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Linkiu sėkmės ir nepavargti.

O. Siliūnienė (Mamunėlė)

Labas sese Albina!
Dėkoju Jums ir dėdei už užsakytą ir 
siunčiamaą “Skautų Aidą”. Man jis labai 
patinka. Aš jį su malonumu skaitau. Aš 
mokinuosi šeštoje klasėje. Sekasi 
neblogai. Mėgstu skaityti knygas. Taip 
pat turiu brolį. Jis mokosi ketvirtoje 
klasėje.

Turiu šuniuką Rūkį ir akvarinių 
žuvyčių. Lankysiu akvariuminių žuvyčių 
klubą.

Viso geriausio k Donatas
Lietuva

Miela sese Albina,
Miela ir gerb. Sese Albina. Ačiū ir 

dar kartą ačiū, kad sudarote man
galimybę, siųsdama „Skautų aidą“ 
susipažinti su visomis žiniomis, kai 
kur — susimąstyti, kai kur —
pasijuokti, kai kur pasimokyti.

Vilnius
92.01.11

Ačiū! s Ąjjna
LSSeserijos 

vyriausia skautininke
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Skubame gyvenimo greitkeliais, 
stumiami skriejančių dienų srovės, 
abejingai stebime televizijoje ir 
spaudoje pasaulinius įvykius kaip 
nuotykių filmą, tačiau paskutiniųjų 
mėnesių įvykiai Lietuvoje sukrėtė 
visas lietuvių gentkartes plačiame 
pasaulyje. Virpa širdys, sekant 
vykstančius pasikeitimus.

Jau daugelį metų minime tarp
tautinę skautų susimąstymo dieną, 
kuri šiandieną mumyse jau kelia 
naujus jausmus ir stato kitus 
reikalavimus. Tų jausmų at
sinaujinime glūdi mūsų stiprybė.

Susimąstykime. Mylėkime savo 
seses ir brolius ne žodžiais, bet 
veiksmais. Gilinkime tarnybos 
tėvynei sąvoką. Lietuvos skautija 
laukia ne vien uniformų ar įstatų 
knygelių, bet gyvo pavyzdžio ir 
seseriškos bei broliškos meilės, kuri, 
jei nuoširdi, spinduliuoja į aplinką. 
Tarptautinio susimąstymo diena 
tepaskatina mus susikoncentruoti į 
tikrą ir gilų vertybių puoselėjimą 
mūsų dvasioje, kad būtume 
pakankamai stiprūs ir turtingi tomis 
vertybėmis pasidalinti su sesėmis ir 
broliais Lietuvoje.

(Ištrauka iš 
s. A. M. Balašaitienės 

straipsnio)

Skautybės kūrėjas lordas Robert Baden Powell ir jo žmona Olave, buvusi 
pasaulio skaučių šefė. Abu yra gimę vasario 22 d. Pagerbiant skautybės 
kūrėją, vasario 22-toji skautų ir skaučių visame pasaulyje švenčiama kaip 
tarptautinės draugystės, arba Susimąstymo diena.
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IS LIETUVOS

Lietuvos Aukščiausiosios
Tarybos 1991 m. rugs. 4 d. 
priimtas Lietuvos Vyčio 
herbas

KĄ IŠGYVENAU 1991 M. NAKTĮ IŠ 
SAUSIO 12 —OSIOS Į 13—ĄJĄ?

1992 m. sausio 4 d. Pietų krašte 
Marijampolės Šv. Mykolo Arkangelo 
Prokatedroje šventinama palaimin
tojo Jurgio Matulaičio skautų 
draugovės vėliava. Skautai rimti, 
susikaupę, tvirtai pasiryžę gerbti šią 
vėliavą. Tai ne išimtinas atvejis. Ne 
pirmą kartą šventinama skautų 
vėliava.

Bet. . . šventinė sueiga, kurioje 
dalyvavo beveik visi Pietų krašto 
skautai, man paliko puikų, malonų 
įspūdį. Tai — tikrai skautiška sueiga, 
pilna to žodžio prasme.

Suliepsnojo simbolinis skautiškas 
laužas. Juokas, dainos, žaidimai, 
šokiai. Galėtų visi pavydėti. 
Dalyvavo ir svečių. Tokios sueigos 
laukiau, laukiau nuo pat mūsų 
a gimimo. Ir. . . sulaukiau, Lietuvoje 
šRautijd tvirtėja, žygiuodama 
tiesesnių ir šviesesniu keliu.

iKbkibs puikios 'sesės, kokie 
puikūs broliai: Linksmi, šmaikštūs,

1991 m. sausio 13-osios naktis. Užėmė Lietuvos te
leviziją. Mama pravirko. Šokau iš lovos ir 
puoliau prie mamos. Pradėjau klausinėti, kas 
atsitiko. Mama pasakė, jog užėmė televiziją. 
Labai išsigandau. Galvojau: „Negi nebeturėsim 
savo televizijos?“ Su mama sėdėjom ir drėbė jom. 
Laikas slinko lėtai. Mama vis verkė. Aš taip 
pat nesulaikiau ašarų.
Naktis buvo baisi, be miego. Visą dieną nega
lėjau atsipeikėti. „Nejaugi tikrai ten šaudė?". 
Netikėjau. Ėjau Į bažnyčią, meldžiausi. Sekma
dienis praėjo ramiai. Tačiau toliau sekė pirma
dienis, antradienis... Visa laimė, jog tomis dieno
mis nieko neatsitiko. .Visą savaitę buvo Gedulo 
dienos.

Šie įvykiai man priminė M.K. Čiurlionio 
paveikslą „Karalių pasaka". Tie karaliai laikė 
mažytę Lietuvą. Taip, ji tikrai mažytė, tačiau 
ji savo didvyriais didelė. Žmonės guldė galvas, 
kad Lietuvai būtų geriau. Jie neišsigando tų 
žmogžudžių su automatais, tankų. Tie blogi žmo
nės iš mūsų gali atimti viską, tačiau jie iš mūsų 
niekada neišraus laisvės troškimo!

Goda Bružaitė, 8 kl., X vid.

tvarkingi, paslaugūs. Kur reikia rimti, 
susikaupę.

Džiaugėsi sesės, džiaugėsi 
broliai. Džiaugėmės ir mes — 
vyresnieji.

Dek, Gabijos ugnie! Mes tar
nausime Dievui, Tėvynei, Artimui!

s. Alina Dvoreckienė 
Lietuvos Skautų Seserijos 

vyriausia skautininke

Vilnius 92.01.11
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WXETAIASAN'AVIČiūtE! aW,-

NIEKADA MUMS 
TŲ DATŲ 

PAMIRŠT 
NEVALIA!

Vienas Lietuvos poetas parašė 
prasmingą eilėraštį,, kuriame sako, 

kad lietuviui yra trys šventos vietos: 
Lietuva — tėvų ir protėvių žemė, 
Sibiras, kuriame lietuviai kaliniai ir 
tremtiniai nekaltai baudžiami mirė,, 
savo kančia pašvęsdami tą atšiaurų 
kraštą, ir Čikagą — lietuvių išeivijos 
sostinė, kur plaka dosni širdis 
tėvynei.

Taip pat yra lietuviui ir trys 
šventos datos:

VASARIO lotoji 1918 m. — 
pirmasis Nepriklausomybės 
atkūrimas

Kovo 11-toji 1990 m. — antrasis 
Nepriklausomybės atkūrimas

Sausio 13-toji, 1991 m. — 
Kruvinasis Sekmadienis, 
kada Lietuvos žmonės parodė 
pasauliui, kad . , , DAINA 
NESUŠAUDOMA, kad LAISVĖ 
TANKAIS NESUTRAIŠKOMA!

Niekada, niekada, niekada 
Mums tų datų pamiršt nevalia! 
Įrašykim tuos skaičius širdin 
Ir su Lietuva mes — ateitin!

Apįuoskim Lietuvą rankomis ir 
širdimis, kaip savo piešiniais rodo 
Lietuvos vaikai, ir ji visada bus 
LAISVA!

A. Kaušpėdas

TRISPALVĖ

Geltona spalva - 
Tai saulė.

Žalia spalva -
Tai laukai.

Raudona spalva - 
Tai kraujas.

Kartu -
Visa LIETUVA!

A. Petrauskas 
V kl. mokinys 
Klaipėda
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OP E L V K (D S
VELYKOS MŪSŲ 

SENOVĖJE
Kristaus prisikėlimo šventė — 

Velykos yra viena iš seniausių 
Bažnyčios švenčių. Išeivijoje lietuviai 
stengiasi jose palaikyti savas tradici
jas, kurios laikui bėgant vis labiau 
pasimiršta ir daugiau sutampa su 

gyvenamojo krašto papročiais.
Dabar, pagyvėjus ryšiams su 

Tauta, paaštrėjo noras ieškoti savo 
šaknų Lietuvoje, pradėta labiau 
domėtis sava geneologija ir kilme.

Šalia „savo kiemo“ pažinimo 
įdomu ir net būtina pažvelgti j 
senovės Lietuvos dvasinę kultūrą, j 
liaudies papročius, įpročius, apeigas 
ir pan.

Praūžė skautiškosios Kaziuko 
mugės, baigėsi Užgavėnės, 
Kanapinis nugalėjo Lašininį, 
paskelbęs Gavėnią — 
keturiasdešimties dienų pasninką iki 
Velykų.

Lietuvių papročiuose Gavėnioje 
valgyti mėsą ir gerti pieną buvo didelė 
nuodėmė. Žmonės . maitinosi silke, 
žuvimi, kanapių ir sėmenų aliejumi, 
avižų kisieliais, šustiniais (avižinių 
miltų košėmis), bulvėmis, raugintais 
kopūstais, burokais ir kt. Kai kur 
gamindavo specialų patiekalą 
,,cypalę“, dvi silkės galvos 
iškepamos anglyse, paskui 
sutrupinamos dubenėlyje kartu su 
keliomis nuluptomis bulvėmis, 
įpjaustoma svogūnų ir viskas užp
ilama burokų rašalu (mirkalu, 
kuriame rauginami raudonieji 
burokėliai); valgoma su virtomis 
bulvėmis. (Atsiminkime, kad anais 
laikais šviežių daržovių ir vaisių 
žiemą nebuvo, niekas jų 
neatveždavo iš šiltų kraštų).

Dabar mums, n^besilaiRantiems 
griežtojo pasninko, ano meto beveik 
badavimas atrodo net juokingas. Vis 
dėlto jis pratino žmones prie 
susilaikymo nuo skanėstų, 
susivaldymo, dvasinio susitram- 
dymo. Visa tai palaikė žmonių 
moralę ir dorovę.

Užgavėnių ir Gavėnios papročių 
Lietuvos etnografai jau daug yra 
surinkę. Jie rodo kokios išmoningos 
ir spalvingos buvo mūsų senolių 
tradicijos.

Su Velykų šventėmis seniau 
siejosi pusiau religinės, pusiau 
pagoniškos kilmės papročiai.

VERBŲ 
SEKMADIENIS

Velykų švenčių ciklas 
prasidėdavo Verbų sekmadieniu 
(savaite prieš Velykas). Vienur 

ankstį rytą tėvas prikeldavo vaikus, 
paplakdamas juos verba, nes tai 
suteiks jiems sveikatos, grožio ir 

laimės. Plakdamas jis sakydavo: „Ne 
aš mušu, verba muša, tolei muš, kol 
suluš. Po savaitės viena diena tegul 

linksmina kiekvieną. Linkiu tau 
sveikam būt! Ar žadi velykaitį?“

Kitur plakdavo tėvai vaikus, 
vaikai tėvus, senelius, vyras žmoną, 
žmona vyrą ir pan. Kiekvienas 
stengėsi anksčiau atsikelti, suduoti 
verba ir išbėgti į kitus namus. Kas 
pirmas išplaks, tas sutiks laimę.

Plakė jie vieni kitus verbomis, kad 
būtų švarūs, sveiki, nusivalytų nuo 
visokių blogybių, pasidarytų geresni. 
Paaugliai ir vaikai už išplakimą 
kituose namuose gaudavo dovanų 
margučių.

Išeivijoje jau baigiama pamiršti 
kas yra tikroji verba, sutapatindami

ją su Vilniaus krašto Kaziuko mugės 
verba. Iš tikrųjų verba yra puokštė iš 
kadagio, žilvyčio, blindės (lankstaus 
gluosnio) ar išsprogusio beržo 
šakelių. Atsiminkime, kad Verbų 
sekmadienis yra ’’Palm sunday”, kad 
šioji diena siekia apaštalų laikus, 
gyvenusius krašte, kur auga palmės. 
Šaltesnio klimato Lietuvoje palmės 
neauga, todėl žmonės jas pakeitė 
verbomis.

Senovėje buvo garbinami 
medžiai, anksčiau už kitus pavasarį 
rodę pirmosios gyvybės ženklus. Jie 
turėję magišką galią, pvz. blindė 
moteriškosios lyties, o žilvytis — 
vyriškosios (abu tam tikros rūšies 
gluosniai). Juose, kaip žmonės tikė
jo, buvo susikaupusi gyvybės, 
augimo ir vaisingumo jėga. Tokią pat 
magišką galią turėjo visada žalias 
kadagys.

Pašventintą bažnyčioje verbą 
žmonės laikydavo visus metus. Ja 
parūkydavo audros debesis, kurie 
nuo to išsisklaidydavę. Rūkė ir 
gyvulius, pirmą kartą po žiemos 
išleisdami į ganyklą, rūkydavo mirš-
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tantį ligonį, trobas ir kt. — baidė 
piktas dvasias. Žemaičiai sakydavo, 
kad kas Verbose nueina į bažnyčią 
be verbos, tam velnias įkišąs į ranką 
savo uodegą palaikyti.

Laikas tarp Verbų sekmadienio 
iki pirmo sekmadienio po Velykų 
(Atvelykio) buvo laikomas pilnu 
paslapčių. Žmonės laikėsi įvairių 
draudimų, būrė, atlikinėjo magiškus 
veiksmus, apsaugojančius nuo 
visokių nelaimių ir piktųjų dvasių.

