. Nijolė Užubalienė.

‘Buvusios kernavietės Auksė Karte ir Dalia Vd'ankaitė
Foto N. Užubalienės
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Kaziuko mugėje, Bostone, skautė Dailė Aukštikalnytė siūlo balioną jaunai pirkėjai.

SKAUTŲ ŠVENTĖ ROCHESTERYJE

Rochesterio lietuvių skautų 
„Dainavos” vietininkija sausio 
21 d. šventė savo veiklos 40 
metų sukaktį. Nuo pat įsisteigi- 
mo dienos Rochesterio skautija 
pasižymėjo nenuilstama veikla. 
Jaunatviškas pasiryžimas ženg
ti skautiškuoju keliu, vadovau
jantis šūkiu „Dievui, Tėvynei ir 
artimui”, Rochesterio lietuvių 
visuomenės visuomet bvo jaut
riai remiamas. Ir į šią šventę 
skubėjo visi, nes skautai suteikė 
retą galimybę išgirsti iš Lie
tuvos atvykusį ansamblį „Vil
nius”.

Šventę pradėjo jai vadovavusi 
Birutė Litvinienė, nuo pat vai
kystės besireiškianti įvairioje 
lietuviškoje veikloje, o ypač 
pasišventusi skautijai.- Ji 
tiksliai apibūdino skautiškąją 
veiklą Rochesteryje, gražia pyne 
supindamą „Dainavos” vieti- 
ninkijos veiklą. Tris žvakutes, 
simbolizuojančias skautų šūkį, 
uždegė skautiškoje veikloje pa
sižymėję skautininkai — Stasys 

Ilgūnas, Vytautas Žmuidzinas 
ir Valė Suodytė. Sušvitus švie
soms ir atsivėrus scenos užuolai
doms, Birutė Litvinienė pristatė 
šaunųjį Lietuvos ansamblį „Vil
nius”.

Ansamblį sudaro septyni 
menininkai: Vilniaus operos 
solistai J. Ciurilaitė įr A. 
Malikėnas, kanklininkė L. Nai- 
kelienė, aktoriai R. Vilkaitis ir 
A. Storpirštis. Ansamblio vado
vas A. Smolskus ir „Armonikos 
polką” atlikęs A. Valuckas. 
Svečiai iš Tėvynės atskleidė 
tėvynės meilę, savosios žemės 
ilgesį jos grožį, jaudinantį kank
lių skambėjimą. Visus stebino 
kanklininkės L. Naikelienės 
puiki kanklių muzika, solistų 
dainos, o ansamblio vadovo 
birbynėj aidėjo vieversėlio gies
mė, Lietuvos paukščių čiulbe
sys. Programa baigta Lietuvos 
himnu.

Po koncerto darbščių skaučių, 
talkinant jų šeimos nariams, 
ypač Rūtos Monoenko, Nijolės 

Draugelienės ir Gražinos Kava- 
liūnienės paruoštomis vaišėmis 
buvo pavaišinti ne tik an
samblio menininkai, bet visi 
šventėje dalyvavusieji. Už.š4 
puikią šventę Rochesterio 
lietuviai dėkingi „Dainavos” 
vietininkijai.

Nerimą Narute

„ATGIMIMO”
STOVYKLA

AUSaEaTJJOJE
Australijoje leidžiar is savait

raštis „Tėviškės a;' ii” savo 
kovo 6 d. laidoje p . .neša, kad 
vasario 22 d. Kensingtone vyku
siame LSS Australijos rajono 
posėdyje visi reikalai sukosi 
apie plačiai organizuojamą ir 
ruošiamą Rajono stovyklą, kuri 
prasidės pasibaigus Australijoi 
Lietuvių dienoms — sausio 2 d 
ir tęsis iki sausio 12 d. Vilkiuką: 
ir paukštytės stovyklaus tik 
pirmąją savaitę. Šiuo meto 
renkama stovyklavietė, kuri ge
riausiai tiktų. Viena iš jų yra 
Australijos skautų stovykla
vietė „Yarra Batman” 50 km 
nuo Melbourne.

Yra pakviesta iš Lietuvos 
naujai atgimusios Skautų 
sąjungos brolių ir sesių kon
tingentas, svarstomi jų kelionės 
reikalai. Lietuvoje trūksta 
skautiškų programų, kurių 
skautiškų patyrimų laipsnių 
atspausdins Australijoje po 100 
egzempliorių ir jiems nusiųs.

Stovyklos vardas Vadijos jau 
patvirtintas, tai bus 
„Atgimimo” stovykla. Pavadi
nimas labai tinkamas su at
gimstančia Tėvyne Lietuva. 
Rengimo komiteto nariai yra 
prityrę stovyklautojai
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Otavoje — Hamiltonas, kovo 29 d. 
1990
Viduryje: prit. skautė Vida 
Apanavičiūtė, skautas Andrius 
Gedris, vadovė Ona Stanevičiūtė

LIETUVA BUS LAISVA

Kai Lietuva bus laisva,
Varpai skambės per laukus.
Saulė tekės.
Žmonių veidai žibės saulės spin
duliais
Ir jų balsai skambės tolumoj.

