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VASARIO

Paminklas žuvusiems už Lietuvos 
laisvę šv. Jono lietuvių kapinėse, 
Mississauga, Ontario, Kanada

Lietuvos laisvės kovų paminklas Kaune. Pastatytas iš 
akmenų, surinktų laukuose, kur vyko Lietuvos 
nepriklausomybės kovos. Bolševikų nugriautas.

LIETUVOS 
NACIONALINE 
M MAŽVYDO 
xaritsi ir>T WA
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VASARIO 16 NEPRIKLA USOMOS
LIETUVOS 
GIMTADIENIS

Kiekvienas mūsų turime savo gim
tadienius. Gimimo dienas mini ir 
mūsų tėveliai, vadovai bei kiti ar
timieji. Bet gimimo dienas švenčia ir 
valstybės. Taip J.A.V-bių gim
tadienis yra liepos ketvirtoji. 
Amerikiečiai mini 1776 metų dienų, 
kai šis kraštas paskelbė savo 
nepriklausomybę.

■Gimimo dieną turi ir mūsų tėvų bei 
senelių žemė Lietuva. Ją švenčiame 
vasario mėn. 16-ąją, nes tada 1918 
metais Lietuvos taryba paskelbė 
Lietuvą nepriklausoma.

Bet argi Lietuvai tik 71 metai? Ar ji 
tokia jauna? Ne ir Ne! Kas iš mūsų 
šiek tiek moka Lietuvos istoriją, žino, 
kad Lietuva tokia sena, kaip seni 
žalieji jos miškai, aukšti piliakalniai, 
platūs ežerai ir sraunios upės.

Lietuvių gentys savo žemėje 
gyveno jau pora tūkstančių metų 
prieš Kristų. Tačiau ligi XIII amžiaus 
jos nebuvo susijungusios į savo 
valstybę. Susijungimas įvyko Min
daugui sujungus lietuvių gyvenamas 
žemes. 1253 metais jis buvo 
vainikuotas pirmuoju Lietuvos

MINDAUGAS

Taip atrodytų Vytauto Didžiojo 
laikų Lietuva dabartiniame Europos 
žemėlapyje 

karalium. Tai buvo tikras karalius, 
valdovas. Ne toks, kaip esame pratę 
pasakose skaityti. Taigi Lietuvos 
valstybė yra daugiau kaip 700 metų 
amžiaus. Iš istorijos žinome jos 
garsius valdovus — didžiuosius 
kunigaikščius — Gediminą, Algirdą, 
Kęstutį, Jogailą, ir ypač Vytautą 
Didįjį. Jie išplėtė Lietuvą ne tik į 
lietuvių, bet ir rusų, gudų, 
ukrainiečių žemes. Lietuva tada buvo 
didžiausia valstybė Europoje, jos 
žemės tęsėsi nuo Baltijos ligi Juodųjų 
jūrų.

Bet Lietuva ėmė mažėti ir nykti, VYTAUTAS DIDYSIS
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SIMANAS DAUKANTAS VINCAS KUDIRKA

nuo to laiko, kai 1569 m. susijungė 
(sudarė uniją) su lenkais. 1795 m. trys 
plėšrūs kaimynai — Rusija, Prūsija ir 
Austrija pasidalino Lietuvos - Lenki
jos žemes. Lietuva atiteko Rusijai.

Sunkus gyvenimas lietuvių buvo 
susijungus j uniją su Lenkija, bet dar 
sunkesnis po 1795 m. kai ją valdė 
Rusija daugiau kaip 120 metų. Šie 
okupantai stengėsi lietuvių tautą 
numarinti, surusinti. 1864 m. jie 
uždraudė lietuviams lietuvišką 
spaudą — knygas bei laikraščius. 
Gyventojai buvo rusinami, 
pravoslavinami.

Bet lietuviai nepasidavė. XIX 
amžiaus gale kilo jų tautinis 
susipratimas — atgimimas. Čia daug 
padarė juos žadindami: vyskupas 
Motiejus Valančius, Simanas 
Daukantas, Jonas Basanavičius, 
Vincas Kudirka, Antanas Smetona ir 
kiti šviesūs lietuviai. Pirmasis 
pasaulinis karas (1914-1918 m.) be 
galo sunaikino Lietuvą. Tada ją 
teriojo rusai, vokiečiai, bermon
tininkai, lenkai. Bet 1918 m. vasario 
16 d. mūsų jau minėta Lietuvos 
taryba paskelbė Lietuvą 
Nepriklausoma valstybe.

Tačiau iš to paskelbimo būtų nieko 
gero nebuvę, jeigu patys lietuviai 
nebūtų savo žemę apgynę. Jie 
susitelkė j Lietuvos kariuomenės 
karių eiles, narsiai kovėsi su minėtais 
Lietuvos priešais. Kovos buvo labai 
sunkios, nes didžiosios valstybės 
nepadėjo besikuriančiai Lietuvai. 
Reikėjo kovoti savomis jėgomis. 
Sunkiose kovose už Lietuvos laisvę 
žuvo 261 i karių, sužeistų buvo 1153, 
invalidais liko 155 kariai. 
Nepriklausomybė buvo apginta, 
tačiau Lietuva liko be sostinės 
Vilniaus, kuris buvo lenkų 
okupuotas. Lietuva j j atgavo tik 1939 
m. rudenį. Per 22 nepriklausomo 
gyvenimo metus Lietuva tvirtai- 
atsistojo ant kojų. Be kitų naudingų 
organizacijų, buvo plačiai išplitę 
skautų — skaučių vienetai. Skautija 
apjungė apie 20.000 narių.

1940 m. Lietuvą užėmė sovietiniai 
rusai, vėliau jų okupaciją pakeitė 
vokiški naciai, o 1944 m. vėl užėmė 
bolševikai, kurie ir ligi šiol valdo 
Lietuvą. Jų okupacija sunki, daug 
žmonių ištremta, nužudyta. Tačiau 
tauta visas skriaudas pergyveno ir 
dabar energingai kovoja dėl Lietuvos 
laisvės. Vasario 16 d. — gimtadienį

šiemet ir Lietuvoje iškilmingai 
švenčia. Minėkime tą dieną 
prasmingai ir mes, išeivijos lietuviai 
skautai — skautės.
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Skautas draugas savo artimui
ir brolis kitam skautui

Žmonės skirtingo būdo, 
skirtingų gabumų ir skir
tingos išvaizdos. Tą pastebi
me jau savo šeimose, savo 
skiltyse. Ir gerai, kad taip 
yra, nes būtų nepaprastai 
nuobodu, jei visi vienodai 
atrodytų ir vienodai elgtųsi. 

kas nepaprasto, turįs teisę 
žiūrėti į kitus iš viršaus ar 
dėl jų išvaizdos, ar dėl to, 
kad jie suvargę arba ma
žiau išmano. Vargšas jis: 
žemindamas kitus, bando 
iškelti save, nes pats širdy 
abejoja, ar jis ko vertas!

Skautas ieško gero kiek
viename žmoguje, ypač sa
vo broliuose - skautuose. 
Jam miela globoti jaunes
nius, silpnesnius, nedrąsius 
arba ne taip jau šaunius, ir 
jis padeda jiems kuo galė
damas. Jis vadina juos bro
liais ir pats elgiasi kaip bro
lis.

Įdomu susipažinti su ki
tais žmonėmis. Jie visi, kaip 
ir mes, turi savo džiaugs
mų ir rūpesčių, jie visi kar
tais reikalingi gero žodžio 
ir tikros pagalbos.

Kartais padeda mūsų 
šypsnys, mūsų geri žodžiai: 
—- Kaip sekasi? Kaip gerai 
jums tai pasisekė? Ar norė
tumėte dalyvauti? Ar galė
čiau kuo būti naudingas?

Bet dažnai vien noro pa
dėti nepakanka, reikia kon
krečios pagalbos. Ji veikles
nė už žodžius.

Skautas būdėte budi, ar 
nepasitaikys proga parody
ti savo draugiškumą arti
mui. Jis atlieka daugiau, 
kaip iš jo tikimasi. Taip elg
damasis jis tampa kilnesniu 
žmogum.

Skautas jokiu būdu nėra 
snobas. Snobas yra žmogus, 
kuris įsivaizduoja esąs kaž-
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Lietuvių Skautų Sąjungos įnašas lietuvių tautai

S kautu skaičius
Nepriklausomos Lietuvos 

gyvenimo pabaigoje galčjo siekti 15- 
20,000, o per jos eiles perėjo apie 
100,000. Lietuvių Skautų Sąjunga 
buvo pati didžiausia lietuvių jaunimo 
organizacija. Pirmąjį lietuvių skautų 
vienetą suorganizavo Petras Jurgėla- 
Jurgelevičius prie Vilniaus lietuvių 
gimnazijos 1918 metais lapkričio 1 
dieną. Jo skaičius vis ir vis augo ir 
1939 metais, jau buvo 34 skautų 
tuntų, 56 jaunųjų skaptų draugovių, 
116 mišrių jaunųjų skautų ir skaučių 
draugovių, 115 skautų draugovių, 3 
atskiros skautų skiltys, 24 jūrų 
vienetų, 21 skautų vyčių vienetų. 
Buvo numatyta organizacinė sant
varka. Skautai sukūrė savo atskiras 
programas pagal kurias auklėjo savo 
lietuvišką jaunimą, išugdė savo 
lietuvišką spaudą, ir organizavo 
keliones, iškylas, stovyklas. 
Lietuviškoji skautybė išsiplėtė ir už 
Lietuvos ribų. Pradedant 1945 
metais lietuvių skautų ir skaučių 
vienetai buvo įkurti Vokietijoje, 
JAV, Kanadoje, ir kituose kraštuose, 
kur jie ir dabar tebeveikia.