DIDYSIS KETVIRTADIENIS

Didįjį ketvirtadienį žmonės valėsi 
namus, prausėsi, vanojosi pirtyse. 
Sergantieji odos ir kitomis ligomis 
prieš saulės užtekėjimą maudėsi 
upėse, ežeruose ar šaltiniuose, 
manydami, kad magiška gydomoji 
vandens galia juos pagydys ir visus 
metus jie būsią sveiki.

Moterys iki Velykų neverpė, 
slėpė ratelius ir verpstes, kad jų 
niekas nepamatytų, nes ariant 
jaučiams seilės varvėsiančios.

DIDYSIS PENKTADIENIS

Didysis penktadienis buvo 
laikomas nepaprasta diena: tą dieną 
raganos siaučiančios, dainuojančios, 
prieš vėją plaukus šukuojančios, 
šūkaujančios. Kai kur žmonės 
užsirišę akis daužydavo puodus. Jei 
puodas iškart suduždavo — tas 
žmogus būsiąs laimingas. Kiti 
nešdavo į lauką miltinės košės, 
įkrėsdavo jos į duobelę, tikėdamiesi 
gero derliaus ir duonos.

Buvo tikima, kad D. ketvirtadienį 
ir D. penktadienį vėlės išeinančios iš 
skaistyklos ir vaikščiojančios po 
pasaulį, todėl negalima blogai kalbėti 
apie mirusius.

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS

D. šeštadienį šventinama ugnis ir 
vanduo. Senovėje ugnį įžiebdavo 
trindami sausas skalas (balanas). 
Tada namuose užgesindavo ugnį ir 
įžiebdavo naują — pavasario. Šven
tos ugnies į bažnyčią sujodavo visos 

parapijos berneliai, subėgdavo 
piemenys su pintimis (ant medžių 
kamienų augančiu grybu), kem
pinėmis ir kt. Kiekvienas stengdavosi 
ugnį pasiimti pirmasis, tikint, kad jis 
greičiau už kitus nudirbsiąs laukų 
darbus. Nešdavo namo ir pašven
tintą vandenį, kuriuo Velykų rytą 
apšlaksto visus namų kampus ir, 
gyvulius. Taip pat tą vandenį geria 
nuo ligų, juo plaunasi.

Ugnis ir vanduo buvo laikomi 
visokio nusivalymo simboliais, jais 
žmonės varė iš namų piktąsias 
dvasias ir visokias blogybes. 
Priešvelykinis šeštadienis senovėje 
buvo ypatingas. Tą dieną žmonės 
rimtai nusiteikdavo, laikydavosi 
visokiausių magišką prasmę turinčių 
draudimų, saugančių nuo nesėkmių, 
nešančių laimę, sveikatą, gerą derlių 
ir pan. Buvo tikima, kad tą dieną 
klaidžiojančios mirusiųjų vėlės, todėl 
po vakarienės palikdavo joms ant 
ętajo maisto.

VELYKOS
Velykų sekmadienį, saulei 

tekant, bažnyčioje vyksta 
prisikėlimo apeigos. Seniau šven

toriuje mušdavo būgnus ir 
šaudydavo — baidydavo piktas 

dvasias. Po prisikėlimo einant aplink 
bažnyčią reikėjo sukalbėti 9 poterius 
į Šv. Antaną ir prieš tariant „amen“ 
dar pasakyti: „Kad nematyčiau savo 

akimi lauku lekiančių ir žeme 
šliaužiančių“, tada per visus metus 
nesutiks vilko ar gyvatės. Dar XIX a. 

vaikinai veidą užsidengę juoda 
kauke, užsikišę už juostos negyvą 

juodvarnį ar varną, prisikabinę arklio . 
kaukuolę ir butelį lakstė, vartaliojosi Į 
po šventorių ir miestelį, gainiojo ir 

tepliojo žmones. Jie vaizdavo 
nugalėtą velnią per Kristaus 

prisikėlimą, vaikė žiemos dvasias ir 
skelbė pavasario prisikėlimą.

Po pamaldų pasiėmę šventintus 
valgius, visi skuba namo — kas 
pirmas parvažiuos, tas pirmas 
nudirbs tais metais darbus. Būdavo 

tikros lenktynės važiuojant arkliais 
namo: apsiversdavo, sugriūdavo 
vežimai ir dažnas vietoj pirmutinio 
parvažiuodavo paskutinis.

Daug kur Lietuvoj ankstį rytą 
žmonės apvažiuodavo aplink savo 
laukus, kad javai geriau augtų. Kitur 
pirmą Velykų dieną šeimininkė su 
alaus ąsočiu apeidavo aplink trobas. 
Viduje;esantis šeimininkas tris sykius 
klausdavo: „Kas čia eina?“. Ji at
sakydavo „Ponas Dievas“. 
Paklausta ką jis nešąs, šeimininkė 
atsakydavo: „Geras dienas“. Visi 
tikėjo, kad šie žodžiai išsipildys.

Po ilgos Gavėnios atsigavėjimas 
prasidėdavo kiaušiniais. Visi valgo po 
dalį to paties kiaušinio. Velykų stalas 
buvo papuoštas žalumynais 
(šarkakojais, bruknių lapais ir kt.) ir 
apkrautas margučiais, pyragais, 
sūriais, kiaulės galva arba paršeliu. 
Pastatydavo indelį sudaigintų avižų, 
simbolizuojančių gerą javų dygimą. 
Margučiai simbolizavo gamtos 
prisikėlimą, gyvybės atsiradimą, 
gyvenimo atsinaujinimą ir t.t. Buvo 
tikima, kad kiaušinis galįs suimti į 
save žmonių bei gyvulių ligas, 
nukreipti „blogas akis“, nuvalyti 
nešvarumus moraline prasme. 
Senovėje margutis turėjęs daug 
magiškos galios.

Atsigavėję žmonės eidavo 
miegoti, nes daugelis pernakt 
budėdavo bažnyčioje. Tą dieną 
nevaikščiodavo į svečius, jokių darbų 
nedirbdavo, net plaukų 
nešukuodavo. Popiet pradėdavo 
vaikščioti velykaudami vaikai, tačiau 
tikrasis velykavimas vykdavo antrą 
Velykų dieną.

VELYKŲ
ANTROJI DIENA

Šią dieną vaikai eidavo velykauti 
arba kiaušiniauti. Atėję kiaušinio, 

laikydavo rankos smilių įkišę į burną.
Tai buvo ženklas, kad jie prašo 

kiaušinio. Šeimininkės jiems visada 
duodavo margutį, nes buvo tikima,
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kad jei neduosi, tai vištos mažai 
dėsiančios. Kiaušiniautojai sakydavo 

eilėraščius arba kalbas. Pvz. „Aš 
mažas vaikelis, kaip pupų žakelis, 

prie tvoros priraišytas, ožkų apkram
tytas“ . . . Kiaušiniauti eidavo ir 

suaugę vaikinai. Būrys jų traukdavo 
per kaimą, užeidami į tuos namus,

kur buvo merginų. Jeigu jos 
neturėdavo kiaušinių, tą bernai 

sodindavo į vištos gūžtą ir liepdavo 
tupėti, kol ji „padėsianti“ kiaušinį.

Su velykavimu buvo susijęs ir 
lalavimo paprotys, žiloje senovėje 
turėjęs apeiginę prasmę. Susibur
davo jauni vyrai, kartais ir merginos, 
pasiimdavo barškučius, klegučius ir 
kitokius muzikos instrumentus ir 
užsukdami į kiekvienus namus, 
laimindavo apeiginėmis giesmėmis, 
specialiomis kalbomis bei 
sveikinimais. Lalauninkai greičiausiai 
buvo pavasario švenčių apeigų 
atlikėjai (žyniai), kurie savo linkė
jimais užkalbinėjo derlių. Jų žodžiai 
turėję magišką galią. Pvz.:

Bus grūdų aruodai,
Bus mėselės puodai, 
Bus galvijams šieno, 
Bus žmoneliams pieno, 
Bus berneliams riešutų, 
Bus kiaulelėms branduolių, 
Bus vaikeliams žirnelių, 
Bus avelėms ankštelių, 
Bus mergelėms puodelių, 
Bus arkleliams žirnojų, 
Bus seselėms prijuostėlių, 
O ožkelei lazdelių.

Po to lalauninkai prašydavo dovanų, 
svarbiausia — margučių.

Ateidavo lalautojai ir vakare, 
žadindavo šeimininką ir klausdavo, 
ar jis leis „laluoti“. Šeimininkas 
atidaręs langą, išklauso jų lalavimą:

laibas vakars, pon gaspador! — Ei 
lalo.
Labas vakars, pon gaspador!
Ar jau miegi saldų miegą? — Ei lalo. 
Išsi dink, pasijudink! — Ei lalo. 
Ar tu duosi mums laluoti? — Ei lalo. 
Atsikėlė gaspadorius, — ei lalo.
O ir langą atsidarė, — eflalo. 
Lalauninkai, mieli broliai, — ei lalo. 

Lalauninkų sunkus kelias, — ei lalo, 
Tamsią "naktį reik bandyti, — ei lalo, 
Juodą purvą reik braidyti, — ei lalo. 
Lalauninkų šlėktas pelnas, — ei lalo. 
Lalauninkai meldžia poną, — ei lalo, 
Auksinėlį į delmoną, — ei lalo, 
Šeštokėlį į smuikelį, — ei lalo.
Tavo dvare buliai baubia, — ei lalo,

Lalauninkai būdavo pavaišinami 
ir apdovanojami margučiais.

Taip pat ši diena yra linksmybės ir 
pramogų diena. Jaunimas supasi 
sūpuoklėse, kad linai geriau derėtų. 
Supantis dainuojama supuoklines 
dainas, kurios dažnai būna 
žaismingos ir humoristinės.

Supkit mane, supėjėliai, supėjėliai, 
O ką duočiau supėjėliams, supėjėliams? 
Vištelė kiaušinio nepadėjo, nepadėjo, 
Motulė sūrelio nesuslėgė, nesuslėgė, 
Tėvelis alučio nepadarė, nepadarė, 
U tatai

Sup-----kit, mes___ kit ma____ ne Jau_____ na,
kad už------- vys____ čiau aukš----- tą kai____ ną.

t9 =t¥= —x----fi—- ... p ... .... a

—--- d!

Buvo paprotys ir laistytis 
vandeniu. Anksti atsikėlusieji laistė 

vandeniu tebegulinčius. Kartais 
ištraukdavo iš patalo ir nešdavo į 

upelį maudyti.

VELYKŲ TREČIOJI IR KETVIR
TOJI DIENA

Trečioji diena buvo žaidimų ir 
linksmybių diena, o ketvirtoji — ledų 

Tavo stone’ žirgai žvengia, — ei lalo, 
Povai laksto, plunksnas barsto, — ei 
lalo.
Tavo lauke, Dievui dėkui, — ei lalo, 
Kur užarta, te juoduoja, — ei lalo, 
Kur akėta, te lyguoja, — ei lalo, 
Kur užsėta, te žaliuoja, — ei lalo.

arba:

diena. Tą dieną nieko nedirbo, kad 
ledai javų neišmuštų. Ypač buvo 
draudžiama judinti žemę ariant, 

akėjant ar kuolą smeigiant. Kaimynai 
saugojo vieni kitus, kad kuris nors iš 

jų nenusižengtų ir visam kaimui 
neužtrauktų nelaimės.
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MARGUČIAI

Pavasarį, kai atgimsta gamta, 
kiaušiniui buvo priskiriama 

nepaprasta magiška jėga. Todėl 
mūsų krašto žemdirbiai juos nešiojo 
po laukus, aukojo derliaus dievams 

bei mirusiems šeimos nariams.
Margučiai buvo dažomi ne tiek dėl 

grožio, kiek suteikiant tam sim
bolinę, maginę prasmę. Margučius 
dovanodavo vieni kitiems, linkėdami 
sveikatos, laimės, džiaugsmo.

Daug magijos ir burtų siejosi su 
margučiu. O dabartinis jau vaikų 
žaidimas — margučių ridinėjimas 
taip pat anksčiau turėjo savo 
prasmę: apeiginis kiaušinis, susilietęs 
su žeme, turėjęs atnešti jai 
gyvybingumą.

Margučių ornamentai turėjo irgi 
maginę bei simbolinę reikšmę. Jų 
raštai simbolizavo pavasarį, turėjo 
skatinti augalijos gimimą, augimą, 
klestėjimą, gerą javų derlių, gyvulių 
sėkmę ir žmogaus sveikatą.

VELYKĖ

Buvo tikima, kad Velykų naktį 
vaikščiojanti kažkokia įasmeninta 

moteriškos lyties antgamtinė būtybė, 
dovanojanti geriems vaikams 
margučius. Ji eidavo žaliomis 

šakelėmis apsikaišiusi, su gluosnio 
šaka. Įvairiose Lietuvos vietose ji 

buvo įvairiai vadinama: Raseinių 
apylinkėse — Karabija, 

aukštaičiuose Velyke, kitur Velykų 
bobute, Velykų boba.

Ji kartais atnešdavo ir iš tešlos 
iškeptą gaidžiuką, zuikutį ar kt. 
Vaikai stengdavosi atsikelti anksti, 
kad pamatytų Velykę, deja, vis 
pavėluodavo. . . Jos dovanoti 
margučiai buvo labai saugomi, kad 
nesudužtų, tik Atvelyky su motina 
daužydavo tokios pat spalvos 

. margučiais..

VELYKŲ PRASMĖ SENOVĖJE

Velykos žiloje senovėje buvo 
pavasario žemdirbių šventė, per 

kurią žmonės siekė magija, burtais, 
maldomis paskatinti greitai sužaliuoti 
ir pražysti augalus ir duoti gerą 
derlių.

Sudarė jvs D. S.

