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LIGI ŠIANDIEN GYVI 
TIKINČIŲJŲ SĄJŪDŽIAI

Lietuvos Didžiosios Kunigaik
štijos kaimynams sustiprėjus ir iš viso 
Europos politinėms sąlygoms pasikei
tus, XVIII amžiaus pabaigoje Lietuva 
prarado savo nepriklausomybę -dides
nė Lietuvos valstybės dalis atiteko 
Maskvos arba caro valdžiai. Rusai nuo 
seno (988 m.) buvo stačiatikiai, tai 
yra, Rytų krikščionys, o dabar 
prisidėjo ir visas politinis klausimas, 
kaip naujai užimtą Lietuvos valstybę 
valdyti ir tvarkyti. 123 metai (ligi 
1918) parodė, kad caro priemonės 
buvo surištos su priespauda tautai ir 
religijai, kultūrai ir net pačių žmonių 
gyvenimui.

LKokieXVIII-XIX amžiaus 
sąjūdžiai paveikė lietuvius?

Prieš rusų caro okupaciją kovojo 
ir lietuviai ir lenkai, nenorėdami 1795 
metais pasiduoti. Kovotojų tarpe buvo 

lietuvis Tadas Kosčiuška, kurį abi 
tautos laiko savo žmogumi (Kosčiuška 
anksčiau kovojo Amerikos nepriklau
somybės kovose artilerijos inžinie
rium). Nors okupanto pajėgos buvo 
daug didesnės, geriau organizuotos ir 
ginkluotos, lietuviai (kaip ir lenkai) 
prieš carą sukilo 1831 ir 1863 m. 
sukilimuose.

Vienas sąjūdis, veikęs lietuvius, 
buvo visas demokratinis judėjimas, 
radęs išraišką JAV konstitucijoje ir 
santvarkoje. Tokia demokratija - visų 
ir kiekvieno atsakomybė už valstybę - 
buvo priešinga caro monarchijai. Kai 

1918 m. buvo paskelbta Lietuvos 
nepriklausomybė, akte buvo įrašyta, 
kad Lietuva atstatoma "demokratiniais 
pagrindais". Ir šiandien mums visiems 
rūpi, kad būtų gerbiamos tautų, 
šeimos ir asmens teisės Lietuvoje ir 
visuose kraštuose, nes žmogus nori ir 
turi teisę būti už savo ateitį atsa-

Wasingtonas apdovanoja Kosciušką
Cincinato ordinu

kingas.
Kitas sąjūdis kaip tik XIX am

žiuje plito visoje Europoje - tautinis 
arba nacionalizmo laikotarpis. Tai 
reiškė, kad kiekviena tauta turi savo 
kultūrą, dažnai ir kalbą, tradicijas, 
papročius, kad skiriasi nuo kitų tautų 
žmonijos šeimoje. Jeigu senovės 
Lietuvos valstybė buvo sudaryta ne 
tautiniu (vien ar daugiausia lietuvių ) 
pagrindu - joje lietuviai buvo mažuma - 

tai pereito šimtmečio idealas buvo 
sudaryti tautinę valstybę, kuri sergėtų 
ir globotų ir ugdytų lietuvškus 
dalykus, kultūrą, gyvenimą. Nacio
nalizmo laikotarpiu pradėjo atsirasti ir 
priešingų nusistatymų kitoms

Emilija Plateraitė,
1831 m. sukilimo dalyvė.
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tautybėms, kurios irgi siekė savo 
nepriklausomybės ir teisių. Nuo tų 
laikų lietuviams rūpi pažinti savo 
istoriją, kultūrą, papročius, ugdyti 
kalbą, literatūrą, savais žmonėmis rū
pintis.

Dar kitas iš anų laikų ligi 
šiandien išlikęs sąjūdis ar nuotaika yra 
išeivijos rūpestis savo tautos kamienu 
ar šalimi. Per anuos laikus daug lietu
vių pabėgo ar buvo ištremti iš 
Lietuvos, bet jiem visada rūpėjo 
Lietuvos byla, gyventojų gerovė 
(rūpinosi kalinamaisiais, badaujan
čiais, našlaičiais, spauda, religiniu 
gyvenimu).

2.Kaip lietuviai ugdė savo 
kultūrą ir tikėjimą?

Prie šių būdų ir prie sąjūdžių, 
išlikusių ligi šių dienų galime 
prijungti vyskupo Motiejaus Valan
čiaus vardą. Kaip ir daugelis kitų, jis Atsišaukimas į žemaičius 1861 m.
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Ba.la.ndi.
Tada užnmsza besbjth 
ŽBiortu, wieiia, kunigą ir nupte 
sze bažniczes. Ddloszaukie- 
liespri Diewa kad yszgialbelu 
bu MaskdttKpretehwienisniiH

me" ir skautų skyreliai kituose 
laikraščiuose bei vienetų ir stovyklų 
leidiniai). Dauguma leidinėlių buvo 
religinio pobūdžio.

Dar kitas būdas buvo apjungti 
lietuvius kuria nors organizacija, nors 
ir gyveno pačioje Lietuvoje, daž
niausia mažais būreliais kaimeliuose, 
o ne taip po pasaulį išsisklaidę kaip 
išeivijos lietuviai šiandien. Viena 
tokių organizacijų ar sąjūdžių buvo 
parapijų chorai, kuriuos M. Valančius 
ragino steigti - kadangi lietuviai gerai 
dainuoja, chorai ne tik pagražino 
pamaldas, bet ir davė naujos progos 
žmonėms bendrauti bažnyčioje, kur 
buvo kiek saugiau nuo persekiojimo. 
Ir šiandien chorai bei bažnytinis 
giedojimas lietuviams labai svarbus ir 
mėgstamas. (Krikščionybės jubiliejaus 
proga išleistas ir giesmynėlis).

Labai svarbus sąjūdis ir priemonė 
buvo Blaivybės draugijos, kurioms 
vienu tarpu priklausė ligi -800.000

Vysk. Motiejus Valančius.

suprato, kad lietuviams reikia siekti 
mokslo, burtis krūvon, sveikai gyven
ti, gilinti savo tikėjimą. Nuo anų 
laikų lietuviai labai mėgsta spaudą, 
laikraščius, leidinėlius, knygas - per tą 
laiką turbūt lietuviai išleido virš 
pusantro tūkstančio skirtingų laikraš
čių bei žurnalų pavadinimų. 
Knygnešiai slaptai skleidė knygas, 
kaip ir Nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo daug leidyklų ir rašytojų, 
išeivijoje prie parapijų ar kitur 
lietuviški knygynėliai, laikraščiai, 
biuleteniai, kiekvienos organizacijos 
leidiniai (pvz. skautų "Skautų aidas”, 
"Skautija", "Mūsų Vytis", "Budėki-

AUSZRA,
Luikr-msztio. iazleidztarrias

BVIRPAS^
irzturo*. politikos ir mok»lo dvlmėne*InH latkruatla.

A. a. Daktaro* Vincą# Kudirka t.
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Lietuvos vyrų. Priežastis buvo tokia: 
caro valdžia degtinę pardavinėdavo 
pigiau negu savikaina, kad tik žmonės 
gertų alkoholį, kuris "padeda žmonė
ms užmiršti bėdas".Valančius matė, 
kiek paplitęs alkoholizmas kenkia 
šeimai ir visuomenei, ir kad žmogui 
nepadeda nuo sunkumų ar kliūčių 
bėgti. Todėl buvo įsteigtos draugijos, 
kurių nariai pasižadėdavo caro 
sumanymo neremti. (Mes ir šiandien 
skaitome apie alkoholinių gėrimų 
klausimą okupuotoje Lietuvoje).

Prie lietuvių kultūros nuo senojo 
Vilniaus universiteto laikų priklausė ir 
teatras arba vaidinimai, atgaivinti XIX 
a. pabaigoje. Lietuviai visada mėgo 
teatrą - tai duoda progos kitaip į 
tikrovę žiūrėti ir pasakyti tuos 
dalykus, kurių kitaip neišreiški.

Valančius prie bažnyčių steigė 
parapijines mokyklas, kad kaimiečių 
vaikai galėtų jas lankyti, jiems ir 
knygeles rašė. Rūpinosi, kad kunigai 
mokėtų kalbą ir rūpintųsi žmonių 
dvasiniu gyvenimu, sąžiningai savo 
pareigas eitų.

Pasiekusi šį šimtmetį, lietuvių 
tauta krikščioniškai buvo giliai 
subrendusi. Caras bandydavo uždaryti 
bažnyčias, uždrausti spaudą ir kitais 
būdais religinį gyvenimą varžyti, o 
žmonės atsilaikė slaptais švietimo 
tinklais, laikydamiesi kartu su savo 
dvasine vadovybe. Blaivybės įvedimui pažymėti paveikslas

5

5



Dievas, žmogus, atominė jėga

Rašinys laimėjęs LSS konkurse Il-je 
grupėje

LINA MOCKUTĖ
Žaidžia kambary du vaikai. 

Vienas rankoje laiko lėktuvą, 
o kitas, vyresnysis, bando jį 
iš rankos išmušti sviedinuku. 
Kai pataiko, lėktuvas iškren
ta iš jaunesniojo rankų. Jis 
jį vėl pasiima, ir žaidimas kar
tojasi. Kai jaunesniajam žai
dimas įkyri, jis pradeda 
žliumbti ir bėga skųstis pas 
mamą. Atėjusi mama švelniai 
pabara savo vyresnyjį sūnų, 
kam jis savo broliuką erzina. 
Šis patraukia pečiais ir po 
kiek laiko tęsia žaidimą toliau 
$u jaunesniuoju.
S Žaidimą juodu tęsia toliau. 
Jaunesnysisapo kiek laiko vėl 
pradeda ašarot?. Pagaliau tas 
jo zyzimas vyresniajam įkyri, 
ir jis jam muša per veidą, kad 
nusiramintų. Tačiąu broliukas 
dar labiau pradeda klykti ir 
supykęs broliui atkeršija, taip 
pat trenkdamas per žandą.

Abu tada rimtai pradeda 
muštis. Motina, girdėdama 
savo sūnelių klyksmus, įbė
ga kambarin, abu mušeikas at
skiria ir nubaudžia. Jai liūd
na, kai jie taip elgiasi. Ji 
ne taip juos auklėjo.

