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džiaugsmo ir gerų norų; turėtu
me žvelgti atgal su dėkingumu 
už tai, kas pasisekė atlikti, ir ta
da iš naujo veržtis pirmyn į 
aukščiausią tikslą atgaivinta jė
ga, naudingomis pastangomis ir 
platesniu žvilgsniu, nepamiršda
mi savo kelyje ištiesti pagalbos 
ranką kitiems.

Bet kai žiūrėsite — žiūrėkite 
plačiu žvilgsniu. Net tuomet, kai 
jums atrodys, kad jau žiūrite 
plačiai — žiūrėkite dar plates
niu žvilgsniu. B.-P.

Yra du būdu lipti i kalną.
V ienas žmogus nenuilstama i 

kopia aukštyn, sekdamas kitų 
paliktą taką arba vadovaudama
sis kelionių vadovu.

Jo žvilgsnis visą laiką nu
kreiptas į taką, kad šio nepra
rastų, ir jo vienintelis rūpestis 
yra, kad jam pasisektų pasiekti 
viršūnę.

Kitam kopėjui taip pat rūpi 
pasiekti viršūnę, bet jis žiūri 
platesniu žvilgsniu. Jis žvelgia 
pirmyn ir aukščiau ir pastebi, 
kur ankstyvesnis takas, nukentė
jęs nuo vandens ir oro sąlygų, 
galėtų dabar būti pataisytas, ir 
keleivis pagal tai pritaiko ar 
keičia savo kryptį.

Prie progos jis sustoja apsi
žvalgyti ir pamato puikų vaiz
dą, kuris kiekviename žingsny
je atsiskleidžia prieš jį. Jo nuo
taika tuo būdu pakyla, jo užda

is. Baden Powell

vinys atrodo lengvesnis, ir jam 
drąsiau tęsti žygį.

Kopėjas taip pat pažiūri atgal 
ir pastebi, kad aukštumos kalno 
papėdėje, per kurias jis sunkiai 
veržėsi, dabar tėra panašios į 
kurmių kupstus. Dabar jis jau 
tokioje iškilioje vietoje, iš kurios 
jis gali padrąsinančiai moti ir 
rodyti kryptį kitiems, kurie mu
šasi per pradinę kelionės į kalną 
dalį.

Jis tęsia savo žygį smagiai pa
kelta dvasia, o ne griežtu, vargi
nančiu užsispyrimu, kokį rodė 
pirmasis kopėjas.

Savo darbą — bet kokį darbą 
gyvenime — dirbdami, turėtu
me žiūrėti pirmyn, gerokai pir
myn, kupini aukštų siekimų ir 
vilties.

Turėtume žvalgytis, pilni

Juodbėriai, galvas aukštyn! 
Vilko maržą drožkit kojom! 
Likit, sesės — mes išjojam, 
Mes tejosim lig rytojaus, 
O rytoj ugnini
Marš, marš pro žvėryną,
Palei kalną Gedimino, 
Marš, marš pirmyn! 
Palei Vilijos krantus
Dunda šūviai, skamba plienas, 
Pasilikit, sesės, vienos, 
Raitelių neilgos dienos — 
Rinkit sau kitus!
Marš, marš viens po kito — 
Rytoj mūšis anksti rytą, 
Marš, marš pirmyn!

Kazys Binkis
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JETUVIŲ 
UAUDIES

DAINOS

Pastaruoju metu Amerikos 
gyventojai labai pradėjo domėtis 
savo kilme ’’roots”. Mums, 
lietuvaitėms, visuomet yra aišku kas 
mes esame ir iš kur mūsų tėvai ar 
seneliai yra kilę. Mes mokame 
lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti. 
Taip pat dainuojame lietuviška^ 
dainas, tik ne visuomet žinome ar jos 
yra tikros lietuviškos, ar skolintos iš 
kitų tautų.

• Ne be pagrindo sakoma, kad 
Lietuva — dainų šalis. Senovėje, kai 
paprastiems žmonėms nebuvo 
prieinamas raštas, kada nebuvo 
dabar mums įprastų aparatų kaip 
televizija, radijas, patefonas, 
telefonas ir kt., žmonės savo mintis ir 
jausmus išreikšdavo dainomis. Todėl 
lietuvių' liaudies dainos laikomos 
vertingiausia mūsų tautosakos 
dalimi.

Liaudies dainomis vadiname tas 
daipas, kurias sukūrė liaudis: 
sugalvodavo dainų vienas asmuo, jų 
perimdavo kitas, pridėdamas savo 
žodžių ir paįvairindamas melodijų, 
vėliau trečias ir t.t. todėl liaudies 
daina neturi vieno autoriaus — tai 
sudėtinis, daugelio žmonių kūrybos 
vaisius.

Senovės liaudį sudarė kaimo 
žmonės, kurių gyvenimų supo laukai, 
miškai, ežerai, plačia vaga tekantis 
Nemunas ir kitos upės, o vakaruose 
— Baltijos jūra, kuršių marios ir 
didingos kopos. Tolimoje praeityje 
gamtos reiškiniai veikė žmones, 
todėl artimai susigyvenę su gamta, jie 
visus svarbiausius savo gyvenimo 
įvykius lygino su slėpiningais gamtos 
reiškiniais. Per ilgus šimtmečius įgiję 
didelio meniškumo, šie palyginimai 
tapo raiškia poetinės kalbos 
priemone. Pvz. šiaurus vėjas — tai 
nelaimė; tamsūs dabesys — vargai; 

aukšti kalnai — didi vargai; 
žemuogėlės — ašarėlės; akmenėliai 

rūpestėliai ir t.t. Motina lyginama 
su „balta gulbele”, su „mėlynų marių 
putele , tėvas . lyginamas su 
,,ąžuolu , ,,klevu”, ,,pilku 
karvelėliu”; bernelis — „dobilėlis”, 
„bijūnėlis , „sakalėlis”; mergaitė — 
„balta lelijėlė”, „šilo uogelė”, „raiba 
antelė” ir t.t.

Lietuvių liaudies dauįy kūryba

PLAUKĖ ŽĄSELE PER EŽERĖLĮ

1. : Plaukė žąselė
Per ežerėlį, :

: Gir gir gir gir, gar gar gar, 
Gir gir gir gir, gar gar gar, 
Plaukė žąselė per ežerėli, 
Plauk, plauk, plauk.;

2. : Ne viena plaukė —
Ir žąsinėlis,:
Gir gir gir gir, gar gar gar, 
Gir gir gir gir, gar gar gar, 
Ne viena plaukė — ir žąsinėlis, 
Plauk, plauk, plauk.:

gintarėms
LĖK, SAKALĖLI

Lėk, sakalėli, lėk, sakalėli, 
Lėk, sakalėli,' per ežerėlį.

Tam ežerėly, tam ežerėly, 
Tam ežerėly plaukia laivelis.

Tam laively sėdi mergelė, 
Sėdi mergelė, galvą šukuoja. 

yra labai įvairi, atspindinti savaimingų 
poezijos ir muzikos menų. Apie jas 
daugiau galėsite pasiskaityti knygoj 
„Sese, budėk!”

Lietuvaitė skautė turi išmokti 
lietuvių liaudies dainų, nes jos, šalia 
lietuvių kalbos, yra mūsų kilmės 
įrodymas.

Žemiau pateikiame keletu liet, 
liaudies dainelių, tinkančių 
skautėms.

3. : Ėjo berniukai
Į mokyklėlę, :

: Očia očia,. opa pa,
Očia očia, opa pa,
Ėjo berniukai į mokyklėlę,
Op, op, op. :

4. : Ne vieni ėjo —
Ir mergužėlės, :

: Očia očia, opa par
Očia očia, opa pa,
Ne vieni ėjo — ir mergužėlės, 
Op, op, op. :

Sėdi mergelė, galvą šukuoja, 
Galvą šukuoja ir gailiai verkia:

— Nėr man tėvelio, nėr man tėvelio, 
Nėr man tėvelio dalelei skirti.

Nėr man močiutės, nėr man močiutės, 
Nėr man močiutės kraiteliui krauti.

Nėr man brolelio, nėr man brolelio, 
Nėr man brolelio lauku lydėti.

Nėr man seselės, nėr man seselės, 
Nėr man seselės vainikui pinti.
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Mėnuo tėvelis, mėnuo tėvelis, 
Mėnuo tėvelis — dalelei skirti.

Sietyns brolelis, sietyns brolelis, 
Sietyns brolelis — lauku lydėti.

Žvaigždė seselė, žvaigždė seselė, 
Žvaigždė seselė — vainikui pinti.

Saulė močiutė, saulė močiutė, 
Saulė močiutė — kraiteliui krauti.

AS TURĖJAU GAIDELĮ

1. Aš turėjau gaidelį — 
Visi nor matyti, 
Koks gaidelio vardelis, 
Visi nor žinoti.
Tas gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švakšt.

2. Aš turėjau vištelį — 
Visi nor matyti, 
Koks vištelės vardelis, 
Visi nor žinoti. 
Mano višta šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švakšt.

3. Aš turėjau antelį — 
Visi nor matyti, 
Koks antelės vardelis, 
Visi nor žinoti.
Mano antis šiūre pliūre, 
Mano viošt(a) šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švakšt.

