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Redaktorius 2345 West 56 Street
v.s. Antanas Saulaitis, SJ Chicago, IL 60636

Administratorė 6346 So. Washtenaw Ave. <»
v.s. Malvina Jonikienė Chicago, IL 60629 o

Viršelyje: Pirmasis vis 
los Angeles „Palangos" t. fi-kė s. 
Laima Jarašiūnienė sveikina nau
jąsias „Liepsneles": Audrą 
Kudirkaitę, Viliją Gulbinaitę ir 
Aušrą Mulokaitę. Trūksta Lauros 
Juozapavičiūtės. Foto V. Baipšys 

Gruodis, 1984 m.

GARBĖS
PRENUMERATA (10 

dol.)
J. Asminas — Livonia, Ml
D. Vadopalas — Highland Hts., OH 
M. Barniškaitė — Euclid, OH
R. Švarcas — Wickliffe, OH
A. Andriulionis — So. Boston, MA
O. Siliūnienė — Chicago, IL 
V. Kizlaitis — Cleveland, OH 
A. Butkus — Euclid, OH
G. Juškėnas — Cleveland, OH
K. Dabkus — Dormstadt, V.

Vokietija
V. Kalendra — Weston, Ont.
R. Vabolis — Charlesbourg, P.Q.
E. Nainienė — Cleveland, OH
A. N. Rukšėnas — Cleveland, OH
P. Zailskas — Cicero, IL 
Lietuvių Namų. Biblioteka (K.

Pocius) — Norwood, S.A., 
Australija

budžiu1
V. Lesniauskas — Palatine, IL
V. Baukytė — Dearborn Hts., Ml
K. Batura — Toronto, Ont."
D. Keršienė — Toronto, Ont.
A. Samušis — Richmond Hill, N.Y.
J. Gepneris — Chicago, IL
L. Gudis — Chicago, IL
N. Norienė — Chicago, IL
S. Dabkus — Toronto, Ont.
V. Stirbytė — Toronto, Ont.
J. Bružas — S. Woodstock, CT
A. E. Rahdon — Melbourne, Vic., 

Austr. (už 1984 ir 1985 m.)

„SKAUTŲ AIDAS” Į 
UŽJŪRIUS

J. Seniūnas — Hartford, CT — 5.00 
dol. (į Braziliją)

N. Užubalienė — Chicago, IL — 
10.00 dol. (j Braziliją)

AUKOS „SKAUTŲ 
AIDUI”

K. G. Gražys — Chicago IL — 50.00 
dol. (Atm. a.a. Prano Nedo- 
Nedzinsko 25 dol. ir a.a. Simano 
Zelbos 25 d.)

I. Jonaitienė — Euclid, OH — 2.00 
dol.

H. Molejienė — Chicago, IL — 2.00 
dol.

V. Zmuidzinas — Rochester, N.Y.
— 1.00 dol.

L. Bungarda — N. Geelong, Vic. 
Australia — 4.00 dol.

S. Kligys —Cotonsville. MD — 
10.00 dol.

A. Samušis — Richmond Hill, N.Y.
— 10.00 dol.

A. E. Rahodn — Melbourne, Vic.— 
10.00 dol.

Širdinga padėka „Skautų Aido" 
Administratorei ir Redaktoriui už 
taip kūrybingai redaguojamą ir 
išspausdinimą skautiškos minties 
žurnalą „Skautų Aidas”, kuris 
nuaidi toli ir patraukliai.

Reikšmingiausia lietuviškosios 
skautijos jungtis išeivijoj — 
„Skautų Aidas”.

Šilčiausi linkėjimai redakcijai ir 
administracijai.

v.s. Alf. Samušis
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"Ateinančiais metais pasižadu 
būti malonesnė šeimoje”. „Šiais 
metais pirma paruošiu pamokas, 
tik tada išeisiu žaisti ar televizorių 
žiūrėti”. Gruodžio 31 d. galėtume 
prirašyti knygą su žmonių 
pažadais sau ar kitiems. Ir daug 
kam pasiseka naujuosius metus 
naujai pradėti, o pradėjus — 
ištęsėti. Atostogos ar bent laisvos 
švenčių dienos būna gera proga 
praėjusiuosius metus peržvelgti ir 
ateičiai pasiryžti.

Per dvylika mėnesių atsiranda 
ir kitų progų „iš naujo pradėti": 
gimtadienis, mokslo metų pradžia 
ar pabaiga, naujas darbas, naujos 
pareigos, ypatingas pergyvenimas 
(kelionė, liga, vestuvės, rekolekci
jos . . .). Jeigu nuosprendis, 
pasiryžimas gyvenimiškas, 
įmanomas — asmuo pamažėlj 
bręsta ir geriau su savimi ir su 
kitais sugyvena.

Skautai ir skautės nuo mažūns 
išmoksta vakarinę ir rytinę 
maldelę, kuri pasako, kad 
kiekviena diena yra lyg nauji 
naujieji metai, nauja pradžia ir 
nauja dovana: „Dieve, padėk man 
(šiandien, rytoj) būti geresnei ar 
geresniam negu (vakar, šiandien) 
buvau”.

Kokie gali būti tie pažadai sau 
ar kitiems?

1. Nusistatyti gyvenimiškus, 
įmanomus tikslus ar siekius. Tik 
gyvenimiški siekiai yra įmanomi, 
neperaukšti ir neperžemi. Jeigu 
tikslas labai tobulas, žmogus gali 
nusiminti, jo nepasiekęs. Jeigu 
tikslas permenkas, žmogaus savi- 
jaua sumažėja ir susilpnėja. Todėl 
geriau savo pažadus ar siekimus 
išdėstyti laipteliais. Jeigu kątik 
daviau skautės įžodį ir nusistatau 

tapti Vyriausiąja Skautininke, 
mano siekis yra labai .tolimas ir 
aukštas. Kaip būtų, jeigu 
nusistatyčiau šiais metais išlaikyti 
du patyrimo laipsnius ir penkias 
specialybes? Arba padėti savo 
skiltininkei ar draugininkei, kad 
išmokčiau apie tokias pareigas? 
Ateinančiais metais savo tikslą, 
siekį truputį „pakeliu”, papildau.

2. Suvaldyti savo rūpesčius. 
Jeigu žmogus neturėtų rūpesčių 
ar įtampos, būtų tikrai negyvas. 
Bet daug kam iš- mūsų gali būti 
perdaug rūpintis ar autobusas 
ateis, ar kas nors nesuges, ar 
užteks pinigų ir laiko, ar suspėsiu 
darbus atlikti, ar bus pasaulinis 
karas, ar . . ., ar . . . Galima 
pasimokyti iš žmonių, kurie 
pusiau juokais sako: „Aš turiu tiek 
rūpesčių, kad naujas rūpestis 
turės laukti eilės — tik už trijų 
dienų galėsiu apie tai pradėti 
sielotis”. Dalį rūpesčių galima 
atidėti, palikti kitiems. Be mūsų, 
mumis rūpinasi šeimos nariai, 
artimieji — net įvairios įstaigos ir 
pati valdžia. Ir kiekvienu 
žmogumi rūpinasi Dievas, kuris 
kiekvieną žmogų iš-meilės sukūrė 
ir išlaiko: jis mus gerai pažįsta ir 
moka tinkamiausiu būdu 
pasirūpinti.

3. Geriau suprasti kitus 
žmones, ypatingai mums artimus. 
Pavyzdžiai būtų šie: kai vienas 
žmogus kalba, kitas klausosi; kai 
vienas asmuo neša sunkų ryšulį, 
kita palaiko duris; kai viena sesė 
krauna lauželį, kita renka malkas. 
Tai yra, stengiamės suprasti, ką 
kiti žmonės daro, galvoja, jaučia, 
koks jų uždavinys ir vaidmuo: ko 
tėveliai tikisi? ko vaikai nori? Taip 
žmonės padeda kitiems būti tuo,

kas jie yra ir kas jie tampa.
4. Peržiūrėti savo savijautą, kai 

susitinku su sunkumais ar 
neigiamybėmis. Ir tuo pačiu, kaip 
vertinu ir įvertinu kitus žmones. 
Kaip atsiliepiu, kai mane kas 
pabara, įspėja, neigiamai įvertina 
mano darbą ar elgesį? Galima, 
aišku, supykti ir susiraukti. Galima 
ir pagalvoti, kad anas žmogus 
manimi rūpinasi, ir jo ar jos 
pastaba man padeda pamatyti tai, 
ko pati ar pats nepastebiu, 
nežinau ar nematau. Tokios 
progos yra brangios. Kaip viena 
motina savo vaikams sako: „Jeigu 
mes, tėvai, jūsų neįspėsime ir 
nepamokysime, negi svetimi 
žmones jus tiek mylės, kad 
pamokytų?” Visi žinome, kad 
neigiamą pastabą geriau išg
irstame, jeigu pirma būna 
malonus žodelis ar pagyrimas. 
Daug tėvelių, savo vaikams 
pasako, „Aš tave labai myliu, bet 
man tavo elgesys aną vakarą
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nepatiko”, vietoj sakydami „Tu 
esi niekam tikusi arba nieko 
nevertas”.

