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DEŠIMT DIDŽIŲJŲ
LAISVIŲ

Kartą paklaustas, jaunuolis at
sakė: „Krikščionybė yra tai, ko 
negalima daryti”. Iš tikrųjų, aštuoni 
iš dešimties Dievo įsakymų prasideda 
žodžiu ar prasme „nedaryk”, o tik du 
liepia ką nors daryti. Bet Dievas nėra 
piktas valdovas, o Išlaisvintojas. 
Jeigu kitais žodžiais perrašysime 
Dievo įsakymus, pamatysime, kaip 
jie padeda žmogui tikrai laisvai 
gyventi. (Skliausteliuose parašyti 
tradiciniai įsakymo žodžiai).

1. Aš, visagalis Dievas, noriu tau 
padėti ir tave mokyti. Tau nereikia 
perdaug rūpintis; nereikia perdaug 
pasitikėti savo jėga, žmonių įtaka, 
turtu, nuomonėmis; nereikia per- 
didelio dėmesio kreipti į savo baimes 
ar užgaitas, pasitikėti gatvės 
kalbomis ar tikėti šių laikų diktatorių 
mokymais. (Neturėk kitų dievų, tik 
mane vieną).

2. Aš, visagalis Dievas, mielai su 
tavimi draugauju. Tau nereikia mane 
priversti, kad tau padėčiau; nereikia 
Dievo vardo . naudoti kitiems 
žmonėms įspūdį padaryti; kai lūpos 
taria tai, ką žmogus įsitikinęs daro, 
žmogus yra laisvas. (Netark Dievo 
vardo be reikalo).

3. Aš, visagalis Dievas, būsiu tavo 
Vadovas. Tau nereikia nuolat niršti. 
Kadangi Dievas iš meilės mus 
sutvėrė, kviečia žmogų perdaug 
nesirūpinti. Kai žmogus nurimsta ir 
tyliai būna Dievo akivaizdoje, jis 
laisvesnis, gali daug kuo džiaugtis ir 
rasti malonumo gyvenime. (Švęsk 
sekmadienį).

4. Aš, visagalis Dievas, esu tavo 
Tėvas danguje. Tau nereikia 
nuolatos' priešintis, kovoti senas 
kovas, įtikėti madas, skelbimus, 
propagandą. Kas meilingai gyvena 
— laisvas ir savistovus (Gerbk savo 
tėvą ir motiną).

5. Aš, visagalis Dievas, tave 
globoju. Nereikia manyti, kad kiti 
žmonės tau konkurentai. Gali ramiai 
kitais pasitikėti, taikingai gyventi. 
Nereikia perdidelių pastangų žmonių 
tarpe sau ateitį užtikrinti ar pyktis. 
(Nežudyk).

6. Aš, visagalis Dievas, noriu tavo 
laimę kurti. Tau nereikia nertis iš 
kailio ar siausti. Kai kiti žmonės 
vertinami kaip asmenys, o ne kaip 
daiktai, žmogus nepraranda savęs 
tarp minčių ir svajonių, o randa tikro 
džiaugsmo (Nepaleistuvauk).

7. Aš, visagalis Dievas, tave 
aprūpinsiu. Tau nereikia 
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nesąžiningai stengtis arba norėti kitų 
žmonių pasisekimo, vietos, 
džiaugsmo. Kur nėra teisingumo, ten 
nėra džiaugsmo. (Nevok).

8. Aš, visagalis Dievas, tavimi 
pasitikiu. Tau nereikalinga nutolti 
nuo tiesos. Nepasitikėjimas tarp 
žmonių suvaržo visus, o sugyvenimas 
— padeda žmogaus klaidų melu 
neužslėpti. (Nekalbėk netiesos).

9. ir 10. Aš, visagalis Dievas, tau 
duodu gerų ir gražių dovanų. 
Nereikalinga pavydžiai norėti būti 
turtingesnių už kitus, ar labiau 
mylimu, ar geresniu už kitus. 
Pavydas gali žmogaus laisvę visai 
suvaržyti, tapti antra prigimtimi.

Dievo įsakymai padeda žmogui 
nuoširdžiai su kitais sugyventi, 
gražius ryšius auginti, plėsti. Dievo 
įsakymai nutraukia grandines, 
kurios žmogaus širdį surakina, 
neleidžia laisvai gyventi.

Surašydamas skauto ir skautės 
įstatus, Baden-Powellis kaip tik juos 
surašė teigiamais sakiniais — ne 
„ne”, bet ką skautas ar skautė daro. 
Kurie įstatai labai panašūs į dešimt 
Dievo įsakymų? Kodėl pirmasis 
įstatas yra būti sąžiningu sau?
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GAMTOS GLOBOS KALENDORIUS
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SAUSIS
Įrengti lesyklas

GEGUŽĖ
Užlaikyti švarą mieste

BALANDIS
Sodinti medžius ir krūmus

LIEPA
Taisyti išplautas vietas

SPALIS
Įrengti slėpynes

VASARIS
Užsiėmimams priemonės

RUGPIUTIS
Išmokti gesinti gaisra

LAPKRITIS
Prižiūrėti reikmenis

KOVAS
Tobulinti miškelius

BIRŽELIS
Prižiūrėti upelius

RUGSĖJIS
Išmokti .prižiūrėti ginklus

GRUODIS
‘ Rinkti popietį, skardines, butelius
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ELNIARAGIS. Lietuvoje yra 
žinomos 2203 vabalų rūšys. Vabalai 
— kietasparniai vabzdžiai. Vabalų 
kūnas trijų dalių — galvos, krūtinės 
ir pilvelio. Galvoje paprastai pora 
ūselių (antenų), krūtinėje trys poros 
kojų ir paprastai dvi poros sparnų. 
Jie burna gali graužti. Vabalai turi 
dvi, tris ar keturias akis. Antenos turi 
11 dalių, kojos— penkias. Pasaulyje 
vabalų labai daug. Lietuvoje viename 
kvadratiniame metre būna apie 50— 
150 vabalų. Kai kurie vabalai yra 
kenkėjai — Lietuvos vabalų 
penktadalis graužia ūkio augalus, o 
apie aštuntadalis vabalų rūšių 
naikina miškus. Yra ir labai daug 
naudingų vabalų. Apie pusė vabalų 
minta kitais vabzdžiais, apie trečdalis 
minta negyva medžiaga.

Kai kurie vabzdžiai Lietuvoje 
retėja. Prieš 50 metų elniaragį 
būdavo lengva rasti, o dabar viena 
rūšis jau labai saugojama. Vilniaus 
universitetas Lietuvos vabalus pradė
jo studijuoti prieš maždaug 150 metų.

Elniaragių Lietuvoje yra penkios 
rūšys, nes šiaip šios rūšies vabalai 
mėgsta šiltus kraštus, kuriuose ir 
gyvena dauguma 900 elniaragių 
giminių. Elniaragiai išauga iki 75 cm 
ilgio, tai jiems ilgai užtrunka augti. 
Apie 5 m. jie vystosi kelmų ir rąstų 
medienoje.

Elniaragiams patinka lapuočių, 
ypač ąžuolų, sultys. Jie turi liežuvėlį, 
kuriuo sultis laižo. „Ragais” (todėl 
jie taip ir vadinami) patinėliai kovoja 
dėl patelių. Didžiausia rūšis randama 
ąžuolynuose, bet kitos elniaragių 
rūšys mėgsta gyventi alksnį, liepą, 
gluosnį, beržą. Viena rūšis gali 
gyventi skruzdėlynuose, apie kuriuos 
tuoj pakalbėsime.

SKRUZDĖLĖ. Skruzdėlės labai 
draugiškos. Jeigu viena. įlipa į 
uogienės sumuštinį, greit bus jų 
daugiau. Pasaulyje yra 15JD00 rūšių, 
nuo vos matomų iki 3 cm ilgio. Kai 
kurios augina savo grybelius maistui, 
kitos gano joms maisto gaminančius 
vabalėlius, kitos kaip kariuomenė 
gali paukštį nukauti. S kruzdėlės valo 
gamtą ir savo tuneliais purena žemę, 
kad vanduo geriau įsigertų.

Skruzdėlyne yra trys luomai — 
karalienės, patinėliai ir darbininkės. 
Jos visą laiką dirba, ir todėl labai 

įdomu skruzdėlyną stebėti. Karalien 
deda kiaušinėlius, kurie vystosi, kaip 
visi vabzdžiai, pertris laikotarpius— 
lervos (vikšro), lėliukės ir tada 
suaugėlio. Jų smegenys dideli, 
skruzdėlės vikrios, gudrios ir labai 
stiprios. Jei žmogus būtų pagal savo 
dydį toks stiprus, galėtų garvežį 
patraukti.

Jos negirdi kaip žmonės, bet labai 
jautrios kvapams, palietimui ir 

..y!irįpesi|atns, vibracijoms. Skruzdėlės 
taikingos, paprastai kovoja tik savo 
lizdą ar kitas savo skruzdėlyno 
gyventojas apginti. Nors visą laiką 
kasa tunelius, miegamuosius, svečių 
kambarius, sandėlius, jos gyvena net 
trejus metus, o karalienė iki 20 metų.

ŽIRGELIAI. Žirgeliai gyvena 
prie gėlo vandens, nes jie vystosi 
vandenyje. Jie amžinai skraido, 
gaudydami kitus vabzdžius. 
Kiekvienas žmogus yra jų matęs, nes 
jos būna iki apie7 cm ilgio, o skrenda 
net 40 km per valandą greičiu.

