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DK.
KUDIRKĄ 

PRISIMENANT

„Prie namo, kur V. Kudirka 
praleido. . . paskutiniuosius 
gyvenimo metus. . . atidengta 
memorialinė lenta. V. Kudirkos 
satyrose aprašytą tiltą per Šešupę 
vėl papuošė atkurtas bareljefas, o 
miesto aikštė, kurioje nuo 1934 
m. stovi skulpt. V. Grybo sukurtas 
paminklas, nuo šiol vadinsis „Var
po” aikšte. . Sukakties minėjimus 
rengė. . . Mokslininkų rūmai. . . 
aukštosios ir vidurinės 
mokyklos. .. išleista. . . poezijos 
knyga „Ne tas yra didis” . . .” (iš 
Lietuvos spaudos).

Taip Lietuva mini tautos 
atgimimo šauklio, poeto, 
publicisto, visuomenininko, 
Lietuvos Himno autoriaus, dr. 
Vinco Kudirkos gimimo 130-sias 
metines ir jo įsteigto literatūros, 
politikos, mokslo žurnalo „Varpo” 
200-sias metines.

0 mes? Tikiu, kad bus su - 
r engtas ne vienas išsamus ir 
iškilmingas minėjimas, kad bus 
kalbėta ir rašyta apie šj 
nepaprastą Lietuvos sūnų, kaip ir 
turi būti. Tačiau geriausias didžio 
žmogaus prisiminimas — jo idęjų

Kudirkos namas
Naumiestyje

įgyvendinimas ir sekimas jo 
pėdomis.

Dr. V. Kudirkos idėja, meilė ir 
gyvenimas buvo — Lietuva — 
laisva, tauri, vieninga, kurios 
„vaikai eina vien takais dorybės” ir 
„dirba jos naudai ir žmonių gery
bei”. Deja, nebuvo Kudirkai lem

ta sulaukt laisvos Lietuvos, kurią 
jis, gal daugiau, negu kiti 
atgimimo šaukliai, skambin
damas savo „Varpu” laisvėn 
pažadino. Mirė Kudirka vos 41 
metų, džiovos pakirstas, galima 
sakyt, ant Vasario 16-tosios 
slenksčio, nes po 19 metų Lietuva 
tapo nepriklausoma.

„Idėjos, jei didžios, nemiršta 
kaip žmonės”, dainavo Maironis, 
ir šie žodžiai geriausiai tinka V. 
Kudirkai. Jo idėja, Laisva Lietuva, 
įsikūnijo nepriklausomoje 
valstybėje 1918-1940 metais, o 
dabar vėl prasiveržė neįtikėtina 
antrojo atgimimo banga pavergtoj 
Lietuvoj.

Kas seka tenykščius įvykius (o 
kas jų neseka?), negali 
nepastebėti daugelio dabartinio 
atgimimo šauklių idealizmo, op
timizmo, dažnai besąlyginio 
užsiangažavimo Lietuvos 
laisvinimui. Šis degantis ir 
uždegantis pozityvios veiklos 
pulsas, nežiūrint milžiniškos ir 
sofistikuotos slopinančių jėgų 
persvaros, tvinksi Kudirkos laikų 
energija, aidi Kudirkos „Varpo” 
balsu — kelkite, kelkite, kelkite! 
Tai lygtalentas nepražūt, atsigaut, 
atgimt tikrajam žmoniškumui, 
kurio vainikas — laisvė. Šį talentą 
lietuvis paveldėjo iš tokių 
protėvių, kaip V. Kudirka. Lietuvo
je tas talentas vėl atkastas.

Paminklas Kudirkos Naumiestyje
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Lietuvos vaikai vėl bando žengt 
Kudirkos parodytais „takais 
dorybės" dirbdami „Lietuvos ir 
žmonių gerybei".

.Dabar laikas ir mums širdyje 
išgirst „kelkite!”, kad neliktumėm 
šalti stebėtojai, savo paveldėjimą 
atidavę ramiai kasdienybei.

Sekti dvasios milžino pėdomis 
labai sunku: jos per didelės, per 
plačios, per gilios. Tačiau bandyti 
galima ir reikia.

„Iš praeities tavo sūnūs te 
stiprybę semia”, sako mums V. 
Kudirka himno žodžiais. Jie 
taikomi ne tik Lietuvos lietuviams, 
kuriems istorija buvo užginta ir 
suklastota 48 metus. Šte žodžiai 
tinka ir mums išeivijoj, kad 
daugiau dėmesio kreiptumėm j 
savo istoriją, j jos didžiuosius 
žmones. Imkim istorijos knygą ir 
skaitykim kartu su savo broTiais- 
sesėm Lietuvoje, kad 
suprastumėm, kas esame, koks 
mūsų paveldėjimas, kokie buvo 
mūsų protėviai, koks buvo op
timizmas, darbštumas ir 
neblėstanti viltis pirmojo Lietuvos 
atgimimo šauklių, kaip V. Kudirka, 
kurio palikimu vėl ima sotintis 
lietuviai Lietuvoje, kurio palikimu 
ir mes išeivijoj turime gaivintis.

Kad rytą saulė spinduliu pir
miausiu

Apreiškė žemei tekėjimą savo,
Užgaudė Varpas liepimu 

aiškiausiu,
Tarytum jisai žmogaus lūpas 

įgavo:

Kelkite!(stengdamiesi suteikt 
prašomą pagalbą Lietuvai)

Kelkite!
(stengdamiesi dirbt savo artimui 
čia)

Kelkite!
(stengdamiesi kasdien siekti 
Gėrio, pradedant nuo savo šir
dies).

Sesė Nijolė

Lietuvos Persitvarkymo
Sąjūdžio daina.

BALNOKIT
BROLIAI ŽIRGUS

Balnokit broliai žirgus 3k 
Reiks karan joti.

Paimk sesulę kardą 3k 
Reiks priešo gintis.

O jeigu aš negrįšiu 3k 
Žirgelis parneš.
Ant ano smėlėto kapo 
Klevelis žaliuos.

O tam žaliam klevelyj 3k 
Gegulė kukuos.

O toj raiboj gegulėj 3 k.
Širdelė plazdės.

O toj mažoj širdelėj 3 k 
Dainelė skambės.

O toj skambioj dainelėj 3 k.
VISA LIETUVA.

LIETUVIŲ PASAKOS:

Voverės uodega
Voverę Dievas sutvėrė ne

didelę ir su mažute uodega. 
Kiti gyvulėliai, kurie turėjo 
dideles ir gražias uodegas, 
ėmė iš voverės juoktis, kad 
ji savo uodega negalėsianti 
nė musių nusibaidyti.

Nuėjo tuomet voverė pas 
Dievą ir ėmė skųstis, kad 
kiti gyvulėliai iš jos juokia
si, jog ji turinti tokią mažu
tę uodegą. Dievas davė jai 
tokią uodegą, kokios dar iki 
tol nebuvo turėjęs nė vienas 
gyvulys.

Ir dabar voverės uodega 
už visų gyvulių uodegas 
gražiausia ir dailiausia.
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ISTORINIAI 
ĮVYKIAI

^VOWWWVWW

GEGUŽIS
'4-to 1933 m. Kaune mirė Saliamonas 

Banaitis, vienas Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto signatarų.

9-to 1863 m. ties Gudiškiais įvyko be
ne didžiausias sukilėlių mūšis. Ties 
šniurkiškių vietove maskoliai paėmė į 
nęlaisvę sunkiai sužeistų sukilimo vadų 
Z. Sierakauskį.

11-o 1863 m. Stempliuose per kautynes 
žuvo vieno sukilėlių būrio vadas Leonas 
Daraškevičius.

13-to 1923 m. išrinktas Antrasis Lie
tuvos Seimas.

16-to 1563 m. Ragainėje mirė Marty
nas MAŽVYDAS, kuris 1547 m. išlei
do pirmųjų knygų lietuvių kalba.

22to 1863 m. maskoliai Vilniuje su
šaudė kunigų Stasį IŠORĄ.

23- čio 1946 m. Vokietijoje mirė Ma
žosios Lietuvos Patriarchas Martynas 
JANKUS.

24- to 1863 m. vėl maskoliai sušaudė 
kunigų Ziemackį.

Visų laipsniu skautai ir skautės 
stengiasi pakopti bent vienu patyri
mo bei prityrimo laipsniu aukščiau 
ir tinkamai pakartoti turimų laips
nių programų reikalavimus.

PAVASARIUI 
ATĖJUS . . .

Pavasaris pasižymi tuo, kad 
gamta atbunda — augalai pradeda 
augti, gyvulėliai atsiveda vaikus. 
Skautas yra gamtos draugas, bet jis 
ne tik išeina gamton, bet jis ją 
atsiveda pas save.

Tai galima padaryti beveik visur. 
Kiekvienas skautas gali namuose 
kambaryje puode (moliniam) 
užauginti kokią gėlę ar kitą augalą. 
Jis gali užauginti gražią rūtą. Kartais 
galima prie lango prikabinti lovį, 
kuriame auginamos gėlės. Kiti ten 
net sėja ar sodina svogūnus, ar kitas 
daržoves.

Jeigu kas gyvena užmiestyje, gali 
įsigyti kokį gyvuliuką, kaip kraliką ar 
pan. Tik reikia juos gerai prižiūrėti, 
kad nekentetų ar būtų skriaudžiami. 
Kad ir mieste gyvenantis gali kieme 
ar darželyje, jei yra, pasėti ar 
pasodinti daržovių ar gėlių. 
Lengviausiai auga svogūnai, morkos, 
pamidorai. Įdomiausia yra pasodinti 
medelį ir per kelis metus išauginti. 
Galima sodinti vaismedį arba 
paprastą medelį. Iš vaismedžių ger
iausiai auga persikai, nes jau po kelių 
metų atveda vaisių. Žinoma, prieš

MUSŲ KELIAI

Palieku tą suolą kuriame sėdėjau, 
Vardus ir veidus atminty aš įrašau, 
Nežinau ar grįšiu aš, iš čia išėjus, 
Nes jaunystės kelią aš jau pamačiau.

Uždarau duris gražios vaikystės, 
Ir ateities skliautus per ūkanas 
matau,
Greit nežinomu keliu aš žengsiu, 
Bet kur nueisiu — nežinau.

Aš sugrįžtu keliu vaikystės,
Prie laužo žiežirbų, prie vakaro 
dainų,
Ten kur kadaise pilkuose šešėliuose, 
Auksines žvaigždes danguje skaičiau.

Žinau nebesugrįš tos linksmos 
dienos,
Ir laužo vietoj liks tik pelenai, 
O dainų aidai skambės po mišką 
Kol išauš rausvi rytai.

Žengsiu drąsiai šviesiu keliu 
jaunystės,
Ir atgal atsisukti negaliu
Tikiu ten surasti laimę, džiaugsmą, 
meilę,
Nes gi ne viena aš šiuo keliu einu.

Tad visi kartu sudėję rankas, 
Ženkim drąsiai tuo nežinomu keliu, 
Siekim to ko mūsų tauta laukia, 
Eikim į pasaulį mes visi kartu.