5. Suartėti šeimoje ir giminių 
ryšiais. Šį kasdienė ar naujųjų 
metų rezoliucija visiems 
naudinga! Gal yra koks giminė, 
apie kurį užmiršome? Gal reikėtų 
dažniau parašyti ar paskambinti? 
Šeimoje galėtume dažniau 

pasikalbėti, pasidalinti, laiką kartu 
praleisti, savo brangų laiką skirti 
broliams, sesutėms, tėveliams, 
vaikams? Ir jeigu tarp asmenų 
šeimoje yra susikirtimų, ar būtų 
būdų suartinti vienus prie kitų ar 
prisiartinti? Gal surasti bendros 
kalbos ar užsiėmimų visai kitoje 
srityje? Gal ramiai išsikalbėti ir 
savo jausmus išsiaiškinti?

6. įžiūrėti ir pažvelgti j tai, kas 
mane tikrai vargina. Kas dažnai 
mane slegia, prispaudžia? Ko 
bijau? Kada nesijaučiu jaukiai ar 
smagiai? Ko nepadariau, o turėjai 
atlikti? Ką padariau, ko neturėjau 
ar nenorėjau daryti? Pirma, 
sakoma, savo jausmus (ypač kaltės 
jausmą) svarbu sau pripažinti ir 
atpažinti, ką tikrai manome ir 
jaučiame. Tai jau didelė pažanga. 
Ir tada imtis priemonių padėtį 
pataisyti.

Iš šių šešių sričių, nė viena 
nėralengva ar iš karto įvykdoma. 
|au vien tik vieną sritį apžvelgti 
yra gražus dalykas, kuris 
gyvenimo dienas gali palengvinti 
ir šviesos bei džiaugsmo sau ir 
kitiems įnešti.

IŠRINKTA NAUJA 
SĄJUNGOS VADOVYBĖ

Kas trejus metus Lietuvių 
Skautų Sąjunga renka pagrindinius 
savo vadovus. Balsuoti gali visi 
sąjungos nariai, sulaukę 18 m. 
amžiaus ir užsiregistravę. Sausio 13 
d. Chicagoje įvyko pareigų per
davimo šventė ir iškilmės.

Visos sąjungos vyriausiu vadovu 
yra LSS tarybos pirmininkas. V.s.fil. 
Sigitas Miknaitis, šias pareigas 6 m. 
ėjęs, perdavė pareigas naujam 
tarybos pirmininkui v.s. fil. Petrui 
Moliui iš Worcester, MA, JAV.

V.s. Petras Molis 1970-1975 m. 
buvo Brolijos Vyriausiasis 
Skautininkas, o skautauti pradėjo 
dar Lietuvoje. Ilgą laiką buvo 
Worcesterio „Nevėžio” tunto tun- 
tininkas, Atlanto Rajono vadeiva, 
stovyklų vadovas, svarbus tautinių 
ir jubiliejinių stovyklų pareigūnas. 
Brolis Molis anksčiau yra buvęs LSS 
tarybos ir pirmijos nariu, yra baigęs 
Miško ženklo (Gilwellio) kursus. 
Visa Molių šeima skautauja — sesė 
Raminta, dukros Danutė ir Rima.

V.s. Petras Molis

V.s. Molis reiškiasi ir lietuvių 
visuomenėje, ypač JAV rytiniame 
pakraštyje.

Seserijos 1981-4 m. Vyriausioji 
Skautininke v.s. fil. Danutė 
Eidukienė savo pareigas perdavė 
v.s. fil. Stefai Gedgaudienei iš 
Clevelando, kuri yra ėjusi įvairias 
skautiškas pareigas nuo 
skiltininkės iki tuntininkės, iki 
stovyklos viršininkės. Sesei 
Gedgaudienei talkins v.s. Marija 
Vasiliauskienė, gyvenanti Toronte.

Brolijos vyriausieji vadovai taip 
pat gyvena skirtingose vietose. Iš 
losangeliečio v.s. fil. Vytauto 

Vidugirio Brolijos Vyriausiojo 
Skautininko pareigai perima v.s. 
fil. Kazys Matonis su padėjėju ps. 
Algiu Senkumi iš Toronto. Brolis 
Matonis kilęs iš Worcesterio tunto, 
ėjo įvairias pareigas, vėliau per
sikėlė į New Jersey, kur dirbo su 
vilkiukais, skautais, stovyklose. 
Šešerius metus buvo VS 
pavaduotoju.

LSS Garbės teismo pirmininku 
buvo išrinktas v.s. fil. Edmundas 
Korzonas, o kontrolės komisijos 
pirmininku ps. Antanas Jarūnas. 
Abu gyvena Chicagoje.
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Clevelande netikėtai iš mūsų 
tarpo pasitraukus Amžinybėn 
vienam pirmųjų Lietuvių Skautų 
Sąjungos steigėjų, pirmąjam Vyr. 
Skautų Štabo viršininkui ir pirmą
jam Vyriausiam Skautininkui, 
Nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės pulkininkui
A.A. v.s. VALDEMARUI

ŠENBERGUI
Jo našlei v.s. . Apolonijai, 

dukroms -1- Marijai, Julijai ir 
Eleonorai, sūnums — Jonui, An
driui ir Jurgiui ir visų jų šeimoms, 
giminėms bei artimiesiems — 
giliausią skautišką užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi — Lietuvių 
Skautų Brolijos Vyriausias 
Skautininkas, Vadija ir visa Brolija.

v.s. Valdemaro Šenbergo 
žodis
Vl-je Tautinėje stovykloje

Brangūs broliai ir sesės!
Pirmiausia noriu iš visos širdies 

padėkoti Aukščiausiam, kad. 
leidžia man senam skautui Jus 
pasveikinti Vl-je Tautinėje 
stovykloje. Tai mano 80-ieji 
gyvenimo metai ir 64-ieji 
skautavimo.

Gyvenimo patirtis man parodė, 
kad skautų įstatai irįdeologija tinka 
ne vien jauniems, tinka visam 
gyvenimui. Tad laikykite juos giliai 
savo širdyse ir taikinkit gyvenimo 
kiekvienai dienai. Būkit . tiesūs: 
niekad nekalbėkit netiesos, ką 
pažadėję - ištęsėkit. Gryna sąžinė, 
rūpestis ir pagalba artimui yra 
asmeninės laimės pagrindai. 

Vystykit jums Dievo duotas savybes 
geram. Nepamirškit jūsų tėvų 
žemės, ir kalbos, nes tai jūsų 
prigimties dalis ir kova už tiesą.

Man malonu prisiminti visas 
stovyklas, kurioms man teko 
vadovauti. Malonu ypač todėl, kad 
per jas tiek daug puikių vadovų ir 
vadovių išaugo. Ypatingai 
prisimenu Palangos 'sąskrydį 1934 
metais, kuriame skautų įkūrėjas 
Baden Powll pamatė ir įvertino 
lietuvių skautų savitumą, pažino 
Lietuvą, kuriostuo metu nežinojo, 
o ir šiame krašte dar daugelis 
nepažįsta.

Gerbkit save, savo ilgesį, kad 
kiekvienas būtumėt garbė šiam 
kraštui ir garbė Lietuvai.
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LIETUVOS 
JAUNIMAS
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Jungtinių Amerikos Valstybių s 
skautų sąjunga 1985 m. vasario i 
mėn. 8 d. švenčia 75 m. sukaktį. I 
kaip ir Kanados skautai, 
ame/ikiečiai išleido nuotraukų 
knygą, peržvelgiančią skautišką 
kelią,, kurį per tą laiką perėjo bent 
70 milljpnų berniukų — „The Boy 
Scouts: An American Adventure. 
BSA sąjunga savo straipsniuose ir 
šioje knygoje pabrėžia tris 
asmenis, kurie skautų sąjūdžiui
šiame krašte turėjo daugiausia 
įtakos ir buvo labiausiai skalau
jančių berniukų mėgstami: lordas 
Baden-Powellis, Dan Beard ir

Ernest Thompson Seton. Seaton 
buvo įsteigęs berniukų 
organizaciją su pilnai indėniška 
programa, o Beard — Amerikos 
vakarų pionierių ir gamtos 
priežiūros programa pagrįstą 
grupę. Šios dvi organizacijos 
susiliejo su vėliau įsteigta skautų 
organizacija ir įnešė savo 
užsiėmimus bei programas. 
Sukaktuviniame ženklelyje — 
deimantas, skaičius 75 ir skautų 
lelijėlė.

JAV skautų tautinėje stovyklo
je liepos 24-30 d. netoli 
Washingtono, D.C., stovyklaus 
apie 28.000 berniukų ir vadovų. 
Stovyklos mintis: „Skautiška 
dvasia ir toliau gyvuoja”.- Šios 
stovyklos didysis sudėtingasis 
lauko žaidimas, kurio visi skautai
laukia, bus pagrįstas dešimtimi 
skautų sąjūdžio kūrėjų ar įtakingų 
asmenų: R. Baden-^owellis, W. 
Boyce, D. Beard, Ę. Seton, J. West,

WMfl

1910-1985

W. Phillips, N. Rockwell, C. 
Livingstone, T. Roosevelt ir C. 
Sommers: kiekvienas stovyklauto
jas gaus dešimt vienodų 
paveikslėlių ir žaidimo metu turės 
sudaryti skirtingų fotografijų 
rinkinį, surasdamas devynis kitus 
žaidėjus.

