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Kai buvau maža, mama įrašė 

tnane į paukštytes. Buvau 
turbūt penkių ar šešių metų 
amžiaus ir nelabai supratau kas 
yra „skautai” ir ką jie reiškia. 
Tik žinojau, kad kiekvieną šeš
tadienį tėveliai mane 
nuveždavo į Jaunimo centrą 
dalyvauti paukštyčių sueigose. 
Iš pradžių paukštyčių sueigos 
buvo labai panašios į darželio 
pamokas: buvo kitos mergaitės 
mano amžiaus, mes darydavom 
rankdarbius, žaisdavom, ir dai
nuodavom kartu, o sesė Mary
tė buvo mūsų vadovė, bet ji man 
irgi buvo kaip mokytoja. Iš jos 
išmokau skautų įstatus ir kitus 
įvairius skautybės aspektus, bet 
tada nelabai supratau, ką jie 
reiškia.

Vėliau, kai buvau truputį 
vyresnė ir pradėjau dalyvauti 
stovyklose, tik tada pradėjau 
suprasti, kas yra „skautai”. Ten 
išmokau apie gamtą ir įvairius 
gyvulius. Išmokau, kad juos 
reikia globoti ir nekankinti. 
Išmokau pasidalinti savo 
daiktais ir padėti kitiems, kai 
reikia pagalbos. Išmokau, kad, 
kai mes dirbame grupėmis, at
liekam daugiau dalykų ir daug 
greičiau negu kai kas nors i 
vienas pats dirba. Išmokau, kad 
jei pažadi ką nors padaryti, tai 
tavo atsakomybė išlaikyti tą 
pažadą, nes kiti tiki, kad tu tą 
darbą atliksi. Išmokau, kad yra 
laikas kada galima juokauti su 
draugais, bet irgi yra laikas, kai 
reikia dirbti. Išmokau turėti 
kantrybės, kai man nesiseka. Iš
mokau nesijuokti iš kitų žmonių 
ir jų nelaimių. Išmokau gražiai 
ir mandagiai sugyventi ir 

padraugauti su kitais kiekvieną 
dieną. Stovyklose išmokau, kas 
yra įstatai, kuriuos mes anks
čiau išmokom sueigose, ir ką jie 
reiškia mano gyvenime. Jeigu 
nori gerai sugyventi su kitais, 
reikia sekti įstatus. Nors kar
tais nėra labai lengva juos 
kiekvieną dieną sekti, reikia 
suprasti, kad jie yra gyvenimo 
taisyklės. Aš tik ne tada 
išmokau tas taisykles, bet 
kiekvieną dieną išmokstu naujų 
įstatymų aspektus. Kartais 
sunku nuspręsti kas yra tei
singa arba moralu gyvenime, 
bet reikia teisingą dalyką 
atlikti. Kartais žinai, kas yra 
teisinga, bet labai sunku tai 
atlikti. Skautuose išmoksti, kad 
nors sunku, reikia paklusti 
moralei.

Skautų įstatai ir įsakymai yra 
labai panašūs į Dievo 10 
įsakymų. Vis dėlto, Dievo 10 
įsakymų sako ko nedaryti, o 
skautų įstatai ir įsakymai sako 
ką reikia daryti. Būnant skaute 

arba skautu, reikia suprasti di
džią religijos ir moralės reikšmę 
žmogaus gyvenimui. Žmogus 
nesustoja buvęs skautu, kai 
pasibaigia sueiga, arba kai iš
važiuoja iš stovyklos. Jeigu žmo
gus yra tikras skautas, jis 
niekad nesiliaus buvęs skautu, 
sekdamas skautų įstatais, nes 
skautybė yra gyvenimo pagrin
das, kuris niekad nesibaigia.

Bendrai, skautybė pripratino 
mane būti geresne. Aš nebijau 
išreikšti savo mintis arba 
nuomonę. Jeigu nebūčiau daly
vavusi skautuose, neturėčiau vi
sų tų gerų draugių, kimias šian
dien turiu. Skautybė labai arti
mai mus sujungė, nes mes visos 
dirbome kartu, dalyvavome 
sueigose ir stovyklose, ir ben
drai draugavome, nes praleidom 
tiek daug laiko kartu'. Man 
atrodo, kad aš nebūčiau pusiau 
tokia linksma, kaip šiandien 
esu, jeigu aš nebūčiau dalyvavu
si skaučių programoje.

Lisana von Braun
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Lietuvosatgimimuiįsiliepsnoti, 
labai svarbią rolę atliko netoli 
Šiaulių esantis garsusis Kryžių 
kalnas. Ten daugelį metų vyko 
atkaklus tautos pasipriešinimas 
okupantui. Tačiau, tarp Kėdainių 
ir Panevėžio yra kita taip pat 
svarbi ir garsi vietovė Paberžė.

Laike okupacijos, įvairių tautos 
švenčių proga, ypač paminėti 1863 
metų sukilimo sukaktis, ten regu
liariai rinkosi Lietuvos jaunimas. 
Dalindamiesi slaptomis mintimis ir 
dainuodami uždraustas dainas, jie 
savyje brandino ir puoselėjo pat
riotinius jausmus. Toje dvasioje 
augo laisvos Lietuvos ilgesys.

Neatsitiktinai, bet sąmoningai 
jie šią vietą pasirinko. 1863 metais, 
kai Lietuvos valstiečiai sukilo prieš 
rusus, vienas garsiausių sukilimo 
vadų buvo Paberžės bažnyčios 
klebenąs kunigas Antanas Macke
vičius. Paberžės bažnyčioje pasakęs 
pamokslą, nulipo jis nuo sakyklos, 
nusiėmė kunigo drabužį (sutaną) ir 
išjojo vadovauti medžiokliniais 
šautuvais, dalgiais ir kitais menkais 
ginklais apsiginklavusiems valstie
čiams.

1863-jų metų sukilimas buvo 
žiauriai rusų generalgubernatoriaus 
Mykolo Muravjovo numalšintas ir 
ilgiausiai kovojęs ir išsilaikęs suki
lėlių vadas kun. Antanas Mackevi
čius buvo sugautas ir pakartas. Bet 

Kun. Antanas Mackevičius

šio sukilimo reikšmė lietuvybei 
buvo didelė ir lemtinga. Ji atvedė 
Lietuvą į 1918-jų metų Nepriklau
somybės paskelbimą.

Dabar Paberžėj, kur artimiau
sia sodyba tik už 4 km., buvusiame 
Šilingo dvaro parke yra įrengtas 
vertingais eksponatais gausus 1863 
metų sukilimo muziejus. Priešais jį
— įspūdingas medžio skulptūrų 
paminklinis ansamblis sukilėliams.

Ten pat yra ir Paberžės 1787 
metais statyta istorinė medinė 
bažnytėlė. Jos medinis, puikiai 
sukomponuotas altorius ir sakykla
— tai Lietuvos žymiausio dievdir- 
bio ir liaudies meno kūrėjo Svirs
kio darbas. Netrukus čia bus įkur
tas iš visos Lietuvos laukų surinktų 
jo nuostabių darbų muziejus. 
Meno žinovai Svirskį vadina lietu
viškuoju Leonardu da Vinci.

Dar viena Paberžės įdomybė
— tai šalia bažnytėlės, ant labai 
stataus Liaudos upytės kranto 
stovinti Tėvo Stanislovo, kapucinų

1863 metų sukilimo muziejus Nuotr. s. Ritonės Rudaitienės 
Paberžėje

4



Vienas koplytstulpis. iš 
paminklinio ansamblio 1863 m. 
sukilėliams 4—

vienuolio, buvusi gyvenvietė — 
klebonija. Tėvas Stanislovas (My
kolas Dobrovolskis) buvo vienas iš

x ryškiausių tautos pasipriešinimo 
ugdytojų. Grįžęs iš Sibiro tremties 
ir gyvendamas Paberžėj 25 metus, 
Tėvas Stanislovas rinko iš sunai
kintų ir apleistų gyvenviečių ir 
šventovių geležies ir vario dirbi
nius: spynas, raktus, kryžius, varpe- 
liūs, angelus, net puodus. Šiais

■< rinkiniais nukabintos visos šio 
namelio sienos. Labai gausus, 
vertingas ir turtingas kunigų litur
ginių drabužių — arnotų ir seno

vės žibintų rinkinys. Kieme — 
buvusių malūnų girnos ir ornamen
tuotos geležinės tvorelės.

