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KODĖL?
Danutė Lipciūtė

MARYTĖS MALDELĖ

Mamyt,
Kodėl iš ryto rasos žiba 
žieduos nubudusių gėlių?
Kodėl visi paukšteliai čiulba 
ir saulė juokiasi kaip tu?

J
Mamyt,
Kodėl tiek daug žvaigždžių pabyra 
nakčia dangaus skliautuos tamsiuos? 
Kodėl vėjelis šėlo ir nurimo, 
kai su tavim užmigt rengiuos?

Mamyt,
Ar tu žvaigždes pasėji rankom?
Ar vėją ramini daina?
O gėlės pievoje, kur renkam — 
širdies tavosios šypsena?

Atsiklaupė Marytė 
Ir ėmė taip prašyti: 
Marija Motinėle, 
Paqydyk mano lėlę. 
Ją sudaužiau netyčia. 
Ir tavęs dar prašyčia, 
Kad būtų geras oras, 
Nes mano didis noras 
Keliaut pas tetą, 
Kuri skarytę keta 
Nupirkti man raudoną. 
Tetulei Marijonai 
Už tai sveikatos teiki. 
Man dar batukų reikia... 
Palaimink tėvelius. 
Kalbėsiu poterėlius.
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ISTORINĖ MAMA
Gegužės mėnuo — pats 

gražiausias metų laikas, pilnas 
saulės, gyvybės, šilumos ir žiedų. 
Kultūringasis Vakarų pasaulis laikosi 
tradicijos pagerbti motiną — gyvybės 
davėją.

Šia proga prisiminkime vieną 
istorinę lietuvę motiną — istorinę 
Mamą, kunigaikštienę Birutę, 
Didžiojo kunigaikščio Kęstučio 
žmoną ir Vytauto Didžiojo motiną. Iš 
istorinių rašytų dokumentų, 
padavimų, legendų, įvairių 
archeologinių radinių žinome, kad 
lietuviai visada buvo laisvi žmonės. 
Šeima buvo patriarchalinė. Tėvo 
autoritetas stiprus, motina gerbiama, 
mergaičių skaistybė labai saugojama. 
Visuomenėje moters padėtis aukšta.

Istorinių įvykių kronikose 
dominuoja aprašomi karo žygiai, 
valdovų susitikimai, medžioklės, 
valstybinės sutartys ir pn. Tuo tarpu 
žinių apie valdovų asmeninį 
gyvenimą, jų dvarus, žmonas, vaikus 
yra labai mažai. Gal todėl tai atsitiko, 
kad kronikas rašė vyrai.

Tikslių biografinių žinių apie 
kunigaikštienės Birutės asmenį ir 
gyvenimą yra labai mažai. Manoma, 
kad ji politiniame gyvenime visai 
nedalyvavo. Todėl jos gyvenimas, 
kaip ir prancūzų Orleano Mergelės, 
kuri tuo pačiu laiku gyveno, yra 
apsuptas legendomis, padavimais.

Pagal Lietuvių enciklopediją, 
kunigaikštienės Birutės vardas 
paminėtas pirmą kartą tik 16-tame a. 
Bychovco kronikoje. Anot jo Birutė 
gimusi 1331 m. Palangoje, garbingojo 
žemaičių bajoro Vydmanto brolaitė. 
Ji buvo antroji Did. kunigaikščio 
Kęstučio žmona. Juodu susilaukė 
šešių vaikų, kurių buvo trys 
dukterys: Miklausa, Danutė ir 
Ringailė, ir trys sūnūs: Vytautas, 
Tautvilas ir Žygimantas. Iš visų vaikų 
labiausiai išgarsėjo Vytautas Didysis.

Did. Kunigaikščio Kęstučio 
vedybos su vaidilute Birute iškelia jo 

būdo taurumą, tiesumą. Sukur
damas lietuvišką šeimą, laikydamasis 
senovės lietuvių tikėjimo, jis išliko 
artimas savo tautai. Už tai buvo 
gerbiamas ir mylimas, ir tuo pačiu visi 
gerbė ir mylėjo jo žmoną Birutę.

Apie kunigaikštienės Birutės 
gyvenimo pabaigą, mirtį ir palaido
jimo vietą istorikai nesutaria, nes 
nėra tikros įrodomosios medžiagos.

Kad prieš ištekėdama kun. Birutė 
buvusi vaidilutė, galima pilnai 
patikėti, nes senovės lietuviai labai 
gerbė ir mylėjo ugnies deivę Gabiją. 
Ugnis buvo labai svarbi jų 
kasdieniniame gyvenime. Jinai juos 
šildė, maitino, davė šviesą; ugniniai 
žaibai, skrosdami padangę, juos 
gąsdino. Iš liepsnos ir dūmų judėjimo 
jie būrė ateitį.

Lietuvos metraščių padavime 
apie D. kunigaikščio Kęstučio ir 
vaidilutės Birutės susitikimą taip 
rašoma: „Birutė vienintelė garbingo 
žemaičio bajoro duktė, buvusi 
nepaprasto grožio ir tyros sielos 
mergaitė. Dėl to ji buvusi pašvęsta 
dievų garbei ir kaip vaidilutė saugo
jusi šventąją ugnį deivės Praurimės 
šventykloje ant kalno, Baltijos jūros 
pakrantėje. D. Kunigaikštis Kęstutis, 
grįždamas iš karo su kryžiuočiais, 
sustojo toje šventykloje padėkoti 
dievams už sėkmingą žygį ir 
paprašyti pagalbos ateities žygiams. 
Pamatęs vaidilutę Birutę, iškart ją 
pamilo ir paprašė jos rankos. Iš 
ugnies linksmo plakimo ir tiesaus 
dūmų kilimo į dangų, Birutė 
supratusi, kad dievai yra palankūs 
jos vedyboms su D. kun. Kęstučiu. 
Jų vestuvės įvyko Trakuose ir ji ten 
gyveno iki Kęstučio mirties. Jos 
pelenai esą palaidoti deivės 
Praurimės šventykloje ant Palangos 
kalno. Žemaičiai, kunigaikštienės 
atminimui, kalną pavadino Birutės 
vardu”.

Birutės kalnas yra pietinėje

Palangos miestelio dalyje, 150 m nuo 
jūros kranto. Jo aukštis 20,7 m. 
Galėjo būti ir supiltas. Tas kalnas 
buvo laikomas kun. Birutės kapu ir 
nuo 15-tojo a. buvo gausiai 
lankomas, kaip šventa vieta. Mums 
reikia pasitikėti žodine tradicija, nes 
per penkis šimtus metų liaudies 
žmonių išminti takai neužžėlė į 
Birutės kalną.

Buvo atsiradęs kun. Birutės 
garbinimp kultas 16-to a. pabaigoje. 
Apie tai rašo Stryjkowskio kronikos. 
Nepriklausomoje Lietuvoje Birutės 
vardas buvo labai gerbiamas. Tėvai 
krikštijo savo dukras birutėmis, 
įvairios draugijos, chorai, kaimai 
turėjo Birutės vardą.

Nėra abejonės, kad gilios 
senovės vaidilos, kurdami ir 
dainuodami dainas apie valdovų 
garbę, karo žygius, neužmiršo ir 
Vytauto Didžiojo motinos, 
(kunigaikštienės Birutės. įsigalėjus 
krikščionybei, nutilus vaidiloms, 
liaudis ir atskiri kūrėjai, kaip 
Silvestras Valiūnas, Rėza, M.
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Vaitkus, Maironis ir kt., rašė eiles, 
kūrė dainas kun. Birutės garbei.

Silvestro Valiūno (1787-1831) 
istorinė daina, kitaip dar vadinama 
„Birutės, daina”, arba dar kitaip 
„Dūmojimas seno žemaičio ant 
kalnp' Birytos” yra išlikusi iki šių 
dienų. Žmonių labai mėgiama, nes 
joje yra apdainuojamas liaudies

Vaidilutes K. Šimonio pav.

Silvestras Valiūnas

Ant krašto marės, Palangos 
miestelėj,
Kurį išplėšė mūsų neprieteliai, 
Yr didis kalnas, Biruta vadintas, 
Žalioms pušelėms viršuj apsodintas.

Ten, kur laiminga žemė buvo mūsų, 
Kol buvom ponais ir gudų, ir prūsų, 
Viežlyva, skaisti kaip rožė ir rūta 
Kunigaikštienė gyveno Biruta.

Nebuvo ana kokia karalaitė,
Bet iš Palangos vargdienė mergaitė, 
Žemčiūgais brangiais ir aukskariais 
Negašavojos ana vaikščioti 
pamariais. 

žmonių svajonių idealas. Paprastos 
mergaitės ištekėjimas už 
kunigaikščio ar karaliūne, o paprasto 
vaikino vedimas karalaitės yra 
liaudies svajonių turtingo gyvenimo 
idealas, geriausiai atsispindįs 
tautosakoje.

j.s. Bronė Stravinskienė

darbo marškiniais dėvėjo, 
Trumpą rainuotą sijoną turėjo,
Ant geltų kasų —? rūtų vainikėlį, 
Ant balto kaklo — gintaro šniūrelį.

Kad vieną kartą broliai susitarę, 
Anksti išjojo žvejoti on§ marę, 
Ten nešdama pietus iauknešėlėj, 
Sutiko šviesų kunigaikštį kely.

Tasai Jogėlos dėdė Kęstutis buvo, 
Kursai Žemaičiais valdė ir Lietuvą, 
Jojo tuo kartu kryžiokus naikinti. 
Kurie vožojos mumis, užkabinti.

Ant širvo žirgo, po meškos kalpoku,
Su šviesiu ginklu, su rago saidoku, 
Auksines kilpas su pentinais spardė, 
O žirgs patkavoms širvą žemę ardė. 

Išvydęs tikrą gražybę pamarėj, 
Jaunai Birutai tokiais žodžiais tarė: 
„Kas nors tu esi, deivė ar mergelė, 
Priimk čion ranką mano ant to kelio:

Aš visad buvau ponu žemės jūsų, 
O nuog šio čėso vyru tavo būsiu, 
Kur tave gavau pirmąkart matyti, 
Liepsiu palocių puikų pastatyti.

O kalns, ant kurio pažinai Kęstutą 
Nuog tavo vardo bus vadinta Biruta 
Ten tu gyvensi nuog vyro mylėta, 
Tu, kuri radai širdyj mano vietą.

Nors daugiau pačių turėt nėr man 
grieko,

Prieš tave visas laikysiu už nieką. 
Tą girdėdama, mergelė gėdinga, 
Jauna Biruta — skaisti, išmintinga

Žemyn mėlynas akeles nuleido, 
Atsidūksėjo ir puolė ant veido.
„Nors, — sako, — seniai prieš dievą

Perkūną
Prisiekiau būti čystatoj ant kūno,

Bet kad yr tokia valia tavo, pone, 
Lai išsipildo širdinga malonė,”
Vis tai padarė, kaip sakė Kęstutas, 
Ant kalno buvo pastatytas butas,

Biruta pačia, jo dasilytėta, 
Pagimdė sūnų Vytautą ant svieto.
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IŠ LIETUVOS

Pietų krašto skiitininkų, kursai. 
Nuotraukos viduryje: kursų vedėjas 
Sktn. Pijus ’ Ambrozaitis, kairėje: 
Onutė Šarakauskaitė su svečiais 
kun. Tamkevičium ir us F. Šakaliu.

