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' Lietuvos ' 
nacionaline 
M.Mažvydo 
.biblioieka ?

Tikriausia esi girdėjusi karto
jant posakį, kad šiame krašte 
jaunimas elgiasi, kaip jam patin
ka. Po to paprastai kalbama apie 
tai, kaip mergaitės rėkavo, kram
tė gumą arba rūkė autobuse, 
vaikščiojo išsitepusios veidus 
kaip menkos rūšies artistės sce
noje, o berniukai, sėdėdami at
kišę ilgiausias kojas, neužleido 
senutei vietos, stumdėsi ir atrodė 
apsileidę. O gal buvo duota dar 
daug baisesnių pavyzdžių.

Tikiuosi, kad jauteisi nesma
giai ir turėjai drąsos ginti jauni
mą, kuriam pati priklausai, ir ku
ris ne visas yra toks blogas.

Gal net ir per daug matome 
neigiamo elgesio viešose vietose
— yra jaunų ir senų akiplėšų, 
storžievių, apsileidėlių ir asocia
lių žmonių' —■ bet neapsirikime: 
yra milijonai žmonių, kuriems 
rūpi padorumas, kultūringumas, 
ir ne tik išorinis, bet vidujinis.

Daugybė jaunų žmonių siekia 
gražių idealų, brangina amžinas 
vertybes, aukojasi kitiems, mo
kosi gyventi ir sugyventi su ki
tais.

Daugybė šeimų turi gražių pa
pročių ir tradicijų ir perduoda 
jaunajai kartai norą būti kultū
ringai.

Nepraleisk, Sese, progos pasi
domėti, kaip tam tikrais atvejais 
prilipta elgtis. Nenustumk užtik
tos Špygos apie etiketą į šalį, tar
tum viską žinotum arba many
tum, kad moderniais laikais nie
kas tokiais dalykais neužsiima
— užsiima, ir dar kaip! Dabar 
pats laikas, nes ruošiesi užimti 
svarbią vietą gyvenime — savo 
gyvenime.

TU IR TELEFONAS

Kas būtų, jei šiandien pakalbė
tume apie telefoną, prie kurio 
jau esame taip papratusios, kad 
pamirštame, kaip jis naudoja
mas?

Aišku, mokame pasukti nume
rį, susirišti su užmiesčiu ar net to
limom vietom. Tai grynai techni
ka. Bet svarbu ir kiti dalykai.

Kai žmonės tavęs nemato, jie 
sprendžia apie tave iš tavo balso 
ir kalbos. Nešauk į triūbelę, bet 
ir nekalbėk vos girdimu balsu. 
Kaip tau atrodo toks dalykas: 
kažkas nori pakalbėti su mama, 
ir tu tuoj šauki:

— Mama, telefonas!
Ar negeriau būtų paklausti, 

kas kalba, (jei kalbantis nebūtų 
pasakęs savo pavardės) ir pasa
kyti:

— Atsiprašau minutėlę, aš tuo
jau pakviesiu savo motiną.

Jei mamos nėra ar ji užimta, 
tektų pasakyti:

— Gaila, mamytės nėra namie, 
ji užimta. Ar galėčiau jai perduo
ti ką nors? — ir užsirašyti, kas 
perduodama.

— Spėkite, kas čia kalba! — 
ar tokia pradžia būtų įdomi ar — 
juokinga? Ne, jokiu būdu! Tai 
vienas nesmagiausių būdų pra
dėti pasikalbėjimą.

Jei tikėjaisi, kad draugė prieis 
prie telefono, o priėjo kas kitas, 
ar tiesiog padedi triūbelę, ar pa
sakai, kas esi ir ko norėjai? Ar

MANDAGUMAS

bandai pakeisti balsą, kad neži
notų, jog tu skambinai? Ar, ne
duok, Dieve, tyčia juokais skam
bini svetimiems žmonėms?

Ar kalbi apie šimtą dalykų, 
kad tik kalbėtum, ir gaišini kitų 
ir savo laiką? Jei jauti, kad drau
gė užimta, padėk triūbelę papra
šiusi, kad ji vėliau paskambintų.

Jei kas nors prie durų, geriau
sia baigti kalbas, o ne priversti 
kitą laukti anoj pusėj, kol atliksi 
kitus reikalus.

Visada turėk pieštuką ir'-popie- 
riaus arti, kad nereiktų jų ieškoti.

Nesikišk į kalbančiųjų telefonu 
pasikalbėjimą. Taip pat nekal
bėk tai į triūbelę, tai su kuo nors 
kambaryje.

Visuomet būk mandagi, jei tu
ri reikalo su telefoniste. Dėkok už 
patarnavimą. Susivaidyk, jei kas 
nors net ir keletą kartų paskam
bina apsirikęs.

Dabodama kitų žmonių vaikus, 
nesinaudok telefonu savo reika
lams. Tik būtiniausiu atveju visai 
trumpai pranešk, kas reikia, pvz., 
savo tėvams ar pn.

Jei kiti žmonės priklauso tavo 
telefono linijai, neįkyrėk jiems 
nei ilgai užimdama telefoną, nei 
nuolat pakeldama ragelį, kai jie 
kalba. Aišku, niekuomet nesi
klausyk kitų kalbos.

Nepriimta laikyti ragelį nuim
tą, "kad niekas netrukdytų".

Turėk svarbiausius telefono nu
merius — gydytojo, gal, polici
jos, ugniagesių ar pn. — kur nors 
žinomoj vietoj. Susijaudinus kar
tais pasimeti, pradedi knygoje 
ieškoti ir nerandi, kas reikia.

Negalėdama laiku kur nors nu
vykti — ar namo pareiti — skam
bink telefonu. Skaitykis su žmo
nėm ir jų jausmais.

O. S.

MEKO BEKAINUOJA,
BET BRANGINTINAS
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Prisimenant Dr. prof. Uandę 
Sruogiene,

“ S k a u t ų fi i d o" ta Ik i n i n k ę

' Prof. dr. Vanda Sruogienė mirė 1997 m. sulaukusi 
net 98 metų! Žmogaus gyvenime tai yra jau labai ilgas 
laikotarpis. Šiais laikais nemažai žmonių sulaukia ir 
100 ir 102 ar 105 metų. Jie būna sveikinami ir pager
biami ne tik savo šeimoje, bet ir savo mieste. Dažnai 
net viso krašto prezidentas pasiunčia šimtamečiui 
sveikinimą. Pagarba už tai, kad asmuo taip ilgai 
išgyveno, bet retai kas paklausia, ką jis ar ji per tuos 
metus gero padarė, ką nuveikę ką atliko, sukūrė..

Ir štai, mūsų tarpe, gyveno prof. Vanda Sruogienė 
— beveik 100 metų! Tai asmuo, kurį gerbiame ne dėl 
Jgo amžiaus, bet dėl daugybės svarbių darbų, atliktų 
Lietuvai ir lietuviams.

Vanda Daugirdaitė Sruogienė gimė 1899 m. 
Ukrainoje. Tuo laiku Ukrainą, kaip ir Lietuvą valdė 
Rusijos caras. Jos tėvas, Kazimieras Daugirdas, 
Žemaitijos bajoras, už lietuvišką veiklą buvo rusų 
ištremtas iš Lietuvos be teisės sugrįžti.

Ukrainoje prabėgo Vandos vaikystė. Nors ir 
svetimame krašte, ji buvo auklėjama su pagarba ir 
meile Lietuvai.

Jau iš mažens Vanda domėjosi istorija, ypač 
Lietuvos, nes vasaroti galėdavo nuvažiuot į Žemaitiją, 
aplankyti tėvų gimines ir vis daugiau susipažinti su 
Lietuva ir lietuvių kalba. O studijuodama Maskvoje, 
susidraugavo su garsiojo dailininko-muziko  Čiurlionio 
seserimis ir su savo būsimu vyru poetu-rašytojuBaliu 
Sruoga.

Po I-jo pasaulinio karo, Lietuvai atgavus nepri
klausomybę, Vanda grįžo į tėvų kraštą ir pradėjo 
mokytojauti, dėstydama prancūzų kalbą ir istoriją. 
Ištekėjusi už Balio Sruogos, ji studijas tęsė Kauno 
Vytauto Didžiojo universitete. Jį baigusi, dėstė savo 
pamiltąją Lietuvos istoriją Kauno ir Vilniaus gim
nazijose.

Būdama nepaprastai darbšti ir pareiginga, Vanda 
Sruogienė neapsiribojo tik mokytojos darbu, bet 
dalyvavo įvairioje kultūriną e veikloje: redagavo 
žurnalą „Motina ir vaikas”, vaikų laikraštį „Vyturys” 
ir parašė istorinių skaitinių knygą: „Lietuvos istorijos 

vaizdai ir raštai”.
Sruogų namuose dažnai viešėdavo rašytojai, 

menininkai, teatralai, mokytojai. Vykdavo įdomūs 
pokalbiai kultūrinėmis temomis. Taip pat čia susirink
davo ir skautės, kurių veikla prof. Sruogienė visada 
domąosi ir joms padėdavo.

Vokiečių okupacijos metu, kada naciai suareštavo 
prof. Sruogą ir išvežė jį į kacetą, Vandai Sruogienei, 
jos dukrai ir artimiesiems prasidqo sunkūs ir skaudūs 
metai. Artėjant rusų frontui, ji su dukra, kaip ir 
daugelis mūsų tėvų, turėjo palikt Lietuvą ir gyvent 
Vokietijoj, ilgai nežinodama, koks likimas ištiko kalinį 
prof. Sruogą. Tik aplinkiniais keliais sužinojo, kad iš 
kalėjimo jos vyras buvo sugrąžintas į Lietuvą ir ten 
greitai mirė.

Atvykusi į JAV ir apsigyvenusi Čikagoje, Vanda 
Sruogienę nors liūdesio ir įvairių sunkumų prislėgta, 
nenuleido rankų. Dirbdama fizinį darbą (įstaigų 
valytoja), ji nenusiminę o kiekvieną laisvalaikio 
valandėlę išnaudojo rašymui. Mokėdama net 7 kalbas, 
ji važinėjo po bibliotekas, rinkdama medžiagą apie 
Lietuvą. Taip ji parašė „Lietuvos istorija: Lietuva 
amžių sūkuryje” (išleista 1956 m.).