4. Aš turėjau kalakutą — 
Visi nor matyti,
Koks kalakuto vardelis, 
Visi nor žinoti.

Kalakuts šoldu boldu, 
Mano antis šiūre pliūre, 
Mano viošt(a) šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švakšt.

5. Aš turėjau avelę — 
Visi nor matyti, 
Koks avelės vardęlis, 
Visi nor žinoti.
Mano avis šilkavilnė, 
Kalakuts šoldu boldu, 
Mano antis šiūre pliūre, 
Mano viošt(a) šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švakšt.

G. Aš turėjau karvelę — 
Visi nor matyti, 
Koks karvelės vardelis, 
Visi nor žinoti.
Mano karvė saldopienė, 
Mano avis šilkavilnė, 
Kalakuts šoldu boldu, 
Mano antis šiūre pliūre, 
Mano viošt(a) šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švakšt.

7. Aš turėjau žirgelį — 
Visi nor matyti, 
Koks žirgelio vardelis, 
Visi nor žinoti.
Man žirgelis juodbėrėlis, 
Mano karvė saldopienė, 
Mano avis šilkavilnė, 
Kalakuts šoldu boldu, 
Mano antis šiūre pliūre, 
Mano viošt(a) šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švokšt.

8. Aš turėjau jautelį — 
Visi nor matyti, 
Koks jautelio vardelis, 
Visi nor žinoti.
Man jautelis žalmargėlis, 
Man žirgelis juodbėrėlis, 
Mano karvė saldopienė, 
Mano avis šilkavilnė, 
Kalakuts šoldu boldu, 
Mano antis šiūre pliūre, 
Mano viošt(a) šepetūre, 
O gaidelis anksti rytą 
Kakaryko švokšt.

J<oksgii-<k-lio var-de-lls, lis gal-<fe-lls anks-tl ry_tĄ ka-ka-ry-ko švakšt. 
vi.si nor ii _ no - II-

.--v ---------

* -=J
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VAI LINKSMAI PLAUKIA

Vai linksmai plaukia
Geltons laivelis
Ant jūružių marelių. (2 k.)

Vai šipor šipor,
Jauns šiporėli,
Įlipki į mastelį. (2 k )

Ten tu matysi
Kopų kalnely
Naują rūtų darželį. (2 k.)

Tame daržely,
Tame naujajam,
Stovi jauna mergelė. (2 k.)

Kai puč vėjelis,
Tai beg laivelis,—
Linksma žvejų mergele. (2 k.)

Nepuč vėjelis,
Nebėg laivelis,—
Liūdna žvejų mergelė. Į2 k.j

[ § i pwė 1 i s - laivūnas] 
[mastelis - laivo stiebas]

MOKYKIMĖS
LIETUVIŠKU.DAINŲ!
Kas dalyvauja skaučių-tų suei

gose, iškylose, laužuose, gali leng
vai pastebėti, kad mūsų jaunimas 
mažiau dainuoja. Galime aiškinti, 
kad gyvendamas svetimoje aplin
koje jaunimas seka šio krašto 

papročiu ir nemėgsta dainuoti. 
Sako, kad kai kurios lietuvių liau
dies dainos neturi jokios reikšmės 
šių dienų jaunimui, ir todėl jis ne
mėgsta tų dainų dainuoti ir pan. 
Man teko net pastebėti, kad dainos 
prie laužo yra kartais dainuojamos 
iš lapų. Tai reiškia, kad sesės dainų 
žodžių nemoka. Man atrodo, kad 
daina gali būti tik tada įdomi, 
graži, kada jos žodžius mintinai 
moki ir turi progos dažnai padai
nuoti.

Dainų konkursai gali vykti tarp 
draugovių tunte, tarp vietovių 
rajone. Premijos gali būti piniginės 
arba mokestis už skaučių stovyklą 
iš vieneto iždo. Visų išmoktų dainų 
moka nors po du punktelius, bet 
turi dainuoti be lapų. Po konkurso 
pratinkimės daugiau dainuoti, kad 
sesės išmoktų dainų neužmirštų ir 
naujų pasimokytų.

Konkursui dainų sąrašus turėtų 
sudaryti seserijos rajono vadija, 
kad rajone visi vienetai vienodas 
dainas išmoktų; gal net reikėtų 
tarp vadeivių rajonuose suvieno
dinti? Linkiu visoms sėkmės ir 
visuomet dainuoti!

v.s. L. Milukienė
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- Atnešk vandens.
- Su kuo ?
- Su puodu.
- Kad kiauras.
- Užkišk.
- Su kuo ?
- Su šiaudu.
- Kad per ilgas
- Nupiauk.
- Su kuo ?
- Su peiliu.
- Kad peilis atšipęs.
- Pagalask.
- Su kuo ?
- Su tekėlu. .
- Kad tekėlas sausas.
- Užpilk vandens.
- Kad nėra.
- Atsinešk.
- Su kuo?
- Su puodu, ir taip

toliau... .............

Jūs esate girdėję ar skaitę gražių ir įdomių pasakų. Yra viena 
rūšis pasakų, kurios vadinasi pasakomis be galo. Jos paprastai 
yra labai trumpos, bet turi tokią pabaigą, kuri verčia pasakotoją 
vėl pradėti nuo pradžios. Greičiausiai pasakų sekėjas griebdavo
si tokios pasakos, kai jam nusibosdavo pasakoti, o kiti vis dar 
prašydavo pasakoti daugiau.

Štai tokių pasakų pavyzdžiai

2.
Gyveno senukas ir senutė, turėjo 

šieno galą ir vėl nuo galo. Gyveno 
senukas Ir senutė, turėjo šieno galą 
ir vėl nuo galo..... . ...................... .

3.
Gyveno ponas, turėjo šuniuką. Kai 

jis numirė, jis jį palaidojo šventoj 
vietoj šventoriuj ir ant jo kapo taip 
užrašė: gyveno ponas, turėjo šuniu
ką. Kai jis .numirė jis jį palaidojo 
šventoj vietoj šventoriuj ir ant jo 
kapo taip užrašė: gyveno.................

4.
Buvo vokietuks trumpu apsiaustu- 

ku, ilgu botagiuku, po karklynus 
žvirblius ganė.

- Ar graži mano pasaka?
- Graži.
- Ir man graži.
Gyveno vokietukas...........................

5.
Vasara praeis - Žiema ateis; žie

ma praeis - vasara ateis; vasara 
praeis - žiema ate is...-...................
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ŽVAIGŽDĖ

1 SCENA

fil. v.s. D. Eidukienė

Skaitytoja:
Prie universiteto yra išlikęs observatorijos bokštas. Čia 
senais laikais nusileisdavo didieji žvaigždynai — saulės ir 
planetos — per teleskopą keliaudavo į auditorijas, į 
miestą.

(Užuolaida atsiskleidžia)

(Dailininkas paišo paveikslą, įeina žvaigždė, šone 
damos)

Skaitytoja:

Vilnius jau buvo visko matęs. Tolimiausių šalių pasiun
tiniai, turtingiauši kunigaikščiai svečiavosi, pravažiavo 
vaizbūnai su brangiausiom prekėm — su Kinijos arbata; 
Naujojo Pasaulio tabaku, persų šacho kilimais. Dainavo 
čia Italijos dainininkai. Dabar štai atkeliavo žvaigždynai.

Žvaigždė:

Atkeliavo šienpjūviai, grigo ratai, lyra, gulbė, atkeliavo 
Paukščių takas ir sustojo ant trijų kryžių, ant Gedimino 
kalno.

I Dama:

Kai nueisi į observatorijos bokštą ir tiesiai sakysi: noriu 
matyti savo žvaigždę.

II Dama:

Savo žvaigždes turėjo faraonai, Babilono karaliai, 
romėnų cezariai.

I Dama:

Argi tu, garbinga vilniete, neturėsi savo žvaigždės?

II Dama:

Iš tokios gausybės juk yra viena skirta man, o kita — tau.

(Įeina profesorius su broliuku. Vaidina judesiais pagal 
skaitytojos žodžius).

Skaitytoja:

Astronomas, jėzuitas ir profesorius, tai gudriausias 
vyras. Jis tau parodys žvaigždžių dienoraštį. Jį 
rūpestingai tvarko su broliuku, kas vakarą stebėdami 
žvaigždes ir surašydami, kaip jos keliauja per Vilnių. 
Sužinojęs iš kur tu kilęs, kada gimęs, suras ir tau 

žvaigždę. Pradžiugęs tu net savo piniginę praversi 
(damos įmeta pinigus ir išeina) — juk reikia paremti 
mokslą. (Astronomas irgi išdidžiai įmeta pinigą ir išeina). 
(Dailininkas irgi įmeta centą).

Dailininkas:

Pardaviau savo geriausią paveikslą. Visus gautus pinigus 
ir aš skiriu mokslui.

Broliukas:

O gal iš to bokšto galima surasti dar niekieno nematytą 
žvaigždę? Nejaugi visos suskaitytos kaip kareiviai. Jų tiek 
daug, kad turi likti ir Vilniui. Tai būtų Vilniui garbė ir 
pasididžiavimas.