Skiitininkų 
mokymo stovykla

Ši stovykla, jos programa ir 
dalyviai — neatsitiktiniai. Juk skiltis 
tai skautavimo abėcėlė, jos nežinant 
nei žodžio, nei sakinio nebus. Todėl 
rugpjūčio 1 dieną Telšių apskrityje 
ant sraunios Viržytės upės kranto, 
Šatrijos kalno papėdėje iš visos 
Lietuvos susirinko 150 skautų, ne 
jaunesnių kaip 13-os metų rekomen
duotų kraštų atstovų. Visą 
stovyklavimo laiką vyko aktyvi 
veikla. Štai rezultatai: septyniems 
skautams pripažintos fotografų 
specialybės, devyniems — virėjų, 
penkiems iškylautojų, dviem 
laužavedžių. Pasiūlyta suteikti 25 
paskiltininkių ir 5 skiitininkų 
laipsnius.

Be to, aplankytas Šatrijos kalnas, 
svečiuotasi pas Telšių vyskupijos 
vyskupą, pabuvota Kryžių kalne.

Iš kairės: s. kun. Sigitas Tamkevičius 
(sąjungos dvasios uadas), s. Pijus 
Ambrozaitis (lavinimo skyriaus 
vedėjas), u.s. Feliksas Šakalys 
(Tarybos Pirmininkas). Susitikę 
skiitininkų mokomoj stovykloj.

Alytaus skautai „Baltijos kelio 
akcijoje 1989 rugpjūčio 23 d.
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Mielas broli Antanai,

Didžiulis dzūkiškas ačiū! 
Labai miela, kad Alytaus skautai, 
tarp jų ir aš su Egle, gaus „Skautų 
Aidą” iš Čikagos. Tai bus nebloga 
paspirtis. Knygos, skautiškai 
veiklai tobulinti, pas mus taip pat 
didelis džiaugsmas. Alytiškiai 
skautai -veikia nežiūrint gana 
sunkios padėties. Keletas 
alytiškių budėjo prie AT, 
dalyvavo žuvusiųjų, laidotuvėse. 
Bet šauniausiai padirbėjo prieš ir 
per vasario 9-ąją. Jie ir plakatus 
klijavo, ir kvietimus nešiojo, ir 
komisijose sąrašus tikrino (kad 
nesidubliuotų' pavardė).. Žodžiu, 
šąuniai padirbėta. Po viso šito 
„Alytaus Naujienos” rašė, kad 
skautų kvapą ir dvasią buvo 
galima pajusti labai lengvai, nes 
skautų buvo pilnas Alytus. Sesuo 
Kotletą Jurskienė atvažiuoja j 
JAV, tai ji gali daug papasakoti 
apie Alytaus Tunto veiklą. Tiesa

Mieli broliai,

Praėjo graži vasara. Skautai 
Lietuvoje šią vasarą turėjo savo 
kraštų stovyklas ir vieną skiltininkų 
stovyklą Žemaitijoje „Laumės pėda- 
90”. Aš pati turėdama galimybę 
dalyvauti 3 stovyklose. Birželio 
pabaigoje per šv. Petro ir Povilo 
dieną — 3 dienų stovykla 1 — 
Vištytyje prie ežero su Vilkaviškio 
rajono — 25 skautais. Tai buvo 
pirmoji stovykla — senoje 
prieškarinės Lietuvos stovyklavietė
je. Ten po daugelio, metų vėl buvo 
iškelta skautų vėliava, kūrenosi 
skautiškas lauželis ne tik nuostabioje 
aplinkoje, bet ir kiekvieno skauto 
širdyje. Buvo visiems gera). H 

per ją Jums siunčiu knygelę ir 
daug šiltų sveikinimų.

Siunčiu keletą nuotraukėlių iš 
Alytaus Tunto gyvenimo bei 
„Alytaus skauto” laikraštuką, 
kurį sugalvojo patys vaikai. Dar 
keletas žodžių apie planus 
vasarai. Mat mes, alytiškiai 
skautai, įsitraukėm į Pasaulinių 
Lietuvių Žaidynių pagalbininkus. 
Tad mums čia ir yra labai didelė 
problema. Nes mus nori kviesti į 
savo stovyklą ir Lenkijos Lodzės 
barcevai, ir Vilnijos Harcherų dr- 
vė, o taip pat Latvijos skautai. Na, 
bet skautas nepraranda vilties, 
tad ką nors sugalvosime.

Ir dar vienas, gal ir nelabai 
kuklus, prašymėlis. Žinau, kad 
buvusių Alytaus skautų yra 
užsienyje. Ar nebūtų galima su 
jais kaip nors užmegzti ryšį. Nes 
mes norime tik bent truputį 
prieškarinio Alytaus Tunto 
istorijos.

stovykla (liepos 15-22 dienomis mūsų 
Pietų Lietuvos krašto skautai. 
Varėnos tuntas, Alytaus broliai, 
Marijampolės br. ir sės., Vilkaviškio 
br. ir sės., Kybartų, svečiai iš 
Ukmergės, Kauno stovyklavo prie 
Ūlos upės, žioje stovykloje dalyvavo 
apie 70 mūsų krašto skautų ir apie 30 
svečių. Stovykla vyko labai sunkiu 
blokados metu, kai nebuvo benzino, 
įsirengti stovyklai viską gabenome 
traukiniu. Stovyklos viršininkas 
buvo br. Sigitas Arnauskas. 
Stovykloje skautus mokėmė 
pradinių žinių apie turizmą, buvo 
skautorama, sportinė diena ir kt. 
užsiėmimai . III stovykla Rugpjūčio 
1-15 d. — teko dalyvauti visos 

Lietuvos skiltininkų stovykloje, 
organizuojamą br. Pijaus iš 
Klaipėdos „Laumės pėdoje-90” — 
jau buvo geriau — blokada darėsi 
lengvesnė. Maistą atveždavo į kaimo 
parduotuvę. Stovykloje dalyvavo 
apie 150 skiltininkų, paskiltininkų, 
besiruošiančių jais būti. Gerai 
prisimena br. Pijaus vedami 
užsiėmimai apie vadovavimą skiltyje. 
Buvo 1 žygio diena į Šatrijos kalną, 1 
d. — ekskursija į Telšius — garsų jo 
muziejų, Rainių miškelį, 1 d. — 
ekskursija .į Kryžių kalną — ten 
broliai padarė kryžių ir pastatėme jį 
tame Lietuvos kalnelyje užrašę — 
Skautai — Laumės pėda — 90 .

Skautai turėjo galimybės beveik 
kas dieną, dalyvauti šv. Mišiose. 
Vieną dieną susitikome su Telšių 
vyskupu, pasikalbėjom, 
pasidžiaugėme ir gavome 
palaiminimą ir dovanų.

Vasara tikrai buvo graži. Aš 
aprašiau trumpai tik savo krašto 
stovyklą, o ten dar buvo kitų kraštų 
stovyklos. Skautai išsijudino. Reikia 
mums daugelio dalykų —- silpni 
esame dvasiškai, visi esame pakąsti 
tų komunistinių idėjų, 45 metų 
auklėjimas komunizmo link paliko 
pėdsakus mūsų dvasioje — todėl dar 
mus narplioja vergo dvasia, godumas 
gerbūvio. Skautams yra darbo! Ir 
gerai. Praėjus vasarai — laukė nauji 
darbai. Dirbu mokykloje — turiu 
savaitėje 27 pamokas. Turiu laisvą 
vieną dieną. Vyr. S. Alina 
Dvareckienė paskyrė mane skaučių 
skyriaus vedėja. Turiu paruošti 
draugininkams, skiltininkams 
medžiagą — kaip dirbti, nes 
literatūros mažai turi net patys 
vadovai. Reikia padauginti tai ką 
turime, o nauja problema su po
pieriumi. Bet norisi irtis pirmyn, 
jaunimui duoti. 1 Gal šito darbo ir i 
tinkamai neatliksiu, bet padedant 
seniems skautams, gal pavyks.

Onutė Sarakauskaitė
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Skautų Aido redakcupjKlaipėdoj, su 
Vyriausiu Skautininku, LS ūkvedžiu 
ir svečiais. Iš dešinės į kairę: Danutė 
Praleikienė, Liuda Pečiulienė 
(viešnia), LS Vyr. Sktn. u.s. Riman
tas Ulevičius, aš pats; Regina 
Rodzevičienė (viešnia) ir Raimondas 
Praleika LS Ūkio Vedėjas ir d-vės 
draugininkas. Foto: v.s. S. B. 
Vaitkevičius.

Kaune Lietuvos Skautų Būstinėje. 
Prie manęs LS Tarybos Pirmininkas 
v.s. F. Šakalys. Pačiam prieky sėdi s. 
Lukrecija Malkevičienė. Foto: v.s. S. 
B. Vaitkevičius.
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PAŠVENTINTA
LIETUVOS 

SKAUČIŲ SESERIJOS
VĖLIAVA

Susimąstymo dienoje — 1991 
m. vasario 23 d., Vilniaus arki
katedros Šv. Kazimiero 
koplyčioje buvo pašventinta 
Lietuvos Skaučių Seserijos 
vėliava. Šventinimo apeigas 
atliko Lietuvos Skaučių Seseri
jos dvasios vadovas kun. An
tanas Gražulis. Vėliavos krikš
tatėviai — Nepriklausomos 
Lietuvos skautininkai Marija 
Vizgirdaitė ir Vytautas 
Maknys.

Po pašventinimo vykusioje 
sueigoje susikaupimo minute 
pagerbėme visas seses, jau 
palikusias šią ašarų pakalnę. 
Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
Skautų sąjungos Tarybos pir
mininkas vs Feliksas Šakalys, 
sveikino kraštų atstovės. 
Skambėjo dainos, eilės.

Pagaliau... Pagaliau po ilgai 
trukusios tamsos, saulės spin
duliai, prasiskverbę pro debesis, 
apšvietė rūtelę ir skautiško 
šūkio žodžius mūsų žalioje vėlia
voje —

^Dievui, Tėvynei, Artimui!”
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Vidurinės Sūduvos dalyje, prie Marijampo
lės ir Alytaus apskričių ribos, rytiniame palių 
pakraštyje telkšo Žuvintą ežeras, vienas iš 
didžiausių Sūduvos ežerų. Tai vienas iš ne
daugelio mūsų krašto ežerų, išlaikiusių savo 
natūralų veidų, mažai žmogaus paliestą.