Esant Paberžėj, aplankytinas 
etnografiškai sutvarkytų kapinaičių 
kalnelis. Jis primena Čiurlionio 
nutapytas žemaičių kapines. Čia, 
gilios Liaudos vagos perskirta, 
prieš akis atsistoja Joninių (Rasų) 
nakties su burtais ir prietarais 
pagoniškoji ir su kryžiais bei kop
lytstulpiais dabartinė — krikščio
niškoji Lietuva. Senovė ir dabartis 
pasineria viena į kitą.

s. ffil. Ritonė Rudaitienė

-$• # # M #

1863 m. sukilėliai. A. Grotger pav.
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Tddas Miniotas

Tęsinys

Pirmasis mūsų stistojimas Pietų 
Amerikoje buvo Rio de Žaneiro. 
Tai labai didelis miestas. Labai 
kalnuota ir puikus pajūris. Bet 
yra ir šiukšlynų ir lūšnų. Mes 
užkopėme ant kalno, kuris 
vadinamas Cukraus galva. Iš jo 
viršūnės matosi visas miestas. 
Taip pat buvome ant kito aukšto 
kalno Corcovado. Ten stovi 
visame pasaulyje garsi Kristaus 
statula. Aš nupirkau dvi tos 
statulos mažas kopijas, kurias 
padovanosiu mano močiutei ir 
mokytojai. Iš Čia išplaukėme į 
Sao Paulo, o paskui į Argentiną.

, Kristaus statula 'kalno viršūnėje

Apie Argentiną anksčiau 
žinojau tik kad ten gyvena 
futbolininkas Maradona, visi 
valgo as ado. šoka tango ir geria 
mate. Mate tai tokia arbata, 
kurios puoduką nešiojasi su 
savim ir geria per vamzdelį. O 
sostine Buenos Aires labai graži 
ir tvarkinga. Daug visokių 
paminklų. Svečiavomės

Buenos Aires

dviejuose lietuvių namuose.
Iš Buenos Aires išplaukėme į 

Uragvajaus sostinę Montevideo, 
o iš ten į Punta del Este, kur 
matėme kelioliką jachtų, kurios 
dalyvaus lenktynėse aplink 

pasaulį, tarp jų garsų Amerikos 
buriuotoją Denis Connor. Tuo 
metu siautė didelė audra, bet tuo 
metu mes buvome uoste. Iš čia 
išplaukėme skersai Atlanto 
vandenyną į Kapetauną.
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Vyr. skautė Ilona Vitkaus
kienė „Kauno dienos” laik
raščio š.m. spalio 3 d. laidoje 
išspausdintame straipsnyje 
„Tarptautinėje skautų stovyklo
je” šitaip pasakoja apie daly- 
.vavimą „Solor-94” stovykloje 
Norvegijoje:

„Šią vasarą trys Lietuvos vė
liavos plevėsavo Norvegijoje, 
tarptautinėje skautų stovyklo
je „Solor-94”. Joje dalyvavo 660 
skautų ir skaučių, atvykusių iš 
28 pasaulio šalių: Amerikos, 
Tanzanijos, Japonijos, Kanados, 
Prancūzijos, Naujosios Zelandi
jos, Vokietijos, Švedijos, Slova-' 
kijos ir kt.

Mes, dvi lietuvaitės, skautės 
nuo Lietuvos skautų sąjungos 
atkūrimo pradžios, dalyvavome 
svečių teisėmis. Kiekvieną rytą 
šalia kitų pasaulio valstybių 
vėliavų buvo keliama ir Lietu- 

, vos vėliava. Mus maloniai glo

bojo Tonsbergo ir Slageno skau
tės. (Tai Norvegijos vietovardžių 
ir draugovių pavadinimai).

Prieš 50 metų Kari Sogaard, 
būdama maža mergaitė, tarp
tautinėje skautų stovykloje 
Norvegijoje sutiko dvi lietu
vaites, kurių ilgai neužmiršo. 
Daug metų ji sekė Lietuvos gy
venimą ir stengėsi ne kartą 
lietuvėms padėti. Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, ji ir 
nutarė į skautų stovyklą pa
kviesti dvi mūsų šalies skautes. 
Tos laimingosios buvome aš ir 
prityrusi skautė Austė Raški- 
nytė.

Visiems skautams teko gero
kai paplušėti, kol įsikūrėme 

tvo stovyklavietę; Reikė- 
pastatyti palapines, sut

varkyti aplinką, pagaminti įvai
riausių patiekalų. Sesės nenu
sileido broliams savo išradin
gumu, o šie nuostabiai papuošė 
savo aplinką ir virtuvę. Buvo 
aišku, kad nė vienas tikras 

skautas nepražūtų net ir sun
kiausiomis sąlygomis. Norvegų 
darbštumu ir paklusnumu vy
resnybei galima tik žavėtis. 
Nemačiau nė vieno pikto, ne
patenkinto ar niurnančio, kad 
kažkas nuskriaudė ar ko nors 
nepadarė. Būnant tokioje aplin
koje net vėlų vakarą jausdavo
mės žvalios ir kupinos įvairiau
sių idėjų.

Tiesa, norvegai pėsti keliauja 
nedaug. Dar prieš atvykstant į 
stovyklą net kelis kartus mus 
perspėjo, kad bus sunkus nak
tinis žygis iki Švedijos sienos. 
Tuo keliu, kuriuo karo metu bu
vo vedami pabėgėliai. Kelionę 
pradėjome vakare, o grįžome 
rytą. Buvo labai įspūdinga, ypač 
auštant, ir didesnio nuovargio 
nejutome. Ko negalima buvo pa
sakyti apie norvegus...

Paskutinę stovyklos dieną visi 
laukėme žadėtojo siurprizo. Ir 
nenusivylėme. Buvo uždegtas 
1250 m ilgio laužas, ant jo už
dėtas tokio pat ilgio iešmas (iš 
atskirų dalių) ir iškeptas šaš
lykas. Gineso rekordas.

Džiaugiamės pažinusios šios 
darbščios ir išdidžios tautos 
žmones. Su Kauno skautais 
lauksime Torsbergo (seniausio 
Norvegijos miesto, kuriam da
bar 1000 metų) seserų apsilan
kant mūsų stovyklose”.

Tinginiai
Vienas žmogus turėjo tris sūnus, vieną už 

kitą tingesnius. Kartą jie visi gulėjo po vyšnia. 
Štai vienas jų sako:

— Vai tai gera būtų, jei kas skintų vyš
nias ir mums J bumą dėtų!

O kitas jam atsako:
— Ne, kad vyšnios pačios mums | burną 

lėktų, tai gerai būtų!
Trečias brolis klausė, klausė ir pagaliau 

prabilo:
— Broliukai, kaip jūs netingite kalbėti!
Ir visi trys užmigo.
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Savo promočiutę Vandą Sruogienę aš vadinu 

Močiute. Aš ją labai myliu. Ji yra 94 metų amžiaus. 
Anksčiau ji buvo universiteto profesorė. Dabar ji 
gyvena Čikagoj ir per Kalėdas aš ją aplankau.

Savo baltus plaukus ji pridengia tinkliuku, nešioja 
akinius ir yra tik truputį aukštesnė už mane. Ją 
apkabinus jaučiu jos švelnumą ir ji visuomet kvepia 
gėlėmis. Man labai patinka jos keptas meduolis, 
aplaistytas glajumi. Močiutė kalba septyniomis 
kalbomis, tik kartais pritrūksta angliškų žodžių. Daž
niausiai ji dėvi mėlynos spalvos suknelę su gintariniu 
pakabučiu. Jos laikysena yra dar Viktorijos epochos, 
nes ji gimė 1889. metais.

Labai mėgstu jos pasakojimus apie senus laikus, 
nes jos gyvenimas buvo labai įdomus. Mane ji vadina 
Lilia, tikrina mano lietuvių kalbą ir visuomet klausia 
kokių spalvų yra Lietuvos vėliava.

Dabar grįžkime į tuos laikus, kada Močiutei buvo 
dešimt metų ir ji gyveno Ukrainoj. Jos tėvas Kazimie
ras Daugirdas buvo rusų caro žirgyno veterinaras. 
Ten buvo šimtas žirgų. Močiutė bėginėjo po kaimą ir 
apžiūrinėjo namus. Ukrainiečių namai buvo statomi 
iš molio;,ir apdažyti baltos kreidos dažais. Močiutės 
namas buvo medinis, baltas ir labai didelis. Ji turėjo 
ukrainiečius tarnus. Šeimoje kalbėjo lietuviškai, su 
tarnais ukrainietiškai, su kaimynais lenkiškai, o su jos 
tėvo viršininku rusiškai.

Jos šeima buvo labai tvarkinga ir gyveno laikro
džio tikslumu. Prie stalo kiekvienas turėjo savo vietą. 
Jeigu jie patys pasitarnaudavo pietų metu, turėjo 
viską suvalgyti kas buvo lėkštėse, bet jeigu jiems 
serviravo tarnai, tai galėjo ir nieko nesuvalgyti. 
Miestelyje Močiutė mėgdavo vietinį patiekalą. Jis 
vadinosi „mamaliga“. Tai buvo kukurūzų košė su 
slyvų uogiene ir saldžia grietinėle. Namie pusryčiams 
ji valgydavo sumuštinį ir gerdavo kakavą.

