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TARPlAUTINIAI
JAUNIMO METAI —

(VADAS. Jungtinės Tautos 
1985-uosius metus paskelbė TARP- 
TAUTINIAIS JAUNIMO 
METAIS, kurie pradeda Tarptautinį 
jaunimo dešimtmetį (1985-1995). 
Kalbama apie visą jaunimą, o ypač 
apie 15-24 m. jaunus žmones, kurių 
pasaulyje yra apie 900.000.000.

JT tikslas yra iškelti jaunų 
žmonių būklę, problemas ir siekius; 
skatinti kokybines ir kiekybines 
sąlygas jaunimo energiją, užsidegimą 
ir kūrybingumą įjungti į visuomeninį 
kraštų vystymąsi, tarptautinį ben
dradarbiavimą ir pasaulio taikos 
užlaikymą.

JT pabrėžia tris sritis: 
dalyvavimas, vystymasis, taika.

Dalyvavimas jauni žmones 
sugeba spręsti apie savo gyvenimą 
liečiančius reikalus, turi turėti progą 
spręsti, ir jausti, kad jų įnašas yra 
įvertintas.

Vystymasis: asmeniškas, 
visuomeninis/ bendruomeninis, 
pasaulinis.

Taika: tarp asmenų, visuomenėje, 
pasaulyje.

SKAUTIJA (pasaulinis 
skautų/skaučių sąjūdis) apima 24 
milijonus narių 150-tyje valstybių ir 
teritorijų. Sąjūdžio vyriška šaka 
šventė 75 metus 1983 metais, o 
skautės mini savo 75 m. sukaktį 1985 
m. Pirmą kartą skautijos istorijoje 
yra sudarytas bendras abiejų 
sąjūdžių tarptautinis komitetas 
Jaunimo metų uždaviniams skleisti.

Skaučių ir skaučių sąjūdžiai 
parinko tris sritis: visuomeninis 
vystymasis, švietimo plėtimas, ben
druomeninė tarnyba.

SKAUTIŠKI TIKSLAI:

1. Skatinti skautes ir skautus 
veikliai dalyvauti savo vietovių 
vystymosi užsiėmimuose.

2. Skatinti skautiškų sąjungų 
vadovus kartu su kitomis organizaci
jomis išvystyti ypač 15-24 m. jaunimo 
poreikiams tikrai tinkamas gaires ir 
programas.

3. Ugdyti sąmoningą skautų ir 
skaučių sąjūdžių tikslo vieningumą, 
pasidalinant informacija ir patirtimi.

4. Padėti skautams ir skautėms, o 
per juos ir visam jaunimui, pažinti 
kraštų vystymosi, jautresnio ben
dradarbiavimo tarp žmonių, 
pasaulio vystymosi ir taikos ugdymo 
uždavinius ir '"ūkius.

VEIKLOS SRITYS:
1. ■ ĮVADINĖ-STUDIJINĖ: 

sudaryti komitetus daugiausia iš 15- 
24 m. jaunimo; ištirti esamą jaunimo 
padėtį vietovėje; studijuoti JT 
medžiagą apie jaunimą ir jaunimo 
ateitį; rengti seminarus ar konferen
cijas apie taiką, toleranciją, ben
dradarbiavimą ir dvasinį ugdymą 
daugialypių kultūrų visuomenėje; 
išryškinti skautybės vaidmenį ugdant 
šeimos gyvenimą, švietimą, tėvų 
atsakomybę šeimoje, šeimos ver
tingumą ir reikšmę visuomenėje 
kultūrines ir socialines vertybes 
užlaikyti; ištirti, kaip skautybė gali 
tobuliau prisidėti prie vystymosi ir 
tarnybos.

2. VISL'OMENjNĖ/ ben
druomeninė TARNYBA: 
aplinkos švara; ugdyti kultūrinio 
paveldo sąmonę ir supratimą; padėti 
pagalbos reikalingiesiems (seneliai, 
ligonys, luoši. . .); skatinti būdus 
naudingai laisvalaikį panaudoti.

PERKELTA į 12 pusi.

Pasaulio 
skaučių įkūrimo 

75 m. sukakties 
ženkliukas
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Lapinų d-vė ant Birutės kalno Palangoje 1929 m.

Vyr. sktn. V. Šenbergas

Šio straipsnio autorius yra 
senas Lietuvos skautų veikėjas, 
buvęs pirmasis vyriausias 
skautininkas. Skautų kūrimosi 
mūsų kraSte laikais jam teko 
artimai bendradarbiauti st: dr. 
Alekna. Dėl to jo čia patiekiamos 
žinios yra ne tik labai įdomios, 
bet ir vertingos skautų istorijai. 
Red.

1917-1918 metais visos Rusijai 
priklaususios tautos buvo labai 
nuvargintos karo audrų, kurios 
sugriovė tų milžiniškų imperijų. Iš 
Rusijos revoliucijos chaoso, Vilsono 
paskelbtų ir iš dalies pačios revoliuci
jos iškeltų idėjų įtakoj, ima ryškėti 
tautu veržimųsis į laisvų, 
savarankiškų gyvenimų. Revoliucijos 
žiaurumai ir priešinga šūkiams D-ras Jurgis Alekna,

tikrovė tauriųjų tremtinių, kurių 
daug buvo Rusijos gilumoje, sielose 
dar stipriau žadino troškimų 
išsilaisvinti iš to chaoso ir sukurti 
savo tėvynėje tikrai laisvų, kilnių 
žmonių vadovaujamų, valstybę. 
Kiekvienas tautos sūnus svajojo apie 
savo tėvynės ateitį ir kiekvienas 
savaip jų vaizdavosi. Daugeliui dar 
trūko tautinio susipratimo, bet ta 
išcentrinė revoliucijos jėga, kuri 
viešpatavo tada Rusijoj, visus vertė 
kreipti akis į savo tėvynės pusę ir 
pamatyti ten savo išsivadavimo ir 
laisvės aušrų. Todėl susipratę 
tautiečiai ir jų sukurti tautiniai 
komitetai bematant suburdavo 
aplink save visus savuosius, visvien 
kokių jie buvo pažiūrų. Vieni norėjo 
bėgti iš komunistų „rojaus”, kitiems 
revoliucija buvo sugriovusi 
pragyvenimų, tretieji, kaip trem
tiniai, skubėjo grįžti į savo pastogę; 
pagaliau daug buvo ir idealistų, kurių 
vieni skubėjo įgyvendinti savo krašte 
tautines, o kiti ir revoliucines idėjas.

Tuo metu ir Petrapilyje gyvenę 
lietuviai tremtiniai sujudo, susibūrė, 
rado bendrų interesų, bendrai saajo- 
jo apie grįžimų į gimtųjį kraštų ir apie 
to krašto ateitį. Jie visi glaudėsi prie 
susipratusių lietuvių, o vėliau 
susibūrė apie tautinį .lietuvių 
komitetų.

Tada ir man teko su savo tėvais 
gyventi Petrapilyje, kaip trem
tiniams. Tėvo namuose lankydavosi 
nemaža lietuvių inteligentų ir apie 
Lietuvos ateitį nuolat buvo šnekama. 
V ienas artimiausių tėvo draugų buvo 
daktaras Alekna, kuris mums buvo 
žinomas, kaip didelis patriotas, 
veiklus ir įtakingas lietuvis. D-ras 
Alekna dažnai kalbindavo tėvų grįžti 
tėvynėn, svaristydavo kų veiks grįžę, 
kokia ta tėvynė turės būti. Tų 
pašnekėsiu nuotaikoje brendo ir 
mano nusistatymas kuo greičiausiai 
pasiekti Lietuvų ir atstatyti ten taip 
žiauriai revoliucijos sugriautus 
jaunuolio idealus. Man, en
tuziastingam skautui, dr. Aleknos 
sumaningumas, platus akiratis, 
švelnus supratimas ir tolerancija darė 
didelio įspūdžio ir leido įsitikinti, kad
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skautiškasis gyvenimo supratimas ir 
B.-Powellio auklėjimo metodai jam 
labai artimi. Kalbėdavomės apie 
skautų organizacijos sukūrimą 
Lietuvoj. D-ras Alekna dažnai man 
sakydavo, kad aš, kaip prityręs 
skautininkas, galėsiu būti naudingas 
tėvynei dirbdamas tos organizacijos 
kūrimo ir jos idėjų skleidimo darbą. 
Ne kartą buvome aptarę pirmiausiai 
įsteigti skautams remti draugiją, kuri 
būtų teisinis pagrindas visos skautų 
asociacijos (kaip mes tada ją 
vadinome). Jau tada mes su daktaru 
svarstėme kaip suredaguoti rėmėjų 
draugijos įstatus.

1918 metų vasaros pabaigoje 
susikrovėme ir po baisios 
„skaistyklos", kurią mums suruošė 
bolševikų komisarai (beieškodami 
pinigų jie atplėšė net mano batų 
guminius- padus), prekiniais 
vagonais, vadinamais 
„tcpluBkomis”, pasiekėme Pskovą, 
kur okupacinė vokiečių valdžia, 
matyt propagandiniais sumetimais, 
sutiko mus su orkestru, vaišėmis 
ir . . . už valandos, apstatę girežta 
sargyba, uždarė į karantino barakus. 
Kadangi išvažiuodami buvome ap
sirūpinę visokių skiepijimų liudi
jimais, tai po trijų dienų leido mums 
toliau važiuoti.

Rugsėjo mėnesio pradžioje 
pasiekėme Vilnių, kur radome 
anksčiau grįžusį d-rą Alekną. Pas jį ir 
apsigyvenome (aš su tėvu). D-ras 
supažindino mane su d-ru Šauliu, p. 
Vileišiu, Šernu ir kitais, kurie buvo 
sutikę prisidėti prie skautams remti 
dr-jos įkūrimo. Tačiau ilgiau Vilniuje 
pabūti man neteko, nes tėvas išsiuntė 
j Rygos politechnikumą studijuoti. Į 
Vilnių iš Rygos grįžau prieš pat 
Kalėdas, bet ne ilgam, nes bolševikai 
grasė Vilnių užgrobti, ir mes su d-ru 
Alekna 1919 metų sausio pirmomis 
dienomis išvažiavome į Kauną (tėvas 
turėjo skubiai grįžti j Petrapilį 
likusios'šeimos pargabenti).

