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ĮSIDĖMĖTINI LIETUVOS 
PREZIDENTŲ ŽODŽIAI

Nori nepriklausomybės - 
mokėk aukotis ir būk kantrus. 
Be ištvermės vergu būsi.

Didžiausias Tautos turtas - 
jos laisvė, nepriklausomybė. 
Vasario 16 dienos aktas yra 
drąsus savarankiškas vienin
gos tautos žygis

Dar labiau pamilkime Lietu
vos žemelę. Dar daugiau rūpin
kimės ios išlaisvinimu.

Antanas Smetona
Pirmasis ir ketvirtasis 
Lietuvos prezidentas

Kazys Grinius
Trečiasis Lietuvos prezidentas

Aleksandras Stulginskis
Antrasis Lietuvos prezidentas
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DIEVO SKOLOS
Brazilijoje, kaip ir daug kur 

lotynu kraštuose, nedaug (palygi
mus su JAV) žmonių eina bažnyčion 
sekmadieniais. Turistas, aišku, 
manytų, kad priežastis yra tikė
jimo stoka. Gali būti, bet tur būt 
reikšmingesnė priežastis yra, kad 
per šimtmetį krašte beveik nebuvo 
kunigu; tad ir nebuvo pamaldų ir 
kas tikėjimo mokytų ir jį padėtų 
išlaikyti. Net šiandien kur nors 
kalnų kišenėje randamas izoliuotas 
kaimelis, kur žmonės senoviškiau- 
sioje procesijoje gieda lotyniškai 
skambančias giesmes, kurių žo
džiai jau susiliejo ir pasikeitė, arba 
kurie Kalėdų metu vaidina prieš 
300 ar daugiau metų išmoktas 
Betliejaus inscenizacijas. Ką ga
lėjo, jie išlaikė.

Bet žmonės giliai religingi ir 
tikintys. Tai parodo ir kasdieniai 
posakiai. Atsisveikindami visada 
sako “Iki rytojaus, jei Dievas 
norės”. Tik sakoma, kad Dievas 
niekad neateis į Braziliją, nes jis 
turįs labai daug skolų, tiek daug, 
kad kažin, ar sugebės jas užmokėti. 
Mat, yra kitas posakis: dėkodamas 
už paslaugą ar gerą darbelį, žmo
gus pasako “Tegul Dievas tau už
moka”.

Lietuviai taip pat turi daug reli
ginių papročių, išaugusių iš tikė
jimo ir iš meilės artimui. Vieni tų 
papročių yra įvairūs išsireiškimai 
ir posakiai, kuriuos kartais skubiai 
ir nepagalvoję pasakome, bet kurie 
vis vien giliai krikščioniški.

“Sotink, Dieve”, sako lietuvis, 
pamatęs valgančius. Jeigu praeina 
dirbantį laukuose, kieme, namie, 
dirbtuvėje, raštinėje, mokykloje — 
linki “Padėk, Dieve”. Kai kalba 
apie viltį ateičiai, prasitaria “Duok, 
Dieve”: “Duok, Dieve, kad taip 
būtų”, “Duok, Dieve, kad visi būtų 
sveiki”. Kai išgirsta apie nesėkmę, 
nelaimę, sako: “Neduok, Dieve, 
kaip baisu”. Kai ištinka džiaugs

mas, sėkmė, pasisekimas, kai pa
sakojame kitiems apie savo 
mokslą, šeimą, išgyvenimus, daž
nai priduriame dar: “Ačiū Dievui”: 
“Ačiū Dievui, visi laimingai su
grįžo”. “Ačiū Dievui, visi sveiki”. 
Šios trumpos mintys ir žodžiai yra 
tikra graži maldelė kasdieniame 
gyvenime. Net ir dainoje girdime: 
"Padėk, Diev, mergele, linelius 
ravėti”. (Tik nežinau, ar daug kas 
drįstų maldelėje pridėti tra-lia- 
lia...)

Mūsų laikraščiuose ir lietuviškų 
parapijų biuleteniuose, lapeliuose 
dažnai matome santrumpą “A.A.”, 
Tai reiškia “amžiną atilsį”, kaip ir 
lietuviai sako, kai kalba apie tikė
jimo viltimi užmigusįjį Kristuje: 
“Amžiną atilsį, mano senelis vis 
pasakodavo apie Lietuvą”. “Labai 
daug išmokau skautiškame gyve
nime iš, amžiną atilsį, skauti
ninko... (vardas, pavardė)”. Angių 
kalbos kraštai panašiai vartoja 
santrumpą R.I.P. (“Rest in peace”), 
paimtą iš lotynų kalbos tos pačios 
reikšmės ir raidžių žodžių (“Tesiilsi 
ramybėje”), bet jie kasdienėje 
kalboje tų žodžių nesako, o kartais 
skliausteliuose įdeda “Tesiilsi jo 
siela ramybėje” (May his soul rest 
in peace).

Sveikindamiesi su kunigu, sa
kome “Garbė Jėzui Kristui”, 
antrasis asmuo atsako “Per 
amžius. Amen”. Bet taip sveikin
davosi ir gali sveikintis visi žmo
nės, kaip Austrijoje, kur vietoj 
“Laba diena” sako “Šlovė Dievui” 
(Gruss Gott).

Gražus ir prasmingas kasdienis 
paprotys yra peržegnoti kitą 
asmenį. Pavyzdžiui, kai vaikas 
išeina mokyklon, mama ar tėvelis 
nykščiu perbrėžia kryžiaus ženklą 
kaktoje. Arba, kai šeimos narys iš
vyksta kelionėn, stovyklon. Panaši 
reikšmė ir persižegnojimo prieš 
pradedant kokį darbą, prieš ke-

Jonas Minelg^

VASARIO 16-oji

Saulė kėlės, —
Vėliavėlės
Plazda jau su vėjeliu.
Kelkim Vytį —
Tegu švyti
Žengiant mums tėvų keliu!

Ėjo broliai
Savanoriai
Gint nuo priešų Lietuvos.
Daug jų krito,
Kol nušvito
Laisvės rytas po kovos.

0 Tėvyne 
Gintarine, 
Žeme protėvių senų, 
Tau mes augsim — 
Žygin trauksim 
Iš už marių mėlynų.

«se» <£«. «se> wwwwwwww
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lionę, prieš maldą. Ypatingomis 
progomis vaikai prašo savo tėvų 
palaiminimo, ir tada atsiklaupia: 
išeidami iš šeimos, kurioje užaugo, 
kurti savą židinį; stodami semina- 
rijon ar vienuolynan; ir kitomis 
svarbiomis progomis, kai tėvai, 
savo vaiką Dievo vardu užauginę, 
gali ir turėtų jį ar ją palaiminti.

Šios kasdienės ir ypatingesnės 
progos yra būdas laikytis ir puose
lėti lietuviškus krikščioniškus pa
pročius ir tuo pačiu neatskirti reli
gijos nuo gyvenimo. Ir mums, lie
tuviams, nereikia rūpintis, kad 
Dievas dėl didelių Jo vardu pa
darytų už gerus darbus skoh 
ateitų į mūsų tarpą.

v.s. Antanas Saulaitis, SJ
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AUŠROS VARTAI

1. TU PAKLAUSYK. ..

Nėra man Vilniuj vietos brangesnės 
Už šiuos Vartus, kur liek vilčių sudėta, . . 
Ir kas tik jų nors vardą paminės — 
Primins Mariją — spindinčią, žvaigždėtą.

Kiek ašarų, kiek skausmo ir kančios 
Jos Širdyje lyg jūroje nuskendo!. .
Jos meilę mums vis liudys sienos šios 
Kaip amžiais gyvą nuostabią legendą.

Kas tik praeina pro Aušros Vartus — 
Marijos akys visados palydi.
Kasdien — gerus palydi ir piktus 
Ir šaukia juos į laimės kelią didi.

Ta Jos kalba tokia tyli, švelni...
Tu paklausyk, kada ten praeini. —

1970 m. LACRIMA
2. GAILESTINGUMO MOTINAI

Atėjom čia, malonės pasiilgę, 
Ištroškę meilės, prislėgti kalčių. . . 
Tau kalba tylios ašaros sužvilgę,
Rauda dienų — bevaisių ir tuščių------

O Tavo akys — kupinos gerumo — 
Mus pasitinka šypsena švelnia.
Tava Širdis, pilna gailestingumo, 
Minių maldoj išgirsta ir mane...

Kai Tavo meilė sieloje pražysta, 
Atrandame nenykstančius turtus,- ■
Į Dievą, laimę, amžiną jaunystę
Mes einam per Tave — Dangaus Vartus.

Tu nuolat Aušros Vartuose spindėk, 
Į Meilės Dievą mus visus lydėk!

Piktus likimo vėjus ir audras 
Atlaikė tvirtos Aušros Vartų sienos, 
Bet niekas čia patrankų neberas — 
Vien Motinos akis sutiks kiekvienas.

Senų valdovų garsą, jų laikus 
Tik herbas, sienoje išlikęs, mena.
Kitaip šiandieną mokome vaikus, 
Kitaip ir žmonės Vilniuje gyvena. . .

Bet ne lietuvis tas, kuris nežino,
Kas jam ramybę ir palaimą neša, 
Kuris, užmiršęs, ką tėvai brangino, 
Aukščiausiojo malonės nebeprašo!..