Pirmą kartą tokioje stovykloje 
bus užsiėmimai su motoriniais 
dviračiais ir molio taikinių 
šaudymas. Mokslo ir meno pro
jektų paroda surinks tūkstančius 
rodinių, už kuriuos bus skiriamos 
premijos: fotografijos; įvairių 
rūšių meno paveikslai (aliejaus, 
vandeninių dažų, kreidos, rašalo); 
skulptūra; literatūra (novelės, 
rašiniai, poezija); rankdarbiai 
(oda, metalas, medis, plastika, 
molis, stiklas, smėlis, audimas, 
kaklaraiščių žiedai); tikslieji 
mokslai (laisvas pasirinkimas.)

JAV skautų mėnesinis žurnalas 
„Boys' Life” spalio mėn. išleido 
specialų priedą apie dorinę 
skautų tradiciją „Youth’s Frontier 
— Making Ethical Decisions”.

Duag kam įdomūs rekordiniai 
skaičiai ir atsiekimai. Anglijoje 
vienas prityręs skautas jau šešerius 
metus be pertraukos miega

palapinėje, per tą laiką sudėvėjęs 
vienuolika palapinių ir aštuonis 
miegamus maiškus. Viena grupė 
amerikiečių jau dešimt metų kas 
naktį miega palapinėje. Palapinių 
gamybos fabrikas pasiūlė, jiems 
išbandyti įvairių rūšių palapines.

„Po skautybės 75 metų, ar 
negalėtume jau pradėti naudoti 
degtukus?” (Iš „World Scouting 
Bulletin”).

Airijos skautai nusprendė 
padėti Ugandos skautams, savo 
krašte parduodami Ugandos 
skautų uniformos ženkliuką — 
lelijėlę. Už kiekvieną parduotą 
lelijėlę, Airijos skautų sąjunga 
an.trą paaukoja Ugandos 
skautams, kuriems sunku patiems 
uniformą arba bent ženkliuką 
Įsigyti.

Jamaicos saloje* skautai 
pagaliau galėjo įvykdyti gamtos
projektą — po 18 mėnesių sausros 
pasodinti kavos ir kakavos 
medelių daigus, šį uždavinį remia 
Kanados skautų sąjunga.
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Vienuolika valstybių išleido 
savus pinigus skautybės 75 m. 
sukakčiai atžymėti.

1984 m. duomens rodo, kad 
pasaulyje yra 16 milijonų ber
niukų ir suaugusių vadovų 118- 
koje sąjungų, veikiančių 150-tyje 
kraštų ir teritorijų. Gambija 
(Afrikoje) tapo 119-tasis kraštas, 
įsijungęs j pasaulinį centrą.

Australijos skautų sąjunga 
atspausdino receptų knygą vien 
apie visokias uogienes. Projektą 
remia cukraus gamykla, remianti 
skautų veiklą.

Škotijoje prityrusieji skautai 
snka senus įrankius — pjūklus, 
irvius, kastuvus — juos pataiso ir 

nuvalo ir nusiunčia į kraštus, 
kuriuose šie naudoti įrankiai būtų 
labai vertingi.

Naujosios Zelandijos skautų 
sąjunga įvedė naują savo ženklą, 
vaizduojantį stovyklavimą, 
užsiėmimus gamtoje ir kraštui 
būdingus kalnus.

Kompiuteriai vis labiau atsiran
da įstaigose ir namuose. Įvairiuose 
kraštuose didesnės stovyklavietės 
įveda kompiuterių užsiėmimus, 
Kanados ir kitų šalių skautai jau 
turi kompiuterių specialybę, kiti 
kompiuterio pagalba ruošia savo 
laikraštėlius ir juos išsiuntinėja. 
Kanados skautai pravedė varžybas 
apie programas, kurios surištos su 
skautybe arba atlieka kokį 
skautišką uždavinį. Viena 
draugovė į kompiuterį įrašė daug 
žinių apie skautavimą šimte 
kraštų.

Vokietijos skautai ir skautės 
padeda didžiausiam Afrikos 
kraštui Sudanui 200 kaimuose 
įrengti vandens pompas. 
Padėdami kitiems, skautai ir 
skautės išmoksta, kad žmogaus 

kūno 90% tūrio ir du trečdaliai 
svorio yra vanduo; tj;ys ketvir
tadaliai žemės paviršiaus yra van
duo, bet šio vandens 97.4% yra 
sūrus vanduo, 1.8% sušaldytas 
ašigalių ledynuose, tad gėlas 
(nesūrus) vanduo yra tik 0.8% viso 
pasaulio vandens. Apie 80% visų 
pasaulio kaimų neturi švaraus 
vandens, dažnai vaikai ir moterys 
turi nešti po 25 kg vandens 10 km, 
kad šeima turėtų ką gerti. Apie 
80% viso pasaulio ligų yra surištos 
su nešvariu vandeniu.

1984 metais pasaulio skautai 
suakojo apie 32.000 dolerių 
Pasaulio Skautų Fondui. Kanados 
skautų sąjunga iš pasaulinės 
džiamborės 1983 m. likučio šiam 
fondui paskyrė kanadiškų 440.000 
dol. Fonde yra milijonas dolerių.

1984 m. pabaigoje Amerikos 
žemynų skautų sąjungų atstovai 
buvo susirinkę Curitiboje, Brazili
joje, o 1986 m. posėdžiai vyks 
Trinidado saloje.
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KĄ MAN DUODA 
SKAUTYBĖ?

Silvija Bichnevičiutė

Skautavimas man duoda daug 
dalykų. Pirmiausiai, skautavimas 
duoda man progų išmokti apie 
lietuvių tautų ir kultūrų ir apie 
gamtų. Būdama skautė, aš gaunu 

lietuviais, kurie gyvena kituose val
stijose.

Būdama vyresnė skautė, aš 
norėsiu perduoti viską kų aš išmo
kau apie skautavimų jaunesnėm 
skautėm. Aš norėsiu būti geras 
pavyzdys joms, ir gera vadovė. 
Būdama vyresnė skautė, aš glėsiu 
pažvelgti j mano pareit.' js įvykius ir 
gal būt padėti jauesnėm skautėm.

Vyresniųjų skaučių gyvenimas 
man duos patenkinimų, kad aš pati 
pasiekiau šį laipsnį. Per visus 
skautavimo metus, kiekviena skautė 
laukia kol galės gauti mėlynų šlipsų 
ir kai pagaliau gauna yra didelė 
garbė ir pasitenkinimas.

Skautavimas yra man davęs 
daug linksmų įspūdžių ir būdama 
vyresnė skautė noriu perduoti toki
us pat gerus įspūdžius jauesnėm 
skautėm. 

giaus dalyvauti kiekvienoje sueigoje. 
Tas raudonas šlipsas buvo man kaip 
koks nors auksinis medalis. Aš 
turėjau tokį gerų jausmų apie save 
tuo momentu, ir norėjau, kad visas 
pasaulis girdėtų apie mano didįjį 
įžodį.

Skautybė duoda man didelę 
progų subręsti ir tobulėti kaip 
žmogus ir lietuvaitė. Vartojant kų aš 
žinau apie skautybę ir lietuvybę, aš 
galiu padėti jauesniom skautėm.

Per skautybę, aš geriau . susid
raugavau su gamta. Važiuojant į 
stovyklų kiekvienais metais dviem 
savaitėm, aš dabar galiu atskirti 
dtaugumų medžių r vabalų. Su 
užmerktom akim, aš turbūt galiu 
surasti menę ir dušus.

Skautybė mane sujungė su daug 
naujų draugių. Ypač stovykloje, 
sesės išmoksta kaip sunku tikrai yra

progų važiuoti į stovyklų ir gyventi 
gamtoje dviem savaitėm. Stovykloje 
aš išmokstu kaip išgyventi miške, be 
tėvų, elektricijos ir telefonų, tik su 
gamta ir uodais. Nes stovykloje 
kalbam tik lietuviškai, mes irgi 
geriau išmokstam lietuvių kalbų.

Skautavimas duoda man progų 
bendrauti su kitais lietuviais. Kas 
sekmadienį per sueigas, aš susitinku 
su draugais, kurie gyven kituose 
priemiesčiuose ir nematau kiekvienų 
dienų. Per stovyklas ir suvažiavi
mus, aš galiu susidraugauti su

Ilona Vaičiči|ulytė

Skautybė man duoda gerų jaus
mų, savo širdyje ir sieloje. Aš 
jaučiuos, kad aš darau kų nors ne 
tik sau, ir savo tuntui, bet daugiau
siai dėl lietuvybės išsilaikymo.

Nuo pat mažens, aš esu buvus 
skautė. Aš galiu prisiminti net mano 
pirmų sueigos aplankymų. Tuo 
laiku, skautybė buvo man daug 
svarbiau negu žaidžiant kieme 
Sekmadieniais. Ir, kai atėjo laikas 
ruoštis dėl pirmo įžodžio aš sten- 

sugyventi su žmonėmis. Per stovyk
las kaip Tautinę ir Jubiliejinę, 
žmonės turi progų susitikti su 
žmonėmis iš kitų kraštų ir rajonų. 
Aš pati susirašinėju su mergaitėmis, 
iš virš penkių valstybių, jau penkis 
metus. Kai sueinu su jomis, yra 
smagiausias jausmas! Peiį skautybę, 
susitinku ne tik su vaikais ir 
žmonėmis savo amžiaus, bet ir su 
vyresniaisiais. Iš jų pavyzdžių aš 
išmokstu kų aš negerai darau, arba 
kaip aš galiu atlikti darbų lengviau. 
Visi turi kantyrbės, ir pasiaukoja
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savo laiką dirbti su skautėmis kaip 
ai. Mano nuomone, trunka daug 
jėgos save pasiduoti kažkokiam, 
reikalui. Vis yra naujas reikalas, ir 
naujos problemos. Bet, vadovai 
kažkaip nenustoja vilties. Ir aš 
manau, kai jau gali pasiduoti savimi 
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ir padėti kitiem skautam, tai 'jau esi 
subrendęs ar subrendusi skautas- 
skautė.