Žirgelių galvos yra beveik vien 
akys, iki 28,000 šešiakampių akučių. 
Todėl jos gerai žino nuotolį, gerai 
pagauna uodą ar kitą vabzdį: Bet jei 
šalta, jiems sunkiau skristi. Žirgelius 
gaudo paukščiai, bet ir -vėjai bei 
audros jų daug sunaikina. Žirgeliai 
— naudingas vabzdis.

Pasaulyje yra3JOGO žigelių rūšių. 
Lietuviški vardai gražūs: mėlynspar
nis žirgelis vadinamas laumžirgiu 
(laumės žirgas), kiti vadinami 
strėliukėmis. Nevienodo dydžio 
priekinius ir užpakalinius sparnus 
turintieji žirgeliai vadinami skėtėmis.
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LAPŲ NUOSPAUDOS

Prieš stovyklą pats laikas 
susipažinti su medžiais. Kol lapai 
nauji, vabalų neapkramtyti, galima 
pasigaminti jų nuospaudas, kurios ne 
tik papuošalas būklui ar kambariui, 
bet svarbi lavinimosi priemonė.

A. Žvakė degdama palieka 
suodžius. Atsargiai uždėti lapų ir 
įspausti į suodžius. Tada lapų 
perkelti ant švaraus popieriaus ir 
nuspausti. Uždengti stiklu ar plastine 
medžiaga.

B. Spaustuvės rašalas užtepamas 
voleliu arba kempine. Tada 
nudažytas medžio lapas uždedamas 
ant švaraus popieriaus, uždengiamas 
kitu ir nuspaudžiamas. Neužmiršti 
užrašyti medžio pavadinimo! 
Paprastai reikia nuspausti du lapu — 
vienų iš vienos pusės, kitų — iš kitos.

C. Nuspausti galima ir padažius 
senų dantų šepetukų j rašalų ar kitų 
tamsų skystį, braukiant šepetukų per 
pagaliukų, kol visas medžio lapas 
aptaškytas. Nuspausti kaip A ar B.

D. Lapus galima džiovinti tarp 
laikraštinio popieriaus ir uždėjus 
neperdaug svorio (kitaip prilimpa ar 
supūva). Vėl džiovinti bent du lapu, 
vienų priklijavus iš vienos pusės, kitų 
iš kitos. Jei įmanoma, priklijuoti ir 
sėklų, pumpurų ar kitų šakos dalį, 
negyvo medžio žievės gabaliukų.

Priklijavus lapus prie atskirų 
popieriaus lapų, juos sunumeruoti, 
kad būtų galima žaisti žaidimų — 
surašyti pavadinimus, tada patikrin
ti, ar mokame (užrašyta kitoj pusėje 
popieriaus lapo).
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Geležinis įstatas: skautė 
sąžiningai atlieka visas savo pareigas.

Skautė, duodama įžodį, pasižada 
atlikti visas savo pareigas. Tos 
pareigos yra ne tik atlikti užduotus 
darbus, bet tarnauti Dievui ir 
tėvynei, padėti artimui, ir vykdyti 
skaučių įstatus. Skautė turi stengtis 
vykdyti visa tai ko iš jos reikalauja 
skaučių organizacija. Ji skautauja 
laisvu noru, tai turi ištęsėti visus savo 
pažadus ir linksmai atlikti visas savo 
pareigas.

Viena iš tų pareigų yra išpildyti 
tą, ką skautė pažada. Pažadėjusi ji 
turi atlikti savo darbą, nors jis labai 
sunkus. Kita svarbi pareiga yra būti 
ištikima Dievui ir tėvynei. Skautė 
turi tikėti į vieną visagalį Dievą ir 
laikytis savo religijos nuostatui Ji 

8

negali užmiršti, kad Lietuva yra jos 
tėvynė, ir ji niekados negali gėdytis 
būti lietuvaite. Skautė turi būti 
draugė savo artimui, ir sesuo kitai 
skautei. Ji turi pasisveikinti, nusišyp
soti, ir prakalbinti praeinančius pro 
šalį žmones. Sutikus kitą skautę, nors 
ir nepažįstamą, skautė turi siūlyti 
savo draugiškumą ir pagalbą. Skautė 
turi būti mandagi—ji negali užmiršt 
padėkoti, pasisveikinti, užleisti vietą 
vyresniam. Skautė turi būti gamtos 
draugė. Ji stengiasi gamtą pažinti ir 
mylėti. Pamačius gyvulėlį, ji turi jį 
globoti ir maitinti. Skautė turi būti 
paklusni savo tėvams ir vyresniems. 
Ji turį mylėti ir gerbti tėvus, jų 
klausyti, ir juos užjausti. Skautė 
linksma, susivaldo, ir nenustoja 
vilties. Ji turi nepasiduot nuotaikai.

Savo rūpesčių lotiems neparodo. Ji 
turėtų visados žiūrėti į gyvenimą 
šviesiomis akimis. Skautė turi būt 
taupi — pinigus tik leidžia 
reikalingiems daiktams. Skautė 
blaivi, skaisti savo mintyse, 
žodžiuose, ir veiksmuose. Ji turi būti 
pakankamai stipri, kad nepasiduotų 
blogai įtakai.

Šios pareigos yra tik kelios iš tų 
kurias skautės turi sąžiningai atlikti. 
Skautė turi visada budėti ir būti 
pasiruošus atlikti bet kokį darbą-. Ji 
turėtų pamatyti kur jos pagalba yra 
reikalinga ir visada pasisiūlyti padėt. 
Pareigas ji turi atlikti savo noru ir su 
malonumu kad kam nors gero 
padarius turi duoti skautei vidinį 
pasitenkinimą.

Man geležinis įstatas parodo visą 
skautų ideologiją. Jis man primena, 
kad aš turiu gyventi' pagal duotus 
pažadus ir ne vien tik dėl savęs. 
Žmogus kuris vien tik dėl savęs 
gyvena nemato gyvenimo tikros 
prasmės ir reikšmės. Ištęsėdama 
visus duotus pažadus ir laikydamosi 
geležinio įstato, skautė bus geru 
pavyzdžiu kitoms sesėms ir kartu su 
joms žengs skautišku keliu su garbe ir 
pasiryžimu į ateitį.

Dalia Sabaliauskaitė
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ŠIRDIMI
NUGLUDINTI 

ŽODŽIAI

Bronius Žalys. APIE 
ŽMONES, ŽEMĘ IR VĖJUS. 82 
p si. 1983 m. Išleido Gintaras 
Australijoje.
Ne nuo vakar Bronius Žalys daro 

sau poeto vardą. Eilėraščius 
spausdina skautų ir neskautų 
laikraščiu ose, su pluoštais jų 
dalyvauja antologoijose ir 
sudėtiniuose leidiniuose. Dėl to ką 
tik išleistasis pirmas jo eilėraščių 
rinkinys mįslingu vardu „Apie 
žmones, žemę ir vėjus” yra gerokai 
pavėluotas poeto debiutas. Rinkinyje 
41 eilėraštis — sutelktinis jo poezijos 
derlius.

Poeto žodis savo gyvybę semia 
būtyje, kas, paprasčiau sakant, 
reiškia, jog poetas įkvėpimo semiasi 
iš gyvenimo. Jo poezijoje iškyla 
bendros žmogiškosios temos, kurios 
lietuvių širdis jaudina ir jas ungia 
pergyvenimų bendrumu. Poeto širdis 
visus savo inkarus giliai įtvirtinusi 
gimtojoje žemėje — ten jo stiprybės 
šaltiniai. Bet jo pastabi akis negali 
užsimerkti ir naujojo krašto 
daugiaspalvei aplinkai. Dėl to 
eilėraščiuose randame ir 
australiškuosius įvaizdžius, peizažo 
detales, vardus ir pavidalus, Pietų 
krašto dangaus ir žemės spalvas, 
teikiančias eilėraščiams egzotišką 
koloritą. Asmenybę formavusios 
praeities apspręsta poeto siela stovi 
nuolatinėje kolizijoje su stipriai 
pajaustu australiškosios tikrovės 
išgyvenimu. Ji negali išsivaduoti iš 
magnetinės traukos, kurią išspin
duliuoja visa tai, kuo anksčiau buvo 
gyventa. Ji ieško džiaugsmą 
žadinančių panašumų, bet sugretin
dama „čia” su „tenai”, suranda tik 
kontrastiškus skirtingumus. ,

Bendrai poetas į pasaulį, o 
ypatingai į gimtinę, žiūri susižavė
jusia akimi per romantiškos pagavos 
prizmę. Tą jo susižavėjimą kartais 

galėtume pavadinti iš tolimiausių 
amžių aušros atklydusiais apžavais, 
kartis neištarta, bet sąžinės gelmėse 
nešiojama priesaika, kartais gi 
giluminiu įžvalgumu į įvykius ir 
reišknius, kurie yra ar buvo 
prasmingi ne vien tik atskiram 
žmogui, o turi visuotinesnę, platesnę 
prasmę. Jis atgręžia savo žvilgsnį į 
priešistorės miglose skęstančias 
tautos gyvavimo erdves ir plotus, 
tikėdamas, kad jos slepia kokius nors 
svarbius, bet mūsų praeities 
užmirštus gyvastingumo grūdus, 
galinčius nulemti mūsų būsimą ateitį, 
besikeičiančioje raidoje atverti 
neišsemtas gyvenimo ir veikimo 
galimybes.