Kas myli Dievą, myli ir Tėvynę, 
Motutės maldą, pasaką, lopšinę. . .

1976.06.12
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IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS

Būrelis metuvos sxautu ir sKaucių si pavasari vyxusioje aaroo issyioje 
tvarkiusių Medvėgalio ir Pilies kalnus. Kairėje stovi atsikūrusios skautų 
Brolijos Lietuvoje Vyriausias skautininkas s. Rimantas Ulevičius.

Mažeikių miesto skautai ir skautės
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„STUMBRAI" Čia įvyko stovykla

ŠŪKIS: Tropropolilio!

„STIRNOS"

ŠŪKIS: Visa, ką darot, darykit 
Tėvynės vardu ir dėl Tėvynės!

„TRYS KRYŽIAI"

ŠŪKIS: Miego, košės ir žaidimų!

„SKRUZDĖLĖS'

ŠŪKIS: Kuo daugiau skruzdėlių 
į mūsų skruzdėlyną! Vyresnės skautės Klaipėdoje laukia laiškų nuo brolių ir sesių Amerikoje.

* GRUODŽIO 25 d., pirmą kartą 
po karo, Lietuvoje buvo oficialiai 
švenčiamos šv. Kalėdos. Per 
Lietuvos TV buvo transliuotos 
Bernelių Mišios iš Vilniaus 
Arkikatedros. Šias šv. Mišias taip pat 
transliavo Austrijos, Vakarų Vokieti
jos, Belgijos, Japonijos ir kitų šalių 
TV.

* GRUODŽIO 28 d. Vilniuje į 
Arkikatedros aikštę visus Vilniaus 
vaikus pakvietė gediminaičiai. Čia‘ 
buvo surinkti kariniai žaislai: tankai, 
šaunamieji ginklai, bombonešiai. . . 
Šių ginklų siunta išsiųsta Maskvon. 
„Mums nereikalingi okupacinės ar
mijos ginklų pavyzdžiai” — pareiškė 
gediminaičiai.
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TO

(Inscenazacija)
Už scenos daina apie pavasarį. Po 

dainos trijų palydovų lydimas įeina 
Pavasaris. Jis apsivilkęs žaliais rūbais, 
ilgu ploščiumi, plunksnom ir žiedais 
papuošta’ kepure. Pirmasis palydovas 
neša mėlynų žibuoklių, antrasis gel
tonų purienų, trečiasis ramunių pin
tinėles. Muzika. Palydovai pradeda 
šokti ir barstyti žiedus.

Pavasaris 
(paėjęs priekin):

Esu aš Pavasaris — 
Džiaugsmo sėjėjas.
Mane neša nenuorama vėjas. 
Mane lydi varnėnų pulkai, 
Pasitinka pasilgę vaikai;

O su jais aš per žemę einu 
Ir brangiausius turtus dalinu: 
Tai žalius, kaip rūta berželius, 
Aksominiais sparnais drugelius, 
Tai šiltučio vandens balutes, 
Tai purenu žiedų rieškutes... 
O po to daiginu lelijas,.
Sėju saujom laukų ramuhes, 
Sėju meilę ir viltį
Ir liepiu vyturėliui pakilti
Į liepsnojančią saulę
Ir pralinksmint ’ visą pasaulį

Esu- aš!Pavasaris — 
Džiaugsmo sėjėjas.
Aš dainuoju į žemę atėjęs.
Tad- .linksmai uždainuokim visi: 
Žeme, jūra ir saule šviesi, 
Aš ir tu — mėlynasis dangau, 
Aš ir tau — mielas broli žmogau! 
Daina. Pavasaris su palydovais iš

eina; Iš kitos pusės įbėga šokėjos ir 
šoka Blezdingėlę.

Po šokio įeina Vasara. Jos rūbai 
šviesių linksmų spalvų, plonais ilgais 
šydais papuošti.. Trys palydovės neša- 
po didžiulę puokštę gėlių. Vasarai

sustojus sudeda gėles prie jos kojų ir 
pažengia atgal. Muzikai palydint, šoka.

Vasara
Aš esu Vasara — Saulės dukrelė.
Mylimą žaliąją gimtąją šalį 
Aplėkiau degančiais saulės žirgais, 
Klojau nuklojau kilimais margais. 
Rūbais puikiausiais papuošiau pu

šyną,
Daržo aguoną ir mėlyną liną.

Aš esu Vasara — liepų mergaitė.
Žemei sukroviau karališką kraitį.
Diemedžių, rožių ir liepų vynu
Žemės vestuvių svečius vaišinu. 

Lenkiasi, juokiasi, moja man gėlės, 
Sveikina gulbes ir lakštingalėlės.

Aš esu Vasara — jūsų svajota, 
Marių bangų glamonėta, nešiota. 
Jum aš pašildžiau krištolo upes: 
Mituvas, Nemunus ir šešupes; 
Ten tai smagu paplaukyt, 

pasimaudyt,
Rankomis aukso žuvelių prigaudyt! 

SiauskifeĮ Saule aplieti spindėkit! 
Vasaros šventė, deja, neilga:
Laukia, manęs' baltakarčiai degą... 
Šaukia atogrąžų mėlyni toliai...
Žemėje rausta šermukšnių karoliai.

Rugučių šokio muzika. Vasara iš
eina. Įbėga šokėjai. . Šoka Rugučius.
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Už scenos daina apie rudenį. Ru
duo įeina vienas. Jis pasipuošęs kil
mingo senovės didiko rūbais. Ran
koje gražia lazda. Ant nugaros me
džiokliniu krepšiu. Trys Rudens pa
lydovai įeina vėliau, pranešdami ant 
pečių didžiulius krepšius pilnus vai
sių, daržovių, grybų ar javų varpų.

Ruduo
(tyliai pianinu palydint) 

Esu Ruduo — širdies žmogus 
Labai turtingas ir smagus 
Iš laimės spindi man kakta, 
Našta, gėrybių prikimšta.
Per pievas, per laukus ir aikštes 
Žengiu, kaip kunigaikštis!

Einu senu viešu keliu — 
Suklumpa medžiai iš šalių, 
O aš — kuklus ir nuolankus — 
Dedu jiem aukso vainikus. 
Lygiom rikiuotėn jie sustoja 
Ir man linguodami dėkoja.

Suku siauru miškų taku, 
Švaistaus užburtu teptuku... 
Štai ten — žaliavo putinai, 
Staiga —• sušvinta rubinai. 
O sodai suliepsnoja tonais 
Rausvais, raudonais ir geltonais.

Suūžia vėjai astuoni 
Ir byra žemėn devyni 
Sidabro vaisių kamuoliai, 
Subėga žmonės jais gėrėtis 
Auksinės slyvos, obuoliai...
Ir puola rinkt ir kraut į klėtis.

Esu aš linksmas ir smagus, 
Ir burtininkas ir žmogus;
Per kalnus, per gilias marias, 
Per neįžengiamas girias, 
Per pievas, per laukus ir aikštes 
Žengiu, kaip kunigaikštis!

Malūnėlio muzika. Ruduo išeina. 
Šokėjai šoka Malūnėlį. Muzika. Įeina 
Žiema. Apsivilkusi baltais kailiais. 
Ant galvos karūna. Rankoje žvaigž
dėmis papuošta lazda. Jos trys paly
dovės — snaigės šoka ratu.

Žiema.
Aš esu Karalienė Žiema —
Šiaurio vėjo sesuo,
Senio Šalčio žmona mylima.

Balto sniego laukuos,
Plyno ledo kalnuos,
Kvapą gniaužiančio speigo galybėj, 
Begalinių padangių ramybėj 
Apsnigta žvaigždėmis
Rymo mano pilis.
Į čionai atėjau paviešėti,
Jus rogutėmis pavažinėti.
Nustebau nemielai sutikta —
Mane įtarėt. esant pikta...
Netiesa... Aš gera!
Ir širdis — neklastinga! Tyrai... 
Tik šalta... Tartum ledąs šalta... 
Jūs, vaikučiai manęs nebijokit: 
Apsivilkę lauke pabėgiokit,

Besmegenį kieme pastatykit
Sniego gniūžtėmis pasisvaidykit 

Saugok, Dieve, nevalgykit sniego 
Ir į pusnį negulkite miego;
O jei kartais įžnybsiu į nosį, 
Tai jau laikas namo, sužinosi! 
Aš žiemužė — gera...
Ir širdis — neklastinga... Tyra.

Jei nebūtų manęs,
Kas nupietštų gėles ledines,
Kas žemelę baltai padabintų,
Kas šarmos žvaigždeles pakabintų,
Kas pasnigtų rogučių kelelį, 
Kas atvežtų Kalėdų senelį?!...

Paviešėjusi vėl išeinu 
Į tą šalį ant ledo kalnų, 
Kur alpinančio speigo galybėj 
Begalinių padangių ramybėj 
Apsnigta žvaigždėmis 
Rymo mano pilis!

Muzika stiprėja, pereidama į maršą. 
Žiema su palydovėmis išeina.

