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TAUTOS VĖLIAVA

štai, vėl Lietuva 
IŠ mirties prisikėlė,
Į žydrią padangę Trispalvę iškėlė! 
Tenai jinai plazda, 
Kaip saulės giesmė!
Ką reiškia jos spalvos? 
Kokia jų prasmė?

Geltona — 
Tai, derliui prinokę, 
Kviečiai gintariniai, 
Tai rudenio sodai 
Ir vaisiai auksiniai! 
Tai krašto šviesios 
Ateities spinduliai, 
Įsmigę lietuviui 
Į širdį giliai!

Žalia
Tai žemė gimtosios 
Miškų nuostabumas, 
Jos pievų, lankų 
Aksominis žalumas, 
Tai, Dievo siųsta, 
Mums viltis iš' dangaus, 
Kad laisvas žmogus 
Niekados nevergaus!

Raudona —
Tai kraujas Tėvynės, 
Už laisvę išlietas, 
Tai skausmas, vergijoj 
Tautos iškentėtas, 
Tai ašaros motinų 
Taigos tremty, 
Tai ilgesio žodžiai, 
Mirty ištarti!

Iškelkim trispalvę,
Ne kruviną kardą, 
Apginkim Tėvynės 
Ir garbę ir vardą!
Pasaulio Tvėrėjo
Ranka mums padės, 
Ir Lietuvai laisvė 
Per amžius spindės!

Viktoras Šimaitis

KAIP MES
GALĖTUMĖM
PADĖTI
LIETUVOS
JAUNIMUI
Neseniai Čikagoje lankėsi 

Lietuvos respublikos Sveikatos 
ministras Juozas Plekas. Jis iškėlė 
didelį rūpestį Lietuvos našlaičiais. 
Našlaičiai iki šiol buvo labai apleisti, 
gyveno ne jiems pritaikytose 
patalpose, labai vieniši ir tikrai 
nelaimingi.

Ministras siūlė, kad išeivijos 
lietuviai taptų Lietuvos našlaičių 
„krikšto tėvais” ir jais rūpintųsi.

Ar nebūtų mums, skautams, net 
pareiga tiems nelaimingiems 
Lietuvos vaikams • padėti? Pvz. 
kiekviena skiltis, valtis, vyresniųjų 
būrelis ar draugovė galėtų apsiimti 
bent po vieną našlaitį globoti, 
įsipareigojęs vienetas siuntinėtų jam 
rūbų, maisto, knygų, rašymo 
priemonių siuntinėlius, aprūpintų 
skautiška literatūra ir, svarbiausia, 
susirašinėtų!

Galite įsivaizduoti koks būtų 
laimingas jaunas našlaitis, sužinojęs, 
jog turi „giminių”, turi sesių ir brolių 
už Atlanto! Mūsų nedidelė pagalba 
tikrai jam padėtų išaugti doru lietuviu 
ir gal geru skautu. O mūsų šilti 
žodžiai atgaivintų jo įskaudintą ir 
vienišą širdelę.

Amerikiečiai jau seniai taip remia 
atsilikusių kraštų vaikus. Tuo tikslu 
yra sukurta milžiniškos apimties. 
šalpos organizacija.

Lietuviai skautai tikrai galėtų ir 
net turėtų jų. pavyzdžiu pasekti!

Sesė Dalia
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SKAUTAS GAMTOS DRAUGAS

Lordas Baden Poweilis 
savo knygoje SKAUTYBĖ 
BERNIUKAMS šį įstatą 
aiškina taip:

“Skautas gamtos draugas. 
Jis ypatingai stengiasi ap
saugoti gyvulius nuo skaus
mo ir neprivalo, nebent yra 
didelis reikalas, žudyti gy
vulių, nes ir jie Dievo pa
darai.

Leistina užmušti gyvulį 
tik. maistui ar tokį, kuris 
yra kenksmingas”.

SKAUTYBĖ LIETUVAI
TEI apibudina šeštąjį įsta
tą šiais jautriais žodžiais:

“Gražios sielos mergaitė 
negali nesidžiaugti nuosta
bia gamta, jos augalais, gy
vuliais, negali nesigrožėti 
gamtos vaizdais, dangaus 
erdve, žvaigždynų stebuk
lais.

Ypatingai miesto mei^ai- 
tės, neturėdamos . dažnų 
progų išeiti į gyvą gamtą, 
turėtų išnaudoti iškylų ir 
stovyklų metą, pažinti au
galus ir gyvius, juos globo
ti, jų nenaikinti.

Gamtai pažinti yra ir kitų 
priemonių, pavyzdžiui, kny
gos ir muziejai. Todėl iš
naudok ir savo aplinkoje 
esančias progas”.

Neužtenka gamtą mėgti, 
reikia ją taip pat saugoti, 
globoti.

Gyviai nėra žaislai arba 
vien įkyrūs padarai. Kiek
vienas jų turi savo būdą, sa
vo balsą, savo savumus. Vi
si jie nori gyventi, ir pavo

juje glaudžiasi prie žmo
gaus.

Šuo ir katė, žuvelės akva
riume, paukštelis narve, 
žiurkėnas, vėžliukas arba 
jūros kiaulytė miesto bute 
visi reikalingi nuolatinės 
priežiūros ir globos. Jų sa
vininkui tenka iš anksto su
sipažinti su tuo, kaip jie iš
laikomi sveiki ir laimingi. 
Galima net išmokti gydyti 
jų mažus negalavimus, ma
žas žaizdas, įbrėžimus.

Mane nupurto, kai pagal
voju apie berniuką, kuris 
savo katytę mėtydavo aukš
tai į orą ir tada gaudydavo
— kartais ir nepagaudavo. 
Arba ir apie kitą, kuris 
maistu priviliojęs vargšą, 
apleistą šunį, jam skaudžiai 
sudavė pagaliu per snukutį
— ir dar linksmai juokėsi!

Kaip malonu turėti gerą 
kišeninį peiliuką, bet, nepa
mirškim, jis ne tam, kad ža
lotume krūmus ir medžius. 
Ir lauko gėlės — jos nežydi 
tam, kad jas, susižavėju

sios,- skintume ir už valan
dėlėj nuvytusias numestu- 
me!

Yra daugybė vietų įvai
riuose kraštuose, paskelbtų 
draustiniais; ten žvėrys ir 
paukščiai gali ramiai gy
venti, gėlės ramiai žydėti. 
Ir šiaip atskiri gyvūnai ar
ba augalai įvairiose vietose 
yra griežtai draudžiama 
liesti (už skriaudą jiems 
baudžiama!)

Sąžiningi žmonės laikosi 
įstatymų ir gamtos apsau
gos taisyklių. Ne tik gamtos 
draugų rateliai ir draugi
jos, bet ir atskiri žmonės 
sodina krūmus ir medžius, 
sudarydami, pvz., paukš
čiams geras sąlygas gyven
ti. Jie taip pat lesina juos 
per šalčius ir pastato jiems 
vandens gerti.

Šv. Pranciškus todėl vi
siems gamtos draugams 
toks mielas, kadangi jis 
prieš 700 metų atkreipė 
žmonių dėmesį į gyvūniją, 
kai gerumas jai buvo laiko
mas keistu, nesuprantamu.
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ŽIEMA

Žiema, juokdarė baltoji
Štai ateina, atplasnoja, —

Neša daugel džiaugsmo kraičio

SUDUO

Vaikšto vėjas po rugienas,

PAVASARIS
Žydi vyšnios, žydi ievos, 
Žydi sodai, dirvos, pievos.

Gandras krapšto lizdą seną
Ir snapu visiems klegena

Kad pavasaris dainuoja, 
Vežimu žaliu važiuoja.

VASARA
Šilta, šilta vasarėlė
Ant sparnelių pasikėlė

Ir iŠ aukšto saulė sosto
Visą žemę švelniai glosto.

Spindulėliais glamonėja 
Ir pasauliui džiaugsmą sėja.

Rudenio atėjo dienos

Renka varpas, kur paliko
Ant rugienų lauko pliko.

Rudas lapas vos vos gyvas
Slepia obuolius ir slyvas.

k mergaitėm ir bernaičiams,

Daugel juoko, daugel triukšmo — 
lieptą žąsj valgyt linksmą!
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LIETUVIŠKOS 
PASAKOS

B
UVO KITĄSYK TOKS ŪKININKAS. PATS JIS VALGY

DAVO GERAI, O BERNĄ IR KITUS ŠEIMYNYKŠČIUS 
SKRIAUSDAVO. BŪDAVO, SEIMININKĖ IŠVIRS SAUSĄ ŽIRNIENĘ 
KOŠĘ, PRISPIRGINS SPIRGŲ, SUPILS l VIENĄ KRAŠTĄ DUBENS, 

ATNEŠ ANT STALO IR PASTATO DUBENĮ TAIP, KAD ŠEIMININKO 
pusėj visi spirgai'su taukais, o šeimynai — sausa košė. Pradės katras iš šeimy
nos murmėti, kad sausa košė, ūkininkas tuoj sako:

— Kaip tu, bambly, drįsti zaunyti, tokią košę peikti? Tu kaip gyvas dar 
tokios nevalgei! Žiūrėk, kas šaukštas, tai spirgas.