New Yorko mokykloje vaikams buvo užduota 
parašyti apie vyriausią savo šeimos narį. Štai 
Alinos Diebold, dešimties metų amžiaus 
rašinys, laisvai išverstas iš anglų kalbos.

Kazimieras Daugirdas su žmona Jadvyga 
ir dukra Vanda 19907 m. Podolės Kamenece

Vakarais visi sėdėdavo prie valgomojo stalo, 
kuris buvo apšviestas vienintele žibaline lempa. 
Močiutė ruošdavo pamokas, o jos tėvai skaitydavo 
laikraščius arba, atsilankius svečiams, lošdavo kor
tomis. Šeimoje buvo gramofonas. Susisiekimui turėjo 
briką ir du arklius.

Traukinio stotis buvo už penkiasdešimt mylių ir 
iki jos tekdavo važiuoti dvi dienas, su nakvyne 
viešbutyje. Traukinio pirmoje klasėje buvo aksomu 
apmuštos sėdynės ir kabėjo krištoliniai sietynai. Tai 
buvo skirta turtingiems ir pagarsėjusiems žmonėms. 
Paskui buvo antroji klasė su minkštomis sėdynėmis ir 
dviaukštėmis miegojimui sekcijomis su antklodėmis. 
Paskutinė buvo trečioji klasė, skirta kaimiečiams, su 
kietais mediniais suolais. Močiutė keliaudavo antroje 
klasėje kartu su gydytojais ir teisininkais.
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Alina Diebold

ramesni ir ji galėjo jodinėti. Mo
čiutė tapo gera jojikė. Šeimoje 
visada buvo šuo ir katė. Ji prisime
na ir kanarėlę, vardu Tsipu.

Vasaros atostogų ji su tėvais 
važiuodavo j Krymą ir plaukdavo 
laivu Juodojoje jūroje. Kai jos 
tėvai gydėsi purvo voniose, ji tik 
braidė Juodojoje jūroje, nes nemo
kėjo plaukti.

Močiutė buvo tikra Viktorijos 
laikų mergaitė. Vasarą ji dėvėjo 
nėrinių sukneles, ilgas baltas koji
nes su keliaraiščiais, avėjo basutė
mis arba aulinukais su sagomis. Ji, 
kaip ir visi vaikai, turėjo vaikščioti 
su šiaudine skrybėle, nes tokia 
buvo mada. Žiemą nešiojo kailinu
kus. Jos plaukai buvo ilgi, garba
noti, papuošti kaspinais.

Močiutė žaisdavo įvairius 
žaidimus: varinėjo lanką, dalino 
žiedą, pušinėje ir gimnastikavosi 
ant tarp durų pakabintos trape
cijos.

Ji turėjo tikrai gražias lėles, 
bet su jomis žaisti nelabai mėgo. 
Jai daugiau patikdavo žaisti su jos 
Viktorijos laikų popierinėmis 
lėlėmis.

Dauguma žirgų buvo per smar
kūs jojimui, tik kai kurie buvo

Vanda Sruogienė

Močiutės pomėgis buvo piešti 
arklius, nes jų buvo tiek daug tame 
žirgyne. Taip pat mėgo gimnasti- 
kuotis savo trapecijoj ir daryti 
saltomortale.

Kada pas ją ateidavo draugai, 
ji iš lentynų išimdavo knygas ir jie 
statydavo iš jų namus. Medžių 

ČIA ĮDOMU
Galliera aristokratė Maria, 

galima laikyti didžiausia pašto 
ženklų kolektore. Ji mirdama 
paliko 30 albomų pašto ženklų. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
Prancūzijos valdžia pardavę 
kolekciją už $2,000,000. O 
kolekcija buvo verta septinius 
kartus daugiau.

šakelės ir įvairūs pagaliukai būda
vo jų žmonės. Tiems žmogiukams 
iš skudurėlių padarydavo rūbelius 
ir žaisdavo teatrą. Jos mėgiamiau
sia knyga buvo „Paskutinis mohi
kanas“. Perskaičiusiji užsidarydavo 
vonioj ir verkdavo. Močiutė sau 
prisiekė, kad kada nors nuvažiuos 
į Ameriką ir gelbės indėnus.

Taip pat ji mėgo kelionių 
knygas. Todėl, kad kaip tik anais 
laikais pradėta tyrinėti Afrika ir jai 
patikdavo apie tai skaityti. Mo
čiutė mokėsi namie su privačia 
mokytoja.

Neseniai labai susidomėjau 
Viktorijos epocha, nes turiu Vikto
rijos stiliaus lėlę, o mano teta 
Sabine Vokietijoje tokias lėles 
renka.

Aš esu labai laiminga turėda
ma savo šeimoje tikrą Viktorijos 
laikų asmenį — Močiutę, kuriai 
galiu patelefonuoti ir užduoti daug 
klausimų. Dabar domiuosi arkliais, 
tai mudvi turim dar daugiau bend
ros kalbos. Aš ją aplankysiu Kalė
dų metu ir negaliu sulaukti kada 
vėl pamatysiu savo Viktorijos laikų 
Močiutę.

Alina. 1993 m. lapkričio 7 d.
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1400 m. Leonardo da Vinci 
projektas

1-700 m. Prancūzų 
generolo 
projektas

1800 m. patobulintas balionas

1850 m. Piere Julien sujų pripildytas lėktuvas

1903 m. Broliai Wrignt lėktuvas. Pirmas jėgos varomas 
ir kontroliuojamas

Liūda Rugienienė

PASlKALBfj2!LEEw
Dieve, man patinka stovėti prie lango 
ir žiūrėti, kaip sninga.
Kartais snaigės būna didelės 
ir, lyg šokėjos, leidžiasi į žemų. j 
Kai jos baltai apkloja t
namą, kiemą, gatve ir medžius, ?
būna švaru, šviesu, smagu.
Mane stebina, Viešpatie, 
tai, kad jos savo mažu pavidalu 
skiriasi viena nuo kitos.
Šis Tavo darbas — be galo sumanus

10
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1919 m. Pirmas keleivinis lėktuvas Vokietijoje

1931 m. Hidroplanas pirmas pasiekęs 400 mylių per 
valandą greitį

NEUŽMIRŠKIME SAVO SKAUTIŠKŲ PAREIGŲ

11

11



Paruošė Sesė Marytė Tendzegolskienė
Varėnos Vieneto vadovė — Varėna, Lietuva

MONTAŽAS SUEIGAI

SilIIlB KUM
Dar praeis daugel metų — giedrų ir liūdnų, 
Tartum jūra istorija banguot nenustos 
Skambėki kaip balsas laimingų dienų, 
Žodi amžinas, gimtosios kalbos!

Visų mūsų moraliniu pagrindu tebūna šie iš XVI 
amžiaus ataidintys Mikalojaus Daukšos žodžiai!: 
„Kurgi, sakau, pasaulyje yra tauta, tokia prasta ir 
niekinga, kuri neturėtų šių trijų savų ir tarsi įgimtų 
dalykų: tėvų žemės, papročių ir kalbos? Visais 
amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visados 
rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti!“

Tegul mūsų mylima ir puoselėjama kalba skatina 
pagarbą ir toleranciją kitoms kalboms. Tegul lietuviš
ko žodžio skambesys neužgauna nė vieno kitataučio 
širdies ir taurina visų mūsų jausmus.

O užvis labiausiai kalbą gerbk gimtinę, 
Nes jos nemokėti — gėda paskutinė.
Gerai, kad svetimas kalbas žinai ir moki, 
Bet visų pirma savąją išmoki. (D> Poška)

Kalbos aruodas, tai gyvoji kalba, tautosakos 
lobiai, klasika ir tarmės. Nepailsdami semkimės iš tų 
aruodų, kartu nuolat juos papildydami.

Ravėkime piktžoles iš savo širdies ir savo kalbos: 
šventaisiais ąžuolynais, senolių kapavietėm prisiekime 
be atodairos iš savo kalbos išmesti keiksmažodžius, 
nešvankius posakius, barbarizmus ir žargoną. Gera
noriškai paisykime vieni kitų kalbą.

Vai mink, motule, smagiai ratelį, 
Matai, jau bunda Lietuva.

Perkelkta į 23 pusi.
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„Tėviškės žiburių” lapkričio 8 
d. laidoje išspausdinta LSS 
Vadovų sąskrydžio, Toronte 
vykusio spalio 22-23 d. aprašy
mo tąsa, kurią čia pateikiame.

