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LAISVĖS VARPAS
— VARPŲ KARALIUS

Kas gyveno arba lankėsi 
Kaune be abejo mielai, nors 
ir labai graudulingai, prisi
mena matęs ir girdėjęs 
Laisvės Varpą Karo muzie
jaus bokšte. Juo buvo skam
binama per dideles iškilmes, 
ii- Vasario 16 d. Žmonės pa
sipildavo į aikštes ir gatves 
apie muziejų, kad išgirstų 
varpo galingą balsą. Būtų 
buvę sunku Kaune rasti są
moningą lietuvį namuose tą 
.valandą.

Kokia Laisvės Varpo isto
rija? Lietuvai pasiskelbus 
nepriklausomai 1918. II. 18, 
visi geri lietuviai pasaulyje 
džiūgavo. Savo- dvasios pa
kėlimui ir geriems linkėji
mams išreikšti 1919. VI. 8- 
11 d.d. Čikagoje įvykęs A- 
merikos lietuvių seimas pri
ėmė adv. Jono Bagdžiūno- 
Borden sumanymą padova
noti Lietuvai Laisvės Var
pą, nuliedintą pagal Ameri
kos Laisvės Varpą Filadel
fijoje.

Kaip šis varpas skelbė a- 
merikiečiams 1776. VII. 4 d. 
nepriklausomybės džiugią 
žinią, taip ir Lietuvos Lais
vės Varpas turėjo per am
žius skelbti jos žmonėms 
laisvė? giesmę.

Pinigai varpui Filadelfi
joje nuliedinti buvo renka
mi visoje Amerikoje, ir jų 
buvo surinkta . daugiau, 
kaip reikėjo: apie 8,500 do
lerių dar teko lietuvių tai
kos delegacijai Paryžiuje.

Laisvės varpas prieš kelionę į Lietuvą. Garbės sargyboje stovi 
Amerikos lietuviu, karių organizacijų nariai su Lietuvos ir U.S.A, 
vėliavomis.

Varpas svėrė 1200 svarų 
ir buvo atgabentas į Lietu
vą 1922. I. 12 d.’ Tuo metu 
negalint jo įkelti į Gedimi
no pilies bokštą Vilniuje, jis 

,buvo įkeltas į Karo muzie
jaus bokštą Kaune. Tuo me
tu muziejus tebuvo medinis 
ir bokštas srovėjo atskirai,

1922. II. 16 d. varpu pirmą 
kartą per Nepriklausomy
bės iškilmes skambino auš
rininkas inž. P. Vileišis ir 

vienas laisvės kovų invali
das Antanas Sereika.

Varpo viename šone bu
vo reljefinė Vytis ir įrašas: 
Lietuvių Seimas Amerikoje 
Lietuvai, Chicagoje 1919 m. 
birželio 8-11 d., be to B. K. 
Balučio paruoštas įrašas: 
“O, skambink per amžius 
vaikams Lietuvos, kad lais
vės nevertas, kas negina 
jos”.

Ar neteisinga, kad pavadi
nome Laisvės Varpą varpų 
karaliumi?
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JUBILIEJINE MALDA

1987 metais visi lietuviai švęs 
krikščionybės Lietuvoje jubiliejų, 
atnaujindami savo pačių krikšto 
įsipareigojimus ir minėdami 
krikščioniško tikėjimo kelionę į 
lietuvių tautą trimis laikotarpiais — 
Mindaugo 1251 m., aukštaičių — 
1387 m. ir žemaičių — 1413 m.

Žinoma, krikščionių Lietuvoje 
buvo dar prieš Mindaugą, ir 
krikščionybė Lietuvoje pergyveno 
visokius laikus, lengvus ir sunkius. 
Kai Lietuva šventė 550 metų 
krikščionybės, ji dar buvo laisva 
moderni respublika. Dabar, 
švenčiant 600 metų, lietuviai 
krikščionys Lietuvoje ir kitur sovietų 
valdžioje išgyvena sąlygas, labai 
panašias į pirmųjų krikščionių 
Romos imperijoje.

Jau nuo dabar visame pasaulyje 
yra paskelbta ,Jubiliejinė malda”, 
kurią parapijos, šeimos ir 
organizacijų būreliai kalba arba

VIEŠPATIE DIEVE, 
Tautų Kūrėjau ir žmonijos Tėve! 
Tu per vienatinį savo Sūnų 
vaduoji kiekvieną žmogų 
iš nuodėmės vergijos 
ir teiki dieviškąją įsūnystę. 
Nuoširdžiai dėkojame, 
kad pirmąjį mūsų tautos 
karalių Mindaugą 
paženklinai savo Sūnaus 
išganinguoju Krikštu; 
o prieš šešis šimtmečius 
visą tautą pakvietei 
į Jėzaus Kristaus Bažnyčią.

žmonės paskirai prisimena. Lietuvos 
vyskupai paskyrė trejus metus 
šventei ruoštis: 1985 m. buvo „Ger
osios Naujienos metai”, 1986 m. yra 
„Sąmoningo tikėjimo metai”, o 
jubiliejiniai 1987 m. pavadinti 
„Gyvos krikščioniškos dvasios 
metai”.

Parapijos ir lietuvių mažesnės 
bendruomenės jau pradėjo ruošti 
įvairias ypatingas programas 
suaugusiems bei jaunimui. Panašiai 
darys ir visos organizacijos vasaros 
stovyklose, susirinkimuose, sueigose, 
šventėse.

Kai buvome pakrikštyti, buvome 
labai jauni ir gal neatsimename tos 
dienos. Dabar kaip tikinti tauta 
norime tą ^krikščionišką įžodį at
naujinti.

KRIKŠČIONYBĖS LIETUVOJE 
600 METŲ SUKAKTIS

Šūkis:

Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė 

ŠVENČIAUSIOJI MERGELE MARIJA, 
Dievo Motina!
Padėki tinkamai įvertinti 
mums ir mūsų tautai 
suteiktą didžią tavo Sūnaus Dovaną. 
Jo prisikėlimo viltis 
nuolat teskatina mus 
krikščioniškai gyventi ir darbuotis 
savo bei tautos dieviškam sužydėjimu:.

ŠVENTASIS KAZIMIERAI, Lietuvos globėjau! 
Saugok Krikšto malonę mūsų jaunime: 
Lietuvoje jam skirta stoti 
j persekiojamų krikščionių eilęs, 
o išeivijoje — budėti dažnai 
nepastebimo priešo akivaizdoje.

KRISTAU, mūsų Broli ir tautos Rūpintojėli! 
Tau pavedame save, savuosius 
ir Tėvynę Lietuvą.
Tegu Tavo atsiųsta Šventoji Dvasia 
gaivina, stiprina ir veda mūsų tautą 
į pergalę ir j amžinojo gyvenimo pilnatvę.

Amen

IIIIIIHItHllilllllllKllllilllX" KRIKŠTAS
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SKAUTU
MALDOS

Surinktos iš 1985 m. vasaros stovyklų^

Mielas Dieve, padėk man būti geru, tvarkingu ir švariu 
skautu. Padėk man būti pasiruošusiam padėti draugui, 
kai jis būtų bėdoje. Padėk man būti pasiruošusiam 
Tėvynę ginti nuo priešų. Ir padėk man ir visiems 
skautams būti pasiruošusiems tave garbinti. Amen.

Dieve, prašau padėti man būti geresniu skautu. Duok 
man stiprybės per visą dieną nesipešti su draugais, duok 
sveikatos ir gerus vadovus. Amen.

Ačiū tau Visagali Dieve, už viską, ką tu mums duodi. 
Ačiū už progą stovyklauti su draugais ir už progą išlaikyti 
lietuvybę. Prašau padėti mums prisiminti, kad mes 
esameskautės ir kad visada skautiškai elgumės. Amen.