Lyriškai jautrias poeto sielos 
stygas valdo vyriškas santūrumas. 
Bet ir santūrumo apvaldytoje poeto 
širdyje išliko žymūs ' gyvenimo 
negandų kirčių ženklai. Sielos gelmių 
gelmėj atsiminimai visada pasilieka 
kaip dalis žmogiškojo esimo 
visumos. Taip pat išleika liūdnumas 
tartum prigesyta, bet dažnai vėl 
užsiliepsnojanti žarija.

. . . einu aš palytėt veidų 
širdžių ir rankų, 
pajusti giminiško kraujo 
šiltą jungtį, 
pabūt minutę 
(o kad minutė 
taptų amžinybe) 
namuose tarp savų 
ir nusilenkt
šventiems tėvų kapams . . .

(„Legenda, užrašyta vėjo”)

Broniaus Žalio žodis nėra 
tuščiažiedis, mestas į orą tik kaip 
spalvos ar garso ženklas. Jis turi 
vaizdą, turinį ir prasmę. Turi ir 
idėjinį krūvį, iš kurio apsireiškia 
poeto įgimtas riteriškumas san
tykiuose su mylima moterimi, laiko ir 
nuotolio ribas įveikiąs prieraišumas 
tėviškei ir tautinio paveldėjimo 
branginimas. O visus šiuos motyvus 
apgaubia žmogaus likimą lemiąs 
dvasingumas ir pasitikėjimas 
aukštesnėmis galiomis.

Nemaža dalis B. Žalio eilėraščių 

yrą tartum mažos poemėlės ar 
sakmės. Turi siužetą, apsako, kokią 
nors istoriją ar nuotykį. 
Siužetiškumas — savybė poetų, 
nesidominčių lengvai parašomais 
dalykais. Nors Žaly? gerai eiliuoja 
klasine forma lengvus, skambius 
eilėraščius, jis labiau savo gaivale 
jaučiasi ilguose, žodinguose, laisva 
forma parašytuose, plačios apimties, 
gerai valdomo vidinio ritmo 
nešamuose ir šiek tiek egzaltuotą 
retoriką primenančiuose kūūiniuose. 
Tie eilėraščiai mirga vaizdais kaip 
dailininko nutapytos didelių išm
atavimų drobės. Poetas vaizdingai 
mąsto, pastebi ir atsimena, sugeba 
nuoširdžiai išsisakyti, būti žemiškai 
sodriu. Duoda laisvę minties 
lakumui.

Poetas Žalys mėgsta išieškotai 
rupią, kampuotą frazę, suprozintą 
kalbėjimą, kuris kai kam gali 
pasirodyti kietas. Atidžiau .ji 
įsiskaičius, pajuntamas tos poezijos 
tvirtas, vyriškas žodžio skambėjimas.

Gedas Sidabras

Jubiliejinėje stovykloje 
V. Bacevičiaus nuotr.

9:
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Aš galvoju, kad yra lengviau 
išlaikyti lietuvybę, kai apsivedi su 
lietuviu. Kuo daugiau laiko 
praeina Amerikoje gyvenantiems 
lietuviams, tuo dažniau pasitaiko, 
kad lietuvis ar lietuvaitė apsiveda 
su svetimtaučiu. Nėra ko stebėtis, 
nes laikui einant, mažėja lietuvių 
būrys ir gerokai sumažėja progų ir 
galimybių jaunimui sukurti 
lietuvių šeimas. Tarp savų 
pažįstamų daugelis jaunų šeimų 
labai mažai dalyvauja lietuvių 
tarpe, todėl arba viens ar kitas 
nesijaučia priklausąs šitame būry
je.

Aišku visada yra išimčių. Musų 
šeima turi vieną gerą pažįstamą, 
kuri yra ištekėjusi už vokiečio, 
gražiai išlaikė savo lietuvybę ir 
augina pavyzdingą lietuvišką 
šeimą, jūs turbūt visos ją 
pažįstate, jinai yra Maryte Utz iš 
Chikagos. Ne tik ji sėkmingai 
dirba skautų tarpe, bet ir randa 
laiko įsivelti j bendrą lietuvių 
gyvenimą, jos maži vaikai puikiai 
kalba lietuviškai, eina į lietuviškas 
mokyklas, ir priklauso porai 
organizacijų. Ji šitą turbūt būtų 
atsiekus iš savo pasiryžimo, bet jai 
buvo lengviau, nes jos vyras, 
John, kiekvienam žingsniui 
pritarė. Mes galime džiaugtis, kad 
jai pasiseka, bet turime pripažinti, 
kad daugelis šitokių šeimų 
neišsilaikė mūsų tarpe.

Kodėl šitos poros atitolsta nuo 
lietuvių? Svetimtaučiui mū<:ų 
tradicijos ir veikla yra svetima 
Atėję į parapiją ar į balių nesdpras 
kas vyksta. Kiek kartų žmogus 
norės ateiti ir sėdėti ten, kur jis 
nieko nesusigaudo? Aš manau, 
kad su laiku jam atsibostų viskas ir 
jis šių dalykų vengtų.

Mūsų šeimos tradicijos kaip 
kūčios irgi galėtų būti jam 
nemalonios. Ne tik kad kalbos

nesuprastų, mūsų maistas gali būti 
jam svetimas, bet ir pati to vakaro 
reikšmė jo nepaliestų. Mes nuo 
pat pradžios šitas tradicijas 
pažįstame, su joms užaugome ir 
jas mylime.

Paskutinė ir pati sunkiausia 
diūtis yra vaikų ugdymas. Vaikai 
namuose girdėtų daugiausia 
anglų kalbą. Tėvas norėtų jaustis, 
kad jis su savo vaikais gali 
susikalbėti ir džiaugtis bendrais 
užsiėmimais. Tad jam būtų 
lengviau savo vaikus vežti į „Little 
League” žaidimus ir į kitas vietas, 
kur jis galėtų jaustis dalyvaująs, ne 
tik nuvežiąs iš šalies žiūrėti.

Lietuvybės išlaikymas nėra 
lengvas darbas. Kai du dirba, 
lengviau atsiekiamas. Kai vienas 
dirba, o kitas žiūri, darbas yra 
sunkesnis. O kai vienas dirba ir 
kitas priešinasi, darbas 
neįmanomas.

— Audra Klimaitė

IŠ KLEVŲ 
PAUNKSMĖS

Žeme tėvų tėvų, 
Iš paunksmės klevų, 
Ilgesio vedami, 
Sparnuota mintimi,

Erdves perskridę mes 
Ir perbridę gelmes,
Peržengę bedugnes
Guodžiame tave, nes

Tu, tik tu, tu viena 
Laimė mūs amžina, 
Džiaugsmas ir paguoda, 
Žvaigždė naktį juodą.

O žeme Kalantos,
O žodi mums šventas, 
Duona kasdienine — 
Lietuva tėvynė.

St. Radžiūnas
Omaha, 1983.730.
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Aviacijos kapitonas
Karo lakūnas, Eskadriles Vadas

V. Šenbergas 
1930 m.

v.s. V. Šenbergas 
Jtibiliejinėje stovykloje 1983 m.

V. Bacevičiaus nuotr.

/ PIRMAJAM VYRIAUSIAM

SKAUTININKUI - 85 metai

y skfn. V. Šenbergas II Tautines Stovyklos 1938 m. 
Viršininkas tarp savo bendradarbiu.

Clevelande, JAV,v.s. Valdemaras 
Šenbergas sulaukė 85 metų amžiaus! 
Pradėjęs skaiitauti Tusijoje dar prieš- 
skautų įkūrimą Lietuvoje, v.s. 
Šenbergas 1919 m. tapo -Kauno 
tuntininku ir pirmuoju Vyriausiu 
Skautininku, pareigas eidamas iki 
1925 metų. Būdamas, (sumanus 
vadovas, vadovavo pirmiosioms 
dviems Tautinėms Stovykloms (abi 
Panemunėje, 1928 ir 1938 m.) ir 
Palamgos sąskrydžiui 1933 m. , 
kuriame dalyvavo skautybės įkūrėjas 
lordas Baden-Powellis. V.s. 
Šenbergas lydėjo Lietuvos skautų 
vienetą, pirmą kartą dalyvaujantį 
tarptautiniame sąskrydyje - 1924 m. 
jamborėje Danijoje, ir taip pat 1951 
m. jamborėje Austrijoje.

V.s. Šenbergas 1919 metais stojo 
savanoriškai į Lietuvos kariuomenę, 
buvo lakūnas ir karo aviacijos 
karininkes, už pasižymėjimą 
Lietuvos Nepriklausomybės kovose 
gavęs aukščiausią žymenį - Vyčio 
Kryžiaus ordiną.

Su v.s. .Apolonija Šenbergiene 
išaugino gražią šeimą, kurios ketvir
toji karta- jau greitai pradės 
skautauti. Ilgiausių metų!

11
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CANBERROS BALTIJOS TUNTE

ANTRAS METŲ KETVIRTIS 
TUNTE

Baltijos tunto antrojo metų ket
virčio veikla buvo smarkiai paveikta 
įvykių Amerikoje, nes daugiau kaip 
pusė tunto vadovų buvo išvykę į 
Lietuvių Dienas. Tunto sekretorė 
A udronė K o Valskienė viešėj o J. A. V., 
jos vyras Juras Kovalskis buvo 
oficialus atstovas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seime. Skaučių d-vės 
draugininke Vida Howe, bos 
pavaduotoja Audronė Stepanienė ir 
vyčių vadovas Jonas Šliogeris 
atstovavo Austraijos lietuvių 
jaunimui Jaunimo Kontrese.

