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nacionalinė 
M. Mažvydo 

< biblioteka?

DANGIŠKOJI ir 
ŽEMIŠKOJI

MOTINA
Mano motina dainavo dainą: 
Jos akyse plaukė laivas. 
Aš pasirėmiau aukštai ant 

stiebo, 
Ir daina įsišaknyjo širdyje.

Alfonsas Nyka - Niliūnas

Dievo motina - Murillo paveikslas

Pats pirmiausias kūdikio žo
dis, pats lengviausias, gra
žiausias ir skambiausias žodis 
žemėje yra „mama”.

Apie motiną eiliavo poetai, 
apie ją dainavo visų tautų 
liaudys ir muzikai, apie ją 
kalbėjo ir tebekalba išminčiai — 
filosofai ir teologai.

„Ranka, kuri supa lopšį, valdo 
pasaulį”, — pasakė Servantes. 
O ir kiti apie motiną kalbėjo pa
garbiai ir mylinčiai:

— Už visa tai, kuo aš esu ar 
tikiuosi būti, esu dėkingas savo 
angeliškai motinai.

A. Lincoln
— Motina yra vaiko genijus.

G.W. Hegel
— Motina visada atleidžia, 

tam juk ji atėjo ir į pasaulį.
A. Durnas

— Gera motina verta šimto 
mokytojų.

V. Hugo
— Motina, reikia bučiuoti 

kiekvieną žemės pėdą, kurią 
yra palietusi tavo koja.

H. Heine
— Joks gausumo ragas negali 

•.išlieti tiek daug gėrybių, kaip 
laiminanti motinos ranka.

W. Shakespeare
... o mūsų rašytoja Nelė Ma- 

zalaitė taip pasisako:
„Jeigu tai būtų mano galioje, 

aš visose istorijose, virš visų did
vyrių vardų, uginimi išrašyčiau 
vieną žodį — MOTINA”.

Pagarba ir meilė motinai yra 
sena, kaip žmonija. Nenuosta
bu, kad motinos gerbimo kultas 
reiškėsi ir senosiose religijose. 
Lietuvių mitologijoje žinoma 
Žemyna, Žemynėlė, graikų — 
Rėja, egiptiečių — Bast. Įdomu, 
kad Pietų Amerikos Peru indė
nų gyvybės deivė buvo Mama. 
Juk ir Romos pirmuosius val
dovus, trojiečio Aereas sūnus 
Romulą ir Rėmą, išaugino vilkė, 
sako legenda.

Katalikai turi vieną didžiąją 
Motiną, Jėzaus Motiną Švč. Ma
riją, kurią Jėzus, mirtinoj agoni
joj ant kryžiaus, atidavė mums, 
o mus pavedė Jai. Apie tai Džiu
giojoj Naujienoj kalba evange
listas Jonas (19, 25-27):

— Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo 
jo Motina... Pamatęs stovinčius 
Motiną ir mylimąjį mokinį, Jė
zus tarė Motinai: „Moterie, štai 
tavo sūnus!” Paskui tarė moki
niui: „Štai tavo motina!” Ir nuo 

tos valandos mokinys pasiėmė 
ją pas save.

Tai buvo Jėzaus testamentas. 
Dvasine ir mistine prasme mes 
tapome Marijos vaikais kartu 
su Jėzumi. Apie tai gražiai 
paaiškina popiežius Pijus X 
knygoje „Ad diem ilium”:

„Palaimintoji Mergelė pradėjo 
amžinąjį Dievo Sūnų ne vien 
tam, kad jis taptų žmogus... bet 
taip pat, kad, priėmęs iš jos tą 
prigimtį, būtų žmonių Išgel-

Motina - V. Košūbos skulptūra

bėtojas... Todėl toje pačioje savo 
nekalčiausios Motinos šventoje 
įsčioje Kristus prisiėmė Kūną ir 
prisijungė prie savęs dvasinį kū
ną, susidedanti iš tų, kurie juo 
tikės. Tad galima sakyti, kad 
Marija, nešiodama savyje Išgel 
bėtoją, tai pat nešiojo visus tuos, 
kurių gyvybė buvo išlaikyta Iš
gelbėtojo gyvybe. Tad dvasine ir 
mistine prasme, mes laikomi 
Marijos vaikais, o ji yra mūsų 
visų Motina”.

Irena B.K.
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Ką atlasė arcįeologė dr. Marija Giūfbuiicąė
Balandžio “S. Aide” rašėme apie 

antropologprimatologę Birutę 
Galdikaitę, orangutanų tyrinėtoją, 
dabar norime seses ir brolius 
supažindinti su kita garsia lietuvė - j 
archeologe dr. Marija Gimbutiene.

Marija gimė Lietuvoje. Iš pat 
jaunystės pasižymėjo veržlumu, 
nepaprastu darbštumu ir smalsumu. 
Ją visą laiką domino seniausioji 
Europos proistorė: kas gyveno ten 
prieš indoeuropiečiams, ateinant? 
Ar liko kokių nors ženklų iš tos 
seniausios senovės? 1

Ieškodama atsakymo į tuos 
įdomius klausimus, Marija pradėjo 
studijuoti archeologiją Vytauto 
Didžiojo un-te Kaune II-jo 
pasaulinio karo metu. Po karo ji 
tęsė ir baigė studijas Vokietijoje, 
Tuebingen un-te įsigydama 
doktoratą. Atvykusi į JAV dr. 
Marija ilgus metus dėstė 
archeologiją Kalifornijos un-te.

Marija Gimbutienė tapo 
pasaulinio garso archeologe, nes, 
kaip prof. V. Kavolis rašo, “jai 
vienintelei šiame amžiuje pavyko 
atrast ir aprašyti iki šiol 
nepažįstamą civilizaciją.” Tai 
buvusi taikinga žemdirbių 
visuomenė, klestėjusi Europoje tarp 
7500 ir 3500 metų pr. Kristų!.

Ar ne nuostabu, kad po tiek 
tūkstančių metų giliuose žemės 
sluoksniuose dar galima atrasti tada 
gyvenusių! ; žmonių daiktų — 
puodų, įrankių, papuošalų ir pn? 
Tik reikia tokios ieškotojos, kaip 
dr, Marija. Kiti archelogai netikėjo, 
kad tokioje senovėje gyveno 
įdomūs, kultūringi žmonės, o 
Marija tikėjo ir, sekdama savo 
įsitikinimu, pravedė 5 
archeologinius kasinėjimus 
pietryčių Europoje.

Marija Gimbutienė 1989 m. Vilniuje

Ką ji atrado? Ogi, kad toje 
gilioje senovėje Europoje gyveno 
ramūs žemdirbiai, kurie nekariavo, 
buvo meniški, gerbė gamtą ir 
garbino Motiną Deivę, teikiančią 
gyvybę, priebėgą ir ramybę. Taip 
pat toje kultūrojeee moterys ir vyrai 
turėjo lygias teises visose 
gyvenimo srityse.

Apie 3500-2000 m. pr. Kr. į 
senąją Europą įsiveržė klajokliai 
indoeuropiečiai — karingi, gerai 
ginkluoti, veržlūs. Jie pavergė 
taikius vietinius žmones, įvedė 
savo tvarką ir savo vyriškus dievus. 
Nuo tada moterys pradėjo prarasti 
savo teisę.

Šitą teoriją Marija Gimbutienė 
parėmė gausiais archeologiniais 
radiniais, kuriuos ji fotografavo, 
klasifikavo, brėžiniais atvaizdavo 

senųjų europiečių namus, kapus, 
šventyklas.

Kadangi ši mokslininkė labai 
domėjosi senovės lietuvių 
papročiais ir tikėjimais, kurie turi 
daug panašumo į senųjų europiečių 
papročius (pvz. žalčių garbinimą), ji 
prie archeologijos prijungė 
mitologiją ir tautosaką, sukurdama 
naują mokslo šaką — 
archeomitologiją.

Marija Gimbutienė vilkinti 
“Eglės, žalčių karalienės” drabužiu.
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Marija Gimbutienė parašė 20 
knygų ir daug straipsnių įvairiomis 
kalbomis, nes mokėjo apie 25! 
Plačiai žinomos jos knygos 
:”Baltai”. “Bronzos amžiaus 
kultūros vidurio ir rytų Europoje”. 
Bet pačios garsiausios ir 
įdomiausios yra: “Senosios 
Europos deivės ir dievai”, “Deivės 
kalba”, “ Deivės kultūra”. Šios 
knygos iškėlė dr. Gimbutienę I 
pirmaujančią archeologę visame 
pasaulyje!

Jos įdėjos, kad žmonija galėtų 

pasiekt taiką ir sugyvenimą 
atgaivindama ryšį su gamta ir 
gerbdama ir globodama kiekvieną 
gyvybę, kaip darė tie senų-senovės 
europiečiai yra labai artimos 
ekologijos šalininkams ir taip pat 
mums skautams. Įdomu paminėti, 
kad artimieji dr. Gimbutienę vadino 
Motina Deive.

Daug archeologų, istorikų, 
rašytojų cituoja dr. Marijos mintis 
ir remiasi jos teorijomis savo 
knygose (pvz. JAV viceprezidentas 
Al Gore knygoje “Earth in 

Balance”) Rianc Eisler “The Chalice 
and the Blade”).

Marija Gimbutienė mirė 1994 m. 
vasario mėn. ir buvo palaidota 
Lietuvoje, kurią labai m¥lėjo ir 
daug kartų lankė. 1993 m. Vytauto 
Didžiojo un-tas Kaune jai suteikė 
garbės daktaro laipsnį, kurį dr. 
Marija labai vertino.

Ar ne malonu ir džiugu žinoti, 
kad mes lietuviai turime tokių 
garsių mokslininkų?

Sesė Nįjolė:

% # # sjc
J.A. Krylovas verte Jonas Valaitis

GEGUTĖ IR GAIDYS
„Gaideli, giedi tu taip garsiai, išdidžiai“. — 

„O, Gegutėle, sese mano tu, 
Kukuoji tu ir lygiai, ir gražiai — 

Visam miške nėr giesmininkių, tau vertų“. — 
„Tave, bičiuli, aš klausyčiau visą amžių“. — 

„Tavęs, gražuole, laiduoju Praamžium, 
Lig tik nutilsti ir paliauji, 

Aš laukiu, kad pradėtum vėl iš naujo“. — 
„Iš kur tavasis balsas toks, Gaideli?

Ir grynas, ir švelnus, aukštų gaidelių!“ 
„Jau jūsų prigimtis tokia: jūs ūgio — mažos, 
O dainos — lyg lakštingalos taip gražios“. — 

„Gaideli, ačiū, — taria sąžinė manoji, 
Kad tu geriau už rojaus paukštę padainuoji. 