Ežere yra dvi pastovios salos., Viena jų 
didelė, antra maža. Abidvi klampios ir ne
patogios žmogui išlipti. Be jų yra dar plau
kuojamų salų arba plovų. Jos susidarė iš su
sipynusių visokių pelkių augalų ir jų šaknų, 
kurios negalėjo pasiekti dugno. Toks junginys 
plūduriuoja ežero paviršiuje ir sudaro lyg 
salos vaizdą. Gali čia ir žmogus išlipti, bet 
neilgam: sala po kojomis greitai pratrūksta, 
ir keliauninkas išsimaudo. Labai dažnai vėjas 
ir bangos tokias salas stumdo iš vienos vietos 
j kitą, kartais nuneša net už pusės kilometro. 
Plaukti Žuvinto ežeru sunku — trukdo susi- 
pynusios žolės. Geriausia irtis mažu smailu 
laiveliu; didesnės valtys netinka. Kadangi 
ežeras negilus, vasaros metu, ypač seklumose, 
jo vanduo labai įkaista.

Seniau ežeras buvęs žuvingas; vietiniai gy
ventojai žuvies prisigaudydavę paprasčiau
siais samčiais, ypač nakties metu. Tačiau vė
liau, senkant vandenui, žuvingumas mažėjo.

Žuvinto paukščiai. Šiais laikais bekylanti 
civilizacija naikina žvėris bei paukščius. Pas
kutinį šimtmetį labai daug žvėrių ir paukščių 
visiškai išnyko.

Nepriklausomos Lietuvos ■vyriausybė, norė
dama apsaugoti savo krašto paukščius ir žvė
ris nuo išnykimo, VDU matematikos-gamtos 
fakultetui pasiūlius, 1937 m. Žuvinto ežere 
įsteigė pirmąją Lietuvoje vandens paukščių 
draustinę (rezervatą). Šiam reikalui privatus 
ežeras buvo suvalstybintas, jo ir palių ribose 
esantieji paukščiai bei žvėrys buvo tinkamu 
būdu apasaugoti. Pokario metais Žuvinto eže
ras su paliomis taip pat specialiais įstatymais

Senovėje Žuvinto ežere augo retas agaro 
augalas: durpių sluoksniuose, subfosilinėje 
būklėje, aptikti jo riešutai. Pokario metais 
prof. T. Ivanauskas agarus vėl įveisė, atvežęs 
iš Volgos deltos ir čia juos pasėjęs. Riešutai 
sudygo, išaugo iki 2 m aukščio, tačiau nepra
žydo ir vaisių nedavė.

1959. VII. 18 Žuvintą nusiaubė didžiulis 
gaisras, kilęs Kiaulyčios upelio kairiojo kran
to nendryne; išdegė keli šimtai hektarų pelkių 
augalijos.

Pastaraisiais metais rudeniop į Žuvintą, į 
savo ramybės uostą, sulekia neregėtai daug 
laukinių žąsų. Būna dienų, kai jų suskaičiuo
jama 20-30 tūkstančių. Žąsys skrenda plačia 
juosta per visą Lietuvą. Gausiau renkasi prie 
Žuvinto ir Čia ilgiau užtrunka. Aplinkui platūs 
laukai, ganyklos, neužsnigti želmenys — maisto 
per akis, o ežere saugus, ramus poilsis. Ne visa
da išvysi tokį širdžiai mielą vaizdą: juk kalen
dorinis gruodis žengia, o aplinkui debesys lauki
nių žąsų suka, toli aidi jų balsai.

Jau tiesiog įprasta Lietuvos vandenyse 
stebėti gulbes, antis, laukius, kirus ne tik vėlų 
rudenį, bet ir žiemą.

9
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AMENIA! seniai gyveno 
senis ir senė. Pasėjo kartą senis lauke avižas. 
Kai jos užaugo., — nupjovė. Ir įniko į avižas 
laukinės žąsys. Senė ir sako seniui:

— Eik, pasergėk. Atsigulk ant žemės, užsi
denk avižomis ir lauk, kol žąsys atskris. Gal 
pagausi kurią?

Nuėjo senis į lauką, atsigulė, apsikrovė 
avižomis ir laukia. Ir štai atskrido pulkas lau
kinių žąsų. Kad pradėjo lesti avižas, kad pra
dėjo. O senis tik čiupt — ir sugavo vieną žąsį. 
Parsinešė ją namo. Senė pamačiusi džiugte- 
apsidžiaugė:

— Dabar ir mes turėsime žąsį, sako ji.
Laikė tą žąsį seniai pirkioje. Patys kur 

nors išeina, o ją pirkioje uždaro. Gi žąselė, 
kai tik seniai išeina, nusimeta plunksneles, 
gražia mergele tampa ir pradeda pirkioje tvar
kytis. Iššluoja, išmazgoja pirkelę, — gražu pa
žiūrėti. Susitvarkiusi vėl užsideda plunksneles 
ir vėl žąsele pasiverčia.

Pareina vakare senis su sene, žiūri — taip 
švaru pirkioje. Stebisi ir klausinėja vienas kito:

— Kas gi čia taip gražiai apsiruošė?
Apsidairo pirkelėje: nieko nematyti, tik žą

sis tupi palovyje.

Daug kartų ji taip darė, ir seniai vis ne
galėjo suprasti, kas čia dedasi.

Vieną kartą senė ir sako seniui:
Tu šiandien pasergėk, kas taip daro. Užlipk 

ant aukšto ir žiūrėk, kas ten pirkelėje šeimi
ninkaus, kai aš išeisiu.

Taip ir padarė senis: užlipo ant aukšto ir 
žiūri. Kai tik jie išėjo, tuoj žąselė nusimetė 
plunksnas, apsirengė rūbais ir pavirto mergai
te. Pasikūrė krosnį, šildė vandenį, tvarkyti pir
kią ruošėsi. O senis tik šast nuo aukšto, su
griebė jos plunksneles ir įmetė krosnių.

Graudžiai pravirko žąselė - mergelė, net 
seniui gaila pasidarė. Ir sako jis jai:

— Neverk, tu mūsų dukra būsi. Gražiai 
aprengsim ir niekad neskriausim tavęs.’

O žąselė - mergelė vis verkia ir verkia.
Pagyveno ji kelias dienas pas senius. Pra

šosi ji vieną dieną, kad ją prie ežero leistų,
— Eik, — sako jai seniai.
Nuęjo žąselė - mergelė prie ežero, vaikšto 

jo pakrantėmis, prausiasi.
Ir skrido tuo metu pro šalį pulkas žąsų 

—tas pats, iš kurio ją sugavo.
Išvydo ją žąsys ir šaukia:
—Skriski, sesule, su mumis!
— Negaliu, sesulės,—atsako žąselė-mer- 

gelė.
— Kaip aš skrisiu, kaip pakilsiu, kad ne

turiu nei pūkelių, nei plunksnelių.
Nusileido žąsų pulkas, sumetė jai po plunks

nelę, apkaišė visą, ir nuskrido žąselė-merge- 
lė kartu. Paliko ant kranto tik jos drabužiai.

Siunčia senė senį pažiūrėti, kur dingo jų 
mergaitė.

Taip ir rado senis tik drabužius ant kranto.

m
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PAGALBA NELAIMĖJE
gali rankomis sudaryti suolą su 
atrama, ypač jei sužeistasis be 
sąmonės. Piešinėlyje galima matyti, 
kad ši „kėdė” turi ir sėdynę ir atramą.

Skautai ir skautės mokosi pir
mosios pagalbos: — kaip aprišti 
žaizdą, ištraukti geluonį, išvalyti 
užsikrėtusią vietą ir pn. Svarbu 
mokėti pirmąją pagalbą suteikti, kai 
nelaimė didesnė.

KOPĖČIOS. Pabandyti 
kopėčiomis užlipti ar nulipti be rankų 
ar tik viena ranka, spaudžiant kelius 
prie kopėčių krašto ir pakopų. 
Tokios pratybos naudingos ir kai 
reikia kopėčiomis kokį įrankį ar 
sunkesnį daiktą paduoti aukščiau 
esantiems ar užkelti ant stogo. 
Kopėčios padedamos prie sienos ar 

“medžio keturis kart arčiau, negu 
kopėčių aukštis, kad neatsiloštų arba 
nepaslystų (Jei kopėčios 4 metrų, 
nuo sienos ligi kopėčių apačios turi 
būti vienas metras).

SIENA. Jeigu siena ima griūti 
arba ją reikia laikinai sutvirtinti (žr. 
piešinėlį), prie sienos padėta lenta 
turėtų būti kuo stipresnė, platesnė ir 
ilgesnė. Čia reikia vietoje spręsti.

SUŽEISTASIS. Vienas pagrin
dinių uždavinių yra pavojuje esantį 
žmogų iš pavojaus išgelbėti ir 
nugabenti ten, kur jam suteikiama 
pagalba. Jeigu nėra gyvybei pavo
jaus, geriau sužeistąjį palikti, kur jis 

yra, stengtis sustabdyti kraują (jeigu 
kraujuoja). Sužeistąjį šiltai apkloti. 
Nuvalyti veidą ir burną ir saugoti, kad 
kas ant jo neužkristų.

Jeigu pagalbą teikia vienas 
žmogus, lengvai sužeistus galima 
juos paremti ir leisti patiems eiti. 
Jeigu žmogus be sąmonės, jokiu 
būdu nekelti ant savo pečių ar kaip 
kitaip nešti. Laiptais nuleisti galima 
kaip piešinėlyje, bet ne jeigu sužeisto
jo kojos lūžusios.

^DU NEŠĖJAI. Jeigu pagalbą 
teikia du, sužeistąjį galima nešti už 
pažastų ir už kojų. Jeigu koja lūžusi, 
reikia kojas surišti ar aprišti ir ant 
rankos kojas nešti, ne už kojų. 
Dviese galima padaryti „suolą” kaip 
piešinėlyje. Arba suriesti pirštus ir 
sukabinti, bet, visuomet įterpti 
nosinę, kad gelbėtojų nagai vienas 
kito rankos neįspaustų. Du nešėjai

Verkia duona tinginio valgoma. — 
Liet, patarlė.

Juokias duonelė

Ant mano delno guli duonelė, 
Ant mano delno juoda riekelė. 
Tai verks duonelė, jei aš tingėsiu, 
Jei aš tingėsiu — jos nemylėsiu.

TRYS NEŠĖJAI yra būtini, jei 
žmogus sunkiai sužeistas. Tada 
galima eiti šonu, priekin ar atgal.

KETURI NEŠĖJAI sužeistąjį 
neša, kai tikrai nėra neštuvų ir 
sužeistasis yra rimtai sužalotas. 
Sužeistasis užtraukiamas ant 
antklodės ar užverčiamas ant 
antklodės. Antklodės kraštai 
susukami, kad nešėjai galėtų gerai 
įsikabinti ir kad sužeistasis visai 
tiesiai ir saugiai gulėtų. Jei nėra 
antklodės, tinka durys, metalinė 
plokštė ar koks kitas ten randamas 
daiktas — čia reikia pastabumo!

Sueigose, iškylose ir stovyklose 
skautai išbando šiuos gelbėjimo 
būdus, kad mokėtų artimui padėti, 
kai bus bėda.