Nežiūrint to, tunto veikla buvo 
gana gyva: sueigos ir tautinių šokių 
repeticijos vyko kiekvienų pirma
dienį, buvo suruoštos 3 iškylos ir 
viena gegužinė.

RAUDONŠLIPSIŲ IŠKYLA

Birželio 5 d. įvyko vilkiukų ir 
paukštyčių iškyla netoli Canberros 
esančiame pušyne ir apylinkės 
laukuose. Iškylos tikslas: susipažinti 
su gamta, išmokti atpažinti gamtos 
reiškinius, orientuotis miške ir sekti 
kelionės ženklus.

Pirma iškylos dalis vyko atviroje 
vietovėje. Jauniesiems buvo 
nurodytas koks nors gamtos 

reiškinys, kurį jie turėjo atpažinti ir 
greičiausiu laiku pasiekti. Taip buvo 
nukeliauta keletą kilometrų ir atrasta 
įdomių medžių, uolų ir mažyčių 
upelių.

Kelias atgal ėjo per tankų pušynų. 
Viena skiltis, eidama pirma, dėjo 
kelionės ženklus, kita — sekė. 
Daugumas ženklų buvo sėkmingai 
surasta.

„4WD” KELIONĖ

Liepos 3 d. Baltijos tuntas sur
uošė kelionę po Brindabellos alnus, 
esančius netoli Canberros. Miškuoti 
kalnai čia yra išraižyti šunkelių, kurie 
yra naudojami ugniagesių ir' miško 
priežiūros reikalams. Daugumas jų 
yra neprieinami paprastoms 
mašinoms; jais galima keliauti tik su 
„four wheel drive” mašinom. Tik kai 
kurie iš miško kelių yra pažymėti ant 
smulkaus masto žemėlapių.

Kelionės tikslas buvo dvigubas. 
Pirmas — žemėlapių skaitymo ir 
orientacijos pratimai. Pradžia .buvo 
mažai žadanti: pavažiavus 
pusvalandų mišku, skautai buvo 
paprašyti parodyti ant žemėlapio, 
kur jie yra. Buvo tiek nuomonių, kiek 
skautų! Bet suradus pozicijų, skautai 
atidžiai sekė kelio kryptį, 
topografijų, nuvažiuotų atstumų ir 
nuo to laiko mašinų pozicija buvo 
tiksliai žinoma.

Antras iškylos tikslas buvo 
kiekvienam , skautui-skautei 
pasigaminti sau pietus: kiekvienas 
turėjo susikurti atskirų lauželį ir 
pasigaminti dviejų patiekalų pietus iš 
atsivežtų šviežių produktų; konservai 
ar kitokie pagaminti patiekalai buvo 
uždrausti. Lauželius užkurti buvo 
sunku, nes miškas labai drėgnas; bet 
po keleto bandymų pietūs buvo 
išvirti ir skaniai suvalgyti.

VAKARĖLIS

Liepos 30 d. buvo suruoštas 
vakarėlis ■ (arba „disco”) Baltijos 
tunto skautams-tėms ir jų svečiams. 
Skautų-čių išrinkti vakaro rengėjai 
buvo skautai Andrius Daukus ir 
Dovydas Pember jų rankose visas 
vakaro rengimas: muzika, šviesos, 
vakarienė, žaidimai, įėjimo kainos 
nustatymas ir visos kitos detalės. 
Tunto vadovybė prisidėjo tik tiek, 
kiek buvo rengėjų nurodyta.

Vakarėlis įvyko Lietuvių Klube: 
pagrindinėje salėje dalyvavo virš 40 
vaikų, o tėvai laikų leido gretimoje 
salėje. Vakaras ne tik linksmai 
praėjo, bet davė ir pelno — 23 
centus . . .

Už gerai atliktų darbų rengėjams 
tuntininkas išreiškė pagyrimų.

LOBIO IEŠKOJIMAS

Rugpiūčio 14 d. tunto skautai 
iškeliavo į pušynų netoli Canberros 
žaidimams: ieškoti paslėpto lobio.' 
Žaidimo tikslas — lavinti žemėlapių 
skaitymų ir orientacijų miške.

Tuntas buvo padalintas į dvi dalis 
— vilkiukus-paukštytes ir skautus,- 
tęs. Raudonšlipsiams kursas buvo 
paruoštas iš anksto: įvairiose miško 
vietose paslėptos skardinės su 
nurodymais, kaip surasti sekančių 
skardinę. Paskutinė skardinė buvo 
prikrauta saldainių — tai ir buvo 
lobis.

Vilkiukų skiltis rungėsi prieš 
paukštytes — kurie suras daugiau 
nurodymų ir kurie suras lobį. 
Vilkiukai surado daugiau skardinių 
su nurodymais, bet paukštytės pir
mos rado „lobį” ir suvalgė 
saldainius ...

Geltonšlipsiams „lobio” ieško
jimas buvo kitoks. Jie buvo išvežti 
užrištomis akimis ir paleisti mažomis 
grupelėmis miško vidury su 
žemėlapiais ir kompasais. Ant 
žemėlapių buvo pažyjėta „lobio” 
vieta, bet jiems nebuvo pasakyta, kur 
jie randasi. Tikslas: rasti „lobį” ir 
grįžti į „stovyklavietę”.

Uždavinį beveik visi atliko labai 
gerai ir grįžo anksčiau negu tikėtasi.

12

12



TAU
ŽIEMOS ŽAIDIMAI IR 

UŽSIĖMIMAI

Vadovai atsimena, kad neleistų 
skautų rankoms, ausims, nosims 
nušalti. Reikia vengti sušlapti ar net 
prakaituoti. Gerai valgyti. Visada 
turėti šilto gėrimo (arbatos, sriubos, 
kakavos). Gera ilgesnėje iškyloje 
rasti užuovėjų, pastogę, kitų vietų 
nuo šalčio pasislėpti. Verdant puodai 
uždedami tiesiai ant anglių DAUBO
JE — niekad nekabinti puodų virš 
ugnies, kaip būtų vasarų galima 
daryti. O dabar — užsiėmimai, 
žaidimai, sumanymai:

1 .Kiekviena skiltis įrengia sniego 
slėpynę, apdengdama lapines, 
laužavietę, kad būtų sunku surasti ar 
pamatyti.

2. Lobio jieškynė: surasti lizdų, 
plunksnų, pėdas, kailio gabalėlius, 
gyvų vabalų ar kirmėlę, daigų, sėklų, 
riešužų, uogų. . . (užtenka valan
dos).

3. Žuvų turgus(pinna sužvejoti!)
4. Virvės traukimas sniege(laimi, 

kai iš trijų kartų du kart laimi). 
Traukti per pusnį ar sniego sienų.

5. Slidinėjimo takų į pakalnę 
(slidinėti atsisėdus ant storo pop
ieriaus (išardytų popierinių dėžių).

6. Skanių ledų konkursai 
nubraukti paviršių, įdėti į indelį 
švaraus sniego, užpilti saldaus pieno 
ir cukraus arba sulčių (Ledus valgyti 
tik tada, kada nėra pavojaus sušalti).

7. Rogių, slidžių ar kitos 
lenktynės.

8. Himalajų sniegųžmogio įieško- 
jimast iš namų atsivežti „pėdas” (iš 
lentos), pritaisomas prie žieminių 
batų. Po kiek laiko „sniegažmogį” 
seka skautai (ir gale gali rasti didelį 

senį besmegenį).
9. Sniego „batų” lenktynės. 

Vietoj įprastinių „batų”, pagaminti iš 
lentų ar nebereikalingų slidžių il
gesnę lentą riestu galu, su viena 
kilpele kiekvienam žaidėjui, 
pavyzdžiui, keturios kilpos (po lentą 
kairiajai ir dešiniajai kojai). Visi 
keturi sudeda kojas ir lenktyniauja 
(lyg visi keliautų dviem slidėm).

10. Ledo rutulys. Lazdos — 
šluotkočiai, rutulys — fanieros 
apskritimas.

11. Ledo žaltys. Iš šluotkočių 
arba iš panašaus storumo pagalių 
išpjaustinėjamas žaltys (bent galva, 
gražiai išdažyta). Sniege ištiesiamas 
10-20 metrų takas — dauba. Skautas 
pribėga, paleidžia „žaltį”, pažymi 
žalčiu vietą, iki kurios nučiuožė.

12. Sniego kamuoliai. Du žaidėjai 

išeina pirmi. Po 3 ar5 min. kiti skuba 
pasivyti. Žaidėjai turi du kart sniego 
kamuoliu į bėgančiuosius pataikyti. 
Vejamieji vienu kamuoliu išmuša 
sekančiuosius.

13. Sniego „batų” estafetė. 
Skilčiai tik viena pora pintų, batų. 
Nubėgęs nustatytą nuotolį, skautas 
nusiima pintus batus, juos užsideda 
antras žaidėjas ir bėga toliau. Žaidė
jai vienas kitam padeda nusiimti ir 
užsidėti „batus”.