Jaunesniojo broliuko elge
sys yra lengvai išaiškinamas: 
jam nepatiko, kad brolis vis 
laimi ir jį vis žemina. Jis už 
tai pradeda verkti. Vyresny
sis, kuris džiaugiasi, kad vis 
laimi, supranta kodėl brolis 
verkia, tačiau užuot jį. nura
minęs ir leidęs jam laimėti 
porą kartų, kad nesijaustų 
nuskriaustas, nori jį dar la
biau pažeminti.

Tarp suaugusių ir vaikų gal
vosenos tėra mažas skirtumas. 

Nors suaugusieji turi daugiau 
žinių ir didesnį supratimą 
ąpie pasaulį, dauguma jų nie
kad neišauga tų polinkių, ku
riuos jie patys vadina vaikiš
kais. Pavyzdžiui, noras save 
išaukštinti ir kitą pažeminti 
yra dažnai vadinamas vaikišku 
elgesiu, tačiau suaugusieji ir
gi neretai panašiai daro.

Žmogus mėgsta pasirodyti 
geresnis todėl, kad apie save 
turi aukštesnę nuomonę, negu 
toks yra. Kai .vienas de
dasi geresniu, kito širdyje už
sidega pavydo ir neapykantos 
liepsnelė, kuri yra lengvai 
kurstoma ir greitai plečiasi. 
Tačiau ji yra lengvai užgesi
nama, kai pažemintasis atker
šija arba įsitikina, kad jis yra 
geresnis už kitą.

Kaip tarp vaiko ir motinos, 
suaugusių gyvenime reiškiasi 
panašūs santykiai su Dievu. 
Panašiai, kaip vaikas ne visa
da supranta savo motiną, taip 
žmogus dažnai nesupranta 
Dievo. Didžiausias nesupra
timas vyksta todėl, kad Dievas 
mus moko mylėti savo artimą, 
savo brolį, o žmogus savanau
dis iš prigimties yra pripra
tęs luptį akį už akį. Atsiųsda
mas savo vienatinį sūnų į šį 
pasaulį, Dievas norėjo, kad 
Jėzus taptų moraliniu žmonijos 
meilės modeliu, Yra šiais laikais 

daug žmonių, kurie tą 
modelį stengiasi sekti, tačiau 
yra nemažas skaičius žmonių, 
kurie neklauso šaukimo į mei
lės pasaulį, nori verčiau pasi
duoti silpnybėms — vaikiš
kiems polinkiams — pavydui ir 
kerštui.

Pavydas rodo išdidų, sava- 
, naudišką ir smarkų žmogaus 
būdą, kuris jį nuolat verčia 
priešintis kitiem žmonėm. Tas 
priešinimasis kartais įvelia 

daugybę žmonių, kurie, kaip 
akli aklų lydimi, padeda vie
nam žmogui pasirodyti, kad jis 
geresnis. ,ųž . kitą., JKaip maži 
vąikąj/,,^au^ųsjęįį,ii4, žaidžią 
„pavojingą žaidimą,, .„bęsitei; 
siūdami, kad jų veiksmai yra 
geri, gerai žinodami, kad jie 
tokie nėra: išžudo mases žmo
nių ir nesupranta, kad tas be
širdis žudymas nieko daugiau 
neįrodo, kaip siauras pažiū? 
ras apie save ir kitus.

Šio šimtmečio pradžioje, 
kai mokslo įtaka labai padi
dėjo, žmogus užmiršo Dievą ir 
pradėjo garbinti save. Tie, ku
rie grynai mokslu pasitiki, sa
ko, kad žmogus vienas galės iš
spręsti visas pasaulio proble
mas, jų tarpe karą ir mirtį. Dėl 
to pasaulis pasidavė nuodė
mei ir pagrindiniai žmogaus 
norai tapo jo. tikyba bei mora
le. Pasaulį ištiko baisiausia 
prievarta ir nusivylimas, ku
ris dar tebesitęsia.

Senovėje žmogus, kaip ma
žas vaikas, žaisdavo su pa
prastais ginklais, džiaugda
masis savo sumanumu, kuris 
jam padės apsiginti nuo kito 
žmogaus — jo priešo. Per am
žius tie ginklai vis darėsi žiau
resni, tačiau jų tikslas liko 
tas pats — žudyti. Šiuo metu 
pats baisiausias ginklas yra 
atomas, kurį žmogus, jei pa
naudotų, galėtų sunaikinti 
visą gyvūniją.

Tačiau mintyse kyla klau
simas: nejaugi žmogus žmo
gaus taip nekenčia, taip bijo, 
taip negaili? Nejaugi pasau
lyje nebėra pasitikėjimo ir 
meilės?

Gali būti, kad- ta baimė nė
ra baimė žmonių. Gali’būti, 
kad mes bijome kokios nors 
nežinomos, nesuprantamos jė
gos, kuri, slypi kiekviename 
iš mūsų ir kuri mus veda į blo
gį. Gal yra šis blogis kiekvie-
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name iš mūsų, kuris mus baugi
na.

Jei taip, tai šio pasaulio is
torija baigsis panašiai kaip 
R. L. Stevensono pasaka “Dr. 
Jekyll and Mr. Hyde”, kurioje 
geras žmogus pradėjo per daž
nai pasiduoti savo blogajai 
savybei. Iš pradžių jis savo 
persimainymus galėjo kontro
liuoti; tačiau galų gale jie ne
beklausė Jo valios, ir jis nusi
žudė.

Visi žinome, kad mums gre
sia trečiasis pasaulinis karas. 
Niekas nenori, kad pasaulis 
būtų sunaikintas, tačiau ma
žai kas kreipia dėmesį į patį

lengviausių išsprendimų. Nos
tradamus šešioliktame šimt
metyje pranašavo trečiųjį pa
saulinį karų, kai Vakarai bus 
galingiausius kraštas pasau
lyje 1817 m, Marija pasirodė 
Fatimoje trims piemenėliams, 
kuriems ji atskleidė atominio 
karo galimybę. iSRi m. Medju- 
gorjet Jugoslavijoje, Marija 
pasirodė šešiems jaunuoliams; 
kuriems ji Ulbėjo apie kas
dien artėjantį pasaulio galų 
po atomistic karo. Kaip bebū
tų, šie visi pranašavimai tu
rėjo vienų/ bendrų, aiškių sų- 
lygų: jei. žmogus grįš į Dievų, 

K. Vaičiulytės pieš.

Žmogaus kuklumas pasireiškia už
miršime. Jis yra taip persiėmęs tuo, 
ką daro, kad visai nepastebi, ką jau 
yra padaręs. Rytų išmintis

pasaulyj®, įsiviešpataus taikų; 
Tokiai komplikuotai proble- 
mai yra paprasta išeitis.

Deja, ji nėra lengvai pasie
kiama. Atsižadėti visų polin
kių, kuriuos sies paveldėjome 
iš mūsų senolių ir kurie yra 
mumyse iš prigimties, yra sun
ku. Tačiau jei šis mums Dievo 
duotasis pasaulis yra branges
nis už mums nereikalingus po
linkius, mūsų pasirinkimas pa
sidaro labai lengvas: jų atsi
žadėti ir pamilti savo, artimų. 
Šio pasirinkimo vaisius bus 
taika bei ramybė pasaulyje ir 
dangiškas džiaugsmas širdyse.
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GAMTA NAMIE IR
STOVYKLOJE

Vyšnios lietuje ar vandenyje 
sprogsta — prisisunkia drėgmės ir 
žievė nebeatlaiko spaudimo.

Sliekus galima iššaukti iš žemės 
ten, kur jie gyvena, pirštais j žemę 
švelniai suduodant maždaug lietaus 
garsu.

Upelio dugne yra vikšrai, kurie 
išauga į drugelius ar kitus vabzdžius. 
Jiems ant akvariumo dugno 
pabarstyti medžio gabalėlių ir 
smėlio, kad sau galėtų slėpynę — 
namelį pagaminti.

Kaip grybai dauginasi? Grybui 
gerokai prinokus, atsargiai pakratyti 
virš popieriaus ir pamatyti, kaip 
dulkelės išbyra. Ar būtų įmanoma 
grybų auginti drėgnoje ir kiek tam
sioje vietoje?

Iškasus duobę, iškloja plytomis 
ar lentomis, įdėjus plastinį dugnų, 
galima įdėti paupio ar pelkės augalų, 
akmenų, gyvūnėlių ir juos stebėti. Jei 
įmanoma, įleisti vandens žarną arba 
vis naujo vandens pirpiiti.

Jei riešute (lazdyno) yra^skylutė, 
turbūt viduryje kirmėlė graužia. Ant 
ausies uždėti popietį, ant šio —
riešutų. Taip galima išgirsti kirminų.

„Dievo karvytės” mėgsta augalų 
kenkėjus — mažyčius vabalėlius. 
Įdėjus tokių šakų į vėdinamų stiklų, 
galima stebėti, kaip vabalas minta.

Mažytes žuvytes galima gaudyti 
vyno ar kitame butelyje, atsargiai 
išmušus įspausto dugno skylę ir 
užkimšus butelį — žuvys nebegali i '7^ 
atgal sugrįžti. Viduje įdėti duonos 
trupinėlių.

Kai kurie vabalai 
pagamina iš seilių, 
stiklas parodys, kokie 
gyvena

savo lizdus 
Padidinimo 
vabalai ten
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MATAVIMO
ĮRANKĖLIS

Kiekvienas skautas moka spėti 
nuotolį, aukštį, svorį, plotį, kaip
reikalauja patyrimo laipsniai. Kartais 
reikalinga tiksliau nuotolius matuoti. 
Brėžiniuose matomi geometriniai 
būdai, kurie mažus trikampius paly
gina su didžiaisiais, pvz., jei lazdos 
šešėlis tam tikro ilgio, medžio šešėlį 
išmatuoti ir tuo pačiu santykiu žinoti 
medžio aukštį - jeigu perilgai nelau
kiama, kol saulė toliau nukeliaus!

Tuos pačius kampus galima tik
sliau nustatyti mažu įrankiu, paga
mintu iŠ skardos. Reikalingas skardos 
gabalas maždaug 6x2 colių. (1 colis 
yra 2,5 cm.) Iškyloje ar stovykloje 
metalo žirklutėmis tokį įrankį galima 
per 20 min. pasigaminti. Išilgai 
pusiau perkirpti, grąžtu ar vinele

pradurti skylutės viduryje ir vieno 
sparnelio gale. Paprastai reikia ir 
skylutės pakraščius išlyginti, kad 
neužsikabintų už drabužių ar odos.