Gailė Sabaliauskaitė

sodinant medį, įsigyjant gyvulėlį ar 
sėjant gėles, reikia apie tai paskaityti 
ar iš tėvelių ar kitų žmonių sužinoti, 
kaip tie daiktai auginami ir kaip jais 
rūpinamasi.

Kurie negali dėl kokių nors 
sąlygų auginti augalų ar gyvulėlį, gali 
pasigaminti paukščių inkilėlį ar kelis 
iš atliekamų lentų ir pan. Nesunku 
najuose ar pas kaimynus gauti 
leidimą įkelti paukščiams namelį, nes 
visiems bus iš to naudos.

Tad, šį pavasarį, visi skautai 
užauginkime bent po vieną daiktą.
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS
_____ ____________________ • .____________ - ____________________ ■ •

Pirma Skautiškoji Sueiga įvykusi 
Lietuvoje vasario 12 dieną Vilniuje, 
Statybininkų Kultūros rūmuose, 
Vytenio gatvėje, sutraukė į salę virš 
700 atstovų ir jaunimo, atvykusių iš 
įvairiausių Lietuvos vietovių, įeiti 
tegalima buvo su kvietimais, 
išduotais Lietuvos Skautų Sąjungos 
atkūrimo Vyriausiojo Štabo. Salė 
buvo kupina sėdinčių ir pakraščiai 
stovinčių dalyvių. Matėsi naujutėlių 
skautiškų uniformų, * ypatingai 
šauniai išrodančių, nes jų savininkai 
ir savininkės tik lakstė nuo vienos 
vietos į kitų, užimti organizaciniais ir 
regimai skubotais reikalais. Prie 
įėjimo, didelėje prieškambarinėje 
salėje, dvi eilės žmonių pirko 
lietuvišką spaudą.

Jaunų dalyvių jūroje, ieškojau 
senųjų skautų. Jie jau sėdėjo garbės 
vietose. Jų veidai žėrėjo neišpasakyta 
laime. Priėjau prie pirmoje eilėje 
sėdinčio skautininko Stasio 
Jameikio, buvusio nepriklausomoje 
Lietuvoje Kauno Pilies tuntininko ir 
Vyriausiojo Štabo nario. Jo balta 
galva kontrastavo su jaunatviškai 
optimistine akių išraiška. Iš kitų 
aktyvių vyresniųjų išskirtinai teko 
pastebėti Rapolą Stankūną, kuris 
vėliau sveikino susirinkusius tSS 
Tarybos Pirmininko P. Molio vardu. 
Užklausius apie kitus filisterius, 
išgirdau klaipėdiškio Pijaus Am
brazaičio pavardę, istorijos mokslų 
daktarės Rimutės Rimantienės vardą 
ir pavardę. Be jų įžymieji filisteriai 
buvo prof. Gudelis, Julija 
Šalkauskienė, Henrikas Purvinas ir 
nemažas skaičius kitų.

Tačiau didžioji dauguma 
susirinkusiųjų buvo jauni, karštomis 
akimis viską stebintys dalyviai. Kai 
iniciatorius Artūras Andriušaitis,

iškilmingą sueigą atidarydamas, 
pranešė — „Po tamsiausios, nakties 
išaušta rytas” — jį pertraukė 
nesuvaldomas plojimas. O kai 
Lietuvos Skautų atkūrimo Vyriausio 
Štabo narys Feliksas Šakalys
paprašė sugiedoti Lietuvos himną, iš 
šono stebėdama tegalėjau pagalvoti 
tiktai vieną: po 45-rių metų inten
syvaus ’perauklėjimo’, šeima — ir gal 
ypač motinos — įveikė sistemą! 
Išrodė, lyg tie 45 metai nebūtų nė 
ženklo nepalikę. Lietuvos jaunimas, 
— ir ne vien tik skautai, — šiandieną į 
eina motinų, o ne sistemos nurodytu 
keliu.

Sekė sveikinimo žodžiai. Sveikin
tojų buvo daug, tačiau daugiausiai 
entuziazmo berods sukėlė ne 
sveikinimai, o pranešimas, kad 
pavasarį įvyks Tautinė Stovykla.

Lygiai tuo metu, atsiskyrė iš salės 
mažas būrelis uniformuotų skautų. 
Jie išėjo padėti vainiką prie namo, 
kuriame 1918 metais buvo 
pasirašytas nepriklausomybės 
paskelbimo aktas. Metalinė lenta, 

atžyminti namo svarbą, sovietų 
valdžios buvo panaikinta prieš 45 
metus. Naujoji lenta dar nebuvo 
uždėta, ją vėliau atidengė Sąjūdis per 
1989 metų vasario 16-ją. Tačiau jau 
vasario 12-tą dieną kol Statybininkų 
rūmuose vyko Pirmoji Skautų 
Sueiga, baltutėlių gėlių vainikas 
buvo skautų pakabintas ten, kur 
vėliau kabosianti lenta.

Salėje, po kalbų, vaikų choras 
užtraukė lietuviškas dainas. Jiems 
vadovavo viena jauna mokyklos 
mokytoja, kuriai savo ruožtu 
talkininkavo filisterė Alina 
Dvoreckienė-Kviecinskaitė. Daugelį 
dainų salėje susispaudę dalyviai 
užtraukė drauge su vaikų choru. Ko 
tačiau joks sirt-.psnis, joks 
aprašymas negali perduoti, tai yra 
ūpo, to pakilimo, kuris trykšte tryško 
iš visų dainuojančių plaučių, 
išraiškos, judesių ir žibančių akių.

Visų gailesčiui, sueiga pasibaigė. 
Ilgai dar po to, gretimoje didelėje 
priemenėje, jaunimas šoko ratelius,

Priėjo ir vidurinio amžiaus

Būrelis skautų su vadovais, suvažiavimo įgalioti, vasario 12 d. padėjo gėles Vilniuje prie namo, 
kuriame Lietuvos Taryba pasirašė 1918 m. Nenriklausomybės aktą, iki Vasario 16 iškilmėse ten buvo 
pritvirtinta lenta, atžymint tą įvykį.
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klumpakojį, suktinį ir net im
provizuotą šustą, pritariant 
akordeonui.

Ištuštėjusioje salėje, prisėdau 
greta Kauno atstovo, Ričardo 
Malkevičiaus, Lietuvos Skautų 
Štabo Tarybos nario, įgalioto koor
dinuoti jūrų ir oro skautų veiklą.

— Jūrų skautai? Ar jau veikia?
— Jau yra jų skiltys Kaune prie 

Kauno marių, Klaipėdoje ir Vilniuje. 
Oro skautų dar nėra.

— Kiek skautų jau turite Kaune 
iš viso?

— Reguliariai atvykstančių į 
sueigas yra jau apie 200, bet sunku 
tikrai pasakyti, nes skaičius labai 
sparčiai didėja.

— Kur dar veikia skautai 
Lietuvoje?

— Galima pasakyti, kad jau 
visame krašte, — įsikišo kitas jaunas 
vyras, irgi, lygiai kaip ir Malkevičius, 
apsitaisęs skautiška uniforma.

Pasirodo, kad greitu laiku 
įvyksiąs vadų suvažiavimas. Taip pat 
ruošiami forumai mokytojams, kad 
juos supažindinti su skautų 
organizacijos siekiais ir veikla.

— Ar komjaunuolis gali būti ir 
skautas?

— Ne. Jis turi pasirinkti arba 
vieną arba kitą organizaciją.

— Ar būna atvejų, kad išeinama 
iš komjaunuolių tam, kad įstoti į 
skautų organizaciją?

— Tas šiuo metu įvyksta 
masiniai.

Iš šalies, vienas mano palydovų 
paaiškina, kad ir komjaunuoliai jau 
nėra tokie, kokie anksčiau buvo:

— Komjaunimo laikraštis pir
masis iškėlė suvereniteto klausimą, 
išgarbino Kalantos auką, kelia daug 
kitų svarbių klausimų.

— Tačiau jei kuris jų narys įstoja 
į skautus, jis turi pasirinkti — kietai 
pabrėžė vienas iš jaunuolių, dėvinčių 
skautišką uniformą.
Feliksas Šakalys, o jaunesnieji man 
paaiškino, kad Šakalys yra ne tiktai 
Lietuvos Skautų Sąjungos Atkūrimo 
Vyriausiojo Štabo narys ir Kauno 
Rajono štabo narys, bet ir vienintėlis 

Lietuvoje Gilvelio kursų absolventas.
Pasakiau Šakaliui, kad ketinu 

mane lydėjusio fotografo nuotraukas 
pasiųsti vienai mano pažįstamai, 
Stefai Gedgaudienei į Clevelandą. 
Mano nustebimui, Stefos vardas 
sukėlė nemažą sujudimą visų 
susirinkusiųjų tarpe. Jaunas 
Atkūrimo Štabo įgaliotinis Artūras 
Adriušaitis net šūktelėjo:

— Jūs ją pažįstate! Juk ji yra 
mūsų angelas sargas.

Sužinojau, kad Stefa Gedgau
dienė buvo atvykusi į Lietuvą 
lapkričio mėnesį. Net ir po jos 
išvažiavimo, net ir iš tolo, jinai

Mes AUŠRININKAI—jaunimo 
organizacija susibūrėme veikiami 
gaivių Atgimstančios Lietuvos vėjų, 
kad tęstume savo protėvių pradėtą 
žygi- _

Būtinybė vienytis kilo iš Lietuvos 
kultūrinės, ekonominės ir 
pasaulėžiūrinės krizės suvokimo. Į 
provincializmo liūną įklampinta 
Lietuva reikalauja visų susivokusiųjų 
koordinuotų pastangų, nukreiptų į 
bendrą tikslą. Situatyvi vienadienė 
kova su chaotiška stalinoidine 
aplinka — nepakankamas 
uždavinys, siekiant realizuoti O. 
Milašiaus vizijų Lietuvą — Šiaurės 
Eladą.

Būtina formuoti tą Lietuvos 
vaizdinį, kaip siekimą, būtina 
numatyti darbų strategiją, išsirinkti 
veiklos priemones.

Aušrininkai kviečia jaunuolius 
surasti save, savo dvasią, kiti yra 
mūsų krašto, mūsų tautos Vydūnų ir 
Šalkauskiu dvasia. Tautinių formų 
pažinimas ir puoselėjimas, kultūrinis 
tradicijų, mokyklų ir atskirų 
mąstytojų darbo pažinimas bei 

padėjusi visuose praktikuose 
reikaluose:

— Kiekvieną kartą, kai buvome 
nusiminę, kai atrodė, kad sutikome 
neįveikiamą kliūtį, — o jų buvo daug, 
— jai paskambindavome ir ji visada 
rasdavo išeitį.

— Jei ne ji, viskas būtų buvę 
dešimtgubai sunkiau, — patvirtino 
kitas jaunuolis.

— Nuo štabo ir nuo visų skautų, 
perduokite jai linkėjimus, mūsų visų 
linkėjimus, — paprašė Andriušaitis.

