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NIJOLĖ JANKUTĖ
Iliustravo
F.D. Prekerytė

TĘSINYS

DINOZAURAS

— Šiąnakt nuo dešimtos iki 
vienuoliktos rajone budi Bičių 
skiltis, — garsiai iš įsakymų 
knygos paskaitė stovyklos adju
tante.

— Valio! — suriko Bitės, tryp- 
čiodamos rikiuotėje: — Mes 
budim! Mes budim!

Per vėliavos nuleidimą, per 
himną ir per vakaro maldą 
Bitės negalėjo nurimti. Jos 
kuždėjosi, sukiojosi, tūpčiojo.

— Š-š-š-š! — supykusi tildė jas 
skiltininkė Laimutė.

Bitės nerimo visą vakarą.
— Budėsim! Budėsim! — šū

kavo Danutė.
— Sese, ar mes gausim pro... 

pro... projekctors? — apspito 
visos savo skiltininkę.

— O whistles?
— Sesės! Sesės! — purtė galvą 

supykusi Laimutė. — Kaip mes 
stovykloje kalbame?

— Lietuviškai!
— O ką aš ^girdžiu? Projec

tors... whistles-/.. Projector yra 
lemputė, o whistle — švilpukas. 
Žinosit dabar?

— Taip, sese.
— O stovyklą puls? Ką, sese?
- Kas?
— Berniukai, žinoma!
— Ar gąsdins?
- Ū-ū-ū! Bijau!
— Tai neik! Nebudėk!
— Nustokit! Tylos! — šaukė 

Laima, — kalbėt po vieną! Ko 
nori, Verute?

— Švilpuko.
—. Gausi.

— Projector... Aš... lemputės...
— Gausi. Po laužo visos susi

renkant pas mane, — aiškino 
Laima, — duosiu švilpukus ir 
lemputes. Tik nešvieskit be 
reikalo. Apsivilkit šiltai, 
girdėjot?

— Taip, sese!
— Budint negalima garsiai 

kalbėt!
— Taip, sese!
— Jei bijosit...
— Neee, sese!
— Tai ateikit pas mane. 

Nerėkit!
— Neee, sese!
Kai po laužo švilpukas pa

skelbė stovyklai tylą, Bičių 
skiltis jau stovėjo vidury rajono, 
pasiruošusi budėt ir nebijot, 

nors kažin kas! Iš po tamsių tre
ningo gaubtų baltavo septyni 
veideliai. Rankos spaudė lazdas, 
švytavo lemputėmis, o kojos 
trypė vietoje.

— T... t... tamsu... — mažu 
balsiuku pyptelėjo Danutė.

— R-r-r-r! — urgzdama ir pirš-. 
tus išskėtusi prišoko artyn 
Dalia, — aš tigras!

— Eik sau! — pyko Danutė: — 
Čia tigrų nėra!

— Iš kur tu žinai? — šaipėsi 
Dalia.

- Tėtė sakė! Tigrai gyvena 
Indijoj! — aiškino Danutė, bet 
jai darėsi nejauku.

— Jei nėra tigrų, tai tikrail 
yra dino... dino... dinozaurų, — 
žemu balsu sušnabždėjo Onytė.

— Meluoji! — pusbalsiu at-
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siliepė Julytė, — dino nėra. Tik 
televizijoj...

— Nėra? Pasakė! — įsižeidė 
Onytė. — O kaip televizijoj rodo, 
kad nėra? Jie gyvena pasislėpę 
miškuose. Naktį išeina paval
gyti. Va taip...

Klumpt-klumpt-klumpt di
džiuliais žingsniais žirgliojo 
Onytė, vaizduodama dinozaurą.

— Tu negąsdink! — pyko Da
nutė. — Dinozaurų nėra!

— Ot ir yra! Sitam miške 
gyvena. Pamatysi! — nenusilei
do Onytė.

Iš tamsos išniro skiltininkė 
Laimutė.

— Sesės! Budint negalima 
garsiai šnekėti. Ar nesakiau? 
Plepės! JJestovekit krūvoj. 
Vaikštinėkit po dvi. Ir t-y-l-i-a-i!

Danutė ėjo su Verute. Sesė 
Laima liepė joms vaikštinėti 
prie ūkio palapinės ant 
kalniuko. Nuo čia gerai matėsi 
visa stovykla. Bet kokia 
nepažįstama ji atrodė naktį!

Abi mergytės susėdo ant rąs
to. Aplink jas juodais kupstais 
pūpsojo palapinės. Medžiai 
atrodė kaip bokštai, kaip juodi 
milžinai, išskėtę rankas! O tose 
rankose mirgėjo didelės žvaigž
dės. Buvo tylu. Tik svirpliai 
griežė.

— Nebijai? — sušnabždėjo Ve
rutė.

— O tu? — šnabždėjo atgal 
Danutė.

— Aš pirma paklausiau...
— Nebijau...
Kažkur brakštelėjo šakelė. 

Vėjas nusiautė miško vir
šūnėmis. Abi mergytės be žodžio] 
stryktelėjo nuo rąsto ir pašvie
tė į krūmus.

— Ar matei?
- Ką?
— Ką nors?
— Nieko.
Jos šnabždėjo viena kitai į 

ausį ir laikėsi rankomis. Aplink 

— tyla ir tamsa. Danutė plačiai 
nusižiovavo. Ji jau norėjo mie
go. Ir jai baisiai niežėjo uodų 
sukąstos blauzdos.

— Sėskim. Ką? — Abi vėl 
sukrito ant rąsto.

— Sesė Laima sakė vaikš
čiot... — pradėjo Verutė. Bet 
staiga vėjas perlėkė medžiais. 
Gyyyyrkšt! Kažkur liūdnai 

, sudejavo sausa šaka. O gal koks 
paukštis? O gal žvėris?

'Rs Ž X' ' S',

LAKŠTINGALA IR VARLES

Vieną■ šiltą pavasario vakarą krūmeliuose lakš

tingala giedojo, savo žmonelę, vaikelius linksmino. Čia pat kūdro
je varlės nardė, knibždėjo, nuolat iš vandens galvas kaišiojo.

— I^um, kum, kaimynėlės, ar girdit, kaip tas rėksnys šūkau
ja, tur būt, kad naktigony vyrai neužmigtų, — prabilo senė var
lė į savųjų būrį.

. — Kum, kum! O ką, kad ir mes visos t kauktume, visas' 
kartu, sutartinę! — sušuko visos;

Ir sudainavo, sukurkė: vienos paliauna, kitos traukia. Skamba 
visas slėnys.

Lakštingala dar kartą sučiulbo ir nutilo — ką čia su varlė
mis lerfktynes varys.

Varlės kurkusios pasilsėti sustojo.
—, Ką, nutilo rėksnys? — atsiliepė senė varlė. — Mūsų vir

šus, mūsų viršus! Užtraukime dar, kad vėl neimtų- klykauti.
Ir užtraukė iš naujo.
Tik staiga suklegėjo gandras ant krąjko, kažin ką pasap

navęs.
Varlės šmakšt ir dingo vandenyje.

Mergytės tvirtai susiglaudė.
— Aš pavargau, — vos gir

dimai kuždėjo Verutė, — aš 
nevaikščiosiu...

— Ir aš, — pritarė Danutė.
— Ar čia yra vilkų? —pūtė jai 

ausin Verutė.
- Ne.
— Iš kur tu žinai?
— Tėtė sakė. O jis viską žino, 

|— paaiškino Danutė.

(Bus daugiau)
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PETRAS ŪAUŽVARDIS
1895 - 1971

Južė Daužvardienė buvo mūsų 
sesė skautė, savo patarimais ir 
paskatinimu padėjusi nenukrypti 
nuo mūsų pareigų. Deja ir jos 
netekome.

Lankydami savuosius mirusiųjų 
mieste, nepamirškime uždegti

Jeigu visų gerbiamas Lietuvos 
generalinis konsulas Petras D- 
aužvardis dar būtų mūsų tarpe, 
švęstume jo šimtąjį gimtadienį. 
Jau dvidešimt penkeri metai 
prabėgo nuo jo iškeliavimo į 
Čikagos šv. Kazimiero kapines.

Gimęs Latvijoj, vienas atvyko 
Amerikon, būdamas devyniolikos 
metų. Įstojo į aukštąsias mokyklas 
ir mokslus baigė jurispridencijos 
daktaru. Nuo 1925 m. pradėjo 
dirbti Lietuvos diplomatinėje tarny
boje.

Tapęs generaliniu Lietuvos kon
sulu, įsikūrė Čikagoje, paprastame 
namelyje. Daug rašė, lankė 
lietuviškas kolonijas, skaitė daug 
paskaitų lietuviams ir amerikieči
ams gindamas Lietuvos bylą. Daug 
jo kalbų yra įtraukta US 
Congressional Records. (JAV 
Kongreso leidinys,

mūsų meilės ir pagarbos žvakutę 
šiems didiems Lietuvos patriotams.

Sesė Dalia

Visi kviečia ir visiems 
sakau tą patį žodį. 
Lietuva bus vėl laisva 
ir nepriklausoma.
Tikėkite, brangesnio ir 
širdžiai malonesnio 
žodžio aš nerandu.

P. Daužvardis

P. Daužvardis lietuviškame parengime 
Vešiotos šaržas

Petras Daužvardis buvo retos tolerancijos pavizdys. Ne 
garbė, ne materialiai turtai jam rūpėjo, o galėjo gerai 
uždirbti privačioje advokato praktikoje. Jo gyvenimo 
tikslas jr pareiga buvo tarnauti Lietuvai. Prisimename jį 
kaip kuklu, nepaprastai pareigingą, paslaugų ir darbštų, 
niekad neatsisakantį dalyvauti ten, kur galėjo iškelti 
Lietuvos vardą. Jo kalbos buvo trumpos, tiesios, taik
lios, be jokių poetinių pagražinimų.

Mes, vyresnieji Čikagos skautai, dar aiškiai mintyse 
matome linksmu ir kūrybingą Kaziuko mugę, kurios 
atidarymo kaspiną perkirpdavo Petras Daužvardis. Jis da
lyvavo visų organizacijų šventėse, išskyrus, žinoma, ko
munistus.