Tinginio valgoma, verkia duonelė. 
Ant mano delno ji verkt negali. 
Aš viską dirbsiu, ką tik mokėsiu, 
Per visą savo dienelę šviesią.

Tegu tik juokias mano duonelė, 
Tegu tik juokias juoda riekelė.

J. Degutytė

LIETUVOS 
NACJONALINE 
M. MAŽVYDO 
BIT IOTEKA
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GUDIJOS 1.235 vaikai tarp 13 ir 
15 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais 
svečiavosi 15-kos šalių skautų ir 
skaučių globoje Vakarų Europoje. 
Vaikai praleido mėnesį, visi kilę iš 
apylinkių, kurios buvo paliestos 
Černobilio atominės jėgainės 
nelaimės.

PASAULIO Sveikatingumo 
organizacija (WHO) po Pasaulinės 
„be tabako” dienos gegužės 31 d. 
pasaulio skautų organizacijai įteikė 
medalį ir pažymėjimą už skautų 
pastangas ugdyti sveikatingumą ir 
padėti vaikams bei jauniems 
žmonėms saugotis kenksmingų 
rūkalų. Viena tų pastangų pasekmių 
yra, kad pardavėjai ima vengti 
vaikams rūkalus pardavinėję.

„JAUNIMAS UŽ TEISES” - 
naujas Pasaulio skautų biuro 

„leidinys, skirtas 15-25 m. jaunimui, 
apie Vaiko teisių sutartį, priimtą 
Jungtinėse Tautose 1989 m. Leidiny
je paaiškinami 23 vaikų teisių dėsniai 
ir išryškinta 10 svarbių klausimų, 
pvz., vaikučių mirtingumas, badas, 
vaikų išnaudojimas, neraštingumas, 
sveikata. Kaip skautiškam leidiniui ir 
tinka, yra žaidimų ir pratimų,
ugdančių jaunų žmonių sąmonę 
vaikų teisių reikalu.

PRANCŪZIJOS skautai ir 
skautės pradėjo vajų kasmet 
pasodinti po vieną medį ir jį globoti, 
kol augs pats. Prie kiekvieno medžio 
— kortelė, kurioje globėjas pažymi 
medžio augimą ir randa žinių, kaip 
šiuo medžiu rūpintis. Apie savo medį 
geriausiai parašą laimės 
prenumeratą Prancūzijos skautų 
žurnalui.

ŠKOTIJOS vilkiukai Pasaulio 
skautų gamtos globos metais gamina 
ir įkelia inkilėlius. Kiekvienas 
vienetas tikisi parūpinti 50 inkilų 
paukščiams.

KANADOS vilkiukai ir skautai
Britų Kolumbijos — 

Alaskos pasienyje pradėjo globoti 
tris pavojuje esančias paukščių rūšis, 
kad šios neišnyktų. Trejus metus 
savo inkilėlius tikrins, panaudodami 
pagaliuką su veidrodėliu, kad 
pakėlę stogelį, paukščiukams 
netrukdytų.

PASAULIO SKAUČIŲ 
organizacija 27-toje savo konferen
cijoje išrinko naują WAGQGS 
komiteto pirmininką — p. Barbara 
Hayes, kanadietę. Pasauliniame cen
tre Londone vedėja bus p. Jan Holt 
(anglė).

INDONEZIJOS ir Kanados 
skautai Vakarų Sumatroje dėjo 
geriamam vandeniui vamzdžius. 
Projektą finansavo pasaulinis skautų 
fondas.

ISLANDIJOS skautai nusistatė 
surinkti 60 milijonų išmestų butelių ir 
alavinių skardinių. Už kiekvieną 
surinktą tūkstantį jie pasodins vieną 
medį.

AUSTRALIJOS skautų ir 
skaučių sąjunga įvedė naują 
Juozuku” šaką vaikams tarp 6 ir 7 
m. amžiaus. Juozukai (angį. Joey — 
kengūriukas).

PASAULINIO skautų sąjūdžio 
Tyrimo komitetas toliau vysto 
programas skautams gamtos globos 
srityje, kol gamtos apsauga ir 
priežiūra taps esminė skautavimo 
dalis.

VENGRIJOS skautams Škotijos 
skautai parūpino palapinių ir kitų 
stovyklavimo reikmenų ir patys 
nuvežė iki Vengrijos miegmaišius, 
kuprines, puodus, krosneles ir kt.
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SAVITARNOS 
SKAUTORAMA

Kartais „skautorama” arba 
„rodom — darom” stotys 
paruošiamos vadovų ar instruktorių: 
skautai ir skautės skiltimis per 
nurodytą laiką arba kitaip stotis 
pereina, atlikdami visokiausius 
užrašus. Kitas būdas yra skiltims, 
poroms ar būreliams duoti 
uždavinius — patiems stotis paruošti 
ir joms vadovauti. Žinoma, nebūtinai 
visas 30 stočių įvykdyti. Sueigose ar 
kitose programose galima tik dalį. 
Tačiau čia aprašyta skautorama 
buvo per valandą mažų būrelių 
paruošta trimis grupėmis: visa 
stovykla 1 vai. ruošė, tada tris dalis 
po 10 stočių ėjo pamainomis, po 
valandą kiekvienai daliai.

Skilčių ar porų uždavinys yra: 
perskaityti nurodymus, kuriuos 
vadovai iš anksto paruošia; surinkti 
reikalingą medžiagą ir daiktus, kurių 
dalį vadovai taip pat parūpina; 
paruošti stotį — išdėti daiktus, 
surašyti ir kt.; stočiai vadovauti: 
pamokyti, parodyti, užduoti atė
jusiems uždavinį, pravesti žaidimą ar 
klausimus; duoti atėjusiai skilčiai 
taškų. Patogumo dėlei trys 
skautoramos dalys pavadintos 
spalvomis (nurodymų lapeliai tomis 
pačiomis spalvomis pažymėti). Šios 
stotys užtruko po 6 min. 1987 m. 
Romuvos stovykloje. .

GELTONOJI DALIS:

1 — Paukščių pavadinimai: per
piešti, iškarpyti ar suklijuoti 
piešinius; paruošti užrašus, kuriuos 
atėjusi skiltis turi sudėstyti.

2 — Mįslės: parinkti 
tinkamiausias ir klausinėti.

3 — Signalizuotės žinutė: per
duoti sakinį skilčiai.

4 — Dainos: atspėti niūniuojamą 
dainą; padainuoti po vieną eilutę 
įvairių dainų.

5 — Lauželis: iš sudėtų malkų bei 
prakurų pastatyti lauželį ir uždegti 
(gera skiltis sukrauna ir užkuria per 3 
min.)

6 — Stovyklos žinios: klausimai 
apie šią stovyklavietę, stovyklauto
jus, vadovus.

7 — Lietuvos žemėlapis: surasti 
vietoves, upes ir kt.

8 — Tylūs signalai: visa skiltis 
elgiasi, kaip vedėjai nurodo (sustoti 
ratu, žąsele ir kt.)

9 — Kompasas: išdėti laipsnių 
skaičius ir krypčių pavadinimus.

10 — Medžiai: išvardinti sudėtų 
lapų pavadinimus.

ŽALIOJI DALIS:

1 — Pėdsekystė: grėbliu išlyginti 
smėlėtą vietą, išvaikščioti pagal 
įsivaizduojamą įvykį, o atėjusi skiltis 
turi atspėti, kas įvyko.

2 — Gyvių pavadinimai: piešiniai, 
sugretinti parašus.

3 — Mazgų estafetė: nurodoma 
tiek skirtingų mazgų, kiek skiltyje 
narių, kiekvienas kitoks, visas 
virveles suriša krūvon.

4 — Kelionės ženklai: atpažinti, 
sustatyti iš priemonių.

5 — Lietuviški žodžiai: užbaigti 
žodžius, kurių po kelias raides 
parašyta, o kitoms paliktos vietos, 
pvz. „V- - N - - (Vilnius).

6 — Laužų rūšys: sustatyti įvairių 
laužų — kūginis, piramidė ir kt.

7 — Skautiškos smulkmenos: 
atsakyti į klausimus apie skautus, 
pvz. Kada Lietuvoje buvo įsteigti jūrų 
skautai?

8 — Virimo būdai: sustatyti 
įvairias krosneles arba ugniavietes. .

9 — Valgiaraštis: surašyti pagrin
dines sveiko maisto rūšis.

10 — Gėlės: piešiniai, vardai, 
vaistažolių nauda.

RAUDONOJI DALIS:

1 — Mazgų lentelė: surišti 
mazgus kaip piešinyje.

2 — Kimo žaidimas: įvairūs 
daiktai.

3 — Signalizuotės būdai: iš 
sudėtų daiktų sugalvoti ar prisiminti 
įvairius būdus signalizuoti.

4 — Kaklaraištis: pirmoji pagalba.
5 — Kaklaraiščio žiedai: sudėta 

įvairių pavyzdžių; pasigaminti sau iš 
turimos medžiagos, pvz. spalvotos 
vielos.

6 — Matavimas: išmatuoti aukštį, 
plotį, nuotolį.

7 — Lietuviški valgiai: išvardinti.
8 — Pėdsakai: atpažinti įvairių 

gyvių pėdsakus, nupiešti kitus.
9 — Žvaigždės: pagal nupieštą 

žvaigždėlapį surasti šiaurę.
10 — Žievės: pagal žieves atpažinti 

medį arba suderinti lapą su medžio 
piešiniu.

Iš anksto paruošti nurodymai 
aiškiau pasako, koks yra uždavinys, 
o skautai ir skautės pritaiko pagal 
savo skonį ir patyrimą. Pavyzdžiui, 
trečioji žalia stotis: MAZGŲ ES
TAFETĖ — 1) pagaminti gelbėjimosi 
kilpos pavyzdį, 2) turėti 4-6 pėdų 
keturias virves ir laikrodį, 3) atėję 
išmoksta kilpą, 4) bando kuo greičiau 
ant savęs ir ant kito užrišti. Arba 
VALGIARAŠTIS (devinta žalia 
stotis): 1) padaryti lentelę su pagrin
dinėm maisto rūšim ir pavyzdžiais, 
kokie tie valgiai būtų, 2) atėjusieji turi 
sudaryti valgiaraštį (meniu) vienai 
dienai, kad būtų visos maisto rūšys.
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Sausio 18 d. 19SĮ1 m. po sunkios 
ligos senelių priežiūros namuos mirė 
v.s. Vincas Kizlaitis. A.a. Vincas 
daug nusipelnė savo darbais ir 
vadovavimu, tiek Lietuvoje, tiek ir 
išeivijoje. Kaune jam teko nuo 1935 
m. vadovauti Jėzuitų gimnazijoje 
skautų Maironio dr-vei. Per 1933 m. 
Palangos sąskrydyje vadovavo 
keliom draugovėm. Nepriklausomoj 
Lietuvoj ilgai dirbo ir LS. Sąjungos 
štabe. Jau 1930 m. buvo pakeltas j 
paskautininkų laipsnį. Palikęs 
Lietuvą, 1944 m. pasitraukė į 
Berlyną. Raudonam marui artėjant į 
Berlyną pasitraukė į pietų Vokietiją ir 
jau ten po karo darbavosi su 
skautais. 1949 metais atvyko į 
Klevelandą ir pirmas čia pradėjo 
organizuoti jaunimą ir burti į 
draugovę. Jam pavyko gerai 
organizuoti, nes tėvai daug prisidėjo. 
Visą savo gyvenimą rėmė skautybę ir 
skautišką spaudą. Ilsėkis ramybėje 
mielas Vincai.