Lietuvių Skautų
. Sąjungos
70 metų sukakties 
minėjimas
Toronte.
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Skautų organizacijos ideologija 
remiasi gyvenimo reikalavimais, nes 
tauta, kurios būdas stipriausias, 
iškyla ir tik tuomet būna verta užimti 
savo vietą pasaulyje. Skautybė kaip 
tik ir ugdo tautos ir valstybės meilę ir 
pratina jaunimą prie visuomeninio 
darbo ir įvairių organizacinių 
pasireiškimo būdų. Išeivijoje 
skautybė padeda ugdyti lietuvišką 
dvasią, pareigos pajautimą ir tuo 
būdu padeda išlaikyti lietuvybę.

Skautybė ne tik stiprina savo 
narių charakterį, bet ir juos lavina 
fiziniai. Skautiškas auklėjimas mūsų 
jaunimą paruošia praktiškam 
gyvenimui.

Lietuvių skautų organizacija 
reikšminga ir lietuviškai spaudai 
1945-61 metų laikotarpyje, laisva
jame pasaulyje, buvo išleisti 67 
neperiodiniai leidiniai ir per tą patį 
laiką buvo leidžiama apie 80 
pavadinimų periodinių.

Skautų Sąjunga organizuoja ne 
tik vietines, bet ir tautines stovyklas, 
kuriose lietuviškas jaunimas 
susipažįsta su kitais mūsų 
jaunuoliais. Taip pat ji atstovauja 

mūsų kraštą tarptautinėse ”Jam- 
bore” stovyklose.

Skautybė remiasi šūkiu „Dievui, 
Tėvynei ir artimui”. Taigi, ši 
lietuviška organizacija savyje jungia 
pačius brangiausius žmonijos 
idealus. Įstodamas į Lietuvių Skautų 
Sąjungą, Skautas pripažįsta šiuos 
principus ir bandoj uos vykdyti pagal 
savo amžių, sugebėjimą ir specialybę.

Montrealyje ilgą laiką skautai 
buvo vienintelė lietuvių jaunimo 
organizacija. Šalia skautiškos 
veiklos, skautai ilgus metus turėjo 
pajėgią Basanavičiaus vardo šokių 
grupę. Iki 1964 metų Montrealio 
skautai stovyklaudavo po atviru 
dangumi ir kasmet vis naujoje vieto
je. Nuo 1964 metų Montrealio 
Lietuvių Bendruomenė įsteigė gražią 
„Baltijos” stovyklavietę prie Lac 
Sylvere apie 100 milių į šiaurę nuo 
Montrealio.

Nėra abejojimų, kad lietuviška 
skautija ir toliau aktyviai dalyvaus 
lietuviškame gyvenime, bei burs 
išsisklaidžiusį po visą pasaulį mūsų 
jaunimą į skautiškus vienetus.
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SKAUTYBĖ
Skautų organizacija apjungia 

įvairaus amžiaus berniukus ir 
mergaites. Vilkiukus ir paukštytes 
sudaro pradžios mokuklos vaikai, 
skautus ir skautes — gimnazijos 
moksleiviai, ir vyčius ir vyresnes 
skautes — studentai ir studentės.

Lietuvių Skautų Sąjunga ugdo 
lietuvišką sąmonę. Mūsų jaunimas 
lavinasi ir auklėjasi lietuviškoje bei 
skautiškoje dvasioje. Skautų Są
junga ruošia suvažiavimus, iškilas, 
sueigas, kursus, ir t. t. Viskas 
pravedama lietuvių kalboje. 
Stovyklose, lietuvis ir lietuvaitė 
išmoksta daug lietuviškų dainų, 
eilėraščių ir pasirodymų. Prie to viso 
dar prisideda skautiška spauda 
lietuviškų knygelių, vadovėlių, žur
nalų ir laikraščių pavydale. Visur 
ypatingai pabrėžta nepriklausomos 
Lietuvos valstybės mintis. Įvairiais 
būdais minimos įvairios 
nepriklausomos Lietuvos ir skautų 
organizacijos sukaktys. 
Dalyvaudamas tautinėse stovyklose, 
minėjimuose ir t. t., jaunuolis 
praktikoje susipažįsta su savo krašto 
šventėmis, papročiais ir kultūra. 
Tatai svarbu lietuvybės palaikymui 
išeivijoje.

Graikų priežodis sako — 
„Sveikame kūne sveika ir siela”. 
Lietuvių Skautų Sąjunga sjekia 
išauginti energingus, sveikus 
jaunuolius ir jaunuoles. Ši 
organizacija visais būdais skatina 
sportą. Skautas ir skautė išmoksta 
žaisti skautiškus bei lietuviškus 
žaidimus. Vyksta įvairiausios 
varžybos. Specialybės jam 
duodaprogą išreikšti savo atsiekimus 
įvairiose srityse. Be to, yra 
organizuojamos stovyklos ir iškylos į 
gamtą, kur berniukui ar mergaitei 
yra nurodoma praktikoje tos 
programos uždaviniai.
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Koks lietuvių skautų vaidmuo 
lietuvių gyvenime išeivijoje?

Lietuvių skautų vaidmuo išeivijo
je yra suburti lietuvišką jaunimą į 
skautų ir skaučių organizaciją. 
Skautų Sąjunga stiprina lietuvišką 
dvasią, kuri labai greitai pasiduotų 
galingai anglų arba prancūzų įtakai. 
Išeivijoje mūsų lietuvių jaunimas yra 
labai išsimėtęs po didelius kraštus ir 
didelius miestus. Vietinės mokyklos 
atima labai daug laiko ir energijos. 
Ne tik pats mokslas ir studijos, bet ir 
draugai, šokiai, žaidimai, klubai, ir 
kiti užsiėmimai skatina jaunuolį 
praleisti savo laisvalaikį 
nelietuviškoje aplinkumbje.

Skautybė yra gera vadų mokykla. 
Ji skatina iniciatyvą. Paskiroms 
amžiaus grupėms yra pritaikytos ir 
paruoštos programos. Si programa 
bando sudominti mūsų lietuvišką 
jaunimą darbe bei žaidimuose. 
Skautybė ugdo charakterį ir kartu 
pratina jaunimą dirbti visuomenėje. 
Skautybė visada visuomenės interesą 
stato virš individo interesų ir tuo 
būdu ugdo visuomeniškumą. 
Skautybė taip pat ugdo jaunime tikrą 
atsakomybės jausmą. Baden 
Powellio žodžiai „Kas nemoka 
klausytis, tas niekad nemokės ir 
įsakyti” skautų organizacijoje 
vykdomi praktikoje.

Skautybė yra kartu ir pasaulinė 
lietuvių organizacija. Ji padeda mūsų 
lietuviškam jaunimui susidraugauti 
ne tik vietos skautų ir skaučių 
vienetuose, bet ir visos Amerikos bei 
viso pasaulio mastu. į tautines 
stovyklas ir suvažiavimus, skautai ir 
skautės susirenka iš visų kraštų. 
Pavyzdžiui, tautinėje 1967 metų 
stovykloje, dalyvavo 1650 jaunuolių 
iš viso pasaulio.

Bendra išvada — Skautų 
organizacija išeivijoje auklėja mūsų 
jaunimą tautinėje dvasioje ir iš jų 
padaro sąmoningus lietuvius ir 
naudingus piliečius.

R R

Panevėžio skaučių vadovės 1924. I eilėj — Jėgaitė, X. II — X, O. Ma
siulytė, E. Slučkaitė, A. Blynaitė, X, Stapulionytė. III — Šataitė, X, 
M. Baronaitė, Sukaitė, X, Gabrėnaitė.

Rokiškio skautės su dr-ke V. Rozmaniene.

Jei du moka bendrai gražiai linksmintis, tai dar nereiškia, kad 
jie geri draugai, bet jeigu jie moka gražiai tarp savęs konfliktą 
likviduoti, tai jie tikrai geri -draugai.

Vladas Pūtvis-Puivinskis
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M. Vaitkus

1918 m. Vasario 16

MŪSŲ SKAUTAI 
ir

LIETUVOS ISTORIJA1942 metais, kai Kristupas Kolumbas ruošėsi iškelti koją į Amerikos žemyną, Vilniuje Aleksandras Gediminaitis, Kazimiero sūnus ir šv. Kazimiero, Lietuvos patrono, brolis buvo apšauktas Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. Įžengiant jam Į sostą, Lietuvos maršalka pasakė šitaip: “...Valdyk ir rėdyk Lietuvą ne italų, čekų, bet žemaičių papro- • čiais, pagal senus Vytauto nuostatus...”1529 metais Aleksandro brolis Žigimantas, tapęs Lietuvos valdovu, paskelbė Lietuvos statutą, visoje anuometinėje Europoje pirmąjį rašytinį įstatymų rinkinį.100 metų prieš Amerikos atradimą Vytautas Didysis buvo suverenus Lietuvos valdovas, valdovas valstybės, kuri siekė nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų.1410 metais įvyko Žalgirio mūšis, kuriame lietuviai nugalėjo besiveržiantį kryžiuočių ordiną.1509 metais Lietuvoje buvo pravestas “Nekilnojamų turtų surašymas”, kuriuo remiantis buvo pravesta žemės reforma, vienintelė Europoje tais laikais.Kai “Kapitono Blood” laikais britų kariniai laivai vaikėsi ispanų galeonus (karinius laivus), tai britų laivų stiebai daugiausiai buvo atgabenti iš Lietuvos, kurios medis, didžiosios girios, buvo labai protingai administruojamos ir naudojamos.Tokių pavyzdžių, faktų, palyginimų galima pateikti šimtus ir tūkstančius, nes Lietuvos istorija turi labai daug gražiu, spalvingų vaizdu, kuriais kiekvienas lietuvis gali tik didžiuotis.