Prisimindami jį negalime aplenkti ir jo gyvenimo 
draugės Južės Rauktytės Daužvardienės, kuri, nemačiusi 
Lietuvos įprasmino savo gyvenimą ne tik padėdama 
vyrui, bet ir devynioliką metų po jo mirties tęsė sunkią 
bei atsakingą pareigą Lietuvai.
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Stales
Kodėl priklausau LS 

sąjungai?
Aš priklausau LS sąjungai, 

nes noriu tęsti toliau skauty- 
bės tikslą, kuris yra; auklėti 

jaunimą naudojant skautišku^ 
tikslus ir pagrindus. Skautybės 
pagrindiniai reikalavimai yra 
tarnauti Dievui, Tėvynei ir ar
timui. Aš taip pat noriu susipa
žinti ir su žmonėmis iš įvairių 
pasaulio šalių. Skautiškas gyve
nimas man tai leidžia. Tuo pa
čiu aš norėčiau su jais bendrauti 
ir gražiai kartu dirbti kaip vie
na jungtinė komanda.

Jauni skautai labai stebi ir 
mėgdžioja vyresnius. Jie nori 
elgtis taip, kaip vyresni. Aš 

noriu jaunesniems būti geru pa
vyzdžiu ir padėti tiems, kurie 
gal neturi gerų tėvų, arba gyve
na persiskyrusioje šeimoje.
I Koks Sąjungos tikslas; 
kaip jis pasiekiamas?

L.S. sąjungos tikslas pasie
kiamas per Įvairias skautiškas 
programas. Mažų skautų vilkiu
kų ir paukštyčių, tikslai daž
niausiai pasiekiami per žaidi
mus. Linksmai leisdami laiką, 

vaikai gali išmokti darnz erėm 
dalykų/idėjų. Vadovai supažin
dina skautukus su pagrindi
niais skautybės tikslais, pavyz- 

' džiui, kaip draugiškai sugyventi 
su kitais, rasti savo talentus, la
biau savimi pasitikėti, kaip elg
tis su gamta, kaip išsilaikyti 
sunkiose sąlygose.

Kokią. įtaką. LSS turi 
jaunimui ir lietuvių tautai?

Skautybė ne tik padeda už
auginti padorų jaunimą, bet su
pažindina jį su lietuviška kul
tūrą ir tradicijomis. Jei geras 
žmogus turi stiprią lietuvišką 
įtaką savo tautiečiams, jis, 
išmokęs dainų ir kitokių skau

tiškų užsiėmimų, šiais savo 
patyrimais padeda moraliai 
auklėti jaunimą. Netiesioginiai 
jaunimas išmoksta plėsti 
draugų ratą ir gražiai sugyventi 
su kitais.

Skautybė traukia jaunimą 
nuo blogų dalykų, kaip pri
klausymą gaujoms — „gangs”. 
Jauni vaikai visada jaučia, kad 
jie turi priklausyti grupei. 
Skautvbė teikia jiems tą ga

limybę. Skautybė yra paremta 
broliškumu ir seseryste. Čia 
skautai ir skautės turi savo 
grupes, kartu dirba, smagiai 
praleidžia laiką stovyklaudami 
jgdydami savyje visuomenišku
mą, pilietiškumą, meilę arti
mui, sąmoningą tautiškumą,( 
meilę ir pareigas Dievui iii 
Tėvynei.

Larana von Braun

tĮilIUII III lllllllllllllllll

PASAULIS SUKASI, KRINTA 
IR KELIASI
IR KAŽKĄ VEJASI.
MUSU GYVENIMAS — TAIP, 
KAIP PASAULIS.
ŽMOGUS GYVENDAMAS 
BĖGA NUO SKAUSMO 
IR VEJASI LAIMĘ.
JIS BĖGA IR SKUBA. 
KRINTA IR KELIASI. 
KRITIMAS — TAI SKAUSMAS. 
KĖLIMASIS — LAIMĖ.
KAS KRITĘS PRISIKELIA. 
TAS NUGALI MIRTĮ.
ŽADANTĮ SKAUSMĄ 
IR SURANDA 
GYVENIMO LAIME

J. Vaišnys, S.J.

iiinimiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Rašo kunigas Hermanas Šulcas, salezietis misionieriusįsteigęsjaunimo sodybą 
Ruandoje, kuri 1994 m. kilusių žudynių metu buvo sunaikinta, daugumas jo 
jaunuolių nužudyta.

Į Ruandą nuvykau prieš 17 
metų. Buvau ten siųstas skelbti 
evangeliją. Pamatęs labai skurdžią, 
tenykščių padėtį, (pavyzdžiui kaip 
ten šeima nori nusipirkti kilogramą 
druskos, tai visa šeima turi visą 
menesį sunkiai dirbti), man buvo 
aišku, kad turėjau padėti tiems 
paprastiems žmonėms, kas liečia jų 
kasdieninį egzistenciją. Kaip tai 
įvykdyti?

Su jaunimo grupele (iš jų 
vėliau išaugo skaučių/skautų tun
tas), lankydavau žmones išsimėčiu
sius per kalvas — o Ruanda vadi
nama tūkstančio kalvų šalimi. 
Bandžiau tuos žmones aprūpinti 
vaistais, nes jie neturėjo — jiems 
gauti vieną aspirino tabletę jau yra 
sunkus užmojis. Po kiek laiko tas 
jaunimėlis pats pradėjo prašyti 

pagalbos, nes jie sakė, „Mūsų 
ateitis be ateities. Ir tu, kunigėli, 
bandyk mums padėti“. Ir taip ir 
atsirado jaunimo sodybos idėja: 
pradėjome su viena palapine ir po 
truputį išaugo šauni dvidešimt 
penkių pastatų sodyba.

Mano mama, būdama 72 
metų, atvyko manęs aplankyti 
keturioms savaitėms, o išbuvo virš 
penkerių metų. Ji daug kam pasi
darbavo, ypač išmokė — kaip gera 
žemaitė — tą jaunimėlį auginti 
vištas ir antis — jų turėjome virš 
100. Bet ypatingai, ji buvo visų 

apleistų berniukų ir mergaičių 
mama. Sodyba tam jaunimėliui 
buvo namai, buvo vieta, kur jie 
turėjo galimybės išmokti rašyti ir 
skaityti, įvairius amatus — mūri- 
ninkystę, staliorystę, šaltkalvystę, 
bitininkystę, ir taip ruoštis švieses
niam rytojui.

Kodėl jums rašau? Ar yra iš 
viso prasmės? Prieš pusantrų metų 
viskas kas buvo sukurta buvo su
naikinta. Dalis to jaunimo buvo 
išžudyta. Ką galima padaryti? Ar iš 
vis yra noro ten, kur nors Afrikoje, 
padėti? Manau, prasmė, kad tiesa 
būtų žinoma ir būtų atskleistas 
blogio pasikėsinimas. Pavyzdžiui 
buvo ten nužudytas ir vienas kana
dietis — krikščionių auklėjimo 

kongregacijos broliukas. Jį nužudė, 
kadangi gynė paprastus ūkininkus 
nuo turtingų karininkų smurto. Be 
to, manau visi — kiekvienas žmo
gus gali prisidėti prie teisingesnio 
pasaulio; tad, trumpai, Ruandoje 
neįvyko genčių tarpusavio skerdy
nės (kaip, deja, pasaulinė spauda 
neobjektyviai skelbdavo), bet buvo 
politinė kova už valdžią. Vienpar
tinė sistema vien norėjo išsilaikyti 
ir ta partija buvo Prancūzijos bu
vusio prezidento Miterando palai
kyta. Jungtinių tautų kareiviams, 
kurie ten buvo nusiųsti prižiūrėti 
perėjimą iš vienpartinės sistemos į 
daugiapartinę, buvo įsakyta „neįsi- 

kišti į vidinius reikalus“. Ir tokiu 
būdu ta partija galėjo, visam pa
sauliui stebint, (CNN ir kitos tele
vizijos įstaigos atliko „meistrišką 
dokumentaciją“), ramiausiai išžu
dyti per tris mėnesius vieną milijo
ną žmonių, daugiausia moterų ir 
vaikų. Kadangi televizija, radijas ir 
spauda neperdavė tiesa pagrįstų 
komentarų apie genčių tarpusavio 
skerdynes, pasauliui buvo perteik
tas negatyvus įspūdis apie Ruandą.

„Ten laukiniai tarpusavy žudo
si“ — buvo r vieno žmogaus 
komentaras. Tie, kurie taip galvo
jo, turėtų savęs paklausti kiek jie 
prisidėjo prie žmogiškumo gynimo
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pasaulyje. Faktas yra, kad per tris 
mėnesius buvo išžudyta vienas 
milijonas žmonių, mūsų vadinamų 
pažangių civilizuotų kraštų ginklu. 
Bet pačioje Ruandoje kentėjo ir 
žuvo nekaltų ir paprastų žmonių; 
buvo jų tarpe ir labai didingų 
žmonių.

Jaunimo sodyboje atsirado trys 
ar keturi parsidavėliai, bet daugu
ma solidariai viens kitą gelbėjo: 
Hutu genties berniukai slėpė Tutsi 
genties draugus/es, rizikuodami 
patys savo gyvybe. Paprasti ūkinin
kėliai gelbėdavo savo kaimynes, 
nors jie buvo mirtimi baudžiami.