1958 m. Vanda Sruogienė pradėjo dėstyti rusų ir 
prancūzų kalbą Aurora City kolegijoje, kaip Europos 
studijų profesore Čia ji išnaudojo kiekvieną progą 
supažindint amerikiečių studentus ir profesorius su 
Lietuva ir jos istorija. Taip pat prof. Sruogienė dėstė 
Lietuvos istoriją Čikagos Aukštesniojoj lituanisting 
mokykloj ir Pedagoginiame Lituanistikos institute, 
bendradarbiavo Lietuvių enciklopedijoj paskelbdama 
daugybę straipsnių istorinėmis, pedagoginėmis temo
mis; buvo viena iš Lietuvių Moterų federacijossteigėjų 

ir parašė Lietuvos istorijos vadovėlį lituanistinėms 
mokykloms. Šio vadovėlio, gerai pažįstamo ir pers
kaityto daugelio lituanistinių mokyklų mokinių, buvo 
išleistos net 4 laidos JAV-bėse, o dabar iš jo mokosi 
ir Lietuvos mokiniai.

Už pedagoginę ir kultūrinę veiklą prof. Sruogienė 
jau 1939 m. Lietuvos vyriausybės buvo apdovanota 
DLK Gedimino ordenu. Už paramą skautams jau 
Amerikoje Čikagos Korp! Gintaras ją apdovanojo 
Gintaro ordenu, o Lietuvių Skaučių Seserija — 
ordenu Už Nuopelnus.

Ir gilioje senatvqe prof. Sruogienė nesustojo
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rašiusi istorinius ir visuomeninius straipsnius, nesu
stojo rūpintis lietuvių jaunimu išeivijoje, ir savo 
pastangomis Čikagoje išleido svarbiuosius Balio 
Sruogos veikalus: „Kazimierą Sapiegą”, „Milžino 
paunksmę”,„RadviląPerkūną”,„Giesmęapie Gedimi
ną”. Šios knygos Lietuvoj e komunistinės valdžios buvo 
išimtos iš bibliotekų ir uždraustos.

Be visų šių didelių ir svarbių darbų, kuriuos atliko 
prof. Vanda Sruogienė; mums skautams brangus jos 
atminimas ir todėl, kad ji niekada neatsisakė talkinti 
„Skautų Aidui”. Daug jos trumpų, vaizdžių istorinių 

rašinių buvo atspausdinta mūsų žurnalo puslapiuose.
Kaip ne kiekvieųasžmogusgali sulaukti 100 metų, 

taip ne kiekvienas šimtametis gali pasidžiaugti savo 
darbais savo artimui. Darbais, kurie ir po jo išliks 100 
metų!

Prisimindami prof. Vandą Daugirdaitę Sruogienę, 
skautų Bičiulę, lenkiam galvas, linkėdami jai praleist 
Amžinybę ViešpatiesNamuosesu didžiaisiais Lietuvos 
istorijos didvyriais.

Sesė Nijolė

ŠERNAS (Sus scrofa), kiaulių šeimos 
porakanopis žinduolis. Paplitęs Eura
zijoje ir S. Afrikoje; — Pabaltijy
je, Baltarusijoje, Ukrainoje, Volgos del
toje, Vid. Azijoje, Kazachijoje, P. Sibi
re, Primorės krašte. Kūno ilgis iki 2 m, 
aukštis ties pečiais iki 1,2 m, masė iki 
300 kg. Patinai su didelėmis iltimis. Kū 
nas apaugęs ilgais rudais šeriais; žiemą 
tarp šerių išauga trumpa ir švelni pavil
nė. Jaunikliai su šviesiomis išilginėmis 
juostomis. Gyvena nedidelėmis bando
mis senuose tankiuose mišriuosiuose 
miškuose, meldynuose, palei pelkes. 
Maistas augalinis (gilės, meldų ir švend
rų šaknys, grybai, uogos) ir gyvulinis 
(sliekai, sraigės, vabzdžių lervos, smul
kūs graužikai). Kartais šernai kenkia ž. 
ū. pasėliams. Aktyvūs naktį. Poruojasi 
XI—XII mėn., veda 4—6 jauniklius.

Kiaulė - naminis gyvulys, tačiau jos protėviai 
miškuose gyvena ir vadinami šernais. Šernų nemažai 
yra ir Lietuvos miškuose. Jis panašus į kiaulę tik 
žymiai judresnis ir stipresnis. Minta šaknimis, kir
minais ir sėklomis visa tai išsikasdamas snukiu ir 
stipriomis didelėmis iltimis. Tomis iltimis jis ir 
ginasi nuo priešų, o dažnai ir pats puola. Tačiau pa
matęs žmoguj stengiasi pasprukti.

Šerno mėsa išrūkyta tinka valgyti, o oda labai 
stipri ir naudinga. Karo metais šernų labai daug 
priviso, todėl jie buvo medžiojami. Senovėje šernus 
gaudydavo iškasę duobes ir apdėję jas šakomis ir 
lapais. Tokias duobes kasdavo takuose, kur jusdavo 
šernus vaikščiojant. jauniklis

3

5



Tadiki sergantiems . fepza Z^lpB-S

Mielasis Jėzau, kaip gerai, 
kad yra ligoninės ir daktarai, 
gailestingos seserys ir vaistai. /! 1 v
Pasaulyje tiek daug sergančių žmonių. ^zįTjrrZ-^ Uj|
Tu ypač sergančius mylėjai, gydei, 
jiems ligoje padėjai. *
Sustiprink, Viešpatie, visus, kur serga, y '
Nes Tu esi tikroji ligonių sveikata. '

v.s. Liūda Rugienienė

M* WLIETUVOS PAŠTO ŽENKLAI
•r, ■ -"-iiit- "***» įįjų

PADIDINTA
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KUO GALIU BŪTI
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NAMINIU GYVIU GARSAI
(Iš lietuvių gamtosakos)

Kiekvienas naminis gyvulys ar 
paukštis, išalkęs, sunkiau susir
gęs, pasimetęs nuo būrio bei pa
jutęs kokį pavojų, tam tikrais 
garsais tai praneša savo aplinkai. 
Štai visa eilė pavyzdžių:

ŠUO
amsi — am-am-am! — loja re

tai, kol pavojus toli;
vambrija vam-vam-vam! — lo

ja tankiau, nes pavojus artėja;
skalija au-au-au! — loja tan

kiai, prikimęs; im-im-im, ved- 
ved-ved — tarsi įspėdamas (ima 
ir veda);

kaukia auū-auū! — girdėda
mas tolimų triukšmų;

urzgia urrr-utrr... — pyksta su
trukdytas ar priešui artėjant;

cypia cyy-cyyy-cyy! — sužeis
tas, sumuštas, prašydamas pasi
gailėti;

inkščia iy-iy-iy... — prašyda
mas ėsti, gerindamasis.

KATE
murkia murr-murr... — snaus

dama, glostoma;
kniaukia miau-miau! — išalku

si, prašydama įsileisti vidun.
miauksi kur-miau — nerasda

ma namų;
purškia pšš-pšš... — supykusi, 

gindamasi.

ARKLYS
žvengia y-ga-ga-ga! — atsisky

ręs nuo būrio, atsiliepia šaukia
mas;

žvingauja y-gi-gi-gi! — supy
kęs, gindamasis;

prunkščia prunkšti — išalkęs, 
pavargęs, pasiilgęs namų.

karve
mykia myy-myy... — sirgdama, 

prašydama gerti;
mukia mūū-mūū-mūū! — atsi

skyrusi, išalkusi;
baubia m-a! m-a! m-a! — pasi

ilgusi namų;
mauroja mau-mau-mau! — pa

mačiusi svetimų bandų.
KIAULE

kriuksi kriu-kriu-kriu! — pra
šydama išleisti iš tvarto, laukda
ma maisto;

žvygia žvi-žvyy! — išalkusi, 
nustumta nuo lovio, pasimetusi 
nuo būrio;

žviegia yyy-yyy — įsispraudusi 
į tvorų, plaunama.

AVIS
bliauna beee! beee! — atsisky

rusi, išalkusi;
burbsi burr! burr! — kerpama, 

vaikus šaukdama.
OŽKA

mekena me-e-e! — atsiskyrusi, 
išalkusi.

VISTA
karkina kaar-kar-kar! __ išal

kusi, ieškodama lizdo;
kudakuoja kud-kud-kuda! — 

padėjusi kiaušinį;
kvaksi kva-kva-kva — norėda

ma perėti;
kiurksi kiurr-kriurr... __ mig

dydama viščiukus;
ciepsi ciep-ciep-ciep... viščiu

kai, atsiskyrę nuo vištos arba iš
alkę.

ŽĄSIS
gagena ga-ga-ga... — ruošiasi 

maisto ieškoti;
gargaliuoja gar-gar-gar! — 

barasi su kitu gyvuliu;
šnypščia ššš-ššš — pyksta ant 

praeinančio gyvulio ar žmogaus;
gyrgsi gyr-gyr-gyr! — šaukia, 

pajutusi pavojų arba atsiskyrusi;
girgsi gir-gir-gir... — džiau

giasi žųsiukai, suradę motinų.

ANTIS
kvarksi kvar-kvar-kvar! __ iš

alkusi arba atsiskyrusi:
kvaksi kvak-kvak-kvak! — pa

sisotinusi, eidama į balų;
krykščia kry-kry-kry! — links

mai maudosi.
Ne visus gyvulių ir paukščių 

garsus galima išreikšti kalbos 
garsais. Sunku jais išreikšti šuns 
inkštimų, katės purškimų, arklio 
prunkštimų ir daugelį kitų. Ta
čiau visi šie arsai gavo pavadini
mus, kurie r .bai praturtino mūsų 
žodynų. c, Į)r.
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IgipDidiilis built Iklwii talk

Kristijonas Donelaitis nėra rašęs kokių traktatų ar publi
cistinių straipsnių, skirtų lietuvių kalbai. Tačiau jo poemo
je "Metai", laiškuose ir užrašuose matome, jog jis nebuvę 
jai abejingas. Maža pasakyti - nebuvo abejingas: poetas ją 
nepaprastai brangino.