Ir pasemta pagrečiui keletą šaukštų, o kiekviename šaukšte spirgai kaip 
žvirblio galvos. Nė vienas iš šeimynykščių neturi ką sakyti ir tylėdami žiubrena 
sausą košę, o šeimininkas ryja spirgus ir giria:

— Oi, košė, tai bent košė — vieni taukai, o spirgų — kaip kukulių!
Žinoma, retas šeimynykštis ištverdavo visus metus, o artimesnieji jau ne

beidavo pas tą ūkininką tarnauti. Bet vienąsyk gavo jis berną iš toliau — vyras 
didelis, drūtas, stiprus kaip milžinas. Pirmą dieną popiet šeimininkas pasakė 
šeimininkei, kad išvirtų košės, tiktai kad taukų negailėtų įdėti, žinoma, tik jam 
vienam. Vakare susėdo prie stalo: ūkininkas iŠ vienos pusės, o bernas iš antros. 
Atnešė šeimininkė dubenį su koše ir pastatė, kaip visada. Bernas paėmė dube
nį už krašto ir, nieko nesakydamas, atsuko prieš save riebiąją pusę. Šeimi
ninkas manė, kad tas iš netyčių bus taip padaręs, todėl paėmė ir atsuko dubenį 
atgal, bet kad bernas nesuprastų, dėl ko jisai suka, sukdamas sako:

— Man rodos, kad saulė šitaip sukas.
Bernas nutvėręs pasuko priešingai ir sako:
— Tai šeimininkas nežinai — saulė taip sukas.
Šeimininkas, vėl paėmęs už krašto dubenį, neva stebėdamasis, sako:
— Na, sakykit, už ką čia buvo pinigus mokėti? O šeimininkė šeštoką 

užmokėjo. Už tokį dubenį — šeštokas! — ir taip smarkiai pasuko, kad vėl 
spirgai'atsisuko į jo pusę.

Bernas nutvėrė už dubens ir, sukdamas spirgėtą kraštą į savo pusę, tarė:
— Jis to ir vertas.
Šeimininkas suprato, kad bernas tyčia sukioja dubenį, ir supykęs bakste

lėjo jam į panosę su šaukštu:
— Ar piemuo esi, kad prie stalo juokus varinėji?!.

Bernas pašoko nuo stalo, kadgi rėš šeimininkui su šaukštu į kaktą, net 
tas į gabalėlius sutruko, o kaktoj didžiausias gumbas iššoko. Ir, nusitvėręs kitą 
šaukštą, prisitraukęs dubenį, valgė, kiek tik norėjo, o pavalgęs apsirengė ir 
išėjo savo keliais.
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N U S P A L V O K I T E
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Lietuvos Skautų Sąjunga buvc 
priimta į pasaulio skautų eiles 192< 
m. sausio 1 d., po dviejų meti 
susirašinėjimo su Tarptautinii 
skautų biuru. Tais pačiais metai; 
vyko antroji pasaulinė džiambort 
Danijoje. Tarp 12.000 skautų iš 36 
šalių buvo 43 iš Lietuvos, vadovau
jami sktn. Jono Kuprionio. Tai buvo 
pirmoji pasaulinė skautų stovykla, 
kurioje dalyvavo lietuviai.

Danija šiandien palankiai žiūri j 
Lietuvos atsikūrimą, paskelbtą 1990 
m. kovo 11 d.

Pirmosios jūrų skautės žygiuoja 
pirmojoje jūrų skaučių stovykloje 
Kėdainiuose 1938 m. Pirmoji žengia 
sesė Koletta Chmieliauskaitė- 
Jurskienė, kuri kovo mėn. lankėsi 
pas mus Amerikoje

Jonas Mielys dešinėje Šiaulių gim
nazijos 7 ki. mokinys. Sibire mirė 
badu. Danemark. Kopenhaga. 
1924.VUJ.2i

Danijos herbas

Sesė Koletta Chmieliauskaitė- 
Jurskienė

Lietuvių 
skautų 
vyčių d-vė 
Danijoje 
1946 m.
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SU5IMM5Ė, SUSIRAIZGĖ. LINIJOS, jše>yR.ĖJO GAIDOS. VIENĄ SERĄ LINIJĄ 
PAEMĄ, 5UOARVS1ME PILNĄ KETUR.EJLJ DAINOS p'UNKTELį.

KIEK ŠIAME 
PIEŠINYJE 
KLAIDU?
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Ne visi ęičAurAt
Dažnai galvojame, kad Lietuvos 

jaunimas, priverstinės komjaunimo 
organizacijos atsikratęs, visas sub
ėgo į skautus ar kitas senąsias , 
pte priklausomybės laikais 
gyvavusiais, j o dabar atkurtas, 
organizacijas. Tačiau realybė 
kitokia, kaip rašo savo įdomiame ir 
išsamiame straipsnyje ’’Jaunimo 
judėjimai Lietuvoje” Ramunė Vaito- 
nienė ("Katalikų Pasaulis”, 1991m. 
Nr. 2)

Lietuvos jaunimas esąs pasidalinęs 
į tris pagrindines grupes: "baltųjų”, 
’’juodųjų” ir ’’auksinių”.

Pirmiesiems priklauso visi 
’’teigiamieji”, kaip visuomenė juos 
vadina: skautai, ateitininkai, 
jaunalietuviai, gediminaičiai, žalieji ir 
pan. ’’Juodieji” - neigiamieji: rokeriai, 
pankai, metalistai ir net... satanistai. 
Jie dažniausiai dėvi juodais 
drabužiais (odiniais švarkais - 
striukėmis), nešioja ilgus plaukus, 
nežiūri švaros, tvarkos, keikiasi, 
mušasi, triukšjnauja, girtuokliauja, 
etc.

Trečioji grupė - ’’auksiniai”, tai 
tėvų išlepinti, užsieniniais drabužiais 
išpuošti jaunuoliai, kurie gyvena 
lengvą, nerūpestingą gyvenimą. Jie 
reiklūs, nekantrūs. Jų gyvenimo 
tikslas - prabanga. J visą kitą jaunimą 
’’auksiniai” žiūri iš aukšto, su pan
ieka. Šiuo metu kada visa Lietuva 
vargsta labai sunkioje ekonominėje 
būklėje, ’’auksinis” jaunimas yra 
visko pertekęs. Jiems nerūpi
Lietuvos reikalai, idėjos ar 
Atgimimas. Jie nuolat ieško ’’good

time”, žiūri siabo filmus, stengiasi 
vilkėti vis geresniais, madingesniais 
’’odinukais” dėl kurių kaip autorė 
sako, ’’galima žmogų mušti ir 
užmušti”. 3

Taip, kaip ’’teigiamieji” jaunuoliai - 
skautai, jaunalietuviai, ateitininkai, 
etc. visur priimami ir laukiami bei 
pasitikimi (jų susirinkimams už- 

'leidžiamos salės, klasės, bažnyčios, 
bibliotekos), taip ’’neigiamieji” 
vengiami, Jš visur varomi; jiems 
patalpos neduodamos. Jų visi bijo, 
nes jie - griaunamoji jėga. "Mūsų 
daug, ir mes - jėga!” šaukia metalistai, 
kurių dabar Lietuvoje esą 
daugiausia.

Autorė susirūpinusi šiuo ’’juoduo
ju - negiarįuoju” jaunimu, kuris iš 
tikrųjų, yra jėga. Jos nuomone, reikia 
dėti pastangas tą jėgą pasukti į 
teigiamo darbo vagą, nes visas 

Šioje stovyklavietėje rugpjūčio 17-24 dienomis vyks vadovų,-ių „Miško ženklo”
— Gihvellio kursai. Nuotr. Č. Kiliulio

Lietuvos jaunimas Lietuvai 
reikalingas. Ji siūlo atkreipt rimtą 
dėmesį į tuos ’’juodastriukius”, 
pradėt leist jiems naudotis 
patalpomis, parodyt jiems, kad jie - 
Lietuvos visuomenės dalis, kad jie 
yra reikalingi, kad jie Lietuvai rūpi, 
kad vyresnieji supranta ir nori 
suprasti jų reikalus. Gal, pajutę 
nuoširdumą ir dėmesį, jie atsivers 
visuomenei? Gal ta jėga p /dės 
krypti į pozityvią veiklą? Keikia 
atgaut ’’juodųjų” pasitikėjimą, rašo 
autorė, ’’kad jie galėtų savaip 
prisidėti prie Lietuvos tautinio 
atgimimo”.

Autorės nuomone, tas 
’’visuomenės atplaišomis” laikomas 
jaunimas galima išgelb.ėti su didelėm, 
nuoširdžiom pastangom. 
Beviltiškesnėje padėtyje jai atrodo 
’’auksinai”, nes jie per daug prisotinti 
gerbūvio ir panieka viskam ir 
visiems, kurie to gerbūvio neturi ir 
labiau rūpinasi dvasiniais dalykais.