(Uždanga)
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Prieverpstė

PRIEVERPSTĖ
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■Kaziuko mugei
Ratelis siūlams verptigeri pavyzdžiai.

few
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Norėdami įsigyti naują'drabužį einame į krautuvę ir 
išsirenkame sau patinkamą. Bet seniau drabužius 
žmonės gamindavosi patys. Reikėdavo padėti daug vargo 
kol iš linų augalų gaudavo pluoštą iš kurio verpdsavo 
siūlus. Paskui iš siūlų ausdavo audinius, o iš audinių 
siūdavo drabužius.
Paveiksle matome verpėją verpiančią siūlus iš linų, kurie 
pririšti prie prieverpstės. Tos prieverpstės dažniausia 
būdavo labai gražiai išdrožinėtos. Reikėjo daug miklumo, 
kad išverpti plonus siūlus ir išdrožinėti gražias 
prieverpstes. Bet mūsų protėviams netruko nei gabunų 
nei kantrybės. Viskas namuose buvo dailiai papuošta.
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SKARDINIU
DARBELIAI
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Kiekvienas gali padaryti tokį siluetinį portretą. Daroma taip. Prise
kite popįerio lapą prie sienos. Prie jo pastatykite žmogų šonu. Apšvies
kite galvą taip, kad ant popierio kristų šešėlis. Apveskite šešėlį pieštu
ku ir padėję ant kito juodo popiėrio lapo iškirpkite. Iš juodo popierio 
gautą siluetą užlipinkite ant storesnio balto popierio ir turėsite silueti
nį portretą, kuris bus labai panašus.
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IŠTIKIMAISkautiškasis ugdymas Įtakingai pasiseka, kai —• aiškiai pripažįstamas skauty- bės sąjūdžio tikslas,• tvirtai išlaikomi siekimo 
principai,• mokomai naudojami sąjūdžio 
metodai,• sumaniai pasirenkamos tikslingos priemonės,• uoliai imama atitinkama ugdymo bei lavinimo medžiaga ir• įdedama daug nuoširdžios 
meilės.Skautybė yra labai įdomi, bet ir aiški. Tik vykdą ar vadovaują turi žiūrėti atviromis akimis ir sąžiningai prisidėti. Kitaip gali būti lengva paklysti, pasimesti ir net ugdymo reikalui pakenkti.Visaip svarbiausia asmuo! įsta

tais ir ižodžiu grindžiami kiek
vieno - kiekvienos asmeniniai 
veiksmai ir visa elgsena sąjūdyje. 

Niekam nėra išimties, ir tokios išimties negali būti, jei kalbame apie tikrąją skautybę.Vyresnieji bei vadovai-vadovės turi visomis aplinkybėmis švytėti geru pavyzdžiu. Pasilikdami sąjūdyje, kito pasirinkimo neturi.Sąjūdyje asmens ugdymas pagal skautybės idealus yra pats svarbiausias reikalas. Visi veiksmai, darbai, užsiėmimai, veikla ir p. turi nusitiesti tik ta kryptimi.Didžiausias tautinis darbas, kurį galime dabar atlikti, gali būti tik tas, kuriuo prisidedame jaunąją lietuvių kartą ugdyti ištikimą lietuviškosios skautybės idealams ir žėrinčią šviesiomis asmenybėmis.Skautybės sąjūdis geras talkininkas, skautavimas — gera priemonė, o dabartis — gera proga prisidėti. A. S. 

ar paslėptus laiškus. Išbandyti 
savo fizines jėgas ir skautišką 
patirtį.

8 Kelionė nuomotais, skolintais ar 
nuosavais dviračiais.

9 Naktinė iškyla — sugrįžti atlikus 
užmojį, atšvęsti’ pasisekimą 
karšta kakava ar arbata.

10 Džiu-jitsu ar kito panašaus 
karinio meno pamokėlė visiems.

11 Prieš vakarinę programą ir laužą 
pravesti medkirčių varžybas — 
dviese pjūklu perpjauti rastą, 
vilkti medį, perskelti pliauską ir 
pn. Neužmiršti prisiminti 
saugumo taisykles ir turėti 
tinkamus įrankius!

12 Išbandyti keliones skraidėmis ar 
balionais. Gal koks apylinkės 
klubas priimtų kaip svečius ir 
pamokytų?

13 Ledo rutulio žaidimas — tikrasis 
ant ledo, patalpoje su guminiu 
sviedinėliu, prikimšta kojine. . .

14 Išbandyti visai naują sportą.

35 SUMANYMAI

KŪNO LAVINIMAS

1 Išbandyti lankus šaudymo klubo 
pasiūlytuose patalpose. Ar 
būrelio nariai sugebėtų lankus ir 
strėles pasigaminti?

2 Praleisti rytą, popietę ar vakarą 
sveikatos klube — kilnoti svorius, 
išbandyti fizinio lavinimo 
prietaisus?

3 Čiuožykloje ant ledo praleistos 
valandos yra smagus užsiėmimas.

4 Iškeliauti slidinėti sniege, 

rogutėmis arba slidinėti ant 
vandens, pasinaudojant in
struktorių ar patyrusių pagalba, 
jei nenorite grįžti sulaužyti!

5 Išbandyti golfo žaidimą su skautų 
vyčių, vyresnių skaučių, budžių ir 
gintarių tėvais bei motinomis — 
būtų gražios varžybos!

6 Kaip su stalo teniso, teniso ar 
panašaus žaidimo popiete parke 
ar sporto klube?

7 Iškyla pagal kompasą, žemėlapį, 
eilėraščiu surašytas instrukcijas

BŪRELIŲ VARŽYBOS

15 Specialios virimo varžybos, pvz.: 
žemaičių valgiai. Trijų patiekalų 
meniu vertina restoranų 
savininkai ar virėjai.

16 Susitarti su būreliu kitame mieste 
ar kitoje valstijoje, šalyje: jeigu 
anas sutinka priimti ir savo 
vietovę aprodyti, mes kviesime 
būrelį ir globosime.

17 Miltų kova — popierinėse 
servetėlėse žiupsnelis miltų.

18 Olimpiniai žaidimai — tinklinis, 
virvės traukimas, gaudynės, 
lenktynės maišuose ir pn.

19 Gegužinė ne tik vyresniems 
skautams, bet visam tuntui.

1
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20 Kelionė plaustais ar laiveliais.
21 Išvesti vilkiukus, paukštytes, 

ūdrytes, bebriukus iškylon.

POKALBIAI
22 Pasikviesti svečią — prelegentą 

(parūpinti priemones — lentą, 
prožektorių. . .): kitų tikybų 
dvasininką, ugniagesį, seimo ar 
miesto valdybos narį, veterinari
jos gydytoją, karininką, 
policininką, archeologą, gyvybės 
gelbėtoją, aklą žmogų, lakūną, 
Alkoholikų anonimų narį, 
muziką, vedybų patarėją, 
sveikatos žinovą. . . Po pokalbio 
padėkoti!

KELIONĖS
23 Aplankyti vietas, kuriose dar 

nesame buvę:.saldainių gamyklą, 
žuvų peryklą, vyninę, muziejų 
sandėlius, raštines, tyrimo 
įstaigas), gėlių sodą, televizijos 
stotį, kepyklą, orkestro repeticiją, 
kasyklą, pašto skirstymo įstaigą, 
vienuolyną, archeologinę vietą, 
kalėjimą, spaustuvę. . .

PASIRODYMAI
24 Kiekvienas narys ar narė savaitę 

prieš pobūvį sužino savo temą ir

«ss. «se» «se.w w w w w ras* w ras* ras® ras* w ras* ras* *as* w *as*

LIETUVYBĖS KELIU

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
UŽDAVINYS

Lietuvybės išlaikymas lietu
viams skautams reiškia, kad 
kiekvienas lietuvis skautas visais 
būdais stengtųsi elgtis ir gyven
ti, kaip lietuviui dera; kad visada 
būtų sąmoningas lietuvis.

Tautinio ugdymo uždavinys 
mūsuose yra skauto lietuvio tau
tinį sąmoningumą ugdyti aktingu 
būdu — kūryba, darbais, daly
vavimu, veikla ir nuolatinėmis 

pakalba 5 min., naudodamasis 
visokiom priemonėm.

25 Laužo programa.
26 Skaitomoji ar tikra drama — 

vaidinimas.
27 Pagaminti savo vaizdajuostę — 

filmą arba dokumentinį įrašą.
28 Orkestras iš savo gamybos instru

mentų.
29 Kiek giesmių mokame? Ar 

sugebėtume parašyti žodžius 
pagal žinomą melodiją 
stovyklinėms skautų 
pamaldoms?

30 Su radijo mėgėjo pagalba 
pasikalbėti su skautais kitose 
šalyse arba pasiekti lietuvius 
radijo mėgėjus kitur.

31 Pagaminti vaizdajuostę ar 
magnetofono juostelę apie 
lietuvius skautus — lietuvių ir 
gyvenamo krašto kalba.

32 Poezijos vakaras arba talentų 
koncertas.

33 Kartu išmokti naujos kalbos 
pagrindus, reikalingus turistui.

34 Kiekvienas parašo straipsnį ar 
apysaką „Skautų Aidui” ar kitai 
spaudai.

35 Įvertinti mėgstamą knygą, filmą, 
teatro vaidinimą.

pastangomis tą sąmoningą pasi
reiškimą vis kelti, gilinti, plėsti ir 
tobulinti.

LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO 
VEIKSNIAI

1. šeima, 2. mokykla, 3. bažny
čia, 4. aplinka; skautų organiza
cija yra šioje ketvirtoje kategori
joje.