Su Vilniaus skautais taip ir 
neteko susitikti, nes tada jie veikė 
slaptai, ir aš pažįstamų jaunimo tarpe 
neturėjau. Ir pats Vilnius man buvo 

mažai pažįstamas, nes buvai nuolat 
gyvenęs ir mokęsis Kaune. J Vilnių 
pakliūdavau tik kada ne kada 
atostogų metu iš tėvo ūkio, ešančio 
netoli Vilniaus.

Atvykę į Kauną mes su d-ru 
Alekna ėmėme energingai rūpintis 
rėmėjų dr-jos (tada ją vadinome 
„Paspirties dr-ja’) įstatų surašymu. 
Prie šio darbo aktingai prisidėjo kun. 
Morkelis, p-lė Grigaitytė- 
Novickienė, p. Lozoraitis. Šie 
žmonės? ir sudarė pirmąją „Paspirties 
dr-jos” tarybą ir padėjo pagrindus 
centralinei skautų organizacijai 
Lietuvoje. D-ras Alekna buvo 
išrinktas dr-jos tarybos pirmininku ir 
pagal įstatus ėjo skautų šefo pareigas. 
Dr-jos įstatai buvo užregistruoti pas 
apskr. viršininką 1919.V1.27 d.

1919 metai mūsų valstybės 
gyvenime buvo labai intensyvūs: 
nebaigtos nepriklausomybės kovos 
šaukė į frontą jaunuosius skSutų 
veikėjus, o vyresnieji buvo įsitraukę j 
valstybės kūrimo darbą. Todėl pir
maisiais skautų gyvavimo metais 
rėmėjų dr-jos darbas negalėjo būti 
toks ryškus. Tačiau dr. Alekna sekė 
skautų pirmuosius žingsnius ir 
nuolat duodavo patarimų bei 
nurodymų, kaip kur prieiti ir 
pasielgti. Neužmirštamą d-ro 
Aleknos rūpinimąsi skautais parodo 
jo dosnumas ir nuolatinė materialė 
parama, kuri keikvienai, ypač 
besikuriančiai, organizacijai ypač 
svarbi.

Negaliu praleisti nepaminėjęs tos 
neįkainojamos moralinės paramos, 
kurios esu iš d-ro Aleknos patyręs per 
visą mūsų bendradarbiavimo laiką, o 
ypač pirmais mano skautiškos 
veiklos metais Kaune, kol dar 
nemokėjau lietuviškai ir kol 
tiesioginis darbas su lietuviais 
skautais man buvo neprieinamas. 
Daktaro Aleknos sugebėjimas 
suprasti kitą žmogų ir mokėjimas 
paskatinti, nuraminti nusivylus ir 
patraukti į pozityvų darbą padėjo 
man tada surasti kelią į Lietuvos 
jaunimo širdis ir iš viso yra pavyzdys, 
kuriuo sekdami lengvai galėtų atrasti 
bendrą kalbą ir įvairių įsitikinimų 

žmonės; juo sekdami galėtume prie 
savęs patraukti ir tuos, kuriems 
likimas lėmė net savo gimtąją kalbą 
pamiršti. Jeigu mūsų tautiečiai, kurie 
susidūria su Klaipėdos 
lietuvininkais, turėtų daugiau tos dr. 
Aleknos dvasios, tikiu, ir mūsų 
santykiai su jais greičiau liktų 
glaudesni.

įsikūrus rėmėjų dr-jai, 
organizacijos darbas įėjo į normalią 
vagą ir ėmė vis plisti lygiagrečiai su 
augančia organizacija. Pirmąją 
paspirties dr-jos tarybą sudarė: d-ras 
Alekna, kun. Morkelis, p. 
Novickienė, p. Lozoraitis ir V. 
šenbergas. Ši taryba pavedė Kauno 
tunto štabui laikinai eiti vyr. skautų 
štabo pareigas, išleido dvi 
skautininko p. Jurgelevičiaus 
paruoštas knygutes: „Pirmieji skauto 
žingsneliai”, ’’Piliečių auklėjimo 
mokykla — skautybė”. Leido sktn. 
K. Jurgelevičiaus redaguojamą 
laikraštį „Skautas” ir 1922 m, 
birželio mėn. sušaukė pirmąjį skautų 
darbuotojų suvažiavimą.

Svarbiausias šios tarybos rūpestis 
buvo surasti lėšų vis didėjantiems 
skautų reikalams. Negausių rėmėjų 
nario mokesčio, toli gražu, neužteko. 
D-ras Alekna, dalyvaudamas tuo 
metu įvairiose kreditą organizaci
jose, paveikdavo jas, kad paremtų 
skautus didesnėmis sumomis. 
Daugiausia aukojo prekybos ir 
pramonės bankas, kurio valdybos 
pirmininku buvo pats dr. Alekna, 
ūkio bankas, kooperacijos bankas, 
raudonasis kryžius, atskiri rėmėjų dr- 
jos nariai ir pats d-ras Alekna savo 
dosnumu yra ne kartą vadavęs vyr. 
skautų štabą iš finansinių sunkumų.

1923 m. kovo 22 d. buvo vėL 
renkama paspirties dr-jos taryba, į 
kurią įėjo: d-ras Alekna, p. 
Novickienė, kun. Morkelis, Itn. 
Šenbergas, Itn. Valušis; kandidatais 
liko: p. K. Dineika, p. Kaman
tauskas, Itn. p. Jurgelevičius. J 
revizijos komisiją įėjo: a.a. Itn, 
Darius, ponia Raupienė, p. Vaitkus; 
(kandidatais liko: p-lė Kudirkaitė-

PERKELTA į 20 pusi.
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ADOMAS VARNAS
gimė 1879 m., mirė 1979 m. Taigi 
sulaukęs 100 metų. Per savo ilgą 
gyvenimą Adomas Varnas 
nepaprastai daug nuveikė 
Lietuvos dailės srityje. Jis buvo ne 
tik tapytojas, bet taip pat daug 
dirbo iliustracijoje ir net šarže. 
Sukūrė nemažai gamtos vaizdų ir 
taip pat istorinių paveikslų, kurių 
’’Mindaugo karūnavimas” nutapė 
Chicagoje. Taip pat jis sudarė 
didžiuli kryžių ir koplytėlių 
fotografinj rinkini. Buvo vienas iš 
pirmųjų dailininkų atkreipusių 
dėmesj i lietuvių liaudies meną.

Šaržas

Mindaugo karūnavimas
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Autoportretas su žmona
Šaržas
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Gintarėlė— Koks gražumas ryto! 
Vėjas liovės pūtęs. 
Eisiu pasidžiaugti 
Spinduliais saulutės.

Motina — (duodama Gintarėlei 
balta^bliuskelę) Apsivilk, dukrele,

Štai drobinę naują .. .
Gintarėlė —

(ima iš Motinos bliuskelį) 
IŠ jūros parnešiu 
Gintarėliu saują ...

Skaitytoja — Supasi bangelės 
Jūros gilumoj; 
Spinduliai vilioja, 
Mirga Tolumoj. 
Irstai neregėtai 
Gintaras puikus!(pasirodo 

gintaro banga su geltonu gabalu gintaro) 
Lyg būtų padėtas 
Ant Žalsvos bangos ...

Gintarėlė — Šoksiu ir pagausiu. 
Tuojau mano bus! 
Gintarą auksinį 
Nešiu į namus.

(siekia gintam. Paima. Šoka su bangomis) 
Skaitytoja — Kai tik ji pačiupo 

Auksą į rankas, 
Traukt gilyn į jūra 
Lyg pradėjo kas.

(atsiranda, kyla didelės bangos, pradeda sukti)

I - mas VEIKSMAS

Jūra; Ant pat kranto žvejo trobelė apaugusi žalumynais. Prie trobelės sėdi 
žvejienė ir verpia. Žvejys taiso tinklus. Gintarėlė siuvinėja arba audžia juostg.

Skaitytoja —

Ant Baltijos'k ranto 
Mus’ marių plačių, 
Žolynuos paskendus 
Trobelė žvejų. 
Gyveno čia žvejas 
Su savo žmona; 
Sunkius tinklus traukė 
Kai aušo diena.
Senoji žvejienė 
Audė drobeles, 
Pynė tulpių raštą, 
Krovė skryneles.

Užaugo penki sūnūs 
Tvirti ąžuolai, 
Bet trys jaunesnieji 
Išėjo karan.
9 du vyresnieji 
Žvejojo kartu;
Jūroj audraįsiauciant 
Pražuvo abu ...
Veltui laukė žvejas 
Grįžtančių sūnų, 
Veltui verkė močia 
Prie baltų beržų. ... 
Liko tik seselė 
Brolelių penkių, 
Lyg lakštingalėlė 
Nemuno krantų.

los plaukai geltoni 
Švietė ant pečių. 
Sklido dainos aidas 
Pajūriu plačiu. 
Rūtų vainikėlis 
Puošė galvą jos; 
Marškinėliai drobės 
Išausti pačios.
Taip be rūpestėlių 
Užaugo viena, 
Tėvelių paguoda 
Dukrelė jauna. 
Saulei patekėjus 
Jūroj maudės vis, 
Baltą veidą prausė 
Taškės kaip žuvis.

Rodės lyg verpetas
Suko ją gilyn; 
Ir banga užliejus 
Nubloškė tolyn.

(girdisi jūros šniokštimas)
Šniokštė ir kvatojos 
Jūra nerami;
Rodos, kad atjoja 
Slibinai pikti

(Gintarėlės gaiva pasirodo ir dingsta Bangose) 
Ųžė stiprus vėjai 
Šaukdami vardu ...
Laumės užliūliavo 
Ją saldžiu miegu ...

(didžiosios Bangos ir Gintarėlė nežymiai 
dingsta. Mažos Bangos pamažu nutyla) 

(Žvejai prie trobelės žvalgosi, žiūri į jurg) 
Ilgai laukė tėvas 
Motina sena 
Iš jūros negrįžta 
Mylima dukra.
Motinėlė bėgo 
Pajūrio krantu ...