Jūratė Statkutė de
Rosales (1989 m.)

pratęsimas turėtų būti pirmas ir 
žūtbūtinis asmenybės ugdymo 
uždavinys.

Aušrininkai laiko, kad egzistuoja 
tik viena Lietuvos krašto kultūra, 
todėl siekia glaudesnių dvasinių ryšių 
su kitų kraštų tautiečiais.

Pilnavertės asmenybės sukūrimui 
yra būtina tiek savos tautos auten
tiško gyvenimo, istorijos bei men
taliteto pažinimas, tiek ben- 
dražmogiškojo turinio pasaulinės 
kultūros reiškinių suvokimas, todėl 
Aušrininkai neapsiriboja 
nacionalinių formų ir savojo krašto 
tyrinėjimais, bet per pastaruosius 
ieško kelių į Rytų ir Vakarų 
pasaulius.

Aušrininkai kviečia LieJbrTvos 
jaunuolius išsklaidyti provkiciaimio 
aiškumo ir išąpkstinįe apsispren
dimo nuotaikas Nerimas ir 
nuolatinės sayosios tiesos, savosios 
pozicijos paieškos, nenutrūkstama 
kūrybinė raiška turėtų tapti 
kiekvieno Aušrininko siekiniu. Tik 
aktyvi neabejinga asmenybė tėra 
reikalinga Atgimstančiai Lietuvai.

„AUŠRINĖ”
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VYČIAVIMO 
PROGRAMINĖS

GAIRĖS

Skautiškosios programos padeda 
sąjūdžio nariams išvystyti ir parodyti 
asmeninį:

1. Dievo supratimą,
2. sugebėjimą už save imtis 

atsakomybės dvasiniai, protiniai, 
fiziniai ir visuomeniniai,

3. sugebėjimą kitiems žmonėms 
padėti ir jais rūpintis,

4. supratimą ir rūpestį gamta, 
žmogaus aplinka.
Šie dėsniai tada pritaikomi, 
kiekvienoje šakoje pagal dalyvių 
patirtį bei amžių. Šiems skautiškiems 
tikslams atsiekti skautai vyčiai 
užsiima programa, kuri skautus 
vyčius skatina:

1. išvystyti dvasinę gelmę ir 
džiaugsmą gyvenimu,

2. sukurti savo pačio supratimą, 
vertybes ir gyvenimo būdą,

3. tapti asmenimis, kurie yra 
patys veiklūs, judrūs ir atsakingi 
suaugę visuomenės nariai,

4. suderinti asmeninę laisvę su 
atsakomybe už kitus būrelyje,

5. ugdyti vertingas ir daugiametes 
draugystes,

6. parūpinti vertingos, 
reikšmingos tarnybos visuomenei 
(bendruomenei,

7. dalyvauti smagiuose 
užsiėmimuose gamtoje ir padėti 
gamtą globoti, vertinti sveikatą ir 
gerą nuotaiką.

Skautų vyčių būreliai yra kelių 
rūšių, nors visuomet lieka ryškus 
pradinis skautų vyčių atspalvis (vytis

„Jūs netikėsite, kad niekad man

Tarptautiniai priimti vyčių 
lavinimosi dėsniai stengiasi įgyven
dinti pagrindinę skautų vyčių — 
vyčiavimo mintį:

1) praktiškas skautavimas, 
stovyklos, gyvenimas gamtoje, 
fizinės pastangos, kurios padeda 
asmeniui išreikšti savo atsakomybę.

2) būdo auklėjimasis, pagrįstas 
įstatu, įžodžiais, tarnyba kitiems, 
visa skauto vyčio įžodžio aplinka,

3) būrelio programa, kuri plėstų 
skautų vyčių intelektualinį sugebė

yra riteris). Kiekvienas būrelis suran
da sau tinkamą būdą bendrauti ir 
kitiems padėti. Pagrindinės būrelių 
veikimo rūšys yra: kaip komitetas ar 
komisija; pagal kurią nors temą(pvz. 
riterių); kaip jaunų suaugusių ar 
kitiems patarnaujančių draugija; 
kaip universitetų ar panaši brolija; 
kaip skautams tarnybos branduolys 
(padeda skautiškiems vienetams ar 
darbams).

Sakutai vyčiai dėvi tvarkingą 
uniformą, parodydami, kad jie yra 
Sąjungos nariai ir pritaria skautybės 
tikslams bei siekiams. Būrelis nutaria 
ar prisitaiko prie kitų, kada dėvėti 
pilną uniformą ir kada kitaip rengtis. 
Kai dėvima uniforma atmintina, kad 
kiti žmonės į vyčius žiūri kaip į 
skautus ir Sąjungos narius, atstovus.

neteko dalyvauti skautų vyčių 
sąskrydyje”. (Žr. „Skautų vyčių 
programinės gairės ”).

jimą, sudominti pasaulio įvykiais ir 
šių laikų klausimais,

4) visos lavinimosi dalys turi būti 
suderintos, išlaikyta lygsvara,.

Vyčiams labai svarbu būti tunto 
ar vietininkijos dalimi, jeigt 
praktiškai to ryšio nustojo ai 
„nutolo”. Pačiame tunte vadova
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supranta, kad savaiminė vaikų 
skautavimo tąsa po giliukų, vilkiukų, 
skautų, prityrusių yra skautų vyčių 
šaka, ir juos tam ruošti. Ir žinoma, 
vietovės vadovas (tuntininkas, 
vietininkas, vadeiva ir kt.) lygiai tiek 
dėmesio skiria skautų vyčių būreliui 
ar draugovei, kiek kitiems vietovės 
skautams.

TARNYBOS
PROJEKTAI

Vyčiavimo tarnybinė dalis 
reikalauja daug planavimo, nes liečia 
visuomenę. Jei vyčiams nepasiseka 
sueiga ar iškyla, tai jų reikalas. Jeigu 
liečia kokį apsiimtą uždavinį, 
pasisekimas ar nesėkmė liečia kitus 
žmones. Kaip tarnybinis projektas 
vykdomas?

1. ATPAŽINTI, ko ben
druomenei ar visuomenei reikalinga, 
ypač uždaviniai, kurių kiti neatlieka 
ir neatliks.

2. NUSPRĘSTI, kokios rūšies 
tarnybinį projektą būrelis nori 
atlikti, įsivelti.

4. IŠSIAIŠKINTI, kokio 
paruošimo ir sugebėjimo skautų 
vyčių būreliui reikės.

4. APSKAIČIUOTI, kiek 
uždavinys tęsis ir kiek laiko 
reikalaus. Jeigu projektas ilgalaikis 
(pvz. 2 metai), kitiems gali būti 
nebeįdomu. Susigaudyti, pajusti, 
kiek nariai pasiryžę ir apsisprendę 
savo įnašui skirti.

5. PLANUOTI IR PRAVESTI 
uždavinį. Visi būrelio nariai, kurie 
domisi ir sutinka prisidėti, turėtų 
dalyvauti. Būtina pasižymėti plano 
eigą, kad jį užbaigus būtų galima 
viską įvertinti.

6. ATŽYMĖTI projekte 
tinkamai dalyvavusius. Įvertinti eigą, 
ką reikėtų kitą kartą kitaip daryti.

VYČIAVIMO
VYSTYMASIS

Skautų vyčių šaka pasauliniame 
skautų sąjūdyje vystėsi ir vystosi 
panašiai, kaip bręsta ir keičiasi 
atskiras būrelis. Kartais vyčiai veikia 
lyg nepriklausomai nuo tunto ar 
Brolijos, ir visi kiti sąjungos nariai 
tiek pasitiki vyčių subrendimu ir 
idealais, kad iš vyčių nieko 
nereikalaujama — jie nepajudinami.

Kartais vyčiavimas virsta paslap
tinga brolija, kuri pradeda su kitais 
elgtis lyg iš viršaus. Dauguma skautų 
vyčių būrelių priima į širdį Baden- 
Powellio žodžius „Vyčiavimas yra 
pašaukimas. Pašaukimas tarnauti 
nėra intelektualinis, protui, bet kyla 
iš širdies”.

Dauguma skautų vyčių būrelių 
supranta, kad nariai dabar jau save 
auklėja ir patys lavinasi, bebaigiu ar 
baigę mokyklą. „Dabar yra laikas 
savo mokslą baigti, mokydamas pats 
save, lavintis savo profesijoje ar 
amate, ruoštis būti šeimos tėvu, 
piliečiu ar kitų žmonių vadovu”, sakė 
Baden-Powellis.

Kartais būrelio veikla gęsta kaip 
žvakytė ir nariai net nežino, kas iš 
viso vyksta. Kartais lieka didinga 
išorė, o tarnybos uždaviniai (pro
jektai) tokie, kuriuos žmogus ir 
normaliame gyvenime nepersunkiai 
atliktų. Dažniausiai skautas vytis 
stengiasi lavintis, kad būtų geras 
bendradarbis būrelyje ir visuomenė
je, mokėtų sąžiningai dirbti ir su 
kitais kartu veikti.

Nėra klausimo, kad vienas svar
bių tarnybos projektų yra padėti 
jaunesniųjų skautų vienetams, 
programoms, reikalams.

Žmogus be religijos yra keleivis be 
tikslo, klausėjas be atsakymo, kovoto
jas be pergalės, mirštantis be naujo 
gyvenimo.

Šv. Augustinas

Vincas Mykolaitis-Putinas

TĖVU ŠALIS
Už jūrių marių, už mėlynųjų, 
Už kalnų, slėnių, miškų juodųjų, 
Pro nykią tamsą ir rūstų vėją, 
Kur sniego puokščių pusnynus sėja, — 
Kaip šviesų šiltą gegužio rytą, 
Ziedaiš rasotais apsčiai kaišytą, 
Dūma giliąja, jausmu gyvuoju 
Tave svajoju, tave dainuoju, 
Tolima, brangi Tėvų šalie;,

Skaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
Mus piktos vėtros verpetuos svaido. 
Pailso jėgos, aptemo mintys, 
Ir ėmė brolis brolio baugintis. 
Tik tu brangioji, visiems vienodai 
Tą patį vaizdą iš tolo rodai: 
Pro kraujo puotą, liepsna gaisruota, 
Žiedais lelijų apvainikuota 
Spindi aukštybėj, Tėvų šalie.

Spindėk, brangioji, skausmų auginta, 
Jau lauktas rytas pro dūmus švinta. 
Ir mes klajūnai, su ryto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išliesme 
Ir grįšim, grįšim silpni išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią. 
Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai, 
Tolima, brangi Tėvų šalie!
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V. VOKIETIJOS skautai pernai 
ir šiemet Pasaulinio skautų biuro 
projektams besivystančiuose 
kraštuose surinko 10.000 šveicariškų 
frankų.

VENESUELOS skautų sąjunga 
paruošė filmą „Kas savaitę yra 
šeštadienis” apie skautavimą tarp 
luošų vaikų bei jaunuolių, norėdama 
visuomenę geriau su luošų poreikiais 
supažindinti ir skautų vądovus ragin
ti paliegusius į savo vienetus įtraukti.