Clevelande gyvenusi v.s. fil. 
Mega Barniškaitė mirė penkta
dienį, vasario 15 d. Sekmadienį, 
vasario 17 d., Jokubausko šer
meninėje su velione atsi
sveikino Clevelando lietuviai ir 
sesės bei broliai skautės,-ai. 
Pirmadienį velionė buvo nuly
dėta į Dievo Motinos šventovę, 
kur buvo aukojamos gedulingos 
šv. Mišios jos kelionėje į 
Amžinuosius namus. Sesė Mega 
bus laidojama Lietuvoje.

Atsisveikiname šiandien su 
savo sese, vadove, pradininke 
v.s. fil. Mega Barniškaitė, visu 
gyvenimu atsakiusią ją nenu
stojusiam lydėt Tėvynės aidui. 
Pasirinkusi skautiškąjį kelią 
savo darbo vaga, ji nesidairy
dama ėjo pirmyn — gilindama, 
prasmindama ir tuo pačiu 
iškeldama ją.

Muliolis, Vyr. Skn. pav. G. Taoras ir 
V.S. N. Kersnauskaitė. Kleuelandas. 
Kovo 20 d. 1991 m. Foto: VI. 
Bacevičius.

Šermeninėj prie a.a. v.s. Vinco 
Kiziaičio karsto skautai-vadovai. 
Susikaupime. Iš k. į deš. S. R. 
Minkūnas, ps. A. Miškinis, j.s. O. 
Kižys, v.s. R. Belzinskas, ps. A.

Kuo pasižymi gera 
stovykla?

Vienas iš svarbiausių geros 
stovyklos pažymių yra — tinkamas ir 
laiku atliktas jos suplanavimas. 
Stovyklai turi būti pradėta ruoštis jau 
kovo ar balandžio mėn. Turi būti 
numatytas laikas ir vieta, jei bėra 
nuolatinės stovyklavietės. Turi būti iš 
anksto sudaroma stovyklos 
vadovybė ir administracija. 
Stovyklos štabas turi sudaryti ir 
nustatyti ne tik tinkamą stovyklos 
dienotvarkę, bet ir stovyklos darbų 
planą su detalėmis.

Gera stovykla pasižymi gražiu ir 
tvarkingu išplanavimu; palapinių 
tvarkingu sustatymu, rajono ir 
palapinių pasipuošimu ir įsirengimų, 
kas sudaro lankytojams ir patiems 
stovyklautojams malonų įspūdį ir 
kelia pasididžiavimą savo sukurtuoju 
palapinių miestu.

Geroje stovykloje skautės turi 
būti visada užimtos ir žinoti savo 

pareigas. Turi būti laikomasi 
nustatytos dienotvarkės ir kitų 
stovyklos vadovybės nustatytų 
stovyklavimo taisyklių. Stovykloje 
turi būti griežta tvarka ir švara, bejos 
stovykla nebus pasisekusi. Tvarka 
gali būti įgyvendinta ne mititarinėmis 
priemonėmis, bet skelbiamais 
stovyklose konkursais, bet reikalui 
esant ir naudojant darbo bausmes.

Gera tvarka yra būtina dalis 
geros stovyklos. Tvarka turi būti 
griežta, bet skautės neturi 
jaustis, kad jos kalėjime. Visų 
vadovių nuotaika turėtų skiepyti 
skautuose norą dalyvauti en
tuziastingai stovyklos užsiėmimuose 
ir norėti ką nors naujo išmokti. 
Skautų naujos idėjos ir nauji 
sumanymai turėtų būti apsvarstyti ir 
išbandyti. Man atrodo, kad stovykloj 
turėtų būti daugiau pačių skaučių 
iniciatyvos, negu vyresnių vadovių.

Svarbiausią stovyklos dalį sudaro 
programa. Ji turi būti paruošta iš 
anksto, atsivežant ir reikiamas 
numatytiems užsiėmimams
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priemones. Programą turi sudaryti 
kuo daugiausiai praktiški 
užsiėmimai, sportas, dainos ir 
žaidimai.

Stovykla yra laikas, kuriam 
ruošiamasi visus metus ir kur 
skautės praktiškai gali išbandyti 
įsigytas žinias. Neturi būti pamirštas 
ir poilsis.

Stovykla turėtų turėti tinkamą 
vardą, šūkį ir dainą.

Svarbu, kad stovyklautojų 
maistas būtų šviežias, gerai sveikai 
pagamintas, nes nuo stovyklautojų 

ASS seniai nesimatę nariai (po 50 metų) 
Sofija Kanišauskaitė-Statkienė, Koletta 
Chmieliauskaitė-Jurskienė, Vytenis Statkus, 
Ha l iną Lorencaitė-Plaūšinaitienė

sveikatingumo priklauso daug ir jos 
nuotaika, darbingumas ir bendras 
pasisekimas.

Kadangi stovykla yra labai geras 
laikas leisti praktiškai pasireikšti 
jaunoms vadovėms, yra labai geras 
dalykas, jei stovyklai vadovauja 
jaunų vadovių štabas, kurį prižiūri ir 
padeda savo patarimu vyresnės.

Tvarkinga, drausminga ir dar
binga bei linksma stovykla palieka 
geriausius įspūdžius visiems 
stovyklautojams ir svečiams.

.. AVS

Svarbu, kad suaugęs neat
sistotų tokioje skautybės 
scenos vietoje, kur jis užsto
tų skautus ir žiūrovai jų be
veik nematytų.

Labai lengva ir labai vilio
ja perdėti savo rolę iki tokio 
laipsnio, kad berniukai tam
pa tiktai vaizdo dalis arba 
scenos nuosavybė.

Jei suaugę laikysis šone 
arba už scenos, rampos švie
sos lengviau ras berniukus.

Ar jaučiate lempas kaiti
nančias jūsų kelius?

W. S. B.

Pareigų 
perdavimą 
užbaigiant.
R. Petrutienė
L. Kiliulienė 
G. Taoras
B. Banaitienė 
G. Deveikis
M. Mickienė
S. Gedgaudienė

Nuotr.

Teresės MęiĮuvienės
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SUEIGOSE. KOKIOS 
TEMOS YRA 
ĮDOMIOS DISKUSI
JOM, SKAUČIŲ 
SUEIGOSE IR VYR. 
SKAUČIŲ 

SUEIGOSE?

Be žaidimų, pasiruošimų 
patyrimų laipsniams ir specialybių 
egzaminams, skautavimas verčia 
nagrinėti ir pasisakyti įvairiomis 
gyvenimo temomis. Skautybės 
tikslas yra skiepyti skautų idealus, 
paruošti skautes kad jos būtų tvirtos 
savo ideologijoje, kitaip sakant, 
pastatyti jas ant „skautiškų kojų”.

Kiekvienos gerai pravestos dis
kusijos duoda kiekvienam progos 
pareikšti savo nuomonę, priprasti 
viešai lietuviškai kalbėti ir tuo pačiu 
papildyti savo žodyną ir, svarbiausia, 
čia ugdyti pasitikėjimą savimi ir 
jaustis aktyviu lietuviškos organizaci
jos nariu.

Skaučių sueigose diskusijų temos 
turėtų apimti skautų obalsio — šūkio 
reikšmę gyvenime, įstatus, 
stovyklavimą; kodėl mes esame 
skautės ir kokios turėtume būti ir 
bendrai skautybės tikslas ir idealas.

Vyr. skaučių sueigose diskusijų 
temos gal turėtų būti daugiau 
praktiškos, kurios apimtų 
organizacijos veiklos ir vadovavimo 
problemas, skautų pasaulėžiūrą ir 

bendrai skautybės uždavinių įgyven
dinimą.

Diskusijoms temos galėtų būti ir 
šios — skautėms:

1 Kodėl aš pasirinkau ir priklausau 
skautų organizacijai?,

2 Kodėl man yra svarbi ir brangi 
lietuvių kalba?,

3 Ar grįžčiau į Lietuvą, jei ji atgautų 
nepriklausomybę?,

4 Kaip aš įsivaizduoju i Lietuvą ir 
jos gyvenimo sąlygas?

5 Mūsų draugai ir priešai — ar 
mylime juos abu?,

6 Kas yra laisvė ir ar ji turi ribas?,
7 Ką reiškia būti lietuviu Ameriko

je?,
8 Ar yra mūsų amžiaus jaunimui 

tinkamų lietuviškų knygų?,
9 Kodėl aš turiu mylėti savo tėvų 

gimtąjį kraštą?,
10 Kas yra šių dienų jaunimo 

didžiausias priešas?,
11 Ar pažįstate komunizmą ir kodėl 

jį turėtume pažinti?.

Vyr. skautėms diskusijų temos 
galėtų liesti ir šiuos klausimus:

1 Lietuvių skautai ir jų uždaviniai 
išeivijoje,

2 Gerieji darbeliai (nejaugi mes vis 
tai senai močiutei tik padėsime 

pereiti skersai gatvę?) šių moder
niškų laikų gyvenime,

3 Išlaikymas ir vartojimas lietuvių 
kalbos sueigose, parengimuose ir 
stovyklose,

4 Padiskutuoti vieną ar porą ge
resnių filmų,

5 Šių dienų jaunimo moralė, 
skautybė ir aš,

6 Ar mes dar kovojame už Lietuvos 
laisvę?,

7 Skautė gamtos draugė visą laiką, 
ar tik laike dviejų savaičių 
stovyklos?,

8 Kaip pagyvinti ir paįvairinti 
sueigas ir stovyklas?,

9 Skautas kovoje su šių dienų 
mirtinu jaunimo priešu 
narkotikais ir doros ir moralės 
nuosmukiu,

10 Ar skautų organizacija mane 
padaro geresniu?,

11 Ar skautai pakankamai aktyviai 
kovoja su šių laikų žmonijos 
priešu komunizmu? ir

12 Vadovių objektyvumas; ir 
asmeniškos ambicijos 
skautiškame barbe.

Diskusijoms iš anksto turėtų būti 
gerai pasiruošta ir jos pravestos 
draugiškoje atmosferoje, patyrusių 
vadovų.

LRJ
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Geležiniu šis įstatas pavadintas 
primenant, jog skautas yra savo 
pareigose kietas, nepalaužiamas, 
stiprus, nesiduodąs iškreipiamas, 
atsparus. Tai apima ir paties 
skauto asmens darbą ir bet kurį 
viešąjį jo įsipareigojimą.