Panaudota literatūra:

Lietuvių enciklopedija (Boston) VII ir 
XXXIII t.
P. Dundulienės Lietuvių Etnografija 
(Vilnius 1982)
Lietuvių tautosakos apybraiža 
(Vilnius 1963)
J. Čiurlionytė: Lietuvių liaudies dainų 
melodikos bruožai (Vilnius 1969)
J. Čiurlionytė: Lietuvių liaudies 
dainos (Vilnius 1955)

sugrįžk, pavasarėli

Dundėk, griaustini, du du du, 
Pabusk, upeli, po ledu. 
Sugrįžk, pavąsarėli.
Purienos skleiskit taureles, 
Linksmai užtraukit daineles, 
Strazdai ir vyturėliai!

Liūliuokit, lankos, nuo gėlių, 
Pagrok, žiogeli, sparneliu, 
Bitele, lėk į puotą: 
Jau nėr medučio aviliuos, 
Žaliuos pavasario šiluos 
Dūzgėki vėl ratuota!

Kvepėkit, girios, lyg rudens, 
Ir kilkit dirvoj iš želmens, 
Javų laukai auksiniai, 
O tarp marguojančių laukų 
Lelijos žiedo puikumu 
Žydėk, laisva Tėvyne!
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GAMTOS NUOTYKI! All
KONGRESE

Pasaulio,
lietuvių jaunimo Vll-ajame 
kongrese Pietų Amerikoje per 

Kalėdų ir Naujųjų Metų atostogas iš 
šaltesnių kraštų atvykę turėjo progos 
susipažinti su Argentinos, Brazilijos 
ir Urugvajaus gamta. Nors daug laiko 
skirta posėdžiams, pasitarimams ir 
kt., laisvos valandėlės ir „Lituanikos“ 
stovyklavietėje (prie Sao Paulo) buvo 

galimybių su augalais ir gyvūnija 
susipažinti. Buvo ir juokingų įvykių!

MIRŠTAMAS AUGALAS. Kai 
kurie žmonės tiek domisi gamta, kad 
ragauja visas uogas, lapus, vaisius — 
net ir dar nepažįstamoje gamtoje. 
„Lituanikoje“ auga labai gražūs 
dideliais lapais vijokliai, kurių žiedas 
maždaug storo banano pavidalo, 
apelsininės spalvos — su juodais 
taškučiais, labai saldžiai kvepia. 
Aišku, tokį saldų žiedo vaisių reikia 
palaižyti — paragauti. Saldus, 
kvapus, tiesiog labai malonu. Bet 
staiga — visa burna ir liežuvis 
apmiršta, nieko nejaučia, lyg gydyto
jo adatos apmarintas. Pasirodo, kad 
tie juodi taškučiai yra sėklytės, 
kurios numarina vabalus, juos 
paralyžuoja. Vabalai tada įkrenta į 
lapų taurelę, o augalas paskui vabalą 
suvirškina (tai reiškia, suvalgo). 
Gerai, kad mūsų ragautojas buvo 
didelis žmogus ir į augalo taurelę 
neįkrito. (Po kelių valandų vėl atgavo 
burnoje skonį).

POSĖDŽIAVO KARVĖS 
Stovykloje be 200 ir daugiau jaunimo 
iš 13 šalių stovyklavo ir karvutės, 
ku’’r'S ištisus metus „Lituanikos“ 
laukuose laisvai ganosi. Kongresui 
Brazilijos jaunimas pastatė didžiulę 
cirko palapinę, kad visi kongresantai 
galėtų posėdžiauti, klausytis 
pokalbių ir vakarines programas r 

rengti, jeigu staiga pradėtų lyti. 
Pirmąjį rytą visi suėjo pašnekesiui ir 
pačioje iškilmingiausioje vietoje, kur 
turi sėdėti kalbėtojai ir prezidiumas, 
karvutės paliko savo „blynus“. 
Stovyklos vadovybei nelabai 
malonu, nes taip rūpestingai stengėsi 
viską tinkamai paruošti. Padėtį išg
elbėjo du vyrukai iš švaros ir tvarkos 
būrelio. Vienas užsidėjo nosinę, kaip 
filmuose bankų plėšikai, o antras — 
povandeninę kaukę ir ant kojų varlės 
letenas. Abu atėjo, kastuvais surinko 
„blynus“ ir maiše išnešė iš palapinės. 
Visi prapliupo juoktis ir gelbėtojams 
ploti. Nesmagus įvykis smagiai 
pasibaigė. Tą pačią dieną palapinė iš 
ganyklos pusės buvo spygliuota viela 
atitverta, nes cirko palapinė skirta ne 
karvėms. (Čia kai kurie Kanados 
Romuvos stovyklautojai prisiminė 
juoką, nes cirko palapinė stovėjo 
netoli „Lituanikos“ koplyčios: Kodėl 
karvės norėjo eiti į bažnyčią? — Nes 
jos nori melžtis).

VORAI IR UNGURIAI. Per 
šeštąjį kongresą Australijoje, vietiniai 
įspėjo kongresantus, kad toje 
apylinkėje šiaurės Sydnėjuje yra 
nuodingų vorų — ir kad reikia 
apsidairyti, nesėsti kur nors neap
sidairius, iškratyti rytą atsikėlus 
batus ir t.t. Žinoma, Brazilijoje irgi 
karštas klimatas, o stovyklavietėje 
stovyklauja visokie gamtos gyvūnai. 
Bet septintajame kongrese niekas 
daug apie nuodingus vorus arba 
gyvates nekalbėjo. Vieną rytą 
pasišaukė Brazilijos gamtos žinovą, 
nes (toiletų) patogumų laikinajame 
pastate matė kelis vorus ir norėjo 
žinoti, ar jie pavojingi. Ir štai viename 
patogumų skyrelyje tupi trys dideli 
vorai, vienas net ant popieriaus 
ritinėlio. Pamatę už save daug

didesnius žmones, vorai pro plyšius 
grindyse dingo. Ir daugiau niekas 
nieko nesakė, o paskutinę dieną 
viena skautė visai ramiai prasitarė: 
„Ten vis būdavo nuodingų vorų, ar 
ne?“ O apie gyvates daug kalbų 
nebuvo, nes aukštos žolės prūdo 
pakraštyje buvo nukirstos, jos 
neturėjo kur slapstytis ir nuo žmonių 
(kaip ir vorai) bėgo. Be to, kai buvo 
kalbama apie gyvates, kartais 
sakydavo „unguriai“.

PIRŠTAI SRIUBOJE. Žmonės 
prisiklauso visokių pasakojimų apie 
tolimus kraštus, apie džiungles ir jų 
gyventojus. 'Ir štai PLJK stovyklos 
metu virėjai norėjo svečius iš 
užsienio pradžiuginti labai tradiciniu 
brazilišku valgiu — pupiene (por
tugališkai ’’feijoada”). Pupienėje 
ryžiai, juodos pupos (kas yra valgęs 
juodos spalvos maistą, nebent 
stovykloje prisvilusį?), karčios 
daržovės, dešros, saulėje džiovintos 
mėsos gabalai ir kiauliena. Kadangi 
šis valgis kilęs iš kolonijos laikų, jame 
yra visokios mėsos, kurias valgė tik 
vergai: mat, dvarininkai suvalgydavo 
kiaulės kumpius, šonkaulius ir kt., o 
vergams likdavo — kas? — ausys, 
uodegos, kanopos. Taigi, virtuvė 
pabijojo, kad svečiai iš užsienio 
išsigąs, jeigu mišrainėje pamatys 
kiaulės ausį, todėl ausis smulkiai 
supjaustė, kad atrodytų kaip mėsos 
gabalai. Ar manote, kad toks recep
tas ką nors apgavo? Prie vieno stalo 
jaunas vyrukas sėdėjo priešais 
kongreso dalyvę, kurios ausis dėl 
slogos buvo užsikimšusi, ir jai sako: 
„Po šio valgio Tu turėtum daug
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geriau girdėti!“ O ką daryti su kiaulės 
uodega — vėl išsigąs valgytojai. 
Virtuvė nusprendė uodegą su 
kauliukais supjaustyti j mažesnes 
dalis. Prie kito stalo viena valgytoja 
nukramtė mėsą ir pamatė du 
uodegos sąnarius: „Žiūrėkite, į 
sriubą įdėti pirštai!“

KEISTI AUGALAI. Per pietų 
pertrauką eidami gamtos takeliu, 
stovyklautojai užtiko kabančius vi
joklius — medyje augančių augalų 
šaknis. Nors jos plonesnės už 
žmogaus pirštą arba kiaulės uodegą, 
šios gamtos „virvės“ gali išlaikyti 
žmogaus svorį. Tai ir buvo progos 
norintiems pasisupti, kaip Tarzanas. 
Kitur užtiko kapoko medį, kurio 
kamienas apsagstytas storais 
spygliais. „Kodėl šis medis turi tokius 
spyglius?“ Atsakymas: tam, kad 
lipdamas į medį nenuslystum žemyn! 
Iš tikrųjų, į kapoko medį nereikia lipti 
— sėklų ankštys pačios atsidaro ir 
visas medis būna papuoštas med
vilne — vata, kuri po kiek laiko 
nukrenta žemėn. Kapoko medvilnė 
naudojama miegmaišiams ir šiltų 
rūbų pamušalams.

PLAŠTAKĖ AR ŠIRŠĖ. 
Stovyklautojai turėjo progos 
pamatyti kolibrius — tuos mažyčius 
paukštelius, kurie ilgu snapeliu medų 
iš žiedų taurelių geria. Paskui pamatė 
vabzdį, kuris irgi labai tankiai plasno

ja kaip kolibris, moka vietoje nejudin
damas kūno skristi — ir tuo būdu 
labai panašus į mažytį paukštelį. O 
vieną rytą ant namuko sienos ilsisi 
naktinis drugelis arba „lepetiškė“. 
Būtinai reikia pasižiūrėti, ar šis pilkai 
rudas drugelis dar gyvas. Palieti jį 
švelniai pagaliuku, ir staiga sparnai 
atidengia kūną ir susiglaudžia, o visas 
kūnas staiga susisuka riestai, kaip 
kokia širšė, pasiruošusi įgelti. 
Peteliškės kūno slanksteliai ryškiai 
geltonos spalvos su juodais dryžiais, 
kad tikrai atrodo kaip labai pikta 
širšė. Tokiu būdu vabzdys ap- 
sisaugoja nuo priešų — išgąsdina ir 
priešus ir stovyklautojus, kurie norė
jo tik pasižiūrėti.

PAŽINKIME GAMTĄ. Visuose 
kraštuose kongreso dalyviai turėjo 
progos ir pamatyti ūkius. Argen
tinoje ir Urugvajuje tokioje vietoje 
buvo jų tautinių šokių ir žaidimų 
pasirodymai su visa tradicine liaudies 
muzika. Liko laiko ir po pavyzdinį ūkį 
pavaikščioti. „Skautų aido“ 
korespondentas stebėjo, ką stu
dentų amžiaus kongreso dalyviai, 
dauguma jų — iš. didmiesčių, kalba. 
Pavyzdžiui, „Kas yra tas arklys su 
ragais?“, „Ar ta višta yra antis ar 
kalakutas?“, „Ar šitas karvė duoda 
pieno?“.

PIETŲ KRYŽIUS. Visi norėjo 
pamatyti žvaigždyną Pietų Kryžių. 

Mat, į pietus nuo pusiaujo visos 
žvaigždės juda, nėra nė vienas 
žvaigždės, kuri visuomet stovėtų 
vietoje, kaip Šiaurės Žvaigždė. Vieną 
kartą Rako stovykloje lietuvaitė 
skautė iš Brazilijos pirmą kartą 
pamatė Šiaurės Žvaigždę ir klausia: 
„Ar ji tikrai nejuda? Ar visuomet 
būna toje pačioje vietoje? „Ir jeigu 
nak^atsikelčiau ir eičiau pažiūrėti, ar 
būtų lygiai ten pat?“ Kaip šiai sesei 
buvo keista matyti dangų su viena 
nejudančia žvaigžde, taip 
šiauriečiams Pietų Amerikoje buvo 
keista pamatyti dangų, kuriame visos 
juda. Kas išmoko surasti Pietų 
Kryžių, labai džiaugėsi. Žinoma, iš. 
pradžių buvo sunkų* surasti 
žvaigždynus, kadangi pietuose jie visi 
„aukštyn kojom“ kaip ir mėnulis, 
palyginus su šiaurės dangaus 
skliautu. Naktį labai ryškiai 
stovyklavietėje toli nuo miesto šviesų 
matėsi Magelano debesys. Žinoma, 
kai kam pasitaikė pamatyti „kren
tančią žvaigždę“, o tai buvo tik 
praskrendantis šv. Jono vabalėlis!

Vyr. skautės, gintarės, sk. vyčiai ir j. budžiai> dalyvavę VII PLJK stovykloje Brazilijoje.
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VanesaKašelionytė

Aš dabar sėdžiu ir stebiuosi, kaip 
laikas greitai bėga. Esu 18-os metų ir 
ką tik baigiau gimnaziją. Per 
paskutines dvi savaites turėjau laiko 
susirinkti gyvenimo prisiminimus. Aš 
stebiuosi, kiek draugysčių esu turė
jusi ir kiek dabar turiu; kiek stovyklų 
lankiau, kiek įdomių a minčių aš 
surinkau, ir t.t. Žiūrėdama į visą savo 
gyvenimą, matau kad mano 
asmenybė, mano katalikybė, mano 
skautybė ir mano ryšiai su draugais 
padarė mane tuo, kuo dabar *ęsu.

Vasaros metu, 1982, Aš^FAPAU 
SKAUTE PAUKSiTYTE-. Buvau 
dešimties metų ir tai buvo mano 
pirmas žingsnis į jaunystę. Pirmą 
kartą be tėvų ir be brolių. Tą vasarą 
sužinojau apie puolimus ir ber
niukus; kokie jie tinginiai! Man 
atsiekė naujos durys į tokį pasaulį, 
kuriame rūbai nieko nereiškia, kur 
pripranti draugauti su uodais ir kur 
surandi savo geriausias drauges ir 
net draugus. Praėjo 8 metai ir 

skautybė vis dar gyvena mano 
širdyje. Aš iki šiol nepastebėjau kiek 
daug esu išmokusi apie gyvenimą, jo 
tikslą ir santykius su kitais. Vis 
galvojau, kad skautai mokosi mazgų, 
apie gamtą, ir kaip sukrauti laužą. 
Bet reikia giliau pasižiūrėti. Tai ką 
išmoksti prisideda prie tavo inteligen
cijos; tavo lietuvybė stiprėja, kai 
prisijungi prie kitų lietuvių ir kalbiesi, 
bendrauji su jais. Tavo santykiai su 
draugais stiprėja, ypatingai po dviejų 
savaičių praleistų kartu palapinėje. 
Gal kartais ir nusibosta gamtos 
aplinkoje būti, dėl purvo ir uodų, bet 
man buvimas gamtoje reiškia būti 
arčiau Dievo.