Sesė Nijolė U.
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SKAUTYBĖS ATEITIS YRA
VADOVĖS
RANKOSE

Skautybės pobūdis ir kokybė 
šiandien yra vadovių lavinimo 
vaisius, Skautybės ateitis — kokia ji 
bus ir ko ji atsieks — yra vadovių 
rankose.

1. Pažvelkite į aplinką ir pasaulį. 
Karų, nusikaltimų, bado, neturto, 
ligų aukos labai dažnai yra vaikai. 
Kasdien apie 10.000 vaikų miršta 
badu. Vos pusė pasaulio vaikų tarp 5 
ir 15 m. yra mokyklose. Iš šviesios 
pusės, vis daugiau žmonių stengiasi 
pakilti, sukurti geresnį gyvenimą sau 
ir savo vaikams. Daug žmonių — 
nors ir neužtenkamai — siekia 
geresnio, sveikesnio, saugesnio 
pasaulio. Todėl ateitis priklauso nuo 
vaikų ateities.

Skautybė yra viena seniausių 
„mokyklų” už šeimos ribų įvairiose 
šalyse ir kultūros; proga išmokti, 
lavintis, vadovauti, išvystyti moters 
vaidmenį visuomenėje ir kurti 
visuomenės gyvenimo formas 
ateities pasauliui.

2. Pažvelkite į skautiškąjį pasaulį. 
Pasaulio skaučių sąjūdžio tikslas yra 
bendras: „Puoselėti vieningą tikslą ir 
skautų bei skaučių sąjūdžio bendrų 
dėsnių supratimą visame pasaulyje, 
bei skatinti draugystę tarp visų tautų 
ir šalių mergaičių”.

TIKSLAS — puoselėti vieningą 
tikslą reiškia ruošti jaunus žmones 

tapti naudingais, veikliais, teigiamais 
ir šviesiais savo vietinės ben
druomenės, savo tautos ir viso 
pasaulio piliečiais.

SĄJŪDŽIO DĖSNIAI - 
skautybės pagrindai jau išreikšti 
įstatuose ir įžodyje, kurie įrašyti į 
kiekvienos sąjungos statutus. Šis 
dorinis pamatas yra mūsų sąjūdžio 
širdis, o tarnyba artimui yra vienas 
patraukliausių skautybės savybių.

DRAUGYSTĖ — skatinti 
draugiškumą tarp visų tautų bei 
kultūrų mergaičių reiškia, kad 
skaučių sąjūdis atdaras visoms, 
kurios pripažįsta įžodį bei įstatus; 
visų tikybų, rasių, luomų ar tautybių. 
Mus praturtina skirtumai, įvairumas. 
Kiekviena narė yra brangi, gerbtina. 
Per visą skautišką pasaulį 
susitinkame kaip draugės, ne kaip 
svetimos. Mūsų draugystės nestab
do kalba, rasė, tikyba, kultūra, 
tautybė. O mus kaip vadoves dar 
labiau jungia rūpestis jaunąja karta.

NEPOLITIŠKUMAS — 
kiekvienoje šalyje skaučių sąjūdis 
turi pats save tvarkyti, nepriklausyti 
jokiai politinei organizacijai ir jokios 
politinės partijos neremti. Siekdamas 
išpildyti mergaičių poreikius savo 
programa, tuo pačiu pasitarnauja 
krašto reikalams. Skautybės 
pasisekimas priklauso nuo nedidelio 
skaičiaus esminių dėsnių ir sugebė
jimo bei lankstumo sukurti bei 

pritaikyti tam laikui, toms sąlygoms 
tinkamą programą.

Todėl skaučių sąjungos privalo 
skautybę savo sąlygoms pritaikyti: ar 
pasiekiame mergaičių ir jaunų 
moterų poreikius? ar mūsų 
programa yra patraukti ir išlaikyti 
nares tarp turtingų mergaičių, miesto 
mergaičių, kaimo mergaičių, jaunųjų 
ir bręstančių, kaip nors 
skriaudžiamų?

Skautybė gali būti sava tik tada, 
kada pirmiausiai ištiriami mergaičių 
poreikiai ir kada skautavimas tikrai 
savo uždavinį šioms mergaitėms 
atlieka. Lengva nuspręsti, ar 
programa tinka mergaičių 
pomėgiams ir reikalams. Bet 
programą sukurti ir pritaikyti yra 
daug sunkiau. Čia reikalinga 
suaugusių vadovių paramos ir 
supratimo.

Kiekvienos šalies skaučių są
junga turi pareigą ir visam 
pasauliniam sąjūdžiui, savo 
kaimynėms ir visam pasauliui. Viena 
dalis atsakomybės išpildoma, kai 
vystoma stipri krašto sąjunga, 
kūrybinga programa, plačiai tar
naujanti veikla. Kita atsakomybės 
dalis už visą sąjūdį yra skautiškos 
minties ir sąjūdžio skleidimas 
pasaulyje. Svarbu dalyvauti 
pasauliniuose ir tarptautiniuose 
skaučių bei skautų renginiuose.

3. Pažvelkite į vadoves. Ryšys 
tarp vadovių lavinimo kokybės bei 
kiekybės ir skautybės veiksmingumo 
yra tiesioginis, artimas. Geras 
vadovių lavinimas veda į gerą 
programą mergaitėms, didėjantį 
narių skaičių, visuomenės pagarbą ir 
įvertinimą. Kad vadovė būtų 
sėkminga auklėtoja, ji turi norėti 
dosniai ir širdingai savo tautos 
mergaitėms ir moterims padėti tar
nauti.

Negalima perduoti to, kuo pats 
žmogus netiki. O jeigu tiki tvirtai ir 
visa širdimi, tuo pačiu jau ir padedi. 
Uolumas, užsidegimas yra 
užkrečiamas. Savo nuoširdžiu
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rūpesčiu mergaičių poreikiams ir 
skautybės nauda joms, teigiamas 
nusistatymas apie atliktiną uždavinį, 
užsidegimas siekti — visu tuo vadovė 
patraukia kitas jai padėti, sulaukia 
visuomenės pagalbos sąjūdžiui.

Ryžtą papildo vadovių 
lankstumas, kūrybingumas. Ar mes 
galvojame, kad skautybė yra 
mergaitėms, ar kad mergaitės yra 
skautybės labui? Jeigu skautybė 
egzistuoja mergaitėms, lengvai 
suprasime ir mokėsime skautybė 
pasiekti skirtingas grupes įvairiais 
būdais. Kiekvienoje šalyje skaučių 
vadovės bei skaučių sąjūdis stengiasi 
bendradarbiauti su panašių tikslų 
organizacijomis.

Nuotr. Teresės Meiluvienės

VADOVŲ IR VADOVIŲ
PASIRYŽIMAI
Tuntininko,-ės

1; Užtikrinsiu, kad kiekviename 
vadijos posėdyje būtų lavinimo 
užsiėmimas, parodytas naujas

Vienas iš vadovės uždavinių yra 
rasti bendradarbių ir sekėjų savo 
darbui, ruošti kitas vadovių lavin- 
tojas.

Vadovės nuolat turi atsigaivinti, 
atsinaujinti, kad ištvertų laikinų 
nesėkmių ar sunkių sąlygų akivaiz
doje. Jūs, vadovės, esate dalis 
skautų ir skaučių vadovių visame 
pasaulyje, kuriuos jungia tie patys 
idealai ir tikslai. Esate dalis visų 
auklėtojų, kurie save atiduoda, kad 
atnaujintume žemės veidą. Kai 
pasaulyje yra tiek reikalų, į visus juos 
atsiliepti reikštų beveik negyventi. 
Būkite dėkingos už skaučių sąjūdį ir 
jo teikiamas progas prisidėti.

(Pagal Marjorie M. Culmer žodį 
vadovių lavintojams) 

žaidimas ar diskusija kokiu 
skautišku klausimu.

2. Raginsiu skautininkus lankyti 
kursus ar kitu būdu lavintis toms 
pareigoms, kurias eina.

3. Visi tunto užsiėmimai, 
programos, šventės, mugės ir kt. — 
bus pirmos rūšies, gerai paruoštos-ir 
pravestos.

4. Stengsiuosi visų pirma rūpintis 
vienetų reikalais, o antroje vietoje — 
paties tunto, ir stengsiuosi visus 
tunto centrinius užsiėmimus ir 
posėdžius kuo labiau sumažinti.

5. Surasiu kuo daugiau 
talkininkų skautiškai veiklai ir 
patyrimo laipsnių bei specialybių 
instruktorių sąrašą tinkamai 
papildysiu.

6. Užtikrinsiu, kad kiekvienas 
skautininkas gautų „Skautų aidą”, 
krašto skautų leidinį, „Skautiją” ir 
lietuviško laikraščio skautų skyrių 
(ar to rajono ar vietos kitą leidinį).

Skautų vyčių, vyr. skaučių vadovai

1. Stengsiuosi parūpinti kan
didatams tinkamas lavinimosi 
programas pasiruošti tapti pilnais 
skautais vyčiais, vyresniomis 
skautėmis.

2. Jeigu būrelyje mažiau negu 12 
narių, stengsiuosi surasti naujų narių 
iš pačių skautų ar skaučių ir taip pat 
iš dar neskautavusio jaunimo.