Gatvėse žmonės vaikščios,
Pirks ką tik norės
Šypsenos bus visur matyti.
Laisvai kalbės lietuviškai
Daugiau neslėps knygas, 
Laisvai skaitys.

Visi lietuviai šoks ir dainuos,
Laikas greit prabėgs, bet dabar bus 
laisvi
Žmonės pažiūrės į dangų ir sakys: 
AŠ LIETUVIS ESU IR BUSIU!

Vida Ananavičii'ifp

Vigilija kovo 24 d. prie miesto rotušės 
Hamiltone, skautas Andrius Gedris 

įlrį 9 AM)

skautės Julija Enskąitytė, Irena 
Apanauičiūtė, Erika Čerškutė 
(paukštytė)

Kaziuko mugė, kovo 25 d. ’’Laisvė 
Lietuvai”
vadovė Ona Stanevičiūtė, Diana 
Meškauskaitė, Vida Apanauičiūtė
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CHICRCC1
KERNĄ VIETĖS

LENKŲ PARADE
Visi torkštame Lietuvai lais

vės ir įvairiais būdais mėgi
name savo tėvynei padėti. Šiuo 
metu labai svarbu kitas tautas 
įtraukti į mūsų laisvės kovą ir 
pasauliui parodyti, kad mes 
turime teisę būti laisva tauta.

Kasmet Chicagoje vyksta la
bai populiarus Lenkų Konsti
tucijos dienos paradas. Kadangi 
Chicagoj gyvena daug lenkų, jų 
šventė patraukia didelį laik
raščių bei televizjos dėmesį. Šių

UKRAINIETĖS
SKAUTĖS

PAS LIETUVIUS
Gražų sekmadienio rytą jau 

iš tolo prie Jaunimo centro 
kryžių matau besišypsančią 
kernavietę sesę Marytę Utz. Ji 
apsupta uniformuotų ir tauti
niais švarkais pasipuošusių uk
rainiečių skaučių.

„Kas čia vyksta?” Pasirodo, 
kad penkiolikmečių ukrainiečių 
skaučių skiltis, pagal jų skau
tiškų patyrimų programą, 
privalo susipažinti su kitų 
kraštų ir tautų skaučių veikla. 
Įvykiai Lietuvoje joms artimi ir 
ypatingai patraukę jų dėmesį. 
Nutarė, kad būtų įdomu dau
giau sužinoti apie lietuvius ir 
lietuvių skaučių veiklą. 
Kreipėsi’į Alto būstinę Chicago
je, kur joms buvo duotas sesės 
Marytės Utz telefono numeris.

Sekmadienį, gegužės 6 d., 10 
v.r. būrys ukrainiečių sesių 

metų gegužės 5 d. parade 
pagrindine parado tema buvo 
„Laisvė visoms tautoms!”

Parade dalyvavo didelė lenkų 
skautų,-čių grupė. Lenkaitės 
skautės nešė lietuviškas tris
palves. Kita lenkų grupė nešė 
didelį plakatą su užrašu 
„Freedom for Lithuania”.

Malonu, kad parade dalyvauti 
buvo pakviestos ir lietuvės 
skautės. Uniformuotos, lydimos 
vadovių, ps Irenos Meilienės ir 
s. Marytės Utz, gražios kerna- 
vietės nešė mūsų tautines vė
liavas. Jų tarpe buvo ir keli „Li- 
tuanicos” tunto broliai. Jie visi 
šiame parade gražiai atstovavo 
lietuvių visuomenei ir lietu
viams skautams ii- skautėms.

R.L. „Kernavės” tunto „Dubysos” draugovės 
„Kiškių” skiltis su draugininkės 
pavaduotoja vyr. skaute Danute 
Zadevavičiūte. Sesės — Daina Lukaitė 
Stefutė Utz, Lina Čepėnaitė, Nina 
Padalino, Alisa Kosmoupolis ir Laura 
Dainytė.

susirinko prie Jaunimo centro. 
Dalyvavo šv. Mišiose. Po to 
aplankė Jaunimo centro 
patalpas (kur buvo maloniai 
sutiktos ir vaišinamos), 
apžiūrėjo J.C. muziejų. Pratur
tinti žinias nuvyko ir į Balzeko 
Lietuvių Kultūros muziejų, o 
vėliau patraukė į populiarią 
„Seklyčią” paragauti lietuviš
kos kulinarijos.

Energinga sesė Marytė nepa
leido jų neparodžiusi ir Mar
quette Parko lietuviškos isto
rijos — bažnyčios, Maria gimna
zijos, Šv. Kazimiero seserų 
vienuolyno, 69 gatvės ir kitų 
įdomybių.

Patenkintos ukrainietės da
bar laukia lietuvaičių skaučių 
apsilankymo ukrainiečių rajo
ne.