Turiu prisipažinti, kad buvau 
labai išlepinta: lankiau tris privačias 
katalikiškas mokyklas, mano gim
nazija irgi buvo privati, katalikiška ir 
vien tik mergaičių mokykla. Skridau į 
Prancūziją ir Angliją, dalyvavau 
šimtoje stovyklų ir įvairiose šventėse. 
Gan daug esu atlikusi, bet daug esu 
išmokusi apie save ir kitus. 
Prisirinkau daug įspūdžių. Yra Dievo 
dovana, kad jau moku dvi kalbas. Aš 
stengiuosi tobulėti, tėvai irgi padeda 
žengti į platesnį pasaulį.

Aš visada tikėjau į Dievą. Laiks 
nuo laiko aš paabejodavau. Kartais 
su draugais ir skautų susirinkimuose 
pasikalbėdavom apie mūsų tikėjimą. 
Tas man daugiausiai padėjo. 
Susirinkimuose man buvo lengviau 

Kas yra skautybė?
1. Skautybė yra tautinio ir pilietinio auklėjimo 

sistema.
2. Skautybė yra didelis ugdomasis jaunimo sąjūdis.
3. Skautybė yra sudėtingas ir platus auklėjamasis 

žaidimas gamtoje, laukuose ir namuose.
4. Skautybė yra jaunimo ugdymo talkininkė šeimai,

mokyklai, bažnyčiai ir bendruomenei.

pasikalbėti, nes aš nebuvau 
vienintelė su tais klausimais ir niekas 
mums nenurodydavo ką mes 
turėtumėm žinoti. Kiekvienais 
metais, mano ryšiai su Dievu stiprėja, 
kai dalyvauju giedodama ar 
skaitydama mišių metu.

Man atrodo, kad per visą mano 
gyvenimą, man buvo smagiausia 
stovyklose. Suradau daug draugų, 
kurie pagerino mano praleistą laiką 
stovyklose. Mano prisiminimai 
auksiniai, nes jie prisideda prie mano 
jaunystės. Niekada neužmiršiu 
vienos stovyklos, kai visos mergaitės 
grįžo į savo pastovykles ir pamatė 
nugriautas palapines ir išmėtytus 
lagaminus. Tai buvo didžiausias 
iškylavusių berniukų puolimas. Po to 
pastebėjau, kad daugiau sesių buvo 
skirtos budėt naktį. Tokie patyrimai 
padėjo suprasti, kad mano ryšiai su 
draugais ir laikas praleistas su jais yra 
auksinis. Aš žinau, kad visada 
liksime draugais net ir tada, kai 
turėsim atsiskirti kurį laiką.

Būdama skaute niekada 
neužmiršiu mylėti Dievą, Tėvynę ir 
Artimą. Skautybė išmokė mane su 
kitais bendrauti, stiprėti lietuvybėje. 
Kitais metais, kai išvažiuosiu mokytis 
į universitetą, skautišką patyrimą su 
savim vešiu. Žinau, kad gal bus 
sunku kitais metais visuose 
susirinkimuose dalyvauti, bet aš 
visada būsiu skautė širdyje ir san
tykiuose su kitais.
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Iš mūsų skautiškos šeimos išsiskyrė Lietuvos skautų įkūrėjas [j 

Pirmūnas PETRAS JURGĖLA. Mirė vasario 19 d.

Ištraukos iš jo knygos “Lietuviškoji skautija” J

p

, J’ Ą .. .....B-A) B ■ .
nF

Esu gimęs 1901.IX.30 Jersey City, N.J., Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Teko lankyti lenkų parapijos mokyklą Eliza
beth, N.J., kur lietuvių m-los dar nebuvo. Prieš I didįjį ka
rą su tėvais atvykęs į Lietuvą, pradėjau mokytis Vilniaus rusų 
gimnazijoje. 1915 vasarą mūsų šeima, karo veiksmų išblokšta 
iš Varėnos, atsidūrė Taganrogo mieste, prie Azovo jūros. Įsto
jau į rusų gimnaziją. Klebonas kun. J. Narkevičius turėjo apie 
200 lietuviškų knygų, kurias perskaičiau. Jos sustiprino mano 
tautinę sąmonę ir įkvėpė pasiryžimą dirbti lietuvių tautos ge
rovei.

1915.X. 18 įstojau į Taganrogo lenkų skautų T. Kosciuškos 
draugovę. Studijavau lenkų ir rusų literatūrą apie skautybę. 
Stengiausi įsidėmėti skautamokslio smulkmenas ir darbotvarkę 
iškylose bei stovykloje, kuri įvyko rudens darganoje. Draugi
ninkas karininkas netrukus pavedė vadovauti naujai skilčiai.

1917.VIII įstojau į lietuvių M. Yčo gimnaziją Voroneže. 
1917.IX.9 moksleivių ateitininkų susirinkime skaičiau paskai
tą apie skautų siekius, ideologiją, ugdymosi programą, unifor
mą, ženklus, veikimą. Po susirinkimo prisistatė 8 mergaitės ir 
9 jaunuoliai 15-19 m. amžiaus. Tuoj sudarytos 2 (skaučių ir 
skautų) skiltys — mišri draugovė, kuriai vadovavo autorius.

1918.IX Vilniuje aplankiau nuo 1914 pažįstamą dailininką 
ir gimnazijos mokytoją Antaną Žmuidzinavičių. Drauge nuėjom 
prašyti Vytauto gimnazijos direktorių. Mykolą Biržišką, kad pri
imtų mane gimnazijon. Besišnekant apie karo tremtinių lie-1 
tuvių gyvenimą, buvo įvertinti pirmieji lietuvių skautijos dai
gai Rusijoje.

1918.X.1 TĖVYNĖS SARGO redakcijos kambary įvyko 
ateitininkų susirinkimas, kurį ir jo pasekmes Jonas Kuprionis 
aprašė MŪSŲ VYTY Nr. 4/58:

Susirinkime pranešta, kad paskaitą apie skautus skaitys Petras Jurger 
levičius (vėliau Jurgėla). Pradžioje išdėstė skautų or-jos principus, charakterį, 
veikimo metodus. Buvo apibertas klausimais apie skautus. Tuojau prisistatė
eilė savanorių į pirmuosius Lietuvos skautus.

Prelegentas davė kaikuriuos metmenis būsimai lietuvių skautų or-jai.
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P. Jurgėlai teko būti ne tik pradininku, bet ir faktinuoju lietuvių skautų or- . 
jos kūrėju. Baden-Powellis suformulavo šiai or-jai principus ir davė jai spe
cifinį pobūdį pagal anglų jaunimo ir tautos papročius. Kuriant liet, skautų 
or-ją, nepakako nukopijuoti įstatus, programas, ženklus. Kiekvieną smulkme
ną reikėjo pergalvoti, pertvarkyti ir pritaikyti lietuvių jaunimui, o kitus daly
kus visai naujai sukurti. Šiandien sunku įsivaizduoti, kaip didelis darbas bu
vo atliktas. Ir tai vieno žmogaus triūsu ir rūpesčiu.

Po paskaitos 2 mergaitės ir 10 jaunuolių sudarė skiltį, 
kurioxfirma sueiga įvyko tą pat vakarą. Prasidėjo sistemingas 
darbas. Mūsų šeima augo. 1918.XI.1 lietuvių gimnazijoje įvyko 
Vilniaus lietuvių skautų bei skaučių draugovės pirma sueiga. 
Gruodžio vidury iš skaučių sudaryta Birutės d-vė, iš skautų — 
Vytauto d-vė.*) 1919 pavasarį buvo jau 40 skaučių ir 80 skau
tų (12-20 amž.) — iš viso 120.

*) 1922.IV.19 laikinas Vyriausias Skautų Štabas Kaune savo įsakyme Nr. 1 
suregistravo 18 d-vių ir paskelbė, jog pirmoji Vytauto d-vė ir antroji Bi
rutės d-vė buvo įkurtos Vilniuje 1918.XI.1. Dėl to buvo įprasta lietuvių skau
tuos įsikūrimą Vilniuje sieti su šia data. Pirmas lietuvių skautijos vienetas 
(skiltis) Vilniuje buvo įsteigtas 1918.X.1, pirmoji mišri d-vė 1918.XI.1, o pir
moji skaučių d-vė apie 1918.XII.15.

Petras Jurgėla, Lietuvos kariuomenėje

PRISITAIKYTI, 
ŠVIESTIS, 
VYSTYTIS

Vis labiau skautybę vertiname 
kaip auklėjimo būdą, kuris 

sudėtingas, bet nuostabiai į visumą 
suderintas. Įsigiliname į skautiško 

metodo psichologinius bei 
visuomeninius pagrindus, į jos 
dėsningumą, j vientisą švietimo 

būdą. Skautybė nėra tik veiklos su 
vaikais ir paaugliais technika, o tikra 
auklėjimo sistema..

Ar tai reikštų, kad skautybė turi 
likti visuomet tokia, kaip pradžioje 
buvo, nekreipdama dėmesio į 
pasaulio vystymąsi?

Pasaulis nuolat keičiasi, ir 
kiekviena auklėjimo sistema turi 
prisitaikyti prie šios pasaulinės 
kaitos. Ar mes turėtume pakeisti 
esminius dėsnius, kuriuos Baden- 
Pov .Jlis mums davė? Aišku, kad ne. 
Šią padėtį galima išspręsti — laikytis 
skautybės dėsnių jr pagrindinių 
vertybių ir tuo pačiu'neatsilikti nuo 
visuomenės, ekonomijos ir kultūros 
kaitos.

Skautybė turi būti lanksti. 
Prisitaikyti reiškia būti lanksčiomis, 
neužsišaldyti nustatytuose rėmuose 
ir tvarkoje. Kalbėdamos apie 
prisitaikymą, turėtume atsiminti 
šiuos tris dėsnius:

1. Pažinti vaiką ir paauglį.

Paukštyčių, skaučių ir vyresniųjų 
skaučių programą galime keisti, kai 
gerai suvokiame jų brendimą. 
Nereikia vadovei būti psichologe, bet 
ji turi Sąmoningai stebėti mergaičių 
augimą ir jas suprasti. Vadovė 
supranta, kad kiekvienai mergaitei 
sunku prisitaikyti ir kad kiekviena 
turi savo būdą dalyvauti, pritapti ir 
bręsti. Mums tenka šį tą žinoti apie 
asmenybės pagrindus, skaityti šių 
dienų mokslinius aiškinimus, kad 
galėtume pritaikyti savo veikimo 
būdą.

2. Pažinti pasaulį.

Jeigu bent svarbiausių dalykų 
apie kintantį pasaulį nesuvoksime, 
mums bus sunku auklėjimo metodą 
pritaikyti. Kaip tik domėjimasis 
viskuo žmoniją privedė prie 
pažangos, ir domėjimasis pasauliu 

padės vadovei suprasti, kas darosi.
Kai ruošiame mergaites tapti 

vadovėmis, vadovauti kitomš; 
kokios bus joms galimybės ir at
sakomybės ateities visuomeniniame 
gyvenime? Vadovauti šio šimtmečio 
pradžioje buvo vienoks dalykas. 
Vadovauti ateityje gali reikšti visai ką 
kita.

3. Pažinti visuomenę.

Vadovei svarbu pažinti įvairias 
visuomenės dalis ir gyvenamojo 
krašto bei vietovės žmonių savybes.

Kai kuriuose kraštuose gyven
tojų amžiaus vidurkis labai jaunas, 
pvz. Pietų Amerikoje. Europoje 
gyventojai vyresni, mažiau vaikų ir 
jaunimo.

Ko.dėl svarbu visuomenės 
savybes pažinti?’ Sąjūdis tik gali 
planuoti ir augti, kai žinome aplinkos 
amžiaus grupes, kultūrinį lygį, 
visuomenės poreikius, kad mūsų 
auklėjimas atsilieptų į tai, kas 
visuomenei reikalinga. Skautybė 
nebus lygiai tokia pati to krašto 
įvairiose srityse, nes ir viename 
krašte gyventojai skiriasi, jų kultūra, 
jų išsivystymo galimybės.
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Gyvenimas gamtoje

Be užsiėmimų gamtoje nėra 
skautavimo, nežiūrint, kiek būtų 

buvę kitokios veiklos. Mūsų 
gyvenama vieta gali būti varginga, 
išdžiūvusi sausroje, galime neturėti 
palapinių ar reikmenų, bet niekas 
negali sutrukdyti mūsų gyvenimo 

gamtoje. Mums tik tenka programą 
prie esamų sąlygų pritaikyti.

Gamtoje užsiimti nėra tik 
malonumas, žaidimas, pramoga. 
Gyvendamos gamtoje mergaitės 
panaudoja savo vaizduotę, kuria 
patogią stovyklavietę, išbando savo 
jėgas ir ištvermę visokių kliūčių ir 
sunkumų metu. Stovyklauti reiškia 
dirbti, stengtis, būti paprastais, 
išbandyti savo jėgas, savo sąmojų ir 
gerą nuotaiką, kantrybę ir draugystę 
visoms. Tik sunkiose sąlygose 
sužinome, kas mes tikrai esame.

Tarnybos dvasia
Dar kita nekintanti skautybės 

vertybė yra tarnybos dvasia. Visame 
pasaulyje skautės save kitiems 

žmonėms duoda, padeda. Skautiška 
tarnyba yra skautybės dvasia visose 
šakose nuo paukštyčių ligi vyresniųjų 
skaučių.