Skautų organizacijos pastangos 
turi būti tokios, kad:

a) pajėgtumėm tautinio ugdy
mo vyksme papildyti tai, ko anie 
veiksniai neduoda ar duoda ne

pakankamai ir
b) sugebėtumėm, tuo atveju, 

kai kuris tų veiksnių taip pasi
reiškia, išlyginti neigiamą įtaką, 
jai sudaryti lietuviškojo turinio 
pakaitalą.

KONKREČIOS SRITYS
1. Gerbti savo tautinius papro

čius ir jų laikytis.
2. Branginti lietuvių kalbą ir ją

ja švariai kalbėti.
3. Pažinti tautos praeitį ir jąja 

nuolatos domėtis.
4! Pažinti lietuvių tautos kūry

bą ir jąja naudotis.
5. Mylėti lietuvišką knygą ir 

skaityti lietuvišką spaudą.
6. Dalyvauti lietuvių bendruo

menės gyvenime ir joje įdėti sa
vo dalį.

7. Išeiti patyrimo laipsnius, ko 
daugiausia įsigyti lituanistinių 
specialybių, įsigyti tautinį bei 
valstybinį ženklus. Ir t. t.

MŪSŲ SKAUTYBĖ -- 
LIETUVIŠKA!

Ji, pirmiausia, lietuviška todėl:
a) kad jos dalyviai lietuviai, 

lietuvių tautos vaikai;
b) kad liet, skautybės tikslas, 

pagrįstas bendruoju skautybės 
tikslu, yra lietuviškas;

c) kad skautaudami savo veiklai, 
darbams, nusiteikimams ir p. imame 
lietuvių tautos reikalus, jos kultūros 
turtus, jos kūrybos vaisius, 
laikydamiesi savo dvasios ir t.t.

d) kad kalbame savąja — lie
tuvių — kalba;

e) kad laikomės. Lietuvos 
skautų tradicijų, branginamie lie
tuviškieji papročiai ir k.

VISIEMS VIETOS TURI BŪTI 
LIETUVYBĖS KELYJE

Visa, kas lietuviška, turi jungti 
visus ir vienyti.

Niekas negali būti iš lietuvybės 
stumiamas, jei jis nemoka pakan-
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karnai kalbos, nežino pakanka
mai lietuviškųjų reikalų ar p. Ki
tų uždavinys tokiam padėti ir to
kį giliau į lietuvybę palenkti.

Lietuvių darbui turi patraukti 
svetimųjų simpatijas, surasti lie
tuviškajam reikalui draugų iš ki
tataučių. Bet tuo labiau turi būti 
stengiamasi į lietuvybę įjungti 

tuos, kurie kokiu būdu jai gali ar 
turi priklausyti.

Lietuviai skautai tautinės šilu
mos gali paskleisti ir tarp tų, ku
rie neturėjo laimės gimti Lietuvo
je ar jos iš viso niekad nematė. 
Lietuvybės darbas turi eiti su jau
kumu, nuoširdumu ir patrauklu
mu.

Daugelis skautų tai moka vy
kusiai padaryti. Tektų išmokti ir 
visiems.

KUR KREIPTI DĖMESĮ?

Reikia sumaniai išnaudoti visas 
progas lituanistiniems užsiėmi
mams pravesti ir reikia tų progų 
sudaryti daug.

Kiekvienas užsiėmimas turėtų 
turėti bent kelis dalykėlius iš li
tuanistinės srities — geografijos, 
literatūros, istorijos, tautosakos, 
meno, kūrybos ir k.

Suradus turinį, reikia sugalvoti 
ar pritaikyti metodą — kaip da
ryti? Tada surasti medžiagą, ją 
sutvarkyti ir pravesti.

A. S.

MATERIALINIS IR DVASINIS STANDARTAS
(Mintimis su tėvais)

Abu tėvai dirba, senelė šeimininkauja. Namai nauji, baldai nauji: 
reikia išlaikyti standartą.

Net penkerių metų jauniausias, mokyklos nelankąs vaikas nekal
ba lietuviškai.

Nėra kaip nuolat aukoti lietuviškoms rinkliavoms: per sunkiai 
pinigai uždirbti, o be to gyvenimas brangus. Reikia galvoti apie se
natvę ir išlaikyti standartą.

Kokį standartą — materialinį ar dvasinį?
Materialinėms gėrybėms nėra galo: kieno nors standartas visuo

met bus aukštesnis, kas nors gražiau, ištaigingiau gyvens. Kieno nors 
kilimai bus brangesni, paveikslai geresni originalai, papuošimai įdo
mesni rankų darbai.

Kieno nors automobilis bus geresnės firmos, kieno nors namai 
moderniškesni. Kol nepamatai aukštesnio standarto, savo butas dar 
nieko sau, pakenčiamas, bet kai pareini iš prašmatnesnių namų, nuo
taika sugenda. Nerimsti, nemiegi. Norisi daugiau, kita ko.

Vaikydamiesi aukštesnio ir vis aukštesnio standarto, pakliūvame 
į nuosavas pinkles. Nebesame laisvi viduje: esame standartui išlaikyti; 
širdis pilna netikrumo, baimės, ką kiti sakys. Rūpesčiai, kaip paten
kinti perdėtus ir nuolat didėjančius standarto reikalavimus. Net vai
kams tenka antroji vieta. Jiems nėra laiko, nėra kaip atsidėti tikram 
jų asmenybės ugdymui.

Be materialinio yra dar kitas standartas: tai namų, seimos dvasi
nis lygis. Tai neapčiuopiamas, bet vos per slenkstį peržengus jaučia
mas nusiteikimas.

Saikūs patogumai; pusiausvyra, išlaikoma šeimoje, nuo besiver
žiančių į ją nesveikų, neigiamų, neprotingų ir nepageidaujamų įtakų; 
ramus įvykių ir pasaulio įvertinimas; džiaugsmingas dėkingumas už 
tai, kas turima; kito gerbimas, sugyvenimas savo tarpe — tai šeimos, 
namų klimatas, svarbesnis už aukštą materialinį standartą.

Kas viduje laisvas nuo materialinių lenktynių, kurių tikslas ne 
tik nepasiekiamas, bet labai miglotas, įgyja nemažai pavydėtinos ra
mybės. Ramiu žvilgsniu gali pasakyti: — Vaikai, tai per brangu. To 
mums dabar nereikia — yra svarbesnių dalykų.

Arba: — Kas būtų, vaikai, jei drauge taupytume šiam svarbiam 
reikalui: kelionei, siuntiniui, fondui? Įsivaizduokite, kaip būtų sma
gu, jei prisidėtumėte!

Vaikai, laikui atėjus, palieka tėvų namus. Jie išsineša švaros, tvar
kos supratimą; nejučiom jie stato savo ateitį ant dvasinio standarto, 
kokiu persiėmė gyvendami su tėvais, broliais ir seserimis.

Koks dvasinis standartas mūsų namuose: apleistas, pakenčiamas 
ar nuolat siekiąs tobulėti?
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LSS Tarybos Pirmininkas v. s. fil. P. Molis su Lietuvos Skautų Sąjungos ir Lietuvių Skautų 
Sąjungos Brolijos Vyriausiais Skautininkais ir jų Pavaduotojais 1989 m. Atlanto Rajono 
Stovykloje ,,Varpas".

VADOVĖ ĮVERTINA SAVE
(Atsakyti: taip ne).

1 Visos skiltininkės įsigijo pirmąjį 
patyrimo laipsnį.

2 Dar prieš stovyklą visos vieneto 
skautės daug kartų verda.

3 Skiltys ar būreliai susirenka 
sueigoms atskirai šalia vieneto 
sueigos.

4 Mano padėjėja atsakė už vieneto 
sueigą visai neseniai, nors ir pati 
ten buvau ar galėjau būti.

5 Mūsų vienetas visuomet 
atstovaujamas tunto vadijos 
posėdžiuose.

6 Specialybės, patyrimo laipsnio ar 
ypatingojo ženklo uniforminis 
žymuo įteikiamas tuoj pat, kai tik 

skautė programą baigia.
7 Užtikrinu, kad programinius 

egzaminus skautė gali atlikti vos 
keletą dienų po to, kai jau 
pasiruošusi.

8 Visos vieneto vadijos narės'gauna 
„Skautų aidą” ir jį skaito.

9 Per paskutinį mėnesį dalyvavau 
tunto vadijos posėdyje.

10 Šiandien vienete dalyvauja visos 
vieneto narės, kurios jam prieš 
metus priklausė, išskyrus išsto
jusias dėl pateisinamų priežasčių.

11 Papildžiau savo skautišką 
knygynėlį per paskutiniuosius 
metus.

12 Susipažinau su būsimomis savo 

vieneto narėmis prieš tai, kai jos iš 
jaunesnės šakos į vienetą atėjo.

13 Seku kiekvienos skautės 
pažangumą pagal sąrašą ir šią 
pažangumo (įgytų patyrimo 
laipsnių, specialybių, ypatingųjų 
ženklų, stovyklavimo, iškylų ir 
kt.) lentelę nuolat patikrinu.