Viena mūsų sodybos auklėtoja, 
Vestina, po to, kai prieš jos akis 
nužudė jos seseris ir kitus vaikus, 
bėgo su savo broliuku gelbėtis. 
Kaip pajuto, kad nėra kur iš
sprukti, kartu su septyniais Tutsi 
genties žmonėmis kreipėsi į Hutu 
ūkininkus, kad juos kur nors pa
slėptų. „Mes ’^‘ys būsime nužu

dyti, kaip mat ad jūs pas mus 
slepiatės“, sakė persigandę ūkinin
kėliai. Bet šeimos tėvas jų pagai
lėjo ir turėjo įkvėpimą juos pa
slėpti po žeme bananų sode. Greit 
iškasė duobes ir po vieną paguldė, 
uždengė lapais ir nuslėpė žeme. Po 
dviejų valandų atėjo žudikų gauja. 
Peržiūrėjo trobas ir nieko neradę 
ruošėsi eiti tolyn. Bet viena senelė 
juos išdavė. Milicininkai su di
džiausiu pasitenkinimu juos iškasė 
iš duobių ir po vieną, dar kankin
dami už pasislėpimą, mašetėmis 
sukapojo. Vestina girdėjo jų bai
sius, paskutinius šūksmus ir jos 
oroliuko balsą šaukiantį jos vardą. 
Ji laukė su didžiausia baime kada 
ir ją ištemps iš jos duobės ir nužu

dys, bet kadangi ji buvo nuošaliai 
paslėpta ir viena ožka buvo paslėp
ta virš jos slėptuvės, tai ji buvo 
nepastebėta ir liko gyva. Po to ji iš 
baimės dar išgulėjo dvi paras po 
žeme. Kai išsikrapštė iš tos landy
nės buvo daugiau panaši į kirminą, 
negu į žmogų, todėl žudikai ne
kreipė į ją dėmesio.

Kai neseniai buvau nuvykęs į 
Ruandą susitariau su Vestina 
aplankyti tuos Hutu ūkininkėlius ir 
jiems padėkoti, kad jie nors bent 
ją galėjo nuo mirties išgelbėti. 
Privažiavus ūkininkėlių sodą, ji 
man rodė tą bananų sodelį, kuria
me ji buvo paslėpta ir staiga sušu
ko: „Kunigėli, tenai vaikšto ta 
senelė, kuri mus išdavė!“ Aš su
stabdžiau automobilį, žadėjau tą 
senelę užkalbinti, net išbarti, kodėl 
ji išdavė mirčiai : žmonės. Tuo 
tarpu, Vestina buvo jau išlipusi ir 

priėjusi prie tos senelės, ją manda
giai pasveikino ir net apkabino. 
„Kodėl tu tą darei? Tą senelę 
reikia atiduoti teismui!“ aš jai 
tariu. Vestina man atsakė: „Kuni
gėli, palik ją. Ji turi savo bausmę, 
nes gyvena be meilės“.

Man atrodo, kad daug kam 
tikrai neįdomu, kas įvyko Ruando
je. Deja, visos didžios pasaulio 
problemos visus mus liečia — 
ekologija, bedarbė, karo grėsmė — 
ir Lietuvai — nebus galima išsirišti 
be pasaulinio solidarumo.

Kristus savo įsikūnijimu paro
dė ne tik absoliutų solidarumą su 
mumis, bet ir ragino, jei norime 
tikro prasmingo ir pasisekusio 
gyvenimo, tikrai priimti kitus žmo
nes visu nuoširdumu — tai yra 
juos mylėti. Kai 1993 m. vasarą 

lankiausi Lietuvoje su grupele 
Ruandos jaunimo, visur buvome 
kuo nuoširdžiausiai priimti ir lietu
viai mums parodė išskirtiną dosnią 
šilumą. Po pamaldų, žmonės suei
davo prie altoriaus, moterys nuka
bindavo savo auskarus ir apyran
kes. Keli žmonės mums dovanojo 
net auksinius rublius, — caro 
Nikalojaus laikų! Mat lietuviai 
tėvynėje patys daug kentėję, mo
kėjo suprasti kitų sunkumus

Aš didžiuojuos, kad esu kilnios 
lietuvaitės žemaitės mamos sūnus 
auklėtas iš širdies kilnumu ir pa
sauliniu platumu ir, kad esu vokie
čio tėvo sūnus — ta Vokietija, kuri 
tarp kitko labai dosniai ir konkre
čiai padeda ir Lietuvai ir Ruandai 
atsistatyti. Iš daugelio Vokietijos 
piliečių ir susilaukiau didelės pa
galbos jaunimo sodybai atstatymui. 
Šiuo metu gana didelė sodybos 
dalis jau atstatyta ir ten vėl yra 
daug jaunimėlio, kuris ten gali 
ruoštis gyvenimui. Labai rūpinuosi 
pastatyti našlaičiams namus.

CIeveL- albakun. A. Šulcas
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Saldus medus, sadulia, gadulia 
Dėl motutės, sadulia, gadulia 
Balti koriai, sadulia, gadulia 
Dėl tėvulio, sadulia, gadulia...

Mūsų protėviai buvo dainuo
jantys žmonės. Jie dainavo ir tada, 
kada buvo linksmi, ir kada liūdni; 
dainavo dirbdami, ilsėdamiesi, 
dainavo vestuvėse, krikštynose ir 
pakasynuose (laidotuvėse). Įvai
rioms progoms lietuviškų dainų yra 
užrašyta didelė daugybė. Gaila ir 
liūdna, kad dabar mes lietuviai vis 
mažiau bedainuojam ir vis mažiau 
dainų bemokant.

Labai gražu ir miela girdėti 
skautus dainuojant sueigose ir 

. stovyklose. Daina kelia ūpą, savim 
pasitikėjimą, linksmumą ir drau
gystę, nes dažniausiai dainuojama 
draugių būryje. Net ir liūdnas 
dainas malonu dainuoti—jos širdį 
ramina, padeda susikaupt, pamąs
tyti.

Senų1 seniausios dainos buvo 
sutartinės, vadinamos giesmėmis. 
Tai labai ypatingos dainos, dainuo
jamos dviejų, trijų, keturių senyvų 
moterų. Viena, vadinama rinkėja- 
užvedėja, pradeda melodiją, ant
roji, patarėja, pritaria ta pačia 
melodija tik truputį aukščiau arba 
žemiau ir tt. Susidaro keistas 
garsų skambesys — disonansas, 
nesutarimas. Daina skamba labai 
keistai, atrodo liejasi be pradžios ir 

be galo. Taip pat ir žodžiai yra 
trumpi, pabiri, pasikartojantys, lyg 
neturį specialios reikšmės, kaip 
pvz. čiūto-rūto, dauno-lylia, sadu- 
lia-gadulia ir pn.

Tautosakininkai sutartines 
aiškina, kaip dvasios amžinumo, 
nesibaigiančio gyvybės judėjimo, 
amžino gyvumo išraišką, nes mūsų 
protėviai gyveno didelėje draugys
tėje su gamta, ją gerbė, mylėjo, 
globojo. Jie tikėjo, kad gyvybė — 
nenutrūkstanti gija, einanti iš 
kartos į kartą, iš vieno gyvenimo į 
kitą. Todėl ir tos sutartinės atrodo 
skambančios be galo. Jos mūsų 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Mes buvome tauta nuo marių ligi marių, 
Kentėjome, kovojome, laimėjom, 
Nekartą barbarai iš tėviškės mus varė, 
Kančių keliais mes ėjom

protėvių tikėjimo amžinybe išraiš
ka, savotiška rimties ir šviesos 
muzika. Jose skamba pagarba 
viskam, kas gyva:

„ Tas pats medis, daičiūto
Sedulėlė daičiūto
Nelenk, broli, daičiūto
Sedulėlės, daičiūto...“

Sutartinės buvo daugiausiai 
giedamos (ne dainuojamos) Aukš
taitijoje apie Biržus ir Kupiškį. 
Dabar jas galima girdėti tik etno
grafinių ansamblių koncertuose.

Sesė Nijolė

8
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IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIII
LEGENDARINIAI GYVULIAIDIEVE-

STOMIĖ5
v.s. LiQda Rugienienė

Ačiū, Dieve, Tau už 
lietuvių stovyklavietes 
laisvam pasauly, 
kurios, kaip mažos 
salos Lietuvos: 
Rakas ir Rambynas, 
Romuva ir Neringa, 
Lituanica ir Dainava 
ir dar daug kitų, 
kurių vardų aš nežinau... 
Ačiū, Dieve, 
kad svetimuos kraštuos 
turim vietas, 
kurios yra 
į Lietuvą panašios.

IIIIIIIIIIIItiESIilESIIIIEI
1 A
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Piešė Raminta KUDŽMAITĖ iš Kazlų Rūdos

Piešė Kristina ŽELVYTĖ
iš Kauno

Piešė VI! klasės mokinė
Giedrė ŠIMONYTĖ iš Kauno

Piešė IV klasės mokinė Julija LAPĖNAITĖ iš Kaltanėnų,
Švenčionių rajono

Piešė V klasės mokinė Indrė Kazlauskaitė iš Raudondvario
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ALINA

Kai pamačiau šviesą, man 
paaiškėjo, kad gimiau. Esu paga
liau gyva. Pasisuku pažiūrėti į savo 
rankas. Kaip keista yra matyti, 
girdėti ir kalbėti. Tačiau bus sunku 
priprasti, man — mažytei beždžio- 
nytei, gyvenančiai lietingose Ama
zonės džiunglėse. Taip tylu, tik 
ramus ir drėgnas vėjelio šlamėji
mas. Manau, kad gal man čia 
patiks. Klausausi daugiau garsų. 
Staiga išgirstu keistą burzgesį, vis 
labiau artėjantį, Medis, kuriame su 
mama tupime, pradeda purtytis. 
Pakyla į dangų daugybė spalvingų 
paukščių. Norėčiau su jais skristi, 
bet negaliu. Gyvuliai šuoliuoja į 
visas puses. Didžiulis lizdas krenta 
lyg iš dangaus. Ar tai mūsų galas? 
Ar mes išnyksim? Mūsų medis vis 
smarkiau purtosi. O, mama! 
Matau ją krentančią per šakas 
žemyn. Aš laikausi rankomis įsiki
busi į medį. Gal kaip nors padėsiu 
mamai atsibusti? Ateina žmonės 
su didžiuliais pjūklais. Jie verčia 

mano ir visus didžiuosius medžius. 
Pjausto juos gabalais. Paskui krau
na į sunkvežimius. Dabar mes 
mirštam, nes tie žmonės nori pato
gumų. Mums neleidžia net gyventi. 
Aš esu penkiolikos minučių am
žiaus, o taip daug jau atsitiko 
mano trumpoje būtyje. Beždžionės 
metamos į narvus. Negaliu pasiekti 
mamos. Matau, kaip ją raišioja

virvėmis. Net galingoji pantera 
nesugeba pabėgti. Ji taip pat suriš
ta. Ji šaukia iš skausmo. Tai pas
kutinis garsas, kurį girdžiu. Sunk
vežimiui pajudėjus vis dar žiūriu į 
tuos nekaltus veidus. Vėl apsižval
gau. Nebejaučiu ir nebeužuodžiu 
drėgmės kvapo. Slepiuosi tarp 