Ši tarnyba turi prisitaikyti prie 
amžiaus, prie kiekvienos mergaitės 
galimybių, kad nė viena neužsibrėžtų 
uždavinio, kurio nesugebėtų 
įvykdyti.

Tarnybos dvasia yra nuolat 
puoselėjama. Šį auklėjimo tikslą 
vadovė atsiekti gali geriau, jeigu ji pati 
supranta naudingumo ir dosnumo 
vertę, pažįsta žmonių bendravimo 
būdus ir asmenų ribotumus. Vadovė 
sąmoningai vertina visuomeninį 
teisingumą, kuris kiekvienoje 
pasaulio šalyje labai reikalingas.

Pažangumas
Skautybės auklėjimo santvarkai 

priklauso ir pažanga palaipsniui, 
mažais amžiui ir sąlygoms 

pritaikytais žingsneliais. Kiekviena 
skautė nuo mažos mergytės iki 

suaugusios turi turėti progos augti,

VILKIUKU UŽSĖMIMAI PAVASARĮ

Visų pirma, programoje daugiau 
veiksmo ir darbelių negu pokalbių ir 
paskaitų.

Per ateinantį-mėnesį bent vienas 
tėvas ar motina ateina į sueigą 
pravesti 15 min. užsiėmimą, 
padėdami vilkiukų būreliui kokį 
projektą planuoti.

Dalį vilkiukų skelbimo lentos 
skirti daržininkystei — apie gėlių 
auginimą, žolės priežiūrą — iškar
pos, nuotraukos, patarimai.

Paprašyti tėvų komiteto parūpin
ti gėlių ar daržovių sėklų kiekvienam 
vilkiukui, kuris nori darželį auginti.

Pasinaudoti skautiška spauda 
apie gamtos pažinimą ir specialybes 
apie gamtą.

Žaidimai
PRIEŠO SVIEDINYS. Žaidėjų 

dvi komandos išsidėsto priešingose 
nubrėžtos linijos pusėse. Vienas 
asmuo turi švilpuką, jo akys užrištos. 
Žaidimo tikslas sviedinį laikyti 
„priešo” pusėje. Kai švilpukas 
sušvilpia, komanda gauna tašką, jei 
pas ją sviedinys tuo metu būna. 
Komanda, turinti mažiausia taškų, 
laimi. Galima paįvairinti, "kad 
sviedinį turi paliesti trys ar keturi 
žaidėjai prieš kamuolį nusiunčiant į 
priešo kiemą. Geriausia tinka 
tinklinio kamuolys. Arba tarp ko
mandų yra nepaliečiamas kiemas, 
kuriame reikia sviedinį numesti, kad į 
priešo pusę atšoktų.

VAGYS IR POLICININKAI. 
Dvi grupės: „vagys” ir 
„policininkai”, stovi priešingose 
linijos pusėse. Davus ženklą, 
„plėšikai” bėga, „policija” gaudo. 
Kai žaidėjas pagautas, abu su 
gaudančiuoju atsisėda. Laimi 
paskutinysis pagautas plėšikas. 
Antrą kartą komandų vardai 
sukeičiami.

Planuoti nuotraukomis aprašyti 
kokį nors daržininkystės projektą 
nuo pradžios ligi galo rudenį.

Išdėti knygų lentynėlę apie sodą, 
dar|£, augalų auginimą ir priežiūrą.

Parūpinti tinkamos medžiagos iš 
miesto botanikos sodo, gėlininkystės 
skyriaus parduotuvėse ar šil
tadaržiuose.

Suplanuoti ir įvykdyti keletą 
būrelio ar vieneto projektų apie 
šviesos, drėgmės ir žemės svarbą 
augalams.

Kiekvienoje sueigoje keletą 
minučių skirti minčių pasidalinimui 
apie daržą, sodą, augalus, 
daržininkystės su n k u m u s, 
pasisekimus;

ĮSTATAI IR ĮŽODIS. Vilkiukų 
įžodis ir įstatai išrašomi ant didelio 
popieriaus, kuris sukarpomas, arba 
ant atskirų popieriaus gabalų. 
Kiekvienas žaidėjas gauna po 
komplektą, kurį turi kuo greičiau 
taisyklingai sudėti.

GERASIS DARBELIS. 
Kiekvieno būrelio žaidėjas turi 
numerį, būreliai žąsele. Kiekvienam 
pirmajam duodamas gerasis darbelis, 
kurį nubėgęs ligi nurodytos vietos 
turi atvaidinti, pvz. neregį nuvesti per 
gatvę (veda antrąjį žaidėją ligi 
nerodytos vietos), išvalo namų grin
dis (nupiešia šluotą, kibirą, skudurą), 
iškabina baltinius (pakabina pop
ieriaus gabalus ant virvėsŠ, nuvalo 
batus (nupiešia \£atus ir šepetį), 
pakloja stalą (arba tikrus indus arba 
nupiešia), nuneša laišką į pašto 
dėžutę (su voku nubėga nurodytą 
nuotolį). Žaidėjai bėga iš eilės. 
Pirmoji pabaigusi grupė laimi. 
Reikia pagirti sumanius piešinėlius 
arba vaidybą.
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bręsti, pažengti pirmyn.
Jau vien mūsų šakų pavadinimai 

pairbdo, kad vyksta pažangumas: 
^paukštytė, skautė, prityrusi skautė, 
vyresnioji skautė. Kasmet kiekviena 
bręsta, ir metinis planas atsižvelgia j 
narių augimą — kasmet nustato 
aiškų tikslą, kurį pačios mergaitės 
suplanuoja pagal savo poreikius ir 
galimybes. Mergaitėms planuoti 
padeda vadovė, kuri nujaučia 
vieneto nuotaikas, mergaičių 
poreikius bei domėsius, ir jas keliu 
veda.

Labai svarbu mergaites išmokyti 
savo darbą įvertinti. Net ir 
paukštytės sugeba įvertinti, apžvelgti 
savo veiklą ir sugyvenimą. Savo 
pažangą įvertindamos skautės gali 
geriau augti ir savo gabumus labiau 
panaudoti.

Vadovė irgi bręsta ir lavinasi 
kartu su savo vienetu — ji nėra visa 
žinanti ir pilnai subrendusi.

Tobulybė
Kad mūsų skautavimas nebūtų 

vaikiškas ir nesubrendęs, turime 
gerai, tiesiog tobulai skautybę pažin

ti. Mūsų sąjūdyje negalima tik 
pusėtinai auklėti ir veikti. Kai ap

sivelkame uniformą, turime suprasti, 
kodėl taip apsirengiame, ir ja vilkime 
kuo tobuliau.

Tarptautiniame skaučių 
sąskrydyje sutikau 84 metų amžiaus 
skautę, kuri visai savaime dalyvavo 
visuose mūsų užsiėmimuose. Labai 
norėjau sužinoti, kaip ši moteris 
sugebėjo tiek išsilavinti ir išsiauklėti. 
Ji atsakė: „Visą gyvenimą stengiausi 
tobulai viską atlikti. Man neužteko 
tik gerai ką nors padaryti — pati 
savyje norėjau to, kas geriausia. 
Nemėgau viso, kas pusėtina, 
paviršutiniška“.

Todėl mes ir stengiamės 
nuolatos, kad ne tik „bet kaip bet ką“ 
atlikt .e. Kartais mums vadovėms 
nepasiseka, nes iš savo mergaičių 
nereikalaujame to, kas geriausia. 
Pastangos veda į pasisekimą, 
džiaugsmą ir laimę.

Subrendimo sąvoka
Kaip mūsų bendruomenė, mūsų 

kraštas supranta žmogaus subren
dimą? Ar tai reiškia, kad žmogus 

ekonominiai savistoviai gyvena? Ar 
reikštų atsiekti tam tikrą 

visuomeninį, dorinį ir dvasinį lygį? Ką 
aplinkos kultūroje reiškia būti 

„suaugusiai“? Ar tada mergaitė 
suaugusi, kai gali balsuoti ar ištekėti?

Visi auklėtojai stengiasi vaiką ir 
paauglį vesti į brandą — į suaugusio 
asmens lygį, nes tai yra auklėjimo 
tikslas. Kadangi skautybė yra auklė
jimo ir auklėjimosi sąjūdis, vadovė 
norės skautybę kuo geriau pažinti.

Mažosios paukštytės ir skautės 
neprivalo gilintis į skautybės auklė
jimo būdą — jos tik skautauja, tik 
tuomi gyvena. Bet vyresniųjų 
skaučių atveju jau svarbu žiūrėti 
plačiau negu į užsiėmimus ir veiklą — 
žvelgti į asmenybės ugdymo 
galimybes, kurias skautiškas 
lavinimas siūlo.

Kadangi šiais laikais daug 
kalbama, kad tėvai ir šeima turi 
dalyvauti mokyme, mokyklų 
reikaluose, mums irgi svarbu tą patį 
tikslą atsiekti gerais ryšiais tarp 
vadovės ir tėvų bei motinų.

Pažanga
Mūsų vieneto aplinkoje svarbu 

pažinti visuomenės vystymąsi ir 
bendruomenės pažangą. Gali būti, 

kad bendruomenė uždara, bijo 
kaitos, rami ir tyli, nenori savo 

vertybių keisti. Tokiu atveju 
skautybė turėtų stengtis ben

druomenę išjudinti, pagyvinti, įnešti 
lankstumo.

Kiekvienas asmuo veikia savo 
aplinką — teigiamai, neigiamai ar 
visai neveikia. Yra skautiškų vienetų, 
kurie pakeičia visos mokyklos 
nuotaiką ir dvasią. Pavienės skautės 
asmeniškai įneša naujos dvasios į 
darbuovietę. Skautiškas 
sumanumas, paprastumas ir sugebė
jimas su kitais dirbti įneša ką nors 
gražaus ir naudingo.

Nevisuomet savo tikslą at

siekiame, bet daug daugiau galėtume 
kitus paveikti, jeigu sąmoningai kartu 
stengtumės. Skautybė viena to 
nepadarys, ir kaip tik bet koks 
auklėjimo būdas, sistema privalo 
dirbti su kitais visuomenėje — tai 
svarbi auklėjimo ir auklėjimosi dalis.

Planuodamos metinę veiklą, 
peržvelgiame šios bendruomenės 
galimybes šiai veiklai įvykdyti ir 
skautiška veikla prisidėti prie dabar
tinių visuomenės reikalų, patarnauti 
kitiems.

įsipareigojimo dvasia
Esminiai skautybės dalykai 

nekinta — įžodis ir įstatai lieka tie 
patys. Be jų nebebūtų skautybės. Jie 
yra pagrindinė skautybės vertybė.

Tačiau esminius dėsnius pritaikome 
progai, sąlygoms, mergaitėms, vietai, 

nes visa tai keičiasi. Paimkime 
įžodžio apeigų pavyzdį.

įžodis yra mergaitės gyvenime 
gairė, svarbi ir reikšminga gyvenimo 
valandėlė. Aišku, įžodžio žodžiai 
nekinta, jie visuomet tie patys. Bet 
apeigos neturi būti medinės ir 
vienodai vykdomos. Apeigos turi 
būti gyvos ir teikiančios gyvybę — tik 
tada jos bus reikšmingos mergaitės 
gyvenime.

Lygiai taip pat yra su visais kitais 
skautavimo dalykais — jie turi būti 
vieneto gyvenimo dalis, dalyvaujant 
visoms mergaitėms, kurios įneša 
kažką savo, sumanaus, originalaus, 
panaudodamos savo vaizduotę ir 
kūrybą.

Be gyvenimo kartu nėra 
skautybės. Skilties dvasia — arba 
sugebėjimas kartu veikti, bendrauti 
— yra esminis bruožas mūsų 
tikslams atsiekti. Todėl mes 
mergaičių neperkeliame iš vienos 
skilties į kitą — ši skiltis turi turėti 
progos susigyventi, susidraugauti.

Bet koks prisitaikymas tegali eiti 
bendrumo kryptimi, ugdyti skilties ir 
bendradarbiavimo dvasią. Skilties 
dvasia priklauso nuo vadovės, todėl 
kreipiame dėmesio į ją, jos at
sakomybę, jos veikimo būdą ir jos 
vadovavimą.
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flKISU DIDŽIOJI St ian

Australija

KOALOS, 
KUKABŪROS IR 

„LAISVĖS“ 
S’ C'1..7 J./

(Pasikalbėjimas su vyr. sk. Dovile 
Užubalyte)

Sydnėjaus “Aušros” Tunto 
“Laisvės” stovyklos v-kė - s. fil. 
Eglė Garrick ir jos pav. - ps.
Arvydas Zduoba. Foto: J. 
Bireto.

„SK. AIDAS“: Tai šią žiemą toli 
keliavai, Dovile?
DOVILĖ: Taip. Net į Australiją, 
Sydney miestą.
„S. A.“: žinoma, daug pamatei ir 
daug parsivežei įspūdžių.
D: Glėbį!
„S. A.“: Tai pasidalink jais su mumis. 
Mums skautams, žinoma, 
įdomiausia sužinot apie Sidney 
lietuvius skautus.
D: Man teko stovyklaut „Laisvės“ 
stovykloje su Sidney „Aušros“ tunto 
skautais netoli paties miesto, Coutts 
Camp, Waterfall, New South Wales. 
„S. A.“: Kokia stovyklavietės gamta? 
D: Graži, nes teka upelis, 
sudarydamas vienoj vietoj tvenkinį. 
Vanduo žalsvas, tyras, puiku 
maudytis. Kaip baseine. Krantai 
uolėti, aplink auga ”gum trees”. Man 
jie panašūs į broccoli daržovę, ir jų 
žievė lupasi pati. Naktį girdisi — 
šlamšt, šlamšt — krenta žievė. Dieną 
po tuos medžius laipioja dideli 
driežai, vadinami ’’goanna”. Be to, 
susižavėjau, įsimylėjau kukabūras! 
Tų paukščių juokas toks egzotiškas, 
toks nenusakomas. Man primena 
Tarzano filmus. Jei vienu žodžiu 
reikėtų apsakyt Australijos gamtą, 
sakyčiau — kukabūra!
„S. A.“: Na, o kaip koalos ir 

-kengūros? Mato! iš arti?
D: Jų stovykloje nebuvo. Koalas 
mačiau zoologijos sode. Gaila, bet 
pamyluot jų neleidžia. O kengūrų, tų 
mažesniųjų, pilni laukai. Maklinėja 
jos ten kaip karvės. Baisiai nepropor
cingos, bet snukučiai meilūs, kaip 
kiškių. Mačiau ne vieną net ant 
pliažo. Visai nebaikščios. Galima ne’t 
paglostyt. Žmonės jas šeria.
„S. A.“: Grįžtant nuo gamtos prie Foto : D. Užubalytės .
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Užkandžiaujame !...
Rasa Blansjaar, Carla Bassil, 
Matas Garrick. Foto E.Garrick.