Visų aš nuomones čionai pritaikiau“.
Čia Žvirblis sako (jam atskristi pasitaikė): 

„Iš vienas antro pagyros 
Jūs muzikos nebus geros, 

Net jeigu ir užkimt reikėtų“.

«f • •

Už ką gi pagyrų čia tiek sudėta? 
Gegutė giria gaidį, 

Kad girtų ją Gaidys.
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JAPONIJOS skautai ir vadovai 
padėjo nuo žemės drebėjimo 
nukentėjusiems Kobe mieste. 3000 
skautų ir vadovų ištisas savaites 
padėjo dalyti reikmenis, derinti 
žmonių globą, palaikyti ryšius. 
Septyni skautai ir vadovai žuvo 
nelaimėje.

GROWr// .

PASAULINIS skautų sąjūdis 
pasiekiąs vaikus bei jaunimą 215- 
oje valstijų ir sričių. 136 valstybių 
skautai priklauso Pasaulinei skautų 
sąjūdžio organizacijai WOSM. 30 
sričių (teritorijų) turi skautų sąjungų 
šakas; 47-iose šalyse esama skautų 
būrelių ar net išsiplėtusio sąjūdžio, 
bet dar nėra sąjungos, kuri 
pasaulinei organizacijai priklausytų. 
Devyniose šalyse nėra skautų, nors 
W0SM turi ryšių su kai kuriomis 
šalimis — Azerbaidžanas, Kinija, 
Kuba, Šiaurės Korėja, Kirgizija, 
Laosas, Myann aras, 

Turkmenistanas, Uzbekistanas. 
Latvija priklauso ONISEF Estija ir 
Lietuva yra dar nepriklausančiųjų 
sąraše.

18-TOJI PASAULINĖ stovykla, 
džiamborė, įvyks Olandijoje 
rugpjūčio 1-11. Tai pirma 
džiamborė Europoje po maždaug 20 
metų. Dalyvaus apie 35.000 skautų 
ir vadovų. Stovyklavietė prie 
Dronten miesto, Flevoland srityje, 
kuri atkovota iš jūros (ir per šių 
metų potvynius nenukentėjo). 
Stovyklavietė pasiekiama kanalu ir 
keliais iš Amsterdamo. Negalintieji 
stovykloje dalyvauti įsijungia savo 
namuose — viso pasaulio 
sąjungoms išsiųstas programos 
vadovėlis bei medžiaga 
užsiėmimams apie džiamborės temą 

“Ateitis jau čia”, tarptautinį 
bendradarbiavimą, pajūrio 
ekologiją.

JUNGTINĖS TAUTOS birželio 
30 - liepos 4 Ženevoje rengia 
Jaunimo forumą, kuriame dalyvaus 
daug skautų bei skaučių. 
Pasitarimas yra JT 50-ties metų 
šventės programos dalis.

PASAULIO skautų fondo rėmėjai 
gegužės 4 dalyvavo šventėje šv. 
Jokūbo rūmuose Londone. Sukeltų 
lėšų nuošimčiai palaikys gamtos 
globos projektus.

ŠEŠTASIS pasaulio jaunimo 
forumas įvyks Mose, Norvegijoje, 
liepos 3-5. Kiekviena pasaulinio 
skautų sąjūdžio narė sąjunga siunčia 
du atstovus ir tris stebėtojus tarp 18 
ir 26 m. amžiaus.
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1995 METAIS švenčiama 85 
metai nuo skautų sąjūdžio įvedimo 
JAV. Kaip visi žino, BSA prasidėjo 
nuo gerojo darbelio Londone, 
Anglijoje: amerikietis
prekybininkas Londone rūke 
negalėjo surasti viešbučio. Paprašė 
dvylikmečio berniuko parodyti 
kelią, o šis atsisakė prie viešbučio 
durų priimti pinigų, “Nes mes 
skautai gerąjį darbelį atliekame 
nemokamai”. Niekad nepasisekė 
sužinoti, kuris tai buvo berniukas, 
bet toje vietoje stovi skautuko 
statula, primenanti gerojo darbelio 
milijonines pasekmes.

34-TOJI Pasaulinė skautų 
konferencija susirenka Oslo., 
Norvegijoje, liepos 8-12. Kiekviena 
sąjunga siunčia šešių asmenų būrelį 
ir kviečiama įjungti jaunus žmones, 
dalyvaujančius Pasauliniame 
jaunimo forume. Vedamoji 
konferencijos mintis — “Žiūrėk 
plačiau” (Baden-Powellio posakis).

SKAUTŲ VYČIŲ 10-t21sis 
pasaulinis sąskrydis “Moot” renkasi 
Ransberg, Švedijoje, liepos 15-26. 
Dalyvių stovyklos mokestis 
pritaikomas pagal kiekvienos šalies 
išteklius.

PASAULIO skaučių bei skautų 
bendrasis patariamasis komitetas 
gruodžio mėn. susitiks Londone. 
Sekantis posėdis balandžio mėn.

RUSŲ skautų sąjunga tąsia 1989 
m. pradėtąsias pastangas talkinti 
skautijos vystymuisi Rusijoje, 
pavadintą “grąžinti skautišką laužą 
Rusijon”. Pernai sąjūdis šventė 85 
metus Pavlovske, kur 1910 m. 
įsisteigė pirmieji rusai skautai. 
Tautinėje stovykloje dalyvavo 600 
iš įvairių šalies sričių ir iš užsienio.

ŠVEICARUOJE tarėsi Amerikoje 
veikianti šv. Jurgio rusų skautų 
sąjunga su Rusijos bei stačiatikių 
skautų vadovais, Baškortostano, 
Tatarsato, Uralo ir rusų karių skautų 
vadovais. Pasitarimą vedė W0SM 
(Pasaulio skautų įstaiga). Svarstyti 
klausimai buvo: kokia tikroji 
skautijos padėtis Rusijoje, ką 
reiškia priklausyti WOSM, kokia 
skautijos ateitis Rusijoje? Vieną 
pasitarimo dieną dalyvavo ir JAV 
skautų sąjungos BSA vadovai. 
Pranešimuose paaiškėjo, kad virš 
25.000 vaikų dalyvauja 
skautiškuose užsiėmimuose, mažiau 
kaip pusė priklauso vienai iš kelių 
sąjungų. Skautiška veikla ribojama, 
pvz„ neleista spausdinti pagrindinio 
badovėlio, paruošto pagal BSA 
knygą. Skaučių sąjūdžio yra 34

KANADOS prancūziškai 
kalbančių skautų sąjunga išleido 
naują vadovėlį apie žiemos 
užsiėmimus. Sąjunga jau 40 metų 
vysto skautišką žiemos programą.

JAV skautų sąjunga įvedė naują 
specialybę, kurios reikalavimai 
priklauso ir nuo vieneto veiklos: 
vienetas privalo bent 5 d. svečiuotis 

kitos šalies skautų tarpe ir namuose 
priimti skautų vienetą iš kitos 
šalies.

JAV SĄJUNGA BSA įvedė naują 
tvarką specialybėms įsigyti. Ligi 
šiol du skautai drauge turėjo atlikti 
specialybės uždavinius, o dabar 
skautą lydėti gali tėvas, motina, 
sesuo, brolis ar kitas asmuo, kai 
eina tartis su specialybių 
instruktoriumi, kurio atsakomybė 
baigiasi, kai skautas užbaigia 
nusistatytą programą.

PANAMERIKOS stovyklos 
7.000 stovyklautojų išmoko galbėti 
kūdikius vadinamu ORT būdu, 
kuriuo vaikelio kūnas atgaivinamas 
nuo nešvaraus vandens pasekmių. 

UNICEF globoje ir 20 Egipto skautų 
bei skaučių vadovų išmoko šį 
pirmosios pagalbos būdą, kuriuo 
pasidalina su 175.000 sąjūdžio 
narių.
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Dabar šiek/įiek, apie koalą. 
Tai yra labai malonus Austra
lijos gyvulėlis. Kiek panašus į 
meškiuką. Didžiausią savo 
gyvenimo dalį praleidžia medy
je. Ypatingai mėgsta eukalip
tus. Išgirdau, kad šiam gyvulė
liui labai striuKa. Australiečiai 
susirūpinę, kad jis gali patekti 
j išnykstančių gyvulių sąrašą. 
Mat nyksta eukalipto medžiai; 
kurių lapai pats svarbiausias 

•1 oalų maistas. Kiekvienas iš
nykstantis gyvulėlis sukelia 
graudų jausmą. Bet koala man 
kažkaip artimai sukėlė nerimą. 
Kodėl?

O štai kaip atsitiko. Lanky
damasis Australijoje 1968 
metais bendravau su lietuviais 
skautais. Tuo tikslu ir buvau 
nuvykęs. Jie mane labai gražiai 
priėmė. Įsigijau naujų pažinčių.
Kada nors papasakosiu apie tą 
puikia viešnagę. Bet šiuokart v.s. Vladas Vijeikif
apie koalą. Taigi, gavau dovaną.
Koalą. Ne tikrą, bet žaislinę
Parsivežiau namo ir padėjau tą 
koalą ant sofos. Ji taip gražiai 
tiko. Štai koks gražus prisimi-
nimas. Bet baisenybė! Vieną

Dingo

Dovilė Užubalytė-Zduobienė, buvusi Čikagoje „Kernavės” tunto vyr. skautė, 
dabar gyvenanti Sydney, Australijoje, lanko savo pamėgtas koalas, kurios, 
prisivaišinusios eukalipto lapais, snaudžia, nekreipdamos dėmesio į lankytoją.

vakarą radau koalos tik skute
lius. Buvo sudraskyta į smul
kius gabalėlius. Kas tą baisų 
darbą padarė? Nereikėjo ilgai 
ieškoti nusikaltėlio su seklių pa
galba. Jis buvo mano šuo Dingo. 
Kodėl jis padarė tą baisų nusi
kaltimą? Čia irgi labai trumpas. 
ieškojimas. Mano šuo, nors jis. 
„bigei” (angliškos) veislės, bet 
jo vardas yra Dingo. O Dingo 
vadinamas laukinis Australijos 
šuo. Taigi mano Dingo, pasi
kliaudamas savo vardu, ėmė 
medžioti koalą. Visiškai prigim
tas reikalas.