11

medžių ir dabar matau tik begalinę 
dykumą. Esu čia paskutinė. Esu 
palikta vienintelė. Kovodama su 
ašarom, pakeliu galvą į saulę, į 
vienintelę, kuri buvo ir liko. Tai 
buvo mano pirmoji svajonė, o 
dabar — paskutinė.
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Norvegijos skautės 
mokosi būti savo 

enės vadovėmisV1SU0
Taip teigė LA redakcijoje apsilankiusi Norvegijos 
skaučių krašto komiteto sekretore Inger Lise Bjar

Pasak I. L. Bjar, Norvegijoje veikia trys skautų 
organizacijos. LA viešnia ilgą laiką vadovavo mergaičių 
skaučių judėjimui, kuris vadinasi Norvegijos mergaičių 
vadovių asociacija. Organizacija įkurta 1920 metais, 
priklauso Jaunų moterų krikščionių asociacijai.

- Lietuva

mažosios skautės yra pati geriausia propaganda.

Ar Lietuvos ir Norvegijos skautės turi panašiu 
problemų?

Turbūt jos yra skirtingos. Mes turime pakankama
Dabar turime apie 15 tūkst. narių, pasakojo I. L. 

Bjar, tačiau pritraukti naujų narių darosi vis sunkiau. 
Iškart po karo, nuo 1945 m. skautų judėjimas augo 
labai sparčiai, bet 50 taikos metų padarė savo. Dėl per 
didelės laisvės ir gerovės jaunimas tapo tingus ir šaltas.

Ko dabar siekia Norveguos jaunimas?

Manau, mūsų šalyje yra daug idealistiškai nusiteiku
sio jaunimo. Bet, kaip ir daugelyje Vakarų Europos 
valstybių, Norvegijoje nemažą rūpestį kelia narkoma
nija. O ši iš dalies skatina nusikalstamumą, nes narko
manui kasdien reikia iš kažkur surasti nemažą sumą 
pinigų. Nors narkomanai ir sudaro mažumą, tai di
džiulė mūsų problema. O šiaip jauni norvegai labai 
mėgsta sportą, ypač slidinėjimą. Norvegija—jūros šalis 
su labai il^a pakrante, tad populiarios sporto šakos taip 
pat yra b,uriavimas, serfingas ir kt.

Kaip prisikviečiate vaikus į skautų organizacįją?

Daugiausia per skelbimus laikraščiuose. Bet vaikai 
Ubai dažnai apie mus sužino iš savo draugų. Mūsų 

pinigų. Nors Norvegijos ekonomika dabar neklesti 
vyriausybė remia idealistiškai nusiteikusias organiza 
cijas. Žinoma, ir mes taupome. Bet Lietuvoje, kiek tekt 
patirti, skautams trūksta patalpų, jie neturi kur rinktis 
Be to, stovyklaudami mes nesibaiminame nusikaltėlių 
Čia, kiek žinau, stovyklose ne visada saugu.

Pasaulis labai pasikeitė nuo amžiaus pradžios 
kada generolas Robertas Baden-Powellis įkūrė boi 
skautų judėjimą. Ar manote, kad skautų organizacija 
tebeturi perspektyvą?

Manau, kad skautų idėjos tebėra aktualios, nes 
taika ir gerovė savaime dar neišsprendžia visų šiuolaiki
nių žmogaus problemų. Ypač merginoms skautybė yra 
geras būdas išsiugdyti puikių vadovo savybių. Nes 
mokykloje jas aktyvumu dažnai užgožia berniukai. O 
būti lyderiu — tai ne vien daryti karjerą, bet visų pirma 
būti atsakingam už kitus, už savo grupę, bendruomenę. 
Skautų judėjimas gali šito išmokyti.

95.10.19. L. Aidas“ Kalbėjosi Arvydas Jockus

Vienas traukdamas ar stumdamas nieko nepadarysi, Duok ką nors, kas jį domintų.

Taip pat ir skautiškoje veikloje
17
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MfflUPOJW®®
ŠIAULIAI

„JAMBOREE“

Sovietinės okupacijos metais skautiška veikla buvo 
uždrausta, todėl dabartinė Lietuvos skautija yra paly
ginti jauna. Ji tik pradeda įsijungti į pasaulinę skautų 
veiklą. Skautus vienija rengiamos stovyklos, o ypač 
svarbi pasaulinė skautų stovykla, rengiama kas ketveri 
metai,,JAMBOREE“. Šiemet teko ir mums galimybė 
pabuvoti šioje stovykloje, kuri vyko Olandijoje, Flevo- 
land saloje, nusausintoje prieš 30 metų, rugpjūčio 1-11 
dienomis. Į šią stovyklą konkurso keliu buvo atrinkti 45 
dalyviai iš įvairių Lietuvos miestų. Bet dėl įvairių 
priežasčių važiavo tik 35 iš Kauno, Vilniaus, Varėnos, 
Serijų, Klaipėdos, Kuršėnų, Telšių, Mažeikių, Vilkaviš
kio, Joniškio. Į kelią leidomės liepos 29 d. iš Kauno. 
Važiavome autobusu. Kelionė truko 3 dienas ir 3 
naktis, nes buvome daug kur sustoję. Apžiūrėjome 
Vokietijos miestus Braunšveigą ir Hanoverį. Visą dieną 
praleidome Amsterdame. Ankstų rugpjūčio 1 d. rytą 
atvykome į stovyklos teritoriją. Įspūdis buvo neapsako
mas: kiek akys užmato, tęsėsi palapinių miškas. Mus 
pasitiko stovyklos darbuotojai ir parodė vietą, kur 
statytis palapines. Per keletą valandų įsirengėme savo 
pastovyklę. Iš duotų medžiagų pasistatėme vartus ir 
tentą, po kuriuo įsikūrė mūsų virtuvė su visais patogu
mais: stalais, indais, dujinėmis viryklėmis, tefloniniais 
indais, valymo priemonėmis, pusfabrikačiais, ir t.t. I 
diena buvo skirta susipažinimui su stovykla. Ši stovykla 
užėmė 330 ha plotą, ji buvo padalinta į 15 didelių 
pastovyklių, kurių kiekviena buvo pavadinta žvaigždynų 
vardais. Dalyvavo apie 28 tūkst. skautų iš 167 šalių. Ši 
stovykla turėjo savo atskirą laikraštį, radio stotį, 
televiziją, telefonus, mažas ligonines, maitinimosi 
įstaigas, įvairius patogumus (dušus, tualetus, poilsio 
palapines ir t.t.).

Apie stovyklos įvairovę galima spręsti vien pagal 
mūsų, lietuvaičių, kaimynus: šiaurės Airiai, JAV boy- 
skautai, koriejiečiai ir Kenijos atstovai! Susitiko žmonės 

iš visiškai skirtingų pasaulių, ir bendravimaš buvo 
nuostabiai geranoriškas. Visi jautėmės kaip viena didelė 
šeima, kuriai nebaisu niekas. Dar didesnis vieningumas 
išryškėjo atidarymo ceremonijoje. Joje sakė kalbas 
aukšti asmenys, buvo dainuojamos dainos. Ceremoni
joje dalyvavo Olandijos karalienė, Švedijos karalius, 
Jordanijos princesė ir pan. asmenybės. Stovyklos 
devizas buvo: .Ateitis yra dabar!“. Tai reiškė, kad mes, 
jaunimas, kursime ateitį, ir viskas priklauso nuo mūsų. 
Buvome mokomi rūpintis žmonijos ateitimi ir būti 
aktyvūs visuomenės nariai. Įvairiausi darbai, kuriuos 
galėjome atlikti stovykloje, buvo vienaip ar kitaip su 
tuo susiję. Čia buvo vadinamieji „užsiėmimų bilietai“ 
("Ticket activities"). Kiekvieną dieną gaudavome tam 
tikrą kiekį bilietų. Visi dalyviai pasiimdavo po vieną 
bilietą ir eidavo į jam skirtą užsiėmimą. Jie būdavo 
labai įvairūs: ekskursijos po Olandijos miestus ir 
gamtovaizdžius, žygiai, buriavimas, plaukiojimas, 
nardymas, pionierijos darbai, meniniai užsiėmimai 
(dailė, teatras, muzika, šokiai, skulptūros, fotografija, 
video), irklavimas, šaudymas iš lanko, jodinėjimas, 
archeologiniai tyrinėjimai, išgyvenimo trasa (kliūčių 
ruožas), grimas, aviacija. Viena svarbiausių veiklos 
sričių — projektai „Pasaulinio Vystymosi Kaime“. Čia 
nagrinėjome sveikatos, aplinkosaugos, švietimo, žmo
gaus teisių, kelionių, pasaulines problemas. Tai užim
davo didelę dalį dienos (tie užsiėmimai), per kurią
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susirasdavome daug naujų draugų. Vakarais vykdavo 
įvairūs festivaliai. Kiekvienoje iš 15 pastovyklių vykdavo 
susipažinimo su kitų kultūrų atstovais programos. Savo 
pastovyklėje (ji vadinosi LYRA) mes pasirodėme patys 
pirmieji ir buvome priimti labai entuziastingai. Iš viso 
bet kokiais įmanomais būdais stengėmės gar-sinti 
Lietuvą. Buvome labai aktyvūs, ir po kelių dienų 
lietuvius pažino visa pastovyklė, nors pirmąjį vakarą 
visi, kas praeidavo, klausinėjo, iš kur mes atvykome 
(tada atsirado tik keletas žmonių, ką nors girdėjusių 
apie Lietuvą ar net joje buvusių).