3. Būrelis, įskaitant ir mane, 
mažiau kalbės ir daugiau darys, 
veiks.

4. Be visų kitų artimui tarnybos 
darbų, visas mūsų būrelis atliks dar 
vieną bendrą tarnybos uždavinį prieš 
vasarą (ar prieš Kalėdas, ar prieš 
Velykas).

5. Visas būrelis stengsimės kuo 
daugiau padėti ir 
vilkiukų/paukštyčių ir 
skautų/skaučių vienetų vadovams, 
ypatingai instruktuodami ir 
padėdami eiti, patyrimo laipshius bei 
specialybes. i.r

3
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Labai aišku, kas pasėjo gėles ir pasodino daržoves 
ar medelius sode, bet kaip dauginasi gėlės, medžiai ir 
žolės gamtoje? Gamtoje pilna nuostabių šaudyklių, 
patrankų, kabliukų, laivelių, skraidykliu, kurios pa
skleidžia augalų sėklas pievose, miške, vandenyje. 
Kartais sėklos įsikabina į žvėrelių, paukščių ar žmo
nių kūnus (ar drabužius) ir yra nešamos į kita vie
tų.

Iš amerikiečių skautų laikraštėlio "Bcys1 Laite" 
paimti piešinėliai parodo sėklų skleidimo būdus ir 
ju panašumų į žmogaus prietaisus ir žaidimius.

Kiek iš šių augalų užtinkame stovykloje, iškyloje 
ar net mieste prie gatvės, parkuose ar draustiniuose?
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UODEGŲ PASAKA
Margis nelaimingas. Jo 

uodega įsprausta tarp koje
lių. Ar jis nusikaltęs, išsi
gandęs ar serga? Turėtum 
matyti, kaip linksmai jo uo
dega vizga, kai viskas tvar
koje.

Margio uodegytė baro
metras, rodąs šunelio nusi
teikimą ir savijautą.

*

Per kelią perbėgo driežas. 
Kur jis dingo? Antai, šildo
si saulėje. Pagausiu jį ir ap
žiūrėsiu.

— Eikš, drieželi. Patinki 
man. Nebijok, nenuskriau
siu.

Pūkš! uodegos galas pa
liko mano rankoje. Kas da
bar bus?

Laimė, neužilgo drieželiui 
užaugs kitas uodegos galiu
kas.

14

Irdamasis uodega buožun- 
galvis plaukia prūde. Jis tu
ri dvi aki, burną ir didelį 
pilvą, bet labiausiai pasižy
mi uodega.

Vieną gražią dieną prade
da augti keturios buožun- 
galvio kojos, bet uodega vis 
dar ilga.

Kas tada atsitinka: ar 
uodega nulūžta, kaip drie- 
želio? Ne, ji pradeda mažė
ti, mažėti, kol visai išnyks
ta. Iš buožungalvio išaugo 
varlė.

— Kva-kva-kva, — sukur
kia varlė, ir jai atsako ki
tos varlės prūde. Koks kon
certas !

*

Aligatorius šliaužia, šliau
žia, šlep, šlep, šlep! Saugo
kis, beždžionėle, ar nematai 
priešo godžių akių?

Pykšt! Pakšt! Suduos tau 
tvirta uodega. 'Nesuspėsi 
nė riktelėti ai-ai-ai! ir 
šmurkšt! kramst! dingsi 
aligatoriaus nasruose.

Stirna ganosi su stirniu- 
kais. Gana tamsu, bet moti
nos uodegos apačia balta ir 
aiškiai matoma.

Žybt, žybt staigiai sujuda 
stirnos uodega.

Bėkite paskui mane, — 
sako signalas. •— Pavojus! 
Strikt-strakt!

Katė judina uodegą, ka
čiukas ją stebi. Čiupt! Ka
čiukas šoka ir pagauna mo
tinos uodegą.

— Murr-murr! — giria 
katė. — Greit išmoksi gau
dyti peles!

Žvali voverytė tupi sniege, 
bet ji nesušals: ji papučia 
savo minkštą uodegą pluc- 
pluc-pluc ir ja užsidengia iš 
vėjo pusės.

Miegodama ji taip pat įsi- 
kuisia į gauruotą uodegytę, 
kad nosiai būtų šilta. Pff, 
pff! saldžiai kvėpuoja už
migusi.

Bet uodega voverei taip 
pat padeda išlaikyti pusiau
svyrą, kai ji priešakinėm 
kojelėm laiko skanų riešutą. 
Kremšt, kremšt, triokš!

Yra ir skrendančių vove
rių. Op-ce, skrist per orą! 
Uodega parašiutas, todėl 
voverė bamt! neatsimuš, 
bet saugiai persikels, kur 
jai reikia.

Sesė Aldona

t
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LIETUVIŠKI BALTIJOS VĖJAI
Mūsų proseneliai nuo senų senovės gyveno prie 

Baltijos jūros. Jie buvo žvejai, giliai pažinę jūrą ir sukūrę 
savitą jūros ir marių kalbą. Laikui bėgant žvejų žodyne 
atsirado kitų kalbų skolinių, pvz. vokiečių, latvių, 
skandinavų ir kt. Tikroji kalba prarado savo grynumą, 
atėjo nauji terminai, kurie jau nebeskamba lietuviškai.

Atsiranda kitoks žodynas — įvairių kalbų žodžių 
mišinys, kurį vadiname makaronizmu. Toks 
makaronizmas jau įsisiurbė ir į mūsų žvejų, jūreivių, 
buriuotojų kalbą ir tapo žargonu. O gaila, nes pajūrio ir 
pamario senoji žvejų kalba buvo turtinga, graži ir 
prasminga.

Vėjo savitumus senieji žvejai taip apibūdindavo:

Tykus (dabar sako štilio) metu jūra būdavo blaka, arba 
blakana — lygi, neraibuliuojanti.
Ėmus čiūkšti (kilti) vėjui, vandens paviršius pradėdavęs 
šaršuoti, raibuliuoti.
Audrų bangos buvo vadinamos vilnimis. Audringą metą 
palangiškiai vadino audrotiniu. Audra prasidėdavo nuo 
plendros (švelnaus vėjo), kuris pūsdavęs tai lėčiau, tai 
smarkiau — atsiūbomis, arba pereidavęs į svylas, 
punglius, įlingius (gūsius) arba starius (lietaus gūsius) 
ir vėlingius (staigius vėjo gūsius). Tokius vėjus žvejai 
vadindavo švyluotais arba stariuotais. Labai smarkus 
vėjas virsdavo umaru arba vėtra. Po audros vėjas 
imdavo gursti (rimti).
Silpną, bet nepastovų vėją žvejai vadino drumstu, šiltą 

— minkštu, šaltą — atšiauriu, aštrų — šmaižiu, labai 
stiprų — ribantu vėju.
Pučiant stiprokam vėjui, sakydavo: jūroje yra vėjo karta. 
Vakarais nuo jūros dvelkiantį vėją (brizą) vadindavo 
rugiu arba pavėsiumi.
O vėją, kuriam nurimus, bangos nužerdavo pakrantes 
dumbliais su gintarais — gintariniu.

Žinojo žvejai aštuonias vėjo kryptis, tačiau vienaip 
vadino pamario žvejai, kitaip kopininkai ir Klaipėdos- 
Šventosios ruožo gyventojai.

Štai kaip vėjus vadino Nemuno deltos žvejai: šiaurė 
(N), audenis (NE), žeminis (E), ožinis (SE), pietvis (S), 
pilvinis (SW), sulaukis, marinis (W), sominis, 
vbkarynė (NW).

Kuršių nerijos žvejai šiuos vėjus vadino kitaip: 
Žiemelis (N), auštrinis (NE), žeminis (E), ožinis (SE), 
launagis (S), šakšinis (SW), jūrinis, aulakis (W) ir 
sominis (NW).

Kopininkai vakarį vadino jūriniu, nes vėjas pūsdavo 
nuo jūros, o rytų pamario žvejai jį vadino mariniu, nes 
jiems jis pūsdavo nuo marių pusės.

Pilvinis tebuvo žinomas tik Nemuno deltos žvejams, 
nes tik jam pučiant bangos suversdavo pakrantėse 
dumbložemio, vadinamo pilve.

Sesė jvs Dalia

(Remtasi V. Gudelio straipsniu „Apie jūrą, vėją ir laivus.”
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KAIP NAMINIAI GYVULIAI IR PAUKŠČIAI JUDA
(Iš lietuvių gamtosakos) OŽKA

šuo
slampinėja — vaikšto, lyg ko ieš

kodamas;
bindzinėja — bėginėja, lyg neži

nodamas, ką veikti;
dzimbina — bėga negreita ris

tele;
kiūtina — bėga, lyg ko bijoda

mas;
dumia — bėga labai greitai;
šuoliuoja — bėga greitai šuoliais.