Tai štai, kodėl išgirdęs apie 
koalų pavojingą būseną prisimi
niau savąją koalą. Labai man 
gaila mano koalos, bet dar gai
liau Australijos koalų, kurios 
pamažu nyksta. Koala
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L įelųvaje
Padėka iš 
Vilniaus

KEWVBS TUNTAS

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS
Sesė Olga iš Mažeikių rašo:
„Dirbu su Mažeikių skautais 

nuo pačių pirmųjų dienų. Turė
jome daug vargo ir rūpesčio. 
Niekas mums nepadėjo; neturė
jome vyriausių vadovų, kurie 
galėtų mums padėti. Vadovavo
mės tik žiniomis, kad seniau 
Lietuvoje buvo jaunimo organi
zacija, kuri vadinosi skautais. 
Mes patys ieškojome žinių apie 
veikiančius skautus pasaulio 
valstybėse. Labai daug padėjo

Dalia Balnionytė grįžusi iš 
Lietuvos čia Melbourne Lietuvių 
Parapijos sodelyje prie Trijų 
Kryžių paminklo su savo Mamyte 
Vale Balnionienė.

„Kernavės Tunto Tuntininkė 
Monika Girčytė oficialu raštu 
dėkoja Melbourno skautei Dainai 
Balnionytei, kuri Kernavės Tunte 
nuo 1993 m. liepos mėn. iki 1994 
rugsėjo mėn. atliko daug 
vadovavimo darbų. Tunte: 1) 
Skautavime auklėjo vaikus ir 
jaunimą; 2) Lavino skautų vadus 
planuoti ir įgyvendinti skautišką 
veiklą; 3) Organizavo skautų iškylas 
ir stovyklas. Daina yra uoli, 
rūpestinga vadovė, parodo didelį 
sugebėjimą, sumanumą, skatindama 
ir vaikus, mokydama skautiškus 
darbus. Savo skautiškus darbus ji 
atlieka su dideliu entuziazmu ir 
kūrybingumu. Ji buvo didelis 
įnašas mūsų Skautų Tuntui“.

Monika Girčytė
Kernavės Tunto Tuntininkė 
D. Poškos 57-3 
2004, Vilnius, Lietuva.

:šeivijos skautai, jų Vyriausieji 
vadovai, siuntė mums skautiš
ką literatūrą ir nurodė pir
muosius veikimo metodus. Kaip 
anksčiau , taip ir dabar, besiby- 
linėjantieji aukščiausi Lietuvos 
skautų sąjungų šulai mums ne
padeda. Jie gal nesupranta 
mūsų organizacinių rūpesčių ir 
tesame jiems reikalingi tik kaip 
statistiniai skaičiai. Esu dėkin
ga Amerikos Lietuvių skautų 
•vadovams, suteikusiems man, ir 

kitiems dirbantiems skautišką 
darbą vadovams, galimybę at
vykti į jūsų skautijos 75 metų 
Jubiliejinę stovyklą. Čia daug 
patyrėme ir gavome nemažą 
pluoštą vadovavimui ir susigy
venimo žinių. Visus mus turi 
jungti duotas įžodis ir vado
vavimasis skautų įstatais.

Sesė Olga”

Sesė Jolanta iš Marijampolės 
rašo:

„Teko dalyvauti praėjusios 
vasaros stovykloje, kur dalyva
vo sesės ir broliai iš Kauno ir 
Vilniaus sąjungų. Sugyvenimas 
noras paklausti,kodėl priklau
sai anai grupei, ateik pas mus? 
Visi buvome broliai ir seserys — 
Baden Powellio įkurtos organi
zacijos nariai. Prieš akis stovėjo 
mūsų visų duotas įžodis: ‘tar
nauti Dievui, Tėvynei, padėti 
Artimui ir vykdyti skautų 
įstatus’.

Mums visiškai nesuprantami 
vyriausių sąjungų vadovų 
ginčai. Manau, kad ir juos saisto 
tas pat įžodis ir skautų įstatai. 
Mes norime skautauti, norime 
kuo daugiau sužinoti apie vado
vavimą skautams. Norėtume, 
kad užjūrio sesės ir broliai 
atvyktų pas mus, arba pakvies
tų mūsų vadovus į savąsias 
stovyklas, arba į „Ąžuolo” ir 
„Gintaro” vadovų mokyklas...

Sesė Jolanta”.
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Pirmadieni
jis pavogė Onytės čiulpuką.

Antradienį
š virtuvės pasigriebė ir suėdė nemažą mėsos 
jabalą.

Trečiadienį
vėl nukentėjo Onytė. Jis bežaisdamas nuplėšė 
lėlės galvą

Ketvirtadienį
išlakė iš vazos su gėlėmis visą vandenį.

KAIP
o

NUGALIU

Nevilčiai nugalėti yra viltis.
Nuovargiui nugalėti yra poilsis.
Neaiškumams nugalėti yra atvirumas.
Vienišumui nugalėti yra gerieji darbai ir malda.
Ilgesiui nugalėti yra dosni meilė aplinkai.
Abejingumui nugalėti yra svarbiausių tikslų 
išryškinimas.
Nepasisekimui nugalėti yra ramus apmąstymas ir 
didesnės pastangos.
Blogai nuotaikai nugalėti yra esamų gerumų įvertini
mas ir rankų darbai.
Netvarkai nugalėti yra tvarka.
Kartumui nugalėti yra humoras.

8
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Penktadienį
baisiai staugė, kai svečias grojo smuiku.

Šeštadienį
Sugraužė visą karvę. Vargšės Onytės žaislą

Bet sekmadienį
atpirko visas savo nuodėmes, nes išmoko “tarnauti” 
ir kaip tik laiku padavė Marytei skrybėlę, kai ji 
rengėsi eiti pasivaikščioti.

Dvi katės pavogė gabalą sūrio. Pra
dėjo dalytis. Susipyko: Purkšt, purkšt 
— pradėjo akis draskytis. Nusinėšė jos 
sūrį pas beždžionę ir sako:

- Būk tokia gera, beždžionėle, pa
dalyk mums po lygiai pusiau.

— Gerai, — atsakė beždžionė ir 
pradėjo dalyti. Pasistatė svarstykles, per
laužė sūrį puriau. Vieną gabalą ant vie
nos svarstyklių lėkštelės, kitą — ant 
kitos padėjo. Dešinioji lėkštelė žymiai 
persvėrė ka riąją.

— Perdaug dešiniojoj, — pastebėjo 
beždžionė ir atkando gerą gabalą. Vėl 
padėjo sūrį ant lėkštės, bet dabar kairio
ji persvėrė.

Paėmė beždžionė sūrį nuo kairiosios, 
vėl nukando gerą kąsnį ir deda ant 
svarstyklių... Vėl atsvėrė dešinioji.

— Reiks vėl atkąsti nuo dešiniojo 
gabalo, — tarė beždžionė ir jau buvo 
bekandanti.

Katės krypt-krypt ūsus, žvilgt-žvilgt 
į viena kitą. Susigerino. Lyžt-lyžt—pa- 
silaižiusios beždžionei tarė:

— Dėkui tau už darbą, daugiau ne
besirūpink. Mes pačios geruoju baigsime 
dalytis.

— Taip ir gerai, — sako beždžionė, 
— visada geriausia santaikoje gyventi.

— Atiduok mums likusįjį sūrį, — 
prašo katės.

- Likusįjį sūrį?! — Aš jį pasiliksiu 
sau už darbą. Mažoka truputį... bet tiek 
to — užteks...

Ir taip katėms neteko sūrio*

9

11



BlBlBlHlffrti - --
RANKINUKAS Špilkos

PLAUKAMS

. ’ Dvi lėkštes kartu sudėjus 
išspausti aplink skylutes. Susiūti 
vilnonii^siūlu. Nupiešti arba 
prilipdyti popierines gėles. 
Vietoje rankenos pririšti kaspiną.

Plaukams špilkos papuoštos 
veltinio pelytėm ar drugeliais, 
•iGėlytėms viduriukai galima 
padaryti iš karolių.

g2d g2d dibCm <XJ CX5 Cm
GYVULIUKAI

Iš akmenukų arba kriauklių 
sudaryti gyvuliuką. Suklijuoti. 
Nudažyti.

10

LESYKLA Reikmenys: 1-1/2 galono pieno 
kartonas, pakabas, “paper clip” ir 
“paper fastener”

1. Iš odos arba “vinyl” likučių 
iškirpkite Suniuko ausis ir galvą.
2. Perverkite galvos šonus per 
ausis ir suklijuokite galus.
3. Nudažykite akis, nosį.

1. Pažymėti piaustymo vietą. 
Išpiaustyti 1-1/4 nuo apačios.2. 
Išlyginti “paper clip” ir [durus 
užlenkti galiukus.

, 3. Uždaryti viršų su 2 “paper 
fasteners”
4. Padarykite skylutę pakabai 
perverti.
5. Į apačią [durkite kelias 
skylutes. Pakabinkite lesyklą nuo 
šakos.
6. Pripildyti sėklom; paukščiai irgi 
lesa duonos trupinius.
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Brolis j.v.s. Vladas Petukaus
kas save apibūdina: „Mano gy
venimas — skautija ir buriavi
mo sportas. Dabar, pagal gali
mybes, vis dar budžiu!”

GELEŽINIS VILKAS 
JŪRŲ SKAUTŲ VADOVAMS

Sveikiname veteranus jūrų 
skautininkus Vladą Petukaus- 
ką — Clevelando jūrų skautų il
gametį vadovą ir Bronių Stun
džią — Kanados jūrų skautinin
ką — vadovą, knygų autorių.

Už nuopelnus Lietuvių Skau
tų sąjungai ir ilgų metų darbą 
— vadovavimą, apdovanoti 
aukščiausiu LSS žymeniu — Ge
ležinio Vilko rodinu.

j.v.s. Vladas Petukauskas

j.v.s. Vladas Petukauskas j 
L.S.S. įsijungė 1928 metais 
Kauno „Aušros” berniukų gim
nazijoje, D.L.K. Algirdo draugo
vėje. 1935 m. — skauto įžodis 
Kaimo rotušėje. 1935 m. — Kau

ne pakeltas į paskautininko 
laipsnį. 1947 m. — į skautininko 
laipsnį pakeltas Ravensburg, 
Vokietijoje. 1958 m. Clevelande, 
JAV-se, buvo pakeltas į vyr. 
skautininko laipsnį.
Tai lyg mūsų daugelio kelio

nės žingsniai — Lietuva-Vokie- 
tija-JAV.

Ilgas skautiškų pareigų — va
dovavimo kelias: skiltininkas, 
valtininkas, laivo vadas — Kau
ne. 1946-49 metais mišraus tun
to Ravensburge organizato- 
rius-tuntininkas, rajono vado 
pavaduotojas, instruktorius 
Freiburge. 1950-52 m. Bostone 
— Lietuvių Skautų vietininkas 
ir L.S.B. jūrų skautų skyriaus 
vedėjas. 1952-53 m. Cleveland, 
OH, „Pilėnų” skautų tunto tun- 
tininkas. 1962 m. L.S.B. jūrų 
skautų skyriaus vietininkas, 
jūrų budžių įgulos vadas.