žmonių: kiek skautų stovyklavo?
Kokio amžiaus? Kokių šakų?
D: Stovyklavo apie 30. Amžius — 
nuo 7 iki 15 m. Dauguma — skautai. 
Buvo ir prityrusių sk., ir paukštyčių, 
ir vilkiukų. Keletas Vyr. skaučių. ' 
„S. A.“: Kas vadovavo?
D: „Aušros“ tunto t-kė s. fil. Eglė ' 
Garrick — viršininkė ir ps. Arvydas 
Zduoba — pavaduotojas. Buvo dar 
keli kviestiniai specialių užsiėmimų 
instruktoriai — Australijos 
kariuomenės atsargos karininkai, 
vadinami ”az-commandos”.
„S. A.“: Kokius užsiėmimus jie 
praveda? . ■
D: ’’Abseilling”.
„S. A.“: ? ? ?
D: Taip vadina nusileidimą virvėmis 
nuo stačių uolų — ’’rappeling”.
„S. A.“: Ar bandei?
D: Gal būčiau išdrįsus, bet negalėjau 
prisigrūst prie virvės: visi skautukai, 
labai užsidegę, stengėsi tą sportą 
išmėgint po kelis kartus.
„S. A.“: Atrodo, ten vaikai labai 
sportiški.
D: T abai. Geri plaukikai, uolų 
iaip.otojai, naktinių žaidimų žaidė
jai. . .
„S. A.“: Tai papasakok, kaip sesės- 
broliai juos žaidžia po Pietų Kryžiaus 
dangumi?

D: Su didesniu entuziazmu ir 
komplikuotesnius žaidimus, negu 
mes po Grigo Ratų dangumi.
„S. A.“: Būtent?
D: Preciziškos-kariškos instrukcijos 
tartum ’’Desert Storm” kare. Net tas 
instruktorius, kurį turėjom surasti 
tolimam miške ant uolų pasivadino 
"Hussein”! Po to, tamsią, lietingą 
naktį išvežė mus grupėmis po 5 km. į 
priešingas puses. Paskui pėsčiom 
per uolas, šaknis, per upelius. . . be 
šviesos (kad akys prie tamsos 
priprastų!) iki sutartos vietos. Man 
buvo įdomu, kad, nors žygyje 
dalyvavo ir suaugę vadovai, bet 
žaidimui vadovavo ir visus spren
dimus bei ėjimus darė 15 m. prit.

Matthew Garrick ir Kathryn 
Birėtaitė Laisvės Stovykloje.

“Brangindama savo garbę...” 
Iš k.: Audra Dičiūnaitė, Ęiena 
Šliogerytė; šlipsą riša stov. v-kė 
s. fil. Eglė Garrick.

skautai. Mes vos spėjom juos sekti 
per tas uolas ir akmenis. . .

Kol pasiekėm sutartą vietą, 
sušalau, sušlapau, kojos pirštą išn
arinau. . . O visi jauni žaidėjai buvo 
patenkinti. Vienas skautukas, 
pabėgęs iš „priešo nelaisvės“, 
perplaukė upelį ir atsirado ant tos 
uolos pusnuogis, sušalęs . . . ir 
nepaprastai laimingas, kad 
„ištrūko“. Instruktorius liepė jam 
susikurti laužą, kad sušiltų. Nežinau, 
kaip jis sugebėjo, bet tą laužą užkūrė, 
nors aplink viskas buvo šlapia. Vėliau 
atsirado dar dvi skautukės, šlapios, 
purvinos, bet pilnos „pergalės 
džiaugsmo“, kad visus žaidimo 
uždavinius atliko. O aš nusiminus 
sėdėjau prie to sukurto laužo, supau 
skaudantį pirštą ir, žiūrėdama į Pietų 
Kryžių prablaivėjusiam danguje, 
galvojau, kad nemoku gamtoje, t.y. 
vidurnaktį, lietuje, ant uolų, 
skautauti. . .
„S. A.“ Tai bent turėjai gerą pamoką! 
Keista, bet atrodo, kad ten daug lijo. 
D: Ir aš stebėjausi, kad kur ne kur — 
Australijoj — bus toks vėsus oras ir 
taip dažnai lis. . .
„S. A.“: O kaip stovykloje su lietuvių 
kalba?
D: Oficialioji dienos dalis — 
įsakymai, įžodžiai, vėliavos
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Savigynos pamoka stovykloje.

ceremonija — lietuviškai, bet in
strukcijos, užsiėmimų pravedimas — 
angliškai. Daugelis vaikų iš mišrių 
šeimų. Kalbėjimas lietuviškai ir 
supratimas mažesnis, negu pvz. 
čikagiškių. Bet dainuoti jie labai 
mėgsta. Nors žodžių nesupranta, 
reikia išverst, bet greit išmoksta ir 
gražiai padainuoja. Vadovai 
nuoširdžiai dirba. Jie ir patys kažkaip 
arčiau prie gamtos. Pvz. visiems 
nepaprastai patikęs užsiėmimas — 
laužų kūrimas ant vandens, arba 
vaidinimas „Gedimino sapnas“, 
kuriame viena paukštytė pasirodė 

kaip puiki deklamatorė, nežiūrint, 
kad jos klausa pažeista.
„S. A“: O ką pati veikei stovykloje? 
Turėjai kokias pareigas?
D: Specialių pareigų neturėjau, bet 
padėjau vadovams prie užsiėmimų, 
padėjau paruošti kandidates į prit. 
Skautes, redaguoti stovyklos 
laikraštėlį. Na, ir išmokiau dainuot 
„Pasėjau dobilą“. Ta daina turėjo

Vienas iš stovyklautojų darytų 
projektų -“Vilniaus” senamies
tis. (Instruktorė : v.s. vjsI. Aud
ronė Stašionienė). Foto: J. 
Bireto.

- Statom Vilniaus Senajniestį... 
Foto: J. Bireto.

didelį pasisekimą, o stovyklautojai 
mane pradėjo vadint Dobile. . .O. . . 
ir perdaviau KERNAVĖS t. 
sveikinimus bei dovaną — maginuką
— Gel. Vilką su Gorbačiovu 
nasruose. Gi sesė Eglė siunčia

Vilkiukai prie laužo kaukių 
parado metu Laisvės Stovykloje
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linkėjimu# Čikagos skautams ir 
dovanėlę KERNAVĖS tuntui.
„S. A“: Jei prisimeni, kokie skilčių 
vardai? Ar turėjo tarpskiltinį 
konkursą?
D.: Skiltys buvo: Arbūzas, Akmenys, 
Rožės ir Peteliškės. Konkurso 
taškus visi rinko su užsidegimu. 
Laimėjo — Arbūzai!
„S. A.“: Atrodo, buvo smagi 
stovykla. Kas taū, be kukabūrų ir 
raktinio žaidimo (?) labiausiai 

patiko?
D: Didelis draugiškumas, 
stovyklautojų nuotaikingumas ir tai, 
kad buvo keičiamos pareigos: 
kiekvienas vadovas-ė gavo progą 
pabūt komendantu, adjutantu, 
laužavedžiu ir pn. Kaip laužavedės 
ypač gerai pasirodė Skaistė 
Mauragytė ir Daina Šliterytė. Dar 
tebegirdžiu jų linksmą šūkį: „Daina 
graži, bet ar graži Daina?!
„S. A.“: Ačiū, Dovile, už įdomų 
pokalbį.

IŠ „LAISVĖS“ 
STOVYKLOS

DIENORAŠČIO
Antrą stovyklos dieną užsiėmimų 
pravesti atvyko vyresniems 

stovyklautojams jau pažįstami 
australiečiai specialios treniruotės 

karininkai Colin S. COTT, Ken 
Curran ir Peter Poole. Jie mokė 
asmeniško apsigynimo būdų ir 

virvėmis leidimosi nuo statmenų 
uolų. Užklausti, kaip patiko 

leidimasis virvėmis, stovyklautojai 
parodė, kad nuomonių gali būti tiek, 
kiek galvų. Štai keli pasisakymai:

Elenutė: Labai smagu!

Beta: Baisu, nors ir smagu!

Genė: Man buvo baisu, nes 
nepernešu aukštumų, bet, kai jau 
nusileidau, tai norėjau bandyti dar 
kartą.

Viktoras: Įdomu, bet ir baisu.

Viena iš didesnių skaičiaus, 
stovyklos “sanitarių” - Goana. 
(Ši yra apie 1,25 metro ilgio, bet 
jos užauga iki 2-3 metrų ilgu
mo). Foto: J. Bireto.

Petras: Labai smagu, tik man 
norėjosi, kad uola būtų aukštesnė.

Rasa: Niekad niekas manęs 
nebeprikalbėtų dar kartą šitaip ore 
pakibus leistis!

Raimundas: Nuostabus jausmas!

Julija: Man atrodė, kad tai buvo 
tikrai įdomu, bet raumenims tai 
didelis vargas!

* * *

Petras Šilinis aprašo naktinį 
žaidimą:

Šeštadienio naktį žaidėm 
stovyklos užpuolimą. Grupė 
vyresniųjų stovyklautojų buvo 
teroristai. Jie, nuvežti už 5 km nuo 
stovyklos, turėjo rasti takelį į slaptą 
olą, kur jų laukė tariamas Saddam 
Hussein’o brolis su nurodymais, kaip 
grįžti į stovyklą su bombomis, 
išsprogdinti įvairius objektus ir likti 
patiems nepagautiems.

Surasti Hussein’o olą buvo 
nesunku. Nurodytu mažu takeliu 
nuslinkom be kliūčių. Bet čia laukė 
nusivylimas: buvo užtikrinta, kad 

Hussein’as pavaišinsiąs karšta 
vakariene, o jis turėjo tik ataušusio 
kugelio! Kad ir šaltai užkandę, 
atydžiai išklausėme nurodymų, kaip 
tylutėliai grįžti į stovyklą ir 
nepastebėtiems išdėstyti sprogmenis 
virtuvėj, salėj, prie vėliavų, prie 
elektros generatoriaus, o svar
biausia, prie štabo palapinių ir 
automobilių. Turim sunaikint 
stovyklą iš pagrindų! Pasidalijom į 
mažesnes grupes ir leidomės į žygį 
visiškoj tamsoj ir tyloj. Adomas ir 
Lukas padėjo sprogmenį prie 
generatoriaus, bet, sargybinių išgą
sdinti, pasileido bėgti ir Adomą ištiko 
nelaimė: stačia galva įkrito į upelį. 
Vėliau jį radau pas Huseiną, išrengtą 
iki nuogumo, prie mažo lauželio 
džiovinantį drabužius ir batus. 
Išsprogdinta sesės viršininkės 
palapinė, virtuvė, išeinamos, brolių 
Jono ir Petro automobiliai. Vis dėl to, 
žygio negalima vadinti pilnai 
sėkmingu, nes visi puolikai buvo 
gynėjų pagauti. Daina ištrūko net 
šešis kartus, bet pagaliau vistiek 
turėjo pasiduoti. Stovyklos gynime 
ypač pasižymėjo brolis Raimundas, 
pro kurį niekam nepasisekė praeiti 
nesulaikytam, įskaitant ir saviškius.

Valandą po vidurnakčio ir 
puolikai, ir gynėjai viename būryje 
grįžome į stovyklą dainuodami: valio 
valio valio. . .

Genutė Biretaitė ir Nėris
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Matukas Garrick, Hendrykas 
Jaravičius, Davidas Kazlauskas 
vaidina “Gedimino sapną”.

Mauragis, aprašydami tą patį naktinį 
žaidimą, dar iliustruoja:

Įdomiausia buvo pulti stovyklą. 
Naktis buvo tamsi, žibintų negalėjom 
naudoti, o po lietaus visur telkšnojo 
balos. Grįžom kiaurai peršlapę ir 
purvini, bet linksmi, kaip retai!

* ★ *

Paklausus, kas stovyklautojams 
patiko ir kas ne, sulaukta tokių 
atsakymų:

Arūnui patiko lipimas virvėmis. 
Jis aiškino, kad tai ypač smagus 
sportas, apie kurį daugumas nieko 
nežino, o jei ir žinv, tJ nepajėgia 
išbandyti.

Dainai patiko poilsis. Anot jos, po 
pusdienio praleisto brolių vyčių ir 

vyresnių sesių vaikomiems labai 
reikėjo bent pusvalandžio atsikvėpti 
ir išbarstytas mintis susirankioti.

Matukui ypač kaukių paradas 
padarė įspūdį, nes tiek daug prisi
juokta!

Kai kas nusiskundė vėliavos 
nuleidimu todėl, kad reikėjo vilktis 
pilna uniforma.

Dovydui nepatiko mankšta, nes 
vis reikėjo anksti atsibusti ir skubiai 
keltis.

Adomas Stuart ir Lukas Dauroff 
pasakoja apie įstojimą į lietuvių 
skautų būrį:

Du metus priklausėm 
australiečiams skautams, bet paskui 
nutarėm pereiti pas lietuvius. Mat, 
dažnai susitikdami su lietuviais, 
pasijautėm esą saviškiai ir 
nuoširdžiai priimami. Lietuviai 
skautai draugiškesni, vienas kitam 
artimesni, nebijo dalintis mintimis ir 
įspūdžiais ir lengviau priima kitus į 
savo tarpą.