Dieve... prašau padėk man būti geresniu skautu. Padėk 
man stengtis padėti kitiems... Padėk man būti sveiku per 
visą stovyklą ir padėk man padėti kitiems, kad jie būtų 
sveiki. z3*

Mielas Dieve, norėčiau padėkoti tau, kad mes visos čia 
stovykloje galim susirinkti kaip didelė skautiška šeima. 
Dažnai nepagalvojam, kad tu esi mums toks geras, todėl ; 
aš noriu dabar širdingai padėkoti. Ačiū tau už viską ir, 
kad mes visą laiką galėtume draugauti taip gerai, kaip 
dabar. Dėkojame tau. z—, «___
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SKAUTAS TIESUS IR 
LAIKOSI SAVO ŽODŽIO

Vienas iš gražiausių dalykų, kurį 
galima pasakyti apie skautę, yra, 
kad juo galima pasitikėti. Tai 
reiškia, kad jis sąžiningai atlieka 
pavestą arba pažadėtą darbą, 
neišsisukinėja, kalba tiesiai — nėra 
dviveidis, — nemeluoja ir moka 
laikyti jam patikėtą paslaptį.

Pirmasis įstatas yra tartum visų 
kitų įstatų pagrindas. Jei skautas jo 
nesilaiko, viskas susvyruoja. Jo 
sąžiningumas visuose reikaluose 
abejotinas. Jis neturi tikros savigar
bos:

Jis ateina į sueigą nepadaręs, ką 
žadėjo atlikti, arba visai neateina, 
net nepranešęs apie tai.

— Negalėjau, — yra jo 
vienintelis išdidus pasiaiškinimas 

po laiko, tartum valstybinė paslap
tis jį varžytų net atsiprašyti.

Jis pi-giai išsisukinėja, slapstosi 
nuo darbų, tingi.
- — Sirgau; buvau kitur užimtas; 
negalėjo manęs atvežti, — jo įprasti 
žodžiai. O tuo tarpu iš jcržvilgsnio 
irę susitraukusios laikysenos visai 
aišku, kad jis vengia pajudinti 
pirštą, raitosi išsisukinėdamas kaip 
ungurys.

Jis nebrangina savo žodžio: 
vienam sako vieną, kitam kitą, o 
jiems už akių trečią. Pameluoti jam 
tik sportas:

— Ar svarbu? — sako jis su 
gudria šypsena. — Kas jam rūpi? Ir 
kas jis man?

Pats būdamas nepatikimas, jis 
niekuo kitu nepasitiki ir visus įtaria 
meluojant, apgaudinėjant.

— Ne ką ir Vytas nuveikia, tik 
giriasi. Būtų tikras asilas klausyti 
draugininko ir vargti. Žinau aš 
tokius! — ramina save patentuotas 
tinginys, chroniškas sukčius.

Taip ir brenda po klampynes 
vargšas žmogelis ir neišbrenda, 
labiau aplimpdamas nenuošir- 

ĮSIRAŠANT

Algis rašosi j skautus, 
žada smarkiai iškylauti, 
sueigas visas lankys, 
nes jis vyras ne žioplys!

Ir darbelį skauto gerą 
jis daryt kasdieną žada, 
įstatus visus išmoks, 
ką jam reiškia — gabus toks! . . .

Riš jis mazgą, riš jis kilpą 
ir signalus cįuos su švilpa, 
pirštą tvarstyt taip mokės, 
daktarai net pavydės! . . .

„Brangindamas savo garbę . ., 
Įžodį duos prieš trispalvę;
nuo tada jau skautas bus, 
taurus Lietuvos sūnūs!

v.s. Bronius Žalys

7

durnu, tingėjimu, melu.
Prieš jį atsistoja skautas, kuris 

laikosi pirmojo įstato, tiesaus 
žvilgsnio ir tiesios kalbos vyrukas. 
Jam tikrai rūpi būti skautišku.

Kartais ir jam sunku save 
nugalėti, bet jis stengiasi. Stengiasi 
būti punktualus, padėti kitiems, 
prisidėti prie bendro pasisekimo. 
Stengiasi įgyti draugų ir viršininkų 
pasitikėjimą, laikydamas duotą 
žodį, neišplepėdamas, kas 
patikėta, neapgaudinėdamas per 
egzaminus.

Jan nereikia slapstytis, ir visi 
mielai j jį kreipiasi.

— Kam, broliai, pavėsime šį 
darbą? — klausia draugininkas 
vieną dieną. — Reikia žmogaus, 
kuriuo galima pasitikėti.

Visi šaukia vieną vardą.
Ar tai atlyginimas už 

sąžiningumą — naujas darbas? 
Taip, tai didelis atlyginimas, nes 
b-uvo pasakyta, kad juo galima 
pasitikėti. Tai gražiausias dalykas, 
kurį galima pasakyti ne tik apie 
skautą, bet ir bendrai apie kiek
vieną kitą žmogų.

7
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ĮVAIRIU KRAŠTU 
ŽENKLAI

SKAUTŲ

Argentine Armenian Australia Austria Belgium (I) Belgium (2) Belgium (3)

Brazi| Burma Canada Ceylon Chile Colombia Costa Rica Cuba

Denmark (I) Denmark (2) Dominican Ecuador Egypt El Salvador Finland France (I)

Israel Italy (I) Italy (2) Japan Korea Lebanon Liechtenstein Luxembourg (I)
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Luxembourg (2) Mexico Netherlands (2) Pakistan

Panama Peru Philippines Portugal (I)

Syria Taiwan Thailand Turkey United States of 
America

INDONEZIJOS skautija 
sukvietė dalyvių iš 20 kitų šalių 
Jaunimo metų proga pasitarti apie 
žmonių visuomenės vystymo pro
jektus trečiajame pasaulyje. Kur
suose mokėsi sutvarkyti išmatas ir 
šiukšles, gražinti gamtų, rūpintis 
mažais vaikais. Kiti padėjo kaimuose 
auginti ryžius bei daržoves, prižiūrėti 
bites ir žuvų peryklas, kitur sodino 
medžius, statė jaunimo centrą ir 
pravedė vandentiekius. Grįžę iš 
uždavinių savo patirtį aptarė ir 
apsvarstė.

EILEEN WADE, nuo 1914 iki 
1941 m. buvusi asmeninė lordo 
Baden-Powellio sekretorė, mirė 
pereitų metų liepos 24 d., sulaukusi 
93 m. amžiaus. Per Antrąjį pasaulinį 
karą ji vadovavo tarptautiniam 
skautų biurui, vėliau buvo Skaučių 
šefės lady Baden-Powell sekretorė iki 
1975 m. Ji pati daug rašė apie 
skautybę ir paruošė dvi mėgstamas 
knygas apie abu Baden-Powellius.

HONG KONGO skautų vienas 
tuntas surengė stovyklą vyresnio 
amžiaus žmonėms. Visi 97 dalyviai 
buvo virš 60 m. amžiaus ir užsiėmė 
skautiška programa kartu su 
jaunaisiais stovyklautojais. Senelių 
pastaba: „Šie užsiėmimai tikrai 
mano anūkams patiktų!”

^^y ^^y ^^y

SKAUTŲ VYČIŲ pasaulinė 
stovykla (International Moot) įvyks 
Kanadoje rugpjūčio 24-30 netoli 
Vancouverio, kur kaip tik vyksta 
pasaulinė paroda.

'Tffy *7Tv*

„PASNINKO PIETUS” suruošė 
Hong Kongo skautai, sumokėję 
penkis svarus už pietus, bet gavę 
valgyti tik duonos riekę ir stiklinę 
vaisių sulčių, kad suprastų apie 
alkstančius. Pelnas nusiųstas į 13 
stočių, kurios maitina vaikučius Šri 
Lankoje.