1935 metais karo laive, Klai
pėdoje, baigė vadovų kursus ir 
Buriavimo mokyklą Klaipėdoje. 
Prekybos laivyno plaukiojimo 
stažas — 6 mėn. II eilės jachtos 
vadas 1939 m. Prancūzų karo 
laivyno jachtklube 1947 I eilės 
jachtos vadovas.

LSS apdovanotas: Už Nuopel
nus, Lelijos ir Padėkos ordinais, 
Gyvybės Gelbėjimo žymeniu, 
Jūrų.skautų Jubiliejiniu meda
liu.

j.v.s. Bronius Stundžia, 
gyvenąs Kanadoje, jūrų skautų 
vadovas, buriuotojas, L.S.B. 
vadijos spaudos skyriaus vedė
jas, skautavimą pradėjo 1928 m. 
Kaune. Į jūrinį skautavimą 
įsijungė 1933 metais. 1936 m. 
baigęs buriavimo mokyklą Klai
pėdoje. 1939 m. — Kauno jūros 
skautų štabo narys, pakeltas į 
paskautininko laipsnį. Buriavi
mo instruktorius, jūros skautų 
vadų kursai Šventojoje. „Skau
tų aido” skyriaus „Jūros skau
tai” redaktorius.

1950 metais LSB jūrų skautų 
skyriaus vedėjas (dvi kadenci
jas). Jūrų skautijos tuntininkas 
Toronte.

Jo paruoštos knygos: „Buria
vimas ir jūrininkystė”, „Burės 
ir varikliai”, „Jūrinė termino
logija — žodynėlis”. Lietuvoje 
išleista „Septyniose jūrose”.

LSS apdovanotas Lelijos ir In
karo ordinais.

Sveikiname brolius Vladą ir 
Bronių. Linkime nep&vargti dir
bant skautišką darbą Lietuvių 
Jūrų skautijai. Geri vėjai tely
di Jus kelionėje!

Gero vėjo!
L. K.
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KRUOPŠČIAI TVARKYKIME 
FINANSUS

Skautavimo praktika stovyk
loje, iškyloje ar sueigoje nuola
tos susijusios su tam reikalingo
mis lėšomis. Tas lėšas dažnai 
parūpina tėvai ar patys skautai. 
Skauto devintas įstatas sako, 
kad skautas taupus. Skauto ar 
skautės taupumas turi būti 
praktikuojamas asmeniniame 
gyvenime, ypač pačioje skau
tavimo praktikoje. Skautiškas 
taupumas reikalauja kruopš
taus, tvarkingo finansų (pinigų) 
tvarkymo skiltyje, draugovėje, 
laive ir tunte. Taupumas reiškia 
ne tik susilaikymą nuo 
išlaidumo, nuo bereikalingo 
pinigų eikvojimo, bet yra tvar
kingas pajamų ir išlaidų regist
ravimas, vadinamas sąskaityba.

Kiekvienas skautiškas viene
tas turi savo iždą, kurį tvarko 
pareigingas iždininkas. Jis 
renka vieneto narių mokesčius 
bei įvairias gaunamas pajamas 
ir apmoka vieneto vadovo 
patvirtintas išlaidas. Tas išlaidų 
mokėjimas reikalauja ne tik 
skautiško sąžiningumo, bet ir 
pareigingumo laiku išmokėti, 
laiku įrašyti į iždo knygą, jos 
tikslumu nuolat tikrinti su 
gaunamais čekių sąskaitos 
banko „statements”. Metams ar 
stovyklai pasibaigus paruo
šiama apyskaita. Finansų tvar
kymo atidėliojimas ar 
vilkinimas visada veda į be
tvarkę, ginčus ir konfliktus.

Labai svarbu kiekvienam 
skautiškam vienetui žinoti savo 
turtą ir vesti jo inventoriaus 
knygą. Nerūpestinga skau
tavimo priemonių priežiūra, 
nežinojimas ir nesaugojimas 
vieneto turto yra didžiausias 
priešas skautiškam taupumui ir 

pareigingumui. Jei skautiškas 
vienetas neturi turto prižiū
rėtojo, šios pareigos priklauso 
iždininkui. Iždininko pareigos 
yra labai svarbios. Jas gali eiti 
tik sumanus, pareigingas, 
taupus brolis ar sesė.

Lietuvių skautų sąjunga visų 
finansinių reikalų tvarkymo 
priežiūrą yra pavedusi LSS 
Kontrolės komisijai. Jos parei
ga ne tik prižiūrėti visų 
skautiškų vienetų finansų ir 
turto tvarkymą, bet ir padėti, 
patarti iždininkams bei turto 
tvarkytojams kaip tą tvarką 
įvesti bei išlaikyti su mažiau
siomis pastangomis.

Su rudeniu pasibaigė vasaros 
stovyklos, pareikalavusios

KĄ VERPIA 
„VERPSTĖS”?

Naujus veiklos metus „Kerna
vės” tunto „Verpstės” pradėjo 

: rugsėjo 26 d. gausiai susirinku
sios pas sesę Laimą. Kadangi 
daugelis jų šią vasarą lankėsi 
Lietuvoje, Dainų šventėje, ir 
kaip turistės, ir kaip šventės 
dalyvės, todėl visoms buvo 
įdomu pasidalinti įspūdžiais. O 
sesė Rita net parodė savo 
susuktą vaizdajuostę iš tos vieš
nagės. Čia ypač buvo įdomu ir 
graudu matyti buvusių trem
tinių demonstraciją: žygiavo jie 
dainuodami Sibiro šalčiuose bei 
tėvynės ilgesy gimusias dainas, 
kurios dabar, deja, atsimuša į 
kurčias, tremties vargų 
nepažinusias, ausis.

Sesė Marytė papasakojo apie 
savaitgalį praleistą su Lietuvos 

kruopštaus finansų tvarkymo. 
Jau laikas baigti metinį nario 
mokesčio surinkimu Dabar 
laikas sutvarkyti visas iždų 
knygas, paruošti dar neatliktas 
finansines apyskaitas ir turto 
inventoriaus lapus. LSS 
Kontrolės komisija netrukus 
pradės vienetų finansinį 
tikrinimą. Jai daug maloniau 
tikrinti tvarkingą vieneto 
finansinę sąskaitybą, rašyti 
LSS Tarybai gerus pranešimus, 
negu ieškoti vieneto išlaidų 
pateisinamų dokumentų ir 
tikrinti netvarkingų popierių 
krūvą.

Tad jau šiandien visi patik
rinkime, sutvarkykime vieneto 
finansus ir turtą, nes LSS 
Kontrolės komisija jus netrukus 
aplankys.
j.v.s. fil. Bronius Juodelis 
LSS Kontrolės Komisijos 

pirmininkas

#
skautais Pietų krašto stovykloje 
bei malonius susitikimus su 
vilniškio „Kernavės” tunto 
vadovais, kuriuos daugeliui 
„verpsčių” teko pažinti 1993 m. 
jubiliejinėje stovykloje, Rakė.

Sueiga*baigėsi pareigų perda
vimu: „Vyr. Verpstė” Nijolė ir 
„Kuodelis” Joana, po 8 metų iš
tikimo „verpimo” nuo ratelio 
pasitraukė, siūlą perduodamos 
sesei Ramunei Lukienei, kurios 
„kuodeliais” (padėjėjomis) 
pasišovė būti sesės Marytė Utz 
ir Rita Penčylienė.

Sėkmės ir ištvermės!
„Cit, neverk, sesut,
Nenutruks gija,
Kraitelio pilnos skrynios,
O tokių draugių, nuostabių 

draugių
pas „Verpstes” tu atrasi...”

Verpstė
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Grožinis skaitymas.

Papasakojus pasaką, 
padavimą, padainavus dainą-ją 
išvaidinti.

Eilėraščiai, dainos, 
psalmės, pasakojimai su 
atkartotiniais sakiniais ar žodžiais 
(net ir gyvių garsais) padeda 
žodžius ir išsireiškimus mintinai 
išmokti.

Žmogus kitaip klausosi ir 
išmoksta, kai su juo kalbama 
atskirai, asmeniškai, būrelyje ir 
dideliame būryje.

Chorinė skaityba ir skaityba su 
judesiais padeda įsisąmoninti 
žodžius bei garsus.

Klausti klausimus apie ką tik 
girdėtą pasaką, dainą, diskusijas. 
Gali būti spėliojimo žaidimo 
pobūdžio arba santrauka: “Kokia 
buvo pagrindinė mintis”, “Ir ką 
tada pagrindinė veikėja sakė?,....

Surikiuoti žodžius pagal rūšį, 
pvz., po pasivaikščiojimo 
gamtoje, surašyti ar išvardinti 
atskirai spalvas, gyvius, 
kvapus...

Viduryje pasakos ar pokalbio 
iš istorijos, literatūros ir kt. 
sustoti ir klausti, kas toliau, kaip 
galėtų tęstis?

Įvertinti stovyklos dieną, 
sueigą, užsiėmimą- kiekvienas ir 
kiekviena pasisako.

Pranešimai iš būrelių diskusijų, 
iškylų žodiniai aprašymai, 
įspūdžiai iš sueigos, ekskursijos.

Stovykloje kiekvieną dieną ar 
kiekvienoje sueigoje bei 
subuvime sąmoningai suplanuoti 
laiką ir progą ualyviams 

pasisakyti, kalbėli ir kalbėtis.
Pasikalbėjihiuosc vadovas ar 

vadovė atkreipia dėmesį į 
nedrąsesnį, neleisdama labiau 
kalbiam per daug pasireikšti.

Skautų sistemoje visi nariai 
dalyvauja užsiėmimų planavime. 
Čia gera proga kalbėti, išsireikšti. 
Mažesniems užrašyti "Kas? kur? 
kaip? kada?" ir atsakymus bent 
vienu kitu žodžiu surinkti.

Skautų tarpe vyksta ne tik 
sueigos, bet ir skilties ar būrelio 
posėdžiai, pasitarimai. 
Išreikšdami savo nuomonę ir 
norėdami kitus paveikti, dalyviai 
stengiasi kuo aiškiau ir 
įtakingiau kalbėti.

Suvaidinti pokalbį telefonu, 
parduotuvėje, kelionėje, 
svečiuose. Čia išmokstama ir 
mandagumo, ir mandagių 
posakių.

Prašyti dalyvio paaiškinti 
rankdarbį, įrankio naudojimą', 
kaip dviratį taisyti...

Kalba išreiškia ne tik daiktų 
pavadinimus, judesius, bet ir 
jausmus; ne tik nurodymus, 
instrukcijas, bet ir asmenišką 
jausmą, džiaugsmą; ne tik 
įspėjimą ar pabarimą, bet ir 
džiaugsmą, pagyrimą, draugišką 
išsireiškimą. Vaikams ir net 
vyresniesiems svarbu išgirsti 
meilių, malonių ir jausmingų 
žodžių.