1777 m. rugpjūčio 16 d. rašytame nežinomam asmeniui 
(spėjama, kad bičiuliui J. Jordanui) laiške skaitome tokį 
priminimą išvykstančiam į Vokietiją dirbti adresatui: "Tai 
tiek norėčiau atsakyti, prašydamas neužmiršti lietuvių 
kalbos vokiškame krašte".

Kaip poetas ragino savo pažįstamus kunigus kalbėti 
taisyklinga lietuvių kalba, patiriame iš nedidelio paaiškini-, 
mo, pavadinto "Tęsinys bus" ir parašyto, matyt, baigiant 
poemos "Vasaros darbų" dalį: "Vasara yra per 600 heg
zametrų išaugusi. Aš prašau kiekvieną, kuris ateityje nori 
tarnauti Dievo bažnyčiai Lietuvoje, tvirtai įsisąmoninti, 
kad lietuviai iš tikrųjų turi nepaprastą skonį ir kad men
kiausią konstrukcijos ar kirčiavimo ydą tuojau pajaučia. Aš 
turiu pavyzdžių iš patyrimo. Vienas žymus žmogus, pui
kiai mokąs lietuviškai, kartą man pasakė: "Aš esu girdėjęs 
pamokslą, kurio žodžiai visi buvo lietuviški, bet aš nesu
pratau, ką ten sakė". Tą patį Donelaitis yra beveik tais 
pačiais žodžiais pakartojęs kažkokiam bičiuliui laiške, ku
rio ištrauką pacitavęs Liudvikas Rėza.

Kai imi galvoti, kas galėjo paskatinti Donelaitį, suge
bėjusį rašyti poetinius kūrinius ir vokiškai, atsidėti lietu
viškai kūrybai, ateina į galvą mintis, kad tai buvo J. Šulco 
pasakėčių vertimų pavyzdys. Turint prieš akis vertimus, 
poetui galėjo kilti mintis, ar nebūtų įmanoma lietuviškai 
sukurti originalių pasakėčių. Tai būtų dar ryškesnis patvir
tinimas, jog jo gimtoji kalba tinka meninei kūrybai. O 
paskui, išmėginęs savo jėgas pasakėčios žanre, poetas ryžosi 
lietuviškai parašyti didelę poemą. Ir ją sukūrė.

"Metų" poemoje išryškėja Donelaičio meilė lietuvių kal
bai, kaip ir apskritai viskam, kas lietuviška.

Štai kaip šaltyšius Pričkus sveikina "Vasaros darbų" 
pradžioje savo kaimynus, o gal ir visus lietuvius:

Sveiks, svieteli margs! šventes pavasario šventęs;
Sveiks ir tu, žmogau! sulaukęs vasari] mielą;
Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs;
Sveiks, Dieve duok! sulauk dar daug pavasario švenčių 
Irgi sulaukęs jas, vis sveiks ir drūts pasilinksmink.

Taip Dieve duok kožnam, kurs Lietuvą mūsų garbin
Ir lietuviškai kalbėdams baudžiavą seka /.../"
Donelaičiui visa, kas gražu, gera ir kilnu, siejasi su 

lietuvių kalba. Antai Seimas, kalbėdamas apie jaučių dėkin
gumą už šiaudų pluoštą, sako:

Ak kad jie lietuviškai kalbėti galėtų,
Dar už dovaną tą stalde didėt dėkavotų.
Dar didžiau lietuvių kalbos ryšys su gerumu parodomas 

šaltyšiaus Pričkaus pasakyme, kad gerasis pernai miręs 
amtsrotas nusikaltusį baudžiauninką plūsdavo vokiškai, o 
girdavo tik lietuviškai:

O kad kartais šį ar tą reikėdavo garbint,
Tai jis tam lietuviškai padarydavo garbę.
"Metuose" ne kartą pabrėžiama - kalbėti lietuviškai nesu

derinama su nedoru pasielgimu:
Tarp lietuvninkų daugsyk randasi smirdas, 
Kurs, lietuviškai kalbėdams ir šokinėdams, 
Lyg kaip tikras vokietis mums gėdą padaro.

Ale ką mislijat, kad toks tills smirdas,
Kurs lietuviškai kalbėdams pradeda branyt /= sukčiauti/
Ir visai n'atboį, kad Krizas Krizą prigauna?
Tad XV111 a. viduryje Donelaitis priėjo prie idėjos sieti 

gimtąją kalbą su tautos morale. Žmonės, kurie brangina 
savo kalbą, išlieka dori, nepasiduoda demoralizacijai.

Tokios nuomonės būta ir kitų XVIII a. žmonių. Antai ją 
plačiau išdėstė (matyt, be tiesioginės Donelaičio įtakos) 
Kristijono Gotlybo Milkaus žodyne (1800 m.) išspausdin
tos vienos prakalbos autorius - Berlyno universiteto profe
sorius filosofas Daniells Jenišas: "...ta lietuvio meilė savo 
kalbai yra... didžiai gerbtina, nes per ją išliko nesugadinti 
mažos tautelės papročiai". Jam pritarė aukštas Gumbinės 
pareigūnas C. F. Heilsbergas, parašęs Milkaus žodynui kitą 
prakalbą: "Lietuvis myli savo kalbą ne iš užsispyrimo, o iš 
įsitikinimo, jog, išmainius kalbą, nukentės dorovė".

Donelaitis bus taip pat siejęs tautos dorovę su kalba, su 
kalbos branginimu. Mes šiandien šį santykį gal ir kitaip 
įsivaizduojame, bet negali sakyti, kad tarp šių dalykų 
nesama jokio ryšio. Tačiau poetui turime atiduoti garbę, 
kad jis tą ryšį jautė ir jį išreiškė poemoje, kuri tobulai 
įkūnijo mūsų gimtąją kalbą.

Arnoldas Piročkinas
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PASAKOJA

APIE MANKŠTA
Daug žmonių siūlo mankštą 

geresniam fiziniam lavinimui at
siekti. Savo laiku dažnai susidur
davau su mankšta, ir jeigu žmonės 
galvoja, kad jiems pasiseks išla
vinti berniuko fizines jėgas, 
mankštinant jį valandą per 
savaitę, jie nusivils rezultatais.

Kareiviams teikiama mankšta 
dieną iš dienos per ištisus mėne
sius, be abejo nepaprastai lavina 
fizines jėgas. Bet instruktoriai - tie 
gerai išlavinti ekspertai - nuolat 
turi mokinius savo priežiūroje ir 
laikost griežtos disciplinos. Bet ir 
jie kartais padaro klaidų, ir ne 
retai atsitinka, kad širdis per daug 
nuvarginama arba atsiranda kitų 
trūkumų net ir pas suaugusius 
vyrus.

Be to, mankšta yra mokymo 
dalykas ir jokiu būdu ne auklėji
mas, kada jie patys mokosi reikia
mo dalyko.

Kas dėl skautų mankštos, aš 
dažnai turėdavau priminti drau
gininkams, kad jos reikia vengti, 
t.y., vengti perdėti ją. Be milita
ristinių priekaištų, kurių mankšta 
susilaukia iš kai kurių tėvų, todėl 
jai ir nepritariama, kadangi antros 
rūšies dr- as nesugeba matyti 
aukštesnio Skautybės tikslo (bū
tent, individo ugdymo) ir, netu
rėdamas originalumo jam mokyti, 
jei jis jį ir matytų, griebiasi 

mankštos, kaip lengvos priemo
nės, savo berniukams šiokiai 
tokiai išvaizdai duoti, kad galėtų 
pasirodyti parade.

Iš kitos pusės, kai kurie drau
gininkai per daug nukrypsta 
priešinga kryptimi, leisdami 
berniukams vaikščioti susmuku
siems be jokios matomos drausmės 
arba šaunumo. Tai dar blogiau. 
Reikalingas aukso vidurys - kaip 
tik pakankamai nurodymų, kad 
paaiškėtų berniukams, kiek lau
kiama iš jų šaunumo ir gero elge
sio, ir kad susidarytų dr- vės 
dvasios fondas, kuris verstų 
Berniukus susivaldyti ir vyriškai 
laikytis visos dr- vės garbei. Šiems 
reikalams palaikyti mankšta ret
karčiais reikalinga, bet jos niekad 
neturėtų būti tiek daug, kad būtų 
skriaudžiami kiti labiau vertingi 
skautų lavinimo dalykai.

Mankšta, kuri mums skautams 
reikalinga, kad išjudintume ber
niukus ir išmokytume juos judėti, 
kaip vyrus, o ne kaip avis, tylia 
atliekama per kelias minute; 
sueigos pradžioje. Nors ir neno
rime visiškai apleisti mankštos, 
daug naudingiau mankštintis 
gesinant ugnį, nuleidžiant gelbė
jimosi laivelį, statant tiltą, trau
kiant vežimus arba atliekant kitus 
panašius veiksmus. Šiems darbams 
atlikti reikalinga tiek pat šaunu
mo, vikrumo ir disciplinos, bet 
visas dalykas yra tame, kad kiek
vienas berniukas, ativ.Lmas savo 
darbo dalį, turi sukti gaivą, kaip 
užtikrinus pasisekimą visam bū
riui. Be to, tokios rūšies varžybos 
ne tik berniukams, bet ir žiūro
vams nepaprastai įdomios. Dar 
vienas kraštutinis dalykas yra tai, 
kad jos galu ugdyti moralę ir 
teisingą žaidimą.

Berniukams turėtų būti savaime 
aišku, kad neleistina pavydėti 
arba kalbėti apie neteisingą žai
dimą arba priešo taktiką po to, kąi 
jo komanda nugalėta. Visviena, 
kad jie ir jaustųsi nusivylę, jie 
turėtų tiktai nuoširdžiai girti prie
šingą pusę. Toks elgesys rodo 
susivaldymą ir nesavanaudiškumą 
ir ugdo malonų jausmą, taip labai 
reikalingą, norint, nugalėti nusi
statymą iš anksto.
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Pasauliniai išgarsėjęs Ripley rinkęs įvairias neįtikėtinas įdomybes, 
vienoje savo knygų aprašo muziejų Norvegijoje, kuris telpa pušies 
kamiene. Lietuvoje buvo muziejus išskobtamė ąžuole. Jį pastatė rašytojas 
Dionyzas Poška gyvenęs 1757-1830.