Tai ne jūra įaudrinta tolyje ūžia, 
ne varpai .tai siūbuoja, ne būgnų tai dūžiai, 
ne Kęstučio trimitai piliakalnius ardo, 
nei sutvisko žaibai iš pakilusio kardo,

Tai minėtiną dieną garbingo vasario 
suskardeno lyg triūbos sidabro ir vario, 
ir lyg žaibo sublizgo spangina.mas piūvis: 
„Sužinoki, pasauli: jau laisvas lietuvis!"

Taip! lietuvis jau laisvas! Pajutęs tai kartą, 
jis nūn žino: gyventi.vien laisvėje verta, 
ir niekam nė už ką neužleis jau tos laisvės, 
nors išplėšti jai pragaras priešą pulkais ves!

Taip! lietuvis liks laisvas! Į kovą stos liūtu, 
nors jie jūrom užtvintų, kalnais nors užgriūtų! 
Paskandinti, prislėgti, sutriuškinti gali 
ir užgrobti, pavergti, nuniokoti šalį,

Bet valia liks laisva! Degs dvasia kaip žibintas, 
ir garbe, ir dainom kaip gėlėm apipintas. 
Ežerai tyvuliuos, padavimais oš girios, 
kad lietuvis per amžius liks laisvas, nors miręs!

Taip! numirt sugebės kaip senoliai lietuvis!
Bet nedžiaukitės, priešai! Jisai, dar nežuvęs, — 
dar gyvens ir kovos, ir išlaisvins Tėvynę, 
ir sugėdins belaukiančią laidoti minią!

Kodėl apie tai kalbama SKAUTŲ AIDE? Ogi todėl, kad skautų šūkio viena sudėtinė dalis kiekvieną skautą įpareigoja tarnauti tėvynei, tai yra būti lietuviu, Lietuvos patriotu ir daryti viską, kad ir jo aplinkoje esą lietuviai būtų Lietuvos patriotai. Tam, visų pirma, reikalingas gilus lietuvybės pažinimas ir visapusiškas jos supratimas. Tam tikslui atsiekti nepakanka vien tik gerai mokėti savąją kalbą ir galvoti lietuviškai, bet būtina pažinti ir Lietuvos praeiti.

Kas negerbia ir nevertina savo praeities, tas nevertas dabarties pagarbos ir neturi teisių į ateitį, sako sena kinų išmintis.Tauta, kuri nežino savo praeities, gyvena vien tik tuo tarpu gyvenančios kartos dabartimi. Tik pažinusi savo istoriją tauta (ar jos dalis) darosi tikrai sąmoninga. Juk lietuvybė nėra vien tik kalba, o visuma: kalba, kraujas, praeities istorija, dvasios ryšys su tėvyne. Bet dvasios ryšys su tėvyne nėra vien tik žinojimas, kas ten vyksta, arba sielojima-
10
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sis josios išsilaisvinimu iš Maskvos 
vergijos. Ryšys su tėvyne yra sėmi- 
masis jėgų iš josios praeities, žino
jimas ir atminimas to, kuo toji mū
sų tėvynė šimtmečių bėgyje buvo.

Savo tautos praeities pažinimas 
būtinas, jei norima aiškiau matyti 
ateitį. Klaidingai pažinę ar supratę 
savo praeitį, rizikuojame pakliūti į 
politinius ir dvasinius klystkelius. 
O juk istorija nėra sugretinimas 
daugiau ar mažiau išaiškintų įvykių 
— tai amžių vyksmas, tai tikra 
grandinė priežasčių ir pasekmių, tad 
savo istorijai pažinti nepakanka pa
žinti vien tą ar kitą faktą.

Skautai rengiasi tapti pavyzdin
gais suaugusiais. Skautai‘vyčiai jau 
suaugę, dažnai vadovauja kitiems. 
Visiems būtina kuo geriausiai susi
pažinti su Lietuvos istorija ir pažin- 
d?.nti kitus su ja. Juo labiau gilina- 
mės į savo tautos istoriją ir nagri
nėjame ją liečiančias problemas, 
tuo Lietuva mums darosi brangesnė 
ir artimesnė. Ji to tikrai verta!

s. J. Damauskas

<Su foto 
aparatu

STOVYKLOJE.
Fotografuodamas stovykloje, nepamiršk žemiau išdės

tomų patarimų.
1. Ieškok naujų motyvų, vengdamas tų, kurie visų 

fotografuojami. Stenkis pavaizduoti tuos stovyklinio gy
venimo momentus, kokius vaizduojančių nuotraukų dar 
neteko matyti „Skautų Aide“.

2. Kai fotografuoji kurį nors darbą dirbančius skau
tus, stenkis dirbti nepastebimai, nes kitaip daugumas ne
iškęs nesudarę „linksmos minos“ ir sugadins nuotrauką. 
Jei teks kurį nors darbą specialiai inscenizuoti arba, tei
singiau pasakius, motyvą tinkamiau sutvarkyti, paprašyk 
darbą dirbančius skautus dirbti tikrai nuoširdžiai, kad 
atrodytų natūraliai.

3. Kadangi daugiausia teks fotografuoti tarp medžių, 
kur mažiau šviesos, nevisada patartina naudoti filtrą, ypač 
tamsesnį, kuris daug prailgina apšvietimo laiką. Labai 
patartina naudotis apšvietimo matikliu, kas turi, arba len
telėmis apšvietimui išskaičiuoti. Naudoti jautrią filmą ir 
abejotinais atvejais visada apšviesti ilgiau.

IŠKYLOSE.
Kodėl? Dėl to, kad foto aparatą patartina visuomet 

turėti su savim, o ypač tada, kada vyksti per laukus ir 
miškus. Mat, iškylaujant galima pastebėti labai gražių 
vaizdų ir įvairiausių iškylautojų „gyvenimo“ momentų. 
Atsitiktini motyvai, dažniausiai, yra patys įdomiausi.

Stovyklų gyvenimą vaizduojančių gražių nuotraukų 
„Skautų Aide“ užtinkama gana daug, bet iškylų vaizdelių 
pasitaiko gana reta. Ši sritis dar tebėra apleista.

Pirmoje eilėje, žinoma, fotografuotini tie motyvai, ku
rie vaizduoja skautus gamtoje, iškylaujančius. Galima 
pradėti motyvais, kurie parodo rengimąsi į iškylą ir baigti 
grįžimu iš jos. Vienus motyvus galima „sučiupti“ niekam 
nepastebint, natūralius, kitus tenka pačiam surežisuoti. 
Aparatą patartina nusistatyti „staigiašūviams“, kad nebūtų, 
galvosūkio su ryškumo nustatymu.
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Afrikos gentys, kad atsiskirtų 
nuo kitų, turėjo savo ženklus, 
kuriuos nupiešdavo ant savo kūno, 
veido ar skydų. Viduramžių 
riteriai savo vėliavose ir skyduose 
turėdavo savo giminės ar tautos 
ženklus. Ilgainiui, sudarius valstybes, 
senoviniai ženklai tapo valstybių 
ženklai, kurie išdidžiai buvo rodomi, 
kaip atpažinimo priemonės. Lietuvos 
atpažinimo ženklas, herbas, nuo 
seniausių laikų buvo Vytis. Tai yra 
raitelis ant balto žirgo iškėlęs kardų. 
Šis ženklas buvo naudojamas ant 
pinigų, svarbių raštų antspauduose, 
ir visur, kur reikėjo skelbti Lietuvos 
valstybę. Antras svarbus tautos 
atžymėjimo ženklas yra vėliava. 
Lietuvos vėliava, geltona, žalia ir 
raudona yra gana jaunas ž^pklas 
susiformavęs apie 1918 metus. Abu 
šie ženklai reiškia tautos laisvę ir 
nepriklausomybę.

Štai kodėl jie nepatiko Lietuvos 
okupantams 1940 metais ir buvo 
griežčiausiai uždrausti. Daug 
žmonių, pagarboje laikę abu ženklus, 
nukentėjo, o ne vienas neteko 
gyvybės.

Dabar sklinda iš pavergtos 
Lietuvos, kad abu ženklai yra 
leidžiami. Kodėl? Todėl, kad 
pagaliau įsitikinta, kad komunistinė 
sistema neveikia. Neveikia ji 
ypatingai tuose kraštuose, kurie žino 
laisvės vertę. Tad okupantas leido

iškelti trispalvę ir kai kur panaudoti 
Vyties ženklų. Vėliava ir herbas 
simbolizuoja laisvę. Bet laisvės dar 
nėra. Tad reikia laukti, kada šie 
ženklai bus tikrai išvaduoti iš 
okupacinių priespaudų ir lietuvis 
pasijus tikras šeimininkas savo 
žemėje. Laisvės ženklai, laisvoje 
žemėje.