(Užuolaida užsiskleidžia)

II SCENA

(Prieky scenos stovi Radvila)

Skaitytoja:

Žvaigždėm susirūpino ir Radvila, Vilniaus vaivada. Jei jo 
žmonės nuolat kalba apie žvaigždes ir jomis rūpinasi, turi 
ir jam rūpėti.

Radvila:

Kad taip naują žvaigždę suradus! (Atsiverčia knygą)

Skaitytoja:

Sukdamas ūsus ir vartydamas astronomijos knygą 
rūpinosi Radvila.

Radvila:

Tada žvaidždės krikštynom Vilniaus kalnuose išstatyčiau 
visas patrankas ir tūkstantį parako statinių paversčiau 
dūmais. Ir pavadintume ją Vilniaus žvaigžde — Stella 
Vilnensis. Koks būtų garsas mano miestui! Štai jūrininkai 
plaukia audringomis jūromis ir sako: mus išves Vilniaus 
žvaigždė! (Išeina plevėsuodamas apsiaustu).

Skaitytoja:

Radvila atsegtu apsiaustu nuplevėsavo į jėzuitų 
akademiją.

(Atsidaro scena)

(Raštininkas sėdi už stalo. Astronomas-jėzuitas- 
profesorius ir akademijos rektorius stovi šone ir žiūri į 
žemėlapį).
-.Įeina vaivada Radvila).

Skaitytoja:

Vaivada Radvila, atėjęs akademijon, tuoj padėjo pinigų 
maišelį ant stalo.
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Radvila:
\š tyliai ir labai privačiai. Neskambinkit varpu ir visų 
nešaukit. Neriu pasikalbėti su tom galvom, kurios 
žvaigždynus siekia.

Skaitytoja:
Tuoj prieš jį atsisėdo astronomas su akademijos 
rektoriumi.

Radvila:
Didis jūsų mokslas, tai nestumkit ir šio maišelio. Pridėsiu 
ir daugiau, tik man suraskit naują, neregėtą žvaigždę. Jos 
krikštynomis aš pats pasirūpinsiu.

Astronomas:
Dar daug yra žvaigždžių nepastebėtų ir neištyrinėtų. 
Tikriausiai ir mes tokią surastume, bet mūsų teleskopas 
per silpnas.

Radvila:
Nupirksiu patį didžiausią ir stipriausią teleskopą, koks tik 
randasi pasaulyje. Ne tokius pinigus išleidžiame 
kariuomenei ir pilims. Paklosiu auksu ir žvaigždžių 
kelionę.

(Visi kalbėdamiesi išeina, išskyrus Raduilq)

Radvila:
Dabar pirmyn į mūšį, laimėkit man naują žvaigždę. 
(Linksmai)

Užsidaro scena)

III SCENA

(Tamsu)

(Scenoje astronomas-jėzuitas-profesorius ir brolis 
Florencijus)

Skaitytoja:
Kartą vėlų vakarą astronomas stebėdamas žvaigždes su 
savo sekretoriumi broliu Florenc.ijum, netyčia užgavo 
teleskopo vamzdį, ir šis palinko. Kai vėl pažvelgė, atrodė 
lyg kas degančią žvakę būtų paje stiklų prikišęs — Šviesos 
prisipildė visas vamzdis (naujo didelio teleskopo).

Sekretorius:
Gal kometa, gal didelė žvaigždė kriste įkrito į teleskopą?

Astronomas:
Greičiau sukinėk stiklus. . . ieškok ryškumo! .

dkanyioja;
Ir štai astronomas-jėzuitas-profesorius ir sekretorius- 
brolis Florencijus net aiktelėjo. . . — teleskopo stikle. . . 
mergina! Abu labai išsigandę net persižegnojo. . .

Abu:
Jėzuitų teleskope moteris!

Sekretorius:
(Vos atgaudamas kvapų). Kaip tu manai? Gal ta mergina 
atkeliavo iš žvaigždynų? Juk skaitėm knygose apie 
planetas. Gal ir ten žmonės gyvena? Gal štai mes 
pamatėm Marso gyventoją? Mes pirmieji pamatėm, mes 
iš Vilniaus!

Astronomas:
O koks būtų džiaugsmas tada kunigaikščiui ir karaliui! 
Visą paraką iššaudytų mūsų garbei. Mūsų akademiją 
išgarsintų pats popiežius!

Skaitytoja:
Profesorius dabar atsikvošėjo ir ėmė dairytis. Pastebėjo 
nulenktą teleskopą. Vėl nustebęs pažiūrėjo.

Astronomas:
Broli, mes į žemės žvaigždynus žiūrime! Tai mūsų. . . 
taaii. . . mūsų. . . mūsų laikų... . mergina! Koks keistas 
įvykis — tęleskopas pasviręs!

Sekretorius:
Vilnele tu skaidrioji! Teleskopu galima regėti ne tik 
žvaigždes’ bęt. . . bet. . . ir žmones! (Dar kartų lenkiasi 
prie vamzdžio). Aiškiai matau. . . Žinoma, tai mūsų laikų 
mergina!

Astronomas:
(Prie vamzdžio). Kiek daug žvakių susidegus. (Mergina 
tuo momentu iškelia žvakidę). (Salėje) Žiūrėk, verkia. 
Moka verkti. . . Verkia kaip žmogus! (Mergina balta ilga 
suknele, sujuosta juosta, rankoje laikydama žvakidę 
ateina per salę) Vilnius jau užgesino žiburius. Kur nors 
toli toli yra dar degančios žvakės. Gal kur toli stovi pilis, 
didelė, neįveikiama. Ten verkia uždaryta kalinė. Laisvės 
verkia. (Išeina per dešinę pusę).

Skaitytoja:
Kiek kartų jie žiūrėjo iš bokšto ir nematė ašarų. Ar 
mergaitės viena ašara nėra brangesnė už daugelį 
žvaigždžių? Jei žmogus žmogaus neguos, tai žvaigždės 
ims verkti, kad žemė tokia negera! Toji mergaitė 
nelaiminga, todėl reikia ką nors daryti. Reikia tuoj siųsti 
žmogų ir ieškoti. Bet kur keliausi, kai tokia naktis. Čia 
reikia būrio ginkluotų raitelių su deglais. Raitelius gi turi 
Radvila. Reikia pašaukti kunigaikštį.
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IV SCENA

(Atsiskleidžia scena)

(Radvila sėdi). (Įeina astronomas, sekretorius ir 
rektorius)

Astronomas:

Kunigaikšti, čia truputį kitoks reikalas.

Sekretorius:

Mes pamalėme mergaitę.

Radvila:
Mergaitė žvaigždynuose?! Pasiutimas! Ką jūs man čia 

pasakojate? Pritruksiu parako tokiai šventei.

Skaitytoja:

Astronomas dar norėjo aiškinti, bet kunigaikštis pats 
sėdosi prie teleskopo.

Radvila:

Ir kas galėjo sapnuoti, kad kažkur žvaigždėse gyvena 
žmonės, tokios dailios merginos ir dar verkia!

Rektorius:

Tai mūsų žemės mergina, gal net mūsų vaivadai 
priklauso.

Skaitytoja:

Drąsiai įsiterpė akademijos rektorius ir visa paaiškino 
- vaivadai Radvilai.

Rektorius:

Štai, kunigaikšti, turime klausimą: ar dangaus žvaigždes 
stebėti, ar pirma pasirūpinti mūsų žemės žmogumi.

Radvila:

Kol mes gyvename žemėje, atlikime tai, kas mums 
svarbiausia. Žvaigždės nepabėgs. Suspėsime jas nukelti 
nuo dangaus, bet žmogus gali pabėgti. Aš tuoj siunčiu 
raitelius.

(Astronomas, sekretorius ir rektorius nusilenkia ir 
išeina. Raduila stovi vidury scenos. Šviesos užgęsta.)

Skaitytoja:

Subildėjo Radvilų rūmai, užsidegė deglai, o ginkluoti vyrai 
išlėkė į tamsias gatves. Žvalgėsi, ieškojo apšviestų langų, 
bet kur tu juos rasi. Visa užgesinta Vilniuje. Palieka tik 
žvaigždės budėti.

(Užsidaro scena)

V SCENA

(Scena uždaryta)

Skaitytoja:

Kitą dieną žmonės įtartinai žiūrėjo į astronomijos bokštą, 
į vaivados Radvilos vartus. Atrodė ne taip, kaip visada.

(Ateina damos ir pirkliai. Dairosi.)

1 pirklys:

Žiūrėk. Tikra teisybė.

I dama:

Nenorėjau tikėti, bet dabar. . .

II pirklys:

Teisybė, teisybė. . . Aš viską matau!

II dama:

Va, ten. . . ir aš matau! Koks stebuklas! (Rodo į publiką)

(Scena atsidaro)

Skaitytoja:

Radvila vėl sėdėjo prie teleskopo, (mergina jau lipa 
laiptais) Dieną galėjo įžiūrėti, kur buvo tas langas, nes 
teleskopo niekas nepajudino, {žiūrėjo. Ogi Antakalnio 
dvare degė žiburiai, ir ašaros žibėjo aname veide.