Visi buvome labai užsiėmę ir nė nepastebėjome, 
kaip prabėgo mūsų saulėtos dienos. Rugpjūčio 10 d. 
vakare visi susirinkome į uždarymo ceremoniją. Joje vėl 
buvo sakomos kalbos, dainuojama, o vakaro kulmina
cija buvo pusvalandį trukę fejerverkai. Tai visus labai 

suartino ir kartu nuliūdino, nes baigėsi šis nuostabiau
sias mūsų gyvenimo įvykis. Kitą rytą susipakavome 
daiktus ir palikome stovyklavietę. Išvažiavome su ašaro
mis akyse! Kelionė atgal truko perpus trumpiau, negu 
atvažiuojant. Mes skubėjome namo! Kaip nuostabu 
buvo pervažiuoti Lenkijos-Lietuvos sieną, išgirsti 
lietuvių kalbą ir pasijusti namie! Grįžę dar iki šiol 
dalinamės įspūdžiais su savo draugais ir artimaisiais.
,JAMBOREE“ mes niekada neužmiršime...

Kuršėnai Prit. sk. Sandra ir Eglė
1995.12.04

P.S. Stovykloje mes įtaisėme ryšį tarp Pasaulinės 
Skautų Organizacijos ir mūsų draugovės per kompiu
terinį paštą. (E-mail). Jei norite, galite parašyti mums 
šiuo adresu: egle @ įur soros. h

GERI ATSILIEPIMAI APIE SKAUTUS
Lietuvoje leidžiamo žurnalo 

;,Karys” š.m. Nr. 8-me iš
spausdintame straipsnyje 
„Moksleivių stovykla Raudon
dvaryje”, Vrš. Albertas Daugir
das „Savanoris” rąšo:

„Birželio 12-15 dienomis Vil
niaus rinktinės Mokymo centre 
Raudondvaryje veikė sukarinta 
moksleivių stovykla. Stovyk
lavo Vilniaus 18-osios vidurinės 
mokyklos moksleiviai ir jūrų 
skautai. Vadovavo Mokymo 
centro viršininkas Itn. Aidanas 
Andziulis.

Moksleivius iškart suskirstė- 
ine į skyrius, kiekvienam sky
riui paskyrėme po vieną sava
norį instruktorių. Gyveno pala
pinėse, kurias patiems teko ir 
pasistatyti. Drausmė kariška: 
kėlimasis, mankšta, dieną užsi
ėmimai, prieš miegą vakarinis 
patikrinimas. Pusryčius ir 
pietus moksleiviai valgydavo 
Mokymo centro valgykloje, va
karienė — prie laužų, pačių pa
sigaminta. Moksleiviai buvo su

pažindinti su medicininiu pa
rengimu (kokios būna traumos, 
pirmoji pagalba), ryšiais (mo
kėme dirbti su radijo stotimis), 
ginkluote. Gavo ir pašaudyti, 
kai kurie šaudė visai neblogai. 
Parodėme kareivišką šarvuotę, 
aiškinome, ką reikia pasiimti su 
savimi į turistinį žygį, išky
laujant.

Visiems labiausiai patiko 
, naktiniai mokymai, stengėmės, 
kad jie būtų kuo labiau panašūs 
į tikrus. Net šarvuotį panaudo
jome.

Stovyklą atidarius, iš pradžių 
moksleiviai atrodė vangūs ir 
abejingi, vėliau susidomėjo, iš
sijudino. Skautai visai kas kita: 
drąsūs, energingi, pilni išmo
nės ir sumanymų. Gaila, kad 
jų Lietuvoje tiek nedaug yra. 
(Mūsų pabraukta. Red.) Sto
vyklą uždarant su moksleiviais 
susitiko rinktinės vadas vyr. 
Itn. Gintautas Zenkevičius. 
Nuoširdžiai padirbėjo Itn. 
Vaidotas Malinionis, vrš. Egidi

jus Knieta, savanoris Giedrius 
Petkevičius. Savigynos imtynių 
pradmenų mokė kpt. Gintautas 
Akelis.

Tokios stovyklos reikalauja ir 
laiko, ir pinigų, tačiau jos 
būtinos, jeigu mes norime, kad 
keistųsi visuomenės, ypač jau
nimo, požiūris į kariuomenę ir 
karinę tarnybą. Stovykloje pa
buvę moksleiviai jau nelabai 
tikės tais,kai kurių laikraščių 
skleidžiamais tauškalais apie 
mūsų kariuomenę”.
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MaleiWuii
Dabar noriu pranešti mūsų draugovės paskutines 

naujienas — draugovė dabar skilo į dvi draugoves: 
sesių ir brolių, nes šiemet yra daug kandidatų, tad 
nutariau padaryti dvi draugoves ir skiriau du drauginin
kus — vieną sesėms, kitą broliams. Bet visa veikla vis 
tiek yra vykdoma bendrai, nes mano draugovės skautai 
ir skautės yra labai susigyvenę, tad niekur ir nesiskiria. 
Neseniai buvome išvykę į vienos dienos žygį, kur 1 sesė 
ir 8 broliai davė įžodžius (kai bus nuotraukos, tai 
atsiųsiu). Gruodžio 15-16 d. mažeikiečiai ruošiasi 
važiuoti į Plungę pas Plungės skautus, ten Žydrūnas 
vadovauja (Pilitauskas) ir ruošia viktoriną indėniška 
tema, teks rungtyniauti kas daugiau žino apie indėnus, 
jų gyvenimą, papročius, žaidimus, dainas, jų valgius. 
Todėl, jau ne pirmą dieną mano draugovė ruošiasi 
vaidinimams, prisistatymams, bei skaito knygas apie 
indėnus. Po to vasarą Žydrūnas planuoja organizuoti 
indėniška stovykla.

Gruodžio 25 ar 26 d. vakare Mažeikių skautai 
kartu su ateitininkais planuoja parodyti kalėdinį 
spektaklį, kurį dabar ruošia kartu su režisieriumi. Tą 
spektaklį ruošiame parodyti globos namų auklėtiniams 
bei seneliams, o taip pat visiems norintiems pamatyti. 
Tokią idėją aš turėjau jau seniai, tačiau tik šiemet 
pavyko įgyvendinti, dėka naujo jauno kunigo, kuris 
atvyko dirbti į Mažeikius. Su tuo kunigu aš buvau 
susidūrusi skautų stovykloje, kai jis dar mokėsi Telšių 
seminarijoje, o dabar jis susidomėjo skautais, taigi 
tikiuosi, kad iš jo mes padarysime dar vieną skautą. 
Sausio 6-7 d.d. Mažeikiuose planuojame surengti Trijų 
karalių sueigą, į kurią kviesime skautus iš Klaipėdos, 
Plungės, Telšių, Šiaulių, Kuršėnų ir ateitininkus iš 
Mažeikių. Viktorinos principas — kas linksmiau ir 
išradingiau atsakys, pavaizduos ar suvaidins skiriamas 
užduotis, klausimus. Jei prisimenate, vasarą aš Jums 
pasakojau apie skautus iš Vokietijos. Mums nepavyko 
išvažiuoti pas juos į stovyklą, tačiau dabar aš gavau iš 
jų laišką, kuriame jie prašo, kad juos pasikviestume 
1996 m. vasarą. Aš bandysiu viską padaryti, kad jų 
draugovė atvyktų, tačiau anksčiau nebuvau susidu. usi 
su tuo ir net nežinau nuo ko reikia pradėti. Gaila,

Sesė Olga Alibajeva Mažeikių skautų stovykloje

tačiau skautų tėvai nieko nepadeda ir net turi man 
pretenzijų, kodėl jų vaikai dalyvauja vienoje ar kitoje 
skautiškoje veikloje. Teks pasiremti tik savo ir skautų 
jėgomis. Tačiau atvirai aš labai bijau, kad gali kas nors 
neišeiti. Na, atrodo, kad jau visas naujienas parašiau. 
Spausdinti nutariau todėl, kad daugelis neišskaito mano 
rašto, todėl, kad lengviau būtų skaityti, aš nutariau 
spausdinti. Baigdama savo laišką aš dar kartą noriu 
Jums padėkoti už palapines, jos tikrai pravers skautavi- 
me. Tuo pačiu noriu pasveikinti „Skautų Aido“ redak
ciją bei „Sk. A.“ skaitytojus su šv. Kalėdomis, palinkėti 
gerų kitų metų, linksmų stovyklų ir kuo geriausios 
kloties skautavime. Tuo ir baigiu savo laišką, lauksiu 
Jūsų atsakymo. Sudie.

sesė Olga Alibajeva
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Skautų stovykla “Dubysa’ 95”

Iškilmingoje rikiuotėje

Prasidėjus liepai šiltas lietus pasi
tiko skautus prie Dubysos. Čia į vasa
ros stovyklą susirinko apie 150 skau
tų iš Kauno, Klaipėdos, Vilniaus, Ra
seinių, Jurbarko, Šiluvos, Marijam
polės.

Organizacijos įkūrėjo lordo 
R.Baden-Powelio žodžiais, negali bū
ti tikras skautas tas* kuris bent kelių 
naktų nepraleido po atviru dangumi. 
Stovyklose skautai įpranta nė valan
dėlės nebūti be kokio nors darbelio. 
“Tiems, kurie ieško patogumo, nesu
geba nugalėti savo ištižimo, ne vieta 
skautų stovykloje”, - taip mano Lie
tuvos skautų sąjungos Seserijos vy
riausioji skaiitininkė, stovyklos “Du
bysa’ 95” viršininkė I.Vitkauskienė.

sS&fc J5&: ą&s ą&c

• Palangos jaunimo turizmo centro direktorius Stepas Bladžius su aktyviais tai1'’- -kais - skautais.

Prie Dubysos skautai minėjo Min
daugo karūnavimo dieną, į kurią gau
siai susirinko svečių iš Vilniaus, Kau
no, Raseinių, Paryžiaus, Toronto, Ge
teborgo irkt Jaunieji stovyklos šeimi
ninkai prie savo stalų vaišino juos ant 
laužo pagamintais patiekalais.