Dionyzo Poškos pastatas buvo vadinamas baubliu. Senovėje 
Žemaitijoje baubliais buvo vadinami pasenę tuščiaviduriai ąžuolai.

Baublys buvo apie 1000 amžiaus senumo ir jame galėjo tilpti apie 15 
žmonių. Dionyzas Poška čia patalpino įvairias jo surinktas senienas.

Baublys stovėjo Bijotuose netoli Skaudvilės prie Palos upelio. D. 
Poškai mirus Baublys ėjo iš rankų į rankas, kol pagaliau pateko į Šiaulių 
“Aušros” muziejų.

Dionyzas Poška rašė lietuvių istorijos ir etnografijos klausimais. Taip 
pat eilėraščių.

DIJONIZAS POŠKA
Muziejus Norvegijoje

MUŽIKAS ŽEMAIČIŲ IR LIETUVOS

DALELE žmonių brangi, vienok paniekinta, 
Iš kurios darbios rankos žemes vaisiai krinta! 
Jei mano raštu tavo vargų nemažinsiu, 
Norint sopulius širdies pasauliui priminsiu.
Mužike! tu ciesorius ir karalius gini,
Ir anų laimių rąste pamatini,
Ramti garbingų vardų, visų naudų kieti, 
Skruzdėle, nfežinanti, kas tai yr tingėti!
Penėtoji giminių, tikra nekaltystė, 
Tu mažne viens pažįsti, kas yr viežlyvystė! 
Viso gero tėvystės sarge rūpesningas!
(Tos pavardės tau prigul, žmogau nelaimingas!)
Mužike! kurs pasaulio esi geradėju, 
Dėl ko tave niekin, kaip dulkes tarp vėjų? 
Tu, pavasarį girdžiant paukščių giedojimą, 
Ar pernykštės rugienos, ar naujo skynimo, 
Nusitvėręs už žagrės, gilią vagą rausi, 
Dūmodams, jogei vaisių su nuopelną gausi; 
O kada valdant jaučius sustimp ranka viena, 
Grobi antra, ilsiančia pataisai velėną;.
Bet kol ant minkštos dirvos gali javus sėti, 
Nor dukart reik išarti, dukart išekėti.
Mužike! jau sulaukei did kaitrios vasaros, 
Iš kaktos, kaip iš krosnies, kasdien rūksta garas, 
Ar kada šieną piauni, ar kad aną grėbi, 
Ar alkans be uždaro šaltus barščius srebi.
Matant pievoj kiekvieną prakaituotą pėdą, 
Kurio širdis mok justi, apsiverkt negėda.

Ištrauka

Q
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APRIEŽODŽIAI
Hausa tautelė gyvena 

Nigerijoje (Afrika). Turi 
savo kalbą. Misijonierius 
John S. Hali surinko daug 
priežodžių. Čia yra maža 
dalis.

Zuwa da kai y a f i sako

Geriau pačiam padaryti negu pavesti kitam.

Abin da y do y a gani, shi sucyia ta kan sa bakyiya 
kan.

Ką akis mato, širdis liepia burnai pasakyti

Kafar wani tana da wuyararo
Sunku pasiskolinti kito koją

Gaskiya almakashin karya
Tiesa yra melo žirklės

Waya f id da wando ta ka.
Nenusimausi kelnių per galvą.

Nunanne dayia y a f i dari danya
Nunokęs vaisius geriau negu šimtas žalių

Fatar mutane daya ce, amma suciya kowa da itin 
tasa

Žmonių oda tokia pati, bet širdys kitokios.

Zama da mitun y a f i sama da kudi a daka
Gyventi namuose su žmogum geriau negu su 

pinigais.

Kurum ma magana ce
Tylėjimas taip pat yra kalba

Dukiya ba ta sa kyauta, sai zuciya
Turtas nereiškia dosnumą, tik širdis tą gali

Baahava sama sai da Itsani
Negali kopti be kopėčių.

Magana dukiya ce, a wurin wanda ya iya
Kalba yra turtas jeigu kalba žinantis.

Duniya ba ta rago ce ba, lahira ma ba ta rago ce ba
Pasaulis nepriklauso tinginiui, taip pat ir sekantis

Yaro shi ne masomin babba
Vaikas yra pradžia vyro

Komenene ta ido a kan som, dauka ce ba zaiyi ha.
Viskas prasideda su akimis, bet jos negali atlikti 

darbo.

Da “dada man" da “rage man”a kye cinikyi
Su “duok daugiau” ir“ sumažink kainą" vykdoma, 

prekyba

Maganin “Na dade “Ga ml, na so”
“Aš pavėlavau ateiti" pagydoma su “štai aš atėjau"

Darabagidaba 
Pasaulis nėra namai.

Skautė . 1970 - 1980. Ados Sutkuvienės pieš.
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TAUTINĖ STOVYKLA 
LIETUVOJE

Lietuvių Skautija, į kurią 
yra įsijungusios kitos Lietuvos Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB /atstovų komisijoje, svarsčiusioje 

Lietuvos jaunimo organizacijų reikalus, dalyvavo (iš k.) komisijos pirm, 
v.s. fil. Liuda Rugienienė (JAV) ir Lietuvos Skautijos atstovai — Tarybos 
pirm. Mečislovas Raštikis ir Vyriausia skautininke Ilona Vasiliaus- 
ikienė. Nuotr. Algio Rugieniaus

skautų organizacijos, liepos 
17-27 dienomis ruošia Tautinę 
stovyklą. Stovyklos vadovybė 
prašo piniginės paramos. 
Pulk. J. Šarausko skautų vy
čių Židinys savo sueigoje nu
tarė paremti Tautinę stovyklą 
ir parūpinti stovyklinius ženk
liukus, kurių padarymas kai
nuos arti 1,700 dol. Pusę tos 
sumos Židinys jau yra surin
kęs ir kviečia visus skautus 
prie šio darbo prisidėti. Vydū
no fondas šį projektą parėmė 
500 dol. auka.

Worcesterio ASS buvo pir
masis vienetas atsiliepęs į 
mūsų kvietimą.

Susitikimas Palangoje. Trys sesės iš Amerikos su skautėmis stovykloje, 
sk. ieva Budavaitė, s. Ilona Laučienė, sk. Laurencija Budiytė, s. Aldona 
Marijošienė, sk. Milda Laužikaitė, v.s. Giedrė Stankūnienė
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MARIJAMPOLĖS Marijos Pečkauskaitės ir 
palaiminto Jurgio Matulaičio d-vės skautės ir 
skautai Vidos ir Juozo Asijavičių svetinguose 
namuose. Draugovės skautai yra veiklūs. 
Ruošiasi patyrimo laipsniams, dalyvauja 
išk¥lose, ruošia minėjimus.

n . - & , Dievui,< BUDĖK X,
1998 Vasaris 2/2 Uętuoog Skautų Sąjunga

- 'lylsiyba-j iiEtilrhjiy '.Itena

S? 'i "*• '*'“’**’ d Antano Smetonos vadovaujama
l.ktmos taryba, Bnnkia lietuvių Konfcieneijcje, 

ItfįM’‘WfrnBK remdamasi tautų apsisprendimo teise. paskelbė kuliami 
rftįp' vi demoktatitlml sirtvaikvtų 1 khivos v alsu be su sostine
\ ' k ''f ■ j, Vilniumi
v, j/ h v iv dėlto. 1 k )rt vasario 16-oji mūsų turtai'’ Tai visu

'A >'/ pirma didingas paminkl«s tiems motų tautos vjtams.
’ / kwie po limirneiiti okupacijos, baud’iavM. spaudos

dramlhnH, Kuilių ’kodinių, daraktorių ir kmjncSių fad}nts. po pinlnimftų sukilimų visam 
pmmrthii paskelbė nitą K?05 r"V"ilyje. kuri palmi’tų lietuvio valių gjvenii protėvių krrtrųu 
eplai't)toje lemije piie pintarinęs Tlaliijos. kmių per aminis mums IUai>go|o mflrų protėviai ir

V.S AlgrriJar HetkevifinS

DRUSKININKŲ III vidurinėje mokykloje prieš 
įžodi

Lietuvos Skautų S-gos leidinys
1998 m. vasario mėn.

Grupė vadovų seminaro dalyvių. Dn A
Saulaičio paskaitos. y A
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Sakoma, kad šūnes yra 
geriausi žmogaus draugai. 
Prijaukinti buvo dar akmens 
amžiuje. Dabar priskaitoma 
apie 400 veislių. Vieni jų 
darbo,kiti medžioklės, o dar 
kiti šiaip dėl grožio.
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(IRISU DIDŽIOJI SCIUM
1*1

Canada
■a: -.. -■•

Smagu buvo pamatyti .i 
pranešimus, kad Montre- 
alid ir apylinkės lietuvių 
skautija nutarė rengti 
tradicinę Kaziuko Mugę, 
kokios.. jau senokai

KAZIUKO
nebematėme. J š.m. 
kovo mėn. 8 d. AV pa
rapijos salėje vyko nema
žas šurmulys. Nuo ryto 
musų telkinio skautės- 
skautai, ~ Vyčiai ’ ir 
vadovai nešė maišus viso
kių matomų ir pridengtų 
gėrybių. Jų žymiai suma
žėjo, kai ant scenos su
blizgėjo kelios pakopos 
nuo laimikių, kurių buvo 
70!

MUGĖ
Salėje du staliukai ma

žajai loterijai, skirtai ir 
jauniausiems sveteliams, 
ir tiems, kurie mėgsta 
dailius daiktelius.