UNICEF (Jungtinių tautų 
įstaigos) 1987 ir 1988 Atletiniai 
pranešimai apie „Vaikų padėtį 

i pasaulyje” pabrėžia skautų ir skaučių 
pastangas ugdyti sveikatingumą 
visuomenėje, kai kasdien 40.000 
vaikučių miršta badu ar nuo lengvai 
išgydomų ligų.

KANDERSTĖGE, pasauliniam 
skautų centre Alpėse, pernai 
stovyklavo 10.000 skautų. Apylinkė
je yra 46 skirtingi iškylų ir kalnalipių 
takai.

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
skautų sąjunga, Prancūzijos ir kitų 
kraštų sąjungos vysto skautavimo 
programas tiems, kurie negali pilnai 
skautų vienetuose dalyvauti, pvz.

mm
vilkiukų amžiaus neišsivysčiusiems 
vaikams. Anglijoje įsteigti klubai, 
kuriuose vykdomi paprasti ir eiliniai 
skautų užsiėmimai pagal dalyvių 
pajėgumą. Prancūzijos skautai tokią 
programą veda nuo 1965 m.

JUNGTINIŲ TAUTŲ gam
tosaugos programos įstaiga 
pasauliniam skautų sąjūdžiui įteikė 
pažymėjimą už gamtos globos pro
jektus. Tokių pažymėjimų duota tik 
500 visame pasaulyje. „Milijonai 
skautų užsiima gamtosaugos dar
bais, valydami aplinką, užlaikydami 
takelius ir stovyklavimo vietas, 
sodindami medelius, apsaugodami 
žemės paviršių, skatindami kitus 
kurus irgejresnes krosneles, rinkdami 
popierius jir lkitas medžiagas perdirb
ti, ugdydami gamtos pažinimą bei 
globą, apsaugodami retus gyvūnus, 
skatindami sveiką geriamą vandenį, 
nuo 1974 vysto Pasaulio gam
tosaugos žymenį,” pažymėjo JT 
pareigūnai.

» ♦ ♦ » ♦

PRANCŪZIJOJE apie 30% visų 
krašto vaikų norėtų būti skautai ir 
skautės, o ligi šiol dalyvavo apie 2%. 
Pernai „Naujos energijos” vajus 
padvigubino nalrių skaičių, o šiemet 
pradėtas „Naujų iššūkių” narių 
vajus, ypač tarp vargingesnių vaikų.

JAV SKAUTŲ sąjunga komer
ciniai per vaizdajuosčių parduotuves 
platina filmutes apie gyvenimą gam
toje ir pasitikėjimą savimi.

PRANCŪZIJOJE, kai cheminės 
gamyklos nelaimė užteršė vandenį, 
skautai padėjo geriamą vandenį 
buteliuose išnešioti vyresnio amžiaus 
žmonėms.

TAIKOS SAVAITĖ buvo 
paskelbta 1989 m. vasario mėn. apie 
Įsteigėjo gimimo dieną. Pasaulinis 
centras parūpino medžiagos su 
dviem didesniais užsiėmimais. 
Vienas pratimas padeda skautams 
atpažinti savo viltis, troškimus ir kad 
jie gali šiuos atsiekti ir prie geresnio 
pasaulio prisidėti. Antrasis žaidimas 
padeda skautams suprasti, kad svar
bu mokėti savo vertybes viešai 
išreikšti, suprasti kitų ir skirtingas 
vertybes, jas gerbti. Paskelbta ir 
Taikos savaitės malda, kalbama 
susiėmus rankomis: „Dieve, susi
jungiame su viso pasaulio skautais 
melsti Taikos. Suteik, kad per 
skautybę vieni kitus geriau 
suprastume ir išmoktume taikingai 
drauge gyventi”.
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KANADOS vilkiukas David 
Thomas, sergąs nugarkaulio liga, 
tejuda elektrinės kėdutės pagalba. 
Pradėjęs rinkti ženkliukus ir ap
siuvus, įgijo Rinkinių specialybę ir 
net gavo diriguoti Kanados policijos 
orkestrui, kad užsitarnautų jxt$

rxYxYxrxYxYxrj

„Padėkime vaikams užaugti” 
programa, vykdoma pasaulinių 
skautų ir skaučių sąjūdžių kartu su 
Jungtinėmis Tautomis, išgelbėjo apie 
du milijonus vaikučių nuo mirties per 
trejus metus. Skautai moko keturis 
būdus vaikų augimą matuoti, 
rehidracijos terapiją, skiepijimą prieš 
šešias pagrindines vaikų ligas. 
Tęsdamos programą, abi (skautų ir 
skaučių) įstaigos kartu su JT išleidžia 
leidinį „Duomens gyvybei” apie 
pagrindinius sveikatos klausimus.

m
ZAIRO skautai toliau vysto 

„Padėkime- vaikams užaugti” vajų, 
mokydami motinas geriau virti, 
skatindami broliškumą ir 
tautiškumą.

iyxyxwxyxyxtj
KORĖJOS skautai Olimpinių 

žaidynių metu pravedė 900 dalyvių 
jaunimo stovyklą.

KANADOS skautai pasodino 35 
milijonus medelių savo krašte nuo 
1972 m. To krašto skautai medelius 
sodina nuo 1926 m.

fXYXYXYXYXYXYJ

ZAMBIJOS skautų lavinimo 
centre jau mokosi 160 mokyklą 
apleidusių vaikinų tarp 15 ir 25 m. 
amžiaus. Amatų mokykla Lusakoje 
moko siūti, metalo išdirbimo ir 
statybos. Vėliau tikimasi mokyti ir 
žemės ūkio technikos.

&YXYXYXYXYXY

PASAULIO skautų fondas gavo 
250.000 australiškų dolerių iš 
pasaulinės džiamborės likučių. Fon
do palūkanos padeda skautų są
jūdžiui neturtinguose kraštuose. 
Fondas kasmet skiria apie 1,1 mili
jonų šveicariškų frankų.

YXYXYXYXYXYXY

DANIJOS valdžios įstaiga 
paskyrė lėšų to krašto skautų pro
jektams, vykdomiems Egipte, 
Moroke ir Jemene. Trijų metų 
laikotarpyje danai skautai padės 
sodinti vaismedžius, statys amatų 
mokyklas ir kanalizacijos valymo 
stotis.

PASAULIO skautų ženklas — 
balta lelijėlė, apsukta virvute ir 
tikruoju mazgu purpuriniame fone, 
dą'bar nešiojama daugybės skautų 
pasaulyje, o seniau tegalėdavo kai 
kurie nešioti. Už kiekvieną parduotą 
ženkliuką dalis įnašo įduodamas 
Pasauliniam skautų fondui.

ARMĖNŲ skautų sąjunga 
Prancūzijoje telkia paramos nuo 
žemės drebėjimo nukentėjusioms, ir 
keli suaugę vadovai yra nukeliavę į 
Armėniją padėti.

fXYXYXYXYXYXYJ

KINIJOJE pirmą kartą buvo 
leista skautams iškylauti. 25 
amerikiečiai skautai keliavo 80 km. 
tarp dviejų miestų per 5 d. Kai 
kuriuose kaimuose kiniečiai niekad iš 
vis užsieniečių nėra matę.

Pax Lodge - A 
Memorial to 

Olave Baden- 
Powell

PASAULINĖ skaučių 
organizacija toliau stato ”Pax 
Lodge” — skautėms ir skautams 
užejgą Londone. Centras plečiamas 
Lądy Baden-Powell gimimo šim
tmečiui (1989). Statyba bus baigta 
1990 m. Pax Lodge yra Baden-’ 
Po w eilių namų Kenijoje 
pavadinimas, prie kurių abu 
palaidoti.

fXYXYXYXYXYXYXYJ

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE 
dabar yra daugiau skautų negu 
betkada — 672.862. Prityrusių 
skautų šakoje gali dalyvauti ir 
mergaitės, tai per 12 m. jų 
dalyvavimas pakilo iki 30% visų 
šakos narių.

XYXYXUYXYXYXYXY

n
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vjgs buvome 1auTa nuo (Mariu ligi Mariu, 
lieritejoMe, kovoj ome, laimėjom;
Nekartą, barbarai iš tėviškės mus varė, 
Kančių keliais wes čion.

ALGIO GERASIS
DARBELIS

Visą naktį snigo, bet prieš pietus 
jau prašvito. Keturi berniukai 
pasiėmė kastuvus ir ėjo per 
kaimynystę, susitardami su namų 
gyventojais, jų šaligatvius 
nuvalydami ir uždirbdami pinigų.

Kai prie vienų durų atsiliepė sena 
moteris, berniukai paklausė, ar 
nenuvalyti jos šaligatvio ir laiptų. 
„Tikrai reikėtų, tačiau neturiu pinigų 
jums užmokėti”, pasakė lazoa 
pasirėmusi senutė.

Berniukai pradėjo eiti pas

kaimyną, bet Algis atsisuko ir pradė
jo grįžti prie senutės namų, 
sakydamas. ..Einame jos kiemelį 
nuvalyti, kad ir neužmokėtų”. 
„Kurgi, atsakė draugai, — mes tam ir 
kasame, kad uždirbtume”.

— Bet ji panaši į mano senelę, — 
sakė Algis ir nuėjo kasti.

Baigęs šaligatvį valyti išgirdo, 
kaip su senele kalbasi praeinanti 
kaimynė:

— Nebuvo sunku pas tave ateiti, 
Onute. Berniukai mano šaligatvį už 
penkis dolerius nukasė, — sako 
kaimynė.

Sanelė nusijuokė, nepastebėjusi, 
kad Algis dar netoli stovi, ir tarė: 
„Mano šaligatvį nemokamai nukasė, 
nes vienas vyrukų manė, jog aš 
panaši į jo močiutę”.

— Tikrai, Onute, tu visada 
sėkmingai iš kitų žmonių išgauni tai, 
ko nori.

Viską girdėjęs Algis sau ir sako: 
„Koks aš kvailys!”

» ♦ *

«^TAVTO t

Kas dabar galėtų atsitikti? Ban
dykime įsivaizduoti:

1) Ar Algis galėtų sau įsikalbėti, 
save įtikinti, kad malonu kitiems 
žmonėms padėti?

2) Gal Algis visą sniegą suvers 
atgal ant šaligatvio ir laiptų?

3) Kas būtų, jei Algis vėl 
paspaustų skambutį ir senutės 
paklaustų, kiek jai suteikė džiaugsmo 
berniuką apgauti?

4) Ar Algis gali nutarti, kad 
neapsimoka kitiems padėti?

5) Gal Algis tik numos ranka ir 
pasivys savo draugus, nieko daugiau 
negalvodamas?

6) O jeigu Algis savo draugams 
papasakotų, kas įvyko, o jie iš jo 
pasijuoktų?

7) Kai vėl snigs, ar Algis nueis ir 
senutės paklaus, kodėl ji pati šaligat
vio nenu vai o?