Iš viso, skautybė mane išmokino 
būti geresniu žmogumi, bet dar 
svaribiau, man padėjo, tapti stiresp- 
niu lietuviu.

SKAUTYBĖS ATEITIS
Beatričė Stūronaitė

Skautybės ateitis priklauso nuo 
mūsų visų. Viskas keičiasi ir moder- 
nieja — nėra taip paprasta kaip 
anksčiau. Aš numatau, kad skautų 
organizacija praras savo patriotines 
idėjas ir pasidaryt daugiau bendra
vimo organizacija. O gal suameriko- 
nės daugiau ir pasidarys • grupė 
skirta jaunesniems vaikams kaip 
amerikonų „Boy ir Girl Scouts”.

Skautų įkūrėjas Baden Powell 
norėjo kad skautai žinotų įstatus ir 
įgyvendintų juos. Jis niekada nepra
rado pasitikėjimo ateitimi. Aš taip 
pat galvoju, kad daugumas stiprios 
valios skautų išlaikys tas idėjas, o 
silpnesnieji jas apleis. Organizacija 
pasiliks mažesnė, bet Stipri, su kai 
kuriomis pasikeitusiomis idėjomis.

Šiais laikais yra daug problemų 
su skautais ir vadovais, nes daugu
mas neturi laiko ar noro skautauti. 
Organizacinis darbas pasidaro su- 
mestinis ant greitųjų. Atrodo, kad 
nėra skirta užtektinai laiko pasi
ruošimui sueigoms, dėl tę pasidaro 
neįdomu ar nuobodu. Žmogus 
įsivelia į daugiau reikalų negu jis 
pajėgia juos atlikti ir skautams 
neduoda užtektinai laiko. Jei aš 
tapčiau vadove, aš stengčiaus visa 
širdimi atlikti tik šį darbą, o ne kitų 
darbų.

Aš manau, kad skautai turi 
susipažinti su tautos praeitimi. Jie 
taip pat turi būti įsigilinę į dabartinę 
tautos padėtį.

Mes turėtumėm sujungti visus 
tuntus į vieną ir dirbti bendrai 
kartu. Ves turėtumėm turėti demon
stracijas ir rašyti laiškus senatori
ams apie Lietuvos padėtį ir daryti 
naudingus gerus darbelius. Nepa
mirškim skautauti visa širdim.

Skautybė visad gyvuos!
Nepamirškim Lietuvos!
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1939 m. išleistame skautiškame 
kalendoriuje BUDĖK kiekvienai 
savaitei yra pateikta gerųjų 
darbelių pavyzdžiai. Daugumas 
jų tinka ir šiems laikams.
Kalendorių redagavo 
v.s. A. Saulaitis, sr.

Kaimynui parašiau prašymą. Išvariau gyvulį iš va
sarojaus lauko.

Pririšau pakelėje nulinkusį medelį. Sutvarkiau ser
gančios seimos butą.

Padėjau senam žmogui parašyti antrašą, pinigų per

laidą.
Palydėjau mažą vaiką per kelias gatves.

Vieną berniuką išmokiau plaukti. Užkėliau pravirus 
vartus.

Pravalėm griovį vandeniui prie kelio nubėgti.

Pagirdžiau ištroškusį gyvulį. Sutaisiau pargriuvusią 
tvorą.

Padėjau senam kaimynui dirbti jo laukus.

Nukirpau draugams plaukus, kad jiems nereikėtų 
mokėti kirpėjui.

Pagirdžiau gyvulį.
Sutaisiau dviratį.

Palaikiau tvarką per visuomenės šventę.
Dirbau už draugą, kuris stovyklavo.

Nurinkau popierius nuo šventoriaus.
Padėjau kaimynui lauko darbus dirbti.

Pakėliau ponios skrybėlę, kurią vėjas nunešė.
VIokiau draugą važiuoti dviračiu.

Žaidžiau su vaikais, jiems pasakų sekiau.

Anksčiau atsikėliau ir iškūrenau krosnį.

Nusiaviau sniegą nuo tako.

Nunešiau svetimą laišką į paštą.

Išplatinau — pardaviau dvi skautiškas knygas.

Lankau sergantį berniuką ir nunešu jam knygų 
skaityti.

Padariau rankdarbių labdaringai loterijai.

Paruošėm dovanų karo invalidams. Keliuose vargšų 
butuose sutvarkėm langus žiemai.

Dalyvavau labdaringoje rinkliavoje. Pavaduodami 
sargą supiaustėm mokyklos malkas.

Visa draugovė tvarkėm apleistus kapus. Nešiojom 
vargšams' labdarių duotą maistą ir drabužius.

Ruošiu dovanų prie Kalėdų eglutės, kurią skiltis duos 
neturtingai šeimai.

Papuošėm bažnyčią. Išmokiau neraštingą moterį 
pasirašyti.

Nebenaudojamas savo knygas atiduodu, kad išda
lintų neturtingiems mokiniams mokytis.

Surinkau kelias poras senų batų ir sulopiau juos 
vargšams.

Padedu dirbti mokiniui, kuris vakarais tarnauja 

raštinėje.

Suradau mergaitę, norinčią būti, skaute, ir parūpi
nau jai knygą SKAUTYBĖ MERGAITĖMS.

Ištepiau namų duris, kad negirgždėtų.

Kas rytą nešu pusryčius sergančiam bedarbiui.

Savo perskaitytą SKAUTŲ AIDĄ atiduodu berniu
kui, negalinčiam šio laikraščio užsisakyti.

Padėjau tvarkyti mūsų mokyklos kny'gyną.

Paruošiau vieną -berniuką į UI patyrimo laipsnį.

Padėjom mokyklos sargui tvarkyti klases. Tautos 

šventėje buvau tvarkdariu.

Padedu kaimyno vaikui ruoštis egzaminams mo
kykloje.

Visa skiltis sušlavėm mokyklos kieme nukritusius 
lapus.

Lankau sanitarijos kursus. Senelei supiaustėm 

malkas.

Kasdien einu ncturlingon šeimon vaikų mokyti.
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LIETUVIŲ KALBOS UGDYMO 
DĖSNIAI IR GAIRĖS

Uždavinys:
Pažymėti raide „D” tuos dalykus, kuriuos pats/pati 

darai.
Pažymėti raide „P” tuos dalykus, kuriuos matei ar 

patyrei.
Pažymėti raide „G” tuos, kuriuos gali/galėtume daryti 

parūpinti . . .
Prirašyti kitų dėsnių ar gairių, kurios veikia ar galėti 

veikti.

LIETUVIŲ NUOTAIKOS

1. Kai lietuviai esame draugiški, tarp mūsų malonu 
būti. Draugiškumas išreiškia svarbiausią ir aukščiausių 
tautinę vertybę — solidarumų.

2. Kai esame skautiški, lietuviškumas geriausia 
pasireiškia. Lietuvybės tikslas nepateisina prastos 
skautybės ar lietuvių daina nesuderinto pianino.

3. Dėmesys pačiai Lietuvai ir jos reikalams 
kiekvienam pasako, kad nesame vieni ir kad visko 
nesiekiame tik sau ir savo malonumui, o kitų tarnybai.

4. Geriausios pasekmės, kai rūpinamės atskiru 
žmogumi, kiekvienu lietuviu pagal jo/jos reikalavimus, 
būdų, sųlygas, o ne abstrakčiai „lietuvybe”. Lietuviai 
nėra priemonė lietuvybei atsiekti, bet lietuviškumas 
praturtina lietuvį.

5. Žmogui svarbu būti pripažintam ir priimtam, 
todėl stengiamės kiekvienų įtraukti į nuotraukų, 
žaidimų, užsiėmimų, apeigas, kad daug dalyvautų 

pats/i. Kas su lietuviais būna ir dalyvauja, pripranta 
lietuviu/lietuvaite būti.

6. Vadovių/ų malonus žodis vakare stovykloje, 
sueigos pabaigoje, asmeniniam pokalbyje atskleidžia 
lietuvių ir Lietuvos reikalus, rūpesčius, džiaugsmus.

LIETUVIŠKA APLINKA

7. Namie, būkle, stovykloj, šventėj ugdome lietuviš
kų „skonį” — papuošimais, dekoracijomis, iliustracijo
mis, rankdarbiais, meno kūriniais, valgiais . . .

8. Palyginame mūsų aplinkos gamtų, darbus, 
orų ... su Lietuvos sųlygomis, gyvenimu.

9. Lietuviški papročiai išreiškia lietuviškų pojūtį: 
naujus stovyklautojus priimti druska ir duona, juosta 
pažymėti gimtadienius . . .