GELTONA, ŽALIA IR "RAUDONA 
TAI MŪ5 TĖVYNĖS VĖLIAVA.

MAN JA IŠKELTI TAIP MALONU 

SU JA ATGIMS IR LIETUVA.
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tau,VADOVE
KĄ 

SKAUTIŠKAS 
SUEIGAS BEI 
UŽSIĖMIMUS 
VADOVĖ TURI 
SKIEPYTI

SKAUTĖMS?

Per visas sueigas, žaidimus ir 
užsiėmimus vadovė turėtų skiepyti 
skautams lietuvybės išlaikymo 
reikalą, įstatų vykdymą ir bendrai 
skautų obalsio — šūkio ir skautiškų 
idėjų įgyvendinimą. Šūkiu — Dievui, 
Tėvynei ir Artimui turėtų būti 
paremtas visas skautų gyvenimas. 

Tie idealai yra privalomi mums 
visiems ir keliai jiems pasiekti yra 
nurodyti skautų įstatuose. Pati 
vadovė laikydamosi ir siekdama šių 
kilnių tikslų, jau iškarto atlieka didelį 
darbą. Jaunos skautės, pamėgusios ir 
gerbdamos savo vadovę, seka jos 
elgesį, jos charakteringas ir geras 
būdo savybes, jas pasisavina ir 
stengiasi pačios tobulėti.

Skautė vadovė turi ne tik išeiti 
nustatytą programą, paruošti darbų 
planą, bet svarbiausia turi pažinti 
individualiai kiekvieną skautę ir jos 
gyvenimo sąlygas. Tik tada ji gerai 
atliks savo pareigas ir galės atsiekti 
užsibrėžtą tikslą.

Be to, ji turėtų ypatingai kreipti 
dėmesį į lietuvių kalbos ir lietuvybės 
išlaikymą; meilės tėvų gimtajai žemei 
ugdymą ir nenuilstamą kovą jos 
išlaisvinimui. Būtų veltui mūsų visas 

darbas ir pastangos, jei mes dingtume 
savo tautai — ištirptume svetimų 
tautų katile. Jei mes nepajėgsime 
palikti žymių savo tautos veikloje, 
vargu ar mes iš viso kur nors 
paliksime.

Taigi, jei jau kartą esi skautė, o 
ypač vadovė, tai tą turi prisiminti 
visur ir visada; ne tik sueigose, 
užsiėmimuose ar stovyklose, bet ir 
kasdieniniame gyvenime stengtis 
gyventi pagal skautybės nuostatus ir 
jos idealus. Tada tik skautybė atneš 
tikrų vaisių ir parodys pasauliui savo 
vertę ir skautybės idealų kilnumą. 
Žinoma, tai nėra lengvas ar lengvai 
pasiekiamas uždavinys, bet siekti 
reikia, nes kas kilnu ir brangu niekad 
nėra lengvai pasiekiama.

LRJ

III-jo LS Fondo suvažiavimo dalyviai. Suvažiavimas įvyko rugpjūčio 21 d. VU-je Tautinėje stovyklo
je, Kensington, Ohio. Nuotr. V. Bacevičiaus
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Akinius dėvėti tam
sius arba kuo nors 
pritams Intus.

Hit Ina miegamasis maišas.
Storai paslklotl^po 

apačia.

Prityrę iškylautojai kartais 
naktį praleidžia įsirausę į 
sniegą, net be palapinės.

ŽIEMOS
STOVYKLAVIMAS

Jūs, be abejo, esat daug girdėję apie taip vadinamus “prikūrentų kambarių skautas”? Tai skautai, kurie didžiausiu užsidegimu eina stovyklauti viduryje vasaros, kada oras gražus ir naktys šiltos... Tačiau jie virsta pensininkais ir užsidaro šiltai prikūrentuose kambariuose, kada gamta pasipuošia baltu sniegu, vanduo upelyje arba ežere užšąla, šaltas vėjas ir žema temperatūra nuskina medžių lapus.Tačiau yra ir tokių skautų, kurie visada viskam pasiruošę ir ieško naujų nuotykių bei pergyvenimų. Jiems stovyklauti žiemą yra savotiškas iššūkis, reikalaująs ypatingo sumanumo ir mokėjimo prisitaikyti prie vietos sąlygų.Kad sektųsi žiemą stovyklauti ir liktų gražiausių ir įdomiausių atsiminimų, reikia pasirūpinti penkiais dalykais:
1 — tinkamais
2 —• palapine,
3 —■ guoliu,
4 — tinkamu maistu,
5 — užsiėmimais bei žaidimais.

1. Tinkami rūbaiViena sėkmingo žiemos stovyklavimo paslaptis yra sausi ir šilti rūbai. Visuomet jausiesi daug patogiau ir šilčiau, jei vilkėsi keliais plonais marškiniais vietoj vienerių storų marškinių. Patartina dėvėti ilgais apatiniais, neaptemptais drabužiais, “long-johns”, gal numeriu didesniais vilnoniais marškiniais ir vilnonėm kelnėm. Ant šių apatinių rūbų užmaunamos tankiai austos, geriausiai, vandenį nepraleidžiančios viršutinės kelnės, stori, flaneliniai marškiniai ir vėjo nepralei- džiąs švarkas.Dvi poros vilnonių kojinių laikys tavo kojas sausas ir šiltas, jei jos bus įmautos į neprašlampančius batus. Koja neturi būti suspausta, nes 

tada ji šals. Visuomet turėk kepurę su ausiniais ir vieno piršto vilnones pirštines neperšlampamu apvalkalu. Tokius daiktus galima labai nebrangiai nusipirkti krautuvėje.
2. PalapinėNakvynei pasirink nuo vėjo apsaugotą vietą prie medžių — tik ne sausų! — jei galima, kalnelio atšlaitėje. Prieš statydamas palapinę, stenkis, iškasti jai vietą sniege, geriausiai, net iki žemės. Gerai kojomis sutrypk likusį sniegą. Visuomet statyk palapinę užpakaliu į vėjo pusę. Lovai pasidaryk ant žemės medinius rėmus ir priklok juos plastikos, sausų lapų ir laikraščių.Kad miegotum šiltai, turi tiek pat pasikloti, kiek užsikloti! Dar kartą įsitikink, kad tavo guolio mediniai rėmai pripildyti sausiais lapais, jei tokių radai, eglišakėm arba net krūmų šakomis. Visą tai užklok keliomis eilėmis laikraščių ir, jei turi, gabalu plastikos. Tik tada užtempk savo miegamąjį maišą arba kelias, tinkamai sulankstytas antklodes. Gali net panaudoti kelis skalbiniams džiovinti segtukus ant- klodėms susegti.Laužui malkų prisirink dvigubai tiek, kiek galvoji, kad reiks.

4. Tinkamas maistasMaistas, kurį vartosi žiemos stovykloje, turi turėti daug kolorijų. Toks maistas tau duos pakankamai vidinės šilumos, ir tavo “motoras” veiks be kliūčių. Tai būtų: daug cukraus, lašiniukų, karšta sriuba ir mėsos su daržovėm šutinys (su padidinta mėsos porcijai). Atsargai turėk kelias plyteles šokolado.
5. Užsiėmimai ir žaidimaiKad nesušaltum, turi, kaip galėdamas, daugiau judėti. Ruošk malkas nakties laužui, važiuok rogutėmis, pakariauk sniego gniūžtėmis, greitai nužygiuok į netolimą ežerė-
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H ar upeli. Žygiuodamas sek sniege paliktus įvairių paukščių bei gyvulėlių pėdsakus. Bandyk juos atpažinti. Ieškok po sniegu augančių ar žaliuojančių augalų. Stenkis ir juos atpažinti.Iš žaidimų pabandyk traukti virvę per sulipdytą iš sniego sieną. Bus daug juoko, kai pralaimėję draugai grius per sniego sieną.Patariamieji priedaiIšsirinkęs vietą, kur bus gaminamas šiltas maistas, išvalyk ją nuo sniego ir išklok pagaliais. Ant tokių grindų pasidaryk — sustatyk taip vadinamą medžiotojų laužą iš dviejų rąstų. Virš laužo pastatyk trikojį puodui pakabinti, arba, ypač jei puodų yra keletas, padėk skersinį ant dviejų medinių šakių — ožių puodams pakabinti. Kaip jau minėjau, visuomet turėk pakankamai malkų.Kurdamas laužą šilumai, pasidaryk reflektorių iš žalių pagalių, suguldytų tarp keturių įkaltų kuolų. Laužą kurk apie 6 pėdas nuo palapinės angos ir laikyti ją atidarytą.Virtuvės laužas kūrenamas visą laiką, kad būtų karšto vandens ar net karštos kakavos.