8) Jeigu būtum Algio vietoje, ką 
darytum? (Viena iš gyvenimo laimės 
taisyklių yra naudoti daiktus ir 
mylėti žmones, o ne mylėti daiktus ir 
žmones išnaudoti).

12
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SUVAIDINKIME

Lietuvių liaudies patarlės ir 
priežodžiai yra neišsemiama 
medžiaga skautų pasirodymams, 
įscenizavimams. Be žodžių 
suvaidinkime žemiau pateiktus 
lietuviškus priežodžius:

Akys kaip saulėgrąžos. 
Akys kaip žvaigždės.
Aklas kaip mėnulis. 
Alkanas kaip žiema. 
Alkana kaip liepsna. 
Alkanas kaip šuva. 
Apsikabinti kaip meškų. 
Apsukri kaip sena lapė. 
Ašaros byra kaip žirniai. 
Ašaros kaip rasa krinta.
Aš tave suprasiu, kai žolė ant akmens 
užžels.
.Ateina kaip perkūnija.
Atpylė poterius kaip žirnius.
Atrodo kaip katinas, ką tik suėdęs 
kanarkų.
Atrodo kaip šuo tie uodegos. 
Atrodo lyg nupešta pelėda.
Atsargi kaip katė svetimame name. 
Atsigulė kaip karvė: ten, kur stovėjo. 
Auga kaip darže rūtelė.
Auga kaip grybai po lietaus. 
Auga kaip ant mielių.

Balsas kaip musės.
Balta kaip gulbė.
Bėga, kad net žemė dreba.
Bėga kaip bitės įgeltas.
Beribis kaip dangus.
Beria kaip žirnius.
Be širdies kaip peilis.
Be tikslo kaip drambį šaukštu 
dirgyti.

LSB vadijos apdovanoti ilgamečiai 
Čikagos lituanistinių mokyklų vedė
jai (Vasario 16 d. proga): iš k. į d. — 
V. S. v. s. Gediminas Deveikis, p. 
Juozas Plačas — Dariaus-Girėno 
mok., p. Sofija Jonynienė — 
Brighton Parko lit. mok., p. Juozas 
Masilionis — Čik. auk. lit. mok., ps. 
Audrius Remeikis — Lituanicos t. 
tunt. Foto G. Plačo.

Be tikslo kaip vėjo nešamas lapas. 
Bijo kaip kiaušinis Velykų.
Bijo kaip ugnies.
Bijo kaip zuikis lapo.
Bijo kaip šuo griaustinio.

Čiulba kaip lakštingala, kerta kaip 
gyvatė.
Čia tik gegutės pieno trūksta. 
Čia jo nė kvapo neliko.

Dainuoja kaip varna. 
Dantys kaip tvora. 
Dingo kaip į vandenį. 
Dirba kaip vėjas.
Dirba kaip su slieko protu.
Drąsus kaip erelis.

Draugų kaip grybų.
Dreba kaip voverės uodega.
Dumia kaip kiškis per laukų.
Durna kaip višta.
Džiaugiasi kaip gaidys pupų ant 
mėšlyno suradęs.

Eina kaip žemę pardavęs.
Eina kaip karvė ant ledo.
Eina kaip meška per samanas.
Ėda kaip arklys.

Galva kaip kiaušinis.
Galva tuščia kaip daržinė pavasarį 
Garsiai kaip perkūnas".
Gaudo kaip vėjų laukuose.
Geltona kaip žvakė (Ant.
Baranauskas)
Geltonas kaip gintaras.
Gieda kaip višta be galvos.
Giminiuojasi kaip katė su pele.
Gina kaip pempė savo vaikus.
Grakšti kaip meška.
Greitas kaip musė prie medaus.
Gudri kaip gyvatė.
Grįžo kaip paskolintas arklys.
Guli kaip nuristas nuo kelmo akmuo.
Ilga kaip smilga..
Išalko, jog gyvų šunį prarytų.
Iškrito kaip iš dangaus.

1
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LS Brolijos vadovai posėdžiauja. Iš k.: s. A. Dailidė, s. B. Naras, 
ps. V. Plioplys ir sk. vt. V. Lietuvninkas.

Išlėkė kaip šimtas perkūnų.
Išmano kiek kiaulė apie debesį.
Išsigandęs kaip žiogas.
Išsiilgo kaip žuvis kranto.
Išsipūtęs kaip kalakutas.
Ištikima kaip saulė.
Ištižęs kaip lepšė.
Įkyrus kaip uodas.

Jaučiasi kaip paukštis narve.
Jauki kaip avis.
Ji tyli kaip žuvis, bet kanda kaip 
gyvatė.
Ieškai kaip utėlių po galvą.
Ieško kaip akla višta grūdo.
Ieško kaip vilkas grobio.
Tau atiduos, kai akmuo žaliuos.

Kaip avelės: nei skaityt, nei rašyt.
Kaip katė: iš viso puodo.
Kaip karvė: kur stovėjo, ten ir at
sigulė.
Kaip mėnulis: čia riebus, čia liesas.
Kaip debesis: kur vėjas pučia, ten ir 
eina.
Kaip mielės: pats save kelia.
Kaip iš ožio: nei pieno nei vilnų.
Kaip pasiutęs šuo: pats sau kanda.
Kaip žaibas drąsus.
Kaip bitė dirba.
Kaip gintaras: negenda.
Kaip arkliai dirba.
Kaip žibuoklė maža.
Kaip katinas staiga atsibudo.
Kaip gegutė tarp šimto varnų.
Kaip asilas tarp dviejų ryšulių.
Kantri kaip žemė.
Kojos kaip dramblio.

Krinta kaip akmuo.
Kreivi kaip Grigo ratai.
Kreivos kaip medžio šaknys.
Kvepia kaip gegužės rytas. 
Kvarksi kaip varlė prieš lietų.

Laikosi kaip bamba prie pilvo. 
Lenda kaip paršas prie stalo. 
Lengvas kaip pūkas.
Liemuo kaip ąžuolo.
Liežuvis kaip gyvatė.
Linksma kaip žuvytė nuo meškerės 
oaleista.
_ s kaip aklas arklys.
Liūdnas kaip katinas nepagavęs 
pelės.
Loja kaip šuo j mėnulį.

Medžiai kaip žvakės stovi.
Meilė kaip audra.
Meilė kaip duona.
Meilė kaip žydėjimas lauko gėlių. 
Meilė kaip cibulis.

Naudos kaip iš žvakės be knato. 
Nebijo kaip kiaulė smarvės. 
Negailestingas kaip šaltis. ■ 
Negausi kaip kraujo iš akmens. 
Nei pirmyn, nei atgal — kaip kelmas. 
Negyvas kaip akmuo.
Negerbia kaip lietus.
Neįmanoma kaip liepsną perkirsti. 
Neįmanoma kaip pelei su drambliu į 
kovą eiti.
Nelįsk kaip varlė po ratais.
Nemalonus kaip varlių choras. 
Nenyksta kaip žolės pernykštės. 
Nepastovi kaip agurkas.

Nepasiekiama kaip žvaigždė.
Nerangus kaip kelmas.
Nereikalingas kaip mėnulis dienos 
metu.
Nesulaikomas kaip vėjas.
Net sniegas nuo šalčio pamėlynavo.
Nori kaip gėlė saulės.
Nors gyvas į žemę lįsk.
Nori kaip šuo kaulo.
Nosis kaip morka.
Nukrito kaip akmuo nuo širdies.
Nulinko kaip rožė po lietaus.
Pasigėrė kaip kiaulė.
Pasipūtė kaip pelėdos vaikas.
Palaptingas kaip aidas.
Pašoko kaip stirna.
Pataikė kaip pirštu į dangų.
Patyliai kaip šešėlis.
Patinka kaip žolei rasa.
Patinka kaip gaisrui vėjas.
Patinka kaip sraigei kopūstas.
Piktas kaip širšių lizdas.
Pilnas kaip ežeras.
Plaukia kaip akmuo.
Pranyko kaip kvapas.
Pranyko kaip ryto rasa.
Pranyko kaip velnias prieš aušrą.

Raitosi kaip sliekas prieš saulę.
Raudona kaip burokas.
Raudonas kaip vyšnių vynas.
Rašo kaip višta su koja.
Reikalingas kaip saulės patekėjimas.
Rytja kaip ugnis.
Rodo dantis kaip vilkas.

Seka kaip šešėlis.
Senas kaip kalnas.
Siela kaip okeanas.
Slysta kaip vanduo pro pirštus.
Stiprus kaip uola.
Susikalbėjo kaip žąsis su kiaule.
Sveikas kaip ridikas.

Švelni kaip peteliškė.
Švelni kaip prieblanda.
Švelni kaip snaigė.

Tartum miškas kvėpuoja.
Tartum į vandenį dingo.
Tiek, kiek katės priverkta.
Tiek panašus, kiek dramblys į stirną.
Tiesi kaip saulėgrąža.
Tikras kaip kiaušinis neturi mėsos.
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Tikrai kaip saulė šviečia.
Tyli kaip pelė po šluota.
Tyli kaip žemė.
Tyliai kaip katinas per sniegą 
eidamas.
Tylus kaip mėnulis.
Tvirta^ kaip ąžuolas.
Tvirti kaip saulė stovi.

Užsispyręs kaip asilas prie avižų.
Užsimerkus kaip pelėda.
Užsispyrus kaip gamta.

PIRMAI
DRAUGOVĖS

SUEIGAI
1 Visos dalyvės susėda rateliu. 

Draugovės vadija sėdi su visomis 
kartu.

2 D-kė: „Sveikinu visus „Šatrijos” 
draugovėje. Aš esu jūsų 
draugininke, kartu su mumis yra 
d-vės vadija. (Pristatai vadiją). 
(Visos skautės pasako savo var
dus ir kas joms patinka). 
Lietuvaitės ir viso pasaulio 

Veltui kaip ant smėlio rašyti.
Veltui kaip medžio be šaknų ieškoti.
Veltui kaip sudžiūvusį medį laistyti.
Viliojantis kaip keptas obuolys.

Žema kaip samanos.
Žemas kaip kupstas.
Žmonių kaip skruzdėlių.
Žodžiai kaip akmens krito.
Žodžiai kaip gėlės pražys.
Žmonės dygsta ir lėpsta kaip grybai.
Žvilgterėti kaip žaibas.

skautės savo organizacijose 
veikia skiltimis. Skiltis yra pats 
svarbiausias vienetas. Skilty būna 
panašaus amžiaus mergaitės, 
kurios kartu dirba, kartu mokosi, 
viena kitai padeda ir viena kitą 
gerbia.

Skiltys turi vardus. Pagal 
senas tradicijas, skaučių skiltys 
vadinasi paukščių, žvėrelių ir 
kartais gėlių vardais, kurie gali 
simbolizuoti žmogui gerumą 
(bitė), protą (pelėda), gražų balsą 
(lakštingala), grožį (gulbė, stirna, 
gėlės), darbštumą (skruzdė) ir t. t. 

Nenaudojama gegutė ir šarka, nes 
jos yra: viena — išnaudotoja,kita 
— plepė.