„Rudens vakaras”
„Rudens vakarą” — šokius 

spalio 22 d. Lietuvių namuose 
pradėjo ps. L Paškauskienė, 
padariusi keletą pranešimų bei 
padėkojusi susirinkusiems. Į 
sceną pakvietė „Sutartinę” 
(Dainą ir Zitą Gurklytės, G. 

Karasiejus, A. Nausėdas, D. 
Pargauskaitė, A. Puzerytė, P. 
Sukauskas, P. Bekeris ir vadovė 
J. Vaičytė). Ši dainos grupė ža
vėjo klausytojus gerą valandą, 
vakarą organizavo tuntų tėvų 
komitetas, vadovaujamas ps. O. 
Narušienės.

Sąskrydžio antroji 
diena

Sekmadienį, spalio 23 d., Lie
tuvos kankinių šventovėje 
sąskrydžio dalyviai ir tuntai su 

vėliavomis dalyvavo 9:30 v. ryto 
Mišiose. Dvasios vadas s. kun. 
Aug. Simanavičius, OFM. pa
sveikino sąskrydžio dalyvius, 
ypač atvykusius iš tolimų vie
tovių. Mišias atnašavo klebonas 
kun. J. Staškus, pasakęs ir pras
mingą pamoksti Mišių skai
tinius skaitė sk. ■fikand. si. L. 
Narušis ir vyr. sk. si. I. Viskon- 
taitė. Aukas nešė skautai,-tės ir 
vyriausieji skautininkai. Gie
dojo muz. N. Benotienės vado
vaujamas vaikų choras.
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Po pusryčių muziejaus salėje 
vyko sąskrydžio tąsa. Kalbėjo s. 
kun. A. Žilinskas, evangelikų 
sk. dvasios vadas, tema „Skau
tiška dvasia”. LSS tarybos pir- 
mijos pirm. v.s. ill. K. Ječius api
būdino dabartinę veiklą ir 
pateikė sumanymų ateičiai. 
Ragino, kaip galima daugiau, 
įtraukti naujų narių — jaunimo. 
Buvo klausimų, pasisakymų ir 
siūlymų.

Sąskrydyje kilusius klausi
mus apsvarsčius, prieita išvadų, 
kad ir vyresniems, ir jaunimui 
reikia kelti tas pačias gaires, 
eiti puoselėjant tą brangų lietu
višką žodį visx ns mūsų jaunie
siems ir tarnauti Dievui, 
tėvynei ir artimui. Dalyviai, 
išklausę visus pašnekesius, 
gavo pažymėjimus, kuriuos 
meniškai paruošė v.s. V. Dilba. 
Sąskrydžiui vadovavo VS pava
duotojai v.s. R. Otto ir s. V. 
Čepienė. Jie visiems padėkojo 
už dalyvavimą, ypatingai toron- 

; tiečiams už malonų priėmimą 
ir skanų maistą. Sąskrydis baig
tas vakarine malda „Ateina 
'naktis”. Tuntininkai v.s. Algis 
. ir s. Vida Senkai visus pakvie
tė pietų, kuriuos pagamino D. 
<Gurklienė. Atsisveikinta iki ki-’ 

' to sąskrydžio.
M,.

Sąskrydžio dalyviai iš Atlanto rajono

Klausome paskaitos

SKAUTŲ 
VADOVAS 
PASIŽADA

1. Koks bebūtų oras ar kitos 
sąlygos, visada nešiosiu pilną ir 
tvarkingą uniformą skautų 
užsiėmimuose. 

x 2. Vadijos posėdžiai vyks kas 
mėnesį, ir aš pats/pati nekalbėsiu 
daugiau negu 25% viso posėdžio 
laiko.

. 3ą Kiekvienas vieneto narys išeis 
bent tris patyrimo laipsnio dalykus 
prieš Kalėdas, ar prieš Velykas, ar 
prieš vasarą.

4. Nuo šiandien iki stovyklos ar 
iki metų pabaigos visa draugovė išeis 
bent vienon tikrai vertingon iškylon.

5. Būtinai įvesiu vieną naują 
žaidimą.

6. Vieną kartą per mėnesį 
draugovei papasakosiu vieną tikrai 
gerą pasaką, apysaką, padavimą, 
legendą ar skautišką pasakojimą.

7. Paklausinėsiu -apie gerąjį 
darbelį ir sužinosiu, ar jie atliekami ir 
kitu laiku, ne tik kalėdinio gerojo 
darbelio proga.

8. Tarp., visų ’savo skautiškų 
įsipareigojimų pirmoje vietoje 
laikysiu savo pareigą rūpintis šiuo 
vienetu — skautų, skaučių . ar 
prityrusių draugove.

14



Iškilmingos mišios. Atnašauja Toronto dvasios 
vadas s. kun. A. Simonavičius ir klebonas 0. 
štaškus. Skaito v.sk.sl. I. Viskontaitė

4-rių rajonų vadovai, s. V. Dilba, LSS Tarybos pirm, 
v.s.fil. K. Ječius, B. V.S. v.s.fil. A. Sekas ir 
Rambyno tunto tunt, pavad. s. M- Rusinas

VILKIUKU 
ŽAIDIMAI
TIKSLUS KELIAS. Žaidimo 

vedėjas žaidėjui pasako, kryptis, 
kuriomis eina ar važiuoja. Žaidėjas 
turi atspėti, kur vedėjas keliauja ar 
nukeliavo. Pvz. „Iš čia dešinėn, dvi 
gatves, tada kairėn vieną gatvę...“ 
Žaidėjas atspėja, kad eina į polici
jos nuovadą.

PORTRETAS. Prieš kiekvieną 
žaidėjų būrelį padėti spalvoti po
pieriaus lapai ir žirklės? Pirmasis 
nubėga, iškerpa galvą ir priklijuoja 
prie didesnio popieriaus. Antrasis 
— kūną, trečiasis — rankas ir t.t., 
kol visi žaidėjai bent tris kart bėgo 
ir klijavo kūno dalis ir pilną uni
formą.

Rochesterio nauji vadovai - Gečai

PAŠTO ŽENKLAI. Prieš 
kiekvieną būrelį padėta krūva 
pašto ženklų, kurie atskirai prie 
kietesnio popieriaus priklijuoti. 
Pribėgęs žaidėjas turi juos išdėti 
pagal vertę nuo 1 cento ligi 25 
centų (arba iš vis pagal vertę).

SIŪLAI. Žaidėjai žąsele. Prie
kyje padėti įvairaus storumo siūlai 
—vilnoniai, medvilnės, plonyčiai ir 
kt., ir įvairaus dydžio adatos. Žai
dėjai įveria kurį nors siūlą jam 
tinkamon adaton.

3
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ŽEMĖLAPIS ir KOMPASAS

— Kiekviena pora ar trijulė 
gauna nurodymus pagal kompasą 
(300 metrų 152 laipsnių kampu, 125 
m 87 laipsnių kampu ir t. t.) ir gale 
viso tako turi įsmeigti kuoliukų. 
Nuotoliai ir kryptys būtinai turi 
pereiti kokią, nors kliūtį, pvz. balą, 
klampynę, spygliuotų augalų 
krūmus,' ■ kad .skautai turėtų 
sugalvoti, kaip apeiti ir visvien 
nurodymus sekti.

— Grupelė gauna 2 m (6 pėdų) 
ilgumo permatomą žarną ir 
nuspalvinto vandens. Negadindami 
žemės paviršiaus, sužymi topografinį 
lygį aplink visą kalnelį ar kokią kitą 
aukštumą.

— žemėje nubrėžta linija, kurios 
kompaso kryptis ir ilgis dalyviams 
žinomi. Tada paduodami nuotoliai ir 
kompaso kryptys, kurias reikia sekti, . 
tik be kompaso ir be,liniuotės.

— Bent šešis gamtos reiškinius 
(medis, didelis akmuo, upelis, tiltas, 
koks pastatas) įpiešti tiksliai savo 
gamybos, žemėlapyje.

— Būreliui paduodamas 
žemėlapis,- kuriame nurodyta, kur 
prie medžių pririšti skaičiai ar 
numeruoti pieno buteliai (plast
masės). Šių turi būti bent 12 vieno kv. 
km. plote. Būrelis ruošiasi bei 
planuoja 5 min., o tada per 10 min. 
atneša kiek gaii daugiau tų užrašų su 
skaičiais. ' ' ' '

— Kompaso žygis su nuotolių bei 
krypčių nurodymais, bet ne dieną, o 
naktį. ’ , "

i — Pora, trijulė ar būrelis gauna 
žemėlapį, kuriame pažymėti du 
taškai. Reikalinga nutarti, kuriuo 
būdu'geriausia tarp jų nukeliauti. 
Mokėti paaiškinti priežastis. Jeigu - 
įmanomą, tą kelionę atlikti — ir savo 
skautavimo išmonę patikrinti.