KAI LIETUS VISAI tautinę 
stovyklą Airijoje nuskandino, 
skautai sugalvojo naujus užsiėmimus 
— slidinėti dumble, į taikinį mesti 
molio gniužulus. 10.000 skautų dah 
sugalvojo daugiau pramogų, vienam 
vilkiukui telkdami lėšų, kad galėtų 
apmokėti kaulo smegenų operaciją.

NAUJOSIOS ZELANDIJOS 
vyčių suvažiavime (Moot) dalyvavo 
virš 300. Be visokių užsiėmimų, jie 
išvyko į ekskursijas ir atliko tarnybos 
projektus.

jjUį.

GUATEMALOS skautai ir 
skautės, k^ip ir daugelis kitų sąjungų, 
1985 m. surengė jaunimo forumą.

SKAUTAVIMO IR ŠEIMOS 
kursus atstovams iš 20-ties kraštų 
pravedė Tailandijos skautų sąjunga.

9
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LIETUVOS
Kajetonas Šklėrius
1876 - 1932

dailininkai

Vandeniniais dažais piešti vaikai bando pradžios 
mokykloje, nes tai patogiai prieinama. Tačiau tikra 
vandeninių dažų, arba kaip esame įpratę vadinti: 
akvarelė, technika yra labai sunki. Kajetonas Šklėrius 
ruošėsi skulptoriaus profesijai, bet pamėgo akvarelę. 
Šioje meno technikoje atrodo niekas iš lietuvių dar 
nėra jo pralenkęs. Portretuose, peisažuose jis 
sugebėjo perduoti tikrą nuotaiką nepažeisdamas 
akvarelinės technikos reikalavimų. Akvarelė nėra 
dėkinga, nes plačioji visuomenė’daugiau įvertina 
drobes, marmurą, medį, bet ne popierių ir 
vandeninius dažus, tačiau ir čia reikia labai didelio 
įgudimo.

10,
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Be paukštyčių būt bežiedžiai medžiai mūsų sodo, 
O namų langai nebylūs neregiai.
Tik paikštyčių čiulbesys pasako ir sparneliai rodo, 
Kur nuo ryto iki vakaro negęsta židiniai.

J. Augustaitytė-Vaičiūnienė

Taip ir mūsų skautiškoje šeimoje be jaunesniųjų 
skaučių - paukštyčių būtų liūdna mūsų ateitis. O 
paukštyčių veikimas priklauso nuo jų vadovių. Čia jų 
pačių pasisakymai, rūpesčiai ir mintys, bedirbant su 
paukštytėmis - mūsų lietuviškos skautiškos šeimos 
ateitimi.

Omaha - kovo mėn. 1985 m.
Dabar turime 2 liepsneles, 1 giliuką ir 2 jaunesnes 

skautes... kalbinu mamas, kad leistų savo mažiukus pas 
skautus, nes jos kadaise pačios skautavo. Ne visi kalba 
lietuviškai... ar ir kitur ta problema?... Dainuojame ir 
lietuviškai mokomės kartu: išmokome ”Du gaideliai,” 
taip pat ’’Štai aš turiu kepurę...”

s. Gražina Raškevičienė 
"Romuvos” Viet-jos Vietininkė.

Montrealis - gegužės mėn. 1985 m.
Džiaugiamės pranešdamos, kad Montrealio 

"Neringos” tunto jaunesnioji karta aktyviai veikia: 
Mes esame pasiryžusios dirbti su jaunesniosiom sesėm 
- paukštytėm... surasti naujų ir įvairių užsiėmimų yra 
sunku... siųskite mums medžiagos: užsiėmimų, šūkių, 
pasirodymų, rankdarbių ir t.t....

psl. v.sk. Daiva Piečaitytė ir 
v.sk.kand. Vilija Lukoševičiūtė

Chikaga - lapkričio mėn. 1985 m.
Dirbdama su paukštytėm jau ketvirtus metus, esu 

įsitikinusi, kad atsakinga vadovė turi būti netik 
sugebanti, bet ir subrendusi: žinoti kokie yra 
lietuviško skautavimo tikslai ir kaip juos atsiekti 
sudarius lietuvišką aplinką. Darbas yra nelengvas, 
bet... turiu prisipažinti, kad kasmet jaučiu didelį 
pasitenkinimą matydama, kiek buvo atsiekta ir 
pasiryžtu dar patobulinti draugovės veiklą...

ps. Marytė Utz
"Kernavės" tunto, "Dubysos" d-vės Draugininke

Laimingos mūsų paukštytės, turinčios tokias 
pasišventusiais ir entuzijazmo pilnas vadoves. O mes, 
vyresnieji, padėkime joms kaip tik galime.
Iš Jaunesniųjų Skaučių Skyriaus
1985 metų laiškų krepšio

s. s. Birutė Prasauskienė,skyriaus vedėja

Rochesteris - vasario mėn. 1985 m.
Turime penkias paukštytes ir gal atsiras daugiau...

Paukštytės turi labai gerą vadovę v.si. Audrą
Alksninytę, kuri labai nuoširdžiai dirba.

v.s. Stasys Ilgūnas
"Dainavos" Viet-jos Vietininkas
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V. A D OVI
LIETUVIŠKAI SKAUTIŠKA MINTIS*

Kiekviena skautų sąjunga turi savo ypatybes: skautų ir 
skaučių sąjūdžiai kiekvienoje tautoje, šalyje, kultūroje 
kitaip įsikūnija ir išsireiškia, laikydamasi to paties 
įžodžio, įstatų ir esminio metodo. Šiame pratime 
tenka pažymėti lietuviško skautavimo dalykus: kurie 
tikrai esminiai lietuviški ir įaugę į mūsų skautavimą) 
kurie dažnai vykdomi, bet nebūtinai „lietuviški”; 
kurie kurį laiką gyvavo, išnyko — ir galėtų būti 
tradicijos dalis; ir dalykai, kurie į šį sąrašą per klaidą 
pateko. Sužymėti ženkliukais, pvz. svarbieji — 
keturios žvaigždės ar „paukščiukai”, tada trys, du, 
viena, nei vienos.
. . . kryžius, koplytėlė stovykloje
. . . rami vietelė gamtoje (gojelis)
; . . Kaziuko mugė
. . . Lapkričio 1 d. sueigašventė
. . . daug rankdarbių ir meno
. . . gintariniai puošmens
. . . daug dainų, dainavimo
. . . vadintis „sese, broli”
. . . smėlio, samanų puošmens
. . . lietuvių kalba užsiėmimuose
. . . vienetų pavadinimai (DLK ., .)
. . . trispalvė stovykloje ir kt.
. . . kaklaraiščių spalvos šakomis
. . . puoštis vainikėliais, pinti
. . . rūtelės apeigose
. . . akmenų aukuras
. . . naktiniai puolimai
. . . vaišingumas svečiams, saviems
. . . lietuviški pastatų puošmens
. . . stov. vartai, tvorelės
. . . uniformos liet, ženkliukai
. . . stovykloms pavadinimai
. . . liaudies instrumentų muzika
. . . dovanėlės visiems vadovams . . .
. . . daug pasakų vaidinimuose, lauž.
. .... rateliai, tautiniai šokiai
. . . Lietuvos žemėlapis (ant žemės)