Savo darbe skautas turi eilę jo 
kasdienio gyvenimo pateikiamų, 
kad ir paprasčiausių, uždavinių, 
uždavinėlių. Jie kartais būna ir 
smulkmeniški, tačiau neišvengia
mai drauge su didžiaisiais užgula 
sąžinę.

Skautas nelieka šaltas ir abejin
gas gyvai jaučiamiems reikalė
liams, juos negirdomis praleisda
mas, ranka numodamas, atmesda
mas. Ką galėdamas, sutvarko 
tuojau pat, o kur reikalingas ilges
nis užsiėmimas — ties juo planingai 
sustoja po truputį kasdien. Šiame 
savųjų kasdieninių pareigų atli
kime jis grūdinasi būti nepalenkia
mas, nenuviliojamas, griežtai tvar
kingas. Yra RŪPESTINGAS, 
KRUOPŠTUS, DARBINGAS.

Viešajame gyvenime skautas 
taip pat turi daug didesnių ar ma
žesnių“ pareigų, jam vyresnybės 
patikimų: moksle,tarnyboje, orga
nizaciniuose susibūrimuose, drau
gų tarpe. Skautas čia ATSTO
VAUJA GERAM SKAUTO VAR
DUI, kiekvieną pavestą uždavinį 
geriausiai įvykdydamas: apgalvo
tai, išsamiai, iš pagrindų. Jam pa
tikėtoji pareiga yra lyg ratelis 
laikrodžio mechanizme, ir tas rate
lis turi būti tikslus skauto ir jo 
aplinkos darbo mechanizme. Sąži
ningai atliktoji pareiga skautą 
puošia ir būna vertingas indėlis'jo 

darbo, bendruomenės talkoje.
Pagaliau ir pati skautybė, skau

tų organizacija skautui paveda 
įvairių uždavinių, kuriuos įvykdyti 
tenka net SAVĘS ATSIŽADĖTI. 
Skautas, sau naudos neieškoda
mas, nuo savo malonumų atsisaky
damas, kartais ir nesupratingų 
žmonių priekaištą girdėdamas, 
eina sąžiningai, kur šaukia pareiga.. 

T T ▼ ▼ ▼ v v ▼ T1" T ▼ T

Krypu — rypu į upelį 
Kamuoliukų pulkas. 
Tai ančiukai ir antelės 
Lyg žiedeliai dulka ...

Skaidrūs, tyrūs vandenėliai 
Ir nendrikės žvalios, 
Dulka karklų katinėliai 
Ir žali berželiai.

Krykščia, nardo po upelį 
Maži kamuoliukai.
Tai ančiukai ir antelės — 
Sesės ir broliukai.

ANČIUKAI
ZIG. GAVELIS

visu atsidėjimu ją atlikdamas.
Visose pareigose ’skautas yra 

kantrus, ištvermingas, užsigrūdi
nęs, PAKLUSNUS SAVO SĄŽI
NEI. Po sąžiningai atliktos parei
gos ateina, džiaugsmas ir laiminga 
dvasinio pasitenkinimo valanda.

s. Balys Vosylius

m
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Galvodami apie gamtą, dažniau

siai Įsivaizduojame miškus ir 
pievas, kalnus ir slėnius, upes, 
upelius ir iūras. Rodos, tik “išėjęs į 
garnį.i?alėtum ja džiaugtis, ją 
tyrin' ’ nes pamirštame, kad 
gamta yra visur su mumis, net 
dideliame mieste.

Kaip tai suprasti?
Buvo dar gerokai šalta lauke, kai 

gražus, didelis svogūnas virtuvėje 
pradėjo leisti diegus ir kovoti už 
atnaujintą gyvenimą. Buvo malonu 
žiūrėti į tą svogūną, nes su juo 
mūsų širdyse sužaliavo viltis, kad 
pavasaris ne už kalnų.

Ir katalpos į namus atnešta 
pupa - ankštis staiga sprogo ir iš
metė sėklas tuo pačiu laiku, kaip 
jos giminės medy. Gamta nuostabi.

Žiema buvo ilga ir labai šalta, 
bet nepamirškime gilų, baltutėlį 
sniegą lauke ir žvėrelių bei paukš
čių pėdsakus jame. 0 ką sakyti 
apie apšarmojusius ar apledėjusius 
medžius, žvilgančius deimantais už 
lango, arba pasakišką vaizdą po 
nakties, kai, tyliai iškritęs, lengvu
tis sniegas viską papuošia?

Visa tai yra GAMTOS DALIS. 
Gal dar pridėjome šį tą iš savęs: 
sukalėme lesyklą, kurioje renkasi 
įvairūs paukščiai ir leidžia save 
stebėti!

Juk kambarinės gėlės,'akvariu
mai, visokie rinkiniai yra vienokiu 
ar kitokiu būdu surišti su gamta ir 
gali mums teikti džiaugsmo ir 
žinių.

Nors, sakykim, didmiesty tega
lėtum stebėti kelis medžius, jie 
keisis pagal metų laikus ir atsto
vaus gamtą. Ir oras, ypač anksti 
rytą, gal dar gaivus: pakelk akis į 
dangų ir giliai atsikvėpk. Naktį ir 
didmiesty spindi žvaigždės ir mė
nulis šviečia, esu tikra. Gal 
nevisada jie matomi, bet turi būti 
progų.

Tik išeikime į parką, į užmiestį, 
gal mišką ar paupį: VISUR 
GAMTA GYVAI REIŠKIASI IR 
KEIČIASI.

Sklinda visokie kvapai, ryškėja 
įvairios spalvos ir formos. Staiga 
ima lynoti ar lyti čiurliais. Viskas 
išauga į audrą, vėjas smarkiai 
pučia, pradeda griausti ir žaibuoti 
ir vėl viskas praeina, tartum nieko 
nebūtų buvę. Saulė pasirodo ir 
atsispindi kiekvienam lašely, ka
bančiam nuo šakelių.

Nesikankink, jei nežinai kiek
vieno medžio, žvėries ar paukščio, 
kiekvienos gėlės ar žolelės pavadi
nimo, nes vis vien gali jausti jų 
artumą, pavidalą bei užuosti jų 
kvapą ir išgirsti jų balsą.

Mes kalbamės žodžiais, veido 
išraiška, judesiais ir ženklais. 
Paukščiai, pvz., irgi “kalbasi”, t.y., 
naudojasi garsais, kurie kartais 
labai toli neša, kad susižinotų, pra
neštų apie rastą maisto šaltinį,

Žinoma, mus labai žavi paukščių 
giesmės, kartais pasakiškai skam
bios ir sudėtingos, kartais kuklios 
ir paprastos.

Patelės tiktai cypsi, gieda pati
nėliai. Gieda gražiausiai pavasarį, 
dažnai anksti rytą ar pavakary. 
Vidurdienį, o ypač vidurvasarį - 
tyli. Žąsys klega ore, atskrisdamos 
vasarai ar išskrisdamos rudenį.

Išėję gamtos iškylon nepamirš
kime, kad žvėrys ir paukščiai labai 
budrūs ir puikiai girdi ir mato. Ne
baidykime jų triukšmaudami, grei
tai judėdami. Net nepatariama 
šnibždėti, nes šnibždėjimo garsai 
kažkodėl toli girdėti. Verčiau kal
bėkime, jei reikia, ramiai, vienodai, 
tyliai.

Nebaidykime ryškios spalvos 
drabužiais. Apsirenkime dengia- 
morn spalvom.

Tiesa, iškyloje nerūkykime: 
nebejausime nei gaivinančio oro, 
nei krūmų, medžių ir gėlių kvapo. 
Išduosime save visai aplinkai ir dar 
papiktinsim ją!

Ne kartą išeiname stebėti, kas 
pasitaikys: spalvas, formas - pa
prastas ir komplikuotas - voratink
lio raštą, medžio siluetą, akmenynų 
įvairumą, kriauklių trapumą ir 
pavidalą, gėlių, lapų, debesų savo
tiškumą ir grožį - žodžiu, viso, ką 
gamtoj sutinkame. Viskas, pamažu 
sužinome, turi priežastį, tikslą ir 
prasmę.

Ne viskas, toli gražu ne viskas, 
žmogui gamtoje žinoma, supran
tama. Bet džiaugtis gamta gali net 
mažas vaikas, kuris nič nieko ne
žino apie kokias nors problemas.
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Taip buvo vadinamas lie
tuviško namo priestatas. Mo
dernūs architekati pavadintų 
fasadu. Kadangi tai buvo 
daugiau grožio nei naudos 
pastatas, tad buvo gražiai 
puošiamas. Tai buvo pastatas 
per kurį svečiai įžengdavo 
Į namus. Buvo ir suolai po 
kelionės pailsėti. Čia atsi- 
sėdavo ir namų šeimininkė 
megzdama ar siūlus vynioda
ma ir kartu visos sodybos 
tvarką prižiūrėdama. Čia ir 
jaunimas pasėdėavo, kad se
nųjų akys jų perdaug nesek
tų.

Gonkos
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KUR GYVENA PETRAIČIŲ ŠEIMA?

Draugovės vadija nori Petraičių 
šeimos vaikus pakviesti j jūrų skaūtų 
vienetą. Miesto namai neturi skaičių, 
bet būkle yra Petraičių apylinkės 
namų planelis. Kaip surasti Petraičių 
namus? Labai lengva!

Petraičiai gyvena Jonaičių šiaurė
je, Paulaičių pietuose, j vakarus nuo 
Mataičių ir j rytus nuo Adomaičių. 
Petraičių pietvakarinis kampas liečia 
Jokūbaičių žemę.

Bet kur Jokūbaičių namas? — 
Jokūbaičiai yra šiaurės vakarų 
kaimynai Lukaičiams.

Kur gyvena Petraičiai?
* « *

®® 

®®@ 

®®

PINIGĖLIŲ RATELIS
Ant stalo padėti septynis vienodo 

dydio pinigėlius. Tada taip sudėti 
šešis pinigėlius, kad vienas kitą liestų, 
o septintas pinigėlis visai švariai 
viduje tilptų ir kitus šešis liestų. Iš 
akies taip pinigėlius sudėti beveik 
neįmanoma. Kaip kitaip galima 
uždavinį atlikti.

Atsakymas: Šešis pinigėlius 
sudėti piramidės forma H 2-3-4-5 
kaip piešinėlyje ir dar v.e: ą pinigėlį 
virš 1-2). Šeštą pinigėlį padai po 4-5, 
kad abu liestų (7). Tada 4 stumti iš 
figūros į vietą, pažymėtą skaičiumi 6. 
Toj vietoj, kur buvo 4. galima lengvai 
septintą pinigėlį įdėti.