Svarbu atsiminti, kad drabužiai 
negamina šilimos — jie tik išsaugo 
kūno pagamintą šilimą. Geriau 
daugiau plonų drabužių, negu tik 
vienas storas, nes yra daugiau vietos 
oro sluoksniams, kurie šilimą 
izoliuoja. Žiemos stovykloje einama 
gulti anksčiau. Reikia palikti laiko 
prieš temstant indams sutvarkyti.
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Žiemą tik tupėti ir televiziją 
žiūrėti — nuobodu? Žiemos 
stovykloje, iškyloje, čiuožimo pop
ietėje (su kakava, karšta arbata ar 
buljonu), žvėrelių stebėjimas — tai 
tikri žiemos malonumai. BET reikia 
ir saugiai elgtis:

1) Visi iškylauja, eina kartu. 
Niekas nuo stovyklavietės ar prie 
ledo neina vienas.

2) Eidami ledu (ežero ar upės), 
visi eina pakraščiu, kuprines neša 
rankose, kitoje rankoje 2-3 metrų 
lazdą ar šaką. (Žr. piešinėlį apie ledo 
storumą).

3) V engti vietų, kur sniegas gali 
nuslysti ar nukristi — atkriaušių, 
pakraščių, slidžių takelių.

4) Vengti ledo, kurį dengia 
sniegas.

5) Iš anksto ant žemės išbandyti 
gelbėjimo būdus (ne tik vieną, kelis).

6) čeraį prisiminti svarbius 

mazgus (gelbėjimo kilpą) ir kaip 
mesti virvę.

Žiemą nėra uodų, musių; maistas 
negenda; rytą nežadina čiulbantys 
paukščiai; nėra dulkių; miške 
saugiau ugnį kurti; jei valgis 
paruoštas perkarštas — tik palaukite 
minutę!

Kai šalta, svarbu: jei neturi 
ausinių, aprišti ausis kaklaraiščiu ar 
nosine; neturėdamas pirštinių, 
skautas užsimauna kojines; naktį 
būtinai reikia galvą uždengti kepure; 
kelnių apačią aprišti prie bato, kad 
sniegas neįlįstų) jei šalta, pasikloti ar 
apvynioti laikraštį; karštas smėlis 
greitai batus išdžiovina (kaip įkaitin
si smėlį?); didelis plastikos gabalas 
tinka palapinei ar apsiaustui. 
BŪTINA neštis pirmosios pagalbos 
vaistinėlę, kompasą, neperšlam
pančių degtukų, šokolado ar 
cukraus.

STORUMAS (CENTIMETRAIS)
rjeys— .

rtK-, ĄŠTUDrfi-
2—

PMHi -
- G-Akl!

mŠmhs-
N»£K.S NE-įKGIS.

LEDO
<i fit

driPSO K©5<)

f£l)OS

BŪbAI

@ ^/VZ>U0 su&tĄ *£ z.£A

14



15



ŽIEMOS

MnuTE

SftOibVS

MEUX> 
KAMKBlAS

“smylute 
ORUI

^smas^ 5t6M€l£5

16



Tiktai dvi skautukės paklydo; reikėjo 
vykti jų ieškoti. Jos buvo greit 
surastos, o paklydimas įskaitytas į 
patyrimą.

Visiems grįžus į stovyklavietę, 
suruošta iešminė, drauge su tėvais. Ją 
sekė žaidimai iki vėlaus vakaro.

R. D.

SYDNEJAUS AUŠROS TUNTE

SPORTO ŠVENTĖ

Rugsėjo 25 d. Sydnejuje įvyko 
AASE (Australijos Egzilų Skautų S- 
gos) sporto karnavalas, kuriame 
varžėsi estų, latvių, lietuvių, rusų, 
ukrainiečių ir vengrų skautai,-tės. 
Varžomasi buvo įvairiose amžiaus 
grupėse, pradedant žemiau 10 metų, 
baigiant 18 metų ir nenustatyto 
amžiaus grupėmis iš lengvosios 
atletikos dalykų: bėgimo, šuolio į 
aukštį ir į tolį, rutulio stūmimo, 50 m. 
ir 100 metrų estafečių. 
Jaunesniesiems dar buvo įjungti kai 
kurie žaidimai: kiaušinio nešimas 
šaukšte, trikojės lenktynės ir kt.

Lietuviams skautams,-skautėms 
šį kartą gerai sekėsi: ir sesės ir broliai 
„išnešė” II-rą vietą._ Kitos vietos 
pasiskirstė taip: I-ma — vengrai, III- 
čia — latviai, IV-ta — ukrainiečiai, 
V-ta rusai, Vl-ta — estai.

Iš lietuvių pasižymėjo šie broliai- 
sesės: A. Bieri, A. Cobb, K. Coxaite, 
M. Coxaite, A. Lasaitis, B. Migutė, 
D. Nagulevičius, V. Protaitė, L. 
Skirkaitė, D. Stasiūnaitytė, R. 
Stasionis, R. Venclovaitė ir kt.

VYČIAI MINI 30-metj

Sydnejaus Aušros tunto skautų 
vyčių Geležinio Vilko būrelis spalio 
15 d. mini savo30-metį, suruošdamas 
iškilmingą vakarienę Lietuvių Klube.

Būrelis buvo įsteigtas 1953 m. 
kovo 1 d. Camperdowne.

Būreliui šiuo metu vadovauja 
s.v.v.sl. Algis Kapočius.

PAVASARĖJANČIAME N.S.W.

Nežinia, ar ekskursijos vadovai 
buvo taip užsakę, ar taip tik 

pasitaikė: oras spalio 1 d. buvo 
karališkas, ir XI-sios Sydnejaus 
Skautų Židinio ekskursijos dalyviai 
juo džiaugėsi nuo pat ankstyvo 
ryto . . .

Pavasarinės ekskursijos 
maršrutas šį kartą toks: Mittagong
— B errima—B owral. V ykstančių— 
pilnas autobusas. Kelionės vadovas
— v.s. Jonas Zinkus. Išvyksta nuo 
Lietuvių Klubo patalpų B anksto wne 
8 vai. ryto.

Pirmas „pasiganymas” — Mit- 
tagonge, prie žilvičiais apaugusio 
istorinio ežerėlio (gaila, kad 
nepasiėmėm keptuvių; ežeriukas 
pilnas riebutėlaičių. ančių . . . 
Žmogus net gali pamiršti, kad 
skautas gamtos draugas!). Po trum
po kojų pamankštinimo neužilgo 
pasiekėme West Bertimoje esantį 
„Cohuna” angoros ožkų ūkį, kur 
labai iškalbi savininkė išaiškino viską 
apie šiuos gauruotus sutvėrimus: 
kaip juos veisti, kaip kirpti, kaip 
verpti jų vilną . . . Kadangi beveik 
visi ekskursantai buvo ekskursantės 
(9 vyrai, 40 moterų), tai savininkės 
žodžiai krito į derlingą dirvą: ne tik 
buvo atidžiai klausoma, bet išban
domi verpimo aparatai, iščiųpinė- 
jama vilna ir 1.1. Kai kas iš 
vyriškosios giminės net suabejojo, ar 
neužilgo neįsikurs netoli Lietuvių 
Klubo ir angoros ožkų farma 
(lietuviška, žinoma!)?

Iš čia grįžome į patį (senovinį) 
Berrimos miestelį, kurio parke 

-papietavome, o vėliau apžiūrėjome ir 
patį miestuką, kurio pradžia siekia 
19-j o šimtmečio pirmuosius metus, ir 
kuris, nukėlus gelžkelį kažkur į šalį, 
sunyko, ir tik paskutiniais metais 
(pagyvėjus turizmui) pradeda vėl 
atsigauti. Nemažai išlikusių pastatų 
iš 19-to šimtmečio vidurio: tiesmas, 
kalėjimas (dar tebenaudojamas 
nepilnamečių auklėjimui), 
bažnyčios, viešbučiai . . . Šiuo metu 
kai kurie jų atnaujinami, juose 
įrengiant restoranus, senienų 
krautuves, meno galerijas (ypač 
įdomi „The Barn” galerija).

Vėliau užsukome į Bowral tulpių 
festivalį. Nors ši „gėlių šventė” tik šį 

savaitgalį atidaryta, tačiau ankstyvo 
pavasario įtakoje tulpės ir kitos gėlės 
buvo sužydėję ligi paskutinio žiedo.

Prisifotografavę, prisipirkę gėlių, 
prisižiūrėję škotų tautinių šokių ir 
apžiūrėję gėlynus, vėl sėdom į savo 
nepavargstantį autobusą. Po trumpo 
stabtelėjimo Mittagonge prie 
rankdarbių parodos, 5.45 vai. vėl 
atsiradome, prie Lietuvių Klubo 
Bankstowne, o iš čia — kas pailsėti į 
vėsias klubo patalpas, kas į mašinas 
ir — namo!.

Dalyvis

SKAUTŲ ŽIDINYS GEELONGE

Š.m. rugpjūčio 14 d. Geelonge, 
Vic., įsisteigė Skautų Židinys, į kurį 
įstojo visa eilė asmenų.

Rugsėjo 11 d. įvykusioje sueigoje 
priimtas židinio statutas, nusistatytas 
nario mokestis ir išsirinkta židinio 
vadovybė, kurią sudaro: tėvūnė — 
v.s.sl. Liucija Volodkaitė-Koszela ir 
kancleris — v. s. Algis Karpavičius.