Šią dieną šalia jaunųjų į iškilmin
gą rikiuotę stojo ir apie 30 garbingo 
amžiaus skautų, tarp kurių buvo Aka
deminio skautų sąjūdžio įkūrėjo sūnus 
Antanas Končius, Toronto “Gintarių” 

.mokyklos vadovai Algis Senkus ir Vi
da Senkus, buvusi Lietuvių skautų są
jungos vyriausioji skautininke Stefa 
Gedgaudienė. Šventėje dalyvavo Sei-- 
mo narys Arimantas Raškinis.

LA

Vilioja 
kelionių 

romantika
LEONAS PARIBYS -

Palangiškis Stepas Bladžius 
- didelis kelionių, orientacinio 
sporto entuziastas. Šituo jis už
krėtė ir daugeli savo mokinių. 
Mat vos ne kiekvieną savait
galį organizuoja jiems temines 
išvykas ar turistinės technikos, 
orientavimosi vietovėjevaržy- 
bas.

. Stepas Bladžius nepamiršta
ir suaugusiųjų. Jis su savo nau
jausiais talkininkais rengia po
ilsiautojams vadinamuosius 
orientacinius ketvirtadienius,, 
kurie tapo gražia kurorto spor
to tradicija. Varžybų daly
viams taip sudaromas maršru
tas, kad jie plėstų akiratį, ge
riau pažintų Palangą, nors trum
pam stabtelėtų prie gražiausių; 
svarbiausių kurorto lankytinų 
objektų. Tai, matyt, ir traukia 
gausų poilsiautojų būrį su že
mėlapiu rankose, pabėgioti ir 
pasižvalgyti po Phlangą.

Šis pedagogas kelionių, tu
rizmo romantika sudomino ir 
uostamiesčio jaunuosius skau
tus. Jaunimas tuo liko labai pa
tenkintas, nekantriai laukia iš
vykų, noriai jose dalyvauja. 
Taip pat mielai padeda vadovui 

i parengti varžybų trasą, pabūna 
kontrolinių punktų teisėjai/
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TAO VABBTE
Dviese lavinkitės stebėti

Su draugu smagiau stebėti ir stengtis atsiminti.
1. Pažiūrėkite kelias minutes į koki nors paveikslą. 

Po to kiekvienas sau užrašykite, sakykim, 5 klausimus, 
j kuriuos draugas turi atsakyti.

2. Pratinkitės spėti laiką.
Vienas žiūri į laikrodi ir sako:
— Pasakyk, kada praeis % minutės (1, 2, 3 minu

tės). Pradedame!
Paskui antras daro tą pati.
3. Kiekvienas pasidarykit lapą su 10 numėhiotų 

kvadratų ir padėkite 5, 6 smulkius daiktus ant įvairių 
numerių.

Pažiūrėkite apie minutę i vienas antro lapą ir sten
kitės atsiminti, kur koks daiktas guli.

Grįžkite Į savo vietas.
Vienas sako:
— Tavo trečiam lange guli trintukas.
Jei tas teisinga, daiktas nuimamas, ir tas pats IŠ jū

sų spėja toliau:
— Šeštam lange pašto ženklas.
Jei taip yra, ženklas nuimamas; jei ne, antrasis iš 

jūsų ima sakyti, ką jis atmena.
Taip žaidžiate, kol vieno kurio lapas tuščias: laimi, 

kuris pirmas teisingai spėjo.
4. Paimkite keletą {domesnių vartotu voką ir, ap

žiūrėję juos, klauskite vienas antrą maždaug tokius 
klausimus: kur vokas išsiųstas? Kada? Koks p*bšto ženk
las panaudotas? Kokio didumo vokas? Ar yra siuntėjo 
adresas?

5. Kiekvienas pasiima 10-12 dideliu degtuku. Pirma 
vienas jūsų išdeda degtukus ypatingu būdu arba pada
ro iš jų paveikslą, ir antras, isižiūrėjęs apie minutę, 
bando pamėgdžioti, ką mato. Paskui antras padaro raštą, 
ir 1.1. Net degtukų galvutės turi rodyti ton pačlon pusėn.

♦ * ♦
Panašių būdų lavintis dviese gali būti daug dau

giau. Galite pakartoti kelio ženklus ir patikrinti, kas ju 
daugiau atsimena, tą pati daryti, su švilpesiais ir t. t. 
Tik pabandykite!

KINAS. Jeigu nėra gero 
filmo, galima išsinuomoti Vaiz
dajuostę ar pasiskolinti prožektorių. 
Krašto skautų įstaigose skolinamo. • 
skautiško turinio juostelės. Gal kas 
turi ar gali pasiskolinti vaizdajuostę 
iš įvykių Lietuvoje, lietuviško filmo 
ar išeivijos kokio renginio?

KĖGLIAI. Vyresnių skaučių 
ar gintarių būrelis gali susitarti su 
vyčiais, budžiais arba akademikų 
grupė išeina žaisti kėgliais.

TALENTŲ VAKARAS. Ar 
mieste vyksta skautiškų pasirodymų 
vakaras ar programa, pvz. per 
Kaziuko mugę? Jeigu nėra, ar 
nevertėtų suruošti metinį talentų bei 
pasirodymų vakarą, įtraukti visą 
vietovės skautiją?

PRAMOGOS. Netaip baisu 
vyresniems susitarti ir nuvykti į 
;,vaikiškų" pramogų mugę — 
karuseles, cirkų ar panašų dalyką.

KAUKĖS. Jei ir nebūtų 
ypatingos priežasties, kodėl 
nesukviesti skautišką ar net visą 
jaunimą į vakarą su tema: Lietuviai ■ 
erdvėse, Senovės puota ir ph., su 
tinkama apranga ir valgiu.

KEPSNINĖ. Susikviesti j 
kepsfiinę — kieno nors kieme kepti 
šonkaulius ar kitus skanumynus. 
Arba sukviesti visus su broliais ir 
sesutėm. Arba su žmonom ir vaikais 
ir vyrais. Vakaro ar popietės tnetu 
būtina padainuoti!

IŠKILMĖS. Pasaulinė 
skautų tradicija — „Skautų vyčių 
„balius”—formali apranga, tinkami 
puošmena ir t. L/ geras orkestras.

BAIDYKLĖS; Jeigu krašte 
ŽvfeHČiatnas’ vakarti ptiėg Visus 
ŠvbritUbsiui (splid ti) arba 
Užgavėnės arba tik šiaip sau — 
surengti Baidyklių .’vakarį4 su 
baidyklių filmu, apranga ir visais 
žinomais prietarais (pvz. eiti po 
laiptais, matyti juodą, katę). Arba 
penktadienį, mėnesio 13-ta diena.

ELEKTRONIKA. Išstudi
juoti Visokius elektroninius žaidimus 
— jų ypatybes, vertinimo sistemą?
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Žemaitė

MilIFIIIll IISIilESIII

A. Strazdelis

M. Pečkauskaitė

Įžymieji žmones - tautos brangenybes.
Kiekviena tauta turi garsių, įžymių ir svarbių žmonių, kurie 

yra įaugę į savo tautas. Jais domimasi ir jais domėtis reikia. 
Jaunimas, ypač skautai, tokių žmonių pa vyzdžiais nori sekti, nori 
juos pažinti, nori juos įsisavinti. Tai būtina ir tai nepaprastai 
svarbu auklėjimui.

Minėti tokius žmones tenka dažniausia sueigose, šventėse ar 
P-

Skautų tarpe, žiūrint padėties, sąlygų ir kitų reikalų, tokie 
minėjimai gali įvykti tunto/vietininkijos, draugovės ir skilties 
sueigoje.

Minėjimams progų susidaro sukakčių metu, kokių darbų ar 
veikalų paskelbimo ir p. atvejais. Tačiau galima ir planingai 
per metus išsidėstyti ĮŽYMIŲJŲ LIETUVIU PAŽINIMO UŽDAVI
NIUS.

Svarbus minėjime reikalas yra tinkamas supažindiminas su 
įžymiuoju tautiečiu. Dažniausiai tai atliekama pašnekėsiu kar
tais tik vieno, kartais su tam tikrais papildymais bei paįvairini
mais.

Tinkamam biografiniui pašnekėsiu! pravesti reikia: 1) GE
ROS PROGOS, 2) AIŠKIU PLANU, 3) NAUDINGOS MEDŽIAGOS ir 
4) TVARKINGAI PARUOŠTI.

Progos:
Jų begalybė - gimimo, mirties, kokių svarbių įvykių ar darbų 

sukaktys; spaudos mėnesiai, sukaktuviniai metai; laikraščio, kny
gos ar p. sukaktys, teatrinio darbo minėjimas; mokslinių darbų 
paskelbimas; tautinio ar valstybinio įvykio pažymėjimas ir t.t. - 
tai vis progos prieiti prie žmogaus, prie kūrėjo, prie asmens 
ir jį įartinti į jaunų skautų širdis.

Pianai:
Jų gali būti keli. Pvz.:
a) Ar istorinis asmuo, literatūros kūrėjas, muzikas, moks

lininkas, politikas, visuomenininkas ar p. Stos kategorijos ski
riamos pagal priežastį, kodėl asmuo minimas. Pvz., Valančių 
galima minėti kaip dvasiškį (vyskupą), kaip rašytoją, kaip tautos 
blaivintoją, kaip istoriką, kaip knygnešį (jų organizatorių), tau
tos švietėją, tautinio atgimimo veikėją ir t.t. Panašiai gan outi 
ir su kitais labai tautai nusipelniusiais lietuviais.

b) Kas minimojo gyvenime yra tinkama tai progai; suriština 
su klausytojų padėtimi. Pva., kas panašu į skautų tikslus, kas pa
našu į skautų metodus ar skautų veikimą; gal kartais ir konkre-
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čia! gali būti pabrėžiamas tiesioginis ryšys, pvz., su mokslei
viais, su mokslu, su lietuvybės išlaikymu, su spauda ar su mūsų 
skautybe ir p.