Kalba pritaikoma asmens ar 
grupės pajėgumui. Pamažu 
įvedama daugiau žodžių ar 
išsireiškimų.

Gera kalba skatina nuolatines 
pastovios ir sąmoningos 
pastangos. Gerai kalb. -ti (bet 
kuria kalba) nėra įgimtas, bet 

išmokstamas- sugebėjimas, 
pajėgumas.

Radijo ar televizijos programos 
vaidinimėlis. Galima juoston 
įgroti, įrašyti.

Sėkmė gimdo sėkmę. Jei kam 
sunku kalbėti, duoti progos 
truputį viešai pasirodyti ir 
pasakyti, ką gerai moka. Tada 
toliau.

Svarbūs žodžiai, pasakyti 
lietuvių kalba, parodo, kiek 
kalbančiam ta kalba svarbi ar 
artima. Pvz.Jei šiaip lietuviškai 
kalbanti va.dovė supyksta, 
nustemba ar įspėja, staiga 
pradėjusi kalbėti kita kalba, 
vaikai supranta, kad lietuvių 
kalba nelabai reikalinga ar 
naudinga svarbiems,
jausmingiems dalykams
pasakyti.

Skelbimuose pardavėjai ar 
prakalbose politikai prideda 
jausmais persunktų žodžių, pvz., 
apie šeimą, saugumą, laimę. 
Kaip su mumis?

Išpasakoti ar išvaidinti lietuvių 
kultūros dalykų, nes kalba 
perduoda visą kultūrinę aplinką; 
papročiai, tradicijos, apeigos.

Prie pasakojimų pridėti šiek 
tiek teatrinės aplinkos- skarą, 
kepurę, apsiaustą, įrankį- 
gyvesnės sąlygos labiau 
sudomina.

Vaidinti lėlių teatrą- nedrąsus 
ar mažai mokąs gali paskaityti ar 
“suflerio” pagalba kalbėti.

Sudramatizuoti pokalbį, 
pasakojimą muzikiniu fonu.

Maloni, mandagi aplinka labai 
svarbi. Vadovė ar vadovas 
kalbasi su savais ne tik bėdos ar 
rūpesčio atveju.
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SAVIŽUDŽIAI. Savais 
žodžiais išrašyti įstatus ir šiuos 
“vertimus” aptarti.

KVAPAI. Stovyklavietėje 
pasodinti darželį (kaip būna 
botanikos soduose ar gamtos 
takeliuose) su augalais, kurie 
kvepia, turi šiurkščius ar švelnius 
lapus- tokį darželį, kuriuo 
grožėtis galėtų neregys.

KITOS DRAUGIJOS. 
Aplankyti kitokių organizacijų 
raštines ar centrus, pasikviesti jų 
valdybas pas save- sužinoti, ką 
veikia, kodėl, kokie tikslai, 
nariai, veiklos būdai, kuo jos 
skiriasi nuo skautiško vieneto?

KILPOS. Viename mazgų 
bei kilpų vadovėlyje yra 3.8800 
surišimų. Ar jau buvo mazgų bei 
kilpų rišimo varžybos?

ŠEIMOS. Kiekvienas 
skirtingai augo savo šeimoje, 
skirtingai gyvena savo namuose. 
Kokios kiekvienos šeimos 
taisyklės, tvarka, pareigos? Kaip 
tėvai auklėja sūnus, dukteris? 
Kaip šeimos nariai bendrauja 
tarpusavyje?

14

MUZIKA. Kokios muzikos 
grupės dabar mėgstamiausios? 
Ar jų muzika patrauklesnė, ar tik 
daugiau skelbiama laikraščiuose 
ir televizijoje? Kokios šių 
orkestrų ar ansamblių savybės?

DAINOS. Žaidėjų būreliai 
kampuose ar toliau vienas nuo

- kito. Vedėjas pašaukia po vieną 
žaidėją iš kiekvieno būrelio ir 
jiems parodo piešinėlį. Šie sugrįžta 
į būrelį ir greitai piešinėlį nupiešia 
ant vieno lapo. Tada antrieji pribė
ga, pasižiūri į antrąjį piešinį, grįžę 
nupiešia ant antro lapo. Ir taip, 
kol visi 5 ar 6 piešinėliai kiekvie
name būrelyje atsiranda. Tada 
būrelis turi piešinius sudėti iš eilės 
pagal spėjamos (ir jiems žinomos) 
dainos žodžius. Pvz. 1 — mūrai, 2 
— jojikas, 3 — vainikas, 4 — 
dvaras, 5 — mergužėlė.

DARŽAS. (Piešinėlius gali 
nupiešti patys žaidėjai iš anksto). 
Prieš kiekvieną būrelį yra nupieš
tas „daržas“ (langelis) ir „ugnis“ ir 
padėta krūvelė piešinių — įvairių 
daržovių, kenksmingų vabzdžių, 
naudingų vabzdžių, slieko, piktžo
lės ir pn. Nubėgęs žaidėjas paima 
vieną piešinį ir įdeda arba į daržą 
(pvz. kopūstą) arba įmeta į ugnį 
(pienė, šliužas ar pn.).

VALSTYBĖS. Kiekvienas 
būrelis gauna šešių valstybių sąrašą 
lietuvių kalba (būrelių sąrašai gali 
būti skirtingi). Žaidimo vietoje 
įvairiose vietose išdėti pašto ženk
lai. Būrelio narys tegali prie sąrašo 
atnešti po vieną pašto ženklą iš 
karto.

MENAS. Aplankyti parodą. 
Kas yra menas? Ar sugebėtum 
tokius pat modemiškus kūrinius 
sukurti? Kas savita kūrėjo ar 
dailininkų darbams šioje 
parodoje?

PAUKŠČIAI. Visiems parodo
mas dažniau pasitaikančio paukš
čio paveikslas ir pasakomas vardas, 
nurodoma kokia žymesnė paukščio 
savybė. Tokių gali būti 6 ar 8. 
Tada antrą kartą parodomi pieši
niai (ar iliustracijos) be žodžių, o 
žaidėjai turi savo lapeliuose paukš
čio pavadinimą parašyti. Vėliau 
galima duoti pavadinimus parašyti, 
kai jau visi parodyti (ne po kiek
vieno).

i

Vilkiukų ir paykštyčių vadovai

1. Savo būrelį ar draugovę išvesiu 
į gamtą bent du kart per ateinančius 
šešis mėnesius.

2. Užtikrinsiu, kad kiekvienas 
vaikas išlaikytų bent tris kurio nors 
patyrimo laipsnio dalykus prieš metų 
pabaigą, Kaziuko mugę ar stovyklą.

3. Bent kas antrą sueigą kas nors 
vilkiukams (ar paukštytėms) 
papasakos gerą pasaką.

4. Per ateinančius tris mėnesius 
perskaitysiu vėl vilkiukų ar 
paukštyčių vadovų knygą, vadovėlį.
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SU1ĖLYDŽIAI
Dieve, kokius puikius 
saulėlydžius sukūrei!
Pastatai, medžiai 
ir visi daiktai, 
kaip juodos didelės skulptūros, 
atsimuša į dangų, 
kuris, lyg teptuku, 
geltonai ir raudonai 
nudažytas būna.
Nutįsta ilgi ilgi, tartum pasakoj, 
šešėliai.
Saulė sužiba, 
kaip koks aukso obuolys, 
kai pamažu apleidžiam šviesą... 
Mums prieš akis atsiveria 
dangaus žvaigždynai.

o&a St* ^Įp ^p eJL* <^La c^L» ^ilr, <^La <&?
Hr T T Hr Hr Hr 'T*' *ar Hr Hr Hr cp* Hr Hr HF* nF HF 'r* Hr HF H?* <T‘ eT* eT* Hr ®T* *T* ’T*

VIENASIS DINOSAURU
CORYTHOSAURUS. Graikiškos kilmės vardas, kuris 
reiškia: šalmuotas dinosauras. Jo šalmas sujungtas 
su nosies kvėpavimo latakais. Mokslininkai 
mano, kad tai buvo naudojama garsams 
skleisti, šaukiant kitus dinosaurus. 
šis dinosauras buvo 33 pėdų ilgio 
ir svėrė 8,500 svarų. 
Gyveno prieš 130 
milijonų metų.
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Pakeliui į Havajų salas kirtome 
pusiaują. Kadangi vienas iš mūsų 
plaukėme per pusiaują pirmą 
kartą, tai jį krikštinom. Visaip 
ištepliojom, davėm gerti sūraus 
vandens. Iš jūros išplaukė 
Neptūnas. Taip pat dalyvavo 
undinė ir velnias (aš). Pakeliui 
trumpam laikui sustojome Kalėdų 
saloje. Čia buvo bandomos 
pirmosios atominės bombos.

Oahu saloje, Honolulu mieste 
mes išbuvome beveik savaitę. Čia 
mus vietiniai lietuviai gražiai 
priėmė ir aprodė visą salą. 
Buvome Pearl Harbor, kur 
matėme paskendusius Amerikos 
karo laivus. Taip pat buvome 
Polynezijos kultūros centre, kur 
galima susipažinti su vietine 
kultūra ir papročiais.

Havajuose taip pat aplankėme 
didžiulę ananasų plantaciją. Bet 
man ananasai nepatinka 
Lietuviškas obuolys daug 
skanesnis 6

tris salas: Tahiti, Mooną ir Bora- 
Bora. Pirpiiausia nuplaukėme į 
Tahiti sostinę Papeeti. Tai mažas 
miestas. Daug kiniečių i ir viskas 
labai brangu. lala sala labai 
kalnuota. Daug vaikščiojome po 
kalnus. Kelis kartus labai lijo, bet 
kadangi labai karšta, tai greit 
išdžiūvomne.

Bora-Bora sala iš visų pusių 
apsupta rifų ir tik vienoje vietoje 
galima įplaukti. Čia labai gražus 
pajūris. Vanduo labai skaidrus ir 
plaukioja labai gražios žuvys. Čia 
išbuvome dvi dienas. Buvo labai 
puiku maudytis.. Vanduo labai 
šiltas.

Iš čia išplaukėme į Havajų salas.

Bus daugiau

16

7-
l !* &

\1 V . .Pearl and dermes Atoll

GJrdner

La Perousę_Piina^

sSo Kadk;

f^wai: salos

I

ma

18



x x
(IRISCI DIDŽIOJI seiffl l

AUSTRALIA

Melboumo LSS Skautų Džiugo 
tunto vadovai, sugrįžę iš Rajono 
stovyklos Adelaidės kalvose ir 
miškuose, šių metų pirmąjį posėdį 
turėjo sausio 16 d. Parapijos 
namuose. 'Tuntininkas s. Povilas 
Kviecinskas pasveikino visus. Dar 
turėjome ir porą svečių iš Rajono 
vadijos: v.s. Henriką Antanaitį - 
Brolijos vadą ir s. Rasą 
Statkuvienę - Seserijos vadovę. 
Rajono stovykloje buvę vadovai 
pateikė pranešimus, o pati stovykla 
buvo gerai organizuojama. Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės 
pamaldose tuntas dalyvauja 
uniformuotas su vėliava. Lietuvių 
Skautų sąjungos globėjo šv. 