Ant pietums bilietėlių 
stalo, šalia matėsi be
veik gatavi koldūnai - 
ir dar vis su blizgančio
mis akytėmis ir su šypse
nėlėmis... Tai • magneti
niai koldūnėliąiy tinkan
tys pritvirtinti prie šal-

VIRŠUJE^ kairėje: bilietukus perka choristas D.Baltrukonis ir chorvedys L.Djintcharadze. Už staliuko - Gilius Bulota. Toliau: trys 
pusbroliai Bulotai, vadovavę žaidimams; skautės Sofija Bulotaitė ir Krista Ptašinskaitė prie mažosios loterijos stalo* Apačioje: pietu
mis .aptarnauja Juozas Piečaitisjr., A-Gaputis ir D.Vasffiauskienė.Ragauti ruošiasi red. B.Nagienė; sk-Romas Otto dėkoja visiems atve

rkusiems; Montrealio skautu, globėjas Tėv. J.Aranauskas, SJ-,ir vilkiukas Paulius Mickus,pasipuošę suvenyrinėmis kepurėmis
_________ ___________ -— Nuotr: A.J.Mickaus
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dytuvų dury sU kokiu 
svarbiu priminimo rašik
liu arba linksmas papuo
šalas.

Tai buvo Paukštyčių 
rankdarbiai. Taip pat 
galėjai įsigyti < sportinę 
kepurę su gražiai supro
jektuotu, buvusio' tunti- 
ninko Gintaro Nagio 
"Baltijos" stovyklos veik
los atminimo ženklu: 
išsiuvinėtas piešinys ir 
data« 1964-1996. Visa tai- 
skautavirno ir bendro 
darbo "Baltijoje" neišdil
doma epocha, visų mūšų 
nuoširdžiai vertinamą.

Sypsooamasis vsigp 
tokią sportinę su snape
liu, paženklintą kepurę 
ilgametis skautų-čių glo
bėjas Tė v. J. AranaUs- 
kas, S J. Ja pasipuošęs, 
jis praleido popietę kartu.

Didžiojoje loterijoje 
buvo keletas tokių kepu
raičių; laimikių ir visi jie 
fraktltrvs t Į^ras fatiKao. 
Lilijana Bulotienė' buvo 
viena tų laimėtojų,ir dar 
taip pat ją dėvėjo rengi
nio metu. Ji išaugino, 
kaip žinoma, visą šeimą 
Skautų ’ir darbavosi "Bal
ti ioie" nuo jos įsteigimo.

Žaidimai- kad ir nepra
lenkė kadaise rengtų 
mugių skaičiaus,, tačiau 
pagrindiniai. buvo: krep
šinis, strėlyčių šaudymas 
į laikinį, ledo ritulio 
vartai irgi pasigaudavo 
įvarčiu . na ir j dar; vie
nas - takelis golfui.

Prie linksmos nuotai
kos prisidėjo fone juoste

lėse grojamos - dainuoja
mos skautiškos laužų ar 
feityriių dairios; ,Ttip pasi- 
rupintų mušiį telkinio cho? 
ra koordinatorius; rengi
nių, loto kbresporidėritas, 
o taifl. pat dviejų skautu
kų tėvas - Antanas Mic
kus. Jis gražiai paruošė 
ir 6 didelius lapus su 
maždaug ant kiekvieno - 
tuzinu nuotraukų -iš triū
sų telkinio skautiško 
gyvenimo ir jais papuošė 
sienas.

Baigiantis mugės lįnks: 
mybėrns, teko pakartoti 
stambiųjų laimikių bilie
tėliu traukimą,’'’ nes pui
kavosi gero Konjako do
vanos it radijo aparatas, 
priedo - raudonas balionas.

Didžiąją loteriją pra
vedė Rūta ŽUrkevičiūtė 
-bimitrovlenė su Juozo 
DiėčalėlOjjr.į Giliaus Bu
lotos ir kitų talka.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!!

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ 
TORONTE

„Šatrijos” ir „Rambyno” tun
tai bal. 19 d. šventė visų 
skautų globėjo šv. Jurgio 
šventę. Po Mišių Lietuvos 
kankinių šventovėje iškilmin
ga sueiga vyko Anapilio pa
rodų salėje. Sueigai vadovavo 
ps. A. Saplys.

Įnešus vėliavas, perskaity
tas tunt. s. M. Rusino sveiki
nimas. LSS tarybos pirmijos 
pirm. v.s. B. Banaitienės įsa- . 
kymą perskaitė rajono vadė 
v.s. fll. R. Žilinskienė. Juo 
„Geležinio vilko” ordinu ap- ; 
dovanotas v.s. VI. Morkūnas.

Skaniai pagaminti kol
dūnai. ir tinkantys spir
gučiai bei grietinė prie 
jų, salotos; kava, pyra
gai užganėdino visus, 
o kas norėjo gerų dešre
lių bulkelėše irgi galėjo 
gauti. Lėkštes dosniai 
pildė A. Gaputis, Daina 
Vasiliauskienė ir talka.

Kai visos linksmybės 
pasibaigė; reikėjo užbaig- 
tuvių. tvarką padaryti. 
Rankovėš atsiraičiusius 
ypač darbavosi to rengi
nio virtuvės komendante 
Audj-a ŽUrkevičiūte ■ ir 
nuoširdžios talkininkės 
Daina VasiliadsKienė ir 
Angelė Ptaširiškienė..

Moritrėaliu GELEŽINIS 
VILĖ AS-N ĖRINGA jini£- 
tihisytiiritas - budi! l)ėl.

iiiiiiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

Žymenį įteikė v.s. V. Skrins- 
kas.

„Rambyno” tunto vilkiukų 
draugininkui 3. Kuliavui ir 
globėjai s. E. Namikienei pri
stačius, vilkiuko įžodį atliko J. 
Paliulis, E. Kamaitis, A. Wa- 
sowicz. Iš vilkiukų d-vės į 
skautų d-vę pervesti M. Tiri- 
lis, T. Yčas. „Mindaugo” sk. 
draugovės d-kui ps. R. Kalen
drai pristačius, sk. įžodį atli
ko: V. Bražukas, A Hopkins, 
V. Kaminskas, P. Krikščiūnas, 
A. Ruslys, D. Saplys, V. Steer,
J. Tarvydas, G. Valiulis, S. 
Wasowicz.

„Šatrijos” tunte įžodį atliko: 
A. Krakauskaitė, E. Saplytė,
K. Smailytė, V. Valaitytė. ’
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AUSTRALIA
Kovo 8 dieną Adelaidės Lie

tuvių katalikų centre buvo 
švenčiama šv. Kazimiero die
na. Ta proga parapijos sode
lyje prieš šv. Mišias vyko iš
kilminga „Vilniaus” tunto su
eiga, o salėje — Kaziuko mu
gė.

Sueigos metu psl. Audra 
Verbylaitė buvo apdovanota 
Pažangumo žymeniu už pa
žangą skautiškoje veikloje. Ją 
pasveikino v.s. fil. Rita Penčy- 
lienė, LSS Seserijos vyriausia 
skautininke. Žymenį įteikė 
tuntininkė v. sk. R. Sankaus- 
kienė.

Šia proga paukštytės ir vil- 
gramas, gavo įvairius specia
lybės ženklus. Dainavimo spe
cialybės ženklus įsigijo Eglė 
Januškevičiūtė, Vaiva Kubi- 
liūtė, Emilija Ports, Rimas 
Kubilius, Max Sankauskas, 
Andrius Laurinaitis, Jason 
Talanskas, Laima Kubiliūtė, 
Jolanta Laurinaitytė, Saba 
Sankauskaitė, Gabrielė Žilins
kaitė ir Katherine Vabolytė.

Po to buvo pakeltos vėliavos, 
sugiedotas Lietuvos himnas ir 
skautai su vėliava ėjo į baž
nyčią. Pasibaigus pamaldoms, 
prasidėjo Kaziuko mugė. Sta
lai buvo pilni visokių skanu
mynų, pyragų, pyragaičių, 
riestainių ir įvairių vaisių. 

Produktus paaukojo skautai, 
skautės ir jų tėvai. Kaziuko 
mugę laikome pavykusia! „Vil
niaus” tuntas taria visiems 
skautišką ačiū!

„Vilniaus” tuntas balandžio 
17, 18 ir 19 d. suruošė šaunią 
skautų stovyklą Woodhouse 
skautų stovyklavietėje.

„Vilniaus” tunto 
tuntininkė

MELBOURNE
Tunte veikliai skautauja 50- 

55 skautai ir skautės. Per me
tus vienetai veikia atskirai, 
taip pat tunto sudėtyje sutar
tinai. Pavyzdžiui — tautinėse 
ir skautų šventėse.

Vienas labiausiai laukiamų 
renginių yra metinė stovykla, 
kuri šį kartą vyko sausio 3-10 

i dienomis „Treetops” skautų 
stovykloje, netoli Mt. Mace
don. Stovyklavome 50-60 
skautų ir keletas tėvelių-pa-. 
dėjėjų. Pagerbėme partizanus 
kovotojus ir žuvusius už Lie
tuvos laisvę. Stovyklą pavadi
nome „Miško brolių” ir sus- 
kirstėme į vienetus, vadintus 
partizanų apygardų vardais: 
„Tauro”, „Kęstučio”, „Vytau
to”, „Geležinio Vilko” — „Pri
sikėlimo” ir „Gedimino”. Sto
vyklą puošė partizanų slėp
tuvių ir apygardų ženklų mo
deliai.

Stovyklai suruošti reikia pa
aukoti daug darbo ir laiko. Ge
rai, kad tunte turime keletą 
suaugusių vadovų ir atsiranda 
tėvų, kurie padeda virtuvės, 
ūkvedžio bei jaunimo priežiū
ros ir lavinimo darbuose.

Stovyklą parengė tunto va
dovybė ir įgaliojo prityrusius 
skautus (15-18 metų amžiaus) 
vadovauti ir vesti skautišką ir 
bendrą stovyklos programą. 
Girius Antanaitis, Daiva Stat

kutė, Paulius Kviecinskas, 
Gina Statkutė, Tomas Kvie
cinskas, Darius Tamašauskas, 
Daina Meiliūnaitė ir Audra 
Verbylaitė, tą darbą pareigin
gai atliko padedant vyresnie
siems: ps. Onai Prašmutienei, 
ps. Antanui Pociui, ps. Rimui 
Skeiviui, ps. Juozui Lukaičiui, 
v.s. Rasai Statkuvienei ir s. 
Povilui Kviecinskui.