. . . stov.kt. laikraštėlis
. . . susimąstymo vakarai
. . . Tėvynės vakarai, sueigos
. . . iškasti stalai
. . . grioveliai apie palapines
. . . rytinė mankšta
. . . sporto diena, sporto šventė
. . . lankymo laikas visose stovyk'ose
. . . didelės vadijos (daug narių)
. . . visuotinis balsavimas (virš 18 m.)
. . . LSS vadovybės rinkimai kas 3 m.
. . . garbės žymens suaugusiems
. . . vyr. skaučiųsk. vyčių svarba
. . . akademikai skautaiės
. . . židiniai ir ramovės
. . . tam tikri lietuviški valgiai,
. . . Brolijos-Seserijos bendravimas 

užsiėmimai, stovyklos
. . . ilgi ir nuobodūs posėdžiai
. . . vyr. sk.s.v.g.b. įžodžių papročiai
. . . akordeono muzikinė palyda
. . . Tėvynės mazgelis
. . . Tautinės, jubiliejinės stovyklos
. . . mišrūs vienetai (bern.-merg.)
. . . Lietuvos pažinimo programosužs.
. . . juostų puošmens, audimas
. . . kai kurios dainos ir giesmės
. . . „Ateina naktis”
. . . pomėgis poezijai, lyrikai
. . . vėlavimasis
. . . ilgametis narių dalyvavimas
. . . daug rikiavimosi, rikiuotės
. . . jauni draugininkai-ės
. . . „misterijos” prie laužo
. . . vadovybių įsakymai (skaitomi)
. . . skautininkų laipsniai be pareigų
. . . vadovoės žodelis laužo pabaigoje
. . . pat. Ipsn., spec, egzaminai

ir mišrus

* Palyginti su kitomis tautomis!
(AS
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KLAUSIMAI GRUPĖS NUOTAIKOMS 
TIRTI

Baimėspasitikėjimo laipsnis yra labai svarbus žmogaus 
elgsenai ir asmenybei. Asmuo ir grupė nuolat krypsta j 
vieną ar kitą kraštutinumų lygį tarp baimės ir pasitikė
jimo.

Kai pasitikėjimo lygis aukštas: 
baimėsgynimosi lygis yra žemas, 
asmenys duoda ir gauna:
— meilę ir pasitikėjimą
— tikrai susikalba
— pasitenkinimą ir brendimą
— laisvę

Kai pasitikėjimo lygis yra žemas: 
baimėsgynimosi lygis yra aukštas 
asmenys gauna ir duoda:
— atlygius ir bausmes
— socialinį nuotolį
— įtaigojimą ir prievartą
— kontrolę

ŽEMAS LYGIS 123456789 AUKŠTAS LYGIS

1. Kurioje vietoje įrašytum savo vertę (savo akim) 
šioje grupėje? Ar tai aukščiau ar žemiau negu 
kitose grupėse, kurioms priklausai? Kodėl?

2. Pažymėk „termomotre” grupės nuotaikas — nuo 
varžančios iki ugdančios. Koks tavo ir kitų elgesys 
skaičių padidintų?

3. Kurioj vietoj pagal tavo nuojautą būtų grupės 
vadovoės elgesys (varžantis-ugdantis)? Koks 
elgesys tau padeda ar tau nepadeda, trugdo?

4. Surašyk kelias „taisykles” (išreikštas ar 
neišreikštas), kurias grupė išvystė. Kiek jų 
pritaikymas padeda ar trugdo?

5. Kokias nuotaikaselgėsj kitų grupių atžvilgiu ši jūsų 
grupė puoselėja — kitiems asmenims, įstaigoms? 
Ar yra asmeninių savo nuotaikų, kurias patspati 
bandai pakeisti?

6. Kaip grupės vadovasė su tavim susikalba? Su 
grupe? Kiek jįją pažįsti kaip žmogų? Kaip grupė 
susikalbabendrauja su nariais? Kiek dažnai būna 
nesusipratimų? Kiek dažnai jautiesi nuošaliai, 
nepastebėtas, pagirtas, vertinamas? Kiek atviras 
esi vadovuiei? Grupei?

7. Kiek grupės nariai yra atvirios? Kiek jautiesi laisvas 
būti, kas esi?

8. Kiek aiškiai žinomi grupės siekiai, uždaviniai? 
Arkiek jauti, kad prie šių uždavinių nustatymo 
prisidėjai? Kiek šie uždaviniai derinasi su tavo 
patiesčios siekiais, uždaviniais, tikslais?

•v.s. Č. Kiliulis kalba apie Lietuvių Skautybės Fondą

9. Kiek sėkmingai grupė veikia savo tikslus atsiekti? 
Ar yra koks dalykas, kuris gru-ę sulaiko?

10. Kiek atpažįsti savo baimes ir kiek jos paveikia tavo 
elgesį? Ar mažiau bijai šioje grupėje negu kitose, 
kurioms priklausai? Kodėl skiriasi lygis?

11. Kuo gali pagerinti:
a) savo ryšiussantykius šioje grupėje?
b) grupės veiksmingumą?

12. Ar tavo pasitikėjimo lygis šioje grupėje auga ar 
žlūgsta? Kokia priežastis?

13. Kiek jautiesi grupės priimamas?
14. Kiek pažįsti grupės narius?
15. Kiek savęs esi apreiškusięs grupei?

Pasitikėjimo lygis aukštas, kai rūpinamasi keturiais 
veiksniais: priimimu, duomenų perteikimu, 
uždavinių nustatymu ir kontrole. Didesnis pasitikė
jimas ir tuo pačiu sumažėjusi baimė leidžia elgtis 
asmeniškai, atvirai, ryžtingai ir priklausomai nuo 
kitųryšium su kitais.

Pareigos Dievui dalis yra rūpintis ir 
ugdyti visus gabumus.

Baden Powell

2-

14



SKAUTŲ SĄJŪDŽIO RELIGINIS 
NUSISTATYMAS IR GAIRĖS

1. Skautybė yra pagrįsta principu, kad žmogus turi 
stengtis mylėti Dievą ir jam tarnauti.

2. Skautavime religinės apeigos bei programos 
nėra skautiškojo gyvenimo atskira dalis, o ypatinga 
nuolatinio skautiško gyvenimo išraiška.

3. Skautai yra tolerantiški visoms tikyboms, gerb
dami visų nusistatymus ir papročius.

4. Skautai ir vadovai stengiasi suprasti bei pildyti 
savo tikybos įsipareigojimus, kad pagal savo 
bažnytinės bendruomenės nusistatymus būtų 
ištikimas Dievui.

5. Ką skautas ir skautė tiki, tą kasdieniname 
gyvenime išpažįsta.

6. Skautybė ragina kiekvieną skautą, skautę ir 
vadovą-ę veikliai dalyvauti religinėje bendruomenėje 
(bažnyčioje). Jokiai religinei bendruomenei 
nepriklausantį ragina prie savo pasirinktos ben
druomenės prisijungti.

7. Kaip ir kitose gyvenimo srityse, vadovai religijos 
reikalu stengiasi būti skautams pavyzdys, patys 
dalyvaudami savo religinės bendruomenės gyvenime. 
Tuo būdu skautai ir skautės supras savo įžodžio 
reikšmę.

8. Planuodami skautišką veiklą ir užsiėmimus, 
vadovai skaitosi su savo vienetų skautų religiniais 
įsipareigojimais, papročiais, reikalavimais.

9. Dvasios vadai (kapelionai) padeda vadovams 
tarnybą Dievui įgyvenanti savo ir berniukų 
gyvenimuose. Kapeliono pagrindinė pareiga yra 
vadovams.

10. Skautų bendroji malda (angliškai „Scouts’ 
Own) ar susikaupimo valandėlė šventadienį papildo, 
bet įmeattstoja religinių bendruomenių (bažnytinių) 
pamalkilų.. Šioje maldoje dalyvavimas savanoriškas.

11.. Stovykloje malda turi būti kuo paprasčiausia. 
Kartais maldas kalba kapelionas.

12 Viso pasaulio skautai visada kalba maldą prie 
stalo.

13. Kaiip ir kitose asmenybės vystymosi srityse, 
vadovai ir vadovės pasikalba ypač su vyresniais 
skautais ir skautėmis apie jų religinį brendimą ir Šio 
ryšį su skautoskautės įžodžiu.

14. Pokalbiai, susitelkimai, maldos ir kitos religinės 
programos bei užsiėmimai būna tinkami dalyvau
jančiųjų amžiui, patirčiai ir vystymuisi.