Galiukai įkerpami, kad būtų 
lygiai viduryje, kaip kokios taikymo 
instrumento rodyklės. Trijose vietose 
reikia nulenkti ar atlenkti mažus 
kampiukus, kad vienas sparnelis į kitą 
tinkamai atsiremtų. Per skylutę gale 
pakabinamas siūlas, kad instrumentas 
tiesiai žemyn kabėtų, kai matuojamas 
aukštis.

Su įrankiu einama tol, ko žiūrono 
linija sutampa su medžio, stulpo ar 
pastato viršūne, o geometrinius santy
kius nurodo lygtys prie kiekvieno
brėžinėlio. Einant pagal upę ar griovį,

BC DE + EB
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4.Į vandenį nuo liepto ar prie-

ar akmuo, kad žmogus tiesiai eitų ir 
kuo mažiau suklystų.

Tokie apskaičiavimai reikalingi, 
kai planuojama tiesti lieptą, kelti 
virvines kopėčias. Neaukštų ar ne- 
plačių daiktų nuotolius gera kartais 
patikrinti kokiu nors matu, kaip ir 
stovykloje kasmet stovyklautojas savo 
žingsnį patikrina, ypač kol auga, kad 
žinotų, kiek žingsnių yra kiek metrų ar 
pėdų.

SKAUTIŠKUMAS 
PRIE VANDENS IR 

VANDENYJE

Atsakydamas šiuos dešimt klausi
mų, parink atsakymą, kuris būtų 
teisingas ar tinkamiausias. Už kiek
vieną teisingą atsakymą pažymima 10 
taškų - palygink savo atskymą su 
teisingais rašinėlio pabaigoje.

1. Kai plaukikas pradeda blaškytis 
ar skęsti netoli liepto, o pats esi ant 
liepto ar prieplaukos, ką darytum žmo
gų gelbėti: mesti gelbėjimo ratą, 
įšokti į vandenį, ištiesti irklą ar kartį?

2. Jeigu žmogų gelbėti reikia 
plaukti, kaip reikia elgtis: taupyti 
laiką ir drabužių nenusivilkti, plaukti 
šonu (kad nepavargtum), pirma 
nusivilkti drabužius?

3. Kai plaukikas guli ant nugaros 
ir abi rankas kartu ištiesia į šonus ir 
abiem kartu pasistumia, abiem kojom 
iš karto pasispirdamas, jis plaukia: 
šonu, varlyte, nugara?

AB = BC

plaukos įšokame: neriame galva že
myn, šokame ant kojų, šonu?

5.Išvengti saule nudegimo: geriau 
neiti prie vandens, užsidengti smėliu, 
kasdien saulėje po truputį pabūti, vi
sur apsitepti taukais?

6.Skautai prie vandens laikosi 
aštuonių taisyklių. Kurios taisyklės 
trūksta: gydytojo liūdimas, kursus bai
gęs prižiūrėtojas-sargas, saugi maudy
klė, vandens sargai, bendrasis sargas, 
suskirstymas pagal sugebėjimus plauk
ti, gera tvarka ir drausmė,. .. .?

7. Kai plaukiame, visada: tik 
dienos metu, dešimt metrų nuo kran
to, su savo pora?

8. Jeigu valtis ar laivelis apsiver
čia: plaukti į krantą, laikytis laivelio 
ar valties, laisvai vandenyje vietoj 
plaukioti, jieškoti irklų?

9.1ndėniškame laivelyje (kanojo
je) saugiausia ir geriausia yra: sėdėti 
ant suolelio, stovėti ant pakraščių, 
klūpoti?

lO.Kuris dirbtino kvėpavimo bū
das dabar labiausiai patariamas: nugarą

spausti ir atleisti, rankas nuo peties 
traukti ir atleisti, bumon pūsti ir 
atleisti?

Atsakymai: 1 - ištiesti kartį ar 
irklą, 2 - nusivilkti, 3 - nugara, 4 - 

kojomis žemyn, 5 - kasdien po 
truputį saulės, 6 - porų sistema, 7 - su 
draugu, - pora, 8 - laikytis įsikabinus į 
laivelį ar valtį, 9 - atsiklaupus, 10 - 
burna.
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Gailė Sabaliauskaitė

Laiškas motinai
Kai tėviškės miškais skambės malonios dainos 
Ir saulės spinduliai išlįs iš pilkų debesų, 
Sugrįšiu aš tada pasveikint tavęs,mama , 
Gėles palaistyt ant karių kapų.

Kai Baltijos bangom skubės laivai į uostus 
Ir jūros bangos nuplaus pėdsakus "svečių", 

Sugrįšiu aš tuomet prie smėlio kranto,
Pabraidžiot ir parinkt auksinių gintarų.

Kai vėl javų geltonos bangos supsis vėjuj, 
O žalios pievos ir miškai vilios visus, 
Sugrįšiu aš tada su rūtų puokšte, 
Pasveikint tautą ir žalius laukus.

Kai gluosnių šakos žemę glostys
Ir krūmai jazminų vėl sužydės baltai, 
Sugrįšiu aš tada gimtu keliu dulkėtu, 
Prie tų baltųjų krūmų, prie namų.

Ir kai po ilgo miego kelsis tautos,
Numetę sunkią vergo naštą nuo pečių,
Sugrįšiu aš tada su paukščiais,
Parnešiu laisvės juostą ant sparnų.

Žiūrėk, močiut, jau gluosnių šakos linksta, 
Jau krūmai jazminų pilni žiedų, 
Aš prižadu, močiut, sugrįšiu, 
Prife gimto tako, prie namų.

Žiūrėk, jau Baltija švelniau banguoja,
Balti laivai jau plaukia link krantų,
O paukščiai laukia ten, kaklus ištiesę,
Kol laikas bus nuskristi prie namų.

Tik dar palauk manęs, mieloji mama,
Dar neišeik su savo pintu krepšeliu,
Nes aš tavęs tada tikrai nebeatrasiu
Tenai, kur taip tylu, kur taip tamsu...

Tiktai prašau, palauk manęs, mieloji mama, 
Tiktai prašau, palauk, močiut, palauki

Šis eilėraštis laimėjo I-ją vietą 
konkurse, vyresniųjų grupėje, 
Kristijo Donelaičio lit. mokykloje 
(Chicago)

Gailė yra Nerijos tunto skautė.
Chicagos skautų Kaziuko mugės 
darbai
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Detroite skautininko įžodį davę ps. Paulita 
Abariute ir ps. Paulius Jurgutis apsupti 
skautininkų: s. Danguolė Jurgutienė, vs. 
Jūratė Pečiūrienė, ps. Asta Jurgulytė, s.

Juozas Orenlas, vs. Liuda Rugienienė, (II 
eilėje} ps. Alma Sventickienė, ps. Edis 
Sventickas, ps. Violeta Abariutė, ps. Linas 
Orentas, s. Jonas Asminas.

Foto V. Abariutės

JAUNŲJŲ VADOVŲ 
LAVINIMAS 
STOVYKLAI

Kai ruošiamas stovykloje 
pareigas patikėti vadovui ar vadovei, 
turime puikią progą ir jaunesniam ir 
vyresniam pareigūnui lavintis ir 
vadovavimo mene bręsti. Daug 
padeda tikri atvejai, surinkti iš 
buvusių stovyklų: šie kasdieniai 
stovyklos įvykiai turi keletą galimų 
sprendimų. Kurį parinksime, ir kaip 
vertinsime save ar kitus pagal šiuos 
nuosprendžius?

1. Vienas stovyklautojas 
užsigauna žaidime. Patikrini vaiką, 
niekur nėra sužeistas. Vaikas 
nesiskundžia. Tada: a) leidi 
stovyklautojui toliau žaisti, b) nuvedi 
vaiką pas slaugę, c) uždedi šlapią 
rankšluostį ar pirmosios pagalbos 
lipinuką, d) vaiką pasodini šalia, kol 
žaidimas baigiasi.

2. Vienas skilties ar vieneto narys 
labai lėtai rengiasi ir vis paskutinis iš 
palapinės išeina, kol visi turi laukti. 
Reikėtų: a) kantriai leisti vaikui savo 
greičiu rengtis, b) prieš visus 
stovyklautojui priminti, kad visi jo 
laukia, ir kad trukdo užsiėmimą 

pradėti, c) sugalvoti jam pravardę, 
kad greičiau rengtųsi, d) neleisti 
stovyklautojui tame užsiėmime 
dalyvauti, kadangi vėluoja.

3. Paplūdimyje maudomasi 
poromis, kad būtų saugiau. Aras ir 
Viktoras yra viena pora. Po 10 min. 
Aras nebenori vandenyje būti. Tada: 
a) abiem liepti kartu iš vandens 
išlipti, b) surasti Viktorui kitą porą,
c) leisti Viktorui be poros maudytis,
d) pats į vandenį įlipti ir būti Viktoro 
pora, kol maudymosi laikas 
pasibaigia.

4. Kelionėje į stovyklą ar iš 
stovyklos ekskursijon atsakai už 
vieną autobusą. Nors ir rūpestingai 
tikrinai, staiga autobuse pastebi 
stovyklautoją, kuri turėtų kitame 
autobuse būti. Išeitys: a) toliau 
važiuoti ir mergaitę nuvežti į stovyklą 
ar ekskursijos vietą, b) pakeisti 
kelionės maršrutą ir vaiką pristatyti, 
kur reikia, c) sustoti ir telefonu į 
stovyklą paskambinti apie įvykusią 
klaidą, d) parvežti stovyklautoją į 
stovyklą (ar pradžios vietą).

5. Viena" stovyklautoja neranda 
savo maudymosi kostiumo, kai 
laikas plaukinėti. Tada reikėtų: a) ją 
nusiųsti į aikštelę, kur prie 
paplūdymio būna neplaukiantys, b; 
pamokyti būti rūpestingesne — ir 
pasodinti ant suolo prie pat baseino 
ar kranto, c) paduoti kitos 
stovyklautojos maudymosi rūbus, d) 
nueiti į sandėlį, kur laikomi at
sarginiai drabužiai, ir jai atnešti.