(Motina eina pagal jūrg)
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Motina — Mano, Gintarėle. 
Atsiliepk, kur tu! ? 
Gintarėle, (aidas kartoja) 

Gintarėle ...
(abu seneliai verkia)

II - tras VEIKSMAS
jūros dugnas. Gintaro pilis. Vartai, kuriuos saugo du liūtai. Tarpe Hutų sargyboje 
stovi kardo žuvis. Žuvytė pamažu, apsiŽvaigydama plaukia prie rūmų. Scenos 
fone matosi sostas, kuriame sėdi Karaliūnas su Gintarėle.

Skaitytoja — Verkė du seneliai 
Dienas ir naktis. 
Jų balsį išgirdo 
Auksinė žuvis.

(matosi atplaukia Žuvytė Lydima Bangu) 

Pagailo žuvytei 
Tėveliu senų, 
Priplaukus prašneko 
Ji žmogaus balsu;

Auksinė
Žuvis — -Neverkit, seneliai, 

Dukrelės jaunos. 
Ji gyvena jūroj 
Gintaro namuos.
Sakykit, ką norit! 
Patarnaut galiu 
Parnešiu jums turtų 
Iš jūrų giliu . ..

Gintarų ir perlų 
Iš pačių gelmių 
Širdžiai nuraminti 
AŠ atnešt galiu . ..

Tėvas— Mes nenorim turtu, 
Perlų, gintarų, 
Tik mūsų dukrele 
Sugražink namo.

Motina — Nėr’ nameliuos laimės, 
Juoko nei dainos;
Juodas mums pasaulis 
Verksime be jos .. .

Skaitytoja — Auksinei žuvelei 
Darėsi graudu.
„Gerai” — jięrps pasakius 
Dingo tarp bangų ....

(Bangos pamažu šoka su Žuvyte. 
Seneliai ant kranto verkia)

UŽDANGA

Skaitytoja — Toli, toli plaukė, 
Leidos į gelmes. 
Jūros dugne matė 
Nuostabias gėles. 
Pagaliau žuvytė 
Pamatė toli 
Žėri, kaip auksinė, 
Gintaro pilis. 
Jau visai netoli 
Bokštas išdidus 
Du gintaro liūtai 
Saugoja vartus. 
Baisus astunkojis 
Sukinėjas vis, 
Sargyboje stovi 
Ten kardo Žuvis.
Priplaukusi sako:

Auksine
Žuvis — Iš toli esu.

Jūros karaliūnui 
Kardo Atnešiau žinių ....

Žuvis — Plaukei labai toli,
Reikalas svarbus! 
Gali eit j pilį 
Atkelsiu vartus.

(Kardo Žuvis duoda Ženklg plaukti)

(A. Žuvytė plaukia ir žvalgosi) 
Skaitytoja — Koks gražumas sodo 

Apsakyt sunku: 
Gintaras lašeliais 
Laša nuo Šakų ... 
Perlais ir koralais 
Išgrįsti takai. 
Deimanto žvaigždutės 
Šviečia vakarais.
Ledinės kolonos 
Lyg dangaus skliaustai 
Putom vainikuotos 
Stiepiasi aukštai . . . 
Gale rūmų tako 
Gintarinis sostas 
Vaivos daugiaspalviais 
Spinduliais apjuostas. 
Šilku klotam soste 
Karalaitis sėdi, 
Apkabinęs laiko 
Liūdną Gintarėle. 
Priplaukus žuvytė

Auksinė Prašneko balsu: 
Žuvis — Atnešiau nuo kranto 

Jums svarbių žinių.

Karalaitis— Ką mums pasakysi? 
Kokias gi žinias? 
Kad drąsiai keliauji

Auksinė į P^ias gelmes.
Žuvis — Verkia senas tėvas, 

Mama Gintarėlės, 
Liūdi senos pušys 
Ir daržely gėlės ...

Skaitytoja — Gintarė klauso, 
Byra ašarėlės ... 
Jai labai pagailo 
Tėvo, motinėlės.

Gintarėle— O gelmių Karaliau, 
O, valdove mūs, 
Leiski paviešėti 
I tėvu namus.
Ilgu be tėvelių, 
Be žalių pušų .. .

Leiski pabuvoti 
Prie gimtų krantų.

Skaitytoja — jai nieko neatsakė 
Karalius išdidus, 

-Tik išmetė Žuvytę 
I vandenis tamsius.

Karalaitis — SugriŠi ar pražūsi
Nebus gerų žinių: 
Nebesugrįž dukrelė 
iš tamsių gelmių.

(moja viena ranka is vieno k raf to, 
kita ranka iš kito ...)

Šauksiu aš smarkius vėjus 
Iš keturių kraštų.
Jau krantas pasiilgo 
Putojančių žirgų . . .

UŽDANGA
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Ill - čias VEIKSMAS
Vėl žvejo trobelė, kaip ir I -me veiksme)

Spausdinta ne vien su atsikiausimais bet ir raginant vaidinimo gaivoms — 
Bostono „Vyties" Vilkiukų Dr-vės jėgomis, 1985 m. „Kaziuko Mugei".

Skaitytoja - Šėlo baisus vėjas 
Ir bangų kalnai . . . 
Prie kranto iškilo 
Baltkarčiai žirgai.

(didelės Rangos kyla ir tarp jų 
pasirodo Gintarėlė su Karaliūnu. 
Jie matosi tik iki pusės)

Ant didžiausio žirgo 
Karaliūnas sėdi. 
Ranka apkabinęs 
Laiko Gintarėlė.
Ant palaidų plaukų 
Karūna kaip auksas; 
BaTto šydo rūbas 
Ne žemėje austas.
Ant kranto žiūrėjo 
Nustebę senukai, 
O ju dukružėle 
iš tolo sušuko:

Gintarėlė — Sudiev’, motinėle, 
Tėveli brangus, 
Nieka’d nesugrisiu 
| jūsų namus.

Tėvas —
(nusiima savo juostą ir meta Gintarėlei) 

Dukrele, štai juosta 
Išausta mamos . ..
Teprimins tau meilę 
Žemės tolimos . . .

Karalaitis— Mums nereikia kraičių 
Žemėje sudėtų . .. 
Pilni mano rūmai 
Turtų, neregėtu.. 
Žirgai, baltakarčiai, 
Grįžtam j gelmes! 
Undinės skubėkit 
Ruošti vestuves.

(Žirgai, Karaliūnas su Gintarėlė 
dingsta Bangose, jūra pamažu nutyla)

Skaitytoja — Vėliai liovės pūtę, 
Vėl tyku, ramu. 
Saulės spindulėliai 
Šoka ant bangų .. .

(abu seneliai, susikibę rankomis^ stovi ant 
kranto, žiūri j jūrų ir šluostosi asaras)

Tik seneliai liūdės 
Laukdami vakarais ... 
Bangos krantą barstys 
Gintarais, gintarais .. .

UŽDANGA

Vaidinimą sueiliavo, vaidintojus treneravo, 
atliko choreografiją ir t.t....

sesė Stefa, sesė Lina ir sesė Judita.

Muzika : Tomas Zikas

Vaidina:

ŽVEJYS - TĖVAS
Viktoras Zikas

ŽVEJIENĖ-MOTINA
Aida Janulaitytė

GINTARĖLĖ-DUKTĖ
Aiysa Snipaitė

AUKSINĖ ŽUVYTĖ
Dainora Kupčinskaitė

JŪROS KARALIUS
Dainius Banaitis

KARDO ŽUVYS
Laisvyda Janulaitytė
Rima Zikaitė

JŪROS ŽIRGAI
Daiva Kiliuly tė
Gidą Zikaitė

BANGOS
Dailė Aukštikalnytė
Daina Budreckytė
Megutė Huston
Žara Janulaitytė
Lina Manomaitytė 
Daina Senutaitė 
Audra Senutaitė

SKAITYTOJA
Naida Snipaitė

ATKELTA iš 3 pusi.

3. VISUOMENINIS 
VYSTYMASIS: apžvalgos, ko 
visuomenei/ bendruomenei 
reikalinga; raštingumo ir suaugusių 
švietimo vajai; bendruomeninių cen
trų/ įstaigų vystymas; švietimo bei 
lavinimo programos ir centrai; gam
tosaugos projektai; sveikatingumo 
ugdymas — asmeninė higiena, 
maistingumas, mankšta, narkotikai, 
rūkymas, alkoholis.

4. ŠVIETIMO BEI LAVINIMO 
UGDYMAS: žaidimai apie gam
tosaugą; stovyklos su kitų 
tautų/ vietovių skautais/ skautėmis; 
susirašinėti su skautais/ ėmis kitur ar 
siųsti magnetines juosteles; infor
macija per pokalbius, filmutes, 
parodas; ugdyti jaunimo ir 
visuomenės supratimą apie savo 
aplinką.

5. TARPTAUTINĖ VEIKLA: 
teikti žinių apie savo veiklą Jaunimo 
metais; aplankyti kitas vietas; 
programas ir projektus kartu vystyti; 
mišrūs užsiėmimai (skautai ir 
skautės).

6. BENDRAI SU KITOMIS 
ORGANIZACIJOMIS: su univer
sitetais ir tyrimo centrais tirti 
jaunimo būklę; įvertinti mokyklinio 
švietimo naudą jaunuolį gyvenimui 
ruošti; skautybės įnašas į švietimą ir 
kaip skautybė papildo mokyklinį 
švietimą; įvairios jaunimo konferen
cijos ir tarptautiniai įvykiai; bendros 
ir mišrios parodoj bendri ir mišrūs 
posėdžiai, susirin) imai, diskusijos 
apie vystymąsi.

Pastaba: Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Lietuvos vyčių 
organizacija 1985 metus paskelbė 
’ 'tuviškojo jaunimo matais.
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ASMENYBĖS IR 
VIENETO „VEIDAS”

Kiekvienas grupės narys turi savo 
veidą ir savo „veidą” — asmenybę. 
Kadangi norime būrelyje, skiltyje, 
vienete ar kitoje grupėje draugauti, 
bendradarbiauti, stengiamės gerbti 
kiekvieno žmogaus būdą. Kokių 
žmonių yra kiekvienoje grupėje? 
Pažvelkime į kelias rūšis žmonių. 
Suprantama, kad čia tik bendros 
apibraižos!