Kazimiero šventę minime kovo 5 d. 
sekmadienį, pamaldose
dalyvaujame organizuotai su 
vėliava ir po pamaldų Kaziuko 
mugė bus suorganizuota Lietuvių 
namuose, loterija, o po pietų vyks 
tunto sueiga Jubiliejinėje salėje.

Pirmosios pagalbos kursai 
suorganizuoti parapijos namuose 
sausio 22-23 dienomis, kasdieną po 
6 valandas. Kursus pravedė 
“Ambulance Officers Training 
Centre". ESGAV .

Etninių skautų sąjungos ir 
skaučių stovykla vyks kovo 31 ■ 
balandžio 2d prie Riddells Creek.

Mūsų tunto Velykų stovykla bus 
balandžio 21-2.3 netoli Sunburv.

RAJONO VADIJA

Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos Rajono Vadija 
posėdžiavo Parapijos Namuose 
Kensingtone vasario 6 d. Rajono 
Vadas skautininkas Narcizas 
Ramanauskas gerai įvertino 
Adelaidės Vilniaus Tunto suruoštą 
Rajono Stovyklą sausio pradžioje. 
Pati stovyklavietė buvo parinkta 
prie Adelaidės kalnuose, kurioje ir 
jis pats stovyklavo. Vos sugrįžus iš 
tos stovyklos, Melbourno Džiugo 
tunto tuntininkas s. Povilas 
Kvi ecinskas suroganizavo Pirmosios 
Pagelbos kursus, kuriuos savaitės 
bėgyje išklausė, išlaikė egzaminus ir 
gave Diplomus 11 Brolių ir Sesių. 
Kursus oficialiai pravedė 
„Ambulance Officers“.

Sekančią Rajono Stovyklą 
suorganizuos Rajono yadija. Nors 
dar nėra taip artimas laikas, be’ 

vis ose Tuntuose skautiškos 
programos mokymas ir praktiškas 
priuikynias ruošia kelią gerai, 
naudingai ir pilno džiaugsmo 
stovyklai. Skautas savo dvasia 
niekuomet nesensta, nes skautu 
galima ir naudinga būti visada. 
Skautybė ir lietuvių jaunimui 
padeda kurti dvasinę lietuvių tautos 
didybę. Vykdant Skautų Įstatus, 
berniuką ir mergaitę kilnina, 
tobulina, išmoko pareigos jausmą, 
ištikimybę, aktyvų religingumą, 
akvtvią tėvynės ir artimo meilę, 
susivaldymą, sąžiningumą.

Vadija aptarė daug veiklos 
darbų. Geros sėkmės jaunimo 
auklėjime! PJD.
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Cleveland šv. Jurgio šventė Nuotraukos V. Bacevičiaus

Davusiam jaun. skauto įžodį 
Vėiui Beizinskui jo tėvelis 
Remigijus užriša kaklaraištį

Dalis Pilėnų tunto skautų su 
vadovu ps. L. Biliūnu

Pilypas Taraška duoda prit. 
skauto įžodį sk. vytis A. D u nd u ras raportuoja 

tuntininkui v. s. R. Beizinskui

1b
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"KRYŽKELĖS" STOVYKUDETROIT | 
CLEVELAND Į
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DETROIT Detroito giliukai ir liepsnelės iškylavo Mayberry 
parke ir ūkyje, kur susipažino su naminiais 
gyvuliais.

įO
 s

Daria Zubrickaitė, Saulius Matvekas, Juozukas 
Zubrickas

Prie vežimėlio Daina Jankutė, Monika Mikulionytė, 
Karina Puškoriūtė, Rima Gudaitytė, Dana 
Karvelytė. Vežime: Aleksas ir Audrius Matvekai. 
Prie stalo Lukas Rudis

Prie paršiukų: Rima Giedraitytė, Monika 
Mikulionytė, Diana Jankutė, Diana Karvelytė, 
Karina Puškoriūtė

Prie karvės: Marius Jankus, Lukas Rudis, Diana 
Karvelytė, Dana Jankutė, Monika M’iku'lionvtė■ 
Karina Puškoriūtė, Rima Giedraitytė y ’
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KANADA

1*1
ŠV. JURGIO ŠVENTĖ 

TORONTE

Toronto lietuvių skautija sek
madienį, balandžio 23 d., skautų 
globėjo šv. Jurgio dieną šventė 
Prisikėlimo šventovėje ir para
pijos salėje.

Šv. Mišias aukojo trys kuni
gai, o pamokslą pasakė svečias 
kun. R. Ramašauskas. Gies
mėms vadovavo muzikė s. Dalia 
Viskontienė. Mišių skaitinius 
skaitė sesė I. Viskontaitė. 
Mišiose organizuotai dalyvavo 
„Rambyno” ir „Šatrijos” tuntų 
broliai ir sesės.

Po Mišių parapijos didžiojoje 
salėje vyko iškilminga sueiga. 
Įnešus vėliavas, „Rambyno” 
tunto tuntininkas s. M. Rusinas 
visus pasveikino šv. Jurgio 
šventės proga ir kvietė ruoštis 
vasaros stovyklai „Romuvoje”, 
kuri vyks dvi pirmąsias 
rugpjūčio mėn. savaites.

DLK Vytauto Didžiojo drau
govės vilkiukai — A. Bražukas, 
P. Krikščiūnas ir E. Paulionis 
davė įžodį. Taip pat skautės 
kandidatės A. Batūraitė, L. 
Bražukaitė, V. Narušytė, A. Ra
džiūnaitė, A. Smailytė, M. 
Thorn, K. Yčaitė, L. Jaglowicz 
bei jaunesnės skautės — A. Juk
nevičiūtė, J. Krikščiūnaitė, N. 
Simonavičiūtė.

Abiejų tuntų įsakymais šven
tės proga buvo pakelta bei spe
cialybių ženkleliais apdovanota 

ieilė pasižymėjusių sesių ir 
brolių. Juos sveikino vadovai,-ės 
ir sueigoje dalyvavę tėveliai bei 
svečiai.

Sueigai vadovavo „Šatrijos” 
tunto adjutante ps. G. Grybai
tė. Iškilmės baigtos Lietuvos 
himnu ir malda „Ateina nak
tis”.

„ROMUVOS” 
STOVYKLAVIETĖS 
VISUOTINIS NARIU 

SUSIRINKIMAS

Skautų stovyklavietės „Ro
muva, Ine." visuotinis narių 
susirinkimas balandžio 12 d. 
vyko Lietuvių namuose. Susi
rinkimą pradėjo LSS Kanados 
rajono vadas ir stovyklavietės 
valdybos pirmininkas j.ps. R. 
Sriubiškis. Apibūdino „Romu
voje” atliktus darbus, paaiškino 
apie kaimyno projektą statyti 
20 vasarnamių.

Darbo komiteto pirmininkas j. 
budys v.vi. A. Pacevičius pra
nešė kas padaryta pernai, pa
aiškino apie numatytus taisy
mus ir prašė ruoštis talkai vyk
siančiai š.m. birželio 24 ir 25 d. 
Revizijos komisijos pirmininkas 
B. Saplys perskaitė revizijos 
aktą. Knygos kompiuterine sis
tema vedamos tvarkingai. Iždi
ninkas V. Paškus pabrėžė, kad 
„Romuvos” iždas mažėja, o išlai
dų daugėja. Pasidžiaugta, kad 
pernai jau nereikėjo mokėti sto
vyklos mokesčių, tai buvusio 
tuntininko v.s. A. Senkaus, ra
jono vado ps. R. Sriubiškio ir V. 
Paškaus pastangų nuopelnas. 
Po trumpos pertraukos vyko 
gyvos diskusijos ir svarstomi 
einamieji reikalai. Dauguma 
susirinkimo dalyvių pasiūlė, 
kad gražiai dirbanti valdyba 
pasiliktų dar vienai kadencijai 
ir baigtų derybas su kaimynu 
dėl žemes. Valdyba sutiko 

pasilikti, tik- buvo papildyta 
dviem naujais nariais — ps. dr. 
R. Sapliu ir ps. inž. S. Namiku. 
Susirinkime dalyvavo LS Broli
jos Vyriausio skautininke 
pavaduotojas v.s. Romas Otto.

TALKA „LIETUVIS) DS 
SKAUTYBĖS” IŠLEIDIMUI
LSS Kanados rajonas To
ronte sudarė komitetą „Lie
tuviškos skautybės” knygos lei
dimą remti. Šio komiteto 
>irmininkas yra Skautybės fon

do įgaliotinis v.s. V. Skrinskas; 
padėjėjas: v.S. V.Sendžikas ir 
v.s. D. Keršienė. Kituose mies
tuose talkininkai yra: London, 
Ont. — s. R. Kurienė; Hamilton, 
Ont. — v.s. D. Gutauskienė; St. 
Catherines, Ont. — v.s. M. 

' Gvarzdienė, Montreal, Q. — v.s. 
R. Otto ir Ottawa, Ont. — prašo
mas s. A. Eimantas. Taip pat 
prašomi prie šio vajaus prisidėti 
visi skautininkai,-kės, tėveliai 
ir rėmėjai auka ar knygos užsi 
prenumeravimu. Kanados r. 
pirmosios kregždės aukojo: 1000 
dol. — S. Kuzmas; 250 dol. — 
„Parama” kredito kooperatyvas 
ir Prisikėlimo parapijos kredito 
kooperatyvas; po 100 dol. — B. 
Molis, J. Molis, V. Skrinskas, 
VI. Morkūnas, H. Stepaitis, Ir. 
Lukoševičienė, M. Vasiliaus
kienė, R. Otto, F. Mockus, 
prelatas dr. Pr. Gaidamavičius, 
adv. A. Pacevičius, St. Vaitekū- 
nienė, A. ir S. Draugeliai, dr. 
A. Dailydė, A. Jagėla. A 
Sungailienė, Toronto Lietuvių 
Pensininkų klubas. Po 5" dol. 
— R. Žilinskienė. L. ii V. S n- 
dzikai. D. Gutauskiene K Ba 
turą (senį.), J. Vilimas P 
Stalioraitienė, A. Petroniuuis 
K. Budrevičius, A. EmpakerL. 
J. Zubas, J. Stanionis. Vis’em.- 
aukojusiems priklauso dalelė 
padėka. M-'
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PHILADELPHM
PhiladelphijoS „Laisvės Var

po” vietininkijai 1995 m. kovo 
II-jį diena buyo ypatinga šven
tė. Susirinkome švęsti Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktį. Sueiga tuo labiau pras 
minga, nes net 11 sesių ir brolių 
davė įžodžius. .