Atsargumas ir drausmingumas labai svarbūs stovyklaujant žiemą. Saugokis nušalti! Nušalimo pradžia pasireiškia: intensyvus šaltumas, pilkai balta veido spalva. Labai šąlančias ausis ir nosį uždenk rankomis. Rankas šildyk po pažastimis.Sustingęs nuo šalčio, eik palapi- nėn arba pasidaryton užuovėjom Pastebėjęs, kad nušalei kurią nors kūno dalį, užklok nušalusią vietą vilnoniu daiktu, pats užsivilk ką nors daugiau, stenkis tuojau sušilti gimnastikuodamas.
■' ■

Sustojus ar nakvojant reikia 
užuovėjos, kuri gali būti su
dėta iš medžių, šakų, rąstų...

Kada sunku įkalti palapinės kuoliuką į sušalusią žemę, surišk du pagalius skersai - kryžmais; prie to pririšk palapinės virvutę, apdėk sniegu ir gerai sutrypk: nustebsi, kaip tvirtai toks “kuoliukas” laiko.Rengdamasis gulti, nusivilk jau įlindęs į miegamąjį maišą ar antklodes. Užsivilk šiltus marškinius (sweat shirt) su gatavai prisiūtu gaubtuvu galvai ir šiltas ilgas kelnes (trackpants) bei nevartotas dienos metu vilnones kojines. Miegosi šiltai ir patogiai. Tiesa, neužmiršk prieš guldamas gerokai papurtyti maišą, nes oras jame, o ne pats maišas, tave šildys.

Žiemą žygyje eiti su
sijungus virve. Pir
masis ir paskutinysis 
eina labiausiai prity
rę žiemos iškylautojai

(P*i-a? būtinai Vandens nepra-
leidžią batai, viršum užmauti gumi
niai batai, kaliošai ar p.

Patogi ir Bakerio 
palapinė.

Naktį su lauželiu 
prieš palapinę.

Taip daryti ir paklydusį
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yra labai gera. Tai didžiausia tėvų 
pagalba skautybei ir būtų ja in
teresuotis, entuziastingai remti 
skautų veiklą ir visus jų parengimus. 
Jei yra interesas, tai atsiranda ir 
noras namie pasiruošti, patyrimo ir 
specialybės egzaminams ir kitiems 
uždaviniams atlikti. Skautavimas tai 
yra toji gyvenimo dalis, kuri turi būti 
praktikuojama kasdien. Su savo 
vadovėmis skautės susitinka gal tik 
kartą, o gal ir rečiau į savaitę ir tai 
dažniausia valandai ai kitai, bet to 
toli gražu neužtenka. Po to tėvai 
turėtų tęsti skautybės darbą ir 
skiepyti gražiausius skautų idealus. 
Juk iš viso vargu ar dar galėtų būti 
gražesnis žmogaus gyvenimo tikslas, 
kaip tarnauti Dievui, Tėvynei ir 
Artimui.

Todėl nėra jokios abejonės, kad 
labai svarbus ir skatinantis yra tėvų 
aktyvus įsijungimas į skautyšką 
darbą. Praktiškai tai būtų aktyvus 
tėvų dalyvavimas skautų 
šaukiamuose susirinkimuose ir 
parengimuose, Tėvų Komiteto 
veikloje ir bendrai padedant 
vadovėms ruošti iškylas ir jose 
dalyvauti; prisidedant savo darbu ir 
patarimais prie „Kaziuko Mugės” 
paruošimo ir t. t.

Žodžiu, kad tėvai skautybei, o 
ypač atskiram vienetui, gali labai ir 
daug padėti savo patarimais, 
paskatinimais ir remdami moraliai ir 
materialiai skautišką veiklą, vadovių 
ir savo vaikų auklėjimo pastangas.

LRJ

AUSTRALIJA
Dabartiniai Sydnėjaus skautų Židinio 
vadovai — kanclerė vsl Milda 
Karpavičienė ir tėvūnas, 
vs Jonas Zinkus.

KAIP 
SKAUČIŲ TĖVAI 
GALI PAGELBĖTI

VIENETUI?

Mano manymu, skaučių tėvai 
bendrai turi ir gali turėti gan didelę 
įtaką skaučių veiklai. Vaikai 
paprastai gyvai reaguoja į tai, kaipjų 
tėveliai žiūri bendrai j skautybę ir 
kokios jie nuomonės apie tą 
organizaciją. Jei pav. tėvai vis tik 
kritikuoja patį vadovavimą, vadoves, 
vienetą ir jo veiklą, tai žinoma, tas 
turės įtakos ir yaikų reakcija irgi bus 
panaši. Vaikai, ypač jaunesnio 
amžiaus, mėgsta imituoti tėvus ir jų , 
nuomonė paprastai apie savo tėvus

PRIEŠŲ ŽVALGYMAS
Žaidėjų skaičius: 2 skiltys. Amžius: nuo 12 m. Žaidimo 

vieta: užmiestyje. Lavina: akį.
Viena skiltis išeina į’laukus ir, radusi tam tikros 

spalvos foną už 400—800 žingsnių, sustoja. Dalis 
žaidėjų sugula, dalis suklaupia ir dalis stovi. Kitą 
skiltį vedėjas nuveda į tokią vietą, iš kurios kiekvie
nas skautas stengiasi pirmas pamatyti skilties skau
tus, jei ųe visus, tai bent jų dalį. Reikia nurodyti vie
tą, kur yra kiekvienas pastebėtasis skautas, ir nusta
tyti atstumą iki jo. Paskui skilčių vaidmenys maino
mi. Laimi skiltis, kuri, būdama žvalgyboje, pastebi 
daugiausia priešininkų.

NOSIS
Žaidėjų skaičius: 5—10. Amžius: bet koks. Žaidimo vieta: 

kambarys. Įrankiai: keli kvepiantieji daiktai. Žaidimas lavina: 
uoslę.

Prieš žaidėjus padedami keli kvepiantieji daik
tai, pav.: svogūnas, duonos, kokiu vaistų bute
liukas, sviesto, lašinių-, sūrio ir pan. Kiekvienas juos 
gali laisvai uostyti. Paskui iš eilės kiekvienam žai
dėjui užrišamos akys ir duodama pauostyti įvairių 
daiktų, o žaidėjas1 turi iš kvapo įspėti, kas tai. Laimi 
teisingai didžiausią daiktų skaičių įspėjęs žaidėjas.

Variantas: Žaidėjams iš anksto nerodomi daik
tai. Kiekvienas dalykas kuo nors, pav., popieriaus 
maišeliu, uždengtas. Įspėti reikia vien iš uoslės, vi
sai nežinant, kas ten per daiktas.
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SUSIMASTYMO 
DIENA

Vasario 22 diena yra tarptautinė 
skaučių susikaupimo, rimties diena, 
vadinama SUSIMĄSTYMO diena. 
Savotišku sutapimu lordas Baden- 
Powell ir jo žmona Olave abu gimė tą 
dieną. Jiems ir jų idealams prisiminti 
ir pagerbti, skautės vasario 22 d. 
iškilmingai atšvenčia tik pačių 

skaučių tarpe. Tą dieną skautės 
sveikina viena kitą, vienetas — 
vienetą.

Susimąstymo dienos grandį, ap
juosiančią visą pasaulį, pirmosios 
pradeda Naujosios Zelandijos 
skautės, saulei tekant įkopusios į 
kalno viršūnę. Toliau draugovių 
sueigos vyksta Islandijoje. Dešimt 
skaučių iš eilės uždega po žvakę ir 
įstato jas į žvakidę. Sueigos dalyvės 
drauge kartoja dešimt skaučių įstatų, 
prie kiekvieno pridėdamos ’’Skautė 
gera draugė ir sesuo kitai skautei”. 

Viena kitai spaudžia kairę ir dainuoja 
apie draugystę.

Kiti kraštai turi savo susimąstymo 
dienos tradicijas, bet visur 
pabrėžiamas draugiškumas.

Ir lietuvaitės skautės švenčia 
Susimąstymo dieną, prisimindamos 
skautybės įkūrėjus, kurie 1933 m. 
lankė Pabaltijo skautus ir parodė 
ypatingą palankumą ir susidomėjimą 
lietuviais.

Gražu yra pasveikinti kitos 
tautybės skautes, jas pakviesti į savo 
sueigą, minėjimą ar lauželį, Tai pati 
geriausia proga kartu pabuvoti, 
pabendrauti ir valandėlei susikaupti. 
Tenelieka nei vienas vienetas mūsų 
užmirštas, kur pasaulyje jis bebūtų. 
Susijunkime tą dieną seseriška meile.

Visi vaikai dainuoja: 
Tėvynė bus laisva. 
Aukštai teplevėsuoja 
Trispalvė vėliava. 
Vali, valio 
Tėvynė bus laisva! 
Valio, valio! 
Tėvynė bus laisva

Raudona, paskum žalia. 
Geltona viršuje - 
Lietuvio širdį kelia 
Tėvynės lelija.

13

Saulutė kils raudonai, 
Aplink žali miškai, 
Padangėje geltonai 
Nušvis pilki rūkai.