STOVYKLAVIMAS
— Uždegti lauželį be degtukų ar 

žiebtuvėlio. Galima naudoti titnagą, 
sausus pagaliukus, suktuvėlį, 
padidinimo stiklą ar pn.

— Surasti geriamo vandens iš 
augalų ar nuo augalų paviršiaus.

—. Visas būrelis ar skiltis turi 
permiegoti bent 2 m (6 pėdos) virš 
žemės.

— Pastatyti lapinę — pastogę iš 
gamtoje randamos medžiagos — ir 
joje pernakvoti.

— Pagaminti spąstus mažam 
žvėreliui ar paukščiui, bet negalima 
gyvūno sužeisti.

— Taip stovykloje susitvarkyti, 
kad būtų galima pusryčius išsivirti, 
neišlipus išMpvos.

— įrengti stovyklai' tųr 
pastovyklei vartelius, kuriuos galima 
atverti neišlipus iš miegmaišio.

— Pastatyti prietaisą, kuriuo 
galima pagal saulę laiką nustatyti,

— Būrelis gauna sveikus kviečių 
ar kukurūzų grūdus. Naudodami tik 
gamtoje randomus daiktus, 
pagamina (valgomą) kepinį.

— Kai skiltis ar būrelis, atvyksta į ■ 
iškylos ar stovyklos vietą, visi 5 min. 
sėdi ir planuoja, kaip pastatys vieną 
savo atsineštų iškylos (lengvų) 
palapinių. Planuodami negali nieko 
liesti ir negali judėti". Tada visiems 
užrišamos akys, ir jie pastato vieną 
palapinę.

— Skilūs suplanuoja ir pastato 
kokią nors savo stovyklavietei 
naudingą įrangą.

— Iš stiprios platinės medžiagos, 
lipdomos juostos ir kieto popieriaus 
(kartono) pasistato pastogę, kurioje 

jpernaikvoja.
— Būrelis ar kiekviena skiltis* 

gauna visokių medžiagos gabalų bei 
liekanų, pvz. bulvių ar miltų maišų, 
skudurų, siuvimo įrankių. Pasiuva 
sau drabužius,.kuriuos tą dieną turės 
nešioti.

— Pagaminti sau priemonę visus 
daiktus iškylon neštis be kuprinės. 
Kiekviena skiltis ar asmuoi' gauna 
maišą (pvz. plastmasės šiukšlių ar 
bulvių) ir šiek tiek virvės.

— Skilties dvi dalys turi viena 
kitai perduoti žinią 100 m nuotoliu be 
jokio garso.

— ■ Iš brezento ar plastikos 
pagaminti kokį nors prietaisą, kuriuo 
būrelis gali persikelti per upę ar- 
įlanką.

ĮVAIRENYBĖS
— Sifgalvoti būdus, kaip vienas 

kitą gali maitinti — bet ne lengvai! 
Pvz. maitintojas užrištomis akimis; 
arba metro ilgumo peiliai, šakutės ir 
šaukštai; arba ne įprasta ranka 
(kairiarankiai 'naudoja dešinę).

— Papuošti tortą.
— Pagaminti meno kūrinį grynai 

iš gamtos.
— Suruošti pasirodymą kaip 

cirke, kur būrelio ar skilties nariai yra 
cirko gyvūnai.

— Sukurti muzikos instrumentus 
iš gamtoje randamų daiktų ir jais 
pagroti, atpažįstamą dainą.

— Virvelė ištęsta tarp medžių, per 
krūmus, aplink akmenis ir kt. Žaidė
jai turi kibirą ar puodą vandens (pro 
kurio ąsą ar rankeną virvė praverta) 
■nutempti iki galo.

— Kiekvienas būrelis, pora ar 
grupė pastato tikrą kliūčių tako 
kliūtį. Pabaigai visi išbando kliūčių 
takelį.

— Skiltis gauna kibirus ir turi 
pripildyti 200 litrų' (50 galionų) 
Statinę, kurioje pramušta apie 20 
skylučių įvairiose vietose.

— Dvi komandos pastato 
katapultą. Kuri pirma sąvo užbaigia, 
gali pradėti šaudyti vandens pilnus 
balionus į tįar tebedirbančią ko
mandą.

- - Parašyti ir padainuoti savo 
skilties dainą (jeigu tokios neturi).

4
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S.v. kand. Darius Penikas programos. Jos (1) bando sukurti 
daugiau valdžios darbų, (2) bando 
sudaryti mokslo programas specia
lybėms įgyti ir (3) vykdo socialinę 
pagalbą. Valdžios administracija

Viena iš pasaulio didžiausių 
problemų yra skurdas. Skurdas yra 
tada, kai šeima neturi pinigų ar 
kitokių ekonominių šaltinių, kad 
galėtų gyventi taip, kaip bendruo
menė nusako esant aukščiau skur
do ribos. Ekspertai tvirtina, kad 
pasaulyje skurdas liečia daugiau 
negu 900 milijonų žmonių. Afriko
je, Azijoje, Europoje, Pietų Ameri
koje milijonai žmonių gyvena 
žemiau skurdo ribos. Net ir Ame
rikoje, šalyje progų ir galimybių, 12 
procentų amerikiečių kasdien 
kovoja už būvį: — gauti maisto ir 
pavalgydinti savo šeimas.

Skurdan patekę žmonės turi 
daug bėdų. Jiems sunkiau gauti 
reikalingą sveikatos priežiūrą, 
sunkiau gauti sveiko maisto, dėl to 
jų daug miršta badu ir įvairiomis 
ligomis. Neturtingi žmonės turi 
daug mažiau įtakos krašto ekono
mijai. Jie kartais neturi pinigų 
maistui ir tikrai nepajėgia nupirkti 
žaislų ar geresnių rūbų. Dėl to 
didelės įmonės nekreipia į juos 
dėmesio ir kainos kyla arba pasi
lieka tos pačios. Dėl to skurstan- 
tieji nei ekonominės nei politinės 
įtakos krašte neturi. Daug netur
tingųjų nebalsuoja rinkimuose, nes 
jie mano, kad nei vienas iš kandi
datų jų neatstovauja ir todėl jiems 
neapsimoka balsuoti. Politikieriai 
nemato reikalo steigti programų 
padėti neturtingiesiems, nes netur

tingi neturi pakankamai įtakos 
rinkimuose.

Skurdą nugalėti yra labai 
sunku ir tam yra daug priežasčių. 
Pirma priežastis yra tai, kad žmo
nėms yra labai sunku gauti ir 
išlaikyti gerą darbą, neturint nei 
mokslo, nei reikalingų kvalifika
cijų. Net ir su kvalifikacijomis 
kartais sunku gauti gerą darbą: yra 
daug daugiau žmonių negu darbų. 
Kita priežastis yra infliacija. Kai 
kainos kyla, šeimos, kurios gyveno 
virš skurdo ribos, patenka į skurdą. 
Jie nebegali gyventi kaip gyveno, 
nes labai sunku surasti darbus su 
geru atlyginimu.

Valstybių valdžios stengiasi 
naikinti skurdą. Tam kuriamos trys 

Senoji lietuvių religija nebuvo vien tik gamtos jėgų 
garbinimas — joje randama pėdsakų tikėjimu vienu 
Aukščiausiuoju Praamžiumi — Dievu, ir jos doroviniai 
reikalavimai buvo kilnūs. Krikščionybė dar sutaurino gražiuosius 
senovės lietuvių religijos elementus — ištikimybę, pagarbą 
tyrumui ir motinystei, pasitikėjimą Apvaizda. Ji sušvelnino 
rūsčius papročiusįnaujaĮ šviesa nušvietė pomirtinio gyvenimo 
vaizdą. Šventosios ugnies deginimo vietose, imta aukoti 
žmonijos išganymo auką — šv. mišias.

Krikščionybės nuopelnus mūsų liaudžiai galima ilgai 
skaičiuoti, bet nepasakytume nė dešimtosios jų dalie^ jei 
vardytume vien laikinuosius, žemiškuosius požymiuš. 
Pagrindinė krikščionybės paskirtis yra antgamtinis žmonių 
pasišventimas, jų vedimas į amžinąjį išganymą.

“Laiškai lietuviams"

naudoja valstybinius mokesčius 
programoms susižeidusių darbinin
kų apdraudai. Kai žmonės ir jų 
šeimos gali išsilaikyti virš skurdo 
ribos, visam kraštui geriau.