R.L.

v.s. fil. Antanas Paužuolis, LS Broli
jos skautininkų skyriaus vedėjas, 
už ilgametį nenuilstamą darbą ir 
nuopelnus lietuviškai skautijai, šv. 
Jurgio dienos proga, apdovanotas 
Geležinio Vilko ordinu.

Nuotr. J. Tamulaičio
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Dalis Los Angeles skautų metinėje Ramiojo vandenyno rajono šv. Jurgio iškyloje.

ŠV. JURGIO IŠKYLA
CALIFORNIJOJE

Ramiojo Vandenyno rajono 
skautų ir skaučių metinė šv. 
Jurgio iškyla įvyko gegužės 20 
d. gražiuose Californijos 
kalnuose. Joje dalyvavo „Palan
gos” ir „Kalniškių” tuntų 
broliai ir sesės.

Iškyloje vykusioje iš
kilmingoje sueigoje Rajono 
vadas šupažindino su joje daly
vavusiu maloniu svečiu iš 
Lietuvos — kunigu Astijum 
Kungiu, kuris yra ir Žemaitijos 
Krašto skautų dvasios vadovas. 
Svečias pasidžiaugė Cali- 
fornijoje sutikęs tiek daug 
veiklių jaunų lietuvių.

Paskelbus LSS vadovybės 
įsakymus ir pranešimus, nu
džiugome sužinoję, kad į aukš
tesnius vyresniškumo laipsnus, 
už nuopelnus lietuviškai skau- 
tijai, buvo pakelti šie Ramiojo 
Vandenyno rajono vadovės,-ai:

į vyr. skautininkės laipsnį 
—• s. Laima Jarašiūnienė, s. 
Gražina Tompauskienė ir s. D. 
Sodeikienė;

į skautininkų laipsnį — ps. 
Rimvydą Baipšienė ir ps. 
Albinas Sekas;

į paskautininkės laipsnį — 
v.si. Janina Ruibytė. Sesė 
Janina davė skautininkės įžodį 
ir visų buvo nuoširdžiai 
sveikinama.

LSS Garbės žymenimis apdo
vanotos šios veiklios sesės: 
Aldona Venckūnienė, Gailė 
Radvenytė, Laura Gulbinienė, 
P. Valiulienė ir Gražina 
Tompauskienė.

Šioje sueigoje įvyko ir abiejų 
tuntų tuntininkų pareigomis

CHICRGO 

Ir vėl renkamės Rako ąžuolyne. Nuotr. J. Tamulaičio

pasikeitimas. Tadas Dabšys 
„Kalniškių” tunto tuntininko 
pareigas perdavė savo broliui 
Vytui Dabšiui. „Palangos” tun
to tuntininkė Rimvydą Baip- 
šienė atsisveikino ir pareigas 
perdavė joms įsipareigojusiai 
sesei Gražinai Tompauskienei. 
Sesei Rimvydą Baipšienei buvo 
nuoširdžiai padėkota už jos 
darbštumą ir sėkmingą vado
vavimą tuntui, o naujai vadovei 
palinkėta sėkmės naujose parei
gose.

Po iškilmingos sueigos vai- 
šinomės įvairiais skanumynais 
ir linksmai pabendravome. Prie
laužo smagiai dainavome, o 
vilkiukai ir paukštytės 
linksmino savo gausiais pasi
rodymais. Svečias kun. A. 
Kungys išmokė mus kelias 
įdomias žemaitiškas dainas ir 
papasakojo apie jų tradicijas.

Smagi buvo ši šv. Jurgio 
iškyla į kalnus — paminėjome 
šventąjį skautų globėją ir 
maloniai pabendravome su 
broliais ir sesėmis. Lauksime 
ateinančių metų iškylos!
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4613 W. 106 Pl. 
Oak Lawn, IL 60453

^Pį«*5
PlYSI.

- Mano tėvas su viena ranka gali sulaikyti automobilį.
- Jis turėtų būti labai tvirtas vyras.
- Ne. Jis yra policininkas

*^4c************************^******«**********^»-r

Draugininke: Ar nenuostabu, 
kaip maži viščiukai išsirita iš 
kiaušinio?

Maža paukštytė: Taip, sese, bet 
man dar nuostabiau, kaip jie ten 
įlenda?

_ —
Pirmas vilkiukas: Kai užaugsiu, 

išrasi u tokį daiktą, kad žmonės 
galėtų matyti kiaurai per sieną.

Antrasis: Toks daiktas jau iš
rastas.

Pirmasis; Kaip jis atrodo?
Antrasis: Langas.

Tai mandagumas!
Viena ponia pasikvietė mažą berniuką 

arbatos. Ponia jam padavė duonos riekutę, 
apteptą sviestu. Berniukas pasakė:

— Ačiū, ponia,
— Labai malonus i/ mandagus esi vaikas,

. — tarė ponia. — Man labai patinka mandagus 
vaikai,

— Puiku, — atsakė berniukas. — Jei jūs 
norite dar kartą išgirsti mano mandagų 
padėkojimą, tai duokite man dar marmelado.
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