14 Esu lankiusi vadovių kursus tai 
šakai ar toms pareigoms, kurias 
dabar einu.

15 Stovykloje kiekviena skiltis verda 
sau.

16 Stovyklai visus leidimus ir 
registraciją užpildėme laiku.

17 Paskutiniojoje vieneto sueigoje 
papasakojau pasaką ar skautišką 
apysaką.

18 Mano skautės parenka ir pačios 
praveda maldas.

19 Iš savo raštų tuoj pat galėčiau 
suvesti pilną narių sąrašą su 
asmens žiniomis.

20 Vieneto vadija pastoviai 
susirenka ir suplanuoja vieneto 
veiklą.
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LENKIJOS skautai dalyvavo 31- 
oje radijo bangų džiamborėje 1988 m. 
spalio mėn., susikalbėdami su 58 
skautų radijo mėgėjų stotimis kitose 
šalyse. 32-oji radijo bangų „stovykla” 
vyks 1989 spalio 21-22 d. Olandijoje 
veikė 259 stotys su 21.000 skautais ir 
skautėmis. Pasaulinis skautų biuras 
pats per 2 d. susikalbėjo su 33-jų šalių 
skautais ir skautėmis.

ŠVEICARUOS skautai gegužės 
20-21 24 valandas plaukė, norėdami 
sukelti lėšų besivysiantiems 
kraštams. Dalyvavo virš 100'0 skautų 
ir skaučių. Tema: „sušlapkime kitų 
labui”.

ŠVEDIJOS 1.500 vyresniųjų 
skautų ir skaučių laivu nuplaukė į 
Angliją (24 vai. kelionė), kur juos 
pasitiko 3.500 Anglijos skautų 
Kristalo rūmų vietoj©, kur 1920 m. 
įvyko pirmoji pasaulinė skautų 
stovykla. Dalyvavo Anglijos są
jungos pirm. Kento .kunigaikštis ir 
Švedijos sąjungos pirm, karalius 
Karolis XVI Gustavas. Tarptautinėje 
stovykloje buvo kultūrinių, 
skautiškų ir sporto užsiėmimų. 
Pasirodė ir Anglijos skautų bei 
skaučių simfoninis orkestras, roko 
orkestrai.

PRANCŪZIJOS skautai 
suorganizavo 10.000 skautų stovyklą 
prie Reino upės Strasbourge, kurioje 
dalyvavo iš 14 šalių ir Prancūzijos 22 

rajonų. Suvažiavimo, .tikslas buvo 
parodyti., kad jaunimo' būrys gali 
atlikti bendrą europietiškų projektų, 
susipažinti su Europos parlamento 
nariais ir vadovybe, švęsti Europos 
jaunimo gyvenimą, mieste atlikti 
programas ir darbo projektus, 
ruoštis ateičiai. Įvyko ir forumas apie 
profesijas ateityje. Sąskrydį globojo 
UNESCO.

JŪRŲ SKAUTŲ pasaulinis cen
tras pradės veikti Ispanijoje prie 
Valencijos 1990 m. sausio .mėn. 22 
hektarų plotas yra gamtoje, 
nepaveiktoje civilizacijos. Įrengia 
uostą ir pastatus, kad centre vasarą 
galėtų stovyklauti iki 4.000jaunymo, 
o ypatingose stovyklose — net 
10.000. Centre bus galima būriuoti, 
plaukioti, slidinėti vandeniu, žuvauti 
ir pu.

BADEN POWEL

13

ANGLIJOS prityrusieji skautai 
per 2 m. surinko beveik $3QO.OOO 
padėti Himalajų kainuose (Nepalyje) 
įrengti ligoninę, ambulatoriją ir 
mokyklą. Su jais kartu dirbo Lordas 
Edmund Hillary, pirmasis į Everesto 
kalną įkopęs žmogus 1953 m.

ZAIRE

pašto ženkluose
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KALBAMĖS SU ALBINU 
ELSKUMI

(sesės j. v. s. Dalios pokalbio tęsinys)

D. : Kada pakėlėte bures savo didžiajai kelionei?
A. : 1970 m. liepos 12 d. atsitūmėme nuo Old Saybrook 
Marine Service krantinėa. Susirinkę draugai, pažįstami ir 
šeimos nariai mojavo, šaukė kelionei laimės linkėjimus ir 
mėtė gėles. Leidomės kelionėn, kuri ir šiandien liko 
itipriai įrėžta kaip vienas didžiausių mano gyvenimo 

spūdžių.
Praplaukus pakeltą didžiulio geležinkelio tilto per 

Conneticut upę dalį, žvilgterėjau į Dean, stovinčio prie 
vairo, ir mačiau, kad jis, kaip ir aš, tikrai juto šios kelionės 
pradžią, nes pasibaigė visi pirkinėjimo ir ruošos 
galvosūkiai. Abu pajutome didelį rūpesčių atoslūgį. 
Širdyje buvo lengva ir akys krypo į Montauk Point bei už 
jo esantį jorizontą.
D. : Kur praleidote pirmąją kelionės naktį?
A. : Nepertoliausiai nuo Montauk Point švyturio. Naktis 
buvo gana rami, visai nutilo vėjas ir mes jutome vandens 
srovę, besisukančią atgal į Long Island Sound.
D. : Ar vėjas pakilo sekančią dieną?
A. : Vėjas sugrįžo ir mes su tvirtai ištemptom burėm 
leidomės Bermudos link. Praėjo dvi paros gero, nors ir 
varginančio buriavimo. Galų gale sutvarkėme pusiau 
automatinį vairą ir turėjom laiko aptvarkyti nenumatytas 
paklaidas. Pradėjome keliauti anksčiau nustatyta dienot
varke.
D. : Ar vadėte laivo logą?
A. : Žinoma! Loge žymėjome dienos įvykius, kompaso 
kampą, vėjo kryptį ir jo stiprumą, atmosferos slėgį, 
debesų formuotes, neeilinius įvykius ir pan. Į atskirą 
knygelę — juodraštį, kas valandą žymėjom nuplauktą 
distanciją, greitį ir kt. Sekundžių tikslumu fiksuodami 
žvaigždžių ar saulės pozicijas, nustatydavome laiką ir 
laivo vietą. Šie duomenys vėliau buvo apskaičiuoti ir 
atitinkamais ženklais sužymėti jiems skirtuose 
jūrlapiuose.
D. : Ar galėjote naktį numigti?
A. : Nuo 9 vai. vakaro iki 6 vai. ryto kas tris valandas 
keitėmės prie vairo. Žinoma, reikėjo priprasti, tačiau 
sunkumų nebuvo. Jei kuriam neužteko nakties miego, jis 
atsigriebdavo dieną.
D. : Kaip jus pasitiko Golfo srovė?
A. : Artėjant prie Golfo srovės, kurią mums reikėjo 
perkirsti, pradėjome matuoti vandens temperatūrą ir 
stebėti vandens spalvos kaitą. Tai yra du Golfo srovę 
rodantys ženklai: vandens temperatūra bent 10 laipsnių 
aukštesnė, o tamsiai mėlyna spalva pakeičia žalsvoką 

pakrančių vandens atspalvį.
į Golfo srovę įplaukę, laimingai pataikėm į šalutinę 

posūkio srovelę, kuri mus panešė 40 mylių pirmyn — 
Bermudos kryptimi, žymiai sutrumpindama kelionės 
laiką.
D. : Atrodo, jokių ypatingų nuotykių srovėje neturėjote? 
A. : Palauk, palauk! Golfo srovė turėjo savų siurpryzų. 
Ketvirtoji buriavimo diena baigėsi puikiu saulėlydžiu ir 
greitai atslinkęs vakaras apibėrė dangų žvaigždėmis, tik 
mėnulio nesimatė. Žvaigždžių buvo neapsakoma galybė, 
ir kiekviena rodėsi ryškesnė už kitą. Burlaivis lengvai rėžė 
vandenį, stumiamas vėjo pripildytos didžburės ir ištemp
to Genoa džibo. Buvo idealus naktinis buriavimas: 
vidutinio stiprumo ir gana pastovus vėjas, rami, palyginti, 
jūra ir šiltas oras.

Dean nuėjo miegoti, o aš stojau prie vairo, 
džiaugdamasis nepaprastu gamtos grožiu ir savo 
laimingai susiklosčiusiu gyvenimu. Praslinkus kokiai 
valandai staiga pajutau vėjo susilpnėjimą. Oras prisipildė 
drėgmės, tačiau nieko ypatingo aplink nesimatė. Danguje 
tebežerėjo žvaigždės, tik šiek tiek nukrypusios nuo 
ankstesnės padėties. Drėgmė sunkėjo, o vėjas tai 
dingdavo, tai vėl stipriau papūsdavo. Staiga užėjo tyla. 
Šiaurės vakarų pusėje, horizonte, nebegalėjau įžiūrėti 
žvaigždžių. Pažadinau Dean. Jis taip pat stebėjosi šiuo 
reginiu, kurio nakties tamsoj negalėjom pilnai įvertinti. 
Besižvalgydami į šiaurės vakarus pastebėjome, kad 
nepertoliausiai nuo laivo debesys jau dengė didelę 
žvaigždžių dalį. Bematant išryškėjo suraizgyto debesies 
siluetas.

Dean sušuko: „nuleisk didžburę!” Aš tuoj atleidau 
virves ir nutraukiau burę, o jis išleido įtemptą Genoa 
džibą, kai mūsų laivą bloškė į šoną 40-50 mylių stiprumo 
vėtra, suveldama ramų jūros paviršių į putojančių bangų 
verpetus.
D. : Kaip paaiškinsi tokį staigų atmosferos pasikeitimą? 
A. : Tai buvo klasikinė Golfo srovės juodoji nakties audra 
(„black squall”), pasikartojusi dar tris kartus.
D. : Kas darėsi kitą dieną?
A. : Diena išaušo su mėlynu dangum, o mus nešė stiprus 
vėjas. Mes skridome tarp aukštokų bangų, retkarčiais 
siekdami septynių ir net daugiau mylių greitį. Artėjo 
Bermuda.