KATE
tykauja — tupi ar šliaužia, lauk

dama grobio;
liuoksi — šoka prie grobio, iš 

medžio;
karstosi — laipioja medžiu ar 

pastatu.
ARKLYS

kinkuoja — pavargęs eina žingi
ne;

bindzina — eina greita žingine;
risnoja — bėga ristele;
Itdgo — laksto pasišokinėdamas 

ganykloje;
kuduliuojasi — iškinkytas varto

si žemėje.
KARVE

rėplioja — eina nevikriai, bet su 
noru;

kėblina — eina pamažu, nenoriai;
gyliuoja — bėgioja, vabzdžių už

pulta;
zyliuoja — laksto, lyg ko ieško

dama.
KIAULE

kutrina — bėga lygiai, nesikraty- 
dama;

lapuoja — bėga, ausis kratyda
ma.

AVIS
tipena — mina vietoje ar pama
žu eina;
trepsi — išsigandusi muša koja j 

žemę;
straksi — šokinėja aukštyn.

cibina — eina pamažu;
karstosi — kabinasi j medį, vaikš

to rąstais ar pakriaušiais.

VIŠTA
stypinėja — vaikšto pamažu, iš

tiesdama kaklą;
plasnoja — bėga greitai, judinda

ma sparnus;
periasi — tupėdama purioje že

mėje, krapštinėjasi ir purtosi.

žąsis
tapsi — trypia vietoje arba pa

mažu einą;
staiposi — vaikšto pamažu, iš

tiesdama kaklą;
prausiasi — tupėdama vandenyje 

ar prie jo, snapu pila jį ant sa
vęs ir purtosi.

ANTIS
krypuoja — eina pamažu;
kutinėjusi — krapštinėja snapu 

savo plunksnas.

Čia neminėti visiems žinomi žo
džiai, kaip, pvz.: ana, bėga, le
kia, žingsniuoja, skraido, plauko, 
nardo ar kt.

O kai kurie suminėtieji žodžiai 
taikomi keliems gyvuliams (du
mia, rėplioja) ar paukščiams 
(staiposi, plasnoja).

Pagaliau reikia dar pridurti, 
kad ir apie žmones sakoma, pvz., 
kad jie slampinėja, dumia, kars-
tosi, kinkuoja namo pavargę; 
tapnoja, tartum galūnės būtų per 
ilgos, ne savo; stypinėja, ištiesę 
kaklą, lyg ko laukdami; krypuo
ja į šonus arba straksi ant per 
aukšty kulniukų, ir pan.
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DIDŽIOJI SCIflM
KAZIUKO MUGĖ 1991

Chicagoje

Pirmąjį kovo šeštadienį Chica- 
gos skautija ištisą dieną plušo 
ruošdamasi metinei skautiško 
darbštumo manifestacijai — 
Kaziuko mugei, šįmet iš eilės 
jau trisdešimt penktajai. Nuo 
pat ankstyvo ryto, pro be per
stojo varstomas Jaunimo centro 
duris, skautai, skautės ir jų 
talkininkai skubėjo tempdami 
lentas, įvairias dėžes, maišus, 
įrankius ir jais užversdami šių, 
paprastai labai tvarkingų rūmų 
koridorius, sales, kambarius... 
Atsitiktinam svečiui ši „inva
zija” kėlė nusistebėjimą, ypač, 
kad šiuos įsiveržėlius šypsoda
ma sveikino Jaunimo centro di

rektorė S. Endrijonienė, o 
griežtasis rūmų prievaizda A. 
Vaitkevičius „kapituliavo” pa
stebėjęs šiame „chaose” kompe
tentingai besisukiojantį mugės 
komendantą ps. dr. Mindaugą 
Griauzdę.

Ištisą dieną klegėjo balsai, zir
zė grąžtai, pjūklai, kaukšėjo 
plaktukai. Kilo lentynos, rikia
vosi stalai. Darbas virė, lyg di
džiuliame avilyje, vikriai 
sukantis įvairaus amžiaus ir 
patyrimo skautams ir skautėms. 
Vakarui artėjant, rytą buvusios 
netvarkos — nei ženklo. Didž. 
salėje puikiai sutvarkyti visų 
keturių tuntų paviljonai traukė 
akį įvairiausiais mugei paruoš

tais rankdarbais ir tautodailės 
kūriniais; akademikų knygynas 
viliojo daugybe gražiai išdėstytų 
lietuviškų knygų, plokštelių, 
kasečių ir kt. Laimėjimams 
skirti daiktai rikiavosi len
tynose. Pirmojo aukšto klasės 
sumanių sesių pastangomis 
tapo jaukiomis kavinėmis. 
Antrajame aukšte — egzotiška 
akademikų kavinė, žaidimų 
kambariai mažiesiems, pramo
gų kambariai jaunuoliams. 
Apatiniame aukšte dideliems 
rytdienos darbams paruoštos 
virtuvės, o mažojoje salėje įreng
ta valgykla švara ir tvarka 
galėtų konkuruoti su geriau
siais restoranais. Dideliam 
svečių antplūdžiui paruošta ir 
puikioji Jaunimo centro kavinė. 
Per vieną dieną Jaunimo cen
tras tapo paverstas „prekybos 
centru”, tvarkingai ir gražiai 
įruoštu, kad net skrupulingai 
tvarkos žiūrintis rūmų prievaiz
da A. Vaitkevičius neturėjo 
priekaištų ir, užrakindamas 
nakčiai duris, draugiškai 
šnekučiavosi su šios skautiškos 
invazijos „generolu” dr. Min
daugu Griauzde.

* * *

Sekmadienį, kovo 3 d. Chica- 
gos skautai ir skautės pradėjo 
Tėvų Jėzuitų koplyčioje, šv. Mi
šias aukojant LSS dvasios vado
vui fil. vs kun. J. Vaišniui, S. J.

Po pamaldų visi skubėjo Jau
nimo centram Įvairiems dar
bams įsipareigoję broliai, sesės 
ir jų talkininkai užėmė savo 
postus, pasiryžę tinkamai su
tikti lankytojus, kurių gausūs 
būriai plūdo pro visas Jaunimo 
centro duris. Skautai ir skautės

Kaziuko mugės atidaryme, iš k. — LB pygardos pirm. B. Vindašienė, LSB Vyriausias skauti
ninkas vs G. Deveikis, LSS Vyriausia skautininke s. B. Banatienė, LSS Tarybos pirm. vs. fil. 
S. Miknaitis, Lietuvos gen. konsulas V. Kleiza..II eil. — LSS dvasios vadovas vs. fil. kun. J. Vaišnys, 
ASS vadįjos pirm. E. Korzonas, žurnalistas A Seikalis. Nuotr. J. Tamulaičio
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rikiavosi prieš savo tuntų pa
viljonus, pripildydami erdvę 
jaunatvišku klegesiu.

11:15 vai. ryto komendanto 
švilpukas ir komanda „Ramiai” 
visų dėmesį nukreipė į pro duris 
įžygiuojančius mugės ati
darymui kviestus svečius — 
Lietuvos garbės konsulą V. 
Kleiza Tarybos pirm. fil. vs 
S. Mikna m LS Seserijos ir Broli
jos vyliausius skautininkus s. 
Birutę Banaitienę ir vs 
Gediminą Deveikį, LSS Dvasios 
vadovą fil. vs kun. J. Vaišnį, Jė
zuitų provincijolą vs kun. A. 
Saulaitį, S.J. Vidurio rajono 
vadę s. Ir. Gedrienę, ASS pirm, 
fil. vs E. Korzoną, skautiškos 
spaudos atstovę jvs Ir. Regienę, 
Jaunimo centro direktorę S. 
Endrijonienę, LB Vidurio apy
gardos pirm, js B. Vindašienę ir 
kt., jų tarpe svečius iš Lietuvos 
— Vilniaus universiteto žurna
listikos docentą V. Užtupą ir 
žurnalistą Ant. Seikalį.

Mugės atidarymui vadovavo 
komendanto pavaduotoja jps A. 
Gražytė. Pasveikinusi visus 

• dalyvaujančius mugės atida
ryme, pranešė liūdną žinią, kad 
išvakarėse Montrealyje mirė 
daugeliui pažįstamas ilgametis 
ASS Dvasios vadovas fil. vs 
Tėvas Jonas Kubilius, S.J. 
Velionis buvo pagerbtas susi
kaupimo minute.

Trumpu įvadiniu žodžiu iš
reiškusi džiaugsmą dėl besi
plečiančio bendravimo su 
broliais ir sesėmis Lietuvoje, A. 
Gražytė pakvietė „Nerijos” tun
to jūrų skautes suvaidinti jos 
sukurtą vaizdelį. Gintarės 
Jūratė Jankauskaitė, Elenutė 
Tuskenytė, jūrų jaunės Rima 
Pauliūtė, L. Viržintaitė ir! 
dvi ūdrytės nuotaikingai! 
improvizavo televizijos repor
terės aerouoste pašnekesį su 

Lietu on keliaujančiomis jūrų 
skautėmis. Viktorui Puodžiūnui 
akordeonu pritariant, visiems 
sudainavus „Užgimė Tėvynė”, 
Lietuvos gen. konsulas V. Klei
za pakviestas atrišo geruoju 
mazgu surištas dvi juostas, 
tokiu būdu atidarydamas 
Kaziuko mugę.