10. Lietuvos vaizdai būkle, namie, pastogėje, 
užrašuose, leidinėliuose.

11. Lietuviški posakiai, išsireiškimai kasdienėje 
kalboje: „alkanas kaip vilkas”, „ačiū Dievui”, „pigiau 
grybų” . . .

12. Lietuviška vietovių, stovyklos dalių reikšmė, 
pavadinimai: „gabija” . . .

13. Pabrėžti lietuviškų daiktų, dalykų ar reiškinių 
reikšmę, pvz. rūta, ųžuolas. „Ar žinai, kodėl drebulės 
lapai net be vėjo dreba?”

14. Lietuviai dainuoja ne tik scenoje, bet dirbdami, 
užsiimdami, iškylaudamos.

15. Lietuviškų nuotaikų kuria ir lietuvių kultūros 
vertybes guriau perduoda lietuvių liaudies dainos negu 
dainos, išverstos iš vokiečių ar kitų kalbų.

16. Lietuviai skautai/ės visada pasižymėjo dėmesiu 
liet, liaudies instrumentams.
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LITUANISTINIAI UŽSIĖMIMAI

17. Su užsiėmimo veiksmu reikia žodžiu sakyti, ką 
darai, pvz. „Dabar virvės galą apsuku du kart apie 
stulpą ir . . „Kai maišai mėlyną su raudonu, išei
na

18. Lietuviški užrašai, parašai, iliustracijos, trumpi 
pranešimai lentoje.

19. Šūkių, dainų, patarlių, priežodžių, mįslių 
žodžius lengviau atsiminti.

20. Užsiėmimai gali vykti ne tik pagal šakas, bet 
pagal kalbos mokėjimo lygį, kad jau gerai kalbantys 
geriau išmoktų, o norintys daugiau išmokti — tobulėtų.

21. Skautiški užsiėmimai vyksta mažomis grupėmis, 
nes tada kiekvienas gali kuo geriau dalyvauti, išbandyti 
pats/pati, suprasti, klausti, pakartoti.

22. Apie vadovą/ę, darbo vietą ir kt. lietuviškų 
knygų, iliustracijų, užrašų, spaudos, iškarpų, kad 
kiekvienas matytų lituanistikos šaltinių.

23. Kai vadovas/ė susidomi atskiro berniuko/mer- 
gaitės/jaunuolio pomėgiais ar mokslo pomėgiais, gali 
parūpinti ar nurodyti lygiagretės liet, medžiagos.

24. Kai skautas/ė iš sueigos ar stovyklos parsineša 
lietuvišką piešinį, rankdarbį, užrašą, jo/jos kambaryje 
namie kuriama lietuviška aplinka.

25. Kai reikalaujama kokį uždavinį su tėvais ar 
seneliais atlikti, skautas/ė pajunta tėvų/senelių lietuviš
kumą ir vyresni turi progos perduoti, kas jie yra.

26. Kai į savo asmeniškus užrašus ar knygelę 
skautas/ė perrašo dainą, šūkį, perpiešia liaudies meno 
pavyzdį . . ., tada geriau įsisąmonina tai, ką mato.

27. Patyrimo laipsnių, specialybių, ypatingųjų 
ženklų programos yra pilnos puikių lituanistinių 
užsiėmimų, uždavinių, projektų.

KALBOS MOKĖJIMAS

28. Kuo kalba daugiau girdima, kalbama, rašom; 
tuo labiau žmogus tą kalbą išmoksta ir jos neužmiršta

29. Žmogus, išmokęs kalbą prieš 10 metų amžių, to. 
kalbos niekad neužmiršta.

30. Asmens vertybės iš esmės susidaro prieš tai, kai 
vaikas sueina 10 metų amžiaus.

31. IR mažas žmogus (vaikas) ir suaugęs gali iš 
karto kelias kalbas išmokti ir mokėti. Kūdikis vėliau 
pradeda kalbėti, kai iš karto 2 ar 3 išmoksta.

32. Kalba nėrą tik žodynas, žodžiai, o visa kultūra, 
kuri kalboje slypi. Užtai kartais sunku ką nors iš vienos 
kalbos į kitą pažodžiui išversti.

33. Kai naudojamas tas pats žodynas, žmogus gerai 
išmoksta. Lengviau išmokti, kai žodžiai ir išsireiškimai 
rišasi su matoma, jaučiama aplinka. Paprastai susikal
bėti reikia tik 400 žodžių — kiek vaikas kasdien 
vartoja.

34. Tyčiotis, barti ar juoktis nepadeda žmogui, kuris 
stengiasi, nei bausmės nepadeda, o yra mokymuisi 
kliūtis. Padrąsinti, pagirti labai naudinga.

35. Svarbesni žodžiai, išsireiškimai užrašomi, kai 
kalbama, aiškinama, vyksta užsiėmimas.

36. Jaunuolis žino, kad lietuvių kalba vyresniajam 
svarbi, kai vyresnysis/ioji lietuviškai pyksta, barasi, 
„keikiasi”, džiaugiasi, išreiškia nuostabą.

37. Kai žmogui sunku kalbą suprasti, kalbėtojas 
žiūri tiesiai į asmenį, kad matytų garso judesį (lūpų . . .) 
ir lėčiau kalba (arba bent aiškiau).

38. Kai kalbėtojas sako, kad „šis buterbrodas nėra 
čystas, nes hamė pasenusi”, klausytojas nelabai supran
ta, kokia kalba kalbėtojas kalba.

39. Žmogui lengviau išmokti kalbą, kai su juo ta 
kalba tas pats žmogus kalba, nes suriša kalbą su 
asmenimi: kalba yra asmeninis ir bendruomeninis ryšys.

40. Jaunas žmogus neužsigauna, jeigu į kreipinį kita 
kalba vadovas ar vadovė atsako lietuviškai ar jaunuolio 
sakinį lietuviškai pakartoja, pvz. „Tu manęs klausi, kur 
galima rasti kirvį?”

41. Mažas žodynėlis visiems padeda: kai einam 
sportuoti, sporto įrankių ar judėsiu; kai į zoologijos 
sodą, žvėrių vardai abiem kalbom.

42. Bet kuri kalba artimesnė, kai ji gyvenime 
naudinga. Kai jaunuolis kitam išverčia iš • lietuvių 
kalbos, paaiškina dainos žodžius, suranda medžiagos, 
atpasakoja ką nors — jaučiasi naudinga/s — arba 
perskaito, sutrumpina . . .

43. Žmogus išmoksta palaipsniui (kaip mūsų 
patyrimo laipsnių pažangumo tvarka). Vadovas/ė 
kasdien gali vis daugiau lietuviškų ir naujų žodžii; 
įpinti, pvz. pirmą stovyklos dieną „labas”, antrą „laba: 
vakaras”, trečią „kaip einasi?”

44. Kuo žmogaus ryšiai su bendruomene, s 
lietuviais platesni, tuo žmogus labiau prisiriša. Ger;
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lankyti lituanistinę mokyklą. Dar gerbiu dar skautauti, 
šokti tautinių šokių grupėj, turėti lietuvių draugų, būti 
pakviestam/ai . . .

45. Sociologai rado, kad tautinėse grupėse daugialy
piame krašte stipriausiai ar ilgiausiai išsilaiko asmenys, 
kurie yra kartu ir religingesni, tai yra, iš vis bendruome
niški, socialūs.

46. Vaikas ar kūdikis kalba išmoksta ne iš knygų ar 
pagal gramatikos taisykles, o kalbą girdėdamas/a ir 
bandydamas kartoti. Tokiu metodu remiasi Berlitz, 
Assimil ir visi kiti modernūs kalbų mokymosi būdai.

47. Kai suaugęs žmogus nuolat savo žinias papildo, 
nuolatos mokosi pats, jaunesnieji supranta, kad 
mokymasis ir kalbos mokėjimas yra viso gyvenimo 
kryptis..

GRUPĖS VYSTYMASIS: RYŠYS SU

— kai grupė pajunta, jog tikrai yra bent kiek laisva 
apie save spręsti, pradeda truputį nuo vadovo/ės 
atsitraukti

— kai visai paaiškėja, jog vadovė/as darbo neatliks, 
nariai pradeda stengtis vadovavimo uždavinius, vaid
menį vykdyti

— grupė pradeda savo veiklos tvarką, gaires ar 
struktūrą

— grupė išreiškia priešikumą vadovaujančiam/iai 
— „Jei darbo neatliksi, mes tau parodysim” arba „tada 
mums netrukdyk”

— vadovė/as turi sąmoningai priimti nustūmimo 
skausmą, jei tikrai nori, kad grupė taptų laisva ir 
bręstų, augtų

— grupė nėra laibai kūrybinga dėl įtampų ir 
priešiškumo

VADOVE AR VADOVU TREČIASIS LAIPSNIS — „Žiūrėkite, ką aš galiu!”

Jeigu grupės tikslas yra grupės nariams vystytis kaip 
atsakingais nariais — atsakingais už save ir už grupės 
elgesį — tada vadovui/vadovei visų pirma tenka aiškiai 
parodyti, kad ji/jis neneš narių atsakomybės, o padės 
nariams jų atsakomybę prisiimti ir nešti.