6. Turi labai svarbų reikalą mieste 
prieš stovyklą arba reikia iš stovyklos 
kelioms valandoms išvažiuoti. Kaip 
elgtis? a) stovyklos vadovybei 
pranešti, kad visą- dieną vėluosi 
atvykti (arba visą dieną nebūsi), b) iš
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stovyklos išvažiuoti (arba j ją at
važiuoti), kai baigei savo reikalus, c) 
vadovybei iš anksto pranešti ir 
prašyti leidimo kelias valandas išvyti 
ar vėliau atvažiuoti, d) tik išvažiuoti 
tai dienai (arba į stovyklą atvykti, kai 
reikalus sutvarkei,

7. Stovyklautojos prašo sekti 
pasaką. Prašo pasakos apie tikrai 
baisią baidyklę. Reikėtų: a) tokios 
pasakos nepasakoti, nes nesutampa 
su stovyklos tikslais, b) priimti jų 
prašymą ir tokią pasaką sekti, c) 
nekreipti dėmesio j prašymą ir 
papasakoti visai kitokią pasaką, d) 
sukurti pasaką, kurioje būtų minimi 
stovyklautojų vardai.

8. Stovyklautojai baigė valgyti 
ledus, ir valgymo vieta netvarkingai 
palikta. Tada: a) Nieko nedaryti — 
budinti skiltis nuvalys, nes 
stovyklautojai moka mokestį ir 
pamainoms pareigas eina, b) 
pasikalbėti apie švarą ir tvarką ir 
visos grupės prašyti viską sutvarkyti, 
c) paskirti 1 ar 2 iš grupės kasdien 
valgymo vietą aptvarkyti, d) liepti 
jaunesnei vadovei vietą sutvarkyti.

9. Į nuošalią vietą iš virtuvės 
šaldytuvo ar iš parduotuvės 
nunešama ledų visiems — šį kartą visi 
ledai šokolado skonio, o viena 
stovyklautoja alergiška šokoladui. 
Išeitys: a) kita vadovė nueina į 
virtuvę ar parduotuvėn ir atneša 
vanilijos ledų, b) truputis šokolado 
nėra kenksminga, todėl paraginti 
mergytę šį kartą ledus suvalgyti, c) tą 
dieną stovyklautoja ledų nevalgo, d) 
kitą dieną stovyklautojai duoti dvi 
ledų porcijas be šokolado.

10. Karštą dieną visas vienetas 
pagal programą turi dalyvauti, bet 
nelabai noriai eina į nustatytą 
užsiėmimą. Vadovas: a) paragina 
stovyklautojus ir vyksta į užsiėmimą, 
b) sugalvoti kitą užsiėmimą kitoje 
vietoje, c) pasitarti su vyresniu 
vadovu ir surasti kitą užsiėmimą tam 
laikotarpiui, d) leisti nieko tuo metu 
nedaryti, nes tada vėliau norės 
suplanuotuose' užsiėmimuose 
dalyvauti.

11. Kai stovyklos pradžioje 

mokomasi plaukti, vienas 
stovyklautojas atneša raščiuką iš 
tėvų dr gydytojo ar slaugės, 
prašančio, kad būtų atleistas nuo 
plaukimo pamokos tą dieną: a) 
reikėtų stovyklautojui būtinai liepti 
pasimaudyti, kai po pamokų yra 
laisvas maudymasis, b) pranešti 
vyresniam vadovui, o kol reikalai 
išaiškės, prašyti instruktoriaus 
atskirai vaiką pamokyti laisvo 
maudymosi laiku, c) palikti 
stovyklautoją ramybėje, d) išbarti 
stovyklautoją, kam privertė tėvus, 
slaugę ar gydytoją tokį raštelį 
parašyti.

12. Vienai šeimai sunku berniuką 
ar mergaitę atvežti, kad laiku su 
visais kitais į iškylą ar stovyklą 
išvyktų. Vadovas: a) tėvams sako 
pasirūpinti patiems, nes vadovas turi 
kitais pasirūpinti, b) sakyti vaiką 
namuose palikti, c) tėvams sakyti 
kreiptis į vyresnius vadovus, d) 
jieškoti būdų vaiką paimti ar atvežti.

13. Po užsiėmimo ar kitos 
programos atvedi vieną 
stovyklautoją į palapinę, namelį ar 
namus, o tuo metu toje stovyklavietė
je, šeimos namuose ar vietoje nėra 
kitų žmonių, tėvų ar vadovų, a) 
palikti vaiką su kitais (kaimynais ar 
kitame rajone) ir prašyti prižiūrėti, b) 
paklausti vaiko, kur norėtų būti 
paliktas, c) toliau su savimi vaiką 
laikyti ir vėliau parvežti ar parvesti, 
d) palikti vieną stovyklavietėje, 
rajone ar prie šeimos namų.

14. Kiekvienas stovyklautojas 
turėjo į iškylą atsinešti savo valgį. Tą 
dieną niekur tarp viso maisto nėra šio 
stovyklautojo krepšelio ar maisto. 
Reikėtų: a) duoti atsigerti pieno iš 
visiems atvežtojo, b) nuvesti į 
valgyklą, c) pranešti vadovui ir 
prašyti patarimo, d) leisti kito vaiko 
maistu dalintis.

15. Tėvai, slaugė ar gydytojas 
pasakė, kad stovyklautoja visą dieną 
negali eiti j vandenį. Labai karštą 
dieną stovyklautoja prašosi 
leidžiama įbristi. Vadovė: a) sutinka 
su mergytės prašymu, b) kadangi turi 
raščiuką, taip ir tebūna: nesimaudo,

Skaučių vadovės 
vs D. Eidukienė ir s. 
L. Rugienienė prie 
skautų pastatyto aukuro

V. Bacevičiaus nuotr.

c) atsiklausti tėvų, slaugės ar gydyto
jo — jei su jais susisiekti neįmanoma, 
yisvien leisti maudytis, d) atsiklausti 
tėvų, slaugės ar gydytojo — jei 
neįmanoma susisiekti, neleisti į 
vandenį eiti.

16. Vienas stovyklautojas muša 
savo skiltininką ar kitą vadovą, kai 
supyksta ar susierzina. Reikėtų a) 
suduoti į stovyklautojo „dugną”, b) 
vaiką sulaikyti ir nuvesti pas vyresnį 
vadovą, c) vaiką iš grupės išmesti, d) 
neleisti valgyti ledų.

17. Vienas tėvų aplanko stovyklą 
ir nori su vadove pasikalbėti apie 
savo dukrelės pažangą. Vadovė: a) 
kalbasi su tėvu ar motina, kol tuo 
pačiu metu praveda visai grupei 
užsiėmimą, b) prašo tėvo ar motinos 
su vyresniu vadovu susitarti, kada 
galėtų pasimatyti ir pasikalbėti, c) 
ragina kalbėti ne su ja, bet 
vyresniomis vadovėmis, d) palie 
užsiėmime esančią grupę ir e: 
atskirai apie mergytę pasikalbėti.

2;
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ŽAIDIMAI VANDENYJE

1. Vandens tenisas. Kiekvie
nas žaidėjas vandens paviršiumi varo 
stalo teniso sviedinuką, niekaip jo 
nepaliesdamas, o tik pūsdamas. Nuo
tolis apie 15 metrų.

2. Trauktynės. Inkaru prilaiky
ti plūde su vėliavėle. Žaidėjai pasida
lina pusiau ir traukia virvę, neliesdami 
dugno.“'

3. Gaudynės.Gaudantysis kitus 
pagauna, juos paliesdamas ranka - bet 
būtinai pasinėręs po vandenimi.

4. KamuoliukaiJEiIinė estafetė, 
tik plaukiant. Žaidėjai perduoda ran
koje laikomą (plūduriuojantį) kamuo
liuką, pvz. teniso, arba kempinę.

Š.Gelbčjimo ratas.Mesti prie 
20 m. virvės pririštą gelbėjimo ratą, 
pataikant į plūduriuojantį taikinį arba 
bent 1 m. ratu apie taikinį.

6. Auksiniai (pinigai). Negi
liame vandenyje nuskandinti akmenu
kus, įvyniotus į aliuminį popierį. 
Prieš pradedant kitą žaidimą, 
kiekvienas komandos žaidėjas turi 
savo vadovui atnešti tris tokius 
"auksinius".

7. Laiveliai. Už medžio ar ak
mens paslėpti tiek lentelių, kiek 
žaidėjų. Lentelės laivelio pavidalo -

vienu smailesniu galu, su skylute 
būrių stiebui. Nurodyti, pvz. 
"Bėgdami 20 m. į pietus ir tada 5 m. į 
vakarus, rasite laivelį". Suradę laivelį, 
gauna kitus nurodymus, pvz. "Už 
ketvirto medžio burėms stiebas". 
Sudeda laivelį. Tada lenktynės - 
pučiant laivelį maždaug 15 m. Jeigu 

apsiverstų, negalima pataisyti 
Vandens gylis - ligi juosmens.

5. Gelbėkime kiaušinį. Pabai
gę kitą žaidimą, išgirsta nurodymus: 
"Netoli aukščiausio medžio (ar kitos 
gamtos žymės) rasite stalo teniso 
sviedinukus ir šaukštą. Turite grįžti į 
vandenį ir nurodytą nuotolį braidy
dami plastikinio paukštelio kiaušinį 
pernešti.

9.SaIdus lobis. Nuskandinti 
kieti saldainiai suvynioti į plastiką ir 
aliumini popierį (kad lenvai matytųsi 
po vandenimi). Baigę žaidynes, nardo 
lobį ištraukti - po vieną būreliui, 
skilčiai ar porai. Gylis - vanduo ligi 
žaidėjų krūtinės.

10J4egstinių lenktynės. 
Negiliame vandenyje lenktyniaudami 
estafete, žaidėjai pirma užsivelka dide
lį nertinį, kurį grįžę perduoda sekan
čiam.

HJLiemenų varžybos. Pusė 
kiekvienos komandos priešingose žai
dimo ploto pusėse. Pirmasis žaidėjas 
užsideda liemenę ir plaukia ligi vidu
rio, kur jį sutinka antrasis. Perduoda 
liemenę antrajam, šis užsideda ir 
grįžta į savo pusę. Taip žaidžiama, kol 
visi tvarkingai užsidėję liemenę 
perplaukia.

12.Sviedinėliai.Viduryje "kie
mo" 6 pažymėti ir 6 nepaženklinti 
stalo teniso sviedinukai. Kiekviena 
komanda stengiasi savo 6 nupūsti į 
kitą kiemo pusę greičiau, negu kita' 
komanda (vienai pažymėti ar spalvoti, 
kitai ne).

13. Balionai. Viena skiltis sau
go savo balioną, plūduriuojantį ant 
paviršiaus, kita per 3 min. turi 
stengtis balioną susprogdinti. Gylis - 
ligi juosmens ar krūtinės.