Trys naujos paukštytės, vado
vaujant s. Alei Macninienei, 
viena nauja skautė, vadovau
jant psl. Dianai Gulbinaitei, du 
nauji vilkai, vienas jūrų jaunis 
ir keturi nauji skautai, vado
vaujant broliui Vytui Bagdona
vičiui, nuo pat rudens stropiai 
dirbo atlikdami programų rei
kalavimus savo vadovų priežiū
roje. Sesės ir broliai pajėgė ne 
tik atlikti programas, bet daly
vauti iškylose ir įsigyti po kele
tą specialybių. Tikimės, kad vi
sas įgytas žinias mūsų skautai 
galės praktiškai panaudoti šią 
vasarą stovykloje. Labai džiau
giamės mūsų augančiomis 
gretomis. Sveikinam naujas 
seses ir brolius ir linkime toliau 
pavyzdingai skautauti.

Vadovaujant mažesniame vie
nete susidaro sunkumų. Vado-, 
vai turvsumaniau planuoti su-, 
eigas, kadangi jų būreliuose- 
būna įvairių patyrimo laipsnių 
kandidatų. Gal sunkiausias dar-; 
jas Lenka broliui Vytui Bagdo
navičiui, kuris puikiai vadovau-. 
ja visiems Philadelphijos bro
liams; jų tarpe vilkai, skautai ir 
net jūrų jaunis. Brolis Vytas, 
kuris ilgą laiką vadovavo B.S.A. 
skautams, jau antrus metus 
aukoja savo laiką ir pastangas

DIDELE ŠVENTE
ruošdamas sąmoningus skau
tus. Sueigų ir iškylų metu 
broliai turi progos įsigyti naujų 
žinių, praktiško skautamokslio 
ir pabendrauti skautiškoje 
■nuotaikoje su dainomis ir žai
dimais. Broliui Vytui tariame 
didelį skautišką AČIŪ!

Be Philadelphijos vietininkės 
s. Laimos Bagdonavičienės pa
stangų būtų neįmanoma įvyk
dyti net geriausius planus. Sesė 
Laima ne tik vadovauja mūsų 
prityrusioms skautėms, bet 
rūpinasi ir viso vieneto veikla. 
Dėka sesės Laimos pastangoms 
Philadelphijos skautai gražiai 

„Laisvės Varpo” vietininkijos, Philadelphijoje, iškilmingoje sueigoje bebro 
įžodį davusiam Rimui Gulbinui kaklaraištį riša j.s. Linas Kučas. Kairėje — 
j.s. Audronė Gulbinienė.

veikia ir auga. Sveikiname sesę 
Laimą, pakeltą į skautininkes 
ir linkime daug, daug džiaugs
mingo skautavimo metų!

Kitos „Laisvės Varpo” vado
vės — sesė Alė Mačiūnienė, sesė 
Alexis Washofsky ir sesė Diana 
Gulbinaitė taip pat rūpestingai 
atlieka savo pareigas ir su
planuoja kūrybingas sueigas 
savo būreliams. Labai džiugu 
priklausyti vienetui, kur visi 
vadovai pasiryžę ugdyti skau
tišką veiklą ir kur sesės ir 
broliai auga tikroje broliškumo, 
ir seseriškumo nuotaikoje.

sesė Audronė 1

.„Laisvės Varpo” vietininkijos, Philadelphijoje, įsKiimingoje sueigoje vilkiuko įžodį davusiems 
.Arui Surdėnui ir Aisčiui Juškai Gerojo darbelio mazgus užriša v.s. Danutė Surdėnienė.
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CHICAGO „DUBYSOS” DRAUGOVES 
PAUKŠTYTĖS

„Aušros Vartų” / „Kernavės” 
tunto „Dubysos” draugovės 
paukštytės (o jų net 23!) 1994/95 
metus pradėjo rugsėjo mėnesį.

Pirmojon sueigon Jaunimo 
centro klasėje rinkosi žingeidau- 
damos kas bus jų vadovės, kiek 
naujų sesių įsijungs jų būrin, ką 
veiks. Apsidžiaugė patyrusios, 
kad jų vadovės bus jau gerai pa
žįstamos ir mėgiamos sesės: 
draugininke g.v.v. Dana Milu- 
žienė, jos padėjėjos — vyresnės 
skautės Onutė Utz ir Larana 
von Braun, o joms talins mamy
tės — Virginija Bužėnienė ir 
Erika Brooks. Susipažinusios 
tarpusavyje ir su vadovėmis 
(nemažiau energingomis kaip ir 
mažosios sesytės) džiaugėsi nu
matyta veikla — sueigomis, iš
kylomis ir tuo paslaptingu 
skautamoksliu, kuris padės 
joms tapti tikromis skautėmis.

Kiekvieną šeštadienį, po pa
mokų lituanistinėje mokykloje, 
pasišokėdamos bėgo į sueigas. 
Uoliai mokėsi rankdarbių, dai
nų, smagių žaidimų, ruošė dova
nėles švenčių progomis savo ar
timiesiems, kūrė sveikinimų 
korteles, mokėsi būti geromis 
paukštytėmis, stengėsi kasdien 
atlikti bent vieną gerą darbelį... 
O kandidatės godžiai stengėsi 
įsisavinti skautamokslio žinias, 
reikalingas pasiruošti įžodžiui.

Pirmoji šių veiklos metų išky
la buvo smagus pasivaikščioji
mas rudenėjančioje gamtoje — 
Little Schoolhouse gamtos ke
liukais, susipažindamos su 
augmenija ir linksmai dai
nuodamos.

Antroji iškyla buvo pas sesę 

Kristiną Vaičikonienę —• puikią 
audėją. Čia susipažinom su au
dimo būdais, staklėmis, gražiais 
audiniais, juostomis.

Kalėdinė sueiga, kurioje sesės 
saldainiais puošė pyragaičių na
mukus, buvo pati įdomiausia. 
Visos su pasididžiavimu nešėsi 
namo savo kūrinius.

Po Naujųjų Metų prasidėjo pa
siruošimai Kaziuko mugei. 
Žiemos pilkas dienas pragie
drinti, vadovės nutarė sesytėms 
suruošti „vasaros malonumų iš
kylą” — išvyką į plaukiojimo 
baseiną. Džiaugėsi ne tik sesy
tės linksmai prisipliuškenusios 
vandenyje, džiaugėsi ir jų tėve
liai, turėję progos susipažinti ir 
pabendrauti prie bendrų užkan
džių stalo.

Nejučiom priartėjo ir Kaziuko 
mugė. Paukštytės įsipareigojo 
papuošti Jaunimo centro kavi
nę, kurią pavadino „Paukštyčių 
lizdu”. Na ir dirbo, net sušilu
sios! Sesėms padėjo jų vadovės 
— Onutė Utz, Jūratė Vallee, 

Dana Mikužienė ir Virginija 
Bužėnienė. Kaziuko mugės die
nos rytą savo pavasariškai 
įrengtoje kavinėje, pasipuošu
sios vienodomis prijuostėlėmis, 
sutiko svečius, nešiojo kavą, 
valė stalus. Viską darė maloniai 
šypsodamos, nes jautėsi kaip 
tikros šeimininkės.

Paskutinę mokslo metų suei
gą buvo numątyta turėti gegu
žinę prie ežeriuko. Tačiau oras 
buvo nepalankus ir gegužinę te
ko atidėti iki rudens.

Dabar visa draugovė ruošiasi 
dalyvauti šį savaitgalį vyksian
čioje Džiamborė 1995. Ten sesy
tės, dar niekada negyvenusios 
palapinėje, turės progos patirti 
apie stovyklavimą gamtoje. 
Kandidatės ypač nekantriai 
laukia šios savaitgalio iškylos, 
kurioje išsipildys jų svajonė — 
jos duos įžodį, kuriam visus 
metus ruošėsi ir bus jau tikros 
paukštytės.

Sesė Dana Mikužienė

„Aušros Vartų”/,,Kernavės” tunto paukštytes džiaugiasi savo papuoštais pyragaičių-saldainit 
namukais. Dešinėje vadovė g.v.v. Dana Mikužienė.
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[CHICAGO 37-JI KAZIUKO MUGĖ

Čikagos skautija buvo kvię 
.■ .a sekmadienį, kovo 5 d.. 
3 4 savo Kaziuko mugę pra 
t. „i dalyvavimu Tėvų Jėzuitų 
koplyčioje 10 vai. r. fil. vs. kun. 
Juozo Vaišnio aukojamose šv. 
Mišiose. Nemažas būrys skau
tų,-čių, jų tėvų ir vadovų susi
rinko jaukioje koplyčioje 
padėkoti Dievui ir šv. Kazi
miero paprašyti nepaliaujamos 
globos skautijai ir visam lietu-' 
viskam jaunimui.

Kaziuko mugės atidarymas 
įvyko 11:15 vai. ryto. Mugėn 
atvykusius kviestus garbės 
svečius didžiojoje salėje prie 
dkademikų įruošto knygyno 
Svetelių daina” pasitiko bal- 

Si ngi Akademinio Skautų sąjū
džio Čikagos skyriaus nariai — 
Ramoną Steponavičiūtė, Vida 
Bi azaitytė, Renata Variakojytė, 
Danute Penčylaitė, Vytenis Kir- 
vei litis ir Jonas Variakojis. 
AS D tikrųjų narių Vilijos 
Me y’ės ir Gailės Sabaliaus
ke ir s aikomas per taką išties
tas f r\ oju mazgu surištas juos
ta- atrišti ir mugę atidaryti 
b no pakviesti Lietuvos gen. 
<(> s. aš' Čikagoje Vaclovas 
tC'exza ir I SS Tarybos ir Pirmi 
jus i ; ■; ii unkas fil. vs. Kęstutis 
Ječ:tu.