Šiuo metu židiniui priklauso virš 
30 narių. Židinys veikia kaip atskiras 
vienetas, tiesioginiai priklausąs LSS 
Austrralijos rajono vadijai.

Spalio -23 d. židinys drauge su 
Šatrijos tuntu paminėjo 
lietuviškosios skautijos 65-mėtį.

A. Karpavičius

SYDNEJAUS SKAUTŲ 
PADANGĖJE

* Sydnejaus „Aušros” Tunto 
skautai-tės stovyklaus „Dariaus-Gi
rėno” vardo stovykloje, sausio 4-14 
d.d., Ingleburn’e, N.S.W..

* Šv. Kazimiero 500 m. nuo jo 
mirties minėjime, įvykusiame 
lapkričio 6 d., iškilmingose 
pamaldose dalyvavo organizuotai ir 
„Aušros’,’ Tuntas. Pamaldose 
dalyvavo atvykęs iš Canberros Šv. 
Sosto Delegatas, ark. Luigi Bar- 
barito ir eilė kitų dvasiškių.

* Prieš pat’Kalėdas, į JAV kelioms 
savaitėms paviešėti, išvyko „Aušros” 
Tunto vadovė, v.s.v.sl. RitaBarkutė. 
Sk. akademika, fil. Eglė Žižytė
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išvyko visiems metams į Kanadą, 
studijų pagilinimui.

* Sydnejaus tunto „Aušros” 
stovyklavietės daliai patikėtinių 
pasitraukus iš gyvųjų tarpo, paskirti 
nauji. Dabar patikėtiniais yra: v.s. dr. 
A. Mauragis, s.v.v.sl. A. Migus ir p. 
J, Pullinen.

,DŽIUGO” TUNTE - 
MELBURNE

* Melburno „Džiugo” Tunto 
veikla gyva ir gaji. Kas pirmą 
mėnesio šeštadienį Lietuvių 
Namuose vyksta įdomios vienetų 
sueigos. O tų vienetų tunte nemažai: 
jaun. skautų-čių, skautų-čių, 
prityrusių skaučių draugovės, skautų 
vyčių ir vyr. skaučių būreliai, jūrų 
skautų-budžių vienetas . . . Tuntui 
talkina energingas skautų tėvų 
komitetas. Tuntui vadovauja v.s. 
Danutė Čižauskienė.

* Gruodžio 3 d. tuntas Yarra Bend 
parke suruošė metinę tunto iškylą, 
kurioje paminėjo Lietuviškosios 
Skautybės 65 m. sukaktį.

* „Džiugo” Tunto metinė stovykla 
įvyks Gilwell’io Parke, Vic., sausio 3 - 
8 d.d.

B. Ž.

SUKRUTO IR GEELONGO
BROLIAI

* Spalio 23 d. Geelongo Lietuvių 
Namuose įvyko bendra „Šatrijos” 
Tunto ir Skautų Židinio sueiga, 
kurios metu paminėta Lietuviškosios 
Skautijos 65-metis. Salėje buvo 
išstatyta gausi skautiško gyvenimo 
vaizdų parodėlė, apimanti 
skautavimą Lietuvoje, Amerikoje ir 
Australijoje; ypač plačiai pavaiz
duota „Šatrijos” Tunto veikla. Vaiz
duose atsispindėjo buvusių Tautinių, 
Jubiliejinių ir Australijos rajoninių 
stovyklų žymesni įvykiai, vadovų 
veidai bei atlikti darbai.

Iškilmingą sueigą atidarė v.s. A. 
Karpavičius. Tylos minute prisiminti 
mirusieji bei okupantų nukankinti 
LSS nariai. Išklausyta A. Kar

pavičiaus turininga paskaita, 
nukėlusi visus į Lietuviškosios 
Skautybės praeitį ir jos tolimesnę 
raidą. Baigdamas paskaitininkas 
išreiškė viltį, kad jaunesnioji karta tęs 
toliau tautos gyvastingumo prievolę 
ir neliks abejinga tėvynės šviesesniam 
likimui.

Antroje sueigos dalyje „Šatrijos” 
Tunto tuntininkas, s. V. Mačiulis, 
padarė išsamų pranešimą iš tunto 
veiklos. Tuntas, be dažnų iškylų į 
gamtą, dalyvavo įvairiuose minė
jimuose, šventėse. T rys šatrijiečiai — 
j.s. dr. R. Šarkis, ps. P. Valodka ir 
s.v.sl. A. Bindokas reprezentavo 
tuntą Jubiliejinėje Stovykloje, 
Kanadoje. Tunto vadija daug energi
jos paskyrė įkuriant Geelongo 
Skautų Židinį. Numatoma, po Naujų 
Metų, suruošti tunto stovyklą 
Geelongo apylinkėse. Lietuvių

AUSTRALIJOS
VYČIAI ŠNEKA

Mieli Broliai Vyčiai,
Australijos Rajono plotas yra 

labai didelis, o lietuvių skaičius 
mažokas, tad ir vyčių skaičius 
mažesnis. Rajone yra penki tuntai, o 
kiekviename yra skautų vyčių 
būreliai.

Sydnejaus „AU ŠROS” T unte yra 
du vyčių būreliai, vienas yra 
seniausias būrelis Australijoje — 
Geležinio Vilko būrelis, kuriame 
reiškiasi apie 20 vyčių.

Melbourne „DŽIUGO” Tuntas 
turi vieną s.v. būrelį su maždaug 15 
narių.

Canberros „BALTIJOS” Tunte 
reiškiasi aktyviai aštuoni vyčiai.

Geelongo „ŠATRIJOS” tunte 

IIBBIIIRBfcBBBBBBBBBBBBBBBflBBBHaBaBBBBaBBaBBBBBBBBBBBBBBBB

Vaidinimas teikia malonumo ir laimės, 
teikiant džiaugsmo kitiems.

P.P.

Namuose talkinant rėmėjui J. 
Medeliui, tuntui įruoštos spintos. 
Rugsėjo 8 -ją minint, tunto vadovybė, 
drauge su globos komitetu skautų 
mamytėms suruošė pietus Lietuvių 
Namuose. Trijų šimtų dolerių 
dovaną tuntą parėmė Liet. 
Kooperatinė Draugija „Talka”.

Pabaigai Jubiliejinės Stovyklos 
dalyviai R. Šarkis ir P. Valodka, su 
sueigos dalyviais pasidalino savo 
nuostabiais įspūdžiais iš šio didžiojo 
skautų-čių sąskrydžio.

Sueiga baigta tradicine giesme 
„Ateina naktis . . .”

Sekė kavutė, paruošta židiniečių.

* Spalio 23 d. „Šatrijos” Tunto 
Globos Komitetan išrinkti: p.p. 
Vytautas Bindokas, Genutė Valai
tienė, ir Juozas Gailius.

A. KARPAVIČIUS

atnaujintas s.v. būrelis su 10 vyčių 
pradeda vėl aktyviai pasireikšti 
skautiškoje veikloje. Trys nariai 
atvyko į Jubiliejinę stovyklą 
Toronte.

Adelaidės „VILNIAUS” Tunte 
veikia s.v. būrelis ir turi aštuonis 
narius.

Hobarte veikia atskiras vyčių 
būrelis su keturiais nariais, bet 
oficialiai priklauso prie Sydnejaus 
„AUŠROS” Tunto.

Aplamai, Australijos Vyčiai gan 
stipriai veikia ir aktyviai reiškiasi 
skautų veikloje.

Tarnaukime Dievui, Tėvynei, ir 
Artimui.

(ištrauka iš s.v.s.fil. dr. R. Šarkio, 
Australijos Rajono Vadeivos 
pranešimo s.v. skyriaus sueigos 
metu, 1983 m. Jubiliejinėje stovyklo
je, Toronte).
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Atlanto Rajono vadovų 
suvažiavimas, estų skautų 
stovyklavietėje 1983 spalio m. 1-2 d.

(Nuotrauka j. s. G. Treinienės) 

stebi sueigos lauželį (iš, kairės J G. 
Budreckis, V. Zikas, V. Vidugiris, R 
Banaitis, D. Lalas, stovi j.v.s. ■ M. 
Manomaitis, P. Kasias ir A. Dilba.

Bostono ŽALGIRIO Tunto Vadija 
(iš kairėsj p s. B Banaitis, tun- 
tininkas j.s. G. Čepas, j.v.s. M. 
Manomaitis, LSB Atlanto Rajono 

Vadeiva s.fil. A. Treinys, sk. vyt. 
Raibis, sk.vyt. A. Dabrila, ir s. A. 
Dilba.

(Nuotrauka j.s. G. Treinienės) 

Bostono BALTIJOS ’ T-to tun- 
tininkės su Rajono vadeiye (iš kairės) 
ps. Birutė Banatienė — išeinanti iš 
pareigų, Atlanto Rajono Vadeivėj.š. 
Genė Treinienė ir ps.fil. Irena 
Vidugirienė — perimanti tuntininkės 

pareigas.
(Nuotrauka PS. D. Dilbienės)

Atlanto Rajono vadovai Jubiliejinėje 
stovykloje (iš kairės) LSB Rajono 
Vadeiva s.fil. A. Treinys, v. s. I. 
Kerelienė, Pirmijos Pirmininkas 
v.s.fil. S. Miknaitis, LSS Rajono

Vadeivė j.s. G. Treinienė, Jub. Stov. 
laikraštėlio redaktorė s. R Kidolienė, 
lT LSS Skautų Fondo iždininkas 
v.s.fil. K. Nenortas.
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JURU SKAUTAI JUBILIEJINEJE STOVYKLOJE
L. -Knopfmilerio nuotraukos

20



' • A v. -f • ' *

' ' ' ■

Nuotr. V. Bacevičiaus.
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p.s. Rūta Matvekaitė-Kasputienė 
taria jautrų atsisveikinimo žodį po 
trejų metų vadovavimo „ Gabijos ” 
tuntui. Šalia tunto adjutante Asta 
Jurgutytė.