PIRMASIS LAIPSNIS — „Nenoriu iš saugių namų 
išeiti”

— kai grupei duodama laisvė pačiai spręsti, papras
tai nedraugiškai atsiliepia

— nariams labiau patinka patogi, saugi įprastinė 
tvarka, negu imtis atsakomybės patys už save ir už 
grupę ir išeiti į nesaugią padėtį

— nariai susimaišo, nes vadovė/ as neišpildo jų 
lūkesčių, ir nėra pasiruošę priimti vadavavimo iniciaty
vos iš kitų grupės narių

— nariai netiki, kad vadovas/ė tikrai leis būti 
atsakingiems už save ir grupę

ANTRASIS LAIPSNIS — „Dalykai netokie baisūs, 
kaip maniau”

— jei vadovas/ė priima grupės nepriklausomybės 
paskelbimą ir suteikia laisvę, grupė pasiekia naują 
laipsnį gyvenime ir brendime

— kartais pasitaiko perdėtų laisvumo apraiškų
— dažnai nekreipia dėmesio į vadovą/ę — ,jo/jos 

nereikia”
— „kokia mūsų grupė smagi!”, linksma, smagų, 

juokinga
— dažnai vengiama imtis rimtų uždavinių, kurie 

smagumą trukdytų

KETVIRTASIS LAIPSNIS — „Kas dabar darysis?”

— nebėra taip smagu, mažiau pasitenkinimo
— grupė pradeda rūpintis, kur toliau eis
— išreiškusi savo nepriklausomybę, grupė supranta, 

jog buvo nerealistiška ir ką nors prarado, ir pradeda 
savo laisvę rimtai priimti

— grupė pradeda suprasti, kad vadovė/ as turi 
sąlygų grupei padėti
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PENKTASIS LAIPSNIS — „E.T.: esu tvarkoj, esi 
tvarkoj”

— grupė tampa kūrybinga ir pajėgia teigiamai dirbti
— grupė vadovę/ą priima kaip asmenį, kuris nėra 

pavojingas ir kuris gan daug grupei ir jos nariams gali 
padėti

— grupės nariai priima, ką įvairūs jos nariai sugeba 
įnešti, prisidėti

— aiškiai ir atvirai susikalbama, išsiaiškinama
nariai tampa vieni kitiems priklausomi ir 

pradedadalintis vadovavimu ir bendrą vadovavimą 
vystyti.

Savo santykiuose subrendusi grupė gali atkristi 
atgal, jeigu pasikeičia daug narių, atsiranda didelė bėda 

ar susikirtimas. Subrendęs vadovas pritaiko savo 
vadovavimo štilių grupės subrendimo lygiui. Jei vadovė 
nesubrendusi, gali pradėti džiaugtis proga narius prie 
savęs pririšti. Tačiau grupė antrą ir trečią kartą vis 
greičiau per tuos laipsnius bręsta.

KLAUSIMAI VADOVUI/EI: Kur yra jūsų grupė? 
Koks vadovo elgesys sutampa su aprašymu? Kas padėjo 
ar trukdė grupei vystytis? Kaip pasireiškia įvairiose 
grupėse — mokykloje, šeimoje, skautuose? Kur pats esi 
vadovavime ar ryšyje su vadovu/e šeimoje, mokykloje, 
skautuose? Kaip supranti atsakomybę už save? Kaip 
jautiesi, kai tavimi pasitiki? nepasitiki? kai nenori 
atsakomybės? kai gali jos imtis?

(Pagal Kanados skautų leidinį 
„Helping Those Who Help Others”)

GAMTOS
PAŽINIMO 
ŽAIDIMAI

AUGALŲ RŪŠYS. Per nustaty
tą laiką skiltys, būreliai ar poros 
surenka kiek gali daugiau skirtingų 
lapų. Už kiekvieną atpažintą rūšį 
taškas.

AUGALŲ SĄRAŠAS. Pakabi
namas augalų rūšių sąrašėlis. Kiek
viena komanda stengiasi visų po 
pavyzdinį lapą surinkti. Taškas už 
tinkamai surastą — visi stengiasi 
surasti bent 7 iš 10 ar 8 iš 12 ir pn.

AUGALŲ JIEŠKYNĖS. Po du 
taškus už atneštą daiktą, jei vardas 
žinomas. Po vieną, jei tik daiktą 
atneša, bet nežino vardo. Jieškoti 
pagal sąrašą, pvz., mėlyną gėlę, 
medžio sėklą, peteliškę, krūmo 
vaisių ir kt.

VAISIAI IR SĖKLOS. Skiltys 
ar poros suranda įvairiausiu vaisių 
ir sėklų, stengdamos juc ■’ • ■ ^in
ti. Suskaičiavus taškus (v r;, už 
atnešimą, vieną už atpažinimą), 
pokalbis apie kaip skirtingai augalai 
dauginasi.

MENO KŪRINIAI. Pagal už
duotą temą (pvz. herbai, skydai, 
gamtos vaizdai) būreliai sudeda iš 
lapų, sėklų, šakelių paveikslą ir 

priklijuoja prie popieriaus.
GĖLININKYSTĖ. Kiekviena 

komanda iš šakelių ir lapų sudeda 
buketą. Teisėjai skiria taškus.

LAPŲ ŽAIDIMAS. Pirmoji 
dalis: 12 lapų, žaidėjai prideda iš 
anksto paruoštus užrašus, kad 
išmoktų medžių ar krūmų pavadini
mus. Antroji dalis: stebi visus lapus, 
tada lapai sumaišomi ir žaidėjai turi

linai: ■ V'iiiBitiBiiiiM'iiiiBiiiianiiiBiiiiiBiiiiHiiiiiBiiiiHiiiiiBiiiiaiiiiiaiiiiiaiinaiiiiiBiiiiHiiiiaiiiiiBiiiiiMDaiiiiiBnHHHiiiiH

SĄJUNGOS ŽINIOS

Lietuvių Skautų Sąjungos taryba 
1984 m. pabaigoje patvirtino 
nuolatines komisijas, kurios rūpin
sis įvairiais skautijos reikalais. Šios 
komisijos įvairiais būdais ir laikinai 
veikė anksčiau. Komisijų yra 
dešimt: skautavimo ir vadovų 
lavinimo, ideologijos, 
lietuviškumo, naujų narių, 
lietuviškai dar nemokančių, 
vyresniųjų jaunuolių skautijoje, 
spaudos, nuostatų, archyvo ir 
muziejų.

Sąjunga įsteigė LSS 50-ties metų 
skautavimo ženklą, kurį gali gauti 
sąjungos nariai, pusę šimto metų 
aktyviai dalyvavę skautiškame 
gyvenime. Metalinisženkliukasyra 
penkiakampis, kraštai paauksuoti. 
Visų trijų LSS šakų ženkliukai 
uždėti ant Lietuvos vėliavos 
trispalvio dugnelio.

juos sudėti, kaip jie buvo.
KAS ESU? Kiekvienas būreli, 

gauna užrašus su vardais: medžio, 
žvėries, paukščio, vabzdžio, akmens , 
ir -kito augalo (krūmo ar gėlės). 
Kitas būrelis turi atspėti, koks 
daikto pavadinimas, klausdami 
klausimus, pvz. „Ar turiu keturias 
kojas? Ar turiu sparnus?”.

Kun. Juozas Prunskis (Chicag 
je) įsteigė ir Sąjungai ’ patikę 
metinę premiją lietuvių skaučių 
skautų kūrybingumui skatinti. S 
junga skirs premijas iš palūkan 
kurias 5000 dol. suma Lietuv 
Fonde pelnys. Konkursai b 
rašinių religinėmis ar kiton 
charakterį ugdančiomis temomi

4
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PIRMIEJI ŽINGSNIAI

GFftA PADĖTIS

13

IŠMOKTI SLIDINĖTI GALIMA TIK SU INSTRUKTORIUMI. 

TAČIAU-ČIA KELI PAGRINDINIAI 
JUDESIAI IR DĖSNIAI:

PO5Ū.KIS 

IR 
SULĖTINTI

laipteliai 
ŠONU.

PILN!
ŽING5IAI į 
KALNĄ

apsisukti viETOjE

Posūkis

TAIP IŠMATUOTI 
|R PATIKRINTI

SLIDE’S

NELYGIOSE VIETOSE

sustoti
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LIETUVOS 
pAILININKAI

ANTANAS
ŽMUIDZINAVIČIUS (1878-1960)

Yra įvairių kolekcionierių, kurie 
renka įvairiausius dalykus. 
Dailininkas A. Žmuidzinavičius 
rinko Lietuvos gamtos grožį. Per 
savo netrumpą gyvenimą jis 
apkeliavo visą Lietuvą visur sur
asdamas kampelius, kurie drobėse 
sušvisdavo tokiu grožiu, kurį matė 
ir jautė visi, bet atvaizdavimui 
reikėjo dailininko teptuko. Žmuid- 
zinavičiaus teptuke buvo 
nepaprastai daug meilės Lietuvos 
gamtai. Be gamtos vaizdų jis yra 
piešęs ir visą eilę paveikslų, kurių 
bene garsiausias būtų REGĖJIMAS, 
kuriame jis pranašavo Lietuvos 
atgimimą penkerius metus prieš 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimą 1918 metais.
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DVIRAČIU ŽIEMĄ

Ar Tavo dviratis visą snieguotą 
žiemą atostog-auja rūsyje, aukšte ar 
garaže? Žinoma, ir žiemą galima 
savo dviračiu rūpintis — išvalyti, 
padažyti, pritaisyti šviesą atspin
dinčius žėručius, patikrinti 
padangas, patepti judamas dalis. 
Bet ar žiemą per sniegą ir ledą 
galima dviračiu važiuoti?