Atsakymas: Petraičių namas 
negali stovėti pakraščiuose, nes iš 
visų pusių turi kaimynų. Iš vidurinių 
keturių namų tik antros eilės antrasis 
turi du kaimyninius namus pietryčių 
pusėn. Ten Petraičiai gyvena, ir 
mielai į jūrų skautų vienetą įstos.
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DIDŽIOJI SCIOIJ1
Monmio amžinio vilko >
SKAUTŲ, TUNTAS

VILKIUKAI IŠKYLAUJA
Š.m. lapkričio ’ mėn. 4 d. Mon- 

trealio „Geležinio Vilko” Skautų 
Tunto „Anykščių Šilelio” Vilkiukų 
Draugovė vyko j pietų pusę — ne taip 
toli į pietus, kaip kartais įprasta 
kitiems mūsų žiemos bėgyje keliauti
— bet, tiksliau sakant, į Montrealio 
salos pietinę pusę iškylon. Tikslas — 
apsilankyti ekologijos muziejuje, 
kuris vadinasi ECOMUSEUM.

Gal ne visiems yra žinoma, bet 
1990 ir 1991- metai yra tarptautinės 
skautų organizacijos skelbiami gam
tos priežiūros metais. Šalia to, ir 
mūsų vilkiukų programoje yra 
numatyta daugelio užsiėmimų, 
supažindinant su svarba išlaikyti 
mūsų gamtą nepažeistą. Juk skautas
- GAMTOS DRAUGAS.

šitas ECOMUSEUM randasi St. 
Lawrence Natural History Society 
(Šv. Lauryno Gamtinės Istorijos 
Grupės) projektas. Šios organizaci
jos tikslas yra supažindinti 

, j visuomenę su ypatinga Šv. Lauryno 
1 slėnio svarba dabartiniam laikui ir 

praeityje. Muziejus randasi St. Anne 
de Bellevue, netoli McGill Univer
siteto Macdonald College pastatų. 
Visi, kurie dirba prie gamtos 
priežiūros, dirba ir kaip gięįai, ir kt., 
yra savanoriai, o pinigai, kuriuos 
surenka, yra naudojami šio muzie
jaus išlaikymui.

Iškylon susirinko net 16 vaikų ir 8 
tėveliai. Visiems teko pereiti su mūsų 

gide Anne per visus eksponatus. Čia 
buvo ne visai taip, kaip kituose 
muziejuose: eksponatai ir judėjo, ir 
miegojo ir net skraidė. Vienas šito 
muziejaus tikslų yra parodyti 
visiems, kaip įvairūs gyvuliai gyvena 
tikroje gamtoje. Teko matyti antis, 
stirnas, meškėnus, didžiuosius ežius, 
meškas, lapes, zuikius, vėžlius, 
šeškus ir net žalčius. Viena mamytė 
net palaikė žaltį, niekad prieš tai 
neišdrįsusi apie tai net pagalvoti. Prie 
kiekvieno gyvulio buvo paruošta 
stotis su aprašymu ir vyko 
paaiškinimai apie jų įpročius, 
gyvenimo būdus ir t.t.

Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie 
sėkmingos iškylos!

Geležinis Vilkas

SKAUTŲ
KŪČIOS

1990 m. gruodžio mėn. 13 d. 7:30 
vai. v., Aušros Vartų P-jos salėje 
vyko GELEŽINIO VILKO Skautų 
Tunto ir NERINGOS Skaučių Tunto 
tradicinės skautų Kūčios.

Programą sklandžiai pravedė 
mūsų skautininkės ir jaunesnės 
vadovės — Rima Plečaitienė, 
Ginta Plečaitienė ir Kristina 
Čičinskaitė. Jos apibudino 
lietuviškųjų Kūčių tradicijas, būrimą 
su šienu ir kt.

Tuntų kapelionas Tėv. J. 
Aranauskas, SJ palaimino stalą ir 

išdalino plotkeles, kuriomis visi 
pasidalino.

Ta proga vyko taip pat bendra 
tunto sueiga, kur buvo perskaityti 
įsakymai, patvirtinantys naujus tun- 
tininkus: ps. Gintarą Nagį ir Rimą 
Plečaitienę. Jiems geriausi linkė
jimai!

Kaip įprasta per Kūčias, ta proga 
buvo prisiminti ir visi skautai-tės. Šį 
kartą teko tarti skautišką SUDIEV! 
Almos ir Petro Drešerių šeimai, kuri 
išsikelia į Samia, Ont.; jų vaikai — 
vilkiukas Adomas ir — paukštytė 
Maika, o taip pat ir ateities 
paukštytės Natalija ir Ema.

Nuoširdžiai linkime Drešeriams 
geriausios sėkmės ir lauksime žinių 
apie naują tuntą, įsisteigusį Samia 
vietovėje.

Vienam senam skautui teko 
apsilankyti Kūčiose ir išdalinti 
dovanėles visiems skautams.

AČ10 visiems tėveliams, kurie 
prisidėjo prie vaišių stalo ir gausiai 
dalyvavo šiose tradicinėse Kūčiose.

Geležinis Vilkas

Auga jūrų skautų vienetai 
Toronte

Auga jūros skautų vienetas, 
vadovaujamas j.b. v.vi. Simono 
Namiko, ką tik baigusio me
chanikos inžineriją. Sueigos 
vyksta kas antrą savaitę.

' Artėjant vasarai, rūpinamasi 
įsigyti laivą, kuriuo būtų

■ atliekamą praktika Ontario 
ežere.

V. vi. Audriaus Stundžios su- 
I organizuota jūros skautų bebrų 
į valtis-skiltis augą į laivą-drau- 
govę. Jis baigia paruošti 

I daktaratą ir dirba su jaunais 
i jūrų skautais.
i M.
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Washington

Washingtono Židiniečių- 
Skautininkių jau tradicija tapusi 
„meniško darbo” sueiga įvyko sesės 
Irenos ir Mindaugo Jankauskų 
namuose. Saulėtą sekmadienio po
pietę skubėjome . iš Maryląndp ir fe 
Virginijos su nekantrumu, nes 
nežinojome, kokie darbai mūsų 
laukė šį kartą. Irena su Mindaugu 
(kurie ne tik medžiagą padovanojo, 
bet išpiaustė ir viską paruošė) laikė 
paslaptyje, ką jie sugalvojo šiam 
projektui. Kai susėdome ir 
pasifūošėrrfe' darbui, šeimininkai 
atnešė gatavai išpiaustytus
kryžius/koplytėles, su visais 
pagražinimais! Reikėjo tik nudailinti 
ir klijuoti pagal savo fantaziją. O 
Mindaugas tik instruktavo ir vos 
spėjo ^prižiūrėti, kad kuri ko 
„aukšfyn kojom” nepriklijuotų. 
Tokiame būryje sesių net tylos 
minučių buvo, taip visos buvo 
susikoncentravę ir įsigilinę į 
darbą. . .

Kol klijai džiūvo, padarėme per
trauką, aptarti Židinio einamųjų 
reikalų ir pasiskirstyti darbais 
Kaziuko mugėje. Sesė Meilė 
pasidalino. įspūdžiais iš LSS pareigų 
perdavimo (1991 vasario 2-3 d.d.) 
Worcesteryje. Po to sekė vaišės ir 
dainos suskambėjo, bet reikėjo grįžti 

prie darbo. Užbaigę taip visos buvo 
patenkintos savo darbais, kad kažin, 
ar kuri galės atsiskirti su savo kūriniu 
paaukodama Kaziuko mugei. . .

Skautiškas ačiū sesei Irenai ir 
Mindaugui Jankauskams už jų įdėtą 
darbą ir kantrybę. Smagi ir darbinga 
buvo popietė. Lauksime sekančios 
„meniško darbo” sueigos.

Židinietė

Montrealio Geležinio Vilko Tunto 
vilkiukai aplanko „Ecomuseum” su 
tėveliais ir vadovu, ps. Gintaru 
Nagiu.

1991 m. I.12 d. Demonstracijoj, prie 
rusų ambasados, Ottawa draugin. 
J. Mockus ir adjutantas G. Karasie- 
jus — vadovai skautų draugovės. 
Nuotrauka S. Dapkaus, 23 O’Hara 
Avė. Toronto, Ont. Canada M6K 
2P7 4?
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ANGLIJA
Skautų ir skaučių 
iškilminga sueiga

1991 m. vasario 2 d. į Lietuvių 
Namus, Londone, suvažiavo skautų 
ir skaučių vadovai, vadovės ir 
skautai-ės. Dalyvavo ir svečiai: „Eu
ropos Lietuvio” vyr. redaktorius ir 
skautiškos idėjos rėmėjas VI. Dargis, 
„Budėkime” administratorius J. 
Levinskas su žmona, Lietuvos infor
macijos centro atstovai Londone 
Gražvydas Kirvaitis ir kiti.

Visus svečius pasitiko veiklioji 
v.s. Gajutė O’Brien, (visa šeima 
skautauja), su šilta kava, nes tą dieną 
buvo žemiau nuliaus.

Vasario 16-tosios proga ir rajono 
vado pareigų perdavime dalyvavo 
v.s. S. Br. Vaitkevičius, v.s. J. Alkis, 
v.s. G. O’Brien, s. V. Gasperienė- 
Europos rajono Seserijos Vadeivė, 
Dvasios Vadas kun. Ričardas 
Repšys, MIC, s. VI. Gedmintas, s. V. 
O’Brien, ps. A. Traškaitė, s.v.v.sl. J. 

,Žilinskas, vyr. sk. Z. Žilinskaitė, prit. 
sk. E. Augaitytė, s.v. kand. P. 
Markevičius, s.v. kand. A. Cornish, 
skautiškos idėjos rėmėjas H. Gas- 
peras, v.s. J. Maslauskas bei gražus 
būrelis sesių ir brolių.

Iškilmės pradėtos v.s. G. O’Brien 
žodžiu. Toliau sesė Gajutė pakvietė 
iškilmingą sueigą pravesti v.s. J. 
Maslauską.

Skautams saliutuojant, įneštos 
vėliavos. Dvasios Vadas kun. R. 
Repšys, MIC, sukalba maldą. Tylos ir 
susikaupimu prisiminti įvykiai sausio 
13 d. Lietuvoje ir skautininkai bei 
rėmėjai, išėję iš mūsų tarpo, pas 
Aukščiausiąjį.

Vasario 16-os proga, skautų-čių 
iškilmingoje sueigoje dalyvavo 13 
sesių, 12 brolių ir svečiai.

Ištikimasis ir ilgų metų 
„Budėkime” administratorius J. 
Levinskas ir aktyvusis skautiškos 
idėjos rėmėjas Henrikas Gasperas 
pakviečiami į bendrą skautišką ratelį. 
(J. Levinskas ir H. Gasperas yra 
pagerbti LSS „Už Nuopelnus” su 
Rėmėjo kaspinu ordinu.)

įsakymuose išgirstam padėkos 
žodžius vadovams-vėms, 
dvasiškiams, organizacijoms, rėmė
jams ir tėveliams. Stovyklos metu 
išlaikę egzaminus skautai ir vilkiukai 
gauna specialybės ženklus; Vin
cukas O’Brien, D. J. Hearms, B. B. 
Gerdžiūnai, stovyklautojo, 
dviratininko ir plaukiko. Rajono 
vadas linki jiems daugiau ženklų 
įsigyti ir uniformą papuošti.