Sekančią dieną Gibbs Hill ir St. Georges radijo stočių 
signalai nustatė mūsų poziciją. Artėjo vėl vakaras, o mes 
desperatiškai dairėmės North Rock šviesos.
D. : Kodėl desperatiškai?
A. : Tos šviesos suradimas buvo kritiškas, nes jis žymėjo 
nuo senų laikų pagarsėjusius laivų kapus koralų virtinėje, 
besislepiančiose negiliame vandenyje.
D. : Ar tai nebuvo taip vadinamas „Bermuda triangle”? 
A. : Tiksliai negalėčiau atsakyti, tačiau gal šiek tiek jį ir 
užkliudėme.
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D. : Ar pasisekė pamatyti šviesą?
A. : Pačiu laiku! Vėjas buvo aprimęs, prasidėjo naktis. 
Nutarėm užvesti motorą ir plaukti prie Bermudos krantų. 
Deja, rpotoras „Atomic Four” atsisakė veikti, nes buvo 
užpiltas jūros vandens.
D. : Ką tada darėte?
A. : Po penkių valandų, visiškoj nakties tyloj, vos 
judėdami įplaukėm į St. George šiaurinę Bermudos salos 
prieplauką. Mus pasitiko gėlių kvapais prisipildęs oras ir 
miegančio uosto namai.
D. : Atplaukėte naktį, tai tikriausiai turėjote laukti ryto, 
kol buvote įleisti į krantą?
A. : Taip. Sustojome prie Royal klubo krantinės, pakelėm 
Bermudos ir karantino vėliavas, ir laukėme muitininko. 
Paryčiais mus patikrino ir galėjome išlipti į krantą.
Klube jau laukė mums siųsti laiškai, tarp kurių radome 
žinią, kad mirė Dean motina. . . Liūdnas draugas išskrido 
namo laidotuvėms.
D. : Ką veikei likęs vienas Bermudoje?
A. : Pirmiausiai susiradau puikų mechaniką, kuris 

sutvarkė motorą. Paskui išsinuomavau motociklą ir 
aplankiau žymesnes salų vietoves.
D. : Ar Bermudos salos gražios?
A. : Bermuda yra gražiai išsitiesusių salų grupė. Visur 
žydi gėlės. Šlaitai ir pakrantės apaugę palmėmis ir 
medžiais. Pajūrys apstatytas didžiuliais viešbučiais su 
gerai prižiūrimais paplūdimiais, teniso aikštelėmis ir kitais 
malonumą teikiančiais įrengimais. Daugelis privačių vilų 
yra užsibarikadavusios aukštomis tvoromis ir skęsta 
medžių šešėliuose.

Anglų valstybinės vėliavos skelbia visiems atvykstan
tiems savo tvarką ir papročius. Fort St. Catherine ir kiti 
pereitų šimtmečių sutvirtinimai ir toliau simboliškai saugo 
salas.
D. : Kaip ilgai buvai Bermudoje?

♦A. : Penkias dienas. Grįžus Dean jau buvom pilnai 
pasirengę ir nekantrūs pradėti antrąją kelionės dalį — per 
Atlantą į Airiją.

(bus daugiau)

LIETUVIS
SRAUTAS

LIETUVOS.
TVIRTOVE

''h V-
Mano garbė yra maiw gyvenimas; 

šie du dalykai neatskiriami. Atimkite 
man garbę, ir aš neteksiu gyvenimo.

Šekspyras.

VASARIS
SVARBIEJI ĮVYKIAI

1780m. II. 18. Mirė Kristijonas Done
laitis, “Metų” autorius.
1918m. II. 16. Vilniuje paskelbta Lietu
vos nepriklausomybė.
1922m. IL 16. Įsteigtas Kauno universi
tetas.
1927m. II. 16. Vilniuje mirė Dr. Jonas 
Basanavičius.Pirmojo lietuviško laik
raščio “Aušros” leidėjas ir redaktor 
rius.
1930m. II. 23. Mirė kalbininkas Jonas 
Jablonskis - Rygiškių Jonas.
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Barbora
Radvilaitė

Be’ bora Radvilaitė buvo kilusi iš 
garsių Lietuvos didikų Radvilų 
šeimos. Jos brolis buvo Mikalojus 
Rudasis, o Mikalojus Juodasis — jos 
pusbrolis. Labai jaunutė buvo 
ištekinta už seno Vilniaus vaivados 
Goštauto. 18 metų Barbora jau buvo 
našlė. Radvilai būdami labai įtakingi, 
dėjo pastangas Barborą ištekinti už 
paties karaliaus Žygimanto Augusto.

Barbora buvo labai graži: 
taisyklingi bruožai, didelės akys, 
grakštūs judesiai. Jos grožis 

sužadino gilią meilę iki tol išpaikusio 
ir nepastovaus karalaičio širdyje. 
Barbora ir Žygimantas pradėjo 
dažniau susitikinėti, ir sostinėje kilo 
piktų kalbų. Radvilos, norėdami 
apsaugoti gerą sesers vardą, privertė 
karalių ją vesti. Prie kelių liudininkų 
čia pat įvyko slaptos jungtuvės.

Žygimantas Augustas slėpė nuo 
savo tėvų sutuoktuves, nes ypač jo 
motina karalienė Bona Sforca norėjo 
jį apvesdinti su kurio nors Europos 
valdovo dukterimi.

Karalius, vykdamas į Krokuvą, 
buvo priverstas palikti jauną žmoną 
Lietuvoje. Jaunieji keitėsi jautriais 
laiškais ir vienas kitam siuntinėjo 
dovanas.

Mirus Žygimantui Senajam, 
sūnus sugrįžo į Vilnių ir Ponų Tarybai 
pristatė karališkai pasipuošusią, 
brolių lydimą, Barborą kaip savo 
žmoną.

Karalienė Bona ir lenkų didikai 
griežtai pasipriešino vedyboms ir 
nenorėjo Barboros vainikuoti Lenki
jos karaliene. Senatoriams ir 
vyskupams pareikalavus vedybas 
nutraukti, valdovas griežtai 
pasipriešino.

Žygimantas Augustas prie sergančios Barboros

Bet Žygimantas Augustas kovą 
laimėjo, ir Barbora buvo iškilmingai 
Krokuvoje vainikuota Lenkijos 
karaliene. Jos vyras apsupo ją meile, 
dėmesiu ir apipylė brangiomis 
dovanomis.

Tačiau jaunųjų laimė neilgai 
truko. Barbora, kuri jau kurį laiką 
negalavo, sunkiai susirgo ir mirė 1551 
m. gegužės 8 d. Barbora prieš mirtį 
prašė, kad nelaidotų jos Lenkijoje, 
bet parvežtų į mylimą Lietuvą.

Žygimantas Augustas jos 
pageidavimą išpildė ir raitas lydėjo 
jos palaikus iki Vilniaus. Barbora 
Radvilaitė palaidota Vilniaus 
katedros požemy.

Nūdien sunku nuplėšti roman
tikos šydą, kuris dengė Barborą per 
keletą šimtmečių, juo labiau, kad ji 
giliai įėjusi j plačių Lietuvos masių 
širdis per Aušros Vartų garbinamą 
paveikslą. Spėjama, kad jame 
Žygimantas Augustas įamžino Bar
boros bruožus. . .

Tragišką valdovų meilę mūsų 
grožinėje literatūroje yra jautriai 
atvaizdavę rašytojai Balys Sruoga ir 
Juozas Grušas savo dramose ta 
pačia antrašte „Barbora Radvilaitė”.
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ERELIS

Ėrelis yra vienas iš pasaulio didžiausių paukščių. 
Išskėstų sparnų plotis siekia net iki 8 pėdų.

Erelis labai aukštai skrenda. Vienas buvo pastebėtas 6 
kilometrų aukštyje. Normaliai erelis neplasnoja sparnais, 
bet sklando.

Jis puikiai mato iš labai didelio aukščio. Jis minta tik 
šviežia mėsa, kurią pats pasigauna. Jis gyvena plikuose 
kalnuose ir dideliuose miškuose. Jo lizdas žmogui beveik 
neprieinamas.

Ereliai išperinami pavasari ir lieka tėvų globoje iki kito 
pavasario. Jie gyvena iki maždaug 30 metų.

Daugelis valstybių pasirinko erelį savo ženklu.
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KĄ JIE SAKO...

VIŠTA, sudėjusi kiaušinį, rėkia:
— Kut kut kuda!
Sudėjau kiaušinį, 
O pati basa!
VIŠTA ančiukams:
— Prigersi te, prigersite!
ANTYS, eidamos artyn prie lesalo, kalba:
— Sveikos gyvos, seselės!
Neminkit tiktai, susimildamos, ant kojų.
LAUKINE ANTIS:
— Pagaukit, pakarkit! Pagaukit, pakarkit!
GAIDYS:
— Kakaryko! Tėtė Rygoj!
ŽVIRBLIS ant stogo apie kaminą šokinėja 
ir sako:
— Kaip spirsiu, ir nuvirs!