Į paskautininko laipsni pakelti šyp
sosi „Baltijos” tunto vadovai An
drius Anužis, linas Orentas ir 
Paulius Jankus.

Foto Alma Matvekaitė 

Detroito skautų vadovės ir vadovai 
su viešnia iš Clevelando vidurio 
rajono vadeive ps. Aldona 
Miškiniene.

Skauto įžodį pasiruošę duoti broliai 
Andrius Me Donald, Tauras 
Barauskas, Vitas Zebraitis su 
draugininku Pauliu Jurgaičiu.

CHICAGO
Chžcagos Aušros Vartų tunto 
prityrusios skautės per religinę 
sueigą nupiešė plakatus, kurių 
kiekviename duderinti skautės 
įstatai su, vienu iš pamokslo nuo 
kalno palaiminimų.

Nuotrauka A. Vaičiulienės
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JUBILIEJINĖJE 
STOVYKLOJE

Vyčių „ Tradicinė ”

2
LSB Skautų vyčių skyriaus sueigos 
dalyviai Jubiliejinėje stovykloje iš 5 
rajonų: Atlanto, Vidurio,
Barniojo Vandenyno, Kanados ir 
Australijos rajonų, skautų vyčių 
Romo Kalantos pastovyklėje.
3

Skautai vyčiai [kasa kryžių Jubilie
jinės stovyklos Kryžių kalne.

4
s.v.vs.fil. Antanas Paužuolis prašo 
balso skautų vyčių skyriaus sueigos 
metu Jubiliejinėje stovykloje.
5
Skautų vyčių Romo Kalantos 
pastovyklės lankymas Jubiliejinėje 
Stovykloje. Iš k. LSB VS s.v.v.s.fil. 
Vytautas Vidugiris, LSS VSP ps. 
Dalė Gotceitienė, LSB Tarptautinio 
skyriaus vedėjas v.s. Vytautas 
Jokūbaitis, LSS VS v.s.fil. Danutė 
Hdukienė, LSSeserijos iždininkė 
s.fil. Dalė Dundzilienė, Australijos 
rajono vadeiva, s.v.s.fil. dr. Riman
tas Šarkis, ir LSB Skautų vyčių 
skyriaus vedėjas s.v.ps.fil. Eduardas 
V. Meilus, Jr. prie skautų vyčio 
ženklo.
6
Chicagos vyčiai linksmai nusiteikę.

Nuotr. ps.fil. Teresės Meiluvienės
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ANGLU*

Mūsų puikūs broliai ką tik pasipuošę 
prityrusio skauto šlipsais. Iš kairės 
stovi: prit.sk. D. Pilcher, prit.sk. G. 
Šova, prit.sk. A. Šova. Klupo iš 
kairės: prit. sk. M. Jaloveckas 
(Venecuela)irprit. sk. R Masiliūnas.

Laisvalaikis. Sporto vedėjas V.
O’Brian neturi laisvalaikio.

Foto: s. S. B. Vaitkevičius

Vyresnės skautės davusios įžodį 
stovykloje didžiuojasi mėlynais šlip
sais. Iš kairės į dešinę: vyr.sk. 
Kristina Veršely t ė, vyr.sk. solistė 
Vida Gasperienė ir vyr.sk. Monika 
Gaižauskaitė. Užpakalyje kairėje 
Tony Philpott ir ps. R Valteris.

LSS Europos Rajono 34-toji 
„ Lituanicos ” vardo Jubiliejinė 
skautų vasaros stovykla Lietuvių 
Sodyboje Anglijoj 1983 m. liepos 
mėn. 23-30. Stovyklautojai ir svečiai 
pasirengę išpuošti stovyklos stalą.
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LSS ANGLIJOS
VADUOS

SUVAŽIAVIMAS
BRADFORDE

Šiaurinėje Anglijoje — Brad- 
forde, s. J. Traškienės, s. A. Ger- 
džiūno ir ps. I. Gerdžiūnienės in
iciatyvos dėka, susitarus su 
Bradfordo lietuvių „Vytis” valdyba, 
lapkričio 5-6 d.d. klubo patalpas 
užėmė skautų ir skaučių vadovai, 
skautai ir kviestieji organizacijų ir 
tėvų atstovai, susirinkę panagrinėti 
Europos rajono veiklą, atstovų, 
vadovų pranešimus, pasisakymus, 
nustatyti planus ateičiai ir Lietuvių 
Skautų Sąjungos ir Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo65-us 
metus, skautiškųjų metų užbaigimo 
skautišką sueigą.

Pasiekus Bradfordo jaukiąsias 
klubo patalpas, jau atvykstančiųjų 
laukė s. J. Traškienė — LS Seserijos 
Europos rajono vadeivė, s. A. Ger- 
džiūnas — LSB Anglijos v-jos v-kas, 
ps. L Geržiūnienė — JS atstovė, 
s.v.v.sl. M. Gerdžiūnas ir klubo pirm. 
Vyt. Gurevičius ir kiti.

Posėdyje dalyvavo dar Europos 
rajono vadas St. Br. Vaitkevičius, v.s. 
Br. Zinkus — JS atstovas, s. E. Šova 
— „Budėkime” redaktorius, s. A. 
Jakimavičius, s. R. šovienė, vyr. sk. 
pl. V. Gasperienė, prit. sk. L. 
Traškaitė, prit. sk. N. Siliutė, s.v.v.sl. 
M. Gerdžiūnas, V. O’Brien, N. 
Vainoriūtė, H. Gasperas, St. Grybas, 
H. Silius ir LSB Europos rajono 
Vadeiva v.s. J. Maslauskas.

LSS Europos rajono vadas St. 
Br. Vaitkevičius posėdį atidaręs ir 
dalyvius pasveikinęs, pakvietė s. A. 
Jakimavičių paskaityti maldą su 
atkartotine. Posėdžiui pirmininkauja 
rajono vadas, o sekretoriavo vyr.sk. 
pl. V. Gasparienė.

Rajono vadas ir Brolijos vadeiva 
perduoda raštu sveikinimus: LSS 
Tarybos Pirmininko v.s.fil. S. 
Miknaičio, v.s.fil. V. Varnos, v.s. Č. 
Kiliulio, v.s. kun. A. Saulaičio, SJ, 
v.s. J. Alkio, s. O. Gešvento, J.

Levinsko, s. kun. dr. St. Matulio, 
MIC, v.s. G. Zinkuvienės ir kitų.

Posėdžio darbotvarkė plati: ji su 
maža pataisa priimta. Pranešimus 
pateikia rajono Vadas, Seserijos 
V adeivė, vadeiva, vietininkas, 
„Budėkime” redaktorius, Jubilie
jinės stovyklos atstovai ir kiti.

Pranešimai buvo vienų ilgesni, 
kitų—trumpesni. Tačiau buvo ilgiau 
sustota ir nagrinėta kaikurie punktai: 
ateinančiųjų metų skautų vasaros 
stovykla, kuri nutarta organizuoti 
liepos 28-rugpiūčio 5 d. Lietuvių 
Sodyboje. Nagrinėta jaunimo ver
bavimas į skautiškas eiles. Pastebėta, 
kad lietuviškose kolonijose yra 
priaugančio jaunimo, kaip kad ir 
Škotijoje, kaip galima jaunimą 
pritraukti į skautiškas eileš? Anglijos 
lietuviškas kolonijas lankyti yra 
pavesta s. E. Šovai, ištirti jaunimo 
padėtį ir tartis su organizacijų 
valdyboms ir tėvais dėl neskautau- 
jančio jaunimo įsijungimo į 
skautiškas gretas. Taip pat s. E. 
Šovai ir Brolijos vadeivai pavesta 
palaikyti ryšius su Škotijos jaunimo 
vadovais, organizacijų valdyboms ir, 
vykti į Škotiją su skautiška 
programa, filmoms ir t.t.

Brolijos Vadeiva tamprius ryšius 
palaiko su Vasario 16 gimnazijos 
„Aušros” tunto tuntininke vyr. sk. 
vyr. si. J. Lemkiene.

Kovo mėn. ,švk Kazimiero 500 
metų mirties sukaktį atžymėti 
Manchesteryje nutarta šaukti 
skautišką sueigą, paskaitą, posėdį. 
Orui atšilus, organizuoti skautų ir 
skaučių bendrą savaitgalio stovyklėlę 
ir kitus subuvimus prie mūsų mažų ir 
plačiai išsimėtusių pajėgų.