Skaistė ir Daina stovyklos 
dienoraščiui paruošė eilę atsakymų į 
klausimą „Ar girdėjai?“

* Kiekvieną naktį odiniais 
parėdais pasipuošęs ponaitis mašina 
važinėja pirmyn ir atgal stovyklos 
taku, gąsdindamas vilkiukus ir 
paukštytes. Spėjame, kad tai brolis 
Raimundas, kuris dienos metu yra 
skautas vytis, o naktį pavirsta į odinį 
ponaitį.

* Stovykloj apsilankė Romas ir 
Julija. Kas norėtų su jais susitikti, 
tegul kreipiasi į Arvydą arba Dovilę.

* Skautės atidarė 24 valandas per 
parą veikiančią valyklą. Jei jūsų 
palapinė prašosi valymo, kreipkitės į 
bet kurią iš jų. Skautės valo be 
atlyginimo, tik gero darbelio 
išpildymui.

* Kaukių parade Arūnas ir Petras 
Š. nešiojo šiaudinius ”hula” sijonus. 
Mat jie visuomet norėjo būti 
mergaitėmis, tai bent parade galėjo 
svajori^ įgyvendinti.

* Kur laikomi belaisviai, ten 
atsiranda ir pabėgėlių. Stovyklos 
užpuolime pasinėrimu į ledinį 
vandenį pagarsėjo Adomas 
bėgdamas nuo gynėjo Raimundo.

* Aleksas įrodė savo meilę 
driežams visą valandą vaikydamas 
įsibrovėlį drieželį mąbdymosi 
baseine.

* Tiek daug lijo, kad visos varlės 
išlindo iš savo slėptuvių, o viena 
įsimetė į sesės Eglės gerklę. Štai 
kodėl stovyklos viršininkė buvo 
praradus balsą!

* Naujasis paskaųtininkas Jonas 
net ir užmigęs ir garsiai knarkdamas 
sugeba puikiai fotografuoti!

* Rasta, kad labiausiai prityrę 
stovyklos vairuotojai yra gintarėlis 
Hendrikas ir vilkiukas Matukas. Jie 
taip smulkiai aiškino apie mašinas ir 
jų dalis, kad nutarėme, jog jiems 
nemažiau 18 metų, nors vaizduoja 
neužaugusius.

* Vienas brolis praleido valandas 
ieškodamas tinkamos vietos savo 
palapinei. Pagaliau radęs, pasistatė, 
bet tą pačią naktį palapinė nugriuvo 
tiesiai ant jo.
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„LAISVĖS“ 
STOVYKLA PRIE

SYDNĖJAUS
Tarp 1992 m. sausio 2 ir 8-tos 

dienos keturiasdešimt entuziastingų 
Sidnėjaus „Aušros“ ir Canberros 
„Baltijos“ tuntų skautų ir skaučių 

stovyklavo Camp Coutts 
stovyklavietėje prie Waterfall, netoli 
Sydnėjaus. Stovyklą paruošė ir jai 

vadovavo ištikimų pagalbininkų 
padedama „Aušros“ tunto tun- 

tininkė sk. fil. Eglė Garrick.

Pirmąsias dvi dienas stovyklavo 
tik įžodį davę skautai ir vyresnieji, 
kuriems buvo paruošta energijos ir 
patvaros reikalaujanti programa: 
iškyla, lipimas per uolas virvėmis ir 
sudėtingas naktinis žaidimas.

Stovyklautojams ypač patiko 
lipimas per uolas virvėmis. Jį pravesti 
buvo pakviesti trys specialistai: P. 
Pool, K. Curran ir C. Scott, kurių 
dėka užsiėmimas praėjo ne tik 
įdomiai ir naudingai, bet ir saugiai. Jie 
mokė, kaip nuo stačios uolos 
nusileisti su specialiai pasidaryta 
liemene ir virve, kaip virvės pagalba 
nuo vienos uolos pasiekti kitą ir kaip 
lipant regzti virvines kopėčias. Tiktai 
praleidus pusę užsiėmimui skirto 
laiko mokantis lipimo būdų ir at
sargumo, instruktoriai leido 
skautams patiems išbandyti šį naują 
sportą. Kiekvienam lipant vienas 
instruktorius stovėjo uolos v’ršuje, o 
kitas apačioje, pasiruošę pagalbai. 
Laimei niekam pagalbos nereikėjo. 
Lipimą išbandė ir stovyklos gydytoja 
dr. Julija Bassil, kuri konstatavo, kad 
tai tikrai sunkus darbas. . .

Porą dienų smarkokai lijo, bet 
programa nesusitrukdė. Šeštadienio 
rytą ’’asa Blansjaar, turinti 
sodini, .kės specialybę, pravedė 
iškylą miške už stovyklos, supažin
dindama skautus su laukiniais 
maistui tinkamais augalais, kurių 
Camp Coutts apylinkėse netrūksta, 

nes miškas čia vešlus ir tankus, 
pilnas retai matomų augalų ir gražių 
laukinių gėlių.

Tą patį šeštadienio vakarą buvęs 
laivyno karininkas Jo Blansjaar 
pravedė naktinį žaidimą — stovyklos 
užpuolimą. „Puolikai“ po laužo 
išvežti tolokai už rajono, turėjo rasti 
kelią atgal į stovyklą, „sunaikinti“ 
kelis nurodytus objektus ir vėl 
nepastebėtai pasitraukti į mišką. Tik 
dviem skautėm pasisekė uždavinį 
pilnai įvykdyti: psl Elenutei 
Šliogerytei ir psl Dainai Dičiūnaitei.

Šeštadienį j stovyklą atvyko ir 
patys jaunieji dalyviai: vilkiukai ir 
paukštytės. Jie stovyklos „užp
uolimo“ kaip ir nepastebėjo. Jiems 
buvo paruošta speciali programa, 
kurią pravedė vadovai s.v. Petras 
Pullinen, vyr. skautė kandidatė Rasa 
Blansjaar ir Fiona Blansjaar. Toji 
programa prasidėjo tuoj jauniesiems 
susirinkus. Vadovų globoje 
susipažinę su stovyklos aplinka, visi 
buvo įtraukti į žavingą prbjektą, 
paruoštą Audronės ir Raimundo 
Jurkšaičių. Jie turėjo statyti Vilniaus 
miestą iš molio! Audronė ir Raimun
das parinko keletą gerai žinomų 
pastatų, paruošė jiems medinius 
stovus, o jaunieji turėjo juos aplipdyti 
moliu ir kitą dieną nudažyti. Prie 
kiekvieno pastato darbavosi du 
vaikai. Taip išaugo Vilniaus katedra 
su varpine, Gedimino pilis, Trys 
Kryžiai, Aušros Vartai, šv. Onos 
bažnyčia. įspūdis žavingas! Gailė
jomės, kad šito „Vilniaus“ negalė
jome namo parsivežti ir leisti visiems 
juo pasidžiaugti.

Sekmadienio pavakaryje, prieš 
laužą, virtuvės pastate vyko kaukių 
paradas. Kiekviena skiltis turėjo 
paruošti pasirodymą su kaukėm. 
„Arbūzai“, su skiltininku Petru 
Šiliniu, visus prajuokino pavaiz
davimu havajiečių merginų ukulėle 
palydimo šokio. Jie aiškino, kad 
šįmet Sydnėjuj nebuvus tikros 
vasaros, derėjo priminti, kad kažkur 
kitur ji vis dėl to yra. . .

Skaistės Mauragytės vadovau
jami „Žiogeliai“, apsikaišę paparčiais 
ir kitokiais lapais, vaizdavo gamtą ir 
dainavo savo sukurtą dainelę apie 
nemėgiamiausius stovyklos darbus.

■ Jaunesnės skautukės, 
pasivadinusios „Rožytėmis“ vaidino 
legendarinį plėšiką Robin Hood ir jo 
mylimą Marianą. Joms padėjo broliai 
„Akmenys“ pasivertę miško 
kareiviais.

Maloniai nustebino vilkiukai ir 
paukštytės nutarę suvaidinti 
Gedimino sapną. Vadovų Jūratės 
Janavičiūtės ir Teresės Biretienės 
padedami, apsirėdė tą pačią dieną 
sukurtais kostiumais, gražiai min
tinai išmoko savo rolių žodžius, o po 
vaidinimo, su uždegtomis 
žvakutėmis visus stovyklautojus 
palydėjo į laužavietę ir tom pačiom 
žvakutėm uždegė laužą. Tai buvo 
simboliškas pavaizdavimas 
lietuviškos dvasios tęstinumo per 
laiką ir erdvę; nuo Gedimino laikų 
Neries iki šiandienos stovyklavietės 
australiškame miške.

Sesės dr. Vida Viliūnaitė ir viešnia 
iš Čikagos „Kernavės“ tunto, 
pakviestos išrinkti geriausią kaukių 
pasirodymą, pirmą vietą paskyrė 
vilkiukams^ ir paukštytėms. Apie 
pastarųjų džiaugsmą ir 
pasididžiavimą nebereikia ir 
pasakoti. . .

Pirmadienis praleistas 
skautiškam ir lietuviškam 
lavinimuisi. Mažieji, sesės dr. Vidos 
globoje, sėklomis ir lapais pildė didelį 
Lietuvos žemėlapį, mokydamiesi 
svarbiausių vietovių vardų, 
stengdamiesi juos gražiai ištarti. Kiti 
rinko rimtas ir juokingas žinias 
stovyklos dienoraščiui. Tą vakarą 
žinias ir skaitė jaunieji: Genutė 
Biretaitė, Beta Kazlauskaitė, Senutė 
Cobb ir Nėris Mauragis.

Per visą stovyklą rimtai ruoštasi 
patyrimo laipsniams ir specialybėms. 
Stovyklos pabaigoje skauto įžodį 
davė Elenutė Cobb, Nėris Mauragis, 
Lukas Dauroff ir Adomas Stuart. 
Įdomu paminėti, kad Elenutė ir Nėris
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jau trečioje savo šeimų kartoje tęsia 
skautavimo tradiciją: ne tik jų tėveliai 
aktyvūs skautai, bet ir seneliai. 
Elenutė yra v. sk. J. Zinkaus anūkė, o 
Nėris — v. sk. dr. A. Mauragio. 
Lukas ir Adomas yra ne lietuviškos 
kilmės, bet su dideliu entuziazmu 
dalyvauja lietuvių tarpe ir mokosi 
lietuviškai. Egzaminuose prieš įžodį į 
pagrindinius klausimus jau sugebėjo 
atsakyti lietuviškai!

Po intensyvaus ruošimosi, 
vadovaujant sesėms dr. Vidai ir 
Dovilei, į patyrusias skautes priimtos 
Daina Šliterytė, Daina Dičiūnaitė ir 
Elenutė Šliogerytė.

Vyresnės skautės įžodį davė 
Rasa Blansjaar, kuri šioj stovykloj 
rūpestingai vadovavo paukštytėms, 
pavaduodama seserį Elzytę, šiuo 
metu išvykusią į Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresą P. Amerikoje.

Įžodžius davė ne tik jaunimas. 
Vyriausio skautininko patvirtintas į 
skautininkų eiles įsijungė ilgametis 
„Aušros“ tunto darbuotojas ir 
vadovas Jonas Biretas. Buvo ypač 
malonu, kad, nežiūrint nepalankaus 
oro, į Jono įžodį iš Sydnėįaus 
atvažiavo gražus būrelis 
skautininkų, kurie turėjo progos 
apžiūrėti stovyklą, pasivaišinti 
ištikimojo stovyklos virėjo specialiai 
tai progai iškeptu labai skaniu 
kugeliu ir dalyvauti lauže. Tiesa, lietui 
lyjant, laužas turėjo vykti pastogėj, 
bet geros nuotaikos tai 
nesudrumstė.

Gražiai prabėgo stovyklos 
dienos. Antradienį, iš pat ryto, jau 
ardėm palapines. Ardymas buvo 
greitas, nes „Aušros“ tuntas neseniai 
įsigijo naujas piramidžių formos 
palapines, kurios ypač greit 
pastatomos ir išardomos.

Per paskutinį vėliavos nuleidimą 
paskelbti stovyklos pažangiausi 
skautas ir skautė: Petras Šilinis ir 
Genutė Biretaitė iš Sydnėjaus. Taip 
pat paskelbta skilčių konkurso 
laimėtoja „Arbūzų“ skiltis. Į 

•kiltininkės laipsnį pakeltos Daina 
Šliterytė ir Daina Dičiūnaitė, į 
paskiltininko bei paskiltininkės — 
Petras šilinis, Danius Biretas ir 
Skaistė Mauragytė. Ilgametis 
„Aušros“ tunto ūkio vadovas 
Viktoras šliteris apdovanotas 
Skautų Brolijos ordinu „Už 
nuopelnus“.

Viešnia iš Čikagos, Dovilė, įteikė 
,,Kernavės“ tunto „Aušros“ tuntui

Chicago GRAŽINIEČIŲ KŪČIOS IR 
ČIUOŽIMO IŠKYLA

„Kernavės” tunto „Gražinos” 
draugovės sesės — Danos Butts 
vadovaujamos skautės ir Rasos 
Conklin vadovaujamos prity
rusios skautės gruodžio 14 d. 
sueigoje nutarė suruošti 
čiuožimo iškylą. Padariusios 
pakvietimus, nunešėm ir 
įteikėm juos skautininko Dona
to Ramanausko vadovauja
miems skautams.

Gruodžio 21 d. gražinietės 
susirinko sesės Rasos namuose 
švęsti Kūčias. Kol prityrusios 
skautės kepė pyragaičius, „gel- 
tonšlipsės” nuvyko į „California 
Gardens” senelių prieglaudą 
aplankyti ten gyvenančių 
lietuvių, 

„Kernavės” tunto „Gražinos” draugovės sesės ir Lituanicos tunto broliai 
čiuožinėjimo iškyloje. . Nuotr. D. Ankutės

simbolišką dovaną? iš medžio 
išpiaustytą Geležinį Vilką dantyse 
nešantį nugalėtą ir supančiotą buvifeį 
SSSR vadą. . .

Po užbaigimo iškilmių 
stovyklautojai išsiskirstė puikioj 
nuotaikoj, pasižadėdami kitais, 
metais susitikti toj pačioj 
stovyklavietėj didesnėje rajoninėje 
stovykloje.