ŽUVĖDRA;
— Noriu žuvų, noriu žuvų, 
Tų gardžių padarų!

GAIDYS, kai gaudo! vištas, tai, aplink laks
tydamas rėkia:
— Kad tu sudegtum! Kad tu sudegtum!

KALAKUTAS:
— Nemeluok, nemeluok, nemeluok!
KARVELIS:
— Burkūū, burkūū, 
Gražūs mes abu!
— Burkū, burkū, ū-ū-ū!
Dūšel, kur tu tu tu?
KREGŽDES, pamačiusios vanagą, klykia:
— Vyt, vyt, 
Vagis, vagis!
VARNA:
— Vargas, vargas...

22



rengėjos buvo „Verpsčių” ir 
„Emilijos Platėrytės” būrelių 
sesės.

Besidžiaugdamos Lietuvoje 
atsikūrusia Seserija, kernavie- 
tės savo sesėms tėvynėje linki:

CHICAGO
„KERNAVĖJE”

VĖL DEGĖ 
KŪČIŲ ŽVAKĖS.
„Kernavės” tunto 1958 m. 

pradėta bendrų Kūčių tradicija, 
praktikuojama daugelio lietu
viškų organizacijų, sesių kerna- 
viečių tęsiama kasmet. Šiais 
metais „Kernavės” skautės 
kūčiojo gruodžio 17 d.

Tradicija gimdo tradiciją. Vie
na iš jų kernaviečių Kūčiose — 
žvakių uždegimo ceremonija. 
Septynios baltos žvakės sceno
je, surizgusių kelmo šaknų žva
kidėje, simbolizuoja Lietuvoje li
kusias ir po įvairius pasaulio 
kraštus išsisklaidžiusias lietu
vaites skautes. Žvakės uždega
mos poetų žodžiais? linkint pa
vergtai tėvynei ir jos skautėms 
vilties bei ištvermės. Šįmet tie 
linkėjimai skambėjo ypač entu
ziastiškai, matant stebuklingą 
tautos atgimimą ir LSS atsikū
rimą tėvynėje.

Po žvakių ceremonijos sekė 
vaidinimėlis „Pasakėlė” ir 
giesmės prie improvizuoto Kū
dikėlio lopšelio. Žvakes uždegė 
prityrusios skautės ir skautės, 
o „Pasakėlę” apie miške pakly
dusias seses ir nykštukus sklan
džiai suvaidino paukštytės ir 
skautės. Sceną puošė paukšty
čių karpiniais apkabinėta 
eglutė.

Tunto kapelionui, v.s. kun. 
J. Vaišniui, S J, perskaičius 

Kalėdų evangeliją, sesės kerna- 
vietės, tėveliai ir svečiai laužė 
plotkeles ir kūčiojo prie stalų, 
gausiai apkrautų tradiciniais 
valgiais, kuriuos pagamino 
skaučių mamytės. Šio malo
naus, skautiškos šeimos vakaro

< < > < > < > < < >w W W
„NERIJOS” TUNTO

20-TASIS GIMTADIENIS
LSS „Nerijos” jūrų skaučių 

tuntas Chicagoje savo dvide
šimtąjį gimtadienį minėjo lap
kričio 19 dieną, dalyvaujant 
arti 150 asmenų — tunto sesių, 
vadovių, tėvelių ir LSS vadovy
bės narių.

Šventė pradėta 12 vai. 
iškilminga sueiga Jaunimo cen
tro didž. salėje, vadovaujant 
patyrusiai komendantei jps 
Aleksandrai Gražytei.

Svečiams ir tėvams susėdus 
prie baltomis staltiesėmis 
apdengtų, gėlėmis papuoštų 
stalų, salėn smagiai dainuo
damos įžygiavo „Nerijos” tunto 
sesės. Salėje esančių sveiki
namos entuziastingais plo
jimais, vyresnės maloniai šypso
josi, o mažytės, lyg ir nematė 
aplinkos, besistengdamos žy
giuoti „į koją”. Išsirikiavus —

’’Nerijos” tunto sukaktuvinę sueigą 
pradedant tariasi tuntininkė kps 
Violeta Paulienė ir sueigos komen
dante jps Aleksandra Gražytė.
Nuotr. J. Tamulaičio

Kalėdinės šviesos tau linkim, 
miela sese, 

ir pasiilgę tiesiame rankas!
Tave nenumarintą, nepalaužtą, 

drąsią,
Vėl mūsų širdys Lietuvoj atras!

sesė N.

vienetų raportai sueigos komen
dantei. Čia ypač gražiai pasi
rodė pačios mažiausios parei
gingai išmokusios, nors ir ne
drąsiais balseliais, nesuklys- 
damos raportavo joms pa
drąsinančiai šypsančiai sesei 
Alytei. Eilės tvarka, komen- 
dantės raportas tuntininkei, o 
šios — sueigoje dalyvavusiai LS 
Seserijos Vyriausiai skauti- 
ninkei.

I 19.
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„Nerijos” tunto dvidešimtmečio sueigoje. I-je eil. viduryje tarp ūdryčių klūpo dvasios vadovas 
' vs fil. kun. Juozas Vaišnys, tuntininkė jps Violeta Paulienė, eilės gale — dešinėje — sueigos 

komendante jps Aleksandra Gražytė. Il-je eil. iš deš. — LSS jūrų skaučių skyriaus vedėja jvs Dalia 
Sruogaitė, LS Seserijos Vyriausia skautininke vs tn Stefa Gedgaudienė ir buvusi tuntininkė jvs 
Irena Regienė. Nuotr. J. Tamulaičio

Vienetų inspekcijai pakvie
čiama LS Seserijos Vyriausia 
skautininke vs tn Stefa 
Gedgaudienė, „Nerijos” tunto 
steigimo metriką — įsakymą 
1969 rugsėjo 27 d. pasirašiusi 
tuometinė Vyriausia skau
tininke vs Malvina Jonikienė, 
JAV Vidurio rajono vadeivė vs. 
Irena Lileikienė, ASS vadijos 

pirm. fil. vs Danutė Eidukienė, 
Seserijos jūrų skaučių skyriaus 
vedėja jvs Dalia Sruogaitė ir 
dvasios vadovas fil. vs kun. 
Juozas Vaišnys, S.J. Tuntinin
kė jps Violeta Paulienė 
supažindina viešnias su vienetų 
vadovėmis ir sesėmis, sveiki
nančiomis viešnias skambiais 
vienetų šūkiais.

Buvusi tuntininkė jvs Irena 
Regienė, tunto veikloje daly
vaujanti nuo pat jo įsisteigimo, 
trumpai pamini tunto veiklos 
raidą — įsikūrimą, tunto 
augimą, išvardina tuntininkes, 
stovyklas, vadovių ugdymo 
pastangas, talkininkų ir rėmėjų 
vaidmenį.

Įnešama vėliava, giedamas 
Lietuvos himnas. Maldą 
sukalba tunto dvasios vadovas 
vs kun. J. Vaišnys, SJ. 
Susikaupimo minute pager
biamos mirusios tunto sesės 
— Marytė Bilitavičiūtė, Lisa 
Blinstrubaitė, Ina Gierštikaitė, 
Jūratė Jakaitienė, Roma 
Prapuolenienė ir amžinybėn 
išėję buvęs tėvūnas Edvardas 
Nakutis ir nuoširdus rėmė- 
jas-talkininkas dail. Kazys 
Veselka. Jų atminimą gerbiant,

Udrytės gėrisi “Nerijos” tunto 
dvidešimtojo gimtadienio tortu.
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žvakę uždega vs kun. J. 
Vaišnys.

LS Seserijos Vyriausios skau- 
tininkės įsakymus perskaito 
sueigos komendante jps A. 
Gražytė. Eilė sesių ir mamyčių 
rėmėjų apdovanojamos garbės 
žymenimis:

ŽUVĖDROS žymeniu — vi 
Lara Bartkutė, g. vi. Rasa 
Holenderytė, g. v.v. Aušrinė Ka- 

. raitytė, g.v.v. Dana Mikužienė, 
v.v. Laima Pauliūtė, g.vi. Gailė 
Sabaliauskaitė.

GINTARO ordinu — jps Aud
ronė Gulbinienė, jps Viligailė 
Lendraitienė, g.v.v. Milda Ru
daity tė.

UŽ NUOPELNUS ordinu - 
jps. Violeta Paulienė.

UŽ NUOPELNUS ordinu su 
rėmėjo kaspinu — Danutė 
Česienė, Rasa Kelpšaitė, 
Marytė Kupcikevičienė, Gintra 
Narienė, Roma Norkienė, Van
da Rauckinienė ir Ina Stravins- 
kytė.

Garbės žymenimis apdovano
tosios pasveikinamos šūkiu 
„Valio!”.,

Trumpą sveikinimo žodį taria 
tuntininkė jps V. Paulienė. 
Pareiškia padėką visoms sesėms 
ir vadovėms, o taip pat 
rėmėjams padėjusioms tuntui 
klestėti. Garbės viešnios ir 
buvusios tuntininkės papuo
šiamos gėlėmis, tunto tėvūnui 
A. Eitučiui ir ilgamečiu! sto
vyklavietės administratoriui 
Antanui Bartkui įteikiamos 
dovanėlės.