UŽSISPYRĖLIS visuomet nori 
viskam uždėti savo pažiūras ir pagal 
savo nuomonę viską rikiuoti. 
Nusimano apie viską ir savo 
pasisakymus nuolat kartoja. 
Nežiūrint grupės nutarimo, vis vien 
savo daro ir savaip elgiasi. Naudinga 
būtų išmokti kitų nuomones gerbti ir 
ugdyti demokratišką pasaulėžiūrą.

NEPATENKINTASIS stengiasi 
visuomet viską apgailėti, skųstis. 
Neįstengia nieko pats grupės veiklai 
ar gyvenimui padėti. Jam atrodo, 
kad viską būtų galima kitaip 
padaryti. Jam būtų naudingi op
timizmo vaistai — suprasti, kiek 
kliūčių jau buvo nugalėtų. Jeigu 
nepasitaiso, grupė nekreipia perdaug 
dėmesio j neigiamas jo pastabas.

BAILIOJI nedrąsi, nekalba, nori 
būti šalia. Priima kitų nuomones ir 
sumanymus, su viskuo lengvai 
sutinka. Prieš tai, kai jai viskas 
nusibos, ji turėtų išmokti savo 
nuomones ir idėjas pareikšti.

V ADOV AS jau toks gimė. G rupė 
iš karto priima jo sumanymus. 
Tokiam tinka grupėje vadovauti. 
Kartais toks vadovas imasi būti tik 
grupės dalies vadovu ir priešintis 
bendrai tvarkai ar būrelio gyvenimui. 
Todėl jam svarbu atsiminti, kad 
vadovavimo dovana yra grupės 
labui, būrelio tarnybai, o ne grupelę 
skaldyti.

PASTABIOJI sako, kad niekas 
gerai neina, grupė jai netinka, trūksta 
draugiškumo, nes „draugės tik apie 
save galvoja”. Vis pastebi trūkumus 
veikloje ir sudaro neigiamo žmogaus 
įspūdį. Tokia mergaitė gali būti savo 
išsivystymo laipsnyje, kuriame reikia 
išsireikštą, bet jai sunku peržvelgti 
savo elgesį ir pamatyti, kas gražu ir 
teigiama.

PLŪDURIUOJANTYSIS 
visuomet seka vėliausią madą ir 
gyvena pagal ką kiti jam sako, kabina 
kitus žmones. Nesutaiko savo 
įsipareigojimų, bet jam įdomūs 
įvairūs klausimai ir yra gan 
protingas. Kol jo energija neišseko 
jam būtų smagu rimčiau su kitais 
elgtis ir įsijungti į grupės užtemimą, 
kuris padeda pagalbos reikalingiem-' 
ar kitiems žmonėms'.

RAMUSIS visuomet malonus ir 
romus, nedaug ką sako. Visada 
sueigose ir įvykiuose būna, bet nėra 
dar su kitais susirišęs. Kartais kiti 
grupės nariai iš tokio ramaus 
žmogaus juokiasi, todėl svarbu jį 
gerbti.

1
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PASLAPTINGASIS gali 
atrodyti lyg svetimas. Niekas nežino, 
ką jis galvoja. Dažnai sutinka tik su 
mažumos nuomone. Mėgsta kitiems 
nesmagius dalykus pasakyti ir nori 
kiekvieną smulkų klausimą j ginčą 
paversti. Jam padėtų bręsti ir kitaip 
elgtis, kai kiti grupės nariai būna 
draugiški, maloniai apie jį kalba ir su 
juo laiką praleidžia.

ŠNEKUTIS mielai kalba apie 
viską ir betką, nors ir nežino apie tai 
ir nenusimano. Susirinkimuose vis 
nuklysta nuo temos. Turbūt jaučia, 
kad perdaug šneka, bet jam malonu 
išsireikšti. Jam svarbu priminti (ar 
prisiminti), apie ką kalbama ir (kaip 
mums visiems) pagalvoti apie savo 
elgesį grupėje.

BIČIULIS labai draugiškas, 
mielai kiekvienam padeda, prisideda 
ir siūlo. Grupėje visada atneša 
naudos. Suartina žmones ir į 
gyvenimą teigiamai žiūri. Tokiu 
žmogumi galima pasitikėti. Dabar 
jam reikalinga savo malonų būdą 
kreiptių artimo tarnybą ir atsiverti 
kitiems.

MALONIOJI apie daug ką 
nusimano ir visada randa 
sunkumuose išeitį. Nevisada sueigose 
ar susirinkimuose dalyvauja, bet 
atėjusi suteikia smagią nuotaiką. Su 
ja kitos mėgsta dirbti. Jeigu kitos 
labiau su ja susidraugautų, ateitų į 
visus įvykius ir dar daugiau prie 
būrelio gyvenimo prisidėtų.

JUOKDARYS visada ranka ką 
linksmo ir visada turi tinkamą 
pastabą. Lauže ar scenoje visus 
mielai prajuokina. Kai sueigoje ar 
posėdyje įtampa, moka ją atleisti, 
nors kartais jo linksmos pastabos gali 
grupę iš vėžių išstumti. Pamažu 
išmoks, kad linksmumo dovana 
grupei naudingiausia, kai su saiku 
vartojama, o ne tik kada užeina 
kalbėti.

gal truputį nedrąsus. Jam patinka 
grupėje gyventi ir dirbti. Nemėgsta 
rankomis dirbti ir jam gėda prie 
žmonių šluoti, valyti, rinkti pop
ierėlius. Pamažu jis taps grupėje labai 
vertinga jėga.

Skiltyje, draugovėje, stovykloje, 
mokykloje — visur įdomu, kai 
žmonės skirtingi. Mes galime geriau 
su kitais sugyventi ir kartu žaisti, 
veikti, užsiiminėti, kai

1. Stengiamės suprasti, kaip kitas 
žmogus galvoja, jo išklausydami.

2. Kalbame tokiais žodžiais, 
kuriuos kiti supranta.

3. Jei nesuprantame, ką kiti sako, .1 
pasiklausti ką reiškia

4. Stengiamės aiškiai kalbėti, 
išsireikšti.

5. Aiškiai pasakome savo 
jausmus ir stengiamės suprasti, ką 
kiti jaučia (ne tik pačius kalbamus 
žodžius).

6. Rūpestingai klausytis kitų ir 
neužsiimti kitu darbeliu, kol žmonės 
kalba.

7. Galvoti apie kitus, ne tiek apie 
save, ir kitų žodžiuose nejieškoti 
kliūčių ar trūkumų.

8. Kalbėti ir klausytis su saiku: 
neperdaug kalbėti, neperilgai 
klausytis.

RŪPESTINGASIS atkreipia 
dėmesį į kiekvieną smulkmeną, 
nestebi nereikšmingas kliūtis ar 
reikalėlius, kurie jam labai rūpi. 
Labai tiksliai atlieka uždavinį. Kai 
kiti savo darbus baigia, jis būtinai 
turi pataisyti, pertvarkyti, dar 
nudailinti. Jeigu galėtų nugalėti 
smulkmeniškumą, būtų dar grupei 
naudingesnis.

AUKSINIS yra grupės min- 
tytojas, vaikščiojanti enciklopedija, 
atsimena datas ir įvykius, bėdoje 
visada pagalbus. Neperdaug kalba,
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Štai keletą žaidimų, darbelių ir 
kitų užsiėmimų jauniausiems — 
vilkiukams ir paukštytėms.

1. RUTULIUKAS. Vilkiukas 
prie kambario sienos viena ranka 
laiko kortų (ar kitą kietesnį popie
riaus gabalą), o kita uždeda stiklinį, 
metalinį ar kitokį rutuliuką. Viena 
ranka laikydamas kraštu į sieną 
atremtą kortą, stengiasi kortą (su 
rutuliuku virš jos) stumti palei sieną 
iki kito kampo. Nukritus rutuliukui, 
grįžta į pradžios vietą. (Čia ne 
lenktynės, o proga kiekvienam kuo 
geriau žaisti).

2. KELIAUJANTIS PIEŠTU
KAS. Dvi poros žaidėjų, sustojusių 
prie stalo kampų. Stalas arba 
lengvai nuvalomas arba apdengta 
popierių. Kiekviena pora turi vaš
kinį spalvotą pieštuką ir gumelę, 
kuria vienas kitam „šaudo” pieštu
ką taip, kad nenukristų nuo stalo. 
Lygiai viduryje stalo stovi trečias 
vaško pieštukas, kurio negalima 
nuversti. Pirma „šaudo” viena pora, 
tada kita pamainomis.

3. AKLOJI ŽIRAFA. Dvi 
žaidėjos užrištomis akimis. Kiekvie
na turi popieriaus lapą ir spalvotą 
pieštuką. Žaidėjos turi nupiešti 
žirafą (ar kitą gyvį), neužmiršdamos 
pabaigai pažymėti akį. Pieštuko 
nuo popieriaus atitraukti negalima. 
Visoms žaidėjoms pabaigus, vyksta 
modernaus meno paroda.

4. PUPŲ KAROLIAI. Stalo 
viduryje krūva (didesnių) pupų. 
Kiekvienas vilkiukas turi 1 m ilgio 
siūlą. Kol žaidimo vedėjas skaičiuo
ja iki 100, kiekvienas bando kiek 
gali daugiau pupų kilpele prie savo 
siūlo pririšti' — pagaminti kuo 
ilgesnius karolius.

5. RAIDŽIŲ JIEŠKINYS. Va
dovė iššaukia raidę. Visos paukšty
tės kambaryje ar lauko plote jieško 
daikto, kurio pavadinimas ta raide 
prasideda. Kai trys žaidėjo suranda 
kokį daiktą, iššaukti kitą raidę. 
Nustatyti, per kiek laiko reikia 
daiktą surasti ir atnešti.