Eglė Garrick

6 vai. vak. visos išvažiavome 
susitikti su broliais čiuožykloje. 
Atvykus į Oak Lawn čiuožyklą, 
.neturintieji išsinuomavo pačiū
žas. Užsimokėję mokestį, visi 
nuskubėjo and ledo. Vieni 
gaudėsi, kiti čiuožė su draugais, 
o treti pirmą kartą drąsiai 
mokėsi čiuožti. Valandai 
praslinkus, visi susirinkę 
pastate iš bendro maišo traukė 
dovanėles. Dovanų buvo 
visokių: žaidimėlių, kvepalų ir 
saldainių. Paskui dar valandėlę 
čiuožėme, iki atėjo laikas atsi
sveikinti ir važiuoti savais 
keliais.
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Chicago
PERKŪNO 
DRAUGOVĖS 
RUDENS
SEZONAS 1991

Po š.m. „Didvyrių Žemės“ 
vasaros stovyklos (Rako 

stovyklavietėje), nekantriai laukėme 
naujo skautavimo sezono pradžios. 
Rugpiūčio mėn. keli draugovės vadi- 
jos nariai, (Andrius Utz ir Juozas 

Vilutis) lankė Ąžuolo mokyklą 
(Camp Rezolute, MA), o 
draugininkas (Donatas 

Ramanauskas), dalyvavo Amerikos 
skautų paruoštuose „Miško 

Ženklo“, „Gilvellio“ kursuose 
(Camp Pomperaug, CT). Pasisėmę 
vadovavimo žinių ir naujos energijos, 
sudarėm pusmetinį veiklos planą.

Rugsėjo mėn. ruošėmės 
dviratininko specialybei, o rugsėjo 
28-29 d.d. dalyvavome ’’Apple Cider 
Century” dviračių kelionėje, Union 
Pier, ML, apylinkėje. Atvažiavome 
automobiliais iš Čikagos po 
šeštadieninės mokyklos ir įsikūrėme 
tarp didelės minios 
dviratininkų/stovyklautojų. Sekantį 
rytą radom visą lauką užšalusį — per 
naktį temperatūra krito iki 28F. Bet i 
buvome gerai pasiruošę ir niekas 
nesušalo. Po pusryčių, 
susiorganizavome prie gairės, kuri 
nurodė kelionės pradžią ir pradėjom 
„Rident“. Buvo keturi nurodyti takai, 
25, 50, 75 ir 100 mylių atstumo. Mes 
šįmet nutarėm keliauti tik 25 mylias. 
Oras buvo saulėtas, truputį vėsu ir 
\ čjuota. Apylinkė labai graži — jau 
medžių lapai pradėjo raudonuot ir 
geltonuok 25 mylių tikrai neužteko 
— kitais metais važiuosime 50, o prit. 
skautai gal ir 100.

Spalio mėn. dalyvavome 
„Skautoramoje“. (Pagrindinis

Edmundas Brooks. Nugalėjęs 
vandens kliūtį. 91.11.17. "Sport- 
mart” Lauko Bėgimas. Čikaga.

organizatorius buvo Vytautas 
Januškis). Nukeliavome į Pasaulio 
Lietuvių Centrą, Lemonte. Centro 
laukuose vadovai iš anksto paruošė 
įvairias „Stotis“, įtraukiant 
stovyklinių įrankių vartojimą, 
mazgus, pionerijos surišimus, gam
tos taką, lauko virimą ir 
„katastrofos“ galvosūkį. Dalyvavo 
jauni ir vyresni broliai ir sesės. 
Vadovai pritaikė užsiėmimus 
kiekvienai amžio grupei. Perkūno d 
vės prityrę skautai padėjo su mazgų 
ir surišimų stotyje. Kai visi baigė 
pereiti stotis, buvo laužas, kur 
smagiai padainavom, pasirodėm ir 

gražiai užbaigėm skautišką dieną. 
Ačiū broliui Vladui Žukauskui už 
laužo paruošimą.

Lapkričio mėn. paskelbėm 
skilties pažangumo konkursą. Visi 
skautai stengėsi užbaigti vieną 
patyrimo laipsnį ir 1 ar 2 specialybes. 
Už kiekvieną baigtą patyrimo laipsnį, 
skautas savo skilčiai laimėjo 50 
taškų, o už specialybę 20 taškų. 
Buvo visiems proga pakartot savo 
skautiškas žinias ir atlikt užsilikusius 
punktus. Konkurso rezultatai buvo 
paskelbti draugovės iškilmingoje 

> sueigoje 1991 m. gruodžio mėn.
Lapkričio mėn. gale dalis mūsų

Perkūno draugovė pasiruošusi ,.,Ri- 
dent” Apple Cider Century dviračių 
kelionėje. 91.09.29. Three Oaks, MI.
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Laužas po varžybų. 91.10.12. Le
mont, ii.

draugovės dalyvavo lauko bėgime su 
kliūtimis ’’Sportmart steeplechase”, 
kuris įvyko prie Mičigano ežero 
pakrantės, Čikagoje. I bėgimo taką 
buvo įtrauktos įvairios kliūtys: 
„šieno sienos“, bėgimas į kalną, per 
vandens balas ir per ant žemės 
paguldytas senas automobilių 
padangas. Jauniausi dalyviai atliko 
2km (1.24 mylių) bėgimą. Mūsų 
draugovę šiame bėgime reprezen
tavo broliai Edmundas ir Andrius 
Brooks. Vyresnieji (virš 14 metų 
amžiaus skautai) buvo: Linas 
Gierštikas, Rimas Putrius, Rimas

Vainius Gleueckas (§1051) ir Rimas 
Putrius (§97) kopia į „Kalnų“. 
91.11.17. „Sportmart“ Lauko 
Bėgimas. Čikaga.

Gecevičius, Vainius Gleveckas. 
Draugovės pavaduotojas, Tadas 
Stropus, dalyvavo 4 km (2.48 mylių 
bėgime. Tik draugininkas, Donatas 
Ramanauskas, atliko ilgiausią 
bėgimą, 8km (4.98 mylias). Oras 
buvo šaltokas ir vėjuotas. Pasistatėm 
palapinę apsisaugoti nuo vėjo ir 
lietaus. Vieni daugiau stengėsi negu 
kiti, bet visiems buvo įdomu patirt 
tokį bėgimą, kuriame dalyvavo virš 
800 žmonių. Tarp visų trijų rungčių. 
Po bėgimų paruošėm pietus — 
išsikepėm ant grotelių dešrelių ir 
kotletų (hamburgers). Prieš 
išsiskiriant, pasivaikščiojom ant 
Mičigano ežero kranto, paplūdimys 
tuščias palyginant su vasaros 
laikotarpiu.

Sekančiame aprašyme bus 
pranešta apie mūsų žieminius 
užsiėmimus — žiemos stovyklą, 
slidinėjimo kelionę ir Kaziuko mugę.

Donatas Ramanauskas

21.

Tadas Stropus liko be kvapo. . .
91.11.17. „Sportmart“ Lauko 
Bėgimas. Čikaga.

Nuodingų Augalų skiltis statosi 
palapinę. Apple Cider Century 
Bycycle Tour. Three Oaks ML
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"Kernavės" tunto gražiuos

„Kernavės” tunto „Dubysos” draugovės paukštytės prieškalėdinėje sueigoje 
su vadovėmis vsl. Danute Ankute ir s. Maryte Utz.

draugovės sesės ČiuoŽy/doje

Aušra Dilip aviČiutė ir Daina Lulįąitė

Kjiotraufcps Dana Dutts

K- -as geceivis ir Djma Žuvausėpiitė

Praėjusių metų pabaigoje 
„Kernavės” tunto „Dubysos” 
draugovės paukštyčių metinė 
sueiga vyko svetinguose sesės 
Marytės Utz namuose. Šios su
eigos tikslas buvo, ne tik 
išmokti, kaip padaryti ir pa
puošti sausainių namukus, bet 
uždegti advento vainiko žvakę 
ir pagalvoti apie tikrą šventų 
Kalėdų prasmę.

gražiuos Draugovė su vadovėmis : 
Dflsa Conėdin ir Dana Dutts

Smagu buvo žiūrėti, su kokiu 
entuziazmu ir energija paukš-
tytės skubėjo prie sausaininių 
namelių. Jas viliojo ne tik įdomi 
namelių forma, bet ir kalnai 
spalvotų saldainių, sausainių,' 
dažų ir kitokių gėrybių, skirtų 
namelių puošimui. Ir nameliai 
ėmė didėti, atsirado stogai, ka
minai, langai, durys... Išaugo 
eglės, pražydo pasakiškos gėlės,
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Miško broCiy kūčios Rako 
stovy kfavictėj e

Kūčių vakarą, nakties tamsos 
gaubiami, Miško Broliai įsi
rengė stovyklavietę Rakė. Vieni 
išeina sargybon, o po kelių mi
nučių pasirodo kiti. Šildosi prie 
laužo; šnekučiuojasi, juokau
dami geria kakavą. Trumpų 
bangų radijo anteną įkėlę į medį 
klausosi. Vilniaus radijo pra
nešimų. Vadovui davus 
įsakymą, Broliai pasiruošia 
naktiniam žygiui.

Stovykloje tamsu, tylu. Snie
gas negilus, bet dengia visą 
žemę. Broliai pavieniui slenka 
per mišką, sekdami slaptai 
paliktus ženkus, vis stebėdami, 
ar nėra kieno sekami. Radę 
ženklą apsidairo, dairosi ar nėra 
palikto laiško — nurodymų, kur 
toliau eiti. Randa pirmą, antrą, 
trečią... Tai svarbūs dokumen
tai, Gedimino stulpų piešinys, 
Lietuvos himnas, malda, skau
tų įstatai ir kt. Kiekvienas 
lapas su slapta Miško Brolių 
antspauda.

Miško tankmėje po plačiašake 
pušim randa padengtą Kūčių 
stalą. Išsirikiuoja prie kryžiaus. 
Dega žvakės. Nuostabus 
jausmas apima visus. Dar kartą 
Broliai susirinko švęsti Kūčias. 
Kažkas nepaprasto... Rimta. 
Šventa.

— Baik taisytis! RAMIAI!!!
Broliai sustingsta ilgoje nepa

laužiamoje eilėje.
— Vėliavą gerbt! Vėliavą 

kelt! Himnas!
Trispalvė kyla iki stiebo 

viršūnės.
— Maldai kepures nusiimt!
— Viešpatie, kuris leidai 

tautas ir įdiegei joms laisvės 
troškimą, dėkojame Tau už 
grąžintas mūsų Tėvynei laisvės 
dienas...

Absoliuti tyla miške.
— Žuvusių partizanų pager

bimas! Broliai, pasiruošt! 
UGNIS!!!

— VRUM!!! — sustaugė 
šautuvai...

— Pasiruošt! UGNIS!..
- VRUM!!!
- Pasiruošt! UGNIS!!!
- VRUM!!
Šūviams nuaidėjus, vėl tyla...
— Prašau prie Kūčių stalo, — 

vadovo kvietimas.
Kvietimą išgirdę rikiuotėje 

sustingę rimti vyrai staiga vėl 
tampa besišypsančių jaunat
viškų skautų būriu. Pasidalinę 
plotkelėmiš; linkėjimais, sėda 
prie Kūčių stalo su tradiciniais 
valgiais — silkėmis, rūkyta 
žuvimi, unguriu, kisielium, gry
bais ir kt. Vėl girdisi kalbos, 
juokai...

Dvidešimt pirmą kartį Miško 
Brolių draugovė šventė Kūčias. 
Per šią praėjusių metų eilę ne- 
suskačiuotas brolių būrys pana
šiai šventė Kūčias, nakties tylo
je sėdėdami prie panašaus kūčių 
stalo miške; rimti, susimąstę, 
slegiami minčių apie sunkią 
Lietuvos būklę. Šiais metais 
Kūčių dalyvių veidai puošėsi 
šypsenomis, nuotaika labai 
pakili, linksma, nes pagaliau — 
LIETUVA VĖL LAISVA!!!

Spalis

Dalis Miško Brolių draugovės narių, šventusių Kūčias Rako stovyklavietėje.
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- Automobilis žiovauja, - sako vilkiukas savo draugui, kai prie kelio pamatė 
automobili su atdara danginę.

- Kodėl vis rašai laiškus, - klausia draugininke, - o nerašai atvirukų?
- Bijau, kad žodžiai nenukristų.

Stovykloje vilkiukai ir paukštytės kartu vaidinti prie laužo.
- Aš būsiu kareivis, - sako vilkiukas.
- Tai aš būsiu kareivytė, - pareiškia paukštytė.

f 
J*

Rasos priežastis.
Mokytojas klausia: Iš, kur atsiranda rasa ant žemės.
Mokinys atsako: Žemė taip greitai sukasi aplink saulę, kad net pra

kaitas ją išpila.
Kepurė.

Penkerių metų Jonukas vieną 
kartą, neradęs savo kepurės, už
sidėjo tėvo [kepurę, nutarė, kad 
jisai jau užaugęs vyras, ir išėjo 
j gatvę pasivaikščioti. Kepurė 
nusmuko jam ant ausų ir nosies, 
bet Jonukas, to nepaisydamas, 
dar pasiėmė tėvo lazdą ir pasi
didžiuodamas nužingsniavo.

Pamatęs nepaprastą žmogų, 
kaimynas šaukia:

— Ei,.kepure! Ką darai? Kur 
tų mūsų Jonuką trauki?

Pasakotojai.
— Bekeliaudamas po pasaulį, 

mačiau viename mieste taip aukštą 
bokštą, jog jo viršūnė mėnulį siekė.

— O aš mačiau taip žemą bokštą, - atsakė kitas pasakotojas, — jog 
jo visai nebuvo matyt.

— Aš buvau tokiame krašte, kur upės taip plačios, jog, ant vieno kranto 
stovėdamas, negali matyti antrojo.

— O aš buvau tokioje žemėje, — tuojau atšovė kitas, — kur upės taip 
siauros, kad turi tiktai vieną krantą.
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