Ačiū skautų tėvams: Daljfli 
Didžienei, Juditai ir Juozui 
Vaitiekūnams, Vidai Rutkaus
kienei, dr. Aurelijai Sadaus
kienei, Danutei Lynikienei, 
Julei Lukaitienei, Boženai 
Kviecinskienei, Algiui Klimui 
ir Geručiui Kymantui už pa
galbą prieš stovyklą ir stovyk
los metu.

Mūsų dvasios vadovas kun. 
dr. v.s fil. Pranas Dauknys ir 
šioje stovykloje mus ne tik 
aplankė, pravedė religine te-- 
ma programą, bet atvežė ir 
daug dovanų.

„Ką jūs toj stovykloj vei
kiat?” — klausia neskautai. 
„O daug ką — štai keletas pa
vyzdžių: Pionierijos užsiėmi
mai — dviejų vėliavų bokštų 
statyba iš karčių ir virvių; re
ligine tema piešiniai; paskai
tos apie partizanų kovas ir jų 
kančias; dainų mokymas; pas
kaita kaip elgtis sunkiose 
sąlygose gamtoje; sporto var
žybos: šachmatų varžybos; 
morzės- ir semaforų signaliza
vimo mokymas; lietuvių kal
bos pamokos; kaip naudotis 
kompasu ir žemėlpiu; ilga die
nos iškyla; naktiniai skautiški 

(žaidimai gamtoje; pirmos pa
galbos suteikimo mokymai”.

Faustas Sadauskas šnekėjo 
apie Joninių papročius, kai 
berniukai iškėlė „Joninių ra
tą”, o mergaitės pynė vaini
kus. Buvo rodoma Vytauto 
Mačio paruošta vaizdajuostė
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„video” apie rusų okupantų 
kankinimus Lietuvoje ir apie 
„Gulago” lagerius. Stovyklą 
aplankė „Kaimo” dainininkai 
ir kartu dainavome senas lie
tuvių dainas.

Vakarais vyko „laužai” su 
pasirodymais, šūkiais ir dai
nomis. Viskam skautai rado 
laiko pasiruošti, kai tuo tarpu 
reikėjo atlikti visokius ūkio 
darbus ir pereiti nustatytą 
skautišką programą.

Stovyklos metu jaunieji: 
Laurynas Vaitiekūnas, Aisvy- 
das Sadauskas ir Ramūna Sa
dauskaitė įstojo į skautų są
jungą. Į prityrusias skautes 
kandidates perėjo Nindra 
Skeivytė. Audra Verbylaitė 
perėjo į vyresnes skautes kan
didates. Prityrusių skautų įžo
dį davė Andrius Verbyla, Jus
tinas Rutkauskas, Saulius 
Klimas ir Chris Firinauskas. 
Vėliavos specialybę įsigijo 
skautai: Povilas Birštonas, Ri
mas Statkus, Sam Lukaitis ir 
Justinas Balbata. Jaunesnioji 
skautė Olivia Lukaitytė išlai
kė „iškylautojos ir stovyklau
tojos” specialybės egzaminus. 
Prityrusi skautė Vilija Joku- 
baitytė buvo pakelta į paskilti- 
ninkės laipsnį. Justinas Kli
mas ir Saulius Klimas pakelti 
į skiltininko laipsnį. Į vyres
nius skiltininkus buvo pakelti: 
Paulius Kviecinskas, Girius 
Antanaitis, Darius Tamašaus
kas, Daiva Statkutė, Audra 
Verbylaitė ir Ginta Statkutė.

Šiais metais laukia dar trys 
stovyklos; Velykmečio tunto 
stovykla, ESGAV — tarptau
tinė pas mus ir stovykla Lietu
voje, kurios nekantriai laukia 
nemažas būrys mūsų skautų.

Skautams malonu, kad kar
tais bent keletas tautiečių 
randa laiko atsilankyti mūsų 
stovyklose, o dar maloniau 

vadovams, kai jaunieji skau
tukai įvertina mūsų darbą ir 
stovyklai pasibaigus klausia: 
„Kada bus kita?”

S. Povilas Kviecinskas, 
Melbourno „Džiugo” tun

to tuntininkas

„DŽIUGO” TUNTO 
VEIKLA

Melbourne „Džiugo” tunto 
vadija posėdžiavo parapijos 
namuose, Kensingtone, vasa
rio 16 d. Tuntininkas, skauti
ninkas Povilas Kviecinskas, 
pakvietė susikaupimo maldai 
Lietuvos Nepriklausomybės 
80 metų sukakčiai. Mūsų da
bartinis tuntininkas s. Povilas 
šioms pareigoms buvo paskir
tas 1994 m. spalio 6 d. Rajono 
posėdyje. Per šį visą laiką tun-' 
tui labai gerai vadovavo, nes 
buvo net nuo pat Lietuvos vai
kystės dienų gabus vadovavi
mui. Dabar ieško, kuris vado
vas galėtų pakeisti jį šiose 
pareigose. Šiuo metu dar rei
kia 3 asmenų Tėvų komitetui.

Mūsų „Džiugo” tunto Kaziu
ko mugė buvo Lietuvių na
muose kovo 1 d. Pamaldose vi
sas tuntas dalyvavo Švč. Mari
jos Jūrų Žvaigždės bažnyčioje 
su vėliava. Skautus tikinčiųjų 
maldai paruošė vyr. sk. Zita 
Prašmutaitė. Po pamaldų visi 
vyko į Lietuvių namus.

Tėvų komitetas skautams 
paruošė pietus. Kartu veikė 
Kaziuko mugė, laimėjimas, 
kad galėtume padėti kelionei 
tiems, kurie vyks į Jubiliejinę 
skautų stovyklą Lietuvoje. Ve
lykų metu planuojama kelių 
dienų stovykla. ESGAV-Exilų 
metinė stovykla ruošiama lat
vių žemėje prie Kilmore mies
telio — nuo Melbourno 60 km. 
Mūsų skautų veikla yra gyva!

P.D.
„Tėviškės aidai” ‘98.03.03

SYDNE JAUS 
ŽIDINIO SUEIGOJE

Sydnėjaus skautų Židinio 
metinė sueiga balandžio 5 die
ną vyko Lietuvių klube, Bank- 
stowne. Sueigos pradžioje ty
los minute pagerbta neseniai 
mirusi židinietė a.a. Danguolė 
Bogušienė ir kiti šį pasaulį 
apleidę židiniečiai. Vėliau tė
vūnas B. Žalys trumpai per
žvelgė Židinio metinę veiklą. 
Pati veikla buvusi gana gyva: 
sušauktos 2 Židinio sueigos ir 
6 Židinio vadijos posėdžiai (Ži
dinio vadija be rinktų vadovų 
— tėvūno ir kanclerės — buvo 
sudaryta pakviečiant dar kelis 
židiniečius), suruoštas skau
tams ir visuomenei Martyno 
Mažvydo 450-mečio minėjimas 
(kol kas vienintelis visoje Aus
tralijoje) ir Rajono 50-mečio 
minėjimas, drauge su ,Auš
ros” tuntu ir ASS skyrium.

Vyko garbės žymenų įteiki
mas Židinio narėms, apdova
notoms LSS-gos vadijos: ordi
nas Už Nuopelnus — ps. fil. T. 
Vingilienei, Tėvynės Dukros 
žymuo sesėms ps. fil. E. Jonai
tienei ir v.si. M. Kavaliauskie
nei. Keliolikai sesių ir brolių 
įteikti Rajono 50-mečio sto
vyklos metu išduoti garbės 
raštai.

Sueigą savo apsilankymu 
pagerbė JAV lietuvė, vyr. 
skautininke — rašytoja Nijolė 
Jankutė-Užubalienė, priklau
santi Čikagos skautininkių 
„Verpsčių” vienetui. Ji perda
vė ir Seserijos vyr. vadovių 
linkėjimus Židiniui, bei supa
žindino sueigos dalyvius su te
nykšte skautininkių veikla Či
kagoje. Maloniai sesei — vieš
niai nepagailėta aplodismen
tų, nes tikrai buvo malonu su
sipažinti su ja ne tik kaip
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skautininke, bet ir su žymia 
rašytoja; kaip skautininke ji ir 
dabar aktyviai darbuojasi Či
kagos skautininkių — „Verps
čių” vienete, yra viena „Pelė
dų” skilties, redaguojančios 
„Skautų aidą”, narė...

Į Židinio naujų narių verba
vimo veiklą vieni pirmųjų at
siliepė į jį įstodami keli broliai 
ir sesė. Įstojusius, Židinio na
rių vardu, pasveikino Židinio 
tėvūnas. Tėvūnas tuo pačiu 
priminė, kad tai tik pirmosios 
kregždės — esą norima ap
jungti į Židinio eiles visus buv. 
skautus ir skautes Sydnėjuje. 
Ilgėlesnį žodį Židinio ateities 
klausimu tarė Židinio tėvū
nas.

Buvo trumpas v.s. J. Zin- 
kaus pranešimas apie Židinio 
administruojamą Laurinaičių 
fondą (ateityje tuo reikalu bus 
tariamasi plačiau). Sesė v.s. 
Marina Cox perskaitė Fondo 
įstatus. Paaiškinimus teikė 
Fondo pirmininkas v.s. J. Zin- 
kus.

Vyko tėvūno ir kanclerės 
rinkimai — iš tikrųjų rinki
mų, kaip tokių, nebuvo, nes 
sueiga nusprendė, kad kitai 
kadencijai turi likti buvusios 
kadencijos vadovai. Tai „už
tvirtinta” rankų paplojimu. 
Tėvūnas, pasitaręs su kanc- 
lere, sakė, kad jie sutiksią, jei 
vėl į Židinio vadiją ateisią tie 
patys broliai - sesės, kurie 
jiems talkino praėjusiais me
tais; kanclerės bei savo vardu 
padėkojo židiniečiams už pasi
tikėjimą. Jis taip pat pranešė, 
kad š.m. gegužės pabaigoje 
išvyksiąs 3 mėnesių atosto
goms į tėvynę.