Skautų vadovybė ir garbės 
svečiai buvo pakviesti apžiūrėti 
mugę, susipažinti su skautiš
kais vienetais. Inspektuojamų 
vienetų džiaugsmingais šūkiais 
sveikinami svečiai buvo 
apdovanoti tradicinėmis 
„Kaziuko širdimis”, įvairiais 
muginukais, o „Nerijos” jūrų 
skautės visus papuošė baltomis 
jūreiviškomis kepuraitėmis. 
Apžiūrėję paviljonus, žvilgterėję 
į kavines, žaidimų, kambarius, 
valgyklas, garbės svečiai buvo 
pakviesti į didžiąją kavinę, kur 
kava ir puikiais kepiniais buvo 
vaišinami svetingų „Aušros 
Vartų” tunto sesių.

* * *

Mugę atidarius, lankytojų mi
nios bematant užpildė visus tris 
Jaunimo centro aukštus. Didžio
joje salėje paviljonų prekystaliai 
buvo apgulti pirkėjų, ar bent 
skautiško nagingumo’ ir 
sumanumo kūriniais pasigėrė
ti norinčiųjų. Mažieji, su iš 
tėvelių „iškaulytais” doleriais 
stumdydamiesi veržėsi prie 
laimėjimų lentynų, būriavosi 
prie auksinių žuvyčių tanko, net 
po kelis pirko spalvotus 
balionus. Kavinėse seniai 
besimačiusios kaimynės 
dalinosi naujienomis ir, kava 
užsigerdamos; gardžiavosi tor
tais, skųsdamosios augančiu 
svoriu, svarstė naujas „stebuk
lingas” dietas. „O aš sakau, kad 
jei jau tukti, tai tik nuo skanių 
pyragų”, — kraudama lėkštėn 

didžiulį torto gabalą gražia 
suvalkietiška tarme porino 
apkūni skautininke, prita
riamai linkčiojant apskrita
veidei žemaitei. Vyrai susitikę 
dalinosi vėliausiomis žiniomis iš 
Lietuvos, politikavo net ir ilgo
se eilėse prie valgyklų stovė
dami. Studentiškas jaunimas 
spietėsi akademikų kavinėje, 
jaunuoliai antrame aukšte 
džiaugėsi trankia roko muzika, 
video žaidimais. Visiems buvo 
smagu, įdomu.

Sprendžiant iš atsilankiusių 
minių ir jų nuotaikų, reikia 
spręsti, kad mugė buvo vispu
siškai sėkminga. Džiaugsmą 
kėlė jaunų šeimų gausa. Tie, 
kurie pirmąsias muges Chica- 
goje matė „jodami” ant savo 
tėvelių pečių, ar įsikibę į mamos 
ranką, dabar, patys tėveliais 
tapę, sugrįžta jau savo vaiku
čiais vedini.

Nors skautų ir talkininkų 
eilės gerokai sumažėjusios 
džiugu, kad entuziazmas neblės
ta, kad sugebama tęsti tradiciją 
ir skiepyti darbštumą vis nau
joms sesių ir brolių kartoms. O 
vyresnieji, kad ir „paaimanuo
dami” kartais, neįsivaizduoja 
skautiškos veiklos be metinės 
Kaziuko mugės.
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KAZIUKO MUGĖ
Worcester, Mass.

„Neringos” ir „Nevėžio” 
skautų,-čių tuntų Kaziuko mugė 
kovo 24 d. vyko Maironio Parko 
patalpose. Mugę atidarė Mai
ronio Parko pirmininkas Kazys 
Adomavičius, LS Seserijos 
Vyriausia skautininke s. Biru
tė Banaitienė ir Atlanto rajono 
vadė jvs Genovaitė Treinienė.

Mugė buvo jaukiai paruošta. 
Skoningai išdėstyti eksponatai 
viliojo lankytojų akį, kėlė 
smalsumą. Dėmesį traukė 
dailininkės Bružienės meniški 
paveikslai, vs. B. Naro ir vs fil. 
R. Jakubausko koplytėlės, 
kryžiai, inkilai, sesių G. 
Treinienės ir Reginos Petru- 
tienės iš Hyannis atvežti meniš
kai išdeginti medžio darbai, 
sesės Astos prekystalis, apkrau
tas lietuviškais marškinėliais, 
austomis staltiesėmis, gintarais 
ir kt.

Svečius gardžiais patiekalais 
vaišino sumanios šeimininkės 
ps Vanda Lescord, ps. Rasa Gri
gaitienė, s. Nijolė Pranc- 
kevičienė ir ištikimas jų talki
ninkas E. Grigaitis. Kepinių 
stalui vadovavo skaučių mamy
tės, o dovanų laimėjimams — ps 
Rasa Chirienė ir vyr. skautė 
Gitą Dabrilaitė.

Worcesterio skautams ir skau
dins vadovauja energinga tun- 
tininkė vs Irena Markevičienė, 
kuri yra LS Seserijos iždininkė.

Mugė buvo sėkminga ir vi
siems paliko malonų įspūdį.

Sesė Vėtra

New Yorke

New Yorko skautai,-tės, vyr. 
skautės židinietės ir skautams 
remti komitetas Kaziuko mugę 
suruošė kovo 3 Kultūros 
Židinyje.

Mugė pradėta šv. Mišiomis. 
Mišioms paruoštas stalas buvo 
papuoštas Vilniaus verbomis ir 
geltonai žydinčių medelių šako
mis, o stalo šonuose stovėjo 
skautai, laikydami savo vėlia
vas. Sienoje kalbėjo didelis šv. 
Kazimiero paveikslas. Mišias 
aukojo skautų'’ kapelionas, 
vienuolyno viršininkas kun. 
Antanas Prakapas, OFM. Jis ir 
pamokslą apie šv. Kazimierą 
pasakė. Mišiose patarnavo uni
formuoti skautai: Linas 
Černiauskas ir Darius Penikas. 
Mišių skaitymus skaitė Gailutė 
Kligytė, Vidas Marijošius, To
mas Matusaitis ir Gina Jan
kauskaitė. Aukas atnešė: Lina 
Matusaitytė, Rasa Kligytė, 
Kristina Matusaitytė, Jonas 
Jankauskas u- Lina Eitmanaitė. 
Atneštų aukų prasmę paaiškino 
Daiva Trinkaitė. Dovanos: 
Knyga „Lietuviškoji Skautija”, 
Baltoji lelija — šv. Kazimiero, 
skautų globėjo, simbolis. 
Lietuvos žemės saujelė. Vanduo, 
vynas ir duona — mūsų gerojo 
Tėvo žemiškos dovanos.

Mišių metu visi bendrai 
giedojo.

Mišias baigus, įžodį davė Nina 
Jankauskaitė. Įžodį praveda v.s. 
Lillė Milukienė.

Trumpą mugės atidarymo žo
dį tarusi, v.s. Lilė Milukienė 
pakvietė Kazį Jurkūną perkirp
ti tautinių spalvų kaspiną.

Atsilankę apspito salės pa
kraščiuose išrikiuotus stalus, 

ant kurių buvo išdėstyta įvairūs 
gintaro, medžio ir odos tauto
dailės dirbiniai, audiniai, lėlės, 
tautinės tematikos marškinėliai 
ir kiti panašūs daiktai. Iš
radingi skautai prekiavo savo 
pagamintomis spurgomis, 
žaibišku greičiu pristatinėjo jų 
„telegramomis” užsakytas 
gėles, žvejojo laimės šulinyje, 
norintiems sužinoti savo ateitį 
jie ją išpranašavo. Su stalų savi
ninkais ir jų „prekėmis” supa
žindino s. Vida Jankauskienė.

Dail. Marija Žukauskienė 
demonstravo margučių dažymo 
meną. Norį galėjo to meno ir 
pasimokyti.

Apatinėje salėje buvo stipri
namas! skaniais, skaučių paga
mintais, valgiais. Ypač buvo 
gausus „saldusis” stalas, kuris 
linko nuo puošniai pagamintų 
tortų ir kitų skanumynų!

Veikė gausi loterija, pradžiu
ginusi keletą laimingųjų. 
Loteriją sumaniai pravedė Vida 
Jankauskienė.

Į mugę atsilankė daug daly
vį- p. palys

„ Darbininkas”

Toronte

Lietuvių skautija Toronte, 
Prisikėlimo parapijos salėse 
kovo 3 d. surengė įspūdingą tra
dicinę Kaziuko mugę tema 
„Skautas,-ė — gamtos drau
gas,^”. Mugės ruošime daly
vavo „Rambyno” ir „Šatrijos” 
tuntai, skautininkų,-ių draugo
vės ir skautų tėvų komitetas — 
visiems buvo proga pasireikšti 
savo darbais, nagingumu ir 
sumanumu.

Mugę atidaryt LSS Tarybos 
narė fil. s. Rūta Žilinskienė 
pakvietė Ontario provincijos 
pilietybės ministerę Elaine 
Ziemba.
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Mugės komendantas j.b.v.vl. 
S. Namikas išrikiavo prie 
paviljonų vienetus ir 
supažindino su ministere. Ši 
pasveikino mugės rengėjus, 
pasidžiaugė gražia tradicija, 
ragino ją tęsti. Tuntininkas v.s. 
F. Mockus padėkojo ministerei 
ir įteikė knygą ,,D.P. Lithu
anian Immigration to Canada”. 
Ministerė, lydima s. fil. R. 
Žilinskienės ir tuntininkų, 
apžiūrėjo visus paviljonus, pasi
gėrėjo jų įvairumu bei atliktu 
darbu. Ji buvo pavaišinta 
skaniais tėvų komiteto paruoš
tais valgiais. Po to atsisveikin
ta ir išlydėta.