Sukaktuvinėn sueigon atnešama 
’’Nerijos” tunto vėliava

Nuotr. J. Tamulaičio

Iškilmingoji dalis baigiama 
vėliavos išnešimu.

Tuntą dvidešimtmečio sukak-
t es proga nuoširdžiai sveikino

S Seserijos Vyriausia skau-

Atžygiuoja ’’Nerijos tunto jūrų 
skautės. Veda gintare Laura 
Lapinskienė
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Tunto vėliava”Nerijos” tunto 
dvidešimtmečio sukaktuvinėje 
sueigoje LS Seserijos tyriausia 
skautininke us Stefa Gedgaudienė ir 
koncertinę dalį attikusios Toronto 
.’’Sutartinės” sesės. Vadovė Nijolė 
Benotienė, Zita Gurklytė, Daina 
Gurklytė ir Danutė Pargauskaitė. 
Nuotr. J. Tamulaičio

tininkė vs tn St. Gedgaudienė, 
LS Brolijos Vyriausias skau
tininkas vs G. Deveikis, 
Akademinio Skautų sąjūdžio 
vadijos pirm. fil. vs D. 
Eidukienė, JAV Vidurio rajono 
vadeivė vs Ir. Lileikienė, Seseri
jos ir Brolijos jūrų skautų,-čių 
skyrių vedėjai jvs D. Sruogaitė 
ir js dr. A. Paulius. „Kernavės” 
t-kė v.sl. L Meilienė, „Aušros 
Vartų” t-kė fil ps S. Kerelytė. 
sveikino jūrų skaučių veiklos 
Lietuvoje viena iš pradininkių 
vs Halina Plaušinaitienė, 
buvusios „Nerijos” tuntininkės 
js Aldona Veselkienė ir jps Rūta 
Kirkuvienė, buvusi tunto vadi
jos narė js Genovaitė Treinienė 
ir jvs Zuzana Juškevičienė. 
Telefonu sveikino buv. pirmoji 
tuntininkė — steigėja js Aldona 
Jovarauskienė.

Buv. tuntininkė jvs Ir. 
Regienė suminėjo šventėje daly
vavusias buv. tuntininkės, 
vadoves, tėvų komitetų narius, 
rėmėjus-talkininkus. Nedaug jų 
šioje sueigoje dalyvavo — vieni 
?... Nebuvo nei vienos iš pra
dinio šešetuko — pirmosios „Ni- 

„ dos” laivo narių; joms atstovavo 
viena iš to laivo vadovių — js

- Vida Račiūnienė. Atsilankė ir 
pirmojo tėvų komiteto nariai — 

js Leopoldas ir jps Marytė Kup- 
cikevičiai, buvęs tėvūnas js 
Kazys ir buv. vadijos narė js 
Irena Miecevičiai, buv. tun
tininkė j s Sofija Kunstmanienė 
ir kt. Pasigesta daugelio...

Tuntininkė jps V. Paulienė il
gesniu žodžiu supažindina su 
nūdiene tunto padėtimi ir 
veikla. Džiaugdamasi gražia 
tunto sukaktimi, pakviečia 
pakelti taures: svečiai, vy
resnės sesės ir tėvai — šampa
no, o jūrų skautės ir ūdrytės — 
„7-up”. Sugiedama „Ilgiausių 
metų!” Vadovės jps. A. Gulbi
nienė ir g.v.v. Laura Lapins
kienė įneša didžiulį, įmantriai 
lietuviško pajūrio vaizdu pa
puoštą gimtadienio tortą, o 
ūdrytės skuba uždegti jame su
smaigstytas 20 žvakučių. Visi 
dalyviai pakviečiami vaišintis 
bufeto stiliumi sesės Marytės 
Kupcikevičienės puikiai paruoš
tomis vaišėmis.

Pasivaišinus ir apžiūrėjus js L. 
Kupcikevičiaus pastangomis 
paruoštą „Nerijos” tunto 
veiklos nuotraukų parodėlę, 
scenon pakviečiamos viešnios iš 
Toronto — dainuojančių sesių 
ketveriukė — „Sutartinė”. Gra
žiabalsės sesės: Zita ir Daina 
Gurklytės, Danutė Par- 

gauskaitė ir vieneto vadove 
Nijolė Beniotienė atlieka 20 
minučių koncertinę programą. 
Gražiabalsės, dailiai nuau
gusios merginos sužavi visus 
puikiu dainavimu. Pažymėtina, 
kad dainininkės pačios sau 
akompanavo įvairiais muzikos 
instrumentais. Visi klausiusieji 
pripažino, kad jos vertos žymiai 
didesnės auditorijos, negu šioji. 
Tikimasi, kad tam dar atsiras 
proga ateityje.

Sesių dainas plojimais paly
dėjus, gėlėmis joms padėkojus, 
dar pabendrauta, nusifoto
grafuota. Skirstantis dalintasi 
šio sukaktuvinio minėjimo nuo
taikomis, praeities prisimi
nimais, ateities planais. Į trečią 
dešimtmetį žengiant, „Nerijos” 
tuntui linkėta augti narėmis ir 
našia veikla, vadovėms ir se
sėms ištvermės ir neblėstančio 
entuziazmo, tėvams — didesnio 
dėmesio organizacijai, pade
dančiai skautiškoje dvasioje 
ugdyti lietuviško jaunimo 
tautinį sąmoningumą ir 
asmenybės pilnavertiškumą. 
Gero vėjo „Nerijos” tuntui į 
trečiąjį veiklos dešimtmetį 
plaukiant. TW
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Nuotr. J. Tamulaičio

SKAUTIŠKOS KŪČIOS TORONTE

„Lituanicos” skautų tuntas Chicagoje.

Kaziuko mugės darbų talkon visus 
kviečia Vidurio rajono vadeiva ir 
„Lituanicos” tunto tuntininko 
pareigas einantis fil. s. Gintaras 
Plačas.

vįfc, jįjĮc,

Skautiškos Kūčios Toronte 
buvo švenčiamos gruodžio 10 d. 
Prisikėlimo parapijos salėje.

V.s. D. Keršienė apibūdino 
Kūčių tradicijas. Programai va
dovavo j.sk. D. Kalendraitė. Ši 
pakvietė skautes iš Lietuvos, 
JAV, Kanados, Vokietijos, Ang
lijos, Australijos ir Pietų Ame
rikos. Kiekvieno krašto sesė už
degė Žvakutę ant salės vidury
je stovinčio stalo, perskaitė svei
kinimą ir pakabino jį ant 
eglutės kaip papuošalą. Kun. P. 
Dilys sukalbėjo maldą ir palai
mino Kūčių gėrybėmis apkrau
tą stalą, prašydamas naujagi
mio Jėzaus sveikatos ir kad tų 
gėrybių niekuomet netrūktų 
mums ir visiems pasaulyje. Pra
dėjus plotkelių laužymą, sujudo 
visi dalyviai. Dalinosi ir linkė
jo vieni kitiems linksmų šven
čių. Grįžę prie stalų, visi 
stengėsi paragauti 12 valgių. 
Juos sunešė mamytės, o vyr. 
skaučių Birutės draugovės va
dovė ps. J. Batūrienė gražiai iš
dėstė ant stalo.

Aptuštėjus stalams, jūrų 
skautės gintarės Daina ir Zita 
Gurklytės ir jų talkininkės pra
vedė kalėdines giesmes, kurios 
puikiai skambėjo. Sesė A. Toto- 
raitienė gražiai deklamavo 
šventei pritaikytą savo kūrybos 
eilėraštį. Atkeliavo ir Kalėdų 
senelis (j.s. P. Butėnas),

DLK Mindaugo draugovės 
skautai puikiai sugiedojo ka
lėdinę giesmę.

Tradicinę šventę užbaigė tunt. 
s. F. Mockus, dėkodamas rengė
jams, tėveliams, parapijų klebo
nams, vadovams-ems, KL fon
dui „Paramai” ir Prisikėlimo 
parapijos bankui, Lietuvių na
mams, tėvų komitetui.
Dalyvavo apie 200 asmenų.

Šiose skautiškose Kūčiose, 
prisimenant vargstančius, buvo 
renkamos aukos ps. B. Žolpio 
vadovaujamam tiekimo skyriui 
ir gerojo darbelio auka Lietuvos 
skautams. «
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NUO KALNIUKO.

Nuo kalnelio čiu-tu-žu...
Čirškia žvirbliai iš pastogės: 
— O tai linksma, tai gražu.

Kai šeši ant jo rogučių 
I pakalnę pasileis, 
Margis ploja jiems katučių. 
Varnos netveria juokais.

Kas pas tvorą ten galvoja?
Tai Kazys. Visai rimtai!
— Jeigu Mikas taip važiuoja, 
Aš galiu važiuot kitaip!”

Šliži-liži nuo kalniuko 
Su kelnytėm, su dailiom. 
Klest jis ant užpakaliuko, 
šliuožia kulvertom keliom.

O Kaziuko kiauros ’’rogės”. 
Verkia vyras: u-hū-hū... 
Čirškia žvirbliai iš pastogės:
— Fe, fe, fe, kaip negražu...

c5&«S£»
WWW
WWW
WWW

Šėimininkas: - Jeigu tamsta norite pas mane nakvoti tai turėsite 
pats parengti sau lovą.
Svečias: - Labai gerai.
Šeimininkas: - Man malonu, kad sutinkate.‘Štai lentos, plaktukaš 
ir vinys.
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