Sueigos dalyviai pasirašė

Čikagietė v.s. Nijolė Jankutė-Užubalienė Sydnėjaus „Židinio” sueigoje .

sveikinimų lapus, paruoštus 
Lietuvos skautijai, Lietuvos 
skautų sąjungai ir mūsiškei 
Lietuvių Skautų sąjungai. Ta 
pačia proga pasisakė ir brolis 
A. Laukaitis: jis. buvo susiti
kęs su naujai įsisteigusiais 
skautais Leipalingyje (Dzūki
joje), kurie prašo Australijos 
lietuvių skautų, gal broliai - 
sesės galėtų juos paremti

WASHINGTON 

skautiška spauda ir t.t., nes 
jie stokoja visko... Brolis Anta
nas kai ką galėtų nuvežti šią 
vasarą vykdamas į Lietuvą.

Sueiga baigta giesme „Lietu
va, brangi...” Po to dar kurį 
laiką pasilepinta brolių - sesių 
draugystėje prie židiniečių pa
ruoštos kavutės ir pyragaičių.

B.Ž.
Iš „Mūsų pastogė” 98.04.20.

Vašingtono skautų Kaziuko mugėje , š.m. kovo 22 d., lietuviškai virtuvei vadovavo šaunieji akademikai. Iš k.: 
sėdi — Rūta Virkutytė, Judita Urbaitė ir Darius Sužiedėlis. Stovi — Danutė Hoffman, Patricia Mickienė, To
mas Dundzila, Paulius Mickus - ASS Vašingtono skyr. pirmininkas, Algis Šilas, Julija Minkūnaitė, Gailius 
Draugelis, Daniela Draugelienė ir Tomas Skučas. Nuotr. Meilės Mickienės
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CHICAGO

PUIKI PAVASARIO 
IŠKYLA

Š.m. kovo 28 d. Čikagos 
„Lituanicos” tunte jūrų skau
tai ir „Nerijos” tunto skautės 
iškylavo Waterfall Glenn miš
kuose prie Argonne National 
Lab. Tuoj pat po pamokų li
tuanistinėje mokykloje, sesės 
ir broliai susėdo į kelių va
dovų mašinas ir nuvažiavo į 
artimą, gražų mišką.

Nuvažiavę sesės ir broliai 
pasiskirstė į atskiras grupes. 
Ūdrytės buvo sesių Aldonos, 
Lauros, Vilytės, Vidos ir brolio 
Rimo vedamos. Jūrų jaunes 
vedė sesės Dalia ir Rūta, o 
sesė Laura ir brolis Linas va
dovavo jūrų skautėms. Broliai 
Petras ir Tadas iškylavo su 
bebrais. Drąsūs broliai Aras ir 
Justinas vedė jūrų jaunius, o 
broliai Aleksas ir Romas buvo 
su jūrų skautais.

Jaunesnieji, t.y., ūdrytės ir 
bebrai ėjo miškelio takeliais 
ieškodami įvairių įrodymų, 
kad paukščiai ir gyvuliai tame 
miške gyvena. Štai ką jie ma
tė: paukščių lizdus, įvairius 
paukščius, slieką, gyvatę (oi, 
kaip sesė Vilytė apsidžiaugė!), 
juodą vorą, pelytę, laumžirgį. 
Sesės ir broliai nustebo pama
tę arklių, meškėnų, bei stirnų 
pėdsakus.

Kiti — skautės ir skautai 
irgi keliavo miškelio takeliais, 
bet jie naudojo kompasus. 
Spalvoti žemėlapiai buvo ’Fo
rest Preserve’ (miškų departa
mento) parūpinti, o vadovai su 
skautais pasidalino kompa
sais. Visi šiose grupėse keliavo

„Lituanicos” tunto „Šarūno” 
Galinaitis, A. Galinaitis 

i nuo vieno ribos ženklo iki kito, 
naudodami žemėlapį ir kom
pasą. Viena grupė džiaugėsi 
suradę stirnos kailio skute
lius. Kita grupė apsidžiaugė, 
kad sėkmingai sugrįžo po jų 
netikėtai ilgesnio žygio.

Sesės ir broliai baigę žygį 
ant puikiai sukrauto laužo 
skaniai iškepė dešreles. Sesės 

„Nerijos tunto juru jaunės pirmoje šio pavasario iškyloje pasiruošusios 
kepinti „minkštukus”. Iš k.: Vaiva Rimeikaitė, Žibutė Šaulytė, Vida 
Mikalčiūtė ir Vilija Jozaitytė. Nuotr. Taiydos Chiapetta

laivo jūrų jauniai pasiruošę kanojų iškylai Fox upe. Iš k.: V. Česas, J. Jonušas, S. 
, M. Pumputis ir J. Palionis.

Dana, Taiyda ir Dana atliko 
vaidilučių pareigas. Visi ska
niai pavalgė ir po mišką pa- 
lakstė, kol tėvai atvažiavo pa
siimti savo vaikus.

Vadovai džiaugėsi puikia pa
vasario diena, pirma ir pras
minga šio sezono iškyla.

Gero vėjo!
Sesė Taiyda
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CHICAGO

PAS VERPSTES
Šm. kovo 30 d., „Verpsčių” 

būrelio sesės rinkosi Ramunės 
Lukienės pavasariu žydinčiuo
se namuose.

Vakaronės svečiai — Prau- 
rimė ir dr. Leonidas Ragai, 
maloniai sutiko pasidalinti 
įspūdžiais, kuriuos parsivežė 
iš Lietuvos Respublikos prezi
dento Valdo Adamkaus inau
guracijos iškilmių. Turėjome 
progą ne tik paklausti tai, kas 
kiekvieną savaip domino, bet 
taipogi pasigėrėti nuotrauko
mis ir pasiskaityti Lietuvoje 
leidžiamų žurnalų puslapiuo
se išspausdintus su „pirmąja 
ledi” Alma pokalbius. Suži
nojom, kad žurnalistų pak
lausta kaip norėtų būti vadi
nama, visai paprastai atsakė 
— „prezidento žmona”.

Ponios Almos kuklumas ga
lėtų būti ir mums, skautėms, 
tinkamas pavyzdys. Šiuo metu 
trumpam lankydama savo 
mamytę, Lietuvos prezidento 
žmona, praėjusį sekmadienį 
dalyvavo „Draugo” koncerte, o 
prieš tai — šv. Mišiose Pa
laiminto Jurgio Matulaičio mi
sijoj, Lemonte. Kaip ir anks
čiau, atsisėdo savo įprastoj 
vietoj, koplyčios gale. Pakvies
ta atsisėsti priekyje — manda
giai atsisakė. Visuomet anks
čiau ten sėdėdavo, tad ir nera
do jokio reikalo dabar vietą 
pakeisti.
„Verpstės” labai dėkingos 

dr. Leonardui ir Praurimei 
Ragams, o ypač poniai Almai,

KAI IŠEINĄ PIRMOJI
Gavau Lietuviškosios Skau-' 

tybės fondo metinį pranešimą, ■, 
kuriame rašoma, kad Vytau
tas Graužinis savo mirusios 
žmonos Rūtos atminimui 
1997 m. fondui pasiuntė 800 
lol.

„Mano Rūtelė gi buvo skau
tė”, — sakė jis. Rūta Grauži- 
nienė iš mūsų skilties „išėjo 
Namo” pirmoji.

Tą gražų balandžio mėnesį 
prieš 52 metus Vokietijoje, 
Uchtes miestelio „Vyčio” lietu
vių stovykloje buvo didelė 
šventė — netolimame miš
kelyje pirmuosius paukštytės, 
vilkiuko, skauto, skautės įžo
džius davė 62 jaunuoliai. Ne
turėjom uniformų, bet, ach! 
kaip švietė mūsų kaklaraiš
čiai, kaip tikėjom pasirinkto 
kelio gražumu. „Lakštučių” 
skiltyje buvome septynios: 
skiltininkė Birutė Kirkutytė- 
Bernotienė, lietuviams skau
tams atsikuriant JAV-se, buvo 
pirmoji „Šatrijos” vietininkijos 
Hartforde vietininkė, Rūta Ja- 
ruševičiūtė-Graužinienė - Či
kagos lietuvių operos choro 
narė, Bronė Kirkutytė-Zda- 

nienė — Hartforde suorgani
zavusi pirmąją skautų,-čių 
tautinių šokių šokėjų grupę, 
Alė Masiulytė-Namikienė — 
skaučių vadovė Argentinoje ir 
Čikagoje, Aldona Dulytė-Ban- 
kaitienė — Clevelande išau
ginusi gausią šeimą, Regina 
Lakačiauskaitė ir Nijolė But
kutė.

Mūsų draugininke tomis 
nerūpestingomis jaunystės 
dienomis buvo s. Sofija Sta- 
siškienė-Statkienė su didele 
meile, draugiškumu ir puikiu 
pavyzdžiu dėjusi mums pir
muosius „kelio ženklus”.

Ir vėl grįžtu prie Rūtos. „Li- 
ituanicos” skautų tunte augo 
įjos sūnus Algis, ,Aušros Var- 
jtų” tunte — dukrelė Dalia, 
gabi ir pavyzdinga paukštyčių 
d-vės draugininke. Visa šeima 
buvo skautai ir ypač Vytautas 
Graužinis buvo tuntų rėmėjas. 
Rūta su Vytautu labai mėgo 
gamtą, keliones. Kartu jie ap
lankė beveik visas šiaurės 
Amerikos valstijas ir tik pas- 
kutinėn kelionėn Rūta išėjo 
viena...

Alė Namikienė

1946 m. balandžio 28 d. Vokietijoje pirmasis įžodis. Iš k. : I eil. — Rūta Jaruševičiūtė, Alė Masiulytė, draugi
ninke Sofija Stasiškienė ir Aldona Dulytė. II eil. — Regina Lakačiauskaitė, Nijolė Butkutė, Bronė Kirkutytė, Bi
rutė Kirkntvtė ir d-vės adjutante Nijolė Bertašiūtė-Maskaliūnienė.