14. Antpečiai. Prie rankos neto
li peties kiekvienas žaidėjas pririša 
balioną. Žaidynių tikslas - savo 
balioną išsaugoti, o kitų susprog
dinti.

DVYLIKA ĮSTATŲ VADOVAMS
IR VADOVĖMS

1. Vadovas yra sumanus. 
Vadovas naudoja vaizduotę, inicia
tyvą, naujas mintis ir sumanymus. 
Planuoja daug projektų, kuria daug 
dalykų - jam reikėtų tūkstančio metų 
visus planus įvygdyti. Kaip šv. Rašte 
parašyta, "Kur nėra žiūrima ateitin, 
žmonės žūsta ir džiūsta". Kai vadovė 
sumani ir moka panaudoti šaltinius 
bei talką, vienetas gerai gyvuoja.

2. Vadovas nepasiduoda, 
nes "vien tik kasdieniais gabumais ir

ryžtingumu galima visa atsiekti". Tik 
ryžtingas asmuo sėkmingai dirba ir 
įvykdo. Kas nors nepasiseka, jeigu 
žmogus daro tik tai, kas lengviausia. 
Kai pagunda ima pasiduoti, vadovas 
tik atsikvepia - ir žengia tolyn.

3. Vadovas yra patikimas. 
Jo žodis yra kaip antspaudas ar 
garantija, pareiga jam šventa. Kai vado
vė apsiima pareigomis, jau gali žinoti,

15Jiečių kova. Ant- pripustų 
padangų pritaisyti plačią lentą. Du 
žaidėjai kovoja "jietimis" - lazdomis, 
prie kurių pririštas kriauklėms atkišti 
prietaisas, apsuktas skudurais. Nega
lima mušti, tik stumti.

16. Rastai. Parinkti 50-60 cm. 
skersmens 4m. ilgio minkšto medžio 
rąstą, du skautai stengiasi rąstą sukti ir 
kiek galima ilgai ant jo stovėti. Laimi 
ilgiausiai išstovėjusi komanda.

17. Žaltys. Skiltis ar komanda 
plaukia kartu, kiekvienas (išskyrus 
pirmąjį ) laikydami priekyje esančio 
žaidėjo koją.

18. Dvynukai. Plaukikai susi
kabina už alkūnės, nugara plaukia, 
kiekvienas irdamasis viena ranka ir 
abiem kojom.

19-Restorano Padavėjai.
Plaukiam vieną ranką iškėlus, o joje 
laikoma lėkštė su puoduku vandens.

20JPlaukiančios kojos. Spi
riamas! tik kojomis, rankos prie šono 
(kaip varlės).

21.Drabužių plūdė. Kiek
vienas iš kelnių ar marškinių paga
mina plūdę, tada nuplaukia nurodytą 
nuotolį.

kad šį uždavinį gerai atliks. Jai labiau 
rūpi atsakomybę and pečių nešti, negu 
medalius ant krūtinės.

4. Vadovas yra kantras. 
"Išmintingas žmogus žino, į ką ne
kreipti dėmesio". Kantrybės reikia ne 
tik iš viso, bendrai, o kasdien. Skau
tiškoje mokykloje kantrybė yra vienas 
svarbiausių mokslo dalykų. Vadovė 
gali būti kantri kitų atžvilgiu, kai yra 
kantri sau. Grybas per naktį pasirodo, 
o ąžuolui užtrunka daug melų.

5. Vadovas yra subrendęs. 
Skautavimas jam - rimtas dalykas, 
nors moka iš savęs pasijuokti, pažįsta 
savo ypatybes, klaidas, trūkumus. 
Moka subrendusiu būdu reaguoti į 
kitų nesubrendusius veiksmus. Kas 
yra subrendęs? - Kas labiau randa 
pasitenkinimo, kai duoda, o ne kai 
gauna; ištikimas ryšiuose su žmo
nėmis; laisvalaikį kūrybingai panau-

3

15



Kovo mėn. 31 d. amžinybėn 
iškeliavo v.s. Kazimieras Ci- 
jūnėlis., buvęs Lituanicos tunto 
tuntininkas.

Gimęs 1921 m. Skautavo Pan
evėžyje vadovaudamas gimnazijos 
skautų Kęstučio draugovei. 
Energingai veikdamas užsipelnė 
ordiną Už Nuopelnus.

Amerikoje perėmęs Lituanicos 
tunto vadovavimų parodė didelius 
organizacinius sugebėjimus 
iškeldamas tuntų į pirmas eiles. 
Ypatingai daug sumanumo ir 
entuziazmo Kazimieras įdėjo sta
tant tunto pastatus Rako 
stovyklavietėje. Savo darbštumu 
jis užkrėsdavo ir aplink jį esančius 
vadovus, tėvus ir rėmėjus, kad 
darbas vyko nepaprastai 
sklandžiai. Suorganizuodamas 
Kaziuko mugių talkų darbamr, 
gerokai pakeitė mugių pobūdį. Ta 
įtaka jaučiama ir šiandien.

Jo pelenai palaidoti šv. 
Kazimiero kapinėse Chicagoje.

doja; suriša savo įnašą pagerinti 
namus, šeimą, bendruomenę, visuome
nę, parapiją, mokyklą ir kitas 
draugijas; iš savo klaidų ir sėkmių 
mokosi; nevaržomas savo baimių, 
įtampų ir rūpesčių.

6. Vadovas moka paraginti. 
Vadovė visada pagiria, kai yra gero 
pagrindo, rūpinasi jaunuosius žyme
nimis ar kitaip atžymėti, pagiria 
kiekvieno geras pastangas. "Daug 
padeda pataisyti ir įspėti, dar daugiau 
veiksminga yra pagirti ir padrąsinti, 
kaip saulutė po lietaus". Skatina kitų 
pažangumą, pažangą.

7. Vadovas prisitaiko. Visa
da turi savo planą, bet pakankamai 
išmintingas planą pakeisti ar pritai
kyti. Nebijo kliūčių ir neleidžia joms 
vesti į nusiminimą. Naudoja planus ir 
projektus, bet neleidžia šiems jo 
užvaldyti. Moka būti lankstus, kad 
kiti įsitrauktų ir savo atsakomybės 
imtųsi.

8. Vadovas dėkingas. Visa
da atsimena, kad atsakomybė ir progos 
yra dovana, kuria gali kitus žmones į 
gėiį pakreipti - ir naujus vadovus 
ugdyti. Dėkinga širdis yra visų as
mens būdo dorybių šaltinis. Vadovė 
dėkinga Dievui už gyvybės dovaną, 
kitoms vadovėms - už draugystės 
palaimą, savo jaunesnėms sesėms - už 
vadovavimo iššūkį ir džiaugsmą.

9. Vadovas teigiamai nusi
teikęs. Vadovė žino, kodėl uždavi
nys turi pasisekti, o ne priežastis, dėl 
kurių gali nepasisekti. Kas neįmano
ma, pasidaro įmanoma. Svajoja, kiek 
aukštai aitvaras lėks, o ne - kiek grei
tai nukris žemėn. Vadovė žino, kad 
dabar yra laikas ir proga!

10. Vadovas pasišventęs. Į 
savo skautavimo uždavinius ir atsako
mybę įdedu visą širdį: "Man nerūpi 
40 darbo valandų savaitė; aš trokštu 
40 darbo valandų dienos!” Sąžiningas, 
bet ne įkyrus; pasiryžęs, bet nevado
vauja prievarta; pasišventęs, bet iš 
kitų perdaug nereikalauja.

„Kernavės” tunto „Verpsčių” būrelis. Būrelio vadovė s. Joana Krutulienė (stovi 
antra iš kairėsj'ATrūksta s. Jolandos Lass, nes ji fotografavo.

Nuotykių ieškojimas pritraukia berniukų, o nuotykių 
stoka - jį išstumia K Baden-Powellis

11. Vadovas užsidegęs. En
tuziazmas ugdo užsidegimą kituose. 
Vadovė eina linksmu žingsniu, šyp
sniu lūpose, šviesa akyse, kalba 
ryžtingai. Uolumas, užsidegimas yra 
svarbiausia dovana vaikams ir 
jauniesiems.

12. Vadovas drąsus. Laikosi 
savo nusistatymų ir to, kas teisinga, 
nors ir yra nesutarimų ar peikiamas. 
Vadovės fizinė, protinė ir moralinė 
drąsa užkrečia kitus. Taip garbingai 
laikosi, kad kili ją gerbia ir vertina. 
Vadovė yra silpniesiems jėga, 
tvirtumas - bailiesiems. "Vienas drą
sus žmogus jau yra dauguma".

4
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KAIP GERIAU VISKĄ 
ATSIMINTI?

Šio rašinėlio autorius keletą 
mėnesių šio rašinio apie atmintį ne
parašė, kadangi negalėjo atsiminti, ką 
straipsnio pavadinimas reiškia! Jei 
nori ką gerai atsiminti, turi panaudoti 
tris pagrindinius būdus sau padėti: 
įsivaizduoti "paveikslėliu" galvoje, 
surišti su panašiais dalykais ir kartoti 
daug kartų.

Įsivaizduoti. Kaip vadinasi seno
vės lietuvių slapti, takai per pelkes? 
Neatsimeni? Jeigu neteko matyti 
nuotraukos, įsivaizduoju iš akmenų 
sudėtą takelį, kuris visaip pasisuka, 
kad svetimas žmogus kelio nerastų ir į 
pelkę įklimptų. Ant ko aš vaikštau? 
Ant grindų? Toks slaptas takelis yra 
kūlgrinda.

Surišti. Kai kurie dalykai pana
šūs ar ką nors kita primena. Kalbant 
apie "surišimą", kaip atrodo tikrasis 
arba gerasis mazgas - kaip du grybai, 
vienas į kitą sukišti. O audėjų? - Kaip 
grybas vienoje pusėje ir kaip raidė X 
kitoje.

Kartoti. Kad gydytojai, slaugės, 
mokytojai ir visi kiti profesiniai žmo
nės savo darbą gerai atliktų, jie kasmet 
lanko įvairius kursus ar studijų dienas - 
jie kartoja tai, ką išmoko anksčiau 

arba jiems primenami nauji dalykai jų 
mokslo srityje. Kai mes dainuojame 
prie laužo, plaudami indus, iškylau
dami, rankdarbius dirbdamos, dainų 
žodžius mintinai išmokstame ir 
galime su kitais kartu dainuoti visai 
be dainynėlio!