Skiltys turi gaireles, kurios 
kaip valstybės vėliavos, yra 
vienybės ir reprezentacijos 
ženklas.

Skiltys turi šūkius, kuriuos 
pačios sugalvoja išreikšti savo 
skilties vardui ir savo draugystei.

Skiltys turi skiltininkes ir 
paskiltininkes, kurios yra geros 
skautės.

Dabar sudarysime skiltrs. 
„(Išbalansuosime panašaus 
stiprumo skiltis).

3 Adjutantė: skiltys išsirikiuoti! 
Ramiai! D-kės įsakymai.
(įsakymu skelbti Šatrijos 
draugovės vadiją, adjutantę, 
iždininkę. Antru paragrafu skiri 
skiltininkes.)

4 Skilčių laikas. Skiltys išsirenka 
vardus, pasidaro gaireles,

LSS
Seserijos 
suvažiavimas
Clevelande
1980 m.

Nuotr.
V. baeeviciau

3
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sugalvoja ir išmoksta šūkius.
5 Skilčių prisistatymas. Išsirikiuoja 

skiltimis. Gairelę laiko paskutinė 
eilėje skautė. Davus ženklų, ji 
duoda gairelę sekančiai. Ir taip 
toliau, kol gairelę gauna 
skiltininkė. Tada skiltininkė 
sako: Mes esame! Skiltis: — 1 
(savo vardą). Skilties šūkis.

6 Žaidimas — Skilčių estafetė 
„Nešti gairelę”.
Skiltys sustoja eilėmis. Pirmi 
numeriai laiko gairelę. Kitoj 
kambario pusėj stovi skiltininkė. 
Davus ženklą, pirma skautė bėga 
prie skiltininkės, paduoda jai 
gairelę, atsistoja j jos vietą, o 
skiltininkė bėga į eilę, paduoda 
gairelę antrai skautei ir pati bėga j 
eilės galą. Žaidimas baigiasi, kai 
paskutinė skautė atneša 
skiltininkei gairelę. Kuri skiltis 
greičiau?

VILKIUKŲ 
ŽAIDIMAI

PAŽĮSTAMI MAZGAI. Žaidė
jai sustoja ratukais po penkis ir 
išsiskaičiuoja: pirmas, antras ir 1.1. 
Viduryje padėti keturi mazgai: ger
asis, gelbėjimo, piemenų mazgas (ant 
pagaliuko), palapinės ar kiti mazgai. 
Vedėjas iššaukia mazgą ir skaičių 
nuo 1 ligi 5. Iššauktieji ratu į tą pačią 
pusę apibėga savo ratelį iš lauko, 
sugrįžta į vietą ir į rankas paima 
išvardintą mazgą. Pirmasis tai atlikęs 
laimi. Vietoj mazgų galima sudėti 
Lietuvos miestų vardus, medžių 
lapus ar kitus daiktus.

ATPAŽINKITE MANE. Ant 
kiekvieno žaidėjo nugaros prikabin
tas užrašas su gerai žinomo asmens 
vardu, pvz. krašto prezidento, 
Lietuvos istorijos asmenybės, 
žymaus sportininko ar pan. Žaidėjai 
vaikštinėja ir vienas kito klausinėja, 
kas jie patys yra, pvz. „Ar aš dar 
gyvas? Ar esu lietuvis?” To paties

7 Draugovės laikas. Draugininkės 
pranešimai. Šatrijos draugovės 
vardas. Išmokstami d-vės šūkį.

8 Žaidimas. Kas surašys daugiausia 
viena raide (A, B ar kita) 
prasidedančių daiktavardžių per 
paskirtą laiką.

9 Žaidimas „Ilgiausia Virvė”. Po 
kambarį išmėtyti įvairaus ilgio 
virvučių. Davus ženklą, skiltys 
renka virvutes ir suriša geruoju 
mazgu į vieną virvę. Kurios 
skilties virvė ilgesnė?

10 Bendras ratas. Draugininkės 
pagyrimas, ką kuri gerai atliko, ar 
gražiai pasielgė. Trumpas žodis. 
Dainos posmelis. Draugovė 
budėk! Vis budžiu!

AUŠROS VARTŲ TUNTAS

A. Namikienė

asmens galima klausti tik du 
klausimus. Jei kuris žaidėjas sužino, 
kas jis yra, gali gauti naują vardą ir 
toliau žaisti arba nustoti žaidęs.

DRAMBLYS. Žaidėjai estafete. 
Prieš kiekvieną būrelį padėta kėdė — 
„dramblys”. Pirmasis pribėga ir 
pririša virvę piemenų mazgu. An
trasis savo virvę pririša prie pirmojo 
virvės, kol visos žaidėjų virvės sur
ištos ir būrelis savo dramblį 
pritraukia ligi savęs. Netaisyklingas 
mazgas reiškia, kad „dramblys” 
pabėgo.

ŠIAURĖ. Kiekvienas žaidėjas 
turi pagalį. Iššaukiama pasaulio 
kryptis, žaidėjai lazdeles sudeda ant 
žemės pagal nurodytą kryptį.

SLAPTI LAIŠKAI. Vieno 
būrelio nariai pas save turi po raštelį 
su „slaptu laišku”. Šie pasislepia, o 
kitas ar kiti būreliai eina jų jieškoti. 
Suradę ir sugavę turi slaptą 
pranešimą surasti ir perskaityti. 
Laiškai gali būti slaptaraščiu, 
piešiniais ar kitaip parašyti.

SIGNALIZUOTOJAI. Visi eile, 
o apie 25 m. priekyje stovi 
signalizuotojas, kuris perduoda pir
ma vienos raidės signalą (pvz. morze) 
ir raidę iššaukia. Visi raidę supratę 
paeina vienu žingsniu pirmyn. Tada 
signalizuotojas perduoda dviejų 
raidžių žodį, ir visi atspėję paeina du 
žingsniu pirmyn. Taip pat su trimis ir 
keturiomis raidėmis. Po ketvirtojo 
žodžio signalo visi bėga signalizuoto
jo pagauti. Jį sugavęs tampa 
signalizuotoju.

GAMTOS MUZIEJUS. Vieneto 
gamtos žinovai surenka įvairius 
gamtos daiktus, kuriuos visi 
vilkiukai turėtų pažinti, pvz. 
konkorėžį, gilę, širšės lizdą, kokį nors 
vabalą. Visi daiktai sudėti ant 
kortelių ir iš eilės sunumeruoti. 
Žaidėjų būreliai surašo numerius ir 
daikto pavadinimą. Sąrašas 
įteikiamas teisėjams, kurie už taisykl
ingą atsakymą duoda po 1 tašką ir 
padalina iš būrelio.žaidėjų skaičiaus.

TAIP IR NE. Visi žaidėjai eilėje. 
Vadovas pasako sakinį. Jeigu at
sakymas yra TAIP, visi žaidėjai bėga 
į nurodytą „taip” pusę ar prie vienos 
sienos ar medžio. Jeigu atsakymas 
yra NE, bėgama prie kito medžio ar į 
priešingą pusę. Pvz. Vilkiukų saliutas 
dviem pirštais reiškia su vilkiukų 
įstatus, kiekvieną dieną galima 
padaryti tik vieną gerą darbelį. . .

4

16



CIA ĮDOMU
— Lietuvoje yra apie 200 bičių 

•Ošiu?
— Naminės bitės turi apkeliauti 

maždaug du milijonus žiedų vienam 
svarui medaus pagaminti? (1 svaras 
- 454 g).

— Vienų svarą medaus surinkti 
bitelės skrenda virš 55.000 mylių 
(arba 200.000 km vienam 
kilogramui)?

— Per visą savo gyvenimą viena 
bitė surenka vieną dvyliktąją ar
batinio šaukštelio medaus?

— Vienu skrydžiu bitė aplanko 
tarp 50 ir 100 žiedų?

— JAV gyventojas per metus 
suvalgo 500 g. medaus?

— JAV yra 211.600 bitininkų, 
kurie prižiūri 3,2 milijonus avilių?

— Bičių vaškas naudojamas 
kosmetikoje, nes niekas nėra šiam 
vaškui alergiškas?

— Vienas avilys per metus gali 70 
kg (150 svarų) medaus duoti?

— Bitės surenka šešis kart 
daugiau medaus (pagal svorį) negu 
vaško?

— Jos skrenda iki 6 km (4 mylias) 
viena kelione?

— Kai medumi nešina bitelė 
grįžta, kitoms bitėms užtrunka 20 
min. jos atskraidintą medų iščiulpti?

— Gera bičių šeima vasarą turi 
tarp 50 ir 80 tūkstančių bičių?

— Motinėlė per savo gyvenimą 
gali padėti iki milijoną kiaušinėlių?

— Bičių sparneliai juda 400 kartų 
per sekundę?

— Labai gero draugo 
pavadinimas lietuviškai yra 
„bičiulis”, nuo žodžio bitė? (Nes 
bičiuliui galima patikėti, kur 
savininko aviliai miške).

Pengvinas neskrenda, bet gali 
apie 6 m iš vandens iššokti ir 
užšokti ant lyčių (plaukiojančių 
ledo gabal).

... “Ateina naktis” giesmę gie
doti, užbaigiant stovyklos dieną, 
pasaulio skautes išmokinę ameri
kietės skautės?

— * —

... skaučių susimąstymo diena 
yra Vasario 22 d. Tai abiejų skau- 
tijos šefų — R. Baden-Powell ir 
O. Baden-Powell — gimimo diena.

R. Baden-Powell gimė 22.2.1857, 
jo "žmona — 32 metais vėliau. Su
simąstymo diena. švenčiama nuo 
1926 m.

— * —

“Girios velniai” yra vardas 
garsaus ukrainiečių sk. vyčių vie
neto, savo vardą gavusio vienoje 
iškyloje, Karpatų kalnuose, 22.7. 
1922., kai jų staigus pasirodymas 
miško aikštelėje taip išgąsdino 
ten buvusią moterį, kad ji, kaip 
kulka, pabėgo, šaukdama “Girios 
velniai!”,' “Girios velniai!,." (tose 
vietovėse buvo .tikima, kad tam 
tikros dvasios — girios velniai —- 
gyveną Karpatų kalnuose).
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PAVASARIO 
VARLYTĖS

Rako stovykloje prie Aušros 
Vartų tunto laužavietės protarpiais 
girdime labai garsų švilpesį, lyg būtų 
perduodamas per kokį garsiakalbį. 
Atrodo, kad per visų aikštelę sklinda 
nuolatinio gyventojo „giesmelė”. Ir 
niekur negalime rasti — nei ant 
žemės, nei tarp samanų ar žolių, nei 
ant kokio medžio šakos. Kas čia taip 
cypia?

Bejieškodami priėjome dvika- 
mienį ąžuolą, kurio viduryje, kur du 
stuobriai išsiskiria, yra duobutė, 
pilna prisirinkusio lietaus vandens. Ir 
šioje privačioje vonioje ar baloje tupi 
linksma šviesios spalvos varlytė.