Skurdo pavojus yra pasklidęs 
po visą pasaulį. Lietuvoje taip pat 
galima surasti daug skurstančių 
šeimų. Su naujomis reformomis 
atėjo labai sunkūs laikai. Kai ko
munistinė sistema sugriuvo, tai 
dingo ir daug darbų. Lietuviai, 
kurie manė, kad su nauja sistema 
darbai kris iš dangaus, atsirado 
tokioj sunkioj padėty. Kai kurie 
net sako, kad komunistinė sistema 
buvo geresnė. Faktas yra, kad 
Lietuvoje kaip ir visame pasaulyje, 
yra skurdo problema, kurią norint 
nugalėti, reikia įdėti daug darbo.
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KflNROR
„SUTARTINĖ’1 DAINUOJA

Sveikiname „Sutartinės” 
dainos vienetą išleidusį savo 
įdainuotą skautiškų ir kitų 
skautų pamėgtų dainų juostelę 
„Romuvos prisiminimai”.

Dainos vienetas „Sutartinė” 
susibūrė 1984 metais. Prade
dant, merginų kvartetas, vado
vaujamas Nijolės Benotienės, 
išūugo į mišrų septetą. Nuo pra
džios jame dainuoja sesutės 
Daina ir Zitas Gurklytės ir 
Danutė Pargauskaitė. 1989 m. 
įsijungė ir du vyrai — Aras Nau
sėdas ir Paulius Sukauskas. 
Vienetas toliau padidėjo 1991 
m. kada įsijungė Audra Puzery- 
tė ir Gintaras Karasiejus. 

Pradedant 1994 m. Jolanta Vai- 
čyte sutiko dalyvauti ir akom
panuoti.

„Sutartinės” nariai aktyviai 
dalyvauja Toronto lietuvių 
bendruomenės veikloje. Visi 
dainininkai yra skautai nuo 
mažens ir užaugo lankydami 
stovyklas ir dainuodami jos 
dainas. Romuvos prisiminimai 
buvo malonus projektas prisi
minti tas dienas.

„Sutartinės” repertuarą 
sudaro įvairių žanrų kūriniai; 
nemaža jų dalis yra lietuvių 
liaudiens dainos. Kviečiame 
pasiklausyti „Sutartinės” 
įdainuotas „Romuvos prisimi

nimai” juosteles galima už
sakyti pas Silviją arba Alviną 
Kišonus - (416) 767-6606, 
kaina 12 dol. — (Cdn.), 10 dol. 
— (U.S.). Juostelę išleido „Šat
rijos” ir „Rambyno” tuntai. 
Norintys daugiau informacijos 
apie „Sutartinės” koncertus, 
kviečiami skambinti Zitai 
Gurklytei vakarais — (905) 
278-4674.

PAGALBA VAIKAMS 
SIBIRE

Vyr. skaučių K. Birutės 
draugovė renka vartotus vaikų 

drabužius, medžiagas bei siūlus 
Sibiro vaikams. Prašoma atvež
ti iki lapkričio 14 d. prieš tai 
paskambinant ps. Kristinai 
Dambaraitei-Janowicz.

„Sutartinė” — dainuojančiu skaučių ir skautų vienetas Kanadoje, neseniai išleidęs savo įdainuotą 
„Romuvos prisiminimai” dainų juostelę.
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Seserijos pastovyklės viršininkė 
s. V. Senkuvienė

V. s. f ii. A. Saulaitis rodo kaip 
reikia traukti sunkų svorį.

Po iškylos Nuotraukos ps. M. Bijūno

LANKĖ MIRUSIŲ KAPUS

Spalio 30 d. skautininkų,-kių 
draugovės aplankė Šv. Jono ka
pinėse, Anapilyje, besiilsinčius 
skautininkus,-es.. Prie kiek
vieno jų kapo pasimelsta ir už
degta kaspinu papuošta žvakė 
Jau esame netekę 32-jų skauti
ninkų,-kių, jų tarpe buvusio 
brolijos VS v.s. fil. St. Kairio ir 
dvasios vadų — y.s. kun. St. 
Kulbio,SJ, s. kun. B. Pacevi- 
čiaus, kūn. P. Ažubalio, prel. J. 
Tadarausko ir kun. Grigaičio.

M. Tėvynės mazgelį užriša v. s. f ii. A. Saulaitis
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„DUBYSOS” DRAUGOVĖ PRADEDA
NAUDUS VEIKLOS METUS CHICAGO

Čikagoje, Jaunimo centro 
vaikų darželio klasėn, kas šešta
dienį subėga „Kernavės” tunto 
„Dubysos” draugovės paukš
tytės. Jas sutinka šių metų 
draugininke v.v. Dana Miku- 
žienė.ir pagalbininkės — vyr. 
skautės Larana von Braun; ir 
Onutė Utz. Prie jų prisideda 
talkininkės — mamytės Erika 
Brooks, Virginija Bužėnienė ir 
vyr. skautė Aldona Trėjo.

Šiais 1994-95 veiklos metais 
„Dubysos” draugovėje yra net 
dvidešimt dvi paukštytės. Tarp 
jų — aštuonios kandidatės. 
Sesytės sudaro keturias skiltis, 
kurių skiltininkėm tapo Milda 
Bunikytė, Audra Brooks, Alina
Meilytė ir Tara Mikužytė. Kas 
šeštadienį visos skiltys gražiai 
išsirikiuoja ir vyr. skautėms ra
portuoja. Šūkis „Budėk” aidi 
per visą Jaunimo centrą. Pasi-

vuliukai gyvena. Buvo progos 
matyti meškėną, daug gyvačių, 
tikrą, gyvą bičių avilį ir varlę, 
kuri turi net penkias kojas !! 
Visos linksmai apėjo ilgą miško

„Dubysos” draugovės sesės ir vadovės. Iš k.: I eil. — Alina Meilytė, Cyra Trejo. II eil. — Andėja 
Deksnytė, Erika Trejo, vyr. skautė Onutė Utz, Milda Bunikytė, Gabrielė Aušraitė, draugininke 
g.v.v. Dana Mikužienė, Živilė Badaraitė, Aurelija Balzaitė, Lilija Rudytė, vyr. skautė Larana
von Braun ir Vanessa Rueche. Stovi — Audra Brooks, Aušra Bužėnaitė, Rasa Dovilaitė, Tara 
Mikužytė, Laura Norkutė, Lina Dovilaitė, Patricija Volkovaitė ir Kristina Badaraitė. Už jų — 
sesės Aldona Trejo ir Erika Brooks.

vaišinusios sausainukais ir 
sultimis, pradeda tos dienos 
joms paruoštą užsiėmimą. Šiais 
metais paukštytės mokosi apie 
audimą ir jau praktiškai pradėjo 
mokytis patį paprasčiausią 
audimą. Suplanuotos kelios 
iškylos pas audėjas ir visos turės 
progos panaudoti stakles ir gal 
net mažą juostą išausti.

Spalio 15 d. paukštytės ir 
vadovės išvažiavo į „Little Red 
School House” gamtos takelį la
bai ilgai lauktai iškylai. Pasi
puošusios skautiškomis uni
formomis ir patogiais batais, 
linksmai pažaidė gražiais spal
votais lapais. Aplankė namelį, 
kuriame visokie įdomus gy-

taką, stebėdamos įvairius me
džius, augalus ir gyvuliukus. 
Dainuodamos skautiškas sto
vyklos dainas. Teko susitikti ir 
su kitais lietuviais, kurie taip 
pat buvo atvažiavę gražia gam
ta pasidžiaugti. Iškylą užbai
gom nuvažiuodamos į „McDo
nald’s” kur visos skaniai paval
gė ir tada važiavo pas sesę Da
ną, kur tėveliai nekantriai lau 
kė grįžtančių. Visos draugiškai 
ir skautiškai atsisveikino, o iš- 

' važiuodamos, galvas pro langus 
iškišusios šaukė: „Sudiev, 
sudiev, iki kito šeštadienio!!”

Sesė Dana Mikužienė
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SUSIJUNGĖ ČIKAGOS 
SKAUČIŲ TUNTAI

Lapkričio 20-ji diena Čikagos 
skaučių veiklos istorijoje bus 
pažymėta Susijungimo dienos 
vardu. Tą dieną, savaimingai 45 
metus tvirtai skautiškuoju 
keliu žygiavusio JAV-se pirmojo 
LSS „Aušros Vartų” tunto ir 
sėkmingai 36 metus veikusio 
„Kernavės” tunto veiklos keliai 
susitiko Jaunimo centro didžio
joje salėje. Čia, po gražių šv. Mi
šių, bendroje sueigoje susitiku
sios abiejų skaučių tuntų sesės 
padavė vienos kitoms rankas, o 
abiejų tuntų vėliavas, vienam 
stiebe iškėlusios, ir jas naujai 
tuntininkei įteikusios, pasuko 
bendros veiklos keliu.

Naujos „Kernavės” tunto paukštytės po įžodžio pasiruošusios pjaustyti 
šventini pyragą. Iš k. — Andrėja Deksnytė, vadovė — g.v.v. Aldona 
Sabalaitė-Trejo, Vanessa Ruesch ir Veronika Grybauskaitė.