15. Skautų sąjungose dalyvavimas yra savanoriškas 
ir atviras benriukams, mergaitėms, moterims ir vyrams 
— visų tikybų, rasių ir visų kitų aplinkybių.

D. Giedraitienė ir L. Milukienė tuntininkų konferen
cijoje

3
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SUAUGUSIŲJŲ SOCIALINIAI IR 
DVASINIAI POREIKIAI

JAUNI SUAUGĘ VYRESNIS JAUNIMAS

— noras atitrukti nuo namų ir tapti nepriklausomu
— jieškoti savo identiteto labiau negu bendruomenės 

ar tikėjimo
— pasirinkti gyvenimo draugąę
— išmokti su savo pora sugyventi
— auginti vaikus
— tvarkyti namus
— pradėti profesiniai reikštis
— imtis visuomeninės atsakomybės
— rasti malonią socialinę grupę
— ugdyti gilesnius santykius su savo pora ir su Dievu
(ši amžiaus grupė nuo 18 iki 30 metų)

VIDUTINIO AMŽIAUS (30-55 m.)

— pasiekti visuomeniniai, socialiniai ir religiniai 
suaugusio atsakomybę

— įsitvirtinti ekonominiai ir išlaikyti pasiektą 
gyvenimo lygį

— padėti keliolikmečiams vaikams tapti atsakingais ir 
laimingais suaugusiais

— išvystyti suaugusiamai tinkamus laisvalaikio 
užsiėmimus

— su savo pora sugyventi kaip su asmenimi
— prisiimti ir prisitaikyti prie to amžiaus fiziologinės 

kaitos
— prisitaikyti prie savo senstančių tėvų
— suprasti gyvenimo prasmę ir savo vaidmenį

— surasti, kas žmogų patenkina labiau negu 
medžiaginiai

— pradėti gilų suaugusio dvasingumą jieškojimo 
tarpsnyje, ypač jei parapija tikrai sielojasi poreikiais .

— surišti plačiosios šeimos kartas ir siekti ben
druomeninių išgyvenimų

— įsigilinti į tradicijas
— pripažinti savo ribas ir trukumus
— pripažinti žmogiškų ryčių nepastovumą
— trokšti gilinti ryšius su pastoviuoju Dievu

VYRESNIO AMŽIAUS (55 ir daugiau m.)

— prisitaikyti prie silpnėjančios fizinės jėgos ir 
sveikatos

— prisitaikyti prie pensijos ir prie mažesnių pajamų
— susitaikyti su savo poros liga, atsiskyrimu ar mirtimi
— aiškiai susirišti su savo amžiaus žmonių grupe
— įvykdyti savo socialinius, visuomeninius ir 

religinius įsipareigojimus
— pasirūpinti tinkamomis gyvenimo sąlygomis
— pradėti antrąją profesiją ar savanorišką tarnybą
— įsipareigoti ten ir taip, kur matoma sėkmė, 

pasisekimas
— prisiėmus savo ribotumą, atrasti gyvenimo kryptį ir 

ramybę
— save giliau pažindami, pradeda savęs atsisakyti
— svarbi patikimos ir pagalbios draugystės parama
— (kartais) kovoti su karteliu ir skeptiškumu
— suprasti, kad žmogaus vertė — kas jis yra, ne ką jis 

daro, veikia, „gamina”
— jaučia Dievo buvimą irsavo gyvenime jo globjančią 

ranką
— geriau suprasti mirtį ir jai pasiruošti

LIETUVIŠKOJO SKAUTAVIMO 
TIKSLAS

DIEVUI, TĖVYNEI, ARTIMUI!

Pagrindinis skautavimo tikslas yra padėti vaikams ir 
jaunuoliams išugdyti savo būdą taip, kad jie liktų 

dorais žmonėmis, 
sąmoningais lietuviais ir 
gerais piliečiais.
Tai atliekama:
1. lavinant įprotį 

paklusti, 
stebėti ir
patiems manytis, ypač esant gamtoje;

2. įdiegti ir ugdant juose 
ištikimybės jausmą ir 
jautrumą kitiems bei 
norą tarnauti;

3. mokant juos rankų darbų, 
naudingų jiems patiems, ir 
įvairių gerųjų darbelių būti 
naudingiems visuomenei; 
ugdant jų protines ir fizines

jėgas per užsiėmimus ir 
sveiką bendravimą su kitais;
5. vedant juos per pavyzdį 
ir bendravimą prie to, ikad 
jie įsisąmonintų tvirtas dvasines 
ir socialines vertybes.
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mWClO£tEPĄĮ

<^r<
i'į?

PAŠTO ŽENKLAS. Čia tiek 
įvairių kaklaraiščiui žiedų, kiek yra 
pašto ženklų. Parinkti skautiškų ar, 
jei turi, Lietuvos. Reikia plono 
medžio gabalo, pritaikyto ženklo 
dydžiui ir formai, palikti kraštelį. 
Medžio kraštus apdailiniti. Kraštą

®»S»ALV*«

nudažyti spalva, kuri prie ženklo 
spalvos tinka.

Gerai priklijavus ženklą, 
nupurkšti ar nudažyti laku (lakas 
nepasidaro tamsesnis.). Nugarėlėje 
pritaisyti metalinę ar odos ar kitokią 
kilpą.

NUGARĖLĖ

POZIO

*-ARBA 
MGTAUNė KILPA

SKYDAS. Skardoje išbrėžti 
skydą (gali būti ir kitoks!), iškirpti ir 
sulenkti. Arba išpjauti lentelėje. 
Piešinys gali būti šis (Vytauto) arba 
Lietuvos miestų (Iš kur kilę tavo 
tėveliai ar seneliai?) Pavyzdžių yra 
Lietuvių Enciklopedijoje, Lietuvos 
istorija vaizduose ir kt.

Metalą dažyti emaliu ar 
akriliniais dažais. Kardą ir kuoką 
išpjaustinėti iš medžio. Reikia stiprių 
dažų, metalinei kilpai, odos gabalui 
(seno diržo) priklijuoti ar prikalti. 
Vengti klijų, kurie vandenyje tirpsta!

KRIAUKLIŲ ŽIEDAI

Kam prie jūros surinktas 
kriaukles laikyti dėžutėje? Jos tinka 
kaklaraiščio žiedams. Kai kurias 
galima pragręžti visam kaklaraiščiui 
arba bent skylutes vielai, pro kurią 
kaklaraištis veriamas.

Stipriais klijais užpakalyje prikli
juoti metalinę juostą ar plastikos 
žiedą.

Kliūtys yra deimantiniai milteliai, 
kuriais dangus grūdina brangiuosius 
akmenis.