Žinoma, jeigu gyveni arti 
Šiaurės (ar Pietų) Ąšigalio, per 
kelias minutės dvitašio padanga 
sušaia i ieeą, o^pataikiūs j ledo 
gabalą ar akmenį, padanga subyra. 
Bet visiems kitiems net ir šaltą 

žiemą galima ir malonu ir naudinga 
dviračiu važiuoti. Gi žmonės žiemą 
kaip tik eina slidinėti, čiuožti, 
iškylauti ir stovyklauti.

Todėl dviratininko apranga 
panaši į bet kokio žiemos sporto. 
Tik ypatingai dėmesio reikia plikai 
odai — rankoms, kojoms, galvai, o 
kai labai šalta — veidui (nebent esi 
barzdotas).

Rankoms tinka labiausiai 
pirštinės be pirštų, nes tada pati 
ranka geriau save šildo. Jeigu 
pirštinės iš lauko odinės ar 
plastikinės, o vidus minkštai 
išklotas, dar geriau. Reikia dviejų 
porų kojinių ir batų, kurie nebijo 
vandens. Tik saugoti, kad kojoms 
nebūtų aunkšta bate, nes tada 
nebus orui vietos ir kojos pradės 

šalti. Ilgastkojines galima ant kelnių 
užtraukti — bus šilčiau ir kelnės 
nesivels į<’'iratį.

Vilnonė kepurė apsaugo galvą. 
Ant jos galima užsidėti 
dviratininko šalmą. Patariama 
nedėvėti švarko su galvai uždengti 
apykakle, nes gali būti sunku į 
šonus ar atgal atsisukti ir matyti 
automobilius. Kaklajuostė ar 
šalikas apsaugos kaklą ir veidą, bet 
nedėvėti ilgo šaliko, kuris galėtų 
įsivelti į ratus, išgąsdinti žmones ar 
duoti kur meškai įsikabinti.

Žiemą dviratininkai nenešioja 
sunkaus ir didelio apsiausto ar 
švarko. Kadangi dviračio mankšta 

žmogų šildo, geriau dėvėti kelis 
švarkelius ir megstinius. Kai sušyli, 
nusivelki švarką ar megstinį ir 
padedi į bagažinę. Kai sustoji 
dviračiu važiuoti ir leidiesi į ilgą 
pakalnę, užsivelki megstinį, kad

nesušaltum. Taip renkiasi spor
tininkai, medkirčiai, čiuožėjai.

Jeigu tik šalta be sniego, 
važiuoti kaip vasarą. Jeigu šlap
driba ar atšilęs sniegas, tinka ir už 
priekinio rato prikabinti apsaugos 
gumą ar kitos medžiagos gabalą, 
kad košė neaptaškytų dviračio ir 
dviratininko. Labiau tinka 
paprastas dviratis, nes dešimties 
bėgių dviračio krumpliaračiai gali 
lengviau rūdyti ar {kretančių 
dulkių ar smėlio būti nudėvėti. Po 
kelionės reikia viską išvalyti ir 
nusausinti, kad nerūdytų, tik 
stengiamės į vidines dalis purvo 
neįstumti. Apšalęs dviratis 
namuose varva, todėl jis 
nepaliekamas atšilti ant geriausio 
namų kilimo, o padedamas ant 
laikraščių ar plastikos.

Automobilių vairuotojai ir geri 
dviratininkai žino, kad slidžių vietų 
reikia vengti arba iš anksto sulėtinti 
greitį, kad ratai nepaslystų. 
Dviračio ir automobilio stabdžiai, 
tai yra, stabdomi ratai gali slysti. 
Valomų gatvių ar kelių sustumtas 
sniegas greitai sukietėja ir tampa 
ledu. Į tokią kaip akmenį kietą 
krūvą atsimušęs dviratis gali 
susilenkti ir savo dviratininką 
numesti.

Žiemą kai kurios gatvės tampa 
siauresnės, kai pakraščiuose 
sukrautas neištirpęs sniegas. Tada 
mažiau vietos automobiliams, 
dviračiams ir pėstiems judėti. Visi 
kelyje esantieji lėčiau iš savo takų 
ar takelių pasijudina, o ant 
slidesnio šaligatvio argatvėseinan- 
tis žmogus netaip greitai 
pasitrauks, dviratį pamatęs. Todėl 
žiemą ypatingai atsargiai dviračiu 
važiuojame.

Žiemą greičiau temsta! . Ar 
dviračio žibintas ir žėručiai gerai 
veikia? Ar žėručiai nuvalyti, kad 
purvas ar sušalusi košė neuždengtų 
spindesio? Ar žibinto baterija 
patikrinta?

Ilgesnei kelionei dviratininkė 
pasiima lengvų ir maistingų 
užkandžių. Čia jau galioja bendra 
žiemos iškylų ir stovyklų tvarka.

16

20



Jeigu šio puslapio viršus (kaip ir 
žemėlapių viršus) yra Šiaurė, kaip 
vadinami visi mazgai ir kilpos ir 
kam jie naudojami? Pasaulio šalių 
kryptys sutrumpintai yra: Š — 
šiaurė, ŠR — šiaurės rytai, PV — 
pietvakariai ir t.t.

•pjĮnnjtnu ft)nq ernip’3 
pe^Į ‘oiSp sapnd oj nunq 

nqe sotinu ‘ndjpĮ oidiĮBUĮmĮ 
— Ag ‘puidtunjjns įsajįa lausaSp 
nd[t>[ otuĮuidumjjns — ą ‘snSzntu 
fiuatuaid — ąj ‘į’Sznui tiuamaid 
fejuIinqojBd Į snsnund ‘įso^įbį 
įbjjiaj įbubį jį BjsĄsau sbSzbui 
oiosjbaj SBjuijnqojBd — j ‘sbSzbuj 
sismsBjdnd snqnSiAp — -yj ‘b[o 
-J5ĮUBĮS3U ijn^Į ‘nd[Į>[ ounl'aqpS — -y 
‘Įisuns lUSAJĮA UJOIAP SĮSBJ5ĮĮJ — >Jg 
‘luatnAJiA luoĮzpijs jb uisajia oizpXp 
opouaiAau tuaiAp Įjsuns sbSzbiu 
hfąpm? — g IVWA^ VS±V

B. Brazdžionis

NEMIRTINGOJI

Nemirtingoji, tu esi visos 
Mano kelionės vedanti žvaigždė, 
Pilna pavasario gyvybės ir šviesos 
Skrendi pirma, nei krykščianti kregždė

Kad eičiau aš pro juodas bedugnes' 
Ir nenupulčiau, galvai apsisukus, 
Kad eičiau ten, kur lauki tu manęs 
Kai kalnus sups nepermatomas, rūkas.

Ir aš seku tave visu keliu
Tenai, baltais sparnais mane kur moji, — 
Ir su tavim lengvai aš mirt galiu 
Ir amžiais gyvas būt, Nemirtingoji!
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PARINKIME
ATSAKYMĄ!

a)Lietuvos sostinė yra 
Kaunas, c) Šiauliai, d)'

kūčias nevalgoma a) 
mėsos, c) silkių, d)

1.
Vilnius, b) 
Biržai.

2. Per 
grybų, b) 
sližikų.

3. Skautas tiesus ir laikosi savo 
žodžio yra a) pirmasis įstatas, b) 
antrasis įstatas, c) skautų šūkis, d) 
pirmasis skauto įsakymas.

4. Stumbrai daugiausia minta a) 
medžių žieve, b) žole, c) javais, d) 
mėsa.

5. Vieversėlis yra a) vabalas, b) 
muzikos instrumentas, c) paukštis, 
d) velykinis valgis.

6. Švilpesys------------ — (dau
trumpų) reiškia a) išsiskirstyti, b) 
pavojus, c) visi namo, d) gaisras, e) 
nė vienas iš šių.

7. Iš šių Lietuvoje randama 
daugiausia a) anglių, 6) molio, c) 
akmens, d) geležies rūdos.

8. Kovo mėn. 4 d. yra a) Baden- 
Powellio gimimo diena, b) šv. 
Jurgio šventė, c) šv. Kazimiero 
šventė, d) Nepriklausomybės 
diena Anglijoje.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦HI

9. Piliakalniai yra a) ežerų salos,
b) supiltos krantinės, c) 
bažnyčioms supilti kalnai, d) 
kalnai, naudoti gintis nuo priešų.

10. Gediminas buvo a) antrasis 
Lietuvos prezidentas, b) Lietuvos 
karalius, c) Lietuvos didysis 
kunigaikštis, d) Mindaugo sūnus.

11. „Vyrai, vyrai, vyrai, visi iš 
vieno, iš vieno, iš vieno” sako, 
pagal liaudies pamėgdžiojimą a) 
gandras, b) vieversėlis, c) varlė, d) 
žvirblis, e) kurmis, f) kiaulė.

12. Volungė negeria vandens iš 
upelių, pagal liaudies pasaką, nes
a) tingėjo eiti vandentiekių kasti,
b) norėjo skraidyti po dangų, c) 
tingėjo upelių ir upių kasta, d) 
vanduo neskanus.

13. „Eglė, žalčių karalienė” yra 
a) parašyta Pauliaus Jurkaus, b) 
žinoma švedų pasaka apie vikingų 
laivą, c) lietuvių liaudies pasaka, d) 
eilėraštis.

14. Paprastai palapinėje šilčiau, 
jeigu guolis taip paklotas: a) 
daugiau antklodžių ant viršaus, b) 
daugiausia antklodžių po apačia,
c) palapinės įėjimas uždarytas, d) 
nėra vėjo.