Iš šių dviejų dalykų susidaro pašnekesio (ne minimo žmo
gaus gyvenimo) griaučiai:

1. Jo gyvenimo svarbiausi įvykiai
(kartais aptarimai ir tik keliais sakiniais)

biografiniai duomens, svarbiausios gyvenimo datos, būdin
giausios apie jį žinios ir 1.1. Tada išryškėja: kada gimė, kada ir 
kur mirė, kuo gyvenime pasireiškė, kada, pvz., tapo valdovu, 
kada atliko paminimų ar paminimus darbus, žygius ar ką sukūrė, 
kaip tai vertinama, kuo tai padėjo lietuvių tautai ar Lietuvai; 
santykiai plačiau už mūsųtautos apimties ir t.t. Gal galimas koks 
palyginimas su kitu ar kitais žinomais žmonėmis toje srityje. 
Ir t.t.

2. Kodėl minimas
Tas svarbiausias jo gyvenimo (šio pašnekesio perspektyvoje) 

momentas, jo sąlygos, aplinkybės, norai, tikslai, siekimai, jų pa
sekmės ir t.t.

ši yra pašnekesio pagrindinė dalis minties (bet ne būtinai 
laiko atžvilgiu.

3. Kokios iš to išvados skautui
Ar iš to gali semtis ar semiasi dvasinių jėgų, lietuvybės 

stiprinimo, žinių apie Lietuvos senovę (pvz., Pietario "Algi
mantas"), aiškių savo uždavinių ar padėties supratimo (pvz., 
Valančiaus pasakėčios, Baranausko "Anykščių šilelis" ir k.)- 
susižavėjimas gamta, gamtos apsauga, taupumas, Kudirkos pa
sišventimas Lietuvai, J. Basanavičiaus "Aušra" - spaudos reikš
mė gyvenime ir t.t. ir t.t.

4. Užbaigimas
Baigti galima pagrindine mintimi, kurią skautas gali įsira- 

šuti, šalia kito, į savo užrašus, taip pat gali ir mintinai išmokti.
Kiekvienas minimas asmuo yra ką nors įsidėmėtino pasakęs, 

parašęs ar padaręs, ką galima pašnekesio pabaigoje pabrėžti. 
Pva., R. Baden-Powellio "Būk Laimingas!" ir pan.

5. Papildymai, įterpimai, pridėjimai
Pašnekesys gali būti papildytas, jei autorius minimas, jo 

eilėraščių, raštų IŠTRAUKŲ skaitymu, mintimis, ką kiti apie jį 
parašė ar p. Tai gali atlikti ne tik pašnekesio vedėjas, bet patys 
skautai.

Jei minimas dailininkas, skulptęrius ar p. - puiku suruošti 
kokių jo darbų pavyzdžių PARODĖLĘ, originalų, gal nebus, 
bet gali pasitaikyti gauti reprodukcijų ir p.

PARODĖLĖ galėtų būti ir RAŠTU bei leidinių, kuriuose 
autorius bendradarbiavo, parašė ar p.

Jei minimas muzikas, galėtų būti kasjo KŪRYBOS ar jo dai
nuotų DXINU padainuota, muzikos KURINIU pagrota ar p.

M. Petrauskas

Vydūnas

v- Pietaris
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P. Vaičaitis ;

J. Naująli

Taip pai gali būti pravestas koks specialus ŽAIDIMAS, kuo 
nors primenąs minimo žmogaus gyvenimą ar darbus. Gali būti 
ir mažas VAIDINIMĖLIS, kokia inscenizacija, melodeklamacija 
ir k.

Patalpa ar tik centras gali būti kaip dekoruotas, pvz., mi
ning Darių-Girėną, padaryti LITUANICOS modelį, pakabinti 
skridimo žemėlapį, pakabinti fotografijų beik paveikslėlių, pa
kloti jų testamento lapą ir 1.1.

Žaidimus galima paimti iš mūsų PROGRAMINIU ŽAIDIMU, 
atitinkamai įvedant minėjimui pritaikytus elementus, pvz.: mor- 
ze parašyti pavardes, veikalų pavadinimus, estafetėje atitinka
mai sudėstyti datas, pavadinimus, vietovių vardus ir p.

Gali būti ir visų koks įterptas tinkamas ŠŪKIS, kokia GIES
MELĖ, sutartinė DAINA, sugrupavimu išreikštas skaičius, ir 
t.t. ,

Šitokie pašnekėsiai gali būti pravesti ir iškylose, stovyk
lose bei lauko sueigose. Nėra ko varžytis gamtos aplinkoje 
pasikalbėti rimtesnėmis temomis. Prie laužo vakare, dieną 
miško aikštelėje, po dideliu medžiu ar p. gali susidaryti labai 
puikios aplinkybės gražiai paminėti.

Svečias kalbėtojas gali ne tik paįvairinti, bet ir labai pratur
tinti visą minėjimą. Ko turiningiau, ko įvairiau ir ko rimčiau, 
tuo geriau!

K. Čiurljbhis

t
a Bj*-

GAMTOJE -

Nevaikščiok, kur uždrausta.
Saugokis gaisro.
Uždaryk visus vartus.
Valdyk savo ir saugokis kitų šunų.
Laikykis takelių laukuose. 
Nesugadink tvorų ir gyvatvorių. 
Niekur nepalik šiukšlių.
Saugok vandeni: upes, šaltinius.
Globok gamtą - augalus ir gyvius. 
Keliauk atsargiai kaimo keliais. 
Gerbk gamtą ir jos gyvenimą.
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LOS ANGELES BIRUTĖS DRAUGOVĖS VEIKLA

LA. Birutės Draugovė (iš kairės): Aušra Mulokaitė, 
Audra Kudirkaite, draugininke Tara Barauskaitė, Kristina 
Jocaitė ir Vilija Gulbinaitė 

programos dalį kiekvienai skautei, ir ji pagalvos kaip 
smagiai tą dalį atlikti. Bus proga sesei išmokti kaip 
pravesti sueigą jos namuose, ir mūsų draugovė bus 
daugiau kaip šeima. Taip pat, mes vyksim kartu į 
muziejų, ir dirbsim vargšams maisto išdalinimo centre. 
Per sekančią sueigą kalbėjom apie religijos ir parapijos 
vietą lietuvių ir skautų gyvenimuose. Galvojom apie 
skaučių šūkį, ir kaip įgyvendinti skaučių idealus.

Lapkričio pabaigoje įvyko Ramiojo Vandenyno 
Rajono metinė sueiga, kurioje dalyvavo beveik visos 
prityrusios skautės! Vilija, Audra ir Aušra buvo pakel
tos į skiltininkės laipsnį už jų dalyvavimą ir darbštumą. 
Išklausėme programą ir matėme filmą iš stovyklos. 
Sužinojome, kad 1996 m. bus mūsų stovyklos jubiliejus, 
tai šių metų stovykloj bus nepaprastai smagu.

Gruodžio mėnesį turėjome rankdarbių sueigą su 
vyresnėm skautėm pas sesę Danutę Giedraitienę. Sesė 
Alfa Pažiūrienė mus išmokino kaip padaryti įvairių

Šiais metais mūsų veiklą pradėjo su klausimu „Ar 
aš noriu tapti vyresne skaute?“. Prityrusios skautės 
Vilija Gulbinaitė, Kristina Jocaitė, Audra Kudirkaite, 
ir Aušra Mulokaitė turėjo dvi savaites pagalvoti ką jos 
nori atsiekti skaučių organizacijoje. Jos nusprendė, kad 
tikrai nori sekti prityrusių skaučių pirmojo patyrimo 
programa, pasiruošti tapti vyr. skautės kandidatės. Su 
tuo nusprendimu, paruošom mūsų veiklos kalendorių.

Mūsų pirma sueiga buvo iškyla į Griffith Parką. 
Kartu iškylavom per kalnus ir bandėm pasiekti "Holly
wood sign", bet to kelio neradom. Diskutavom ką mes 
veikėme per vasarą, kokiose stovyklose dalyvavom. 
Sekančia sueiga buvo diskusijos apie veiklos planą ir 
kaip atlikti patyrimų programą. Nutarėm šiais metais 
turėti kiekvieną sueigą pas vieną sesę, vietoj parapijoj, 
ir ta sesė planuos ir praves sueigą. Aš išdalinsiu vieną

LA. skautės šiaudinukų sueigoje: (iš k.) T. Barauskaitė, 
T. Petrušytė, D. Jasiukonyt'e, D. Žemaitaitytę A. Mulo
kaitė, V. Gulbinaitė ir A. Kudirkaite.
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stilių šiaudinukus. Rimtai dirbom, nes sužinojom, kad 
šie šiaudinukai bus papuošimai parapijos Kalėdų 
eglutėms. Džiaugėmės mūsų darbais, ir valgėm skaniai 
paruoštus lietuviškus valgius. Dėkojame sesei Giedrai
tienei, sesei Pažiūrienei, ir Birutės Draugovės globėjai 
sesei Laimai Jarašūnienei, už puikią sueigą!

Naujais metais planuojam, kad Vilija, Kristina, 
Audra ir Aušra atsieks vyr. skaučių kandidačių laipsnį. 
Su ta mintimi, jos dirbs smarkiai ir nuoširdžiai atlikti tą 
programą, ir tuo pačiu geriau sužinos kaip įtraukti 
skaučių idealus į kasdieninį gyvenimą.

o5 « •
. o-

CLEUELRND

Mokytoja, skautė ir 
visuomenininke
Izabelė Marija Barniš- 

kaitė-Jopaitienė baigė peda
goginius mokslus ir įsigijo 
mokytojos diplomą Lietuvo
je. Mokytojavo iš pradžių 
kaime, vėliau Kybartuose ir 
ilgą laiką Kaune.

1928 m. ištekėjo už leite
nanto Antano Jonaičio. Kai 
Šančiuose buvo pastatyta 
pati moderniškiausia Pabal- 
tyje mokykla, Izabelė Jonai
tienė buvo išrinkta iš 50 mo
kyklų mokytojų dirbti toje 
mokykloje. Ją lankė atstovai 
iš Estijos ir Latvijos, čia bū
dama ji rengė pasirodymus, 
sceninius veikalus - tai buvo 
reprezentacinė mokykla.