6. KAMUOLIUKAS IR BUTE
LIS. 2 ar 3 m skersmens rate stovi 
butelis, ant kurio uždėtas kamuoliu
kas. Žaidėjai bando tokiu pat 
kamuoliuku numušti padėtįją ant 
butelio, butelio nenuversdami.

7. KEISTA SPAUSTUVĖ. 10 m 
skersmens rate vadovė padeda 6 ar 
7 kaladėles ar mažas dėžutes, ant 
kurių užrašytos (ar priklijuotos) 
raidės, sudarančios kokį nors žodį 
(krašto vardą, gėlės, gyvio, Lietuvos 
miesto). Raidės išskirstytos. Spaus
tuvės sargė turi neleisti žaidėjoms 
prieiti — jei ką paliečia, paliestoji 
turi nueiti 50 m nuo žaidimo rato 
prieš sugrįždama. Pirma, sudėjusi 
žodį iš visų dėžučių, laimi du tašku. 
Raidės išskirstytos labiau į rato 
vidurį. Gaudyti galima tik rate.

8. TRIJŲ KERĖPLA. Trys 
vilkiukai ratu susiima rankomis. 
Ant žemės — trys pagaliai, sudėti 
kaip kerėpla (vienas į kitą atremti). 
Davus ženklą, nepaleisdami rankų, 
žaidėjai bando taip vienas kitą 
traukti ar stumti, kad kitas žaidėjas 
kerėplą nuverstų.

9. SKAIČIAVIMO „MAŠI
NOS”. Žaidėjai ratu, savo tarpe 
meta sviedinį, atsimindami, kiek 
kartų kiekvienas pagavo. Vilkiukas, 
numetęs sviedinį kitam penktą kartą 
(penktą kartą sviedinį pagaunanči
am), iškrenta iš žaidimo. Galima 
siūlyti vilkiukams koja tiek kartų 
subelsti, kiek kartų jau sviedinį 
pagavo. Skaičių galima pritaikyti 
žaidėjų skaičiui ir amžiui.

10. RIEDANČIOS LĖKŠTĖS. 
Žaidėjai tupi ratu, vadovas išridena 
metalinę lėkštę (ar medžioripką). 
Iššaukia vieno žaidėjo vardą, o šis 
turi lėkštę pagauti prieš jai nustojus 
riedėti. Dešimt kartų pagavęs laimi.

11. PRAŽUVĘ BATAI. Rato 
viduryje sudėti kairieji batai. Davus 
ženklą, visos žaidėjos iš už rato
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viena koja šokinėja j rato vidurį, 
atsiima savo batą ir grįžta už rato 
ribos kairiojo bato užsidėti. Iškren
ta abi kojas ant žemės padėjusios.

12. ŠIMTAKOJIS. Sustojama 
žąsele. Kiekviena komanda atsisėda, 
sukelia kojas ant priešais esančio 
pečių, ir visi eina rankomis (išskyrus 
paskutinįjį žaidėją). Jeigu šimtakojis 
nutrūksta, visi sustoja, kol vėl susi
kabina.

13. SVIEDINIŲ LAUKAS. 
Žaidimo aikštelė padalinama į dvi 
dalis. Kiekviena komanda turi 
kapitoną ir gairelę. Kiekvienas 
žaidėjas gauna kamuoliuką. Davus 
ženklą, visi meta savo kamuoliukus 
į iriešingą kiemą, mėta ir iš anos 
komandos atskridusius (nereikia į 
žaidėjus taikyti!). Negalima iš ribų 
išeiti ar vietoje stovėti. Po 2-3 min. 
ženklas staiga sustoti. Vadovas 
suskaičiuoja kamuoliukus kiemuose 
— mažiausia ’kamuolių turintis 
laimi tą žaidimo dalį.

14. BULVINIS EŽYS. Iš anksto 
palei takelį ar žaidimo aikštelėje (ar 
kambaryje) pabarstoma dantų kra
pštuku. Kiekvienas vilkiukų ar 
paukštyčių būrelis turi bulvę. Arba 
per tam tikrą laiką arba tam tikra 
laikotarpį kiekvienas būrelis stengi
asi kiek gali daugiau krapštukų į 
bulvę įkišti, kad atrodytų kaip ežys.

15. SPAUSDINTAS GĖLY
NAS. Iš gėlių augintojų katalogų ar 
kitų žurnalų iškarpomos gėlės ar 
žiedai, surūšiuojamos pagal dydį ir 
kt. Ant sienos (stalui dengti ar kitas 
ilgas popieris) papiešiamas fonas. 
Paukštytės priklijuoja gėles, žiedus, 
dekoratyvinius augalus ten, kur 
tinka. Ir staiga — gėlynas kamba- 
ryįe ar salėje.

16. KILNOJAMAS BŪKLAS. 
Kur nėra būklo ar negalima daug 
baldų kilnoti, vilkiukai ar paukšty
tės turi po dėžę būreliui. Dėžėje 
virvutės su skautiškais piešinėliais, 
ženkliukais ar kitais papuošimais. 
Skalbiniams kabinti žiogeliais vir

tuves pritaisyti prie užuolaidų, ar 
baldų, ar prieš luotkočių, įmautų į 
„koją”, taip kad aplinka tuoj 
pasidaro linksma ir skautiška. Taip 
būreliai gali savo „kampus”, savą 
vietą turėti darbeliams, žaidimams, 
pokalbiams.

17. AKMENUKAI. Nereikia 
vilkiukų ar paukštyčių paversti į 
geologus ar archeologus, bet žaisda
mi Kimo ar panašų žaidimą, gali 
išmokti akmenų, uolėnų pavadini
mus — tų, kuriuos dažniausia 
stovykloje, parkelyje ar kieme mato, 
pvz. granitas, kalkakmenis, kreida, 
anglis, plyta, titnagas, molio skalū
nas, žūrutis. Kas iš vyresnių gali 
pamokyti (tik nenuobodžiai!).

18. LENKTYNIŲ GAUDY
NĖS. Lengvosios atletikos lauke ar 
rate, užbrėžtame kas 1 m žiedais 
vilkiukai bėga (replioja; šoka viena 
koja; eina su knyga ant galvos; eina 
su knyga ant galvos ir kamuoliuku 
ar kaladėle tarp kelių), pradėdami 
lauko rate. Kai paliečia priekyje 
esantį žaidėją, šis pereina į vidurio 
pusę, į gretimą lanką ar bėgimo 
taką. Po kiek laiko, dauguma bus 
rate arčiau vidurio, o laimėtojai — 
takuose toliau nuo vidurio.

19. ŠVYTURIO MAZGAI. 
Žaidėjų būrelis kampe. Priešingame 
kampe dėžė su tiek virvių, kiek 
komandoje (būrelyje) žaidėjų. Užge
sinamos šviesos, negalima kalbėti ar 
triukšmauti. Vadovas laiks nuo 
laiko 'pašviečia žibintu sekundę. 
Tikslas: vienam likus kampe, kiti 
eina prie savo dėžės, pasiima virvės 
gabalą, parsineša prie savo likusio 
žaidėjo, pririša savo virvės gabalą. 
Po kiek laiko uždegamos šviesos, 
patikrinami mazgai. Galima žaisti, 
kad apšviestasis iškrenta arba turi 
sugrįžti į savo būrelio kampą prieš 
vėl išeidamas. Taip pat prakalbėję 
iškrenta ar sugrįžta į kampą.

20. NOSIŲ FUTBOLAS. Kie
mo ar patalpos priešingose pusėse 
vartai, į kuriuos reikia nosimi teniso 
sviedinį nustumti. Tik vartininkas 

gali sviedimus ranka paliesti, nuo 
vartų nuridenti. Vis pridėti daugiau 
sviedinių, kol kamuoliukų pusė tiek, 
kiek žaidėjų.

21. LIŪTŲ UODEGOS. Du 
kiemai. Viename visi liūtai, kurie už 
diržo turi ilgą skudurą, kaspiną (ar 
kaklaraištį, jei nebijo suglamžyti). 
Davus ženklą, liūtai bėga per antrą 
lauką, o vienas medžiotojas bando 
kiek gali „uodegų” išrauti. Šie 
tampa medžiotojais, kai likusieji 
liūtai, davus ženklą, bėga atgal.

22. ŽAISLŲ MAIŠAS. Visi 
sėdi, kiekvienas pavadintas žaislu 
(traukinėlis, meškiukas, meškerė, 
saldainiai). „Kalėdų senis” eina ratu 
pro kėdes sakydamas, „Ir Kalėdų 
senelis į maišą įdėjo (žaislą)”. Taip 
iššaukia vis daugiau žaislų, kol visi 
žaidėjai (iššaukus jų vardą) eina 
žąsele už „Kalėdų senio”. „Ir tada 
maišas pratrūko”, sako senis, o visi 
bando sugrįžti prie kėdžių ir atsisės
ti. Likęs be kėdės tampa „Kalėdų 
seneliu”.

23. MILŽINO ŽINGSNIAI. 
Kiekvienas būrelis turi dvi dideles iš 
kieto popieriaus išpjautas pėdas. Po 
vieną iš eilės pereina per aikštę ar 
kambarį, dėdami kojas tik ant 
„pėdų” (ant vienos stovi, kitą 
priekin perkelia). Nuėję į kitą pusę, 
grįžta ir „pėdas” paduoda kitam 
žaidėjui, kol visi pereina plotą.

24. PUPŲ DĖDĖ. Žaidėjos po 
dvi. Kiekviena turi saujoje pupų. 
Pirma klausia antrosios, ar lyginis 
ar nelyginis skaičius. Jei atspėja, 
gauna pupą; jei neatspėja, turi 
atiduoti pupą. Žaidžia, kol viena 
turi visas pupas (dalį pupų galima 
už nugaros antroje rankoje laikyti).

25. NIŪNIUOTOJŲ VARŽY
BOS. Po du. Vienas kitam niūniuo
ja. Pirmas pradėjęs kvėpuoti (ar 
juoktis, bet negalima ’kutenti), 
iškrenta, kol per eilę „niūniavimų” 
lieka tik vienas, ilgiausiai galintis 
nekvėpuodamas niūniuoti.
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GERIAU PASODINTI 
VIENĄ MEDELĮ . . .