Leighton

K***###
nilium««« »» * ‘

‘ Iš didelio debesio mažas lietus, j L

...... J
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Skujotis
BANGINIAI — WHALES, DOL

PHINS . . .

banginis — whale 
delfinas — dolphin 
kašalotas — sperm whale 
jūrų kiaulė — porpoise 
narvalas — narwhal
silkinis banginis — razorback, fin

back
poliarinis banginis — Greenland 

right whale
vagotasis banginis, mėlynasis bangi 

nis — blue whale
pilkasis banginis — beluga, white 

whale

STRAUBLINIAI

jūrų karvė — sea cow 
lamantinas — manatee 
diugonis — dugong

Indijos dramblys — Indian elephant 
Afrikos dramblys — African ele

phant

SIRENOS

NEPILNADANČIAI IR SKU-
JOČIAI

Jūrų kiaulė

damanas — hyrax, tree bear 
oryoiroirovriroirtroTOTTraTrroTra

tinginys — sloth
tripirštis tinginys —

sloth, ai
šarvuotis — armadillo 
devynjuostis šarvuotis — paba 
didysis šarvuotis — tatuasu 
skruzdėda — anteater, tamandua 
skujotis — pangolin

three-toed

IRKLAKOJAI — SEALS, etc.

jūrų liūtas —- sea lion
Alaska fur seal, sea-bear 

paprastasis ruonis — common seal, 
harbor seal

žieduotasis ruonis — Baikal seal 
ilgasnukis ruonis — grey seal,

Atlantic seal 
grenlandjnis j, ruonis — harp seal 
pūsliasnukis ruonis — hooded seal 
jūrų dramblys — sea elephant 
vėplys; moržas — walrus 
ruonis vienuolis — monk seal 
kailinis ruonis — fur seal

VAMZDŽIADANTIS

vamzdžiadantis, žeminė kiaulė 
aardvark

Vamzdžiadantis

POUCHEDSTERBLINIAI
MAMMALS

TrinrrmrTtRnrĮnnrmnrrr^ sterblinė žįutrkė, oposumas — oppo-
sum 

kuskusas — phalanger 
sterblinė meška — koala 
kengūra — kangaroo

Oposumas

Vėplys

14
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rudoji lapė — common fox 
korsakas — corsac 
poliarinė lapė — Arctic fox 
usūrinis šuo — racoon-like dog 
vilkas — wolf 
kojotas — coyote 
šakalas — jackal 
savanų vilkas — maned wolf 
lykaonas — Cape hunting dog 
šuo dingo — dingo 
naminis šuo — dog 
kurtas — (Canis simensis)

LIEKANAGIAI - ARKLIAI IR 
KT.

vienragis raganosis — great Indian 
rhinoceros

dviragis raganosis — black rhinoce
ros

Indijos tapyras — Malayan tapir 
lygumų tapyras — Brazilian tapir 
kalninis tapyras — mountain tapir 
arklys — horse 
zebras — zebra 
laukinis asilas — wild ass 
pusasilis, kulanas — Asiatic wild 

ass
mulas — mule
arklenas, tarpanas, miškinis arklys 

— Mongolian wild horse
asilas — ass, donkey

GRAUŽIKAI — RODENTS

švilpliukas — pika, mouse-hare 
pilkasis kiškis — borwn hare 
baltasis kiškis — Alpine hare 
triušis — rabbit 
šinšilas — chinchilla 
jūrų kiaulytė — guinea pig 
kapibara — capybara 
agutis, auksinis kiškis — agouti 
paka —- paca
ursonas — Canadian porcupine 
dygliatriušis — porcupine 
nutrija — coypu 
šoklys — jirboa, 
sicista — birch jnouse 
pelė — house mouse 
žiurkėnas — hamster 
lemingas — lemming

LWtflJLflJUlflAfl_SLgJLfl_flfl a a a g o o o 0 000

VIENANGIAI — EGG-LAYING 
MAMMALS

ančiasnapis — platypus, duck-bill 
echidna — spiny anteater

Ančiasnapis

Triušis

vandeninis pelėnas — water vole 
pilkasis pelėnas — field mouse, 

meadow mouse
rudasis pelėnas — bank vole 
ondatra — muskrat
rudoji žiurkė, žvyne — Norway rat 
juodoji žiurkė — English rat 
aklys — mole rat 
miegapelė — dormouse 
voverė — squirrel 
burundukas — chipmunk 
voverė skraiduolė — flying squirrel 
bebras — beaver 
švilpikas, baibokas — woodchuck 
suslikas — ground squirrel 
Amerikos švilpikas, prerijos šuniu

kas — prairie dog

VABZDŽIAĖDŽIAI — INSECT- 
EATERS

kirstukas — shrew 
kurmis — mole 
kurmėnas — desman 
ežys — hedgehog
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wasa DIDŽIOJI SCIffl.l

Omahoj 1985-11-16, skautybės 
veiklos 35 metų jubiliejinės sueigos 

r •' pasirodyme „ Buvo gera gaspadinė ”.
„Sveteliai”: Vidurio rajono vadeiva 

s. G. Deveikis, dešinėj, ir s. v. v. si. R 
Reškevičius, kairėj, vidury „gas
padinė” s. S. Radžiūnas.

Foto A. Radžiūnas

AUSTRALIJOS RAJONE
. PASIŽVALGIUS

ADELAIDE, S.A.

Spalio 7 d., Adelaidėje, mirė 
kun. Albinas Spurgis, MIC, 
„Vilniaus” tunto dvasios vadovas. 
Gimęs 1907.9.6, Panevėžio apskr. Į 
iunigus įšventintas 1932.6.21. Nuo 
1949 gyveno J.A.V., o nuo 1969 m. 
paskirtas Adelaidės šv. Kazimiero 
parapijos klebonu. Ilsėkis ramybė
je!

ASS Adelaidės Skyriaus liepos 
21 d. paskelbtas Lituanistikos 
Katedrai (J.A.V.) aukų vajus 
nuoširdžiai paremtas visuomenės 
— girdėti buvę surinkta virš $4000. 
Vajus uždarytas spalio 1 d.

Iš kairės į dešinį: ps. Birutė Prašmutaitė, 
ps.fil. Loreta Cižauskaitė, v.s. Danutė 
Čižauskienė irs. Jonė Žitkevičienė—visos

veikliausios Melbourne skaufininkės.
Foto V. V.

MELBOURNE, VIC
Buvęs LSS Australijos Rajono 

dvasios vadovas, kun. Pr. Vasetis, 
spalio 18 d. gauta žinia Popiežiaus 
pakeltas į garbės prelatus. Naujasis 
monsinjoras neseniai debiutavo su 
savo antrąja novelių knyga „Vėjo 
vartai”. Sveikiname!

Ps. Danutė Levickienė Melbur
no Doncaster’io apylinkėje 
suorganizavo vilkiukų-paukštyčių 
draugovę.

Viktorijos Skautų Sąjunga 
pakvietė Viktorijos Egzilų Skautų S- 
gą stoti nariais pas autralus skautus.

ASS Melburno Skyrius savo 
metinės šventės proga Lietuvių 
Namuose suruošė tautinių- 
istorinių vertybių parodėlę, kurio
je buvo išstatyta daug vertingų 
eksponatų — nuo archeologinių 
ikasenų — 3-4,000 metų senumo, 
iki 1944 m. iš Lietuvos išvežtų 
retenybių. Prieš parodą įvykusioje 
skyriaus sueigoje tikrosios narės
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pasižadėjimą davė Vida Žemaitytė.
S.fil. kun. dr. Pranas Dauknys, 

„Džiugo” tunto dvasios vadovas, 
spalio 27 d. atšventė savo amžiaus 
65 m. Be savo tiesioginio darbo — 
pastoracijos, jis yra išvaręs ir 
tebevaro gilią kultūrinę vagą 
lietuviškajame gyvenime: yra 
išvertęs iš italų kalbos G. Ricciotti 
„Kristaus gyvenimą”, nuo 1973 m. 
redaguoja „Tėviškės Aidų” 
savaitraštį ir t.t. 1984 m. Angelicum 

universitete apgynė tezę „The 
Resistance of the Catholic Church 
in Lithuania against Religious 
Persecution" ir gavo teologijos 
daktaro laipsnį.

65-mečio proga Brolį Praną 
nuoširdžiai sveikiname.

B. Ž.

SYDNEY, N.S.W.
S.v.sl. Lino Vaičiulevičiaus, gyv. 

Hobarte, Tas., skulptūros paroda. 

suruošta- Sydnejuje spalio 19 — 
lapkričio 11 d.d. Jo bronzos darbai 
(išstatyta 21), labai gerai vertinami 
ir jam pranašaujama šviesi ateitis', 
įdomu pastebėti, kad Linas 
oficialiai priklauso Sydnejaus Sk. 
Vyčių būreliui.