G; rliės svečiai, akademikų 
rpdc anoti didelėmis, puošnio
ms iii vs. Sofijos Statkuvienės 
iškeptomis „Kaziuko” širdimis, 
o-.v< pakviesti inspektuoti 
.. eš paviljonus išrikiuotas 
-s. u 4, čių gretas ir apžiūrėti

,gę. Praeinančius svečius 
.etiškieji vienetai sveikino 

cainb ais šūkiais, apdovanojo 
.aginuka s plaukę visus tris 
mimo ce; it i t uk štus ir trum- 
i apžvelgę - .a kėtė visuose 

kambariuose gražiai įrengtas 
kavines, II — aukšte įvairius 
jaunimo ir vaikams žaidimo 
kambarius, žemutiniame aukš
te — maž. salėje valgyklą ir prie 
jos per visą koridorių nutysusią 
lietuviškais patiekalais pasi
vaišinti norinčių lankytojų eilę 
bei virtuvėse vikriai maistą 
gaminančius skautus ir skau
tes, atsidūrė gražiai papuoštoje 
didžiojoje kavinėje — „Paukš
tyčių lizde”. Čia garbės svečiai

buvo pavaišinti kava ir 
gardžiais tortais. Jiems malo
niai patarnavo vadovės g.v.v. 
Danos Mikužienės darbo gra
žiais žiursteliais padabintos gu
vios paukštytės, jų vadovės ir 
mamytės-talkininkės. Garbės 
svečiai — Lietuvos konsulas V. 
Kleiza, jo žmona Asta Kleizienė, 
„Draugo” vyr. redaktorė Danu
tė Bindokienė, tėvų jėzuitų at
stovas; 'r tuntų kapelionas vs.fil. 
kun. J Vaišnys LB Čikagos 
apygardos pirm »"l. js. Birutė 
Vinaašienė, LSS Tai vbos narys 

fil. vs. Sigitas Miknaitis, LSS 
Tarybos ir Pirmijos pirm. K. 
Ječius, „Draugo” redaktorė jvs. 
Irena Regienė, fil. ps. Vida Bra- 
zaitytė ir šių vaišių maloni 
šeimininkė, „Aušros Var- 
tų”/„Kernavės” tunto tun- 
tininkė s. Dalia Trakienė, pasi
dalino įspūdžiais, pasigedo per
nai čia dalyvavusių ir neseniai 
amžinybėn išėjusių sesių fil. 
Aleksandros Likanderienės ir 
buv. Jaunimo centro direktorės

Salomėjos Endrijonienės. Padė
koję už malonų priėmimą 
svečiai skirstėsi asmeniškai 
apžiūrėti mugę, įsigyti pa- 
ffttekamų dirbinių, laįmėjimiįgg^ 
laimę pabandyti su draugais-pa- 
žįstamais susitikti.

Mugę, visuomenės jai. pa
rodyto dėmesio atžvilgiu, reikia 
laikyti sėkminga. Nors oras ne
buvo palankus, ypač iš tolimųjų 
priemiesčių vykstantiems, visos 
Jaunimo centro patalpos nuo 11 
v.r. iki po 2 vai. p.p. buvo 
pripildytos susidomėjusių
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žmonių, o aplinkinėse gatvėse ir 
aikštėse trūko vietų automobi
lių pastatymui.

Didž. salėje paviljonai visą 
laiką buvo apstoti susi
domėjusių suaugusiųjų, gausios 
laimikiais laimėjimų lentynos 
apsuptos vaikų. Jūrine tema pa
puoštoje „Nerijos” tunto, o 
pavasarinėmis gėlėmis kvie
čiančioje Čikagos skautininkių 
draugovės kavinėse ir didžia
jame „Paukštyčių lizde” saldu
mynų mėgėjai smaguriavo gar
džiais tortais, kvapia kavą. 
Pulk. Šarausko senųjų skautų 
vyčių židinio broliai, kieme pa
sistatę elektros generatorius ir, 
pro langus įsivedę laidus, 
elektrinėse keptuvėse vos spėjo 
kepti bulvinius blynus ir jais 
vaišinti nekantrius blynų mė
gėjus. Antrajame aukšte jau
nimas prekiavo ledais, „cotton 
candy”. „Nerijos” tunto sesės 
Havajų tema „Džiaugsmo salo
je” apsilankančius kvietė nusi
fotografuoti, tai čia jūrų skau
to, Justino Jonušo aparatui dar
bo nestigo. „Perkūno” draugo
vės skautai, vadovaujami ps. 
Tado Stropaus buvo įrengę 
krepšinio kambarį, kur jaunie
ji krepšininkai demonstravo 
sportinius sugebėjimus, taiky
dami kamuolį į krepšį. „Gra
žinos” prityrusių skaučių drau
govės sesės, vadovaujamos ps. 
Rasos Conklin, tvarkė vaikų 
žaidimų kambarį, kitame kam
baryje gėlėmis ir peteliškėmis 
buvo dabinami mažų mergyčių 
veidukai, veikė paukštyčių 
kambarys ir jų keptų pyragaičių 
stalas. „Nerijos” ir „Lituanicos” 
tuntų valgykla vos spėjo aptar
nauti valgytojus, o koridoriuje 
ilgoje eilėje laukė suaugusieji ir 
vaikai, norėdami paragauti jvs. 
dr. Algio Pauliaus vadovaujamų 
jūrų skautų ir skaučių paga
mintų cepelinų ir koldūnų. O 

pagaminta jų buvo daug — 800 
cepelinų ir arti 10,000 koldūnų. 
O kugelis buvo kepamas jps 
Marytės priežiūroje iš čia pat 
skutamų ir tarkuojamų bulvių, 
paskanintas sesės Virginijos 
Paulienės iš 60 svarų lašinių 
pagamintais spirgučiais.

Ypač smagu buvo matyti daug 
jaunų šeimų su mažamečiais 
vaikučiais, kurių tėvai patys 
prieš 37 metus vykusioje pir
moje mugėje mamyčių buvo už 
rankučių vedami, ar net dar ir 
negimę. Jaunos šeimos džiau
gėsi vieni kitų ir savais vai
kučiais, vyresnieji susitikę rodė 
vaikaičių nuotraukas, prisiminė 
senus gerus laikus. Jaunimas 
mezgė naujas pažintis. Smagu 
buvo susitikus buvusius kaimy
nus, draugus, pažįstamus.

Nedarnumą šion mugėn įnešė 
įsileidimas svetimų, nieko ben
dro su skautybe ar skautavimui 
neturinčių asmenų, kurie, jiems 
užleistą didž. salės (prie įėjimo) 
ketvirtadalį užgožė stalais su! 
Lietuvos įmonių ar profesionalų 
pagamintomis prekėmis — gin
tarais, audiniais, papuošalais, 
keramika ir kt., prekiavo, ati
traukdami pirkėjus nuo mugės 
šeimininkų. Tuo ypač buvo nu
skriausti pasiruošimams mugei 
ilgas valandas ir žiemos vaka
rus aukoję savanoriai, ypač 
jaunimas ir vaikai, kurių paga
minti rankdarbiai ir papuošalai 
negalėjo konkuruoti su fabrikų 
ar profesionalų pagamintais. 
Čia išryškėjo susidūrimas pasi
aukojančio idealistinio darbo ir 
asmeniško savanaudiško mate
rializmo.

' Palikime Kaziuko mugę skau- 
tijai! Anie prekijai su savo 
prekėmis teieško joms tinkamos 
rinkos -- dovaninių krautuvių, 
viešų mugių ir „bazarų”. Kaziu
ko mugė nėra Jomarkas” vi
siems. Bet daugelio idealistiškai 

pasišventusių žmonių pastangos 
jaunimui diegti sąvanoriško 
darbo tradiciją, supažindinti jį 
su tautiniu paveldu kūryboje, 
ugdyti darbštumą, nagingumą, 
sumanumą, pasididžiavimą 
savo pasiekimais ir galimybę 
savo darbo vaisiais telkti lėšas 
savos jaunimo auklėjimo or
ganizacijos veiklai. . Patys 
negriaukime, ką per dešimt
mečius sukūrėme.

Asmenims, pasiveliujusiems 
sau sprendimą vertėtų prisimin- 
sau sprendimą, vertėtų prisi
minti, kad Kaziuko mugė nėra 
kurio nors vieneto vadovo nuo
savybė ar idėja, šis metinis rep- 
ginys priklauso visai Čikagos ir 
apylinkių skautijai. Jei staiga 
atsirado salėje tuščia vieta, ji 
tiko skautiškai veiklai parodyti 
— skautiškos veiklos vaizdų, 
skautiškų leidinių — knygų, 
laikraščių ir žurnalų parodai, ar 
skautiško nagingumo demonst
ravimui. Ogi turime ir tau 
todailininkų ir audėjų, verpėjų, 
margučių margintojų, medžio 
darbų, deginimo meno, verbų ii 
kitų darbų demonstravimą 
Turime nemažai ir savo jaunų 
menininkų, kurių kūrinius 
galėtume parodyti.

Kitos vietovės, su žymiai 
mažesniu skautų skaičiumi su
geba scenoje suruošti įdomias 
programas. Būtų malonu pama
tyti ir mūsojo jaunimo talentus, 
o jų turime apsčiai.

Ar ne laikas Čikagos skautijai 
susiburti ir persvarstyti 
Kaziuko mugės formatą, kad jis 
išlaikytų skautišką ir idealistinį 
pobūdį. Ne vien tik prekiavimą. 
O jauniesiems vadovams patar
tina pasitarti su vyresniais savo 
pirmtakūnais ir nebijoti jų įvai- 
riopon talkon pasikviesti.
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KAUTU AIDAS
4613 W. 106 PI. 
Oak Lawn, IL 60453 viucago, IL 60629

)H

Teleuizija

— Mikai, kur gamina konservus?
— Konservatorijoje

***************************

— Namie mane vadina 
gyvuliukų vardais.

— Kokiais? balandėliu, 
katinėliu?

— Ne... tam jie naudoja didelių 
gyvulių vardus. "A

**************************

— Nesėdėk taip arti 
televizoriaus, — pabarė tėtė

— Gerai, tėveli, atsisėsiu toliau. 
Ar galėtum dabar televizorių 
pritraukti arčiau?

**************************

— Mama, dar pažiūrėkime tą 
filmą apie erdvėlaivius.

— Kodėl?
— Neturėsime apie ką sapnuoti.

Mažam vaikui ilgai užtruko 
suprasti, kad televizijoje tik 
vaidinimas ir niekas nežūsta ir 
nesusižeidžia.

Kitą kartą bežiūrint filmą apie 
gyvulius.

— Tėveli, ar čia irgi artistai?

— Fūū!.. Malonumėlis!.. Kaip dideli 
vyrai. Ar ne teisybė, Baltruk?

— Eik tu, vaikine ... jau man širdis 
pyksta ir galva svaigsta ...

O iš tikro — jau ir Laurukas akis 
išvertė.

Aplinkui viskas tiktai liūliuja, liūliuoja ... 
Baltrukas tikrai nepataikys į lovą.

0 ne kas ir su Lauruku: tikriausiai ir 
jį kojelės neatlaikys, apsvaigus galvelė į 
šalį nusvers ...

Dar ir kitą rytą abiem skauda galvas. Pypkiai kalti!.. He!.. Nereik jų!
O kas kaltas?.. .---------------
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