Yra dar kitų priemonių gerai ką 
nors atsiminti. Pavyzdžiui, iš pirmų 
atsimintinų žodžių raidžių sudaryti 
žodį ar išsireiškimą. - ir kartais leng
viau atsiminti, kai posakis yra 
juokingas ar keistas. Pavyzdžiui, kurie 
penki yra didžiausi Lietuvos miestai? 
Labai lengva! Reikia tik atsiminti 
žodžius "VilKo KoPūŠtai" - V,K,KJP 
ir Š bus miestai: Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda, Panevėžys, Šauliai.

Žmonių pavardes ir vardus 
kartais sunku prisiminti, todėl, kai 

pirmą kartą žmogų sutinki, pakartoji 
vardą ar pavardę: "Čia mūsų kepėjas 
ponas Jonas Kepalaitis" - "Malonu su 
jumis susipažinti, p. Kepalaiti". Kai 
atsisveikinate, vėl pakartoti pavardę 
:"Sudiev, p. Kepalaiti. Ačiū už ska
nius pyragus". Kartais vardus galima 

prisiminti, jei suriši juos į sakinėlį, 
pvz., "Rasa-basa", "ponas - Jonas", 
"Matas-batas".

Arba galima įsivaizduoti, ką 
žmogaus pavardė galėtų reikšti, jeigu 
tikrai į vardo ar pavardės reikšmę 
pažiūrėsi: Dailė- piešia, Daina- dai
nuoja, o - Audra, Rima, Lina, Nina, 
Aušra, Jūratė, Gina.. .?

Metai ir datos? Kaip atsiminti 
šiais metais minimo Lietuvos krikšto 
datą? Žinoma, galima iš 1987 atimti 
600 metų - ir išeis 1387-tieji metai. 
Bet ką darysime ateinančiais metais? 
Daug lengviau išrašyti kiekvieno skai
čiaus pirmąją raidę ir sudaryti žodį: 
ViTAS (vienas, trys, aštuoni, sep
tyni). Kada Mindaugas buvo karū
nuotas Lietuvos karaliumi? Jeigu 
skaičiai prilygtų raidėms: A= 1, B=2, 
C=3, D=4, E=5, tai reikėtų tik atsi
minti alfabeto pradžią "abėcė", tai yra, 
1253 metais! Kiti .įmonės užraktų 
slaptiems skaičiams parenka savo 
gimtadienį, dar kiti savo kompiuterių 
rodyklei parenka kokį nors kitą 
lengvai atsimenamą, bet kitiems 
nežinomą skaičių.

Kai einame į parduotuvę, ruo
šiamės iškylai, reikia atsiminti viso
kių daiktų sąrašus. Yra žmonių, kurie 
visą gyvenimą prisimena skaičių ir jo 
sąskambį - kitą žodį, kurį lengva 
atsiminti. Šie žodžiai visada tie patys, 
bet jie surišami su tais dalykais, 
kuriuos reikia atsiminti. Pavyzdžiui:

Vienas - pienas: baltas daiktas 
(popicris) arba skystas daiktas (apel
sinų sunka)

Du - kartu: batai, žirklės (dvi 
dalys), akiniai. . .

Trys - prarys: puodas, vokas, 
dėžė, mėsa...

Keturi - žali, žalias daiktas, 
keturių pusių daiktas. ..

Penki ilgi: makaronai, pieštukai, 
virvės...

Šeši - šalti: metaliniai daiktai, 
peiliukas, ledai. ..

Ir taip skaičius ligi dešimt. Kas 
kart reikia mintyse pritaikyti sąrašą 
prie šio išmokto "eilėraščio". Gal atro
do sunku, bet jeigu padeda atsiminti - 
labai naudinga.

Tik dabar reikia atsiminti, apie ką 
šis straipsnis buvo parašytas.

Jakštas - Dambrauskas

I LIETUVIŠKĄJĄ KALBĄ

NORS žudė ir krimto 
Tave praeitis atsidėjus, 
Tu amžių gal šimtą 
Savaip nepaliauji skambėjus.

Ir metais senutė
Vis grožiu jaunystės tebžydi, 
Net ponai atkutę 
Dailumo mums tavo pavydi.
O kalba gimtoji,
Gyvuok gryčioj vargšo žmogelio;
Mergaitės dainoje
Ir pasakoj žilo senelio.
It balsas šventųjų, 
Netilk niekad Dievo namuose; 
Draugijoj jaunųjų 
Skambėki pervasar laukuose.
Viduj klebonijos 
Sau vietą užimti skubėki;
Į rūmus ponijos
Sugrįžti vėl nesidrovėki.

Per kiaurymę stogo
Pažvelk, kaip bajorai gyvena; 
Nelinkėk jiems blogo, 
Bet tark: o vaikučiai jūs mano!..
Ir lai nuo šio laiko
Pamyli tave Lietuvoje — 
Nuo senio lig vaiko, 
Kas turi tik protą galvoje.
Ir meilės tos gale
Lai tolei nesilpsta nei mainos,
Kol švies saulelė,
Kol paukščiai čiulbės savo dainas!

Apie Jakštą-Dambrauski) 
žiūrėk
kovo mėn Skautų Aide.
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somai
JAV SKAUTĖMS - 75 METAI

Jungtinių Amerikos Valstybių 
skaučių sąjunga 1987 m. švenčia 
deimantinę sukaktį. Tai didžiausia 
savanoriška mergaičių organizacija 
Visame krašte, mokanti ir šiandien 
skautauti ir į ateitį sumaniai žengti.

1911 m. Škotijoje gyveno 
amerikietė Juliette Gordon Low. ten 
susipažino su skaūtybės įkūrėjo lordo 
Banden-Powellio mintimis ir progra
ma skautams. Grįžusi namo, 1912 m. 
kovo 12 d. įsteigė pirmąją amerikiečių 
skaučių draugovę Savannah, Georgia. 
Iš draugovės išaugo sąjūdis, Šiandien 

' turįs virš trijų milijonų narių.
1984 m. amerikiečių skaučių 

sąjunga įsteigė ramunėlių (Daisy) šaką 
mergaitėms nuo penkerių metų ar 
lankančias vaikų darželį. 1986 m. 
išleido naujas programas 6-11 m. 
amžiaus mergaitėms (paukštytėms ir 
jaunesnioms skautėms). Sąjunga išvy
stė programą luošoms mergaitėms, 
kurios dalyvavo tarptautinėse progra
mose užsienyje. 1985 m. ypatingai 
rūpinosi skautėmis, pradėjusiomis 
studijuoti universitetuose (Camp Girl 
Scouts).

Atsileipdama į šeimų padėtį dir
bančius tėvus ir motinas, 1985 m. 
pradėjo "Saugaus laiko" projektą 
mergaitėms, jaunesnėms negu 12 m., 
kurios po mokyklos namie būna 
vienos, kol tėvai sugrįžta.

Savo bendrą programą šiuo metu 
veda šūkiu "Žiūrėkime dar plačiau", 
ypač kursais savo vakarų JAV centre 
Wyoming valstijoje. Daugybė skaučių 
iš įvairių kraštų ir kiti svečiai lanko 
sąjungos muziejų steigėjos gimtajame 
name Savannoje. Suaugusių lavinimo 
kursai vyksta daugiausia Edith Macy 
konferencijų centre, Briarcliff Manor, 
New Yorko valstijoje. Netoli šio 
centro steigiama "Rytojaus stovykla", 
pabrėžianti gamtos ir ekologijos 
pažinimą. Sąjunga išleido premijas 
laimėjusią filmą "Siekime rytojų" 
(Reach for Tomorrow).

Tarp trijų milijonų narių yra virš 
600.000 suaugusių vadovių. Krašte 
yra 336 dideli vienetai (kaip ir tuntai). 
Tarp-14,2 nuošimčių kitų rasių narių 
yra Amerikos indėnės.

1980 m. JAV buvo pusantro 
milijonų indėnų ir eskimų, priklau
sančių 504-ioms tautelėms ar gentims, 
kalbančiomis 250 kalbų. Kartu su 
JAV skautų sąjunga amerikiečių 
seserijai ruošia kasmetinius kursus 
Amerikos indėnų skautų vadovams ir 
vadovėms.

JAV paštas kovo mėn. išleido 22 
centų pašto ženklą su daugybę skaučių 
specialybių ženkliukų.

ii

Amerikos oro biuro tarnyba 
kreipėsi į skautų sąjungą, prašydama 
dėmesio ir talkos - surasti ir sugrą
žinto oro balionus, prie kurių pritai
sytas pašto siuntai maišelis. Kasmet 
apie 18.000 tokių įrengimų surandami 
ir grąžinami.

Astonautų tarpe yra daug skautų: 
iš 157 parinktų lakūnų ir mokslininkų 
nuo 1959 m. 103 buvo skautai.

JAV skautai įvedė skautiškos 
kokybės žymenis vienetams ir vienetų 
vadovams, pagrįstus tvarkinga regis
tracija, vadovų lavinimu, pasiruošusių 
adjutantų ir pavaduotojų skaičiumi, 
vadovų pasitarimų, vieneto tarnybos 
bei gerojo darbelio uždaviniais ir narių 
pažangumu.

Ypatingų nuotykių centrus 
Amerikos skautų sąjunga veda New 
Mexico, Minnesota, Maine ir Floridos 
valstijose, kuriems kas vasarą sam
doma 800 jaunų suaugusių vadovų.

Pirmosios pagalbos pratybos 
nustebino vieną Texas valstijos 
ligoninę. Ligoninės administracija du 
kart kasmet praveda pratimus savo 
pasiruošimą patikrinti. Sį kartą padėjo 
skautų draugovė, suvaidinusi autobuso 
nelaimę.
sbbbbbbm

JAV Sąjunga 1986 m. savo narių 
reikalavimus pervedė į kitą tvarką. 
Vietoj suskirstydama šakas pagal 
amžių, dabar jas sudaro pagal 
mokyklos skyrių. Pirmojo skyriaus 
mokinukai bus tikgriukai, antrojo - 
vilkiukai, trečiojo - meškiukai, 
ketvirtojo ir penktojo - Webelos. 
Baigę penktąjį skyrių pereina į skautų 
šaką.