Radvila:

(Abu susitinka) Tam aš esu vaivada. Jeigu kas verkia 
mano mieste, aš pats nušluostau ašaras. (Šluosto ašaras. 
Stovi iki paskaito).

Skaitytoja:

Radvila dabar suprato, kas yra tos ašaros. Seniau 
nenorėjo jų nušluostyti. Net jų nematė. Dabar iš tolimo 
bokšto regėjo ašaras ir, mokslo vyrams girdint, pažadėjo 
nušluostyti.
(Raduila tarė rūmų maršalui:)

Radvila:

Pranešk jos tėvui, kunigaikščiui: sutinku, kad mano 
sūnus vestų jo dukrą!

Maršalka:

Tuojau einu ir pranešu šią linksmą naujieną ne tik 
kunigaikščiui, bet ir visam Vilniaus miestui.

(Įeina visi vyrai)
(Įeina uisosamoterys)
(Radvila atsisuka į publikų)
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Radvila:
Nesigailiu įdėtų pinigų ir dar jums duosiu. Stebėkit 
žvaigždes, kelkit mokslą. Nauja žvaigžde jūs 
nebesirūpinkit. (Atsiveda marčią į priekį). Ji jau surasta. 
Liepiau į giminės knygas įrašyti, kad jėzuitų astronomas 
surado man gražiausią ir geriausią žvaigždę — mano 
marčią!

Skaitytoja:

Tuos įvykius dar ilgai minėjo Vilniaus žmonės. Tik 
Vilniuje taip galėjo atsitikti. Čia ašara brangesnė už 
žvaigždę.

(Užsidaro scena)

Vilnius

Kęstučio draugovė dalyvauja iškyloje, kurioje reikia 
surasti margyčių, o didelę katytę — palikti ramybėje. 
Padėkime skautams atrasti teisingą kelią.

Girtina,, mokėti kalbas, nusimanyti moksle. Dar labiau 
girtina mokėti save valdyti, būti dėkingam, duosniam, 
žmoniškam, teisingam ir atlaidžiam. O dar labiau girtina 
sekti Didžiojo Riterio pėdomis.
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DIDŽIOJI SCIffl.l
VOKIETIJA
Aušros tuntui 45 

metai
Tai įvyko 1945 rnetais. Vokietijoje 

gyveno ' šimtai tūkstančių lietuvių 
tremtinių įvairiose DP stovyklose, 
išsisklaidžiusiose per visą kraštą. 
Kadangi skautai buvo viena iš 
patraukliausių jaBnimo organizacijų, 
visur Vokietijoje steigėsi skautų ir 
skaučių vienetai. Taip ir Dorverdene, 
mažame miestelyje kažkur šiaurės 
Vokietijoje, 1945 m. rugsėjo mėn. 15 
d., buvo įsteigtas skautų tuntas. Tuo 
metu šis tuntas, dar be vardo, ( — 
pradžioje jis buvo vadinamas 
Dorverdęno tuntu) — buvo vienas iš 
daugelio, tuntų ir kitų skautiškų 
vienetų tremtyje. Niekas iš tunto 
steigėjų negalėjo įsivaizduoti, kad 
lietuvių pabėgėlių tremtis vakaruose 
užtruks ilgiau kaip vienus, dvejus 
metus. Po kurio laiko Dorverdeno 
tuntas gavo vardą — jis buvo 
pavadintas „Aušros” tuntu. Vienas 
DP stovyklas uždarant kitas 
atidarant, trečias perkeliant iš vienos 
vietos į kitą, ir Aušros tuntas išg
yveno lietuvių pabėgėlių odisėją.

Lietuvių skaičiui Vokietijoje 
mažėjant, prasidėjus stipriai 
emigracijai į užjūrius, pradėjo 
užsidarinėti lietuvių gimnazijos trem
tyje. Vokietijos lietuviai nutarė prie 
Diepholzo lietuvių gimnazijos įsteigti 
bendrabutį ir koncentruoti visus 
mokinius į Diepholzo gimnaziją -su 
bendrabučiu. 1953 m. ši gimnazija, o 
su ja ir „Aušros” tuntas, buvo 
perkelta iš Diepholzo į Huttenfeldą. 
Nuo to laiko „Aušros” tuntas veikia 

kaip vienintelis ir paskutinis vienetas 
Vokietijoje iki šios dienos Vasario 16 
gimnazijoje Huttenfelde. Ir veikia 
neblogai! Galima tikrai drąsiai sakyti, 
kad kol Vasario 16 gimnazija gyvuos, 
gyvuos ir Aušros tuntas, gyvuos ir 
skautės ir skautai Vokietijoje.

Pirmasis „Aušros” tunto tun- 
tininkas buvo v.s. Alfonsas Samušis. 
Pačiame „Aušros” tunte jokių 
istorinių dokumentų nėra, ypač po 
baisaus pilies gaisro 1982 m., kai 
kartu su pilimi sudegė ir visas 
„Aušros” tunto turtas.

■Sakoma, kad kažkas rašo 
„Aušros” tunto istoriją ir renka 
medžiagą, nuotraukas ir net pinigus. 
Bet su „Aušros” tunto vadovybe tai 
nėra koordinuojama. Būtų gera, jei 
tie asmenys, kurie atlieka šį darbą, 
susirištų su „Aušros” tuntu, kad 
bent straipsniai ir fotografijos būtų 
išsaugoti ir perduoti „Aušros” tuntui, 
kuris galėtų išleisti „Aušros” tunto 
istorijos albumą.

„Aušros” tunte šis reikšmingas 
45-rių metų jubiliejus nebuvo 
užmirštas. Tik po dviejų savaičių nuo 
mokslo metų pradžios nebuvo 
įmanoma suruošti didelio minėjimo, 
tačiau sukaktis buvo atšvęsta trum
pa tunto sueiga ir laužu.

1990 m. rugsėjo mėn. 15 d.-, saulei 
leidžiantis, visas „Aušros” tuntas 
sūoiiinko lauke, netoli laužavietės. 
Vienetų vadovams išrikiavus 
skautus ir skautes buvo raportai. 
Dalyvavo virš 45 tunto narių. Tun- 
tininkas ps. Petras Veršelis 
pasveikino seses, ir brolius.

Pirmame šiais naujais mokslo 
metais skaitytame įsakyme buvo 
prisiminta „Aušros” tunto 45 metų 
sukaktis ir dabartiniai tunto nar|

buvo skatinami neužmiršti, kad prieš 
juos jau šimtai skautų ir skaučių yra 
stovėję jų vietoje ir kad jie taip elgtųsi, 
kad būtų verti „Aušros” tunto nario 
vardo.

Sekančiame įsakyme buvo išvar
dinta „Aušros” tunto vadija ateinan
tiems Vasario 16 gimnazijos 1990/91 
mokslo ipetams. Atsiradus šiokiam 
tokiam kiekiui mažylių Huttenfelde, 
įsteigtas mišrus liepsnelių, giliukų, 
paukštyčių ir vilkiukų vienetas vardu 
„Atžalynas”. Taip pat įsteigta ir antra 
skaučių draugovė, nes šiais metais 
Vasario 16 gimnazijoje ir taip pat ir 
„Aušros” tunte labai daug mergaičių. 
Dabar skautės sudaro naują Birutės 
draugovę, o buvusioje Jūratės 
draugovėje yra tik prityrusios 

, skautės. Naują „Aušros” tunto 
> vadiją sudaro: tuntininkas — ps.

Petras Veršelis, sesių skyriaus vedė
ja — v. sk. si. Vilija Bijūnaitė, 
tuntininko pavaduotoja — ps. Jūratė 
Lemkienė, R. kat. dvasios vadovas
— kun. Edis Putrimas, ev. dvasios 
vadovas — kuri. Fricas Skėrys, 
Vytauto Didžiojo draugovės 
draugininkas — s.s. -Paulius 
Stepanas, Dr. Vydūno būrelio vadas
— s.v. psl. Alainas Gromošauskas, 
Atžalyno vadovas — s.v. psl. An
tanas Šiugždinis, Birutės draugovės 
draugininke — psl. Sandra 
Makutėnaitė, Jūratės draugovės 
draugininke — v. sk. Monika 
Gaižauskaitė, Sofijos Kymantaitės- 
Čiurlionienės būrelio vadovė — (dar 
turi būti išrinkta), tunto adjutante — 
Rita Bartusevičiūtė ir tunto laužav- 
edė — Loreta Genytė.

Toliau visi susirinko prie laužo, 
kurį pravedė nauja tunto laužavedė 
Loreta Genytė, jai padėjo buvusi 
tunto vyriausia laužavedė v. sk. si. 
Vilija Bijūnaitė ir sesė v. sk. Regina 
Coxaite. Girdėjosi dainos ir šokiai, 
buvo 'pasirodymai, linksmi ir rimti, ir 
vis lietuviška daina! Gąlų gale, ateina 
naktis. Taip Aušros tunto skautės ik 
skautai atšventė savo garbingą 
jubiliejų.
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TAU
VAŠINGTONO 
židiniętės išleidžia 
sesę Onutę

Adomaitienę
į Arizoną

Vašingtone iki 1990 m. rudens, 
Ohutė kurstė židinio ugnelę ne tik 
savo neišsemiama energija ir gera 
nuotaika, bet ir su nesibaigiančiais 
darbais, kurių dirbančiam žmogui 
visada yra su kaupu. Pasigesime mes 
Onutės ir sunku bus jos padarytą 
tuštumą užpildyti. Ne tik mes 
židiniętės, bet ir-Vašingtono skautai 
bei lietuviška visuomenė tą trūkumą 
pajus, nes Onutė buvo ir yra dar
bininkė ir aktyvi lietuvaitė visuose 
frontuose.