Pasitraukus į Vokietiją, ji 
dėstė gamtą ir rankų darbus 
lietuvių gimnazijoje Schen- 
felde. Ji mokė mergaites siu
vimo, mezgimo ir audimo. 
Pati išaudė 50 tautinių drabu
žių įvairiems chorams. Ame
rikoje dėstė istoriją lituanisti
nėje mokykloje.

Skaųtybė yra didi idėja, 
graži viliojanti svajonė. Bet 
didžiai idėjai įgyvendinti rei
kalingas žmogus, kuris ja ti
kės ir mokės šį savo tikėjimą

Sesė Izabelė Jonaitienė atšventė savo 90-tą gimtadienį. Nuotraukoje: v.s. I.
Jonaitienė, mgr. kun. A. Goldikovskis, kun. G. Kijauskas, SJ, duktė s.
R. Nasvytienė ir kiti. Nuotr. V. Bacevičiaus

savo gyvenimu įgyvendinti ir 
kitiems perduoti.

Izabelė nuo 1922 metų 
skautė. Dalyvavo 1933 m. 
tarptautinėje stovykloje Pa
langoje, kurią lankė lordas 
Baden Powell. Vokietijoje 
Seserijos štabe buvo skaučių 
skyriaus vedėja. Atvažiavusi 
į Ameriką, vėl dirbo Sese
rijos vadijoje, kaip skauti- 
ninkių skyriaus vedėja. Su
organizavo pirmąjį skauti- 
ninkių suvažiavimą Ameri
koje. Apdovanota Lelijos 
ordinu.

Nuo 1928 m. iki dabar 
priklauso DLK Birutės drau
gijai. Clevelande ėjo vicepir
mininkės pareigas daugelį 
metų. Suruošė daug tarp

tautinių parodų ir pateko į 
"Plain Dealer" laikraštį tokia 
antrašte: "Lietuva užsitar
navo vietą pasaulio žemė
lapyje".

Ką darė, visada darė ge
rai, ji visur buvo pirmutinė, 
visur sugebėjo vadovauti. 
Už nuopelnus buvo apdova
nota garbės pažymėjimais: iš 
Lietuvių namų, radijo valan
dėlės, skautų tuntų, Vasario 
16 gimnazijos, Čiurlionio 
ansamblio ir DLK Birutės 
draugijos. Jos rankų darbai - 
šiaudinukai, puošė eglutes 
tarptautinėje parodoje, jos 
pintos verbos žydėjo ant sta
lų Kaziuko mugėse, jos siūta 
Lietuvos vėliava ir dabar puo
šia Dievo Motinos šventovę.
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Š.m. gruodžio 12 d- pulk, 
lt. Edmundas Čapas "Atei
ties" klubo vakaronėje rodė 
skaidres ir kalbėjo apie savo 
13 mėn. trukusį darbą Lietu
voje. Jis ten dalyvavo "Mil- 
to-Mil" (Military to Military 
Information Exchange Pro
gram) programoje. Dirbda
mas rysią karininku, padėjo 
koordinuoti JAV karinių eks
pertų susitikimus su visomis 
Lietuvos krašto apsaugos 
tarnybomis.

Buvęs Pilėnų tunto skautas vytis, 
dabar Ohio National Guard pulk. 
Al. Garlauskas

Buvęs Pilėnų tunto skautas 
Edmundas Čapas, dabar Ohio 
National Guard pulk. Itn. Vėl 
išvyksta į Lietuvą vieniems 
metams.

Nuotr. VI. Bacevičiaus
Pilėnų tuntas diciziuojasi savo 
buvusiais skautais.

CLEVELANDO SKAUČIŲ ŽIDINIUI 
25 METAI

Clevelando vyresniųjų skau
čių Židinys neseniai šventė savo 
veiklos sidabrinę sukaktį. Šis 
darbščių moterų būrys, vienon 
vieton suvedęs įvairaus am
žiaus, įvairių interesų skautes, 
per visą savo gyvavimą nesvars
tė ir nediskutavo tokių klausi
mų, kaip: „tai kam gi čia to rei
kia?, „o kam iš to bus naudos?” 
ir kt. Kai iškildavo reikalas, 
Židinys atsiliepė pozityviu dar
bu ir veikla.

Su atgimstančia pavasario1 
gamta, atgimsta ir žmogus. Židi- 
nietės sukvietė didelį būrį 
žmonių į savo renginį — madų 
parodą „Dar kartą pavasarį”.

Parodoje buvo modeliuojami 
drabužiai iš Anita’s boutique. 
Parodą koordinavo Ingrida 
Puzikienė. Pranešinėjo Gražina 
Kudukienė ir Ingrida Puzikie
nė. Gražius vasarinius drabu
žius modeliavo clevelandietės 
moterys ir merginos. Gražiai 
įsijungė ir neseniai iš Lietuvos 
atvykusios į Clevelandą mote
rys. Modeliuotojos: Gaja Bub- 

lytė, Audra Degesytė, Danutė 
Dundurienė, Zita Kamp, Vilma 
Kijauskienė, Aleksandra Kudu- 
kytė, Rita Lipinskaitė, Emili
ja Pilypaitė, Ingrida Puzikienė, 
Teresė Urbaitienė, Kristina Ve- 
degytė, Valdonė Žiedonienė.

Pertraukos metu pasirodė ir 
jauniausios „Grandinėlės” šokė
jos ir Šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos mokinės: Teresė 
Paškonytė, Kristina Paškonytė,

Pilėnų tunto prityrę skautai iškylauja. Nuotr. R. Belzinsko

.23
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Vaiva Bučmytė, Nida Degesytė,
Aistė Degesytė ir Lina Beržins- 
kaitė.

Po parodos svetainėje vyko 
vaišės.

Kaip ir visų Clevelando rengi
nių, puikią programą paruošė 
Nijolė Kersnauskaitė.

Dabartinė Židinio valdyba: In
grida Bublienė, Giedrė Kijaus
kienė, Liuda Apanienė, Paulina 
Mašiotienė ir Nijolė Kersnaus
kaitė.
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Nuotraukos VI. Bacevičiaus

o 1

CLEVELAND 
_________o_______ . I

Raportą priima tuntininkė s. Vilija 
Klimienė

Neringos tunto skautės Kalėdinėje sueigoje. Jaun. 
skaučių įžodis

Neringos tunto mažieji Kalėdinėje mugėje. Vadovės ps. I 
Iris Hailal ir ops. Livija Pollock ir jų talkininkės 
Pollock irN.Degesytė

Tuntininkas v.s. R. Belzinskas užriša kaklaraištį A. 
Aukštuoliui

Mažoji Kalėdinė mugė. v. s. Meilė Mickienė viešnia iš 
Washingto, Už stalo skautas vytis A, Dunduras
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L.S.S. Atlanto Rajono Stovykla "PUŠYNAS”

Resolute Scout Reservation Bolton, MA

Prityrusių skautų pastovyklėje stovyklauja 
septyni jauni, gražūs broliai iš Bostono. Jie mandriai 
gamina maistą lauko virtuvėje, garsiai ir energingai 
dainuoja ir įdomiai praveda iškylas. Nuostabus būrys 
jaunuolių. Bet iš kur tie vardai-;- Cho, Ras, Gilligan, 
Bozo I, Bozo n, Bozo JU ir Aras?

Kunigas Antanas Saulaitis yra nuostabus
skautas!. Jis verda skanias arbatėles iš pušų spyglių
ir uogų. Jis įdomiai papasakoja apie gamtą ir apie

Pušynas žalias ir gražus 
Pušyno miškas toks puikus. 
Auga lepšės, baravykai 
Krenta šyškos ir giliukai.

Ten miške skautai miega, 
O sesės dainuoja, dirba ir bėga. 
Smagu čia būti mums kartu 
Išvažiuoti bus sunku.

Baisiai “fine” mūsų vadovė
Jūrų gintare ta Žibutė.

Daug sportavom, daug dainavom 
Vartus statėm, nedejavom (perdaug) 
Prityrusios skautės esame 
Draugės visados būsim.

Gilija Aukštikalnytė

žvaigždes ir jam kartais išdygsta paukščio plunksnos 
barždoje!

" man

u ffian

“ man

Ii n lea. I— a lfzqs
Audra 

parinka paukščiai ''
1 • Laura

l’VY\cin pakinta

Skauto vyčio ir prityrusių skautų 
Kazio ir Aido stovyklos įspūdžiai

Sesės paukštytės tokios mažytės 
Vis šokinėja, lyg kaip kiškytės. 
Geltonš’jpsės jau didesnės 
Rėkia, klyki a pilnabalsės.
Buvo ir prityrusių sesių 
Reikia tikėtis, kad .nepames galvelių. 
Girdim pliušku, pliuškei ežere 
Jos vilioja jūrų seselę < 
Štabas'sėdi, posėdžiauja 
Kol vilkiukas nuobodžiauja.
Broliai skautai neišmano
Kaip statyti tikrą laužą 
Bėga, staugia kaip pasiutę 
O juos vejasi Žibutė.
Dirba vyčiai kandidatai 
Jau neblizga nauji batai 
Baigsim su prityrusiais skautai 
Pusė tapo Bozos - bet liksim draugais.
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1996, Nr.2

Postmaster send address changes to

SKAUTU AIDAS
4613 W. 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453-5246

ALDONA KAMINSKIENĖ 
5714 S. WHIPPLE 
CHICAGO, IL 60629

**************#*************#*******.£***.

Aš buvau daug laimingesnis bodamas varle

- Kodėl tu niekad neatslrišl gerojo darbelio 
mazgo?
- Todėl, kad jis užrištas “amžinuoju” mazgu

Šventinis patiekalas stovy
klos atidarymui:

(verdantį vandenį įmesti du akme
nis, maišant virti 20 min., pagal skonį 
jberti spyglių ir vinių. Valgyti nuluptus, 
lėtai kramtant. Skanaus!
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