Bedama skautų stovyklavietės 
gyventoja, varlytė mielai leidžiasi 
pakeliama — kai pamato skautišką 
kaklaraištį, iš karto atsileidžia jos 
nervai ir sau plačiai šypsosi. Žinoma, 
reikia ir jos pilvelį pakutenti, kad 
visai nurimtų. (Nežinau, kaip mes 
elgtumėmes, jeigu koks milžinas mus 
pakeltų. . .)

Paprašėme varlytės, o ji leido 
pažiūrėti į jos kojyčių padus. Mat, ši 
pilka arba žalsva varlė turi rožinės 
spalvos padus, kurie atrodo kaip 
stovyklos muzikanto akordeono 
judamoji dalis — aiškios raukšlės, 
kurios susitraukia ir išsiskleidžia, 
kad varlytė galėtų į ąžuolo žievę 
įsikibusi laikytis.

Varlytė yra vos 3 cm (apie 1 colį) 
ilgumo, jeigu neištiesia kojų. Visą 
laiką gyvena medžiuose, kad 
laiškanešys galėtų į tą patį adresą jai 
„Skautų aidą” atnešti (arba gal dėl ir 
kitų priežasčių). Kai laikas rūpintis 
šeimyna — dėti kiaušinėlius, varlytė 
nulipa ir nušoka ligi gėlo vandens 
ežere ar baloje. O žiemą saldžiai 
miega ir sapnuoja, ką kitą pavasarį 
stovykloje giedos.

Kai jau šilčiau, kiek po Velykų, 
varlytė švilpia ar cypia, o jos balsą 
galima visą kilometrą girdėti —* užtai 
ir buvo sunku ją atrasti. Kaip skautai 
ir skautės, varlytė mėgsta būti kartu.
Pavasarį ir vasarą jos „gieda” 
maždaug be tvarkos keliais balsais 
(tonais), skelbdamos naujus žalius 
metus gamtoje.

Jeigu tyliai eini per pelkę, ežerėlio 
pakraščiu, šios švilpiančios varlytės 
nutyla, kol praeini — mat, jos nežino, 
kuri diena yra susikaupimo diena, tai 
iš pagarbos žmogui leidžia jam 
svajoti ir džiaugtis aplinka. Vos 
praėjus kelis žingsnius, giesmė toliau 
tęsiasi ir priekyje esančios varlės 
nutyla. Jei ilgai pastovėsi, pastebėsi, 
kaip plaukinėja tarp vandenyje 
plūduriuojančių šakelių.

Kai 
saugiai 
ąžuole, 
apatinę 
dydžio, Kad prilygsta pusei kūno, ir 
sau švilpia savo giesmę, kol draugai ir 
draugės iš arti ir toli atsako.

užsilipa ant šakelės arba 
tupi tame dvikamieniame 
varlytė įsitvirtina ir savo 
žando dalį išpučia tokio

Žando plėvė naudinga ir žiemą, 
kai varlytė dumble miega. Jeigu 
negautų oro, greitai nutrokštų. 
Tačiau ji miega, širdis labai lėtai 
plaka, ir vis kvėpuoja tą patį orą, kurį 
rudenį nerdama į vandenį įtraukė. 
Jos kūnas moka taupiai deguonį 
sunaudoti, kad užtektų iki pavasario 
ir šiltų dienų.

Nors varlytė prityrusi 
stovyklautoja, ji nelaukia laužo 
valandos, o švilpti ir giedoti pradeda 
saulei besileidžiant ar vos nusileidus. 
Jeigu su savimi neturi lietuvių-varlių 
ir varlių-lietuvių kalbos žodyno, 
tegalima pasiklausyti varlyčių 
linksmos giesmės ir džiaugtis Dievo 
mums duota gamta ir pavasariu, 
kuris apie Velykas visuomet ateina.
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didžioji seiavi
ANGLIJA

Aplankyta v. s. Janina Traškienė

V. s. J. Traškienė buvusi LSS 
Europos Seserijos Vadeivė, kuri 
skautauti yra pradėjusi dar laisvoje 
Lietuvoje, o išeivijoje buvusi aktyvi 
skautė ir vadove, virš penkiasdešimt 
metų.

Dėl nestiprios sveikatos ir, Seseri
jos Vadeivės pareigas perdavusi ps. 
Vidai Gasperienei, o v. s. J. 
Traškienė prisilaikanti prie namų.

LSS Tarybos Pirmijos XVII 
posėdžio nutarimu, v. s. Traškienė, 
kuri ištikimai dirbusi 50- metų 
skautiškai idėjai, buvo pagerbta 
„PADĖKOS” ordinu, kuri dėl 
sveikatos nedalyvavusi stovykloje, 
v. s. J. Maslauskui buvo pavesta 
garbingai užtarnautą ordiną įteikti.

Po kan. Valentino Kamaičio Šv. 
Mišių atnašavimo Bradforde, v. s. J. 
Traškienę aplankė namuose: s. A. 
Jakimavičius, s. A. Gerdžiūnas, ps. L 
Gerdžiūnienė, s. v. si. J. Žilinskas, 
vyr. sk. si. A. Traškaitė ir v. s. J. 
Maslauskas.

Pasveikinę ir perskaitėme LSS 
Tarybos Pirmijos nutarimu 
įsakymus ir v. s. J. Traškienės 
krūtinė buvo papuošta ordinu.

Ps. L Gerdžiūnienė Seserijos 
vardu įteikė gėlių puokštę su 
seseriškais ir broliškais sveikinimais 
ir linkėjimais. Taip pat perduota iš 
7os T. Stovyklos Vyr. Skaučių 
Seserijos dovanos ir linkėjimai. V. s. 
J. Traškienei visi linkėjo sveikatos ir 
ištvermės dar ilgus metus džiaugtis , 
skautiškos šeimos ratelyje, kol išeivi- 
jos skautišką ir rusenančią 
kibirkštėlę parnešime į mūsų žemę — 
LIETUVĄ ir tenai vėl kursime 
skautiškus laužus laisvos Lietuvos

v. s. J. Traškienei ps. I. Gerdžiūnienė 
įteikė puokštę gėlių! — po pager
bimo.

miškuose.
Sesė Janina visiems padėkojusi 

pavaišino mus užkandžiais ir kavute. 
Atsisveikindami sesei Janinai linkė
jome sveikatos ir nepamiršti mūsų 
skautiškos šeimos ir stovyklų, kai ir
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šiais metais jau Anglijos ir Vokietijos 
skautija susirinks į 40-ją sukdktuvinę 
stovyklą, kuri įvyks liepos 29 rugp
jūčio 5 d. d. Lietuvių Sodyboje.

Tuo metu seses ir brolius 
lankančius Europą, seseriškai ir 
broliškai kviečiame aplankyti mus ir
mūsų primityvią, bet tikrai skautišką 
stovyklą.

v. s. J. M.

LSB Anglijos V-jos skautų vyčių 
„Dr. Vydūno” būrelio naujasis 
vadovas — s. v. ps. Vladas Gedmin- 
tas jau turėjo skautų vyčių ir skautų 
vyčių kandidatų savaitgalio 
stovyklėlę ir sueigą. O antra skautų 
vyčių sueiga įvyks vasario 26-to 
Gilwellio Parke. Sveikiname.

♦ ♦ *

Vasario 16-os Nepriklausomybės 
paskelbimo 71 metų atžymėjimui, 
lietuviškose kolonijose: Škotijoje, 
Londone, Nottinghame, Bradforde ir 
Derbyje, skautų, skaučių vadovai, 
vadovės ir skautai talkino įvairiausiai 
programa, dainomis, muzika ir 
paskaita.

marmuram
Iš k: s. A. Jakimavičius, v. sJ. 
Maslauskas, v. s. J. Traškienėr s. v. 
si. J. Žilinskas, s. A. Gerdžiūnas ir 
vyr. sk. si. A. Traškaitė. Nuotraukos: 
vyr. sk. A. Traškaitės.
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Nuotr. Vlado Bacevičiaus.

Neringos tunto sueigoje medaliu 
apdov. ps. G. Kijauskienė.

Neringos skaučių tunto sueigoje 
medaliu apd. s. O. Šilenienė.

Jaun. skautei Kristinai Stankutei 
dav. įžodį — senelis K. Gaižutis 
užriša mazgelį.

Neringos skaučių tunto sueigoje 
apdov. medaliu s. I. Giedrienė.

Clevelando skautininkės per 
Neringos skaučių tunto sueigą. 

Susimąstymo dienos proga, rašome 
laiškus ir pasveikinimus į kitas 
vietoves

Pirmas įžodis jaun. skautėm. , . Iš 
Neringos skaučių tunto sueigos.

16

20



VOKIETIJA
Kaziuko mugė Vasario 16 gim
nazijoje [vyko kovo 4 d.

Nuotraukos ps. Petro Veršelio.

,,Prašom manes ^efotografuoti!”

Mugės dirbiniai ir stalo prižiūrėtojos 
pritraukia pirkėjus.

Kaziuko mugės vaišėse. Viduryje sėdi 
kun. Edis Putrimas, gimnazijos 
kapelionas.
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VTI-oji Tautinė 
stovykla Australijoj

Stovykla vyko š. m. sausio 2-10 
dienomis netoli Adelaidės, gražioje 
Mylor vietovėje. Stovyklavo 82 
skautai ir skautės iš Adelaidės, 
Canberros, Melburno ir Tasmanijos.

Sausio 6 d. buvo jūros diena, 
kurią stovyklautojai atšventė prie 
jūros.

Sausio 7 d. lietuviai skautininkai 
aplankė australų skautų „Jam
boree”, įsikūrusią už keletos 
kilometrų nuo lietuvių stovyklos, 
Woodhouse vietovėje. Ten 
stovyklavo daugiau nei 12,000 iš visų 
Paciftko ir Indijos vandenyno 
pakraščių skautų. Lietuviai vadovai 
apdąlino juos anglų kalba lapeliais su 
žiniomis apie Lietuvą ir Lietuvos 
skautus.

Sausio 8 d., sekmadienį, buvo 
svečių diena, kurion suvažiavo daug 
tėvelių ir bičiulių. Pamaldas laikė

kun. dr. Alf. Savickas ir kun. J. 
Petraitis, MIC. Pamaldų metu 
gražiai giedojo skautiškas jaunimas, 
pritariant tėveliams ir svečiams (net 
ir iš Lietuvos).

Paskutinysis Didysis laužas 
pasižymėjo labai įdomia programa. 
Gražiai pasirodė patys jauniausieji, 
su ps. P. .Kviecinsko paruoštu 
vaizdeliu apie Vilniaus įkūrimą — 
„Gedimino sapnas”. Neatsiliko ir 
skautės, įscenizavusios legendą apie 
Eglę, žalčių karalienę. Vaidino ir kiti 
vienetai, o dainos-sutartinės dar ilgai 

Iš v. s. fil. B. Barkaus rinkinių. LSS 
Australijos rajono stovyklų! Unifor
miniai ir kt. ženklai, 25-mečio 
gairelė.

skambėjo tarp Adelaidės kalnų.
Stovykla tikrai pasisekė. Jai 

nuoširdžiai talkino Adelaidės 
lietuviai, taip pat sesės Coxaitės iš 
Sydnėjaus, kurios buvo dažnos laužų 
programų vedėjos. Stovyklai 
sumaniai vadovavo Vasario 16 d. 
gimnazijos auklėtinė „Vilniaus” tun
to vadovė Danutė Baltutytė, kuriai 
padėjo jos sesutė Anita. Stovykloje 
visą laiką stovyklavo LSS Australi
jos rajono vadas jvs fil. Vytautas 
Vaitkus ir keletas skautininkų.