1 LSS sesė Onutė įstojo Kaune, 
skautės įžodį davė Vokietijoje, 
Schwabish Gmunde ir Dornstadt’e 
ėjo paukštyčių dr-kės bei vietininkės 
pareigas.

JAV-bėse kurį laiką gyveno 
Jamestown’e, N. Dakota, toli nuo 
lietuviškų centrų, todėl įsijungė į 
’’Pine to Prairie” amerikiečių skaučių 
veiklą, eidama įvairias pareigas. 
Persikėlusi į Virginia valstiją, kaip 
pati sako, „prisiglaudė prie 
Vašingtoniečių židinio”. Sėkmės!-

Zidinietė.

Mūsų tikslas yra sudrausminti 
berniukus jų pačių 
pastangomis

R, Baden-Powellis

Irena Jankauskienė, Ona Adomaitienė, Meilė Mickienė, 
Aldona Kindurienė, Danutė Cunningham. „Židiniętės” 
— New Yorko ir apylinkių. 1990 m. rugsėjo 9.

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 kitą skautišką 
užsiėmimą — 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

(Perkelta į 2 pusi.)
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A.A. SKAUTININKAS
STASYS JAMEIKIS

Skautininke Koletta Jurskie- 
nė laiške iš Vilniaus rašo:

„Birželio 19 d. po ilgų ir sun
kių kančių mirė vs Stasys Ja- 
meikis. Palaidojom jį Kaune. 
Mūsų senjorų — Nepriklau
somos Lietuvos Dr. Jono Basa
navičiaus draugovė iškilmingai 
atsisveikino su juo Vilniuje,' 
.kur jis buvo pašarvotas. Nuly- 
dėjome į Kauną. Čia jį pasitiko 
Kauno- skautai ir taip pat iš
kilmingai atsisveikino.

Skautininkas Stasys Jameikis 
mirė sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Aukštaitis; kilęs iš Dusetų vals
čiaus. Iš ilgametės Sibiro trem
ties grįžo Lietuvon palaužta 
sveikata. 1989 m. atkuriant Lie
tuvos Skautų sąjungą, buvo 
vienas iš jos atkūrėjų. Išrinktas 
Lietuvos Skautų sąjungos Gar
bės teismo pirmininku.

Ilsėkis ramybėje, mielas Broli, 
šventoje Lietuvos žemėje.

SUDĖTINGESNI 
ŽAIDIMAI

(atkelta iš 1 pusi.)

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 bann- 
dyti priešingos komandos žibintą 
užgesinti.

KOMPIUTERIS. Abi pusės turi 
virve apibrėžtą plotą — kompiuterį, 
kuriame yra 15 kompiuterio

2

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

LAZDELĖS. Aikštėje du „namai” 
100 m nuotolyje. Kiekvienam skautui 
padėta viena lazdelė. Viduryje — 
siena, už kurios su lazdele pagautas 
turi ją atiduoti arba eiti į kalėjimą 
kitos komandos būstinėje, tol kol jo 
pusės žaidėjas išsilaisvins. 
Pagaunama palietimu. (Reikia kiek 
galima daugiau lazdelių savo 
namuose turėti. Nustatyti laiką.

PAŠTO DĖŽUTĖS. Šešios 
„pašto dėžutės” plote, kuriame 
galima slapstytis. Vieni dėžutes 
saugo, o kiti turi dešimt „atvirukų”, 
kuriuos nori j laiškų dėžutę įmesti. 
Sargams užtenka kitus žaidėjus 
paliesti.

MOKSLININKAI. Ketvirtadalis 
žaidėjų yra mokslininkai, paklydę 
džiunglėse ir norį nukeliauti į sutartą 
vietą. Visi kiti skautai yra 
žmogėdros, kurie gali mokslininką 
pasigauti tik jį pakeldami nuo žemės.

SLAPUKAI. Ketvirtadalis žaidėjų 
užsideda kepures (ar kaklaraištį) ant 
galvos ir turi pereiti sutartą plotą 
miške per sutartą laiką t. y. sugrįžti 
„namo”. Visi kiti stengiasi slapukus 
pagauti, nuimdami „kepurę”.

Gaudytojai negali budėti per arti 
„namų”.

PIRKĖJAI. Dalis skautų gauna 
nurodymus raštu — tam tikru keliu 
nueiti į parduotuvę, nupirkti laikraštį 
ir dar 4 daiktus (pigius ir 
nevalgomus!). Visi kiti žaidėjai gauna 
žemėlapį ir kompaso bei nuotolių 
nurodymus vietoms, pro kurias 
netoli 100 mJ: pirkėjai praeis. 
Kiekvienas pirkėjas turi spalvotą 
siūlą — „gyvybę”, kurį atiduoda, jei 
.-pagautas; jei antrą kartą pagautas, 
turi atiduoti laikraštį ar kitą pirkinį.

ATVIRUKAI. Viena skiltis gauna 
tris atvirukus, siunčiamus kitų skilčių 
skiltininkams (su pašto ženklu) ir 
pasitraukia toliau nuo sueigos vietos. 
Visi kiti skautai turi sutrukdyti, kad 
ana skiltis atvirukų į laiškų dėžutes 
neįmestų.

UOSTO ŠVIESOS. Tarp dviejų 
medžių Jšttempta virvė ir pakabinti 
šeši neužžiebti žibintai. Trys ketvir
tadaliai žaidėjų gina uosto šviesas, o 
ketvirtadalis turi stengtis prislinkti ir 
lemputes uždegti. Gynėjai būna bent 
10-15 m nuo uosto.

LAUŽAS. Trečdalis gina šieno, 
popieriaus krūvą, kurią likusieji 
stengiasi degtukais uždegti. Puolėjai 
tyri ribotą degtukų kiekį, ir ant 
rankos pririštą ;,gyvybę,” (spalvotą 
siūlą), kurį gynėjai stengiasi 
nutraukti.
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SKAUTIŠKA
Skautiškąją ideologiją sudaro 

įsipareigojimas tarnauti Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Todėl tikra 
skautybė ir tikras skautiškumas 
yra ne trumpalaikis užsiėmimas, 
bet gyvenimo pasaulėžiūra. 
Ypatingas skautiško gyvenimo 
būdas skiria skautę nešti į pasaulį 
džiaugsmą ir gėrį.

Skautės ideologiją nusako jos 
obalsis: DIEVUI, TĖVYNEI, AR
TIMUI.

Pačios ideologijos pagrin
dinius punktus geriausiai 
apibūdina skautybės įkūrėjas 
Lordas Baden-Powellis:

DIEVUI

„Pagarba Dievui ir artimui, bei 
pagarba sau kaip Dievo tarnui, yra 
kiekvienos tikybos pagrindą?.

„Tikybą galima persiimti, bet 
negalima jos mokyti. Tai nėra 
drabužis, dengiąs išorę ir dėvimas tik 
sekmadienį. Tikyba yra tikra 
(skauto) būdo dalis, sielos 
išsiugdymas. Tai asmenybės bei 
vidaus įsitikinimo, o ne in
struktavimo reikalas.

„Pirmasis įžodžio pasižadėjimas yra: 
’Aš pasižadu tarnauti Dievui’. 
Įsidėmėkite, kad čia nepasakyta: 
’Pasižadu būti ištikimas Dievui’, nes 
tai būtų tiktai nusistatymas, dvasios 
laikysena. Bet skautas pasižada 
daryti kažką, kuo reiškiama pozityvi, 
veikli laikysena.

„Savęs nugalėjimas ir tos meilės ir 
tarnavimo Dievui bei kitiems, kurie 
reiškia Dievo valios vykdymą, 
lavinimas, visiškai keičia žmogaus 
širdį ir atneša jai dangiškosios 
šviesos atspindį. Jie padaro jį visiškai 
kitu žmogumi, kuris neklausia ’ką 
galiu gauti’, bet *ką galiu duoti 
gyvenime?”

IDEOLOGIJA
TĖVYNEI

„Ištikimybė savo kraštui būtinai 
reikalinga, norint išlaikyti žmonių 
pažiūras pusiausvyroje. Išoriniai 
ženklai, kaip pagarba vėliavai ir 
tautos himnai, ugdo ištikimybę 
kraštui, bet dar svarbiau išugdyti 
tikrąją dvasią, kuria šie veiksniai 
pagrįsti”.

ARTIMUI

„Jei manęs klaustų” rašė Baden- 
Powellis, kuri yda yra labiausiai 
įsigalėjusi pasaulyje, pasakyčiau — 
egoizmas. Egoizmui iš šaknų išrauti 
reikia daryti gerus darbelius.