Linkime bendrojo „Aušros 
Vartų’’/„Kernavės” tunto se
sėms sėkmingai petys-petin, ko- 
ja-kojon tvirtu žingsniu žengti į 
ateitį savo pirmtakų lietuviško- 
įsios skautybės gairėmis 
'nužymėtu keliu — su daina, 
(šypsena ir ryžtingumu.

Apie šį istorinį įvykį — atei
nančios savaitės „Skautybės 
kelio” laidoje. Šiandien supažin- 

rdiname su bendrojo „Aušros 
Vartų”/„Kernavės” tunto vado
vybe. Visais tunto reikalais 
kreipkitės į tuntininkę s. dr. 
Dalią Trakienę, 10441 S. 89th 
Avė., Palos Hills, IL 60465. Tel. 
708-598-5827. IR

Nuotr. Danos Mikužienės

„AUŠROS VARTŲ”/ 
„KERNAVĖS” 

TUNTO VADU A
s. Dalia Trakienė — tuntininkė
s. fil. Laimutė Rupinskienė — 

t-kės pavaduotoja
ps Rūta Miknaitytė Ozers — 

adjutante
ps fil. Vida Brazaitytė — ko

mendante
g.v.v. Dana Mikužienė — „Du

bysos” dr-vės dr-kė
s. Jūratė Vallee — „Saulučių” 

dr-vės dr-kė
vsl. fil. Kristina Likanderytė

— „Gražinos” dr-vės dr-kė
si. Rima Žukauskaitė — „Še

šupės” dr-vės dr-kė
ps Rasa Conklin — „Mirgos” 

dr-vės dr-kė
vs Marytė Utz — Mortos Zau- 

niūtės būr. vadovė
s. Ramunė Lukienė — „Verps

čių” dr-vės vadovė
vs Albina Ramanauskienė — 

„Mirgos” būr. vadovė
vyr. sk. Danutė Barienė —■ 

Emilijos Platerytės būr. vadovė
s. Zina Pocienė — „Partizanės 

Vaidilutės” būr. vadovė
DLK Gražinos būr. — s. Regi

na Smolinskienė
J. Daužvardienės būr. vadovė

— ps Birutė Sasnauskienė
S. Čiurlionienės būr. vadovė

— ps Zita Baltramonaitė
vyr. si. Dana Plepys — „Sute

mų” būr. vadovė
vs fil kun. Antanas Saulaitis

— dvasios vadovas
s. Kristina Vaičikonienė — 

tunto iždininkė
vyr. si. fil. Rūta Končienė — 

tiekimo skyrius’
s. Renata Borucki, Jurgis Au

gius ir Clint Borucki — Rako 
stovyklavietės administratoriai 

ps Julytė Žukauskienė ir vyr.
si. fil. Daina Aukštuolienė — 
4ėvų komiteto koordinatorės.
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ROCHESTER
Po ilgesnio laiko atsiliepia Ro

chester, NY, skautai. Naujasis 
skautų vadovas Aleksas Gečas 
praneša:

„Rochesteryje skautai dar gy
vuoja. Naujuosius veiklos metus 
pradėjome š.m. rugsėjo mėnesį. 
Neseniai jaunesnieji skautai ir 
skautės turėjome įdomią iškylą. 
Mūsų jaunieji „archeologai” ir 
„antropologai” išvyko į gamtą 
ieškoti tūkstantmečių tėkmėje 
suakmenėjusios gyvūnijos 
griaučių. Dinozaurų šį kartą dar 
nepavyko aptikti, bet buvo ras
ta nemažai smulkiosios gyvūni
jos suakmenėjusių liekanų. Iš
kyla labai sudomino mažuosius 
gajntos draugus.. Pasisekimas 
netikėtinas. Ši iškyla ilgai liks 
ne tik atmintyje, bet paliks gy
va parsineštais radiniais, ska
tinančiais domėtis, mylėti ir 
saugoti gamtą”.

Rochesterio broliams ir se- 
sėms.linkime sėkmingų veiklos 
metų -ir daugiau įdomių žinių 
apie jų sueigas ir iškylas, o va
dovams kūrybingumo ir ištver
mės.

Rochesterio jaun. skautai „archeologinėje” iškyloje. Iš k. — Lina Gečaitė, Jonas, 
Liutkus, Lauren Cooper, Rama Gečaitė, Diana Pieniezny, Andrius Pieniezny 
ir Arūnas Gečas.
upės slėniuose. Brolis Aleksas 
iškyloje dalyvavusiems pa
aiškino apie šios upės geologinę 
praeitį. Iškyla truko keletą 
valandų mums žygiuojant 
stačiais upės krantais.

Su mumis iškylavo ir svečias 
;iš Čikagos, žinomos ,,Li- 
Yuanicos” tunto „Miško brolių” 
draugovės narys, Iii. Linas Bun- 

tinas, dabar studijas tęsiąs 
Rochesteryje. Nors jis labai užsi
ėmęs studijomis, tikimės jį nors 
retkarčiais matyti savo 
sueigose.

Šia iškyla visi buvo labai 
patenkinti, o nuovargiu guodėsi 
gal tik keli suaugusieji.

Brolis Aleksas

„Dainavos” vietininkija 
surengė antrą iškylą į gamtą 
pasigėrėti rudens grožiu, pasi
džiaugti paskutiniais šiltais 
saulutės spinduliais.

Skautai, skautės ir keli juos 
lydėję tėveliai spalio 30 d. 
iškylavo prie Genesee upės, te-. 
kančios per Rochesterio miesto 
centrą. Saulėtą sekmadienį 
praleidome grožėdamiesi rudens 
skaisčiomis varsomis nuspalvin
tais medžių lapais Genesee

„Dainavos” vietininkijos Rochesteryje būrelis skautų ir skaučių rudens iškyloje. Iš k. — Jonas 
Liutkus, Rama Gečaitė, Andrius Pieniezny, Lina Gečaitė, Audronė Gečaitė, Arūnas Gečas, And
rius Skučas, Rūta Gečienė, Linas Buntinas, Lauren Cooper, Dana Pieniezny ir Liz Cooper.
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PHILADELPHIA
Philadelphijos „Laisvės var- , 

po” vietininkija š.m. spalio 15 
d. iškylavo New Jersey Lebanon ' 
State Forest. Diena buvo giedri, 
ir pagal rudenį, šilta. 16 entu
ziastiškų brolių ir sesių su 
vadovais išskubėjo iš lituanis
tinės mokyklos į iškylavietę. 
Nuvykę į mišką, kuris randasi 
New Jersey Pine Barrens, skau
tės ir skautai pradėjo dirbti šios 
dienos tema — pionerija.

Pirmiausias projektas — vėlia
vos stiebas buvo pastatytas per 
20 minučių. Tuoj pat, išdidžiai 
iškėlėme vietininkijos gairelę. 
Sesė Alė mokė paukštytes ir vil- 
kiukius kandidatus pionerijos 
pagrindų. Mažiausi skautukai 
labai didžiavosi pasistatę trikojį 
ant kurio buvo „pasodintas” 
bliūdas — maža prausykla. Tuo 
tarpu, Sesė Alexis- dirbo su 
paukštytėmis, kurios pastatė 
lentyną ir labai įspūdingą lauko 
virtuvę. „Geltonšlipsės” ir 
kandidatės dirbo kartu su bro
liais „geltonšlipsiais” kandi
datais, statydami „lapinę” : 
brolio Vyto ir sesės Dianos va
dovaujami.

Nužygiavom į miško „gamtos 
kampelį” kur buvome šiltai 
sutikti šio miško girininkės. 
Ranger Porter mums apibūdino 
gyvūnus ir augalus, kurie ran
dami šioje valstijos dalyje. Skau
tai susidomėję klausinėjo daug 
įdomių klausimų. Po pokalbio, 
grįžome į iškylavietę tęsti 
pionerijos darbų, dalindamiesi 
įspūdžiais ir naujai įgytomis 
žiniomis.

Vakarienei skautai paruošė 
maistą, kurį sesė Laima iškepė. 
Po vakarienės vyko pasiruoši
mas laužui. Kiekviena skiltis 
turėjo sukurti bent vieną pasi-

Philadelphijos „Laisvės Varpo” vietininkijos iškyloje būrelis jaunesniųjų sesių.
II eil. dešinėje vadovės — vyr. skautės Audronė Gulbinaitė ir Alexis Washofsky.

Nuotr. A. Gulbinienės

rodymą. Besiruošiant pasirody
mams, atėjo laikas ir gairelę nu
leisti. Per gairelės nuleidimą 
brolis Pranas davė vilkiukų 
įžodį.