Šventoji mūs svajonė 
Laisvoji Lietuvai 
Aukštai teplevėsuoja 
Trispalvė vėliava.
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MANDAGUMAS.
ISTORINIAI

ĮVYKIAI

Apie skautus, kaip ir apie visus kitus žmones, sprendžia iš jų elgesio. Todėl kiekvienas skautas norės žinoti visur priimtas mandagumo taisykles, kad galėtų pagal jas elgtis. Pavyzdžiui:1. Perpildytame autobuse arba traukinyje jis pasiūlo savo vietą moteriai arba iš viso vyresniam žmogui.2. Moteriai įėjus į kambarį, skautas pakyla iš savo vietos ir parūpina viešniai kėdę. Jis nesisėda prie stalo, kol jo motina nesėdi. ’- 3. Įeidamas į kambarį arba eidamas laiptais skautas užleidžia moteriai (arba iš viso senesniam žmogui) kelią. Ypatingos pagarbos verti darbą dirbą žmonės: moteris, nešanti kibirą; darbininkas, nešąs baldus; paštininkas, einąs savo pareigas ir pan. Skautas atidaro vyresniesiems duris, ypač, kaip jau minėta, visokiais daiktais apkrautiems žmonėms, ir laukia, kol jie įeina. Nors ir skubėdamas, skautas nesiveržia pro vyresnį žmogų, bet laukia patogioje vietoje, kol vyresnysis užlipa arba nusileidžia laiptais.
4. Jeigu jis turi būtinai ■ aplenkti vyresnįjį, jis atsi

prašo jį.5. Jei jam reikia atsikelti nuo stalo anksčiau už kitus, jis atsiprašo.
6. Įėjęs į namus, skautas tuojau nusiima kepurę. Kalbėdamas su savo motina arba kitu šeimos nariu, jis nešaukia iš tolo, bet nueina pas ją.7. Prieš įeidamas į svetimą kambarį, jis pabeldžia įduris. Jis gerbia svetimą nuosavybę ir kito asmens reikalus taip pat, kaip jis norėtų, kad jo nuosavybę ir reikalus kiti gerbtų. ’ ’ '8. Vyresniųjų žmonių draugijoje skautas kuklus ir nesistengia atkreipti jų dėmesį į save. Jis niekuomet nėra akiplėšiškas ir niekuomet nesigiria.
9. Jis nepertraukia kito žmogaus kalbos. Jei jis nesutinka su kito žmogaus nuomone — net ir savo amžiaus berniuko — jis pareiškia savo nuomonę, bet nepakelia tono ir nieko neįžeidžia. Kiekvienam žmogui leista turėti savo pažiūras.
10. Skautas nepamiršta žodžių „prašau“ ir „dėkui“. 

Kalbėdamasis su vyresniu žmogumi, jis neatsako „taip“ 
ar „ne“, bet visuomet priduria vyresniojo žmogaus titulą; 
pav.: „taip, mamyte“, „taip, pone mokytojau“, „ne, pone 
daktare“ ir pan.

Skautas budi. Jis nepraleidžia nė vienos progos tar
nauti'kitiems; jis tą daro namie ir kitur.

Skautė juo labiau gražiai elgiasi.

VASARIS
3-čio 1863 (pagal senąjį stilių — sau

sio 22 d.) Vyriausias Sukilimo Komite
tas, Varšuvoje, paskelbė sukilimo ma
nifestą, bet Lietuvoje sukilėlių kariniai 
veiksmai prieš maskolius buvo prasidė
ję jau anksčiau. Taip, vasario 2 d. Bu
dos miškuose (Marijampolės apskr.) 
įvyko aštrios kautynės su caro kariuo
mene ir kur sukilėliai pasirodė kaip ge
rai susiorganizavęs dalinys, nors ir silp
nai ginkluotas.

8-to 1813 m. Dubne mirė Tadas čac- 
kis, ano laiko geriausias Lietuvos Tei
sės, o ypač Lietuvos Statuto žinovas.

8-to 1863 m. (pagal senąjį stilių — 
sausio 27 d.) Kosto Kalinausko vado
vaujamas Lietuvos Komitetas pasiskel
bė esąs vienintelė teisėta valdžia Lietu
voje.

16-to 1918 m. Vilniuje Lietuvos Tary
ba, kaipo vienintelė lietuvių tautos atsto
vybė, paskelbė visam pasauliui, kad at
statanti Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo 
visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę 
su kitomis tautomis. Taip skamba es
minis Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo akto punktas.

16-to 1922 m. buvo įsteigtas Valstybės 
Universitetas Kaune.

16-to 1923 m. Ambasadorių Konferen
cija Paryžiuje oficialiai pripažino Klai
pėdą Lietuvai, nors tai jai buvo pripa
žinta ir Versalės sutartimi, 1919 metais
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Kai kurioms sesėms ’’Kepurinės 
šokis nelabai tinka

Paruošė Daiva Grigaitytė
Kernavės tuntas Chicago

— Pirma vieta??!!! Aš lygiai 
tokį pat paveikslą nupiešiau 
menininkės specialybei gauti, o 
sesė Jolanda net nepriėmė.

— Sesės, kuri iš jūsų draugovės 
iškyloje sutikot šešką?

— Sese Rita, kodėl skautai 
vyčiai niekados nesilanko 
paukštyčių lauže?
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NEVARTOKIME SVETIMYBIŲ AP°lon'Ja <Po|W Ūsienė
Iš Lietuvos vyčių laikraščio “VYTIS“ TEISINGAI NETEISINGA!

TEISINGAI NETEISINGAI TEISINGAI
Lėktuvas Aroplanas Paskalos,
Degtinė Arielka liežuvavimas
Priejuostė Kvartukas Plaukai
Tvarstis Bandažas Skrybėlė
Puota Balius Garbė
Lauro lapeliai Babkavi Ihpai Namas
Pupelės, pupos Šabalbonai Laidynė,
Elgeta Ubagas lygintuvas

Laidyti, lyginti
Skilandis Kindziukas Švarkas
Antklodė Kaldra Teisėjas
Palaidinukė Bliuska Kopėčios
Dubuo
Liemenėlė

Bliūdas
Stanikas, papinyčia)

Laiškas

Apyrankė Brunzalietas Raidės
Šepetys Ščiotka Vaistai
Gėlių puokštė Buketas Veidrodis
Kvėpuoti Dvasuoti Protas
Saldainiai Cukierkos Kaklaraištis
Negalima Nemožna Laikraštis
Atšvęsti, minėti
Retežis, retežėlis

Apvaikščioti
Lenciūgas (-ėlis)

Krosnis

Kėdė Krėslas Galima
Spalva Koliaras Kibiras
Apykaklė Kalnierius Pasas
Rankogalis Mankietas Klebonas
Užuolaida Firanka Sklindžiai
Girtuoklis Pijokas Gabalas
Būgnas Barabonas Tabletės
Auskarai Kolčikai Pagalvė
Trintukas Risorius Sagutė
Vokas Konvertas Lėkštė
Akiniai Akulioriai Lenkas
Paaiškink Pallumočyk Lenkiškai
Čiaupas Kranas Laiškanešys
Gaisras, ugnis Pažaras Pašto ženklas
Gaisrininkas Pažarnikas Maišas
Grindys Padlagas Spausdinti
Gėlė Kvielka Paruošia,
Keptuvė Petelnė pagaminta
Kvailys
Laidotuvės

Durnius
Pagrabas

Sumuštinis

Skepeta Skarelė.
Batai Čeverykos

NETEISINGAI Raštininkas, Pisorius,
raštininkė pisorka

Pletkos Antspaudas Pečiantis

Čiupryna Nuodėmė Griekas

Kepalūšas Oda Skūra

Onaras Sijonas Undarokas

Gryčia Puskojinė Skerpetka
Kareivis, karys Saldotas

Prosas Dešra Kilbasa
Prosavoti Dvokia Smirda
Žakietas Kojinės Pančekos

Sūdžia Virvė Špagatas

Liesvos Stiprumas Šyla

Gromata Ratelis, verptuvas Kalavartas
Ragauti Kaštavoti

Litaros Staltiesė Skotertė
Liekarstvos Siuvėjas Kriaučius
Zerkolas Arbatinukas Čainikas
Razumas Burti Varažyti

Slipsas Laikas Čėsas

Gazicta Galvoti Mįslyti
Pečius Budėti, saugoti Keravoti

Rankšluostis Abrūsas
Možna Padėklas Taca
Viedras Lietsargis Parasonas

Prašportas Smuikas Skripka

Praboščius Našlaitis, našlaitė Sirata

Blynai Garbanuoti

Kavalkas plaukus Kundzeravoti

Pigulkos Spinta (drabužių) Šėpa

Paduška Laistytuvas Liveris

Broška Noras Ukvata

Torielka Botagas Bizūnas
Paliokas Žaizda Rona
Polskai Vestuvės,
Pastorius sutuoktuvės Veselija
Markutė Pirmadienis Padielnikas
Mašna Antradienis Utamikas
Drukavoti Trečiadienis Sereda

Ketvirtadienis Četvergas

Gatava Penktadienis Pėtnyčia

Bulterbrogas, Šeštadienis Subata

sandvičius Sekmadienis Nedč'
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CKetucios diliosios parėtu0®
Skautų ir skaučių įžodis labai aiškus pilietiškumo pa

sisakymas. Jame keturios didžiosios gyvenimo pareigos: 
1) Pareiga Dievui; 2.) Pareiga savo kraštui; 3) Pafeiga 
kitiems ir 4) Pareiga sau.

Mums duota gyvybė — kaip mes ją turime naudoti? 
Mums teko laimė gimti ir gyventi savo tėvų krašte — 
ką mes jam už tai skolingi? Mes turime draugų — kokias 
pareigas jie mums uždeda? Turime įvairių gabumų — 
kaip juos lavinti ir naudoti?