Skautiškos idėjos ilgų metų rėmė
jai Bernadetai Levinskienei ir „Eu
ropos Lietuvio” vyr. redaktoriui VI. 
Dargiui įsegami LSS 70-čio Jubilie
jaus ženklelis.

V.s. J. Maslauskas paskaito LSS 
Rinkimų Prezidiumo balsavimo 
rezultatus, kad v.s. Jaras Alkis yra 
išrinktas LSS Europos Rajono Vado 

LSS Europos Rajono Vado 
perdavimo-perėmimo pareigų 
iškilminga sueiga Londone, Lietuvių 
Namuose 2.2.1991. Iš dešinės į kair.: 
v.s. s. B. Vaitkevičius; v.s. J. Alkis 
(naujas Rajono Vadas); Jtun.. R. 
Repšys MIC, v.s. O. UBrien. Foto: 
v.s. S. B. Vaitkevičiaus.

pareigoms ir LSS Tarybos Pirmijos 
patvirtintas, 1991-1993 metų kaden
cijai. V.s. S. Br. Vaitkevičius paskaito 
perdavimo aktą. Ilgus metus buvęs 
rajono vadas v.s. S. Vaitkevičius 
išrinktajam vadui v.s. J. Alkiui 
spaudžia kairę ir linki sėkmės.

s. V. Gasperienė įteikia broliui 
Vaitkevičiui simbolinę prisiminimui 
dovanėlę — seserijos vardu. Neat
silieka ir brolija: s. V. O’Brien įteikia 
skydą iš Gilvelio Parko. Sesės 
vadovės ir broliai vadovai su broliu 
Vaitkevičių atsisveikina, o v.s. J. Alkį 
— naująjį vadą pasveikina. Brolis 
Alkis pristato dalyviams garsųjį svetį, 
Lietuvos Respublikos informacinio 
biuro atstovą Didž. Britanijai G. 
Kivaitį. Skautai-ės skautišku šūkiu 
svetį pasveikina. Atstovas D. Kir
vaitis taria jautrų žodį skautams ir 
svečiams, įteikdamas iš Lietuvos 
Seserijos ir Brolijos gaireles. Padėka. 
Kalba kun. R. Repšys, MIC, J. 
Levinskas ir H. Gasperas. Iškilmės 
užbaigtos Lietuvos himnu ir vėliavų 
išnešimu.

Vadovai-ės susirinko apsvarstyti 
eilę einamųjų skautiškų reikalų:
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stovyklos, lėšų, Skautų Aido”, 
„Budėkime”, Brolijos uniformų 
reikalų ir t.t.

Posėdis užbaigiamas kun. R. 
Repšio, MIC, malda.

Vėliau, išklausytas DBLSJ pirm, 
s. v. kand. P. Markevičiaus ir viešnios 
iš Argentinos jaunimo atstovės 
Adrianos Rastauskaitės pranešimas, 
Jaunimo kongreso reikalu.

Sesč Gajutės ir talkininkių 
paruošti šilti užkandžiai. 
Pasistiprinę, pasisvečiavę, at
sisveikinam iki sekančio susitikimo 
Lietuvių Sodyboje ar Škotijoje.

v.s. J. M.
perienė — LSS Europos Rajono 
Seserijos Vadeiuė, 41-je skautų-čių 
stovykloje. Lietuvių Sodybos skautų 
stalo.

Iš kairės — u.s. G. O’Brien, ps. 
JūratėKišerauskaitė, (Lietuva) s. V. 
O’Brien, u.s. S. Br. Vaitkevičius — 
buvęs LSS Europos Rajono Vadas, 
v.s. J. Maslauskas. s. Vida Gas-

Iškilmingoje Chicagos tuntų sueigoje, naujam „Lituanicos” tuntininkui fil. dr. Robertui Vitui 
kernaviečių dovaną įteikia jo sesutė — sesė ps. Atida Vitaitė. Kairėje šypsosi „Kernavės” tunti- 
ninkė ps Irena Meilienė. Nuotr. J. TamuJaičio

Kernavietės 
Kaziuko 
mugėje
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TORONTO Foto: Sta. Dabkus.

Vilkiukų pauilijonas dar nebaigtas ruošti,.
si. A. Paskųs ir adj. prit. sk. u. si. G. Batūra.

Jūros skaučių pauiljapas.

Su pilietybės Ministere prie 
Prityrusių skaučių paviljono. „Dainos” Skaučių paviL viduryje 2oji vadovė.

„Herkus Monte” laivas. Jūros skautės.
Rūtos Paukštyčių pauilijonas su vadovėm.

Birutės vyr. skaučių paviIijonas 
ruošiasi atidarymui Prityrusių Skaučių pauilijonas.
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Po mugės atidarymo, iš kairės: s. fil. R- Žilinskienė, 
Minister? ir tuntn. F. Mockus.

Prityrusių Skautų paviljonas, dr. G. Skrinskas vizituoja.

WW¥WWW¥WWWWWWWWWWWWWWWW

Kot)o 11 d. 1991 m. virš Klevelando 
miesto rotušės plėvesavo Lietuvos 
vėliava. Tq dieną Klevelando miesto 
Tarybos posėdyje buvo paminėta 
vienų metų sukaktis nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo. Nuotraukoje: posėdyje 
dalyvavo ir lietuviukai skautai, kurie 
nusifotografavo su Klevelando 
miesto burmistru'Mike White (kairė
je), toliau V. Matas, R. Kudukis, R. 
Jucaitis, tuntininkas v.s. R. 
Belzinskas, T. Beržinskas ir T. 
Gelažis. Kovo 11 d. 1991. Foto: VI. 
Bacevičius.

22

Sausio 30 d. 1991 m. Dvi žymios 
Klevelando moterys sulaukė tą 
pačią dieną po 85 m. Tai v.s. 
Apolonija Šenbergienė ir Ona 
Mozeliauskaitė-Mikulskienė.
Nuotraukoje: Kun. G. Kijauskas, 
S. J., A. Šenbergienė ir ją sveikina O. 
Mikulskienė.' Toliau sėdi 
skautininkai Nelė ir Gerardas 
Juškėnai. Sausio 30 d. 1991. Foto: 
Vladus Bacevičius.
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PATENTINGS LIETUVIU
SKAUTU stovykla

ol4UEll k l a i pė d pCANUELLas , BS _ 15-/6-PJ8-J9 SAUSIS

ARGENTINA
šių metų sausio mėnesį, 

nuvažiavo į Buenos Aires, Argentiną, 
psk. Jurgis Prokopas, prit. sk. 
Solange Trinkūnaitė Dzigan ir vyr. 
sk. Klarisė Bacevičiūtė, prisidėti prie 
darbo pirmoje Argentinos lietuvių 
skautų stovykloje.

„Klaipėdos” Tuntas atgimė 
Buenos Aires mieste nenuilstamos 
Karlos Stukaitės darbo dėka. Karia 
dalyvavo seniau paukštytė Klaipėdos 
tunte. Skautas vytis Gustavo Czop 
vadovavo Argentinos skautams. 
Dabar, ji paėmė atsakomybę 
vadovauti tam tuntui.

1990 m. liepos mėnesį Karia 
atvažiavo į Braziliją stovyklauti su 
Brazilijos „Palangos skautais.

Atlikusi visą prit. skaučių 
programą, Karia stovykloje davė 
įžodį. Su ja dar dvi skautės: Solange 
Trinkūnaitė Dzigan ir Ona Patricia 
Jučinskaitė.

Karlai. buvo labai naudinga 
pamatyti, kaip veikia skautų 
stovykla, draugovės, ir t.t.

Grįžusi į Argentiną, per 4 
mėnesius, Karia suorganizavo 35 
vaikų grupę. Šaukė ir pradinėje 
sueigas ir tikrai juos sudomino 
skautavimu.

1991 m. sausio mėnesį, įvyko 
„Klaipėdos” skautų stovykla. 
Vadovavo Karia Stukaitė, brolis 
Jurgis ir sesės iš Brazilijos.

Kiekviena diena turėjo savo 
temą: susipažinimo diena, Lietuvos 
diena, Skautybės ir Susikaupimo 
dienos.

Skautybės dieną buvo duodami 
įžodžiai:

5 paukštyčių,
2 vilkiukų,
10 skaučių,
7 skautų,
3 prit. skautų.
Išvažiavome iš Argentinos palikę 

brolius ir seses su dideliu noru 
tobulėti skautiška dvasia ir įsigyti 
skautiško patyrimo.

Pietų Amerikos Lietuvių skautų 
vyr. sk. Eugenijos Bacevičienės 
vadovaujami, stengiamės padėti 
„Klaipėdos” tuntui kaip tik galėdami: 
siunčiame knygas, ženkliukus ir 
palaikome ryšius..

Tikime, kad ne tik Argentinos. 
jaunimas džiaugiasi šita nauja grupe, 
bet ir pasaulio lietuvių skautų Są
junga praturtėjo naujais broliais ir 
sesėmis.

Budėk!

Sesė Klarisė Bacevičiūtė
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M. Rockuviene 
2901 W. 71st St 
Chicago, IL 60629 SKAIlIU AIDAS

4613 W. 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

5 kart 3 yra 15Ponia pasisamdė naują šeimininkę, bet ji nebuvo labai gera virėja. Ponia paprašė, kad išvirtų ta naujoji šeimininkė pusryčiams kiaušinių ir paaiškino:— Paimk kiaušinį, dėk į verdantį vandenį ir virk 3 minutes.Pusryčiams atneša virėja kiaušinius.— Kodėl jie taip kieti? — klausia ponia.Šeimininkė sako:— Aš viriau 5 kiaušinius, o kad kiaušinis geriausias virtas 3 minutes, tai viriau 15 minučių.
"Pasakykite, vaikai, 
Kas iš gyvulių narsiausias?" 
Kilo ginčai ir šauksmai! 
Na, ir nutarė galiausiai, 
Kad tikrai narsus ir drūtas

Liūtas!!!

Snaudžia prie vaikų Markelis 
Priešais - lašinių šmotelis. 
Tik nagai pelės narsiosios 
Capt! Markeliui iš panosės! 
Tuoj su grobiu į urvuką 
Spruko.

: Tik išgirdo tą pelytė.
'Kaip gyventi? Kas daryti? 
Kaip įrodyti vaikams, 
Kad pelė drąsa sutrempia >. 
Liūtą? Lai į garbę kelia 
Pelę!

Vilkiukas klausia draugininką:
— Kaip atskirti kiškį nuo kiš- 

kienės?
— Čiupk kiškį už ausų ir gerai 

‘išžiūrėk: jei pilkas — kiškis, jei 
pilka — Riškienė.

- Ei, valio, valio pelė!
- Ji narsesnė net už liūtą!
- Ji mažytė! - Jai garbė!
- Katinas sudraskęs būtų!
- UŽ narsumą gaut medalį 
Ga 1 i!

0 pelytė tarp sesučių 
Nosį riečia į lubas. 
Ir pro ūsus maršą pučia 
Į nustebintas peles.
- Šiandien kelsiu jums po Šluota 
Puotą!

-. «i? 7J u *
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