Susirinkus gausiam tėvelių ir 
svečių būriui, pradėjome vaka

CLEVELAND 

Pilėnų tunto skautai 12 mylių iškyloje dviračiais. M. Idzehs, A 
Dunduras, M. Tamošiūnas, T. Tamošiūnas, P. Taraška. _

Foto P. Belzinsko

rinę programą — laužą, kurį 
pravedė sesės Alexis ir Diana.

Iškyla buvo smagus būdas 
praleisti dieną gražioj gamtoj ir 
skautiškai pabendrauti- su bro
liais ir sesėmis. Laukiam dau
giau tokių smagių iškylų.

Sesė Diana Gulbinaitė
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BOSTON
Žalgirio tuntas 

iškylavo Blue Hills Reservation 
rugpjūčio 17 d. nuo pat ryto iki 
vakaro.

Nors iškylos tikslas buvo pasi
džiaugti gamta ir pasimaudyti 
gražiame Houghton’s Pond, daug 
darbų buvo atlikta.

Skautai kandidatai atliko ke
letą trečio patyrimo laipsnio punk
tų, o vyresni — įsigijo pirmos 
pagalbos specialybę.

Esu dėkinga už jūsų dėmesį 
mūsų skautams. Jiems labai patin
ka save matyti „Sk. Aide“.

ps. fil. Gloria Adomkaitienė
Ryšininkė 

sk. vytis vyrs. skil. Tomas Matusaitis 
ir prit. skautas. Aidas Kupčinskas 
tikrina skautų darbą — guli Mantas 
Ligertaitis, prie kojų Andrius Kna
šas, žiūri iš k. į d. Marius Hauser, 
Kastytis Norvaiša, Skaidrys De Sa 
Pereira.

vyrs. sk. vyrs. skil. Alysa Šnipaite 
mokina pirmą pagalbą skautams: iš 
k. į d. Andrius Knašas, Marius 
Hauser, Mantas Ligertaitis. Kastytis 
Norvaiša, Skaidrys De Sa Pereira. 
Prit. skautas Aidas Kupčinskas 
padėjo sesei Alysai.

ps. fil. Naida Šnipaite su prit. skau- Hsisį prityrę Skautai, skil. Kazys
tu p.skil. Aro Knašo ir skil. Kazio- 
Adomkaičio pagalba, parodo skau
tams kandidatams, kaip reikia vėlia
vą suvynioti — žiūri iš k. į d. Aliu
kas Wolosenko, Aleksas Hauser, 
Simas Phillips, Alvydas Knašas. 'T

Adomkaitis, pskl. Aras Knašas su 
vilku — Laimis De Sa Pereira ir 
skautais kandidatais: iš k. į d. Aliu
kas Wolosenko, Simas Phillips, 
Alvydas Knašas, GintasAdomkaitis, 
Aleksas Hauser.

20

24



BOSTON
Bostono Baltijos ir Žalgirio 

tuntai, gavę staigią žinią, kad At
lanto Rajono vasaros stovykla yra 
atšaukta, tuoj pat suruošė antrą 
„mini-stovyklą“ Bostono skautėms 
ir skautams. Ši stovykla įvyko 
rugsėjo 9-11 dienomis, Camp 
Massasoit stovyklavietėje, Mahom
et, MA.

Mini-Stovykloje dalyvavo 53 
skautai, skautės, vilkiukai ir paukš
tytės bei įvairaus amžiaus vadovai. 
Oras pasitaikė puikus, entuziazmas 
visų stovyklautojų buvo neribotas! 
Lauko virtuvė veikė be sustojimo 
ps. fil. Naidos Šnipaitės priežiūro
je. Visi skautai ir skautės patys 
maistą ruošė ryte ir per pietus. 
Vilkai ir paukštytės irgi savo mais
tą gamino — kepė lauke su savo 
nenuilstančiais vadovais — ps. 
Lina Subatiene; ps. Asta Norvai
šiene ir s.v. Gintaru Subačių. Ben
dra vakarienė įvyko po šventų 
mišių, kurias gražioje gamtoje 
atlaikė svečias iš Lietuvos, kunigas 
Algis Gudaitis, SJ.

Ar čia geri grybai?

Lauko virtuvė. Statome laužą.
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Penktadienio ir šeštadienio 
vakarais laužai snfagiai degė, vyrs. 
skaučių ir skautų vyčių .paruošti. O 
dainų Ir pasirodymų garsai sklido 
linksmai per \4są mišką. Šeštadienį 
po pietų ežeras buvo pilnas links
mo jaunimo plaukiančių įvairiais 
laiveliais. Kai kurie stovyklautojai 
įsigijo specialybes stovyklos metu, 
o kiti užbaigė patyrimo laipsnių 
programas. Penki jauni kandidatai 
— Gintas Adomkaitis, Aleksas 
Hauser, Alvydas Knašas, Simas 
Phillips ir Aliukas Wolosenko davė 
skautų įžodį, s.v. Vydo Marijošiaus 
vedami ir pasipuošė naujais gelto
nais šlipsais. Trys skautai, Skaidrys 
De Sa Pereira, Andrius Knašas ir 
Šarūnas Krukonis davė prityrusių 
skautų įžodį, kurį pravedė s.v. 
Tomas Matusaitis.

Bostono antroji mažoji stovyk
la labai sėkmingai praėjo. Prieš 
išsiskirstant į namus, kiekvienas 
stovyklautojas gavo s. Vytauto 
Dilbos suprojektuotą stovyklinį 
ženkliuką, kuris dabar puošia 
Bostoniškių uniformas.

vyrs. skautės ir vyčiai prie laužo.

Nauji skautai.

Smagus laužas.

Ž2
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Džiugo Tuntas
Melbourne Džiugo Tunto štabas 
posėdžiavo Parapijos namuose 
Kensington rugpjūčio 22 d. Naujoji 

tuntininkė vyr. skautė Pamela 
Sadauskienė turi didelį patyrimą 
jaunimo auklėjime, ji yra mokyto
ja, tai ir mūsų tunte gyvas jaunimo 
skautiškas auklėjimas. Apie savo 
veiklą pranešimus pateikė draugi- 
ninkės ir draugininkai. Vyresnės 
skautės remia Kaune Eveliną 
Urbonavičiūtę ir dabar mūsų vyr. 
skautininke Danutė Lynikienė, 
vykdama su Dainos Sambūriu į 
Dainų šventę Vilniuje, nuvežė ir 
Evelinai dovanėlių, nes ji nuo pat 
gimimo liguista spastiniu paraly
žium. Tunto iškyla numatyta į 
sniegą rugsėjo 17 d., o skautų 
draugovė spalio 1 d. suruoš iškylą 
dviračiais. LSS vyriausi skautinin

kai išleido uniformų nuostatus su 
nurodymais, kokios dabar yra 
nešiojamos skautiškos uniformos, 
pristatė ir jų brėžinius. Mūsų Rajo
no Vadija pateikė tuntininkams 
uniformų brėžinius ir paaiškino 
pakeitimus. Dalyvauti Rajoninėje 
stovykloje reikės su vienodom ir 
tvarkingom uniformom. Lietuvių 
Skautų Sąjunga pasižymi praktiška 
ir gražia lietuviškais-skautiškais 
ženklais papuošta uniforma.

Tunto metinė iškyla bus Yarra 
Bend gruodžio 3 d., o sekantis 
Tunto vadijos posėdis parapijos 
namuose Kensingtone spalio 6 d.

PD

GERBKME KALBĄ
Atkelta iš 12 pusi.

Tik nepamiršk mokyt vaikelių, 
Be mūs kalbos — ne mūs tauta...

Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, 
pilietiškumo tėvas, valstybės sargas. Sunaikink ją — 
sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją 
— užtemdysi saulę danguje, sumaišysi pasaulio 
tvarką, atimsi gyvybę ir garbę.

Kalba kitiems tave kartos,
Tu ją kartosi keliuose.
Kalba — tai simbolis tautos,
Dainų ir pasakų dvasia.

Jos skambesys, kvapai, spalva
Ir tobulumas: Net vaikai —
kai taria: — Mama, Lietuva, —
Nė kaip neištaria šveplai.

Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta, 
tautos kalboje yra išdėstyta visa jos prigimtis — 
istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia.

Tu, genties trobele, būste samanotas, 
Šimtmečių patamsiuos —- šventas žibury. 
Sotinus rupiąja gyvo žodžio duona, 
lūposna su meile klausdama žiūri.

Ne drabužių skirtingumu, ne žemės derlumu, 
gyvuoja tautos, o saugodamos ir išlaikydamos savo 
kalbą.

Ginkime kalbą, žemę, jos būdą!
Stokim į darbą, kaip milžinai!
Laimina Dievas siejamą grūdą, 
Laimina vaisių, gema šimtai.

(M. Daukšos, D. Poškos, J. Jablonskio, V. Marke
vičiaus, V. Kukulo, A. Puišytės mintys ir posmai)
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