21

23



CLĖliELHNij
Nuotr. Vlado Bacevičiaus

Vilkiukų [žodis
Užrišami kaklaraiščiai. Tėvas 
užriša, kaklaraištį savo sūnui 
Vėjui Belzinskui.

VIII TAUTINĖ 
.8? * wJUrt

1998 m.
Dali. Juodišiutės-Pollock nupiešti Tautinių stovyklų ženklai

YREAOTRE
VALLEY 

PAXTON, MA

2.2
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LSS Europos Rajono vasaros stovykla 1998 
‘Vytautas ir Birutė’

Liepos mėn. 25d. - rugpjūčio mėn. 1d.
Lietuvių Sodyboje, (Lithuanian Country Club)
Picketts Hill, Near Bordon, Hampshire, Gt. Britain.

J Kviečiame seses, brolius, tėvelius ir mažiukus pastovyklauti 
į su mumis gražiojoje Lietuvių Sodyboje. Jau praėjo 80 metų 
B kai pirmieji sesės ir broliai Lietuvoje užkūrė skautišką lauželį, o jo 
J pirmoji liepsnelė išsiplėtė per visą Lietuvą. Jos neužgesino 
$ net ir didžiosios karo audros ir tautos pavergimo metu 
& ji švietė išeivijoje. Si liepsna šiandien dar yra tvirta ir jos 
J fakelas vėl uždegė laužus laisvoje Lietuvoje, 
■r

$ Atvykite pas mus, pabendrausime, padainuosime, 
į ir skautiška ranka pagerbsime tuos, kurie sukūrė mums 
0 šią gražią skautišką pasaulio šeimą.
$ LSS Europos Rajono Vadija

piešti Tėvytitei Atfiniuį

Į LOS ANGELES

[ L.s.s. Llropos iiA.fONd Leidinys
Nr.125 inrfru ■

Štai gražiai išleistas 
Europos rajono leidinys. Tai 
jau 125 nr.

Redaktorius H. Gasperas
Medžiagą rinko v.s. J.

Maslauskas
Administruoja v.s. S.B. 

Vaitkevičius
muotraukos ps. A. Philpott
Turinyje visa eilė vertingų 

straipsnių ir pranešimų.
Linksmai nusiteikusios Los Angeles „Palangos” tunto paukštytės kandi
datės šių metų Kaziuko mugėje. Iš k.:Malvina Miliron, Liana Bandžiulytė 
ir Karina Jogaitė.
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Clevelande staiga mirė v.s. 
Vladas Bacevičius. Tikras 
skautas. Pareigingas, 
darbštus, kūribingas. Taip 
nesenai dar buvo pagerbtas 
sukaktuvių proga. Ji labai 
gerbė ir mylėjo Clevelando 
skautai. O taip pat ir visa 
lietuviška skautija. Ypatingai 
jo pasiges “Skautų Aidas”. Juk 
kiekviename numeryje galėjai 
rasti Vlado nuotraukas. Jis ir 
foto aparatas buvo 
neperskiriami.

Planavo visam laikui 
persikelti gyventi į Lietuvą, bet 
buvo pašauktas l amžinąją 
stovyklą.

CHICAGO KAZIUKO MUGĖ

Aušra Bužėnaitė Rasa Miliunaitė Alina Meilytė Audra Brooks Milda Plioplytė

Šiais metais geltonšlipsės padarė ir pardavė 
medines dėžutes. Padaryti tas dėžutes buvo 
sunkus darbas. Pradžioje mes su pieštuku 
nupiešėme ir po to išdrožinėjome. Kai 
pabaigėme drožinėti, visas dėžutes nulakavome. 
Prieš Kaziuko mugę nustatėme kainas: $2, $5, 
$4, $6 $1. O už Aušros Bužėnaitės iždrožinėtą 
briedį - $10. Po atidarymo sudėjome dėžutes 
ant stalo ir pradėjome pardavinėti. Dėžutes

24

pardavėm greit. Buvo nuostabu, kad žmonės 
gyrė mūsų darbus, o kai kurie netikėjo, kad tai 
mūsų darbai. Pardavusios dėžutes nuėjome į 
valgyklą padėti susitvarkyti. Šių metų Kaziuko 
mugė buvo labai linksma. Dėkojame 
paskautininkei Kristinai Likanderytel už jos 
pastangas.

Rasa Millūnaltė Ir Alina Meilytė
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Worcester
KAZIUKO MUGĖ

Worcesterio skautų ir skau
čių Kaziuko mugė visuomet 
buvo ruošiama Verbų sekma
dienį, tad ir šįmet ji vyko ba
landžio 5 d., Maironio Parke, 
Shrewsbury, MA.

Tuoj po dešimtos valandos 
lietuviškų šv. Mišių Šv. Kazi
miero bažnyčioje visi suko 
Maironio Parko link. Ten 
laukė pietus paruošusios 
skautininkės ir stalai apkrau
ti gėrybėmis. Tuntininkė v.s. 
Irena Markevičienė pakvietė 
LSS Tarybos pirmininkę v.s. 
Birutę Banaitienę atidaryti 
mugę. Sesė Birutė savo žodyje 
pasidžiaugė, kad Worcesterio 
skautai puoselėja gražią tradi
ciją, ruošdami Kaziuko mugę. 
Taip pat ji priminė, kad 
rugpjūčio mėn. vyks VIII Tau
tinė stovykla: kvietė visus 
skautus joje dalyvauti, o sve
čius apsilankyti, nes ji ruo
šiama netoli Worcesterio — 
Paxton, MA. Pasveikino visus 
ir s. Aldona Saimininkienė, 
linkėdama gero „turgaus”. Ji 
kasmet mugėn atsiveža me
niškų iš šiaudukų sukurtų pa
veikslų, o šįmet dar praturti
no savo stalą naujiena — pa
veikslais iš jūros kriauklelių. 
Be Saimininkienės, skautinin
kai Banevičiai iš Hartfordo 
atvežė savo įvairių drožinių, 
Vilniaus verbų ir net vėjinį 
malūną, kurį kaip papuošalą 
galimą pastatyti kieme.

Worcesterio skautininkai 
Br. Naras ir R. Jokubauskas 
prekiavo meniškais kryžiais, 
žvakidėmis, inkilėliais ir ki
tais meniškais drožiniais. 
Visų dėmesį traukė G. Karoso 
stalas, apkrautas gintaro pa

puošalais, lietuviškų dainų 
kasetėmis, knygomis dide
liems ir mažiems ir šiurpą ke
liančiais medžio drožiniais — 
velniais, pagamintais Lietu
voje, Lietuvoje austais audi
niais, margučiais, gintaro pa- 
jpuošalais, įvairiais medžio 
drožiniais vieną stalą turėjo 
Mitkienė, antrą — Worceste
rio Aušros Vartų parapijos 
116-tos Vyčių kuopos narės. 
Mažuosius mugės dalyvius vi
liojo „laimės šulinys”, kuriame 
galėjo sužvejoti šokolado, sal
dainių, įvairių žaisliukų. „Šu
linį” paruošė ir tvarkė sesės 
Regina Pranckevičiūtė ir Ele
na Nalivaikaitė. Turtingas lai
mikiais laimėjimų stalas visus 
kvietė išbandyti laimę.

Iš virtuvės, kurioje vikriai 
sukosi skautininės D. Marcin
kevičiūtė, Teresė Jakubaus
kienė ir Vanda Lescord, sklido 
lietuviškų pietų kvapas. Tad 
apžiūrėjus visus meniškus ga
minius, apsipirkus, smagu 
buvo papietauti, pasidalinti 
įspūdžiais su senokai maty
tais draugais, o kas norėjo pie
tus baigti kvapia kava ir na
mie keptais saldumynais, 
svečiams patarnavo sesutės 
skautės J. Šimkienė ir D. Juo- 
daitytė. Prie to paties stalo 
buvo galima įsigyti ir Putna- 
mo seselių keptos ruginės duo
nos ir razinų pyragus.

Vėl nuėjo praeitin dar viena 
Kaziuko mugė, kurios pa
ruošimui daug dirbta, planuo
ta. Worcesterio skautai ir 
skautės dėkoja visiems atsi
lankiusiems, dėkoja kaimy
nams skautams, prisidė- 
jusiems savo darbeliais prie 
mugės praturtinimo. Tad iki 
susitikimo VIII Tautinėje sto
vykloje!

E. Č.

MOTINOS DIENA

Gegužės 10 d. - Motinos 
dienoje, po pamaldų, visi 
rinkosi l parapijos salą kurioje 
skautai ir skautės suruošė 
kuklų Motinos dienos 
minėjimą. LRK Moterų 
sąjungos narės dalyvavo 
organizuotai, pasipuošusios 
tautiniai rūbais.

Minėjimą pradėjo s. Elena 
Černienė sveikindama 
mamytes ir močiutes, 
linkėdama Ištvermės, stipiybės, 
sveikatos auginant valkus. 
Pakvietė pagarbiai nulenkti 
galvas ir prisiminti partizanų 
motinas, kurios paaukojo savo 
sūnų ir dukrų gyvybes Tėvynei. 
Ji paskaitė eilėraštį O 
MOTINA.

Skautės, visoms minėjime 
dalyvaujančioms mamytėms, 
močiutėms ir moterims įteikė 
po raudoną gvazdiką. . Žodį 
tarti pakviestas v.s.fil. Petras 
Molis skautų vardu palinkėjo 
gražaus gyvenimo ir sveikatos 
apibudindamas motinos 
reikšmę vaiko ir žmogaus 
gyvenime.. Tuntininkę v.s. 
Irena Markevičienė paskaitė 
eilėraštį MOTINOS DIENOJE, 
kurio mintimis nukėlė į 
vaikystę, kada motina buvo 
visų rūpesčių užtarėja ir 
paguoda. Worcesterio 116 
Vyčių kuopos pirmininkė 
Vivian Rodgers, pasveikino 
mamas , padėko skautėms už 
progą prisidėti prie šios šventės 
ir paskaitė Brazdžionio 
eilėraštį ŠAUKSMAS.

Pabaigoje sekė vaišės, kurias 
parengė sesės Irena 
Markevičienė, Elenytė 
Nalivaikaitė ir Regina 
Pranckevičiūtė.
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