JAV-se plačiai žinomas 
„Christopher” sąjūdis, be didelės 
organizacijos skleidžiąs 
krikščionišką mintį, savo šūkiu 
pasirinko posakį: „Geriau uždegti 
vieną žvakutę negu tamsą peikti”.

Spaudoje ir televizijoje ir per 
radiją girdime bei matome apie 
gamtos taršą pasaulyje: apie pavojų 
Amazonijos miške, apie rūgštųjį lietų 
rytinėje Šiaurės Amerikoje ir Eu
ropos žemyne. Tokių didelių 
sunkumų vilkiukas ar paukštytė 
nenugalės (bent dabar), ir suaugę 
nelabai daug įtakos turi.

Ar nebūtų smagu „pasodinti 
vieną medelį negu tik gamtos žalo
jimą smerkti”? J eigų prie mūsų namų 
yra vietos — pavasarį arba vėlai 
rudenį galime pasodinti medelį ar 
krūmą. Dar smagiau, jeigu medelis 
yra vaismedis arba jei pasodiname 
uogų krūmą. Jei gyvename bute, 
galime dar vieną gėlytę ar žalią vijoklį 
įsitaisyti. Arba žiūrėti, ar negalima 
kur nors apylinkėje su miesto 
valdybos pritarimu medelį pasodinti,

žolyną pataisyti, tuščią sklypą 
apželdinti. Kai kurie miestai (pvz. 
Chicaga) net teikia paramos 
piliečiams, norintiems apleistame 
sklype daržovių ir gėlių daržą įrengti.

Kaip plakate matome, Lietuvoje 
gegužės pirmoji diena buvo medelių 
sodinimo diena. 1923 m. sodinti 
simboliniai medeliai buvo pavadinti 
„Laisvės medžiai”. Vėliau kasmet 
paminėta kokia ypatinga sukaktis ar 
proga. 1937 m. medelius prie 
vieškelių, aikštėse, miesteliuose 
sodino 7000 mokinių, o dailininkai 

dalyvavo Medelių sodinimo dienų 
plakato konkurse.

Skautai ir skautės mėgsta gamtą, 
augalus sodinti ir prižiūrėti. Jie 
stengiasi išmokti, kaip medis auga, 
maitinasi, kokia nauda žmonėms ir 
gamtai ir gyvūnijai, kai aplink pilna 
žalumynų.

Jeigu nėra ur ar kaip medelio 
sodinti, galima jau esamus prižiūrėti, 
kad šaknys nebūtų nuplautos ir 
plikos, užlipdyti praskilusią žievę, 
nupjauti sausas šakas (kad medis 
galėtų gyti ir pats nesupūtų).
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Pastabos: putpelė

1. Lietuvos paukščiai pažymėti raide „L”.
2. Paukščiai surašyti pagal šeimas, kaip randami 

knygose.
3. Kabliuku atskirti paukščių vardai reiškia, kad tas 

pats paukštis ta kalba vadinamas įvairiais vardais, 
pvz. „žvyrė, baltasis tetervinas.”

4. Įstrižiniu brūkšneliu _ atskirti vardai reiškia, kad 
būdvardis naudojamas arba vienas arba kitas tam 
pačiam paukščiui aprašyti, pvz. „ilgauodegė, uode
guotoji žuvėdra” gali būti vadinama arba ilgauodegė 
žuvėdra arba uodeguotoji žuvėdra.

5. Skliausteliuose pavadinimas, pvz. „( naminis) žvirb
lis”, reiškia, kad kartais būdvardis pridedamas, 
kartais ne.

6. Kaip ir lietuviški pavadinimai, taip ir angliški 
nevienodi, pvz. bendrinė lietuvių kalba ir tarmiškai 
arba Anglijoje ir JA Valstybėse.

7. Lietuvoje yra apie 300 paukščių rūšių — tad nevisos 
surašytos, kai nesurasta angliškai atatikmens. Ir 
pasaulio .paukščiai nevisi surašyti, kai nerasta 
lietuviško žodžio.

8. Sąrašas sudarytas daugiausia pagal T. Ivanausko 
„Lietuvos paukščiai” ir „Pasaulio paukščiai”, todėl 
pirma parašytas lietuviškasis pavadinimas. Patikrinta 
pagal lotynišką pavadinijną.

STRUČIAI IR PANAŠŪS

kurapka L 
virbe, jerubė L 
kurtinys L 
fazanas
(paprastoji) putpelė 
Kalifornijos putpelė 
Kongo povas 
bankiva
Jokahamos višta 
medžioklinis fazanas 
deimantinis fazanas 
karališkasis fazanas. 
trumpauodegis faząnąs, 

tragapanas, satyras 
argusas 
povas 
naminė patarška 
kalakutas
Meksikos kalakutas 
bronzinis kalakutas 
hoacinas

GERVINIAI

(Pilkoji) gervė 
mažoji gervė

kivis
strutis
nandas
šalminis kazuaras.
ema

kiwi 
ostrich 
rhea 
cassowary 
emu

Kanados gervė
baltoji gervė

VIŠTINIAI

didžiakojis
kraksas
tetervinas L
poparza
žvyrė, baltasis tetervinas

brush turkey, megapode
curassow
black grouse
willow grouse, red grouse

L ptarmigan
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partridge 
hazel grouse 
capercaillie 
pheasant 
quail
California quil
Congo peacock 
red jungle fowl 
Yokohama 
pheasant
Lady Amherst pheasant 
Reeve pheasant

impeyan pheasant, monal 
Argus pheasant
peacock
guinea hen 
turkey
wild turkey
Eastern wild turkey
Hoatzin, stinking pheasant

common crane 
demoiselle crane
sandhill crane
Siberian white crąhe

žvairoji vištelė
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didžioji gervė whooping crane
karūnuotoji gervė African crowned crane
aramas limpkin, crying bird
laukys L coot
sultonvištė purple gallinule
nendrinė vištelė L moorhen, Florida gallinule
švygžda L spotted crake, Sora rail
plovinė vištelė L little crake
didžioji vištelė king rail
žvairioji vištelė Virginia rail
ilgasnapė vištelė L water rail
griežlė L corncrake
seriema cariama
sauliapaukštis sunbittern
didysis einis L great bustard
mažysis einis, strepetas little bustard
rytinė hubara houbara bustard

STIBINUOČIAI, KIRINIAI

žakana

vandeninis fazanas 
jūrų šarka L
paprastoji pempė, knyvė 
slanka L
dirvinis sėjikas L 
mornelis L
jūrinis kirlikas L 
akmenė L
upinis kirlikas L

mažoji kuolinga L 
didžioji kuolinga L 
(paprastasis) griciukas L 
laplandinis griciukas L 
perkūno oželis L

jacana, lotus bird, 
lilly-trotter

pheasant-tailed jacana 
oystercatcher

L lapwing 
woodcock 
golden plover 
dotterel 
ringed plover 
turnstone 
ildeer,

little ringed plover 
whimbrel 
cur’ w
black-tailed godwit 
bar-tailed godwit 
snipe

stulgys, dubeltas L 
oželis
oželis nykštukas L 
tulikas 
(raudonkojis) tulikas
žaliakojis tulikas L 
tamsusis tilvikas L 
tikutis L
brastinis tilvikas L 
krantinis tilvikas L 
juodkrūtis bėgikas L 
mažutis bėgikas L little stint
Teminko bėgikas L Temminck’s stint
islandinis bėgikas L knot

jūrinis bėgikas L 
smiltinukas L 
plokščiasnapis bėgikas L 
gaidukas, gudgaidis L 
avocetė L 
kūjokas 
plaukikas L 
storkulnis L 
skua

PAPUGINIAI 

banguotoji papūgėlė
makao ara
ararauna
pilkoji papūga, Žakas
neperskiriama papūga

BUS DAUGIAU
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great snipe 
Wilson’s snipe 
jack snipe 
spotted sandpiper 
redshank 
greenshank 
spotted redshank 
wood sandpiper 
green sandpiper 
common sandpiper 
dunlin 

purple sandpiper 
sanderling
broad-billed sandpiper 
ruff
avocet
black-winged stilt 
red-necked phalarope 
stone curlew
giant skua

bruderigar
macaw
ararauna
African grey parrot
lovebird
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DIDŽIOJI SC IUX1
ROCHESTERIS

Vasario 27 dieną sukako65 metai 
v.s. Stasiui Ilgūnui, gyvenančiam 
Rochester. N.Y. Stasys Ilgūnas 
skautaujajau nuo 1934 metų Kaune. 
Jis daug dirbo ir tebedirba lietuviškai 
skautijai. Ilgus metus eina 
Rochesterio „Dainavos” vietininki- 
jos vietininko pareigas. .Išauginęs 
lietuvišką šeimą — sūnų Stasiuką ir 
dukterį Rūtelę, dabar jis leidžia 
pensininko dienas su žmonele Irute. 
Stasiui Ilgūnui skautai ir skautės yra 
lyg antra šeima ir jis jais rūpinasi ir 
šiandieną. Tad ilgiausių metų mielas 
Broli — Vadove!

V. B.

V. S. Stasys Ilgūnas Romuvos 
stovyklavietėj pagamino „Ožiuką

CLEVELAND AS

Užgavėnių blynų balius įvyko 
vasario9 d., Lietuvių namuose.Balių 
rengė kruopštus Pilėnų tunto tėvų 
komitetas, kuriam vadovauja dr. 
Giedrė Matienė. Džiugu, kad 
dalyvavo daug jaunimo—jie gražiai 
įsijungė į tų nuoširdžių dalyvių eiles, 
kurie kasmet dalyvauja ir skautišką 
jaunimą paremia Didžiausią rengimo 
darbą atliko M. Puškorienė, J. 
Biliūnas ir P. Stungys. Balių atidarė 
dr. G. Matienė, o padėkos žodį tarė laimėjo V. Butkuvienė.

Užgavėnių blynų baliaus dalis svečių. 
E dešinės į kairę: S. Matas, Dr. E. 
Lenkauskas- su ponia, dr. V.
Skrinska, ir dr. Gruzdys su ponia.