15. Per Jonines a) deginami 
miškai, b) renkamos aukos, c) 
deginami laužai,, d) einama 

pasivaikščioti pagal upes ir 
dainuojama.

16. Kaunas yra apie tiek mylių 
nuo jūros a) 115, b) 27.536, c) 175,
d) 335.

17. Mįslės „mėsinė stirta, 
geležim pasprita” atsakymas yra a) 
asilėnas, b) karvė be uodegos, c) 
skeltanagis, d) arklys.

18. Pagal liaudies minklę „Kas 
nesupūva po žeme?”: a) karvės 
nagai, b) žmogaus kepurė, c) 
vardas, d) geležies gabalas, e) tas 
pats kaip a).

19. Lietuvos tautinė vėliava yra 
a) raudona su baltu vyčiu ir trimis 
kryžiais, b) raudona, žalia ir 
geltona, c) geltona, žalia ir 
raudona.

20. Šių uždavinių atsakymus 
galima rasti a) tuojaus po 
uždavinių, b) kiekvieno piniginė
je, c) dešimtame tome, d) galvoje.

•p eqjB 
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KAIP VAIKAI 
UŽSIDIRBA PINIGŲ

Laikraščių piešiniuose ir 
nuotraukose dažnai matome 
limonadą parduodančius vaikus. Po 
penkis centus už stiklinę reikia daug 
valandų išstovėti. Daug vaikų ir 
jaunimo nešioja laikraščius. Yra ir 
kitų būdų užsidirbti pinigų ir juos 
geram tikslui panaudoti:

Lauke: plauti automobilius; sur
inkti šiukšles, skardines, butelius; 
išdažyti namų skaičius prie šaligatvio 
(ten, kur taip daroma); nukasti 
sniegą; pjauti žolę; pasirūpinti daržu, 
gėlynu; pardavinėti sėklas ir daigus.

Žmonių namuose: valyti 

baseinus; pavežti vyresnio amžiaus 
žmones į parduotuves ar pas 
gydytoją; nupirkti, ką reikia ar kitus 
uždavinius atlikti; prižiūrėti senelį, 
ligonį, mažus vaikus; pasirūpinti 
žmonių katėm, šuniukais, paukščiais 
ar kitais gyvulėliais; prižiūrėti 
žmonių naminius augalus; dažyti ir 
padažyti; valyti langus.

Kitaip ir kitur rašyti kpmpiuterių 
programas; pamokyti kitus vaikus ar 
jaunuolius mokyklos dalykų, padėti 
su pamokomis ar pasivyti; gražiai 
įvynioti dovanų dėželes; gaminti 
rankdarbius, darbelius; gaminti ir 
parduoti šunims ir katėms apykakles 
su savininko adresu; sviestainius 
tepti ir pardavinėti; vokų adresus 
užrašinėti; perrašyti mašinėle raštus 
ar parūpinti kopijas.
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ŽIEMA
AFRIKA

Žiemos metu aš mėgstu su '/ 
rogėm žaisti. Aš mėgstu žaisti su ll. 
sniegu lauke. Kartais, aš statau « 
sniego senį ir metu sniego S 
kamuolius. Aš šį metą laukiu (I 
išmokti slidinėti per skautų iškylą. ,1 
Man patinka žiema, nes per 'i 
žiemą yra Kalėdos.

Vida Kazlauskaitė (11 m.) 
Šatrijos draugovė

Ifflf Afrikoj yra daug kenčiančiu i
» zmontų Mes gaiim iSsiųsti S J i!’ r Padėti jiems. ĮMes galim melstis už juos ir Iii Ii 

raSr,ukad,kiu mek,vs‘ & j®7 suorggnkuotl įįK
^Žkun.oi t/em
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DIDŽIOJI seimą

Svečiai Ramiojo Vandenyno 
metinės šventės sueigoje: v.s. P. 
Pakalniškis, s. J. Pažėra, s. A. ir v.s. 
V. Pažiūrai, v.s. V. Varnas, v.s. S.

Miknaitis, v.s.tn. S. Gedgaudienė ir 
v.s. N. Mockuvienė.

Foto V. Biaipšys

Vasario 16 Gimnazijos 
"Aušros“ tuntininkė 
s.fil. Meilė Mickienė 
su tunto globėja 
E. Lucienė

L.S.S. Europos rajono ,,Šv. 
Kazimiero’1 vardo tradicinė 
.\autų,-čių vasaros stovykla 
Lietuvių Sodyboje. Prie laužo: iš 

kairės į dešinę — V. O'Brien, s. E. 
Šova, J. Levinskas (Budėkime ad
ministratorius) ir ps. dr. R. Valteris.

Foto R. A. Philpott 

A.a. Skautininkų Leono ir Marytės 
Kalinauskų antkapis ir kryžius šv. 
Jono kapinėse — „Anapilyje". 
Nuotr. V. Bacevičiaus.
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Pilėnų tunto prityrę skautai spalio 
mėnesį mokėsi kaip atgaivinti 
širdies smūgio ištiktą žmogų (CPR). 
Per tris sueigas skautai išmoko ką 
reikia tokiu atveju daryti. Kursą 
pravedė Danutė Belzinskienė. 
Pirmą savaitę skautai daug sužinojo 
apie širdies priepuolį ir 
užspringimą. Antrą savaitę bandė 
savo žinias ant manekenų — 
suaugusio žmogaus ‘ ir kūdikio. 
Trečią savaitę pakartojo ką išmoko 
ir buvo egzaminai. Tie kurie išlaikė 
egzaminus, gavo liudijimą iš 
American Heart Association, kuris 
galios du metus. (Paulius Tallat- 
Kelpša).

Nuotr. V. Bacevičiaus

Pilėnų tunto skautai gamina į airius 
modelius, kad išmoktų geriau 
mazgus rišti. Deš. tuntininkas S. R. 
Belzinskas.

Žiemą Pilėnų tunto skautai gamina 
ir modelius — vasara praktiškai 
stovykloje. Iš k. Minkūnas, 
Stungys, Biliūnas.

J. Taraška mokinasi kaip atgaivinti 
vaiką su užspringusiu maistu: stebi 
instrukotrė ps. D. Belzinskienė.

Clevelando Pilėnų tunto skautas L. 
Biliūnas eina kursą kaip atgaivinti

širdies atakai ištikus. Stebi
Raudonojo Kryžiaus instruktorė.
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pasikeitėme dovanomis, buvome 
labai patenkintos ir skautiškai 
padėkojome viena kitai.

Taip ir pasibaigė skaučių 
kalėdinė sueiga. Visos labai 
smagiai praleidome laiką, ir dėko
jame Ramonai Steponavičiūtei už 
patalpas!

Asta Kazlauskaitė (13 m.) 
Šatrijos draugovė

SKAUTĖS BALIAVOJA

Sekmadienj, gruodžio 16 
dieną, Šatrijos ir Neringos 
draugovės susitiko ir 
pasilinksmino! Mes susirinkome 
pas draugininkę Ramoną 
Steponavičiūtę ir kalėdiškai 
praleidome laiką.

Pirma, žaidėme (visoms 
pažįstamą žaidimą) „Muzikinės 
kėdės”. Gerai kad Ramonos name 
niekas nesudužo, nes mes bėgio
jome kaip laukiniai gyvuliai! (Aš 
laimėjau ir buvau apdovanota 
saldainiu.)

Tada buvo rungtynės, kuriose 
visos labai stengėmės padėti savo 
komandai laimęti. Reikėjo ap

sirengti visokiais keistais rūbais, 
apibėgti aplink kambarį, vėl 
nusirengti ir duoti sekančiai sesei 
rūbus! Kai baigėsi rungtynės, mes 
buvome labai uždususios ir 
sušilusios!

Po to truputį nusiraminome. 
Susikaupusios, iškirpome ir sul- 
ipdėme labai gražias kalėdines 
atvirutes, kuriose visos skautės 
pasirašė. Atvirutes išsiuntėm 
kitoms draugovėms ir vadovėms.

O, tada valgėme. Buvo pizza, 
„punch”, minkšti gėrimai, 
sausainiai, ir įvairūs saldainiai! 
Baigusios valgyti, mes žaidėm 
kortų žaidimą, „killer”.

Mes buvome atsivežusios 
„grab bag” dovanas. Kaip

PADĖKA

LSS Tarybos Pirmijai ir 
Lietuviškosios Skautybės Fondo 
Valdybai už paskirtus $500 Anglijos 
lietuvių skautų ir skaučių veikimui 
paremti, išreiškiu nuoširdžiausią 
skautišką ačiū.

s. S. B. Vaitkevičius
LSS Europos 

rajono vadas
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rti, ufiž*Ą£MM0j4j»
Žodžiai ir piešiniai

— A. Jakšto.

Skautukas skiltininkui: — Aš 
negaliu suprasti, kodėl aš sueigoje 
turiu viską žinoti, jeigu turiu savo 
kompiuterį, kuris gali už mane 
atsakyti? . . .

Gerų norų vadovas: Broli tun- 
tininke, ar negalėtumėte mane 
pristatyti pakėlimui į 
skautininkus? ...

Tuntininkas: — O kodėl tu nori 
būti skautininku?

Vadovas: — Mat, kai pakelia į 
skautininkus gali nieko 
nebeveikti! ...

90.7 41? 41
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