16

20



Australijoje gruodžio 30 - sausio 
10 netoli Sydnėjaus vyks šešioliktoji 
pasaulinė jamborė, kurioje dalyvaus 
apie 13.000. Krioklių parke yra 300 
akrų (120 ha) erdvės prie Georges 
upės.
9BBBBBSS

Gamtos projektai visur svarbūs. 
JAV Illinois valstijos skautų draugovė 
jau eilę metų gamina ir prižiūri 
inkilus miškinėms antims, kurių na
tūralios perėjimo vietos pamažu 
užimamos gyvenamųjų namų statyba. 
Virginijos draugovė įrengė du gamtos 
takelius valstybiniame parke, pastaty
dami net lieptus. Montanoje skautai ir 
skautės kasmet surenka šiukšles prie 
93-iojo vieškelio; Per 1.200 mylių 
(1.800 km) surinko 250 tonų Šiukšlių 
15.000 maišuose.

glIlRBESB

Amerikos Guobas prieš eilę metų 
užpuolė liga, vadinama "olandiškoji". 
Šie gražūs parkų medžiai labai nyko. 
Amerikietis skautas, ruošdamasis aukš
čiausiam "Erelio" žymeniui, pradėjo 
sodinti naują medžių rūšį, atsparią šiai 
niokojančiai ligai, ir projektas išaugo į 
vajų, apimantį visą kraštą.

BBBBEBBSIB

Gyvybės gelbėjimas - esminė 
skautiško lavinimosi dalis. Netoli 
Bostono vienas skautas stovykloje 
išgelbėjo tos pačios draugovės skau
tuko gyvybę, suspausdamas pilvą 
žemiau krūtinės, kad iššoktų gerklėje 
įstrigęs saldainis. Po metų, išgelbėtas 
skautas buvo ką tik baigęs gyvybės 
gelbėjimo kurselius ir ištraukė 
skęstantį senelį.

KANADOS skautai 1985 metais 
pasodino du milijonus medžių 
daigelių, o per 10 metų nuo 
programos pradžios pasodino 37 
milijonus.

Specialybių stovyklas New 
Hampshire valstijoje skautai turi 
septyniose vietose. Viena - muzikos 
stovykla, kurioje dalyvauja muzikos 
instrumentus grojantys skautai ir jų 
svečiai. Kita - kompiuterių stovykla. 
Yra dar futbolo, vandens sporto, jaunų 
vadovų, gamtos nuotykių ir "Erebo" 
žymens stovyklos.

BBBBBBBB

Skautų Muziejus amerikiečių 
skautų buvo perkeltas ir galutinai 
įrengtas Murray State universiteto 
soduose, Murray, Kentucky.
BBBBBBBBB

Gilwellio kursai Amerikoje 
vadinami Miško ženklo ar "Wood 
Badge" vardu. 1986 m. suėjo 50 m. 
nuo šių kursų įvedimo JAV. Pats 
skautijos įkūrėjas šiuos lavinimo 
kursus įvedė 1919 m. Anglijoje, 
Gilwellio parke.

Guatemaloje mėgstamas užsiėmimas - plaukimas plaustais

AUSTRALIJOJE prie Sydnė
jaus jau trejus metus ruošiama nauja 
stovyklavietė (Cataract Scout Park), 
kurioje 1987-1988 m. bus 16-toji 
pasaulinė skautų stovykla — jam
borė. Po stovyklos įvyks 31-oji 
pasaulio skautijos konferencija prie 
Melbourne. Stovyklavietės vartai 
pagaminti pagal čiabuvių 
būmerangų ir j iečių struktūrą — 
formą.

BBBBBBBBB

JAV skautų sąjungą pagerbė 
Amerikos luošųjų draugija už skautų 
sugebėjimą luošus ar kitaip 
suvaržytus berniukus sumaniai 
įtraukti į savo programas ir ber
niukus į platesnį gyvenimą.
SBsBBaūgŪ

OLANDIJOS skautai išleido 
savo visų stovyklaviečių žinyną.

BBBBBBBBB

GRENADOS vilkiukai kartu su 
penkių kitų Karibų jūros salų vaikais 
dalyvavo ketvirtame vilkiukų 
sąskrydyje, apie kurį plačiai pranešė 
spauda, radijas.
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DVIRAČIO 
GIMTADIENIS
Senoms egiptiečiai ir romėnai 

buvo išgalvoję kovos dviračius, trau
kiamus arklio, tačiau tikrasis dviratis 
buvo išrastas maždaug 1816 m., o 
guminės (pneumatinės ) padangos vos 
prieš šimtą metų (1888). IŠ . dviračio 
išsivystė automobilis - pirmųjų auto
mobilių vairas buvo kaip dviračio, o 
kitos dalys buvo atitinkamai pritai
kytos - stabdžiai, varomoji žvaigždutė, 
pavaros grandinė ir kt.

Vokietis K. von Drais 1816 ar 
1817 m. pastatė medinį dviratį, kurį 
žmogus varė atsiremdamas į žemę - 
savo kojomis (žr. 1 pav.), o vairavo 

sukdamas priekinį ratą. Velocipedas 
(1834 m.) jau turėjo pedalus, išgalvo
tus škoto K. McMillan, bet ratai 
tebebuvo mediniai, apkaustyti metali
niu lanku (2 pav.). Prieš tai, kai buvo 
išrasta pavaros grandinė, priekinis 
ratas buvo daug didesnis, kad 
keleiviui būtų lengviau važiuoti (3 
pav.). Tokie keisti dviračiai buvo 
mėgstami pereito šimtmečio pabai
goje.

Apie 1880 metus buvo bandomi 
vosokie dviračiai ar triračiai, jau su 
pavaros grandine (4 pav.) Anglas H.T. 
Lawson 1880 m. išrado dviratį vieno
do dydžio ratais ir su padangomis, 
visai panašų į šių dienų dviratį (5 
pav.).

Lietuvoje dviračiai pradėjo atsiras
ti XIX a. pabaigoje, o Nepriklauso
mybės laikais buvo importuojami iš 
Anglijos, Vokietijos ir Latvijos, kur 
dviračių sportas anksčiau prasidėjo, 
net iki 35.000 dviračių per metus. 
1928 m. Kaune Amerikos lietuvių 
bendrovė pradėjo gaminti po 2.000 
dviračių per metus. Šiandien Šiauliuo
se yra dviračių gamykla, kurios 
specialybė yra paauglių dviračiai (7 
pav.). Kasmet pagaminama apie 
300.000 dviračių, kurie išvežami į 
kitus kraštus.

Olimpinių žaidynių programon 
dviračių lenktynės įtrauktos 1896 m., 
o pirmieji lietuviai olimpinėse dvira
čių varžybose dalyvavo jau 1924 m. 
Pačioje Lietuvoje pirmosios lenktynės 
įvyko 1922. Jas laimėjo Kęstutis 
Bulota. 1923 m. įsteigta Dviratininkų 
sąjunga, o nuo to laiko Lietuvoje yra 
visokiausių dviračių varžybos, veloci- 
pedų konkursai lenktynių kilpose 
(trekuose), per laukus (krosas) ir tarp 
miestų.

Jeigu norėtumėte įsigyti dviratį, 
kuriame gali sėdėti visa skiltis ar 
ištisa šeima, reikėtų pasiskolinti iš 
Fordo muziejaus Detroite labai ilgą 
140 kg. sveriantį prietaisą ( 6 pav.).

Vyriško dviračio schema: 1 — baga
žinė, 2 — balnelis, 3 — rėmas, 4 — vairas, 
5 — vairo kolonėlė, 6 — priekinė šakė, 7 — 
priekinis ratas, 8 — sparnelis, 9 — varan
čioji žvaigždutė, 10 — pamina, 11 — pava
ros grandinė, 12 — varomoji žvaigždutė
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(našą DIDŽIOJI StHD.l
SAN FRANCISCO WASHINGTON

Vida Cejauskienė, Teresė 
Landsbergienė, Regina Liogienė, 
Elvyra Vadopolienė, Washingtono 
vyr. skautės kandidatės kovo 2 . d. 
1987 m.

“Žuvėdros su savo vadove 
vyr.sk.v.sl. Brigita Novickaite 
(vidury). Veikli sesė Brigita yra 
apdovanota ordinu Už Nuopelnus 
ir dabar mokosi San Francisco City 
College. “Žuvėdros"priklauso Los 
Angeles Palangos tuntui ir kasmet 
“skrenda" stovyklauti į kalnus pas 
tunto seses. Nuotraukoje: prit.sk. 
Viltis janutytė, vyr.sk.v.sl. Brigita 
Novickytė, vyr.sk. Daina Janutytė, 
ir jaun.sk. Regina Novickytė

Washingtono vyr. skautės su 
vadovėmis ir instruktorėmis.

19
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KAZIUKO MUGĖ HAMILTONE

Asta ir Lina prie savo piešinio

Skautai-ės - Viktoras Gedris, Gailė
Baltakytė, Irutė Apanavičiūtė, Andrius Gedris

Du juokdariai: Darius Remesat ir Petras Otto

Sesė Elytė, broliai Viktoras, Petras
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CHICAGO PAS „NERIJOS” TUNTO SESES
Būrelis žvalių jūros skaučių 

gegužės 3 d. rytą maloniai 
sveikino visus atvykstančius į 
„Nerijos” tunto sueigą Jauni
mo centro mažojoje salėje. 
Mamytes ir močiutes Motinos 
dienos proga sesės puošė 
baltais gėlių žiedeliais, tėve
lius ir šeimų narius sveikino 
maloniomis šypsenomis. Nors 
lauke oras buvo žvarbus — 
Jaunimo centro maž. salėje 
jaunųjų sesių sukurta atmos
fera buvo šilta ir šeimyniškai 
jauki.

Iš tolimųjų priemiesčių 
atvykstantiems vėluojantis, 
sueiga buvo pradėta irgi su 
nedideliu pavėlavimu.

Sesėms išsirikiavus, sueiga 
pradėta vienetų raportais suei
gos komendąntei, tuntininkei, 
LS Seserijos jūrų skaučių 
skyriaus atstovei. Skardžiu 
„Vis budžiu!” . atsakoma į 
tuntininkės pasveikinimą.

Įnešus vėliavą buvo sugiedo
tas Lietuvos himnas, o ginta
re v.s. Taiyda Rudaitytė 
perskaitė specialią veiklos 
metų užbaigimo maldą. Suei
gos komendante perskaito 
įsakymus. Už pavyzdingą 
skautavimą ar gerai atlie
kamas pareigas į vyresnišku
mo laipsnius keliamos:

Į vyr. valtininkės laipsnį 
keliamos gintarės —• valt. 
Taiyda Rudaitytė ir vyr. si. 
Dana Mikužienė.