V.S. N. Kersnauskaitės išsiuvinėtą 
paveikslą ir padovanotą loterijai

Skautai nešą šiltą vakarienę 
svečiams. Matas, Biliūnas, Stungys, 
Taraška ir kiti.
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Pilėnų tunto tuntininkas Remigijus 
Belzinskas. Skautai, vadovaujami A. 
Miškinio, suvaidino jumoristinį 
vaidinimų „Pupa”. Po trumpos 
programos, kun. L. Zarembai 
sukalbėjus maldą, j salę atėjo skautai, 
nešini vakarienę, kurią pagamino B. 
Mainelienė, M. Skirpstienė, M. 
Bartkuvienė ir B. Taraškienė. 
Šokiams grojo R. Strimaičio kapela. 
Buvo ir turtinga loterija. Išsiuvinėtą 
paveikslą laimėjo V. Butkuvienė. 
Pilėnų tunto skautai ir vadovai 
dėkoja visiems savo darbu, auka ir 
dalyvavimu prisidėjusiems prie 
baliaus pasisekimo. Pelnas skiriamas 
vasaros stovyklai, kuri įvyks 
McKinley stovyklavietėje, Lisbon, 
Ohio valstijoje.

(VB)

Pilėnų tunto tėvų komiteto pirm. dr. 
ps. G. Matienė sveikina at
silankiusius svečius į Užgavėnių 
blynų balių ir atidaro balių.

Nuotrauka V. Bacevičiaus

Pilėnų tunto tuntminkas s. R. 
Belzinskas, taria padėkos žodį at
silankiusiems svečiams į Užgavėnių 
blynų bakų.

„Pupa".Per Užgavėnių blynų balių skautai 
suvaidino jumoristinį vaidinimėlį Nuotr. V. Bacevičiaus

Ir Clevelando paukštytės gamina 
mugjniniukus Kazimiero mugėk

Saulius Butkus ir Rimas MHūnas 
labai kruopščiai gamina mugei 
darbelius.

V. Bacevičiaus nuotrauka

Clevelando vyr. skautės Židinietės 
kepa riestainius Kaziuko mugei. Iš k. 
G. Dautienė ir T. Urbaitienė.
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Gegužės 24-27 dienomis 1985 m. Dainavos 
stovyklavietėje, Manchester, Ml įvyks 
prityrusių skautų ir skaučių suvažiavimas 
’’PANEMUNĖ“ su vaidinimėliais iš ’’Gatvės 
berniuko nuotykių” Kauno miestą ir 
apylinkes, Nepriklausomą Lietuvą ir lietuvių 
skautų gyvenimą - su žaidimais, mugėmis, 
darbeliais.

Tuo pačiu metu Dainavoje renkasi 
vyresniosios skautės, skautai vyčiai, gintarės 
ir budžiai savo metiniam suvažiavimui.

Registruotis pas tuntininkus.

AUSTRALIJOS 
RAJONE

SKAUTIŠKOJI 
SPAUDA

Skautiškosios spaudos, 
SKAUTŲ AIDO ir MŪSŲ VYClO, 
prenumeravimu Sydnejuje rūpinasi 
v.s. Jonas Zinkus (84 Victor Avenue, 
Picnic Point, N.S.W. 2213; tel. (02) 
774 2914. Per j j galima užsisakyti abu 
žurnalus.

Skautams-tėms bei vadovams 
skirto „Skautų Aido” per metus 
išeina 10 numerių. Jo metinė 
prenumerata — $6.25. 
Akademikams skautams skirto 
„Mūsų Vyčio” (metų bėgyjejo išeina 
4 stori numeriai; metinė prenumerata 
$8.75. Abu žurnalus galima siųsdintis 
ir oro paštu; jų kaina tuo atveju yra 
aukštesnė. Abu žurnalai yra įdomūs 
ir jaunesniesiems, ir vyresniesiems. 
Juose daug rašoma ir apie Australi
jos lietuvių skautiškąjį jaunimą.

Mūsų Pastogė Nr. 5, 1985.2.4, 
psl. 6.
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Brolis Zinkus priima 
prenumeratas ir iš kitų Australijos 
valstijų. Per jį galima siųsti aukas 
abiems šiems žurnalams. 
Prenumeratų vajus norima užbaigti 
vasario mėn. bėgyje. Vėliau* 
užsisakiusieji gali nebegauti pirmųjų 
numerių.

Sydnejaus skautų Židinys

VIETOJ GĖLIŲ

WORCESTERIS

Pagerbdami sausio 21 d. mirusį 
skautą židinietj, a.a. Povilą Protą, 
vietoj gėlių Skautybės fondui aukojo:

PoS20 Iz. ir E. Jonaičiai, B. ir V. 
Barkai; po $10 L. ir V. Gaidžioniai, 
S. ir B. Jarembauskai, T. ir B. 
Amber, B. ir L. Žaliai, D. Bižienė, J. 
ir D. Staugirdai, J. ir L. Veteikiai;$5 
H. ir A. Virgeningai.

Aukojusiems nuoširdi padėka.

KAZIUKO MUGĖ 
DETROITE

„Gabijos” ir „Baltijos” . t-tu 
Detroite sesės ir broliai įtemp
tai ruošiasi Kaziuko mugei, 
kuri šiemet įvyks kovo 17 d. 
Dirba ne tik skautai ir vado
vai, bet ir tėvų komitetas su 
savo talkininkais, rūpin
damiesi kaip skaniau ir geriau 
lietuviškais patiekalais 
pavaišinti mugės lankytojus, 
kurių šiemet laukiamas rekor
dinis skaičius. Detroito tuntai 
šiemet mini savo veiklos 35 
metų sukaktį, tad tikimasi, 
kad visi per šiuos 35 metus 
Detroite skautavę atvyks 
mugėn pasidžiaugti šiais 
sukaktuviniais metais skau- 
taujančių darbais ir pastan
gomis, palihkėti jiems sėkmės 
skautavime ir tas jų 
pastangas paremti,

A SS Worcester™ skyriaus žiemos 
sueigos dalyviai: I-ma eilė - filisteriai 
R Jakubauskas ir P. Molis, jun. T. 
Naras, fil A. Glodas; Il-ra eilė - E

Worcester, M A AS D skyriaus narės, 
kand. E. Nalivaika, tn. T. 
Jokubauskienė, t. n. V. Juodaitytė,

fil. R Molienė, fil. Aukštakalnienė ir 
fil- T. Meiluvienė
nuotr. fil. E Meilaus, jr.

LSS Pirmijos pirm, v.s.fil. p. Molis 
sveikina naująjį T. N. Vidą 
Juodaitytę Molių namuose 

Nahvaika, tn. T. Jakubauskienė, tn 
V. Juodaitytė, fil. R Molienė, fil 
Aukštakalnienė.fil. V. Montautas ir 
fil. E Meilus, jr.

Worcesteryje ASS skyriaus sueigos 
metu.
nuotr. fil p Meiluvienės
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SKAUTU VADOVAI - 
MAIRONIO PARKO 
TARYBOS NARIAI

Worcesterio Lietuvių Labdaros 
draugijos Maironio Parko naujosios 
tarybos instaliacija įvyko š.m. 
vasario 3 d. Maironio Parke. Į naują 
tarybą Įeina skautai: Maironio parko 
vicepirmininkas fil. Algis Glodas, v. 
fil. Gediminas Račiukaitis, v. fil. 
Arvydas Klimas ir ps. fil. Romas 
J okubauskas.

JAV Skautų Sąjungos BSA 75 metų 
sukakties Algonguin Council 
iškilmėse dalyvavo lietuviai: V.

1 v BOSTONE

1985 m. kovo 3 d. Bostono 
’’Žalgirio” ir ’’Baltijos” tuntų 
Kaziuko mugė prasidėjo iškilminga 
sueiga, kurioje dalyvavo apie 60 
brolių ir sesių, o taip pat akademikai 
skautai. Svečias iš W orcesterio LSS 
Tarybos pirmininkas v.s. fil. Petras 
Molis. Seserijos Vyriausia 
Skautininke v.s.t.n. Stefa Gedgau
dienė sveikino gražiais linkėjimais 
kuriuos atvežė ps.fil. Laimutė 
Švarcaitė-Kormos ič Clevelando. 
Atlanto Rajono Brolijos, Seserijos 
vadeivos. Trys sesės pasipuošė 
geltonais kaklaraiščiais, o po to sekė 
skautininkų įžodis ir jų šeima padidė
jo net penkiais nariais.

Kaziuko mugę atidarė LSS 
Tarybos pirmininkas v.s. fil. Petras 
Molis pasveikindamas skautus, 
tėvelius ir rėmėjus. Tuntininkai ps. V. 
Jurgėla ir pslil. Irena Vidugirienė 
rūpinosi kad mugė _ būtų įdomi 

Dabryla (Bostonas). V. Jurgėla 
(Bostono tuntininkas), G. Treinienė 
(Atlanto rajono vadeivė), N. 
Pranckevičienė (Worcesterio tun- 
tininkė), E. Meilus. Jr., T. Meilu- 
vienė, R. Jokubauskas, T. 
Jokubauskienė (visi 4 iš Auburn) ir 
P. Molis(LSS Tarybos pirmininkas).

Iškilmėse buvo įteikta ’’Silver 
Beaver” (kaip LSS geležinis vilkas) 
nusipelniusiems rėmėjams ir skautų 
vadovams. Prie kiekvieno stalo buvo 
gimtadienio tortas su75 metų užrašu, 
su 10 įstatų žvakučių. Kai jaunas 
skautukas perskaitė vieną įstatą, 
turėjom uždegti po vieną žvakutę ant 
tortų. Gražus sumanymas!
fil. T.M.

mažiems ir dideliems lankytojams. 
Židinietės vedė loteriją, rankdarbių, 
gėlių ir pyragų prekybą. Nuo jų 
neatsiliko paukštytės, skautės ir prit. 
skautės, broliai prit. skautai stebino 
savo gražiais medžio darbais, skautai 
lipinukais ir vilkiukai savo įdomiais 
inkilėliais, pardavinėjo programas 
skelbdami, kad 3 vai. prasidės 
vaidinimas. Tai Bostono sesių ir 
brolių Kaziuko mugės tradicija, 
kurią tęsia daugelį metų, kaip stalai 
jau tušti ir svečiai sotūs dar visus 
pradžiugina ir parodo savo sugebė
jimus. Šiais metais suvaidino J. 
Narūnės’’Gintarelę”, kurią sueiliavo, 
išmokino, kostiumus pasiuvo mūsų 
mielos sesės vadovės v.s. Stefanija 
Subatienė, ps. Lina Subatienė ir vyr. 
sk.fil. Judyta Subatytė-Huston su 
Vytauto Dilbos paruoštomis 
gražiomis dekoracijomis, bei brolio 
Tomo Ziko muzika.