Kiekviena mugė pareikalau
ja daug pasiruošimo bei darbo, 
tačiau tuo pačiu ir atgaivina 
skautišką veiklą. Tai galima 
pastebėti aplankius paviljonus. 
„Mirgos” prityrusios skautės 
pasitiko svečius su kava ir pyra
gais bei pačių augintom gėlėm. 
Šalia prityrusių skautų 
„Romuva''. Čia scenoje pa

statyta’ palapinė, laimės ratas ir 
kiti žaidimai, prie kurių — 
eilutė žaidėjų. „Lietuva” — 
skautų draugovė. Čia daug 
rankdarbių, o prie jų prisi
glaudęs P. Misevičius su 
meniškais drožiniais, kurie la-' 
bai praturtino ne tik pavil-j; 
joną, bet ir visą mugę.

„Herkus Montė” jūros skautų 
laivas su kompiuteriu, kom
pasu, radijo, vėliavėlėm ir 
darbščiais bebrais. Šalia „Balti
jos” jūrų skautės su ūdrytėmis . 
gražiai pasipuošusiom savo lai
vą. „Miškas”-tai „Dainos” 
skaučių draugovė. Visur me- 

■ džiai, o tarp jų — rankų darbai, 
grybai ir skanumynai. „Rūtos” 
paukštyčių paviljone šalia 
skanių pyragėlių ir saldainių, 
žvakidės, gėlės, puodukai. 
Viskas jų rankom padaryta. 

„Birutės” vyr. skautės — su 
tautodaile: lėlės, tautiniai 
drabužiai, juostos, Velykų 
margučiai, pagalvėlės, kiti 
audiniai ir pyragai. „,Vilkija” 
DLK Vytauto vilkiukų pavil
jonas margas kaip genys, apka
bintas riestainiais, stovykliniais 
marškinėliais ir išdėstytais 
mamyčių keptais pyragais. 
„Grybų kepykla” akademikių 
pastogė. Grybų, baravykų kaip 
miške, tortai, skani kava, 
keramika. Skautininkiųjkų 
bazaras — daugiausia 
laimikiais patrauklus kampelis.

Draugininkai džiaugėsi, kad 
įdėtas darbas baigėsi sėkmingai

KAZIUKO MUGĖ CHICAGOJE

Šių metų Kaziuko mugė buvo 
smagi ir įdomi. Kiekvienas tuntas 
turėjo kavinę, o Nerijos ir Lituanikos 
tuntai pasidalino valgykla. Valgykloje 
buvo pardavinėjami koldūnai, 
dešros, kopūstai, nealkoholiniai 
gėrimai, tortai ir kiti valgiai.

Broliai ir sesės — jūrų jaunės, j. 
jauniai, ūdrytės ir bebriukai tvarkė 
kavinėje stalus. Vieną kartą mums 
buvo pasiūlyta „tip” (arbatpinigiai), 
bet mes jų skautiškai nepriėmėm.

Paviljone jūrų skautės par
davinėjo savo darbo auskarus, 
magnetus, segtukus, karpinių 
paveiksliukus, medžio drožinius, 
mozaikinius padėklėlius, balionus su 
„Kaziuko mugės” užrašu ir daug 
kitokių muginukų. ?

Antram aukšte buvo „žuvyčių 
žaidimas”, televizija, „Pop corn”, o 
paukštytės pardavinėjo pyragaičius.

Buvo dar vienas įdomus kam
barys „Nindendo”, kuriame vaikai 
daugiausiai praleido laiką.

Mugę atidarė jūrų skaučių Neri
jos tunto sesės: Aleksandra Gražytė, 
Jūratė Jankauskaitė ir keletą 

— neliko nė vieno laimikio. 
Lietuviški valgiai — tai tėvų 
komiteto su V. Vaitkiene ir K. 
Sapočkinu bei jų talkininkėm,- 
kais nuopelnas. Talkino jiems 
sk. vyčiai ir jūrų budžiai. Jie visi 
dirbo nuo 5 v.r., ir jų paruoštais 
skaniais valgiais vaišinosi visi 
mugės svečiai. „Skautų aidą” 
platino s. B. Abromaitienė, o lei
džiamą Lietuvoje — s. St. Kuz
mas. Pastarojo prenumerata 
$35; Tiekimo skyrių tvarkė ps. 
B. Žolpys.

Visi atsisveikino iki kitų 
metų mugės.

M.

jaunesnių sesių.
Sesės ir broliai apsipirko mugėje 

ir smagiai praleido laiką.
Mugė buvo labai įspūdinga. 

Lauksiu kitų metų mugės, tada vėl 
galėsiu susitikti su seniai matytais 
draugais.

_ Jūrų Jaunė Diana Gulbinaitė k

24



Clevelande

Į Dievo Motinos parapijos pa
talpas sekmadienį, kovo 17 d., 
nuo pat ankstyvo ryto rinkosi 
„Neringos” tunto sesės, 
„Pilėnų” tunto broliai.

10 vai. ryto visi organizuotai 
dalyvavo šv. Mišiose. Po 
pamaldų skubėjo į salę vykdyti 
jiems patikėtas pareigas. Salėn 
rinkosi tėvai bei gausūs svečiai. 
Mugėn atvyko LS Seserijos 
Vyriausia skautininke s. Biru
tė Banaitienė iš Bostono ir vieš
nios iš Tėvynės — Lietuvos 
Skaučių Seserijos Vyriausia 
skautininke s. Alina Dvo- 
reckienė ir Seserijos Garbės 
gynėja Koletta Jurskienė. Abi 
viešnios atvyko LSS Seserijos 
kvietimu.

Atvykusias viešnias visi su
tiko džiaugsmingais plojimais, 
o paukštytės — gėlių puokš
tėmis. Su viešniomis mugės 
dalyvius supažindino „Ner
ingos” tunto tuntininkė Kris
tina Liutkutė — Freudenberger. 
Viešnios padėkojo už malonų su
tikimą ir perdavė Lietuvos 
skaučių linkėjimus.

Atidarymui vadovavusi „Ner
ingos” tunto tuntininkė pakvie
tė vs Izabelę Jonaitienę ir visas 
tris viešnias atidaryti Clevelan- 
do skautijos 35-ją mugę. Skau
tų sąjungos ir vietinių pareigū
nų lydimos, publikai plojant, 
viešnios žygiavo durų link. Atri- 
šusios užtvaros skautiškus 
mazgus, atidarė duris į mugę.

Salėje gražiai papuošti rikia
vosi „prekystaliai”: vienoje 
pusėje sesių, kitoje — brolių. 
Svečius traukė gražiai išdėstyti 
įvairūs medžio drožiniai, tau
tiniais motyvais sukurti, 
kruopščiai su meile atlikti. Tai

Clevelando skautai dirba muginukus. Nuotr. V. Bacevičiaus

brolių pasididžiavimas. Buvo 
čia ir spaudos stalas su įvairiais 
skautiškais leidiniais, ženkle
liais, atvirukais, nuotraukomis. 
Ir — ^naujiena filatelistams — 
nauji Lietuvoje išleisti 
lietuviški pašto ženklai. Sesių 
stalai žavėjo puikiais rankdar
biais. Clevelando skautininkės 
geros šeimininkės, tai jos 
mugėn atgabeno lietuviškus sū
rius, velykines „bobutes”, 
Kaziuko saldžiąsias širdeles, 
puikuolius baravykus, o vyr. 
skaučių „Židinys” siūlė skanius 
riestainius. Turėjo čia stalą ir 
svečiai iš Chicagos su puikiais 
tautodailės darbais, lino au
diniais. Svečiai apžiūrinėjo ir 
vieni pasiderėdami, kaip tai 
įprasta mugėse, kiti nesiderė- 
dami, pirko tautodailę, rankdar
bius, skanumynus. O mažieji 
būriavosi prie laimės šulinio, 
kuris netrukus išseko.

Salėje ir svetainėje tvarką 
prižiūrėjo besišypsančios aka- 
demikės.

Mugėje buvo ko ir pasimokyti. 
Sesės demonstravo margučių 
marginimo meną, vs. Iz. 

Jonaitienė mokė verbų pynimą, 
Marytė Puškorienė įuostų au
dimą, o Onutė Šilėnienė rodė 
kaip nupinti šiaudinę skrybėlę.

Vyr. skautės Dainos Tata- 
rūnienės ir skautų tėvų komi
teto dėka mugės lankytojai 
galėjo gardžiuotis skaniais 
lietuviškų gaminių pietumis. O 
sesės Rūtos Nasvytytės rūpesčiu 
suorganizuotas kepinių stalas 
viliojo visus saldumynus mėgs
tančius.