Kadangi pasižadame „visomis jėgomis stengtis“, apgal
vokime šias keturias pareigas:

1. Pareiga Dievui.
Kokia skauto pareiga Dievui? Ką Amžinasis Pasaulio 

Kūrėjas jam suteikė? Per bažnyčią žmonės dvasioje ben
drauja su Dievu. Kokia skauto pareiga Bažnyčiai?

Skautų judėjimas griežtai reikalauja, kad kiekvienas 
vyras ir moteris (ir kiekvienas berniukas ir mergaitė) ak
tyviai dalyvautų dvasios ir tikybiniame gyvenime, daly
vautų visu savo asmeniu, iš visos širdies. Tikėjimas į 
Dievą? Žinoma. Paklusnumas dešimčiai Dievo įsakymų? 
Žinoma — bet daugiau kaip tai, nes tikras žmogus sąmo
ningai gyvena harmonija su Dievu ir Dievo kūriniais, šios 
žemės bendrakeleiviais, ir aktyviai dalyvauja bažnyčios 
gyvenime.

Skautas gerbia kitas tikybas taip, kaip jis nori, kad 
kiti gerbtų jo tikybą. Skautas pagarbus.

2. Pareiga Tėvynei.
Kokia pareiga Lietuvai? Kuo gali atsiteisti kraštui, 

kuris duoda jam ar jai mokslą ir progą tapti -tuo, kuo jis 
ar ji nori tapti?

Klausyti Lietuvos įstatymų? Taip.- Gerbti jos valdžios 
aparatą? Taip — bet dar daugiau: taip pat noriai pasi- 
šventus gyventi savo kraštui, kaip tūkstančiai patriotų 
noriai mirė už ji. Mirti už savo Tėvynę visų žygių nar
siausias, bet gyventi tiesiai, dirbti, kurti, gelbėti, klausyti, 
būti patikimu, ištikimu, draugišku, mandagiu, klusniu, 
linksniu, taupiu, narsiu, švariu ir pagarbiu dieną po die
nos reikalauja tiek pat drąsos ilgesniam laikotarpiui — 
bet tai tikraą geras pilietiškumas.

3. Pareiga kitiems.
Kokia pareiga kitiems? Ko kiti gali laukti iš skau- 

to-ės?
Kad jis-ji būtų draugiškas-a? Taip — kiekvienas ge

ras pilietis laukia to iš kito gero piliečio. Kad būtų man
dagus ir teisingas? Žinoma, bet — dar daugiau, nes žmo
nės žino, kad skautas-ė pažada kasdien atlikti gerą dar
belį. Tai reiškia, kad skautas, kaip senovės riteris, padeda 
visiems, kurie reikalingi jo pagalbos, bet už tai nieko ne
ima ir nelaukia.

B. Brazdžionis

MANO PROTĖVIŲ ŽEME
Tu viena mano laimės ir džiaugsmo sapnuos, 
Tu viena mano kryžkelių vingiuos liūdnuos, 
Tu viena mano saulė rytojaus dienos, 

Mano protėvių žeme.
Atminimuose, lankos ramunių baltų, 
Senos pilys prie Nemuno seno krantų, 
Baltija — ir aukštaičių pagojai — tai tu, 

Mano protėvių žeme.
Ir bitelių dūzgimas baitam avily,
Ir piliakalnių, alkų ramybė tyli,
Ir žiema, kaip mirties baltas takas, gili 

Mano protėvių žemėj.
Nenumirus po piktojo gruodo ledais, 
Nesukniubus po sielvarto upės krantais, 
Puoškis, puoškis pavasario jauno žiedais, 

Lietuva, mano protėvių žeme!

P.S. Taip buvo rašoma 
Nepriklausomos Lietuvos laikais. 
Dabar prie pareigos tėvynei tenka 
pridėti jos laisvinimų iš okupacijos.
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4. Pareiga sau.
Kokios pareigos sau? Ką jis-ji skolingas nemirtingam 

asmeniui, kuriuo jis-ji yra?
Turi augti — kūnu, jėga, žiniomis, išmintimi ir ma

lonę žmonių ir Dievo akyse; augti, kad būtų vertinges- 
nis-ė, naudingesnis-ė ir nagingesnis-ė. Tiktai būdamas-a 
blaivus-i ir skaistus-i savo mintyse, žodžiuose ir veiks
muose — paskutinis skautų-čių įstatas taip puikiai api
brėžia, koks skautas-ė turi būti sau pačiam — jaunuolis 
gali pajusti tikrą gyvenimo džiaugsmą ir būti laimingas-a.

PLUNKSNA IR

PIEŠTUKAS

Vytė Nemunėlis
Rašo plunksna ir pieštukas, 
viėnas žodį, kitas — du, 
o' aš vyras nedidukas 
paskaitau jau be klaidų.

Plunksna rašo: — Kelkis rytą. 
O pieštukas: — Netingėk! 
Uždainavęs “ramta-drita’’, 
Mokyklėlėn greitai bėk.

Plunksna rašo: — Neškis plun
ksną.

O pieštukas: — Ir mane.
Ir rašyk smagus ir linksmas, 
nesėdėk, kaip kamine..

Rašo plunksna ir pieštukas, 
o su jais ir aš rašau, — 
va, jau pilnas puslapiukas, 
paskaityt visus prašau.

Skaito-mokytojas mūsų, 
skaito tėtis ir mamytė; 
katinėlis kraipo ūsą — 
mat, nemoka jis skaityti.

NEMUNO MERGAITEI

A. Tymolis

••‘•••m

Čia tu kaip rožė iš darželio 
Tėvynės mūsų mylimos.
Tik, sako, šalnos šičia gelia 
Skaudžiai pagairėmis žiemos.

Gražioji Nemuno mergyte 
Su ilgesiu giliu!
Išklydus teko susitikti
Mums einant tuo pačiu keliu.

0 ten dar Nemunas ramusis, 
Toks liūdnas, laukia.vis tavęs: 
Ir vakare jis atsidūsta — 
Kas mano dukra vėl parves?

iipIt'lt'tURtH;

/••t .-i..-- .
...

0 kad gi debesys nedrumstų. 
Tau mėlynų akiu, gelmių, 
Čia taip dažnai dangus sutemsta 
Be pragiedrėjimo žymių.
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DIDZIOJI SeidUI
UETLMU SKAUTU SĄJUNGA 

australuos rajonas

Kur spindi Pietų* Kryžius
siPTimoj 

TAininismnuA 
MYLOH S.A. 

1989.1.2-10.

Ir skamba mūs daina, 
Penktame kontinente
Trispalvė vėliavai

Sveikiname iž VII Tautinės Stovyklos 
■AustrąIijoje 1

VYRIAUSIOJI 
SKAUTININKE

W:®iA

Lietuvoje lankantis
Lapkričio 3-16 d. lankiausi 

Lietuvoje ir turėjau džiugią pro
gą susitikti su kai kuriomis 
mūsų pirmūnėmis sesėmis ir 
beatsikuriančios Skautijos 
entuziastingais organizatoriais 
sesėmis broliais. Nemanau, kad 
iš tikro būtų galima tiksliai 
nusakyti tai, ką tokiais momen 
tais išgyveni — yra per daug 
stiprių ir veik sukrečiančių 
įspūdžių. Šiuo metu svarbiau
sia, kad yra užmegztas ryšys ir 
galime padėti jiems kuriantis. 
Vienetai kuriasi visoje 
Lietuvoje!

Organizuokime paramą 
skautams Lietuvoje

Pradžiai, kartu su Brolija, 
siunčiame po 50 skautiškų 
(BSA) marškinių sepėms ir bro
liams, pilnų uniformų bei visų 
ženklų ir kitų .atributų’ pavyz
džius. Čia Jūsų talka- bus 
nepamainoma, nes visas tai 
gerokai kainuoja. Kalėdinės 
sueigos metu gražią rinkliavą 
padarė „Kernavės” Tn. 
Chicagoje, ir Cleveland© vyr. 
skautės/skautai vyčiai,, ir 
Skautininkių d-vė yra tam 
numačiusi progą. Tikiuosi, kad 
kiekviena vietovė neatidėliojant 
ras laiką ir būdą prie to prisi
dėti. Surinkite ir išaugtas 
(gerame stovyje) uniformas — 
ieškosime būdų jas pasiųsti.

Reikalinga skautiška 
literatūra

Jau yra pasiųsta šiek tiek 
literatūros ir tvarkoma toliau. 
Ta pačia proga norime surinkti 
kelis pilnus „Skautų Aido”
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komplektus, kad galėtume ten 
nugabenti. Jejgu kas turite — 
prašau pranešti man kaip 
galima greičiau. Iš tikro, net 
pati Seserija to neturi... Labai 
praryčiau visų Sesių padaryti 
sąrašą turimos skautiškos 
literatūros, kurią norėtumėte 
atiduoti. Tokiu būdu galėtume 
ir iš kelių vietų padaryti 
reikalingą atranką ne vien šiam 
kartui, bet ir ateityje pasi
taikančioms progoms ar 
reikalui. Lauksiu pranešimų ir 
sąrašų. (Siųsti V.S.-kei).