Į. valtininkės laipsnį kelia
mos: g. vair. Aldona Bobelytė, 
g. kand. vair. Milda Rudaity
tė, j. skautė vair. Ingrida Cicė- 
naitė.

Į vairininkės laipsnį kelia
mos: Gabriela Arminaitė, Inga 
Balzaraitė, Renata Garbonku- 
tė, Kasandra Karaitytė, 
Laura Lapšytė, Linda 
Mikučiauskaitė, Laima 

Pauliūtė, Rasa Rauckinaitė, 
Gailė Sabaliauskaitė, Renata 
Šmulkštytė, Nida Tijūnėlytė, 
Kristina Urbonaitė ir Aidė 
Užgirytė. Į vairininkės laips
nį pakeltųjų tarpe yra visos 
penkios „Juodkrantės” laivo 
„Žvaigždžių” valties jūrų 
jaunės, kurios šiemet sėkmin
gai dirbo pagal skilčių siste
mos dėsnius, parodė nemažai 
iniciatyvos ir nuoširdžiai 
pasitarnavo Kaziuko mugės 
muginukų ruošime.

Perskaičius tunto įsakymą 
Nr. 175-tą, prie vėliavos, jos 
vadovių valtininkės Ingos 
Balzaraitės ir vairininkės Lin
dos Mikučiauskaitės, atve
dama „Ventės” laivo „Žuvėd
rų” valties kandidatė Vaiva 
Rašytynytė. Gyvenime kukli ir 
nedrąsi Vaivutė tvirtai taria 
įžodžio žodžius, bučiuoja vėlia
vą. Ją sveikina kaklaraištį riš
dama tuntininkė jvs Irena 
Regienė. Tuntininkė 
pasidžiaugia ir Vaivos parei
gingumu — šį rytą ji daugiau 

Sueigoje deklamuoja „Nerijos” tunto udrytės. Nuotr. J. Tamulaičio
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negu pusvalandžiu anksčiau 
atvyko į sueigą ir atliko gerąjį 
darbelį, padėdama sustatyti 
kėdes, paruošti salę sueigai. 
Įžodį davusią sveikina ir 
Tėvynės ilgesio mazgelį jai 
užmezga „Ventės” laivo vadė 
g.v.v. Viligailė Lendraitienė, o 
Gerojo darbelio mazgelį — 
Vaivos močiutė. „Žuvėdrų” 
valties sesės, priimdamos 
Vaivą į savo būrį, prisega jai 
žuvėdros sagtelę, papuošia 
gėle. Susijaudinusi Vaiva 
šypsosi. Šypsosi patenkintos 
ir jos vadovės bei sesės.

Tuntą — seses ir vadoves 
pasveikina LS Seserijos jūrų 
skaučių skyriaus atstovė js 
Bronė Stravinskienė ir viene
tų vadovėms įteikia jūrų 
skaučių vadovių ženklelius.

Sueigos dalyviams ger
biant, išnešama vėliava. 
Trumpu žodžiu visas mamy
tes ir močiutes Motinos dienos 
proga pasveikina tuntininkė, o 
sesių sveikinimus eilėraščiais 
perteikia „Ventės” laivo
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ūdrytės Lidija, Rima ir Kari
na — visos Pauliūtės, nors ir 
ne sesutės.'

Veiklos sezonui uždarose 
patalpose baigiantis, ilgesnį 
žodį taria tuntininkė jvs Irena 
Regienė, padėkodama sesėms 
už pastangas skautaujant, o 
tėveliams už sesių skauta- 
vimą skatinant jų atvežimu į 
sueigas ir tunto rėmimu. 
Padėką vadovėms reikšdama 
tuntininkė joms įteikia 
dėkingumo simbolį — gvazdi
ko žiedą, o ilgamečiu! tunto 
tėvūnui, nesuskaitomų Kaziu
ko mugių ir stovyklų 
nenuilstančiam talkininkui 
Alfonsui Eitučiui — kuklią 
dovanėlę. Padėkojusi visiems 
už talką ir visokeriopą para
mą Kaziuko mugės darbuose, 
tuntininkė paryškina ir kam 
tos pajamos naudojamos — 
įvairiems einamiesiems 
veiklos reikalams, stovyk
loms, o ypač stovyklavietės 
išlaikymui ir reikalingam 
inventoriui. O išlaidos tikrai 
nemažos, nes be nuolatinių 
mokesčių, kaip stovyklautojų 
draudimas, stovyklavietės 
pastatų apdrauda, nuosavy
bės mokesčiai ir kt., prisideda 
pastatų ir inventoriaus taisy
mo ar naujų reikmenų pirkimo 
išlaidos, kurios greitai prary
ja visas taip sunkiai kauptas 
lėšas.

Dalyviai supažindinami su 
šios vasaros artėjančių 
stovyklų planu ir perskąitomu 
įsakymu paskelbiama šios 
vasaros tunto stovyklos 
viršininkė. Šį įsakymą sesės 
priima džiugiu plojimu ir 
savo mylimą vadovę, jau ne 
kartą stovyklai vadovavusią, 
jps Violetą Paulienę pasveiki
na dainele — „Lauželis, lauže
lis”.

Komendantės g.v.v. A. Gra
žytės sklandžiai vedama suei
ga baigiama visų giedama, .Lie

tuva brangi” ir „Ateina 
naktis”.

Po sueigos dar trumpai 
pabendraujama. Tuntininkė 
seses pavaišina saldainiu
kais, ūdrytės skuba pas 
mamytes įteikti joms savo 
sueigose padarytas koplytė
les, vadovės šnekučiuojasi su 
tėveliais.

Laikas užleisti salę kitiems 
ir skirstytis į namus ar į kitus 
renginius — privačius ir visuo
meninius, kuriais šis sekma
dienis Chicagoje ypač turtin
gas, kad neįmanoma visur 
suspėti. Dėl tų renginių gausos 

„Aušros Vartų” t., „Birutės.” d-vės skautės tunto sueigoje skaito apie 
Vilnių. Iš k. R. Stroputė, L. Viržintaitė, G. Sabaliauskaitė ir I.
Naudžiutė. Nuotr. A. Namikienės

Tautoramos užsiėmimuose linksmai nusiteikusios „Nerijos” tunto 
jūrų jauijės Kasandra Karaitytė, Aidė Užgirytė, Nida Tijūnėlytė, 
Laura Lapšytė ir „Aušros Vartų” tunto skautės Vilija Januškytė, 
Ramunė Barkauskaitė ir Kristina Mučinskaitė.

Nuotr. A. Namikienės

retesnės buvo sesių gretos ir 
šioje sueigoje.

Sueigoje dalyvavo gražus 
būrys mamyčių, tėvelių ir 
šeimos narių. Džiugu buvo 
savo tarpe turėti LS Seserijoj 
jūrų skaučių skyriaus atstovę 
js Bronę Stravinskienę, JAV 
Vidurio rajono vadą vs fil 
Antaną Paužuolį ir mielą 
tunto kapelioną vs kun. Juozą 
Vaišnį. Visos džiaugėmės suei- 
gon atsilankiusia, dėl studi
jų laikinai iš veiklos pasi
traukusia, veiklia jauna va
dove g.v.v. Alvyde Eitutyte.

IR
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Skautai akademikai studijų 
dienose, Dainavos stovyklavietėje

Chicagos skautų Kaziuko mugės darbai

SKAUTIŠKI 
RENGINIAI

Birželio 21 d. — Skauti
ninkų,-kių Ramovės gegužinė 
vs O. Siliūnienės sodelyje.

Rugsėjo 27 d. — „Kerna
vės” tunto sueiga Jaunimo 
centro maž. salėje.

Spalio 3d. — „Aušros Var
tų” tunto sueiga Jaun. centro 
maž. salėje.

Spalio 11 d. — „Nerijos” 
tunto sueiga Jaunimo centro 
maž. salėje.

Spalio 16 d. — Skautinin
kų,-kių Ramovės vakaronė 
Jaunimo centro kavinėje.

Spalio 17 d. — „Puota 
jūros dugne” — jūrų skautijos 
pokylis Jaun. centro didž. salė
je.

Lapkričio 15 d. — „Litua- 
nicos” tunto iškilminga suei
ga ir tuntininkų pasikeitimas 
Jaunimo centre.

Clevelande
Birželio 1 d. Veiklos metų 

užbaigimo bendra „Neringos 
ir „Pilėnų” tuntų sueiga.

SUVAŽIAVIMAI
Spalio 9-12 d. — III-ji Tun

tininkų,-kių konferencija 
Beaumont stovyklavietėje, 
netoli Cleveland©.

STOVYKLOS
Birželio 18-21 d. — ASS 

ruošiamos studijų dienos 
Dainavos stovyklavietėje.

Liepos 4-11 d. — „Ginta
ro” ir „Ąžuolo” vadovių, -ų 
mokyklos Rako stovyklavietė
je, Custer, MI.

Liepos 11-25 d. — Chica
gos skautų ir skaučių stovyk
la Rako stovyklavietėje.

Liepos 25 — rugpj. 1 d. — 
Buriavimo stovykla jūrų skau
tams,-tėms, gintarėms ir j. bu- 
džiams, Michigano valstijoje.
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& ^36 SKA1JT1
4613 W. 106 PI.
Oak Lawn, IL 60453

ALp(LKA)3083
1987, Nr.5

Po smarkaus ir smagaus žaidimo pievelėje: 
— O, ir vėl mano plaukai susiglamžė!

— Kokios spalvos yra Ąžuolo ir Gintaro vadovų 
mokyklų kaklaraištis?

— Tamsiai baltas.

Ankstyvą vasarą dar nėra tiek grybų, kiek rudenį po 
lietaus.

— Kažin, kodėl nėra daug grybų miške?
— Turbūt neturi laiko augti.

VYRESNIO AMŽlAljc <, •AUS SRAUTU TARPE
Algis; - Kai su t

nejaučiu žemės ltn šoku, tai visiškai
Birutė: - Kur •

kojas mindai. Jausi, ]<ad nuoiat mano

5)

n n
& /

/

___________

plyšį

Stovyklautoja liko paskutinė lauko virtuvę apt
varkyti. Betikrindama ugniavietę, prisilietė prie įkaitinto 
akmens ir pirštą skaudžiainusidegino. Vėliau pasakojasi 
savo vadovei, kuri paklausė:

— Ar labai verkei, sese?
— Ne, neverkiau. Nieko aplink nebuvo ir niekas 

nebūtų girdėjęs.
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