Gruodžio 4 d. įvykusioje 
„Aušros” tunto sueigoje jaun. 
skautės įžodį davė E. Šliogerytė, 
skauto — A. Bieri, R. Cobb, A. 
Griškaitis, P. Nagulevičius ir P. 
Šliogeris.

NARIO MOKESČIO REIKALU
LSS Tarybos Pirmi jos 1985 

m. gruodžio mėn. 18 d. VII-jo 
(septintojo) korespondencinio 
posėdžio viešo balsavimo 
nutarimu priimta:

1. Siuntinėti „Skautų aidą” 
visiems — vieną į šeimą, pake
liant nario mokestį sekančiai:

a. 5.00 dol, jaun. skautai- 
jaun. skautės, bebrai — ūdry- 
tės, skautai — skautės, jūrų 
jauniai — jūrų jaunės, prityrę 
skautai — skautės, jūrų skau
tai — skautės,

b. 10.00 dol. sk. vyčiai —

CALIFORNIETĖS SESĖS 
PAPUOŠĖ BAŽNYČIĄ
Kalėdų laikotarpyje lan

kantis Los Angeles Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioje teko pasigėrėti 
labai gražiu „Palangos” tunto 
sesių visuomeniško pobūdžio 
geruoju darbeliu.' Darbščios 
sesės, sukūrusios gražius kalė
dinius šiaudinukus, jais 
papuošė eglutes savo parapi
jos bažnyčioje. O pasidarbuoti 
teko gerokai, skiriant daug 
darbo valandų, nes papuošta 
ne viena, o keletas įvairaus 
didumo eglučių prie didžiojo ir 

vyr.’ skautės, jūrų budžiai — 
gintarės, židinietės ir visų 
laipsnių skautininkai.

c. Nario mokestį gali nemo
kėti, pagal LSS Vyresniš
kumo laipsnių nuostatus — 
Skautininkų laipsniai, parag
rafas 24, kurie yra apdo
vanoti Geležinio Vilko Ordi
nu, bet jie prenumeruoja ir už 
„Skautų aidą” moka atskirai.

Budžiu!
u.s. f ii. Petras Molis 

LSS Tarybos pirmininkas

sOOweFs S’OW®*’ =*<9

šoninio altoriaus. Tą jos daro 
nebe pirmą kartą. Teko išgirs
ti daug gražių komentarų iš 
bažnyčioje dalyvavusių asme
nų, besigėrinčių gražiomis 
puošmenomis ir darbščiųjų 
sesių geruoju darbeliu. Jų 
pastangos ir darbas prisidėjo 
prie kalėdinės nuotaikos sklei
dimo. Gražus pavyzdys 
ieškantiems naujų minčių 
Kalėdų gerajam darbeliui.

Atiduok visa save tam, ką veiki.
J. Gumey

XVI-JI PASAULINĖ 
AUSTRALIJOJE 

DŽIAMBORĖ

XVI-ji Pasaulinė Skautų 
Džiamborė įvyks 1987 m. gruo
džio 29 — 1988 m. sausio 10, 
Cararact’o Skautų Parke, 
N.S.W. Ji bus dalis Austra
lijos 200-mečio sukakties minė
jimo. Tai bus pirmoji Pasau
linė Skautų Džiamborė 
Australijoje.

UNIFORMŲ IŠKARPOS
LS Seserijos vadovybei 

prašant, Californijoje gyve
nanti madų kūrėja s. Stasė 
Koronkevičienė paruošė skau
čių uniformų iškarpas. Iškar
pas galima įsigyti kreipiantis į 
Seserijos Tiekimo skyriaus 
vedėją s. Ziną Pocienę, 6921 
Willmette, Darien, IL 60559. 
Tel. (312)960-0291. Ten pat 
galima įsigyti uniformoms 
medžiagą, diržus, trispalves 
juosteles, ženklus ir kt.

Tas tikrai gražus, kurio siela skaisti
Saphc
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PAUKŠTYTES TORONTE Rūtos D-ve

Aleksandra Kušneraitytė ir Kristina 
Steponaitytė.

Iš kairės: Lina Karaite, Raminta Slapšytė, 
Audra Valadkaitė, draugininke Asta 

Šernaitė, Lina Paulionytė ir Aleksandra 
Kušneraitytė.

Raminta Slapšytė ir Indrė Viskontaitė.

Audra Karaite, Lina Karaite, Indrė 
Viskontaitė, Kristina Steponaitytė, Lina

Paulionytė, Aleksandra Kušneraitytė, ir 
Raminta Slapšytė.

Visos nuotraukos Loretos Stanulytės.
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Adjutante hreta Stanulytė ir Kristina 
Steponaitytė.

Ina Balsytė — adju. :

Draug. Asta Šernaitė, Aleksandra 
Kušneraitytė, adjutante Ina Balsytė, 
Kristina Steponaitytė, ir Audra Karaite.

Lina Paulienytė, Kristina Steponaitytė, 
Raminta Slapšytė, Indrė Viskontaitė,

Raminta Slapšytė, Audra . 
Valadkaitė ir
adjutante Loreta Stanulytė.

Draugininke Asta Šernaitė, adjutante 
Lena Simenkevičiūtė, Audra Karaite ir 
Lina Karaite.

Audra Karaite, Aleksandra Kušneraitytė, 
ir Lina Karaite.
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Visos nuotraukos V. Bacevičiaus

Vyr. skautė D. Mačienė ir vyr. skautė A. 
Nasvytytė atlieka programos dalį per 
Kalėdinį sueigą.

Kalėdų Senelis atėjo pas skautus į kalėdinį sueigų.

Nida ir Lilė Gelažytės skambina 
kanklėmis per Kalėdinį sueigą gruodžio 
23 d. 1985.

Liepsnelės ir Giliukai prie
užsiėmimų . . .Nuotr. V. Bacevičiaus
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Vyr. skaučių ir skautų Kūčios Cleveland.
Nuotrauka V. Bacevičiaus

Ateina naktis

KONKURSAS IR
Prityrusių skaučių 

skyriaus konkursas:

Gruodžio mėnesio pradžioje 
buvo išsiuntinėtos Prityrusių 
skaučių skyriaus rašinėlio 
konkurso taisyklės. Konkur
sui nustatyta data buvo 
vasario mėn. 16 diena. Atsi
žvelgiant į labai užimtų šven
čių laikotarpi ir į vadovių 
prašymą, konkursas pratęsia- 
jnas iki kovo mėn. 1 dienos — 
pašto antspaudos data. Kaip 
anksčiau buvo minėta, 
konkurso laimėtojams bus ski
riamos premijos.

Pirmoji premija — vienos 
savaitės mokestis vasaros 
rajoninėje stovykloje (80 dol.). 
Šios premijos mecenatė 
— Cleveland© Skautininkių 
draugovė.

Antroji premija — Prity
rusių skaučių skyriaus 1986 
metų suvažiavimo mokestis 
(40 dol.). Jos mecenatai filis
teriai skautininkai dr. Stepas 
ir dr. Giedrė Matai.

Trečioji premija — knyga 
„Sese, budėk”. Ją laimėtojai 
skiria Prityrusių skaučių sky
rius.

Mecenatams Cleveland© 
Skautininkų draugovei ir 
skautininkams Stepui ir Gied-

SU VAŽI AVI MAS 
rei Matams Prityrusių skau
čių skyrius taria nuoširdų 
ačiū.

Rašinėlių įvertinimui 
sudaryta komisija: Seserijos 
vyriausia skautininke v.s.t.n. 
Stefa Gedgaudienė, Seserijos 
spaudos informacijos vadovė 
v.s. fil. Birutė Kidolienė ir 
rašytoja žurnalistė s. Aurelija 
Balašaitienė.

Nuoširdus ačiū sesėms skau- 
tininkėms, sutikusioms įeiti į 
šią komisiją.