„Darydamas gerus darbelius, 
skautas pamažu pradeda suprasti, 
kad jo pareigos Dievui dalis yra 
rūpintis ir ugdyti, kaip šventus jam 
patikėtus dalykus, visus gabumus, 
kuriais Dievas jį aprūpino kelionei 
per šį gyvenimą; kūną su jo sveikata 
ir jėga, skirtus Dievui tarnauti; protą 
ir jo stebuklingą galią protauti, 
atsiminti ir įvertinti, iškeliančią 
žmogų aukščiau gyvulių pasaulio; 
sielą, tą dieviškąją kibirkštėlę jame — 
būtent meilę, kurią galima ugdyti ir 
stiprinti nuolatiniu pasireiškimu ir 
praktika. Tuo būdu skautas mokosi 
ne tiktai remtis Dievo malone, bet ir 
vykdyti Jo valią, rodant meilę ar
timiesiems.

Skautiškoji pasaulėžiūra yra 
įgyvendinama sekant ir sąžiningai 
vykdant skaučių įstatus ir įsakymus, 
kurių paskirtis yra dvejopa:

Apspręsti skautės elgesį su jos 
aplinka

Apspręsti jos elgesį su pačia 
savimi, t. y. ugdyti joje tam tikrą 
vertybę ar dorybę ir tokiu būdu 
padėti jai tapti tobulesniu žmogumi.

Kadangi skautiškoji pasaulėžiūra 

yra įgyvendinama ne žodžiais, o 
veiksmais, skautės šūkis yra 
BUDĖK.

Suglaustai skautavimo tikslą 
nusakome, kaip skautiškų idealų 
šviesoje individualiai auklėti kiek
vieną organizacijos narę, ir iš eilinės 
mergaitės padaryti iškilią savo 
religinės konfesijos narę, dorą ir 
aktyvią savo krašto pilietę ir gėrį į 
savo aplinką nešančią moterį.

Šitam skautavimo tikslui atsiekti, 
Baden-Powellis nurodo keturias 
lavinimo šakas:

1. Būdo ugdymas ir lavinimas.

Būdą Baden-Powellis supranta, 
kaip „auklėjimą aukštų idealų 
dvasioje, pasitikėjimą savimi, 
pareigos jausmo turėjimą, sugebė
jimą būti tvirtam ir gerbti kitus, kitų 
atjautimą; žodžiu, auklėjimą tų 
ypatybių, kurios sudaro žmogaus 
būdą”.

To atsiekiama per darbą skiltyse, 
per kitų žmonių teisių respektavimą 
žaidime ir rungtynėse, per drausmę, 
garbės teismus skiltyse ir 
draugovėse, vadovavimą ir at
sakingumą. Visa šitai ugdo pilietines 
būdo ypatybes.

Moralinės būdo ypatybės yra 
ugdomos per garbės ir riteriškumo 
sąvoką, pasitikėjimą savimi ir drąsą, 
sugebėjimą džiaugtis, per aukštesnį 
galvojimo lygį, religiją, pagarbą, 
lojalumą. Pagrindiniai žodžiai šios 
šakos paskirčiai nusakyti turėtų būti 
PAGARBA KITAM.

2. Sveikata ir jėga.
/

„Sukeikite mintį” rašo Baden- 
Powellis, „koks stebuklingas ber
niukui duotas kūnas, kurį reikia 
išlaikyti ir lavinti kaip Dievo rankų 
darbą ir šventovę. Šis kūnas gali 
atlikti gerą fizinį darbą į naršius 
žygius, jeigu tik vadovaujamasi 
pareigos ir riteriškumo jausmu, t. y. 
aukštu moralės lygiu”.
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Pagrindiniai žodžiai šios šakos 
paskirtyje yra ATSAKINGUMAS 
SAU.

3. Rankų darbai ir nagingumas.

Tai technikinio ir intelektualinio 
išradingumo skatinimas. Šią lavinimo 
šaką vadiname KŪRYBINGUMU.

4. Tarnavimas kitiems.

Šitai mes atsiekiame per 
nesavanaudiškumą, pilietinių 
pareigų vykdymą, patriotizmą, tar
nybą Dievui ir žmoniškumui, šios 
šakos ypatybėms atsiekti gaires 
nurodo skautų įstatai, įsakymai ir 
įžodis bei gerieji darbeliai. Pagrin
dinis žodis šios šakos paskirčiai 
nusakyti yra TARNAVIMAS.

Tokio gyvenimo būdo siekti ir 
pagal jį gyventi skautė įsipareigoja 
savo įžodžiu:

BRANGINDAMA SAVO GARBĘ, 
AŠ PASIŽADU VISOMIS
JĖGOMIS STENGTIS TARNAUTI
DIEVUI IR TĖVYNEI,
PADĖTI ARTIMUI IR VYKDYTI 
SKAUČIŲ {STATUS.

Su vėliava ir plakatu jūrų skautininkas reiškia savo jausmus demonstra
cijoje prie Baltųjų Rūmų Washingtone.

Nuotr. A. Unguraičio

KOKS VADOVO CREDO?

Straipsnio autoriai — Monika Girny
tė ir Laimis Daujotas.

Vieno vieneto mazgų, 
kiIpų ir surišimų 
lenta.

Pirmiausia noriu pasveikinti 
visus čia susirinkusius skautus 
ir skautes, kurių didesnioji dalis 
dirba vadovais. Pradėti vado
vauti visuomet yra sunku. Juk 
nuo skiltininko, draugininko 
darbo priklauso skautų judėjimo 
ateitis. Tad pagrindiniai rei

kalavimai skautų vadovams bū
tų šie: tikėti skautais, būti 
užsidegusiais skautiška idėja ir 
skleisti ją visų tarpe. Turime 
nesiskirti ir su mintimi, kad 
skautybė yra tinkamiausias 
būdas ugdyti jaunimą gerais 
gero būdo piliečiais. Turime 
būti gerais psichologais, nes vai
kams skautybė yra žaidimas, o 
mums tai — asmenybės ugdy
mas per žaidimus ir pasako
jimus. Tai kartais labai sunku 
padaryti, todėl daugelio skau
tiškų vienetų vadovų nesėkmės 
prasideda nuo mokykloje įpras
to problemų aiškinimo arba 
susirinkimų tvarkos. Žinoti, 
kad kiekviena minutė gatvėje, 
namuose ar kur kitur yra ne tik 
savojo gyvenimo dalis, bet ir
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ATGIMIMAS.
Dainuojam Lietuvai, senajam .

Nemunui, 
Dainuojam Sąjūdžio kilniems darbams. 
Brangiam Čiurlioniui, didžiam

Maironiui.
Dėkinga jiems atgimstanti Tauta. ■ 
Dangaus mėlynei, brangiai Tėvynei — 
Skambi daina — tau, mūsų Lietuva!

lodllai ir- muzila Alberto OZIOHO

Dainuojam Lietuvai, jos atgimimui, 
Lietuvių kalbai, vėliavai tautos. 
Sveika būk, žeme, darbščių artojų,
Papuošus dabartį gražiais darbais.
Džiaugsmu pražysta žmonių vienybė

Dainoj ir posmuos „Tautiškos
giesmės"!

BURIAVIMO
STOVYKLA 1990

1990 m. vidurvasary jūrų skautai 
ir skautės vėl susirinko smagiai 
praleisti savaitę buriuojant. Stovyklai 
vadovavo j.s. Algis Paulius (”Doc 
Paul”), o instruktoriai buvo j.b. 
Darius Bartkus, j.b. Darius Dirman- 
ias, j. ps. Linas Paulius, j.b. Audrius 
Rūbas, g. valt. Lara Bartkutė, j.b. 
Dainius Brazaitis, g.v. valt. Laima 
Pauliutė ir j.b. kand. Karolis 
Žukauskas, kurie išmokė jūrų 
skautus ir skautes sėkmingai 
buriuoti.

Stovyklautojai buvo suskirstyti 
valtimis. Kiekvienai valčiai paskirtas 
valtininkas-ė ir vairininkas-ė. 
Valtifiinkai turėjo prižiūrėti savo valtį 
ir kiekvieną vakarą aprašyti dienos 
įvykius valties loge. Laikėmės valčių 
sistemos, valgydavom, buriuodavom 
ir dirbdavom valtimis.

Kiekvieną rytą kėlėmės šeštą 
valandą. Persirengę maudymosi 
kostiumais lipdavom takeliu per 
aukštas smėlio kopas iki Mičigano 
ežero apsiprausti. Po tokios 
mankštos visi būdavo taip išalkę, kad 
net budinčios valties pagaminti 
pusryčiai buvo skanūs.

Tuoj po pusryčių vėl valtimis 
žygiuodavom buriuoti. Ir taip visas 
dienas praleidom prie ar ant ežero. 
Visur buvo smagu ir įdomu. Kadangi 
visos valtys iš karto netilpo laivuose, 
tai pasidalindavom: iš ryto pusė 
skautų buriuodavo, o kita pusė 
krante klausydavo paskaitų. Paskui 
pasikeisdavom. Krante mokėmės 
buriavimo teorijos, vandens kelio 
taisyklių, astronomijos, pirmos 
pagalbos ir kt. Mus mokė v.s. Tėvas 
Antanas Saulaitis, j.s. Algis Paulius ir 
kiti instruktoriai.