Mugei baigiantis, susirinkta 
pasidžiaugti skautišku laužu, 
sūrį įžiebti buvo pakviestos 
viešnios s. Alina Dvoreckienė ir 
fil. s. Koletta Jurskienė. Jos taip 
pat pravedė kelias naujas skau
tiškas dainas. Po laužo vyko 
loterija — laimingų bilietėlių 
traukimas. Mugė buvo uždaryta 
tradicine „Ateina naktis” ir 
„Lietuva brangi”.

Lankytojai patenkinti skirs
tėsi, o skautai ir skautės grie
bėsi tvarkyti patalpas, kad išei
dami paliktų tik malonius mu
gės prisiminimus
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Al DALIJA

ATGIMIMO 
STOVYKLA

Mano vasaros atostogos buvo 
labai linksmos. įdomiausiai ir 
labiausiai atmintinos, tai praleistos 
skautų stovykloje. Stovykla buvo 
„SOKIL” ukrainiečių stovyklavietė
je, apie 140 km nuo Melbourne. Tai 
buvo Australijos. 8-ji lietuvių skautų 
rajoninė „Atgimimo” stovykla, ją 
ruošė Melbourne „Džiugo” tuntas. 
Ji prasidėjo trečiadienį, sausio 2 ir 
tęsėsi 10 dienų. Pirmos dvi dienos 
buvol labai karštos, buvo virš 30 
laipsnių karščio. Mes vistiek, kiek
vieną dieną turėjome daug 
užsiėmimų ir daug ko išmokom. Pora 
dienų mus mokė, kaip reikia nežūti 
miške. Aš išmokau kaip surasti 
miške šiaurę, kaip sužinoti kuris 
laikas, jeigu neturi laikrodžio, kaip 
surasti ir pasigaminti valgį ir kitų 
dalykų. Mes ir žaidėm ir sportavom ir 
dainavom ir ėjome maudytis į 
maudyklę, kai buvo karštas oras.

Viena naktis man ypatingai 
patiko —' ”70’S disco”. Reikėjo 
apsirengti septyniasdešimtųjų metų 
mados drabužiais. Tą naktį mes 
šokom, ir net muzika buvo iš 70-jų 
metų!

Sekmadienis buvo svečių diena. 
Atvažiavo daug tėvelių, draugų ir 
kitų lietuvių, net iš Lietuvos 
dainininkė Veronika Pavilionienė ir 
aktorius Laimonas Noreika. Jie visi 
apžiūrinėjo stovyklą. Dainininkė 
pamokė mus dainuoti. Dvasios 
vadovas vs. fil. kun. dr. Pranas 

Dauknys atlaikė šv.' Mišias. O mes 
jiems paruošėm vakare ypatingai 
gražų laužą.

Mari patiko iškyla, kuri tęsėsi dvi 
dienas. Mes buvome suskirstyti į 
grupes. Kiekviena grupė gavo po 
žemėlapį ir rodykles kur eiti. Po šios 
iškylos buvome labai išvargę, bet 
nenusiminėm, nes nuvažiavom į 
„Angleses” pajūrį. Oi, kaip man 
patiko! — Oras buvo karštas, o mes 
maudėmės šaltame vandenyje!

Per paskutines dienas išmokau 
siuvinėti, o kiti išmoko dažyti

Ramiojo ' Vandenyno Rajono Los 
Angeles. Palangos tunto skautės,

RVR Los Angeles. Skautai, skautės pas amerikiečius skautus. 1991. 
ir vadovai Tarptautinėje sueigoje įKOl/O 10 d.

kiaušinius, drožti šaukštus, daryti 
„maerame” ir kitokių dalykų. Mes 
net mokėmės apie automobilius ir 
apie „surfing”.

Buvo labai liūdna paskutinį šešta
dienį, kada reikėjo grįžti į namus. 
Buvo liūdna palikti naujus ir senus 
draugus. Buvo liūdna, kad jau 
stovyklos džiaugsmai baigėsi.

Aš jau laukiu kitos stovyklos, kad 
ji bus tokia pat įdomi ir linksma, kaip 
šita „Atgimimo” stovykla buvo.

Prit. skautė Lina Didžytė
Melboumas, Australija

22

26



VADOVŲ,-IŲ LAVINIMO
STOVYKLA

„MIŠKO ŽENKLO” - 
GILWELLIO KURSAI

LSS ir LSB praneša, kad 1991 
metais „Gintaro” vadovių 
mokyklos ir „Ąžuolo” mokyklos 
vadovų,-ių stovykla vyks 
rugpjūčio 17-24 dienomis. 
B.S.A. Camp Resolute, Bolton 
MA, maždaug 15 mylių į pietus 
auo Worcester, MA.

Dalyvauti gali skautės nuo 16 
m. amžiaus, turinčios II-jį 
prityrusių skaučių patyrimo 
laipsnį, vadovaujančios, arba 
turinčios sugebėjimų vadovauti. 
Skautai nuo 17 metų amžiaus, 
I-mo skautų arba Il-ro 
prityrusių skautų patyrimo 
laipsnio, vadovai arba turintie
ji sugebėjimų vadovauti. 
Išimtinais atvejais, tun- 
tininkams rekomenduojant ir 
skyrių vadovams patvirtinus, 
gali būti ir vieneriais metais 
jaunesni.

Registracijos lapai su 
mokesčiu prisiunčiami „GVM” 
ir „AVM” vadovams iki ge
gužės mėn. 1 dienos. Mo
kestis — 100 (JAV) dolerių. 

prašomi siųsti pašto perlaidas 
(Money order). Registracija 
siunčiama: 2 Jackson Circle, 
Ocean, N.J. 07712-3209. Tel. 
908-922-1296.

Transportu stovyklon ir atgal 
— pasirūpina vienetai.

Stovykla bus užskaitoma tik 
dalyvavusiems nuo pradžios iki 
pat galo. Pavėluoti atvykimai ir 
ankstyvus išvykimai nebus lei
džiami. Transportą galima iš 
anksto suplanuoti atitinkamai. 
Negalintieji pilnai dalyvauti, 
neturėtų iš viso vykti.

Atlanto rajono skautų ir 
skaučių stovykla vyks rugpjūčio 
17-25 dienomis toje pat 
stovyklavietėje, bet mes jų pro
gramoje nedalyvaujame. Pasi
baigus „GVM” ir „AVM”, no
rintieji galės dalyvauti stovyklo
je ir pasilikti joje iki sekma
dienio.

Budėkime!
vs fil Gilanda Matonienė
„Gintaro” mokyklos vedėja

vs fil. Kazys Matonis

„Miško ženklo” Gilvellio kur
sai „Ne 111-111” šiais metais 
vyks rugpjūčio 17-24 dienomis, 
kartu su amerikiečių Fairfield 
County Council, B.S.A. Vieta — 
Camp POMPERAUG, Union, 
Connecticut, netoli Sturbridge 
miestelio. Kursams vadovaus 
Richard E. Odeli.

Lietuvių Skautų sąjunga kur
suose žada dalyvauti su dviem 
lietuvių skiltimis ir lietuviais 
vadovais. Skiltyse bus kalbama 
lietuviškai ir užsiėmimai pra
vedami lietuvių kalba.

Pilnas kursų mokestis — 150 
dol. asmeniui. Registracija 100 
dol.

Reikalavimai kursantams;
a. Turi būti baigę „Ąžuolo”- 

„Gintaro” vadovų,-ių mokyklą, 
draugininkų kursus, dalyvavę 
tuntininkų konferencijoje, arba 
aktyvūs vadovai,-ės.

b. Bent 21 metų-amžiaus.
c. Turį paskautininko, skauti

ninko, ar vyr. skautininko 
laipsnį.

Skautai ir skautės iš Kanados „Ąžuolo” mokyklos vedėjas

Lietuvos Skaučių Seserijos Vyriausia skautininke s. Alina Dvoreckienė, Chicagos skautų ir 
skaučių sueigoje kovo 23 d. Jaunimo centre inspektuoja vienetus, lydima sueigos komendantės 
jps Aleksandros Gražytės. Nuotr. j Tamulaičio
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SKAUTU AIDAS 9
4613 W. 106th Place
Oak Lawn, IL 60453

- Ponios iš moterų draugijos renka 
fantus loterijai...
- Greit atnešk anūko trimitą,kuriuo 

jis treniruojasi stovykloje žadinti 
skautus.

- Kad jums nereikėtu lipti 
pacientas pats atkeliauja

į viršų, Piešiniai ir žodžiai
v.s. fii. Aleksandro Jakšto

Židinietis Kaziuko 
mugėje nusipirko 
medinį puodą ir 
pasėjo salotas

Rezultatų nereikėjo 
ilgai laukti.

Pas stovyklos gydytoją — Broli 
daktare, įstatykite man du dantis. 
Tik ką išmušiau.

— Nagi, parodyk kur?
- — Miške, šokdamas per rąstą.

Skiltyje — Skiltininkas klausia į 
sueigą atėjusio skauto Kerėplos: 

& — Ar iš visos skilties tiktai vienas 
atėjai?

— Ne, broli skiltininke, nevienas: 
su skaudančiu dantim.
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