Stovykloje veikė skautiškos 
veiklos parodėlė, buvo ir skautiškų 
reikmenų krautuvėlė, kurioje galima

VII T. S. Australijoje. Paukštytės. 
Kairėje Stovyklos viršininkė v. sk. v. 
si. D. Baltutytė, paukštyčių vadovė 
Rajono vadeivė ps. R. Statkuvienė. 
(Foto: V. Vaitkaus)
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Kad ilgai atsimintų apdovanotas 
buvęs!. . VII TS Australijoje. Foto: 
V. Vaitkus.

Pamaldos VII TS Australijoje. Prie 
altoriaus kun. J. Petraitis ir kun. dr. 
Alf. Savickas.

buvo apsirūpinti dainorėliais, 
knygelėmis ir ženkliukais.

Stovykloje rajono vadasjvs fil. V.

Vaitkus įteikė LSS vadovybės 
paskirtus medalius ir žymenis už 
nuoširdų darbą skautijos labui: 
Danai Baltutytei — „Gintaro” 
mokyklos baigimo pažymėjimą, 
vilkiukų pastovyklės vadovui ps. P. 
K.viecinskui ordiną už Nuopelnus, o

Tėvynės sūnaus žymenimis ap
dovanoti Petras Šurna, Gintaras 
Šimkus ir Vytautas Antanaitis.

AUSTRALIJOS Vll-sios Tautinės Stovyklos stovyklautojai, oficialiai užversdami LSS istorijos 
septintosios dešimties paskutinįjį lapą. Stovyklavo 82 sesės-broliai, vadovaujant v. sk. Danai Baltutytei, 
Vilniaus Tn. tuntininkei, tik su labai maža vyresniųjų talka. Programa buvo pilna, išsamiai paruošta. Susi
laukė daug svaitgalio svečių - nuotaika buvo smagi ir darbinga.

Dėkojame už sveikinimus ir linkėjimus. Savo ruožtu mos sveikiname sesę Danute, taip gražiai pravedus 
stovyklą ir linkime savo entuziazmu spinduliuoti j visus seses - brolius I
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SKAUTISKASIS. KALENDORIUS (tikrai nepilnas čia...)...

BALANDŽIO 8-9 D.D. - Atlanto Raj. Vadovių-ų suvažiavimas estų stovyklavietėje / N J.
BALANDŽIO 29-30 D.D. - Pirmasis Atsikūrusios Skautijos Vadovų Suvažiavimas Vilniuje.

GEGUŽES 27-29 D.D - Prit. ir Vyr. Skaučių - Sk. Vyčių Susitiktuvės Rockville, M D, prie Washington©.

• Tuo pat metu ten vyks ir 'Pasiruošimo Stovyklos Pravedimui ir Talkai' pakartojimas, 
besidomintiems dalyvavimu šios vasaros skautų stovykloje Lietuvoje. Galintieji dalyvauti, 
prašomi pranešti v.s. fil. Laimai Kiliulienei (617)861-1465 arba VS (216) 321-4751.

• Dėl stovyklos informacijų skambinti v.s. fil. Dalei Lukianai, tai. (301) 983-0763.

BIRŽELIO PABAIGOJE - Atlanto Rajono. 35-ji Sporto šventė.
LIEPOS?? D.D. - Vadovų stovykla Lietuvoje

LIEPOS 29 D. - RUtSPlDČIO 5 D.D. - Europos Rajono 40-ji, Jubiliejinė stovykla Lietuvių Sodyboje.
RUGPIOČIO 5-12 D.D. - ĄVM IR GVM kursų stovykla Rambyno stovyklavietėje, prie LA

RUGPIOČIO13-24 D.D. - Kanados Rajono stovykla Romuvos stovyklavietėje, prie Toronto
RUGPIOČIO 20-27 D.D. - Atlanto Rajono Stovykla Bolton, MA, prie Worcester

??? - Jūrų skautų stovykla, laukiama 3 burlaivių iš Lietuvos.

SPALIO 6-9 D.D. - IV-ji Tuntininkų Konferencija Beaumont stovyklavietėje, prie Cleveland©,

Kaziuko mugėje, prityrusios skautės 
Tara Barauskaitė, ps. Gailė 
Radvenytė (draugininke), Vanesa 
Tašeiionytė ir Nida Paplauskaitė.
Nuor. Baipšienės

20

24



BRAZILIJA
Vyr. skautė Nadij a Trinkūnaitė 

Dzigan ruošiasi iš Sao Paulo skristi į 
Gintaro Vadovių mokyklos stovyklų 
šią vasarą.

Kovo 18 d. skautai ir skautės šv. 
Velykomis ruošėsi susikaupimo 
diena ir margindami margučius.

Šv. Kazimiero dienos sueigsįa 
„Palangos” vietininkijos jaunesnieji 
kalbėjo apie lietuvių skautų globėją, 
talkinami vyr. sk. Klarisėš 
Bacevičiūtės.

Vasario 16 d. „Palangos” skaučių 
chorelis dainavo visuomenės šventė
je-

Vyr. skautė Marija Pavilonytė 
vadovauja laužui.

Kompaso uždavinį paruošia s. Eu
genija Bacevičienė, „Palangos" 
vietininkė nuo įsteigimo 1974 m., su 
svečiu.

Maicia Pavilionytė ir Claudia 
Jurgilienė rimtai tariasi stovyklos 
reikalais.

Sant Paulo, Brazilija. Skautėj 
dainuoja Vasario 16 minėjime.

apeigoms sausio 29 d. Apžiūrime gamtos rankdarbius.
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TORONTO

Skautės rikiuojasi į mišias. 
Draugininkės — vyr. sk. Lina 
Mockutė, vyr sk. Daiva Grybaitė. 

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas skautas vytis Vytautas 
Bireta atidaro Kaziuko Mugę, 

neseniai grįžęs iš Lietuvos su linkė
jimais nuo skautų Lietuvoje.

Jurų skautės. Draugininke — Zita 
Burklytė.

Paukštyčių stalas. Draugininke — 
vyr. skautė skil. Loreta Stanulytė, 
adjutantės — vyr. sk. Audra 

Puzerytė, vyr. sk. Aurelija Karasie- 
jūtė.

Akademikių draugovė. Vadovauja 
Dalia Bradziūtė.

Prityrusių skaučių stalas.
Draugininkė — Rebecca Rauth.

Lina Kaleinikaitė laiko atidarymo 
juostą.
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Kaziuko mugė ir
Mtas —

Pavasaris — tikra šienapjūtė 
Čikagos Nerijoj (jai pavasario darbai 
prasideda tuoj po Kalėdų). Sausio 
mėnesį, kartu su broliais, buvo 
iškilmingai prisimintas Klaipėdos 
išvadavimas. Sueigai rimtai ruošėsi 
ūdrytės ir jūrų jaunės; mokėsi 
skautiškųjų patyrimo laipsnių ir 
jūrinės dalies privalomų dalykų, 
laikė egzaminus ir laukė naujų 
kaklaraiščių.

Klaipėdos dienos sueigoje jų 
svajonė išsipildė ir visos išlaikiusios 
egzaminus, davė įžodį ir buvo 
papuoštos šviesiai mėlynais ir 
rugiagėlių spalvos kaklaraiščiais.

Tuoj po šios sueigos prasidėjo 
stropi ruoša Kaziuko mugei. Tunto 
vadovių rūsiuose, tarytum bičių 
aviliuose, ne tik zvimbė pjūklai, 
grąžtai, degintuvai, bet ir kruopštūs 
pirštai skaldė įvairiaspalvę mozaiką, 
lipdė maniškas vazas ir padėklėlius.

J tas vazas atkreiptinas dėmesys, nes 
jų papuošimui vartota tikra itališka 
mozaika, ta pati, kuria
puošiasi Romos bažnyčios, Maroko 
rūmai ir kt. bei daugybė visame 
pasaulyje saugomų paveikslų. Šioji 
mozaika, tarsi brangakmeniai, žiba 
įvairiausiomis spalvomis, teikdama 
nuostabų pasigėrėjimą.

Kelios gintarės jau nuo pernai 
lankė sidabro apdirbimo kursus ir 

Dalis Čikagos ,,Nerijos” tunto jūrų 
skaučių ir jų vadovių laukia svečių 
1989 m. Kaziuko mugėje. Iš k. į d.: g. 
vyr. v. Taiyda Rudaitytė, g. v. Jūratė 
Jankauskaitė, Aldona Norkutė, Lin
da Mikučiauskaitė, Lidija Jurcytė, 
Elena Tuskenytė, g. vyr. v. Laura 
Lapinskienė, Rasa Putriūtė ir Laima 
Pauliūtė.

mugėje buvo išdėsčiusios savo sukur
tas apyrankes, žiedus, auskarus.

Matosi, kad Nerijos tuntas 
kiekvienais metais mugėn atneša 
visiškai naujus muginukus, 
nesitenkina pasikartojimais. Užper
nai Nerijos prekystaluose vyravo 
sraigių kiautukų dirbiniai ir

Burlaivio „Audros”kapitonas Ignas 
Miniotas, atvykęs iš Lietuvos, 
aiškina jūrų skautams ir skautėms 
apie planuojamą šią vasarą kelionę iŠ 
Klaipėdos į JA V.

Čikagos ,,Nerijos" tunto ūdrytės ir 
jūrų jaunės su jūrų skaučių Skyriaus 
vedėja ir jos pavaduotoja 
pasiruošusios 1989 m. Kaziuko 
mugės atidarymui. Iš k. į d. 1-oje 
eilėje Lora Jokubauskaitė, Lina 
Lendraitytė, Brigita Šiaučiūnaitė, 
Diana G ulb i n ai t ė, Krista 
Šiaučiūnaitė ir Janina Braune, jvs 
Dalia Bylaitienė ir js Bronė 
Stravinskienė.

keramika, pernai — gintaras, o šiais 
metais — mozaika. Tai labai sveikin
tina, nes jaunosios sesės kasmet turi 
progos išmokti naujų rankdarbių.

Sesė jvs' Dalia

Čikagos jūrų skautės ir j. skautai 
klausosi kapt. Igno Miniotos 
pranešimo apie būsimą Lietuvos 
burlaivių kelionę per Atlantą. 
Priekyje ūdrytės: Daina Ringutė, 
Austė Ringutė ir Lina Lendraitytė.
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- Taip, broli, labai gerai į kuprinę įdėjau medų Aš pasiilgau stovyklos
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