Ežere mus mokė pažinti laivo 
dalis ir kaip valdyti burlaivį, o vienas 
instruktorius pademonstravo ką 
daryti kai laivas apsiverčia.

Saulei leidžiantis grįždavom j
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stovyklą apsiprausti ir pavalgyti. Po 
vakarienės buvo paskirtas 
laisvalaikis. Tada su Tėvu Saulaičių 
žiūrėdavom į žvaigždes, 
dainuodavom prie laužo arba prie to 
paties laužo dalinomės dienos 
įspūdžiais.

Šiemet turėjom didelį siurpryzą 
— mūsų aplankyti atplaukė puikiu, 
didžiuliu laivu ponas Claudius Pum
putis. su šeima. Skautiškas ačiū 
ponams Pumpučiams už stovyklos 
aplankymą ir duotą mums progą 
pajusti didelio laivo galimybes..

Baigiantis stovyklai jūrų skautai ir 
skautės turėjo laikyti egzaminus. Tię, 
kurie visą savaitę sunkiai dirbo, 
lengvai egzaminus išlaikė.

Tokia stovykla leidžia mums, 
jaunesniems vadovams pasireikšti, 
nes mes turim mokyti jaunesnius ir 
vadovauti jų programoms. Žinoma, 
kartu ir mes mokomės, pvz. jei laiku 
neatsikeliam, neužkaičiam vandens, 
neišverdam pusryčių — visi lieka 
nevalgę. O jeigu laivai buriavimui 
neparuošti, a'r trūksta jiems dalių — 
tai mūsų pačių kaltė.'

Šiemet jau buvo mūsų šeštoji 
buriavimo stovykla. Kiekvienais 
metais vis daugiau išmokstam. Jeigu 
šios 'stovyklos neremtų ir jai 
nepadėtų vyresnių žmonių grupė, 
kuri mums yra labai speciali, 
buriavimo stovykla negalėtų įvykti.

Jūrų ‘skautų šeima širdingai 
dėkoja j.s. Algiui Pauliui, j.s. Antanui 
Levanui, j. ps. Violetai Paulie ei, j.s. 
Vaciukui Maciežai, v.s.' fil. kun. 
Antanui Saulaičiui ir mūsų ^rim 
„muškietininkam”: j.b- Audriui, 
Rūbui, j.b. Dariui Bartkui ir j.b. Dariui 
Dirmantui.

Su entuzijazmu ir naujom idėjom 
labai laukiam kitos vasaros.

g.v. valt. Laima Pauliutė ir 
g. kand. Daina Ancevičiūtė

Tėvo Saulaičio paskaita buriuotojų 
stovykloje.

Buriuotojai pusryčiauja. Buriuoja jūrų skautai: Daina 
Ancevičiūtė, Andrius Kasparaitis ir 
Paulius Rauckinas.

„Vandenės” įgula: Lisa Panauaitė, 
Stefas Staniulis, Vaiua Vygantaitė ir 
Linas Kasparaitis.
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Clevelando Pilėnų Tunto skautų 
vyčių kandidatai stebėjo’lr dalį atliko 
„Tėvynės Garsų” Radio Programų. 
Prie mikrofono Linas Muliolis — už 
jo stovi p. Juozas Stempužis Radio 
Programos vedėjas ir pranešėjas.

Pilėnų Tunto giliukai prie Kaziuko Rimas Biliūnas, Andrius Dursulas, 
Mugės darbų. Talkino vadovai: Linas Muliolis, Dcnutė Brezinskienė.

Clevelando Pilėnų Tunto skautai 
Prie Kaziuko mugės darbų naujoje 
tunto dirbtuvėje pas s. Algį Miškinį.. 
Foto R. Belzinsko.

Clevelando Pilėnų Tunto sk. vyčių 
kandidatai aplankė NASA Tavės 
Tyrinėjimo Ministerijos patalpas. 

Clevelando Neringos ir Prienų Tuntų 
Vyresnieji skautai/ės aplankė 
Televizijos 25 Kanalo stotį. Foto R. 
Belzinsko.
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CHICAGO
Prisimename. . .

LITUAN1COS tunto skautq 
a+a KĘSTUTĮ PAUKŠTĮ, tragiškai 
mirusį prieš dešimtį metų.

Brolis Kęstutis, a'ail. J. 
Paukštienės sūnus, anksti pradėjo 
piešti. Čia Kęstučio paveikslėlis 
„Mykoliukas lipa pupa į dangų”, 
buvo nupieštas skautiškai parodėlei, 
kai Kęstutis buvo 13 metų.

„Jūros arkliukų” valtis iškyloje: 
Kristina Jonušaitė, Aušra Pum
putytė, Justinas Jonušas, Jazmino 
Pumputytė, Nida Lendraitytė, Jonas 
Daunoravičius ir vair. Diana

„Bangų” valtis iškyloje: vair. Lina 
Lendraitytė, Sabrina Česaitė, Daina 
Ringutė, Rimas Gulbinas ir Mykolas 
Pumputis.

UDRYTĖS IR
BEBRIUKAI

IŠKYLAUJA
Vos spėjo atsigauti po smagios 

vasaros „Atgimimo” stovyklos, 
rugpjūčio 22 d. 9:30 vai. ryto būrys 
ūdryčių ir bebriukų sugužėjo j j. 
skautininkų Viligailės ir Jurgio Len

draičių sodybą Palos His., IL.
Rytas žadėjo gražią, saulėtą 

dieną, visus viliojo maudymosi 
baseinas. . .

Iškylos komendante valt. Ilona 
Radzevičiūtė sudarė dvi mišrias 
valtis: „Jūrų arkliukų’” ir „Bangų”. 
Abi valtys sugalvojo savo šūkius ir 
pasveikinimus. Susitvarkę ir 
išsirikiavę mažieji iškėlė Amerikos 
vėliavą ir pradėjo vienos dienos 
darbingą iškylą.

Vandens saugumo taisyklių iškyloje 
moko g. valt. Ilona Radzevičiūtė ir

vair. Diana Gulbinaitė.

Visą dieną ūdrytės ir bebriukai 
mokėsi specialybių: pirmąją pagalbą 
dėstė gintare v. valt. Linda 
Mikučiauskaitė, dviratininkų — j. ps. 
Jurgis Lendraitis, plaukikų — vair. 
Lina Lendraitytė ir vair. Diana 
Gulbinaitė.

Vandens saugumo taisykles, 
kelionės ženklus, švilpesius ir 

‘’mazgus mokė valt. Linda 
Radzevičiūtė . ir g. v. valt. Linda 
Mikučiauskaitė.

Atsikvėpimui — maudymasis, 
dešrelės, pitza, rankdarbiai,
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Iškyloje bebriukal mokosi kelionės 
ženklų: Rimas Gulbinas, Justinas 
Jonušas ir Jonas Daunoravičius.

Dviratininkų specialybės in
struktorius j. ps. Jurgis Lendraitis su 
avo studentais.

Iškylos dalyviai ūdrytės ir bebriukai 
su vadovėmis: uair. Lina Len-

Patenkinti iškylautojai mokosi 
rankdarbių. 

draitytė, uair. Diana Gulbinaitė ir j. 
jaunių kand. Kristina Jonušaitė.

Po sunkių mokslų — linksmas 
vaidinimėlis iškyloje.
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žaidimai, vaidinimai. Vakare vėl 
tvarkingoje rikiuotėje buvo nuleista 
vėliava, įteikti specialybių ženkliukai 
ir dienos pabaigai — visų mėgiamas 
skautiškas laužas.

Pilni žinių, įspūdžių ir nuotykių 
6:30 vai. vakaro ūdrytės ir bebriukai 
laimingi skirstėsi namo.

Būtina pažymėti, kad šalia 
vyresniųjų, kurios pačios dar jaunos, 

iškylai vadovavo visai jaunos jūrų 
jaunės: vair. Diana Gulbinaitė, vair. 
Lina Lendraitytė ir j. jaunių kan
didatė Kristina Jonušaitė. Visą 
programą suplanavo, paruošė ir 
sėkmingai įvykdė jūrų jaunės.

Ar gali būti geresnė ir 
prasmingesnė skautiška mokykla?

d.s.

Iškylai baigiantis vėliavą nuleidžia 
ūdrytės Daina Ringutė ir Sabrina 
Česaitė.

Svečias pravedė šią dainelę

Lietuvos Skautų Sąjungos Tarybos Pirmininkas 'u.s. F. 
Šakalys su Čikagos skautėmis tuntų iš stovyklos 
sugrįžimo sueigoje 1990.9.30. Foto Jono Tamulaičio.