Rašinėlio konkursui parink
tos temos prityrusių skaučių 
amžiaus jaunimui yra labai 
aktualios ir tikrai vertos 
diskusijų. Skatinu visas 
vienetų vadoves šias temas 
padiskutuoti savo vienetuose 
ir paraginti skautes šiomis 
temomis pasisakyti raštu — 
dalyvauti konkurse!

Prityrusių ir jūrų 
skaučių,-tų 

suvažiavimas:

Suvažiavimo data: gegužės 
24-26 dienomis. Vieta: Beau
mont stovyklavietė, Rock 
Creek, Ohio (prie Cleveland©). 
Suvažiavimo pavadinimas: 
„Aukštaitija”.

Suvažiavime bus susipažįs

tama su vysk. Antano Bara
nausko poema „Anykščių Šile
lis”. Poetas Nadas Rastenis 
išvertė šią poemą į anglų 
kalbą 1934 metais, minint 
Baranausko šimtąjį gim
tadienį. Siųsdama aplinkraštį 
Nr. 2 pasiunčiau poemą ir jos 
vertimą. Labai prašau visų 
prityrusių skaučių drauginin- 
kių ir draugovės skaučių 
poemą perskaityti ir atlikti 
nurodytus uždavinius.

Suvažiavimo 
pasiruošimui 
uždavinys:

Kiekviena prityrusių skau
čių draugovė rajone suprojek
tuoja ir padaro plakatą, kurį 
turės atsivežti į 1986 m. prity
rusių ir jūrų skaučių,-tų suva
žiavimą ir kuris bus naudo
jamas suvažiavimo metu. 
Plakate skautės surašo ir ilius
truoja visus savo paskirtos 

‘ kategorijos objektus, kurie yra 
minimi A. Baranausko 
„Anykščių Šilelio” poemoje. 
Kategorijos yra:

Atlanto j-ajonas: medžiai ir 
gėlės.

• Kanados rajonas: grybai ir 
uogos.

Ramiojo Vandenyno rajo
nas: miško paukščiai.
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Vidurio rajonas: gyvuliai.
Plakatai turi būti sudaryti 

pilnai. Pvz. medžių ir gėlių 
kategorijoje skautės surašo 
visus poemoje paminėtus 
medžius (pušis, egles, ir t.t.), o 
ne tik kelis iš jų ir juos visus 
pavaizduoja. Tas pats ir su 
gėlėmis.

Plakato dydis: 22 x 28 „in
ches”. Po kiekvienos ilius
tracijos turi būti parašytas 
daikto vardas lietuvių kalba. 
Viršuje kategorijos pava
dinimas pvz. „Anykščių Šile

lio” medžiai ir gėlės, o plakato 
apačioje draugovės vardas ir 
vietovė. Kiekviena draugovė 
šiuose plakatuose parodys 
savo sugebėjimą — kūrybin
gumą. Palakatai bus iškabinti 
suvažiavime, kad jais galėtų 
visi suvažiavimo dalyviai 
pasinaudoti.

Šis uždavinys skiriamas 
visoms prityrusių skaučių 
draugovėms. Kadangi dėl 
didelio nuotolio Australijos, 
Europos ir Pietų Amerikos 
rajonai suvažiavime vargu ar 

'galės dalyvauti, šis uždavinys 
yra skiriamas Amerikos ir 
Kanados rajonams. Suvažia
vime nedalyvaujančių rajonų 
prityrusioms skautėms siūlau 
šią labai gražią „Anykščių 
Šilelio” poemą perskaityti, 
padiskutuoti ir pajusti buvu
sią šilelio didybę ir grožį.

Budėkime!
ps. f U. Laimutė Svarcaitė- 

Kormos 
Prityrusių skaučiiį skyriaus 

vedėja

CHICAGO

NAUJA „AUŠROS 
VARTŲ” TUNTININKĖ
Skautininkei fil. Ilonai Lau

čienei, pabaigus kadenciją ir 
pasitraukus iš „Aušros Vartų” 
tuntininkės pareigų, tunto 
vadovybę nuo gruodžio 10 d. 
perėmė v.s. Alė Namikienė. 
Visais reikalais prašoma 
kreiptis į naująją vadovę, tel. 
925-5390. Skambinti vakarais. Chicagos bebriukai

SKAUTIŠKI ĮVYKIAI.

Chi Gagoje

Kovo 2 d. —- Kaziuko, mugė 
Jaunimo centre.

Kovo 27-29 d. —Akademi
nės skautijos velykinės reko
lekcijos Jaunimo centre. 
Ruošia F.S.S. Chicagos sky
rius.

Balandžio 26 d. Vydūno 
Jaunimo fondo 35m. veiklos mi
nėjimas Liet. Tautiniuose na
muose.

Gegužės 4 d. — „Nerijos” 
tunto sueiga Jaun. centro maž. 
salėje. Chicagos vilkiukai
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LITUANICOS
TUNTO
KAZIUKO MUGĖS
DARBUOTOJAI

(Chicago)
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1986, Nr.2SIAI

7143 Sw. xiuy 
Chicago, IL 60629

MOTINA APIE SKAUTĄ:

SKAUTAS TIESUS IR LAIKOSI SAVO ŽODŽIO:
„Negali būti?! Jau penkta valanda popiet? 

Nesirūpink, mama, dar šiandien paklosiu savo lovą."

SKAUTAS IŠTIKIMAS DIEVUI IR TĖVYNEI:
„Mama, žinau, kad tik kątik baigei šią naują vėliavą 

pasiūti. Bet Jonukas negerai ją laikė ir vėliava palietė 
žemę. Dabar turėsime ją sudeginti”.

„Taip, jau sukalbėjau vakaro poterius. Ir pridėjau 
maldą už naują dviratį”.

SKAUTAS NAUDINGAS IR PADEDA ARTIMIESIEMS:
„Tėte, tiek skundeisi, kad mūsų rūsys ir garažas 

pilnas visokių nesutvarkytų daiktų. Šiandien visą dieną 
dirbau ir sutvarkiau. Ir visa, kas man atrodė 
nebereikalinga, daviau šiukšlininkams išvežti”.

SKAUTAS DRAUGAS SAVO ARTIMUI IR BROLIS
KITAM SKAUTUI:

„Mūsų kaimynai turėjo išvažiuoti skubiai į 
ligoninę, nes ponia laukia vaiko. Tai sakiau jiems 
nesirūpini: pakviečiau Vytą ir Rūtą ir dvynukus ateiti 
pas mus vakarienei ir pernakvoti.”

SKAUTAS MANDAGUS IR RITERIŠKAS:
„Prašau atsisėsti, kunige Petraitį MamaTuoj ateis. 

Ji tik plauna savo plaukus”.
SKAUTAS PAKLUSNUS TĖVAMS IR VYRESNIESIEMS:

,Bet, mama, aš jau atsiguliau. Nieko nesakei, kad 
negalima valgyti ar skaityti”.

SKAUTAS LINKSMAS, SUSIVALDO IR NENUSTOJA 
VILTIES:

„Kaip gražiai sninga! Jeigu taip snigs, gal visą 
savaitę nebus mokyklos!”

SKAUTAS TAUPUS:
„Mama, gali man paskolinti du dolerius kinui? Aš 

taupau savo pinigus naujam miegmaišiui”.

SKAUTAS SKAISTUS IR BLAIVUS SAVO MINTYSE, 
ŽODŽIUOSE IR VEIKSMUOSE

„Tikrai norėjau eiti nusimaudyti. Bet kadangi Jūs 
laukiate svečių, pagalvojau, kad nenorėsite, kad vonia 
būtų apgaravusi”.

SKAUTAS GAMTOS DRAUGAS
„Mama, kam tu taip šauki, užsilipusi ant sofos? Tai 

tik nekenksminga gyvatėlė”.

94 90,7 41.! 3 2
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