Skautiškas ačiū tėveliams, rėmė
jams ir visiems skautų vadovams, 
kurie taip nuoširdžiai prisidėjo prie 
mugės pasisekimo.

sesė Vėtra

.ATKELTA iš 5 pusi.

Norkaitienė, p. Vaitkienė ir p. 
Zareckas).

Ši valdyba dirbo iki 1924 m. 
lapkričio mėn. 1 d. ir per tą laiką 
sutvarkė ir perredagavo dr-jos 
įstatus, išrūpino vyr. štabui būklą, 
darė žygių per mokyklų vadovybes ir 
švietimo ministeriją, kad netrukdytų 
mokyklose skautams kurtis ir leistų 
naudotis mokyklų patalpomis. Padė
jo suruošti skautų instruktorių 1923 
m. birželio mėn. stovyklą 
Karmėlavoj, kurioj stovyklavo 19 
skautų. Išrūpino skautams papigintą 
pravažiavimą geležinkeliais į 
stovyklą bei suvažiavimą, įvykusį 
1924 m. balandžio 29 d.; daug kartų 
darė žygių gauti skautams sklypą 
Kaune. Išrūpino iš vyriausybės 
pašalpą vykti 43 skautams į tarp
tautinę skautų stovyklą, įvykusią 
1924 metais rugpjūčio mėn. 
Kopenhagoje, padėjo vyr. skautų 
štabui įrengti paruošiamąją stovyklą 
Pažaislyje, įsigyti palapinių ir kt. 
stovyklos inventoriaus.

1924 m. lapkričio 1 d. išrinkus 
naują rėmėjų tarybą, į kurią įėjo: P. 
Čarneckis, p. L. Gira, p. Tumėnienė, 
dr. Sakalauskas, kun. prof. 
Meškauskas, ir reviz. komisiją, į 
kurią įėjo dr. Raulinaitis, p. Roma- 
nienė, p. Kizevičius, d-ras Alekna 
buvo išrinktas tarybos garbės nariu ir 
ėjo šefo pareigas iki 1925 metų 
balandžio mėn. 23 d., kol savo 
pareigas perdavė tuometiiam 
Respublikos Prezidentui St. 
Stulginskiui.

Reikia ypatingai gėrėtis d-ro 
Aleknos sugebėjimu pirmininkauti, 
mokėjimu sutaikinti ir labiausiai 
išsikarščiavusias šalis ir sukurti 
vienybės ir bendradarbiavimo dvasią 
siekiant svarbiųjų tėvynės ir 
skautybės tikslų. Tą savo vienybės 
skiepijimo dvasią d-ras Alekna yra ne 
kartą savo kalbose ir oficialiuose 
raštuose pabrėžęs. Savo dvasios 
kultūra, ramumu ir giedria skautiška 
nuotaika d-ras Alekna visiems, su 
kuriais jam teko dirbti, paliko 
malonių atsiminimų.
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VADOVŲ 
MOKYKLOS

LSS „Gintaro” ir „Ąžuolo” 
vadovų lavinimo mokyklos 
šiemet vyks rugpjūčio 10-17 
dienomis Camp Resolute, 
Bolton. MA. Visų vienetų 
vadovai,-vės raginami po kelis 
kvalifikuojnačius,-čias brolius 
ir seses pasiųsti šion mokyk
lon, kad užsitikrintu 
sistematingą pakaitalą priau
gančiais vadovais,-vėmis.

RUOŠIAMAS JAUNIMO 
SĄSKRYDIS

Norime atgaivinti vyr. 
skaučių, skautų vyčių tradici
nius sąskrydžius! Norime 
mėginti apjungti visas vyr. 
skautes ir visus skautus 
vyčius. Aktyvius vienetuose ar 
pasyvius. Ypač pasyviuosius. 
Pamėginkime surasti ir 
paraginti tuos, kurie atitrūkę 
nuo veiklos, kurie gal' tik 
laukią progos ir ištiestos drau
giškos rankos. Būkime vienin
ga skautiška šeima ir tęskime 
Did;ijį skautišką žaidimą!

Š .m. gegužės 25-27 dienomis 
Dainavoje ruošiamas vyr. 
skaučių ir sk. vyčių Sąskrydis. 
Registruotis per vienetus, arba 
tiesioginiai pas ps. Danutę 
Bruškytę 6227 So. Kenneth 
Ave., Chicago, IL 60629, tel. 
312—767-2694, iki balandžio 
15 dienos. Registracijos 
mokestis 10 dol.

Prašau nedelsiant regis
truotis, nes nuo dalyvių skai
čiaus priklausys ūkinis 
susitvarkymas. Visoms 
užsiregistravusioms bus 
išsiuntinėta tolimesnė 
informacija.

v.s. Vanda Aleknienė 
LSS Vyr. skaučių skyrius

JAUNESNIŲJŲ 
SKAUTŲ 

SVEIKATORAMA

Visų keturių Chicagps tuntų 
jaunesniems skautams ir 
skautėms šį sekmadienį, kovo 
1-7 d., Jaunimo centro maž. 
salėje ruošiama Syeika- 
tor&ma. Pradžia 10 vai. ryto. 
Skaųtorama baigsis 12 vai. 
Visi dalyvauja uniformuoti. 
Sveikatorama vyks skiltimis, 
kurias vadovai sudaro iš 
anksto.

Šiemet Skaųtorama sudary
ta iš' 11 stočių. Tėvai prašomi 
būtinai atvežti vaikus ir leisti 
jiems šiame įvykyje daly
vauti. Sveik atoramos 
atskirose stotyse bus 
mokomasi kas daroma įvairių 
pavojų ir nelaimių atvejais, 
susipažįstama su sveikatingu 
maistu ir sveikatos žalotojais 
bei kenkėjais, ir kt. Vaikai 
būdami grupėje, bendrai 
veikdami ir dalyvaudami, 
daugiau ir greičiau išmoksta, 
įsisavina. Be to dalyvavimas 
Skautoramoje padės pirmo
sios pagalbos specialybės 
ženkliuko įsigyjimui. Visi 
dalyviai prašomi būtinai 
išmokti savo miesto policijos 
ir ugniagesių telefono numerį.

LSS TARYBOS
PIRMIJA

Pranešu 1985-87 m. Lietuvių 
Skautų sąjungos tarybos pir
muos sudėtį.

Tarybos pirmininkas — 
v.s.fil. Petras Molis.

Tarybos vicepirmininkė— 
v.s. Irena Kerehenė.

Brolijos Vyriausias 
skautininkas — v.s. fil. 
Kazys Matonis.

Seserijos Vyriausia 
skautininkė — v.s.t.n. Stefa 
Gedgaudienė.

Akad. Sk. Sąjūdžio vadi- 
jos pirmininkas — s.fil. 
Kęstutis Ječius.

Katalikų Dvasios vadas
— v.s. kun. Jonas Pakalniš
kis.

Evangelikų Dvasios 
I vadas — kun. Povilas Dilys.

Sekretorė — j.s. Genė Trei- 
nienė.

Iždininkas — s. Mykolas 
Banevičius.

Tarybos Pirmijos narys
— v.s.fil. Vytautas Vidugiris.

Budėkime!

v.s. fil. Petras Molis 
LSS Tarybos 

pirmijos pirm.

REIKALINGOS 
UNIFORMOS

„Aušros” Tn„ Vasario 161 
gimnazijoje Vokietijoje, 
stokoja uniformų. Jei kas 
turite išaugtų ar nenaudo
jamų uniformų, prašome siųsti ( 
jas Atlanto R. Vadeivei js 
Genei T^reinienei, kuri turi 
galimybę persiųsti jas. Ad
resas: 108 Cowing St., West 
Roxbury, MA 02132.’

f
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Jurų skautų vartai.

Šaunus jūreiviai.
Romuvoj Kanadoj, ,, Budėk" 
stovyklos viršininkė s. A. Baltakienė, 
1984 m.
Prityrusios skautės.

Iš k. A. Baltakienė, L. Yčienė, 
Pirmijos pirm. vs. s. Miknaitis, v.s. J. 
Paronis Romuvos ,, Budėk ’ 
stovykloj.

Skaučių užsiėmimai.

Pirmijos pirmininkas lanko 
Romuvos stovyklą, v.s. S. Miknaitis, 
s. A. Baltakienė ir v.s. Č. 
Senkevičius.
Broliai žygiuoja.

Rbctiesterio skautai ir skautės.
Romuvos skautės žygiuoja.

Rockesterio skautija sveikina 
kleboną t. J. Vaškį 75 gimtadienio 
Brolis Alekna stovyklos laužavedys.

Konkurso laimėtojai.
Rockesterio Dainavos vietininkijai 
35 metdt. Iš k. v.s. S. Ilgūnas, ps. G. 
Skučienė, vyr. sk. vyr. si.. A. 
Alksninytė. Iš d. ps. L Lelienė,ps. A. 
Olienė ir ps. E Vidmantas.

Stovyklos viršininkė s. A. Baltakienė 
apdovanoja konkurso laimėtojus.

Bus daugiau

■r.-

2*2
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QD.7 4 i.! 4.3

28


	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0001
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0002
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0003
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0004
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0005
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0006
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0007
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0008
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0009
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0010
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0011
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0012
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0013
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0014
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0015
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0016
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0017
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0018
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0019
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0020
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0021
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0022
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0023
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0024
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0025
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0026
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0027
	1985-Nr03-SKAUTU-AIDAS_0028