18

Padainuokime sustoję 
kaip paukšteliai žaliam gojuj,

^(2kart stovėdami) 

Padainuokime sutūpę, kaip 
paukšteliai pagal upę

(2 kart sutūpę)

Padainuokime apsikabinę, 
kaip paukšteliai tankumyne

(2 kart apsikabinę)

Padainuokime sugulę 
kaip paukšteliai prieš mėnulį

(2 kart sugulę)
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SUSIPAŽINKIME SU „KERNAVĖS” 
TUNTO PAUKŠTYTĖMIS

„Kernavės” tunto „Dubysos” draugovės „Gulbių” būrelio paukštytės Birutė 
Jurjonaitė, Eglė Milavickaitė, Natalija Padalino, Rima Griauzdytė ir Indrė 
Žukauskaitė su draugininkės pavaduotoja vyr. skaute Danute Zadenavičiūte.

Nuotr. Marytės Utz

tininkės pareigas, keliose 
stovyklose įsipareigojo 
viršininkės pareigoms, su meile 
ir šypsniu vykdo paukštyčių va
dovės pareigas.

Visuose darbuose Marytė pasi
žymi diplomatiškumu, toleran
cija ir gera nuotaika. Paukš
tyčių sueigos visada puikios, 
gerai suplanuotos, ugdančios^ 
visus vaikų augimo aspektus. 
Tikrai, niekas nemoka tiek 
dainų, kaip „Kernavės” tunto 
paukštytės. Marytė suranda 
visų narių talentus ir sudaro 
dirvą tiems talentam reikštis. 
Mamos sutinka: Kai Marytė 
vadovauja, visos esame ramios 
ir patenkintos.

Sesė Marytė Utz yra profe
sionalė kalbos terapistė. Šiuo 
metu ji Montessori Kriau- 
čeliūnų vardo Vaikų namelių 
direktorė. Nors šios pareigos

Niekas taip nemoka žaisti, 
dirbti, dainuoti ir stovyklauti, 
kaip paukštytės. Niekas taip 
energingai ir nuoširdžiai 
neatlieka skautiškų ušsimo- 
jimų, kaip šios jaunosios 
skautės. Jų entuziazmas uždega 
visas tunto sueigas ir stovyklose 
džiaugsmu pripildo visą Rako 
mišką.

„Kernavės” tunto paukštytės 
yra laimingos, turėdamos 
puikią ir skautybėje patyrusią 
vadovę’sesę Marytę Mažeikai- 
tę-Utz. Sesę Marytę pažįstan- 
tieji sako, kad ji gimė skaute. 
Tėveliui atliekant gydytojo 
pareigas JAV kariuomenėje, 
Marytė pirmuosius skautiškus 
žingsnius žengė JAV skaučių 
eilėse. Vėliau, jau Chicagoje, 
daug metų buvo aktyvi jūrų 
skautė, Korp! Gintaro narė. 
Ištekėjusi, keletai metų apleido

Chicagą, bet vėliau jon grįžus, 
jau su savo atžalynu, tuoj ener
gingai stojo į skaučių eiles.. 
Chicagoje ji pirmoji suorgani
zavo mišrų „Aguonėlių prieš
mokyklinio amžiaus skautukų 
vienetą. Marytė sėkmingai 
vykdė „Kernavės” tunto tun-

labai svarbios ir išsemiančios, 
„Kernavės” tuntas džiaugiasi, 
kad Marytė randa laiko savo 
pirmajai meilei — skautybei.

Raginame visus tėvelius, 
kurių dukrelės rudenį pradės 
lankyti pirmąjį skyrių, įjungti 
jas į „Kernavės” tunto 
paukštyčių gretas. R.L.

Lietuvos Skautų sąjungos tarybos pirmininką vs Feliksą Šakalį, atvykusį į Lemonte vykusį LSŠ 
skautininkių,-ų suvažiavimą, sveikina suvažiavimą globojusio „Nerijos” tunto tuntininkė jps Viole
ta Paulienė. Svečią irklais gerbia jūrų skautininkai Viligailė Lendraitienė, Audronė Gulbinienė,
Jurgis Lendraitis ir Rimas Dumbrys. Nuotr. Antano Jaruno
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STOVYKLA
KALIFORNIJOJE

Vilkilįkai pasiruošę įžodžiui Laisvos 
Lietuvos stovykloje Big Bear 
kalnuose, CĄ. 1990.

Kiek džiaugsmo naujam vilkiukui 
I Aleksui Nevusom. Laisvos Lietuvos 
stov. Big Bear, C A. 1990.

Vadų pasitarimas Laisvos Lietuvos 
stovykloje Big Bear kalnuose, Calif. 

Palangos tunto sesės su vadovėmis 
Laisvos Lietuvos stovykloje Ram 
byne 1990 m. Los Angeles, CA.

Sesių pastov. virš. Tina Petrušytė. 
Stovyklą užbaigus. . . Laisvos 
Lietuvos stov. Big Bear, CA. 1990.1990. Laima Žemaitaitytė, Vilija 

Žemaitaitytė, Auris Jarašūnas.
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£A
1990.5.20. Šu. Jurgio iškyla — 
Ramiojo Vandenyno Raj. Rajono 
Vadeivė u.s. Laima Jarkšūnienė 
atsisveikina su buvusia tuntininke s. 
R. Baipšiene. Toliau stovi skautas 
vytis Aleksas Baipšys, brolis Tomas 
Viskanta ir brolis Skatis.

•<sv. Jurgio iškyla
1990.5.20
Ramiojo Vand 
Rajonas 
L. A. si.
Laima Žemaitaitytė 
duoda raportą 
dienos kandidatei 
s- Tarai 
Barauskaitei.

LAPKRITIS
SVARBIEJI {VYKIAI

1944m. XI. 6. Mirė aušrininkas dr. Jonas 
Šliupas.
1918m. XI. 23. Pradėta organizuoti Lietuvos 
kariuomenė.
1899m. XI. 19, Mirė dr. Vincas Kudirka Lie

tuvos Himno autorius, “Varpo” redaktorius.
1902m. XI. 26. Mirė Vysk. Antanas Baranaus
kas. Parašė “Anykščių šileli”- . .
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BOSTON
Pirmoje eilėje — iš kairės į dešinę — 
Kazys Adomkaitis, Alvydas Knašas, 
Gintas Adomkaitis, Aliukas 
Stalosenko, Aleksas Hauser, Simas 
Philips; Antroje eilėje (iŠ k. į d.) Aras 
Knašas, Kastytis Norvaiša, 
Skaidrys de Sa Pereira, Marius 
Hauser, Šarūnas Krukonis. Trečioji 
eilėje (iš k. į deš.) Jonas Kriščiūnas, 
Algis Adomkaitis.

Bostono vilkiukų „Vyties” 
draugovė mėgsta iškylauti Blue 
Stėlls Reservation, Canton, Ma. 
Vieną puikų popietį vilkiukai 
iškylaudami išmoko kelio ženklus ir 
susipažino su gamta: — su ąžuolais, 
klevais ir beržais. Vėliau, aplankę 
miško muziejų, jie praturtino savo 
lietuvišką žodyną: — kai pamatė 
stirnas, briedžius, lapes, pelėdas, 
meškėnus, antis, žąsis, ūdras, 
šeškus ir bebrus.

Vilkai lipo j kalno viršūnę, Big 
Blue, džiaugėsi vaizdais: — matė 
Bostono dangoraižius, Bostono

Bostono vilkiukai — Alvydas 
Knašas ir Gintas Adomkaitis 
pakeliui į kalno viršūnę. Foto Glori
jos Adomkaitienės.

uostą ir salas, — aiškiai matė 
greitkelius, kurie jungia visų vilkų 
gyvenvietes.

Ant kalno viršūnės, brolis Algis 
Adomkaitis, „Vyties” draugovės 
draugininkas, dar paaiškino, kaip 
pranašauja orą iš ten pastatytos oro 
observatorijos.

Leistis nuo kalno buvo labai 
smagu, nes vilkai leidosi ne 
nurodytais akmenuotais takeliais, 

(3)ieDui, ie j4c(im.ui!

ĮSAKYMAI.
1. Nelauk iš kitų nieko, bet visa duok pats ką gali.
2. Gyvenk tėvynei ir žmonijai ir būk gamtos ir gyvulių 

draugas.
3. Būk riteris, neturtingųjų ir silpnųjų gynėjas ir tiesaus 

kelio sekėjas.
4. Stiprink savo kūną ir sielą ir šviesk protą.
5. Tebūnie tavo valia kaip templė tampriai įtempta.
6. Sek skautų Patroną Sv. Jurgį: naikink pikta pasauly,

pirmiausia pačiam savy.
7. Tebūnie tavo pirmoji mintis apie kitus, o tik antroji 

apie save.
8. Auk į viršų, kaip galingas ąžuolas, bet nesilenk že

myn, kaip verkšlenąs gluosnis.
9. Būk rytoj geresnis, negu šiandien esi ir negu vakar 

buvai.
10. Turėk Dievą širdy ir atmink savo šūkį Budėk.

bet bėgo gražia, žydinčia pieva — 
slidinėjimo takais — ir net ritosi 
žemyn! Pasiekę kalno papėdę, 
vilkiukai atsigaivino šaltais gėrimais ir 
užkandžiais. Brolio Algio padėjėjai: 
skautai kandidatai Kazys 
Adomkaitis, Aras Knašas ir Jonas 
Kriščiūnas globojo jaunesnius 
brolius iškylos metu ir kartu smagiai 
sportavo.

G. Adomkaitienė
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