Čekius rašyti LITHUANIAN 
SCOUTS ASSN., INC., pažy
mint jog tai Parama Lietuvai, 
ir siųsti iždininkei, sesei D. 
Dundzilienei. Bus sudarytas 
vienetų/asmenų sąrašas ir 
vedama-pilna atskaitomybė. Tai 
gali būti kiekvieno vieneto pasi- 
didžiuotinas projektas! Visą tą 
vajų bandysime koordinuoti su 
Brolija.
Skautininkių suvažiavimas 

taip šiltai ir ryžtingai perėmu
siai „Gabijos” tunto Vadova
vimą.

Gruodžio 10 d. Bostone „Balti
jos” Tn. tuntininkė v.s. fil. 
Laima Kiliulienė perdavė parei
gas ps. fil. Jūratei Aukšti- 
kalnienei — 49 Upham St. • 
Randolf, MA 02368 • tel. 
617/986-5335. Širdinga padėka 
sesei Laimai už pavyzdingai ei
tas pareigas' ir geriausi 
linkėjimai sesei Jūratei, vai
ruojant „Baltijos” tuntą ta pačia 
linkme!

Ačiū
Baigiant metus, dar kartą 

noriu širdingai padėkoti visoms 
vadovėms, taip pat ir „Mano 
Lietuva” vadovybei, už puikiai 
atliktą darbą, dėtas pastangas,

ROMA 

atidavimą dali savęs. Tiktai 
tikėjimu idėja, išlaikyto 
tęstinumo ir bendro darbo dėka, 
mes galime džiaugtis sklandžiai 
ir našiai praėjusiais metais, 
džiugiais rezultatais. Tiesdama 
Jums kairę — sakau skautišką 
AČIŪ!

Linkėjimai 1989-siems 
metams

Geriausios nuotaikos, sveika
tos, sėkmės ir gražių dienų vi
siems ir visoms Naujuose Me
tuose! Tėvynėje atgimstanti 
skautija lai uždega mus visus 
dar aktyvesniam skautiškam 
darbui!..'

BUDIME VISI KARTU!
v.s. tn. St. Gedgaudienė 

LSS Vyriausia skautininke

Balandžio 1-2 d. Chicagoje yra 
šaukiamas Skautininkių ir 
Židiniečių suvažiavimas, prie 
kurio jungiasi ir Brolija. Pra
šome jau dabar rezervuoti tam 
laiką. Programa ir visa informa
cija bus pranešta vėliau. 
Suvažiavimą globoja Chicagos 
Skautininkių draugovė.

Vadovių pasikeitimai
Gruodžio 4 d. Detroite „Ga

bijos” Tn. tuntininkė ps. fil, 
Vida Juškienė oficialiai perdavė 
pareigas y.sk. fil. Ginai Baukie- 
nei — 7618 Highview • Dear
born Hts., MI 48127 ® tel. 
313/563-0354 — esančiai parei
gose nuo spalio 15 dienos. 
Nuoširdus ačiū sesei Vidai už 
tikrai energingą ir entuziastin
gą vadovavimo laikotarpį ir ge
riausios sėkmės sesei Ginai,

Prie šv. Petro bazilikos susitinka v,s. 
VI. Bacevičius, vysk. A. Vaičius, 
Telšiai ir vysk. P. Baltakis, O. F. M.
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Los Angeles „Palangos” tunto vyr. skautės kalėdinėje sueigoje. Iš k. stovi: Laima Antanaitienė, 
Audra Sukštaitė-Merrill, Audra Dabšytė, Vida Čekanauskaitė, Lina Baipšytė, Rita Žukienė, Daiva 
Venckutė, Regina Polikaitienė, Regina Jogienė, Danutė Augutė-Scolienė, Dalia Sodeikienė. Klūpo 
— Tina Petrušytė, Gina Petokaitė, Onutė Sepikaitė, tuntininkė Rima Baipšienė ir Ina Petokienė.

„GABIJA” GYVUOJA

„Aušros Vartų”" tunto „Ga
bijos” draugovės vyr. skautės 
kas trečią sekmadienį susirenka 
sueigai. Kadangi beveik visos 
sesės jau studijuoja universite
tuose, sueigų temos yra iš įvai
rių sričių ir įdomios.

Draugovė prisideda ir priS 
vyr. skaučių kandidačių pro
gramos. Kartu još ruošia „Širde
lių šokius”. Šokiai bus jaunimui 
nuo 13 metų, jie ruošiami 
vasario 11d. Lietuvių centre — 
Lemonte.

Kovo mėnesį ruošiasi daly
vauti Kaziuko mugėje.

„Gabijos” draugovė kviečia 
visas „Aušros Vartų” vyr. 
skautes sugrįžti skautiškon 
veiklon.
vyr. si. fil. Nida Bichnevičiūtė

„Nerijos” tunto sueigoje. Saliutas vėliavai. Dešinėje ilgametė tunto 
komendante j.ps. Aleksandra Gražytė.

Nuotr. J. Tamulaičio

VERPSČIŲ būrelis (Kernavės 
skaučių t., Čikaga) rengia dail. J. 
PAUKŠTIENĖS dailės darbų 
parodų š.m. gegužės 12-21 d. Dail.

Paukštienė visada remia skautes, 
kasmet skirdama savo dailės darbų 
Kaziuko mugei.
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CHICAGO 
„KERNAVĖS” 
TUNTO ŠEIMOJE

Kačtą metuose iš arti ir toli 
lietuviškos šeimos mėgina susi
rinkti prie kūčių stalo ir pasida
linti šeimos džiaugsmais 
vargais ir meile. Šią gražią tra
diciją savo skautiškoje šeimoje 
yra įgyvendinęs ir Chicagos 
„Kernavės” skaučių tuntas.

Gruodžio 11 d. (sekmadienio 
vakare), „Verpsčių” ir Emilijos 
Platerytės vyr. skaučių būreliai 
ant stalų klojo šieną ir dengė 
juos baltomis staltiesėmis. Tos 
pačios darbščių rankų sesės pa
gamino ir visus tradicinius 
kūčių valgius.

Mažojoje Jaunimo centro 
salėje susirinko arti 200 „Ker- 
vės” tunto „namiškių”. Juos 
visus pasveikino tuntininkė 
Rita Penčylienė.

Šventas vakaras. Lietuvaitė 
A. Šlenytė praveda žvakių užde
gimo apeigas. Scenoje pasirodo 
paukštytės ir skautės, sesių 
Nijolės Užubalienės ir Aldonos 
Martienės paruoštame pasi
rodyme. Gerai, kad kernavietėš 
tokios talentingos. Sceną puošia 
šimtai snieguolių dailiai iškar
pytų ps Ramutės Kemėžaitės.

Tėvas Juozas Vaišnys skaito 
Evangeliją. Dalinamės balta, 
kaip sniegas, plotkele. Linkime 
visiems kalėdinio džiaugsmo ir 
ramybės. Gardžįuojamės 
skaniais kūčių patiekalais, gie
dame kalėdines giesmes. Gie
dojimui vadovauja Ramutė 
Kemėžaitė. Gera būti „Kerna
vės” tunto šeimos dalimi.

Aukos, surinktos šių kūčių 
metu, šiais metais buvo skiria
mos uniformoms Lietuvoje atsi- 
steigiantiems skautams ir 
skautėms. R. L.

Linksma, kai mama kartu skautauja. 
Aušros Vartų tunto vyr. skautės T. 
Antanaitytė, O. Antanaitienė ir D. 
Slivinskaitė.

L. Volodkos nuotr.

L. S. S. Australijos Rajone

Penkios kartos v.s. A. Mauragio šeimoje. Ieva Mauragienė-Jonuškaitė — 99 
m. amžiaus, dr. v.s. Aleksandras Mauragis — 79 m., Nijolė Mauragytė-Sta- 
šionienė — 50 m., Audronė Stašionytė-Jurkšaitienė — 25 m. ir Vilija Jurkšai- 
tytė — 1 mėnesio. Visi gyvena Sydnėjuje, Australijoje.
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ALp(LKA)3083 
Z. 1989, Nr.2

SKAUTU AIDAS I 
4613 W. 106 Pl. 
Oak Lawn, IL 60453

Pirkėjas: Ar aš galėčiau šį sieninį popierių už
sidėti pats ant savęs?

Pardavėjas: Žinoma, bet jis daug geriau atrodytų 
ant sienos.

Mažoji Katrytė su savo broliu
ku vaikščiojo po zoologijos sodą. 
Ji vis draudė jam eiti prie šiau
rės lokių narvo, nes tai pavojin
ga.

— O kodėl pavojinga? — pa
klausė broliukas.

— Dėl to, kad gali peršalti, — 
atsakė Katrytė.

Mokytojas: Petriuk, pasakyk man, kas yra vil
na?
Mokinys: Kad nežinau.
Mokytojas: Iš kokios medžiagos pasiūtos tavo kel
nės?
Mokinys: Jos pasiūtos iš senų tėvelio kelnių.

kitame gale praduriau didesnę skylę 
vandeniui išleisti.

Tėvas: Ko verki, sūneli?
Vaikas: Valiau paukščiuko narvelį, ir dingo paukš
čiukas.
Tėvas: Kaip tu valei?
Vaikas: Su dulkių siurbliu.

—- Čia sujungta du dalykai. Gerasis 
darbelis ir dviejų mylių žygis

30- 7 4 i.l 13
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