Trys žvakutės buvo uždegtos, 
švenčiant LSS sukaktį: jos lydi mūsų 
skautiškus susibūrimus 
neužgestančia ištikimybe: Dievui, 
Tėvynei ir Artimui. Geltoną švakutę 
uždega klubo pirm. Vyt. Gurevičius, 
žalią ■— Didž. Br. Lietuvių S-gos 
Bradfordo skyr. pirm. J. Adamonis, 
raudoną — V. V erseckas, skautiškos 
idėjos rėmėjas. Tylos minute 
prisiminta sesės ir broliai, iškeliavę iš 
mūsų tarpo. Seserijos įsakymuose 

nuskamba, kad Pirmija ps. Rūta 
Šovienę šv. Jurgio proga pakėlė į 
skautininkės laipsnį. Vyr. sk. V. 
Gasperienė pakelta į paskiltininkės 
laipsnį, prit. sk. kandidatė L. 
Traškaitė duoda prit. skautės įžodį. 
Klubo pirm. Vyt. Gurevičiui 
įteikkamas LSS 60-ies metų rėmė
jams ženklelis. Brolijos vadeiva 
dėkoja organizacijoms, dvasiškiams, 
tėveliams ir globėjams už dvasinę 
globą ir maldas, rėmėjams už 
įvairiausią paramą. Nepagailėta 
gražių žodžių Bradfordo klubo 
valdybai už 60 svarų paramą 
suvažiavimui ir maisto aprūpinimu.

Vyksta lauželis, kurį praveda 
vyr.sk. pl. V. Gasparienė, 
talkininkaujant sk. R. Gasperaitei, 
A. Gasperui, R. O’Brien ir V. 
O’Brien, pianu pritariant s. E. Šovai. 
Sužiba visų rankose žvakutės ir 
nuaidi ,,Ateina naktis” . . .

S. E. Šova parodo skautų 
stovyklos ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongreso vestuvių filmas.

Sekmadienį vysi uniformuoti 
dalyvaujame pamaldose, kurias at
našavo kanauninkas V. Kamaitis 
atvykęs iš Manchesterio. Pamaldų 
metu V. O’Brien vargonais akom
panuojant ir s. A. Jakimavičiui su 
bradfordiškiais vedant, skambėjo 
lietuviškos giesmės. Kan. V. 
Kamaitis savo gražiame pamoksle 
pasveikino skautus.

Po pamaldų į klubo patalpas 
pietums, kurios paruošė S. 
V aičekauskienė ir R. Vaičekauskaitė. 
Žodį taria s. J. Traškienė, Vyt. 
Gurevičius skaito savo kūrybos 
rašinį apie skautybę, D. Br. Liet. S- 
gos Tarybos vicepirm. A. Bučys 
paberia gražius žodžius skautams. 
Klubo bibliotekai įteikiama LSS 
Pirmūno v.s. P. Jurgėlos išleista 
„Lietuviškoji Skautija” knyga. Ra
jono vadas dėkoja visoms ir visiems. 
L Gerdžiūnienė praveda loteriją. 
Visuomenė ir skautai gėrisi skautiška 
paroda, kurią suorganizavo s. J. 
Traškienė, skautininkai LA. Ger- 
džiūnai.

v.s. J. M.
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DOSNUS
GERADARYS

Lietuviškosios Skautybės Fondas 
įsisteigė prieš aštuoneris metus. Per 
tą laiką, kas fondo veiklą sekė, galėjo 
pastebėti jo gražų augimą ir 
nenuilstamą Fondo Valdybos darbą.

Laikui b'ėgant netik kad fondo 
kapitalas paaugo, bet jau nemažai ir 
išmokėta skautų veiklos rėmimui. 
Ypač prisimintina praeita vasara 
minint Lietuvių Skautų Sąjungos65- 
rių metų sukaktį ir ta proga suruošta 
Jubiliejinė Stovykla Kanadoje, 
kurioje stovyklavo virš 800 lietuviško 
jaunimo. Taip pat įsigyta nemaža 
naujų draugų ir nuoširdžių fondo ir 
lietuvių skautų veiklos rėmėjų. Ne 
visus išgalim paminėti ir išvardinti, 
bet Kazio Šipailos negalime praleisti.

Kazys Šipaila gimė Lietuvoje, 
Šakių apskrityje. Po atrnojo 
pasaulinio karo atvyko į JAV ir 
apsigyveno New Jersey valstijoj. Čia 
begyvendamas pasižymėjo savo 
veikla „Vyčių” organizacijoje. Buvo 
pakeltas į Vyčių IV-tą laipsnį ir 
išrinktas organizacijos garbės nariu. 
Jis atgaivino Newarko vyčių 29 
duopą ir yra jos ilgametis pir
mininkas. Be vyčių, p. Šipaila yra dar 
New Jersey Lietuvių Tarybos, šv. 
Trejybės parapijos tarybos ir 
Newarko Lietuvių Piliečių šv. Jurgio 
klubo valdybos narys. Gyvenimo ir 
sunkaus darbo užgrūdintas Kazys 
Šiapila tapo geni lietuviu. Nors ir 
?’”lkų darbą bedirbdamas, K. Šipaila 

negaili pinigų visuomeniniams 
reikalams. Be poros Vyčio numerių, 
išleistų savo lėšomis, jis taip pat 
finansavo dr. J. Stuko knygos 
„Awakening Lithuania” išleidimą.

Šiais metais K. Šipaila minėjo 
savo amžiaus 65-rių metų sukaktį. 
Lygiatiekos pat metų jubiliejų šventė 
ir Lietuvių Skautų Sąjunga. Tokiai 
progai atžymėti Kazio Šipailos 
tūkstantinė atiteko Lietuviškosios 
Skautybės Fondui, už ką Fondo 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja. Atlanto 
Rajono lietuvių skautų vadovų

PRASMINGAI 
ATSTOVAUTA 
PASAULINĖJE

JAMBOREE
Daugeliui\ sesių ir brolių-jau yra 

žinoma, kad v.s. fil. Petras Molio 
asmenyje LSS sėkmingai dalyvavo 
15 Pasaulinėje Skautų Jamboree, 
kuri š.m. liepos 4-14 dienomis vyko 
prie Calgary, Alberta, Kanadoje. 
Pabrėžiu, kad dalyvauta prasmingai, 
nes v.s.fil. Petras Molis išgyveno 
Pasaulinę Jamboreę ne kaip 
paprastas dalyvis ar stebėtojas, bet 
kaip oficialus LSS atstovas. 
Asmeniškų pastangų dėka jam 
pavyko dalyvauti šiame 
milžiniškame viso laisvojo pasaulio 
jaunimo sąskrydyje.

Brolis Petras sąjungai atstovavo 
su LSS Tarybos pritarimu ir įgalio
jimu. Prieš išvykdamas pildyti tą 
sudėtingą užduotį, jis turėjo ilgesnį 
pasitarimą su Tarybos pirmininku 
v.s. fil. Sigitu Miknaičiu, o taip pat ir 
su LSB VS v.s. Vytautu Vidugiriu. 
Buvo pasirūpinta informacine ir 
reprezentacine medžiaga. V ėliau 
daug pasitarnavo brolio Petro žinioje 
buvusi informacinė medžiaga apie 
lietuviškąją skautiją anglų kalba.

Pačioje Jamboree lietuviškajai 
skautijai garsinti ir Lietuviškajai 
Bylai kelti dirva buvo plati. Jam
boree dalyvavo 13,600 skautų ir 

suvažiavimme, š.m. spalio 1 d., 
Trenton NJ. gerbiamam Kaziui 
Šipailai buvo įteiktas su padėkos 
įrašu dail. Vytauto Igno grafikos 
darbas.

Linkime mielam Kaziui Šipailai 
gražaus ir laimingo gyvenimo. Tegul 
jo daromi geri darbai atneša jam 
daug džiaugsmo ir pasitenkinimo. 
Tikime, kad jo sunkiai uždirbti ir 
paaukoti pinigai neš didelę naudą 
lietuviškam jaunimui ir visų mūsų 
ateičiai.

k. n.

vadovų iš 92 valstybių. Tame skaičiu
je iš 20 kraštų stovyklavo 585 sesės 
skautės. Stovyklavo ne kaip kad 
anksčiau atsitikdavo — stovyklos 
vadovybės talkininkės, bet kaip 
stovyklautojos. Įdomu, kad vien iš 
Vak. Vokietijos atvyko 169 sesės 
BDP (Bund Deutscher Pfadfinder) 
skautės, kur anksčiau tarp skautų ir 
skaučių sąjungų veiklos ribą buvo 
aiškiai nustatyta. Tarptautinis 
Skautų Biuras ateičiai turėtų aiškiai 
tuo klausimu apsispręsti. Petras 
Molis galvoja, kad taip buvo ir dėl to 
pasielgta, nes per Pasaulinę Jam
boreę Norvegijoje jau dalyvavo sesės 
skautės iš Skandinavijos kraštų, 
remdamosios tuo, kad jų vienetai 
bendri.

Laikui bėgant Tarptautinis 
Biuras susidurs su naujais 
klausimais, kas yra savaime supran
tama. Jis turės ir senų klausimų 
nepamiršti, jų galutinai nenurašyti. 
Tame tarpe ir mums bei visiems 
egzilams skautams svarbu 
pripažinimo klausimą. Kaip ir visur 
gyvenime tarp idealistų yra ir 
siauriau galvojančių. Pasaulinė 
skautybė pražydo dėka kilnių 
idealistų. Jie ir dabar labai, labai 
reikalingi.

Naujausius davinius apie mūsų 
atžvilgiu nuotaikas, apie mūsų 
veiklos žinias ir įvertinimą, bei apie 
tolimesnes galimybes iš Jamboree 
atsivežę v.s.fil. Petras Molis. Atvykęs 
į ■ stovyklą . jis pirmiausiai užmezgė
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V. S. fil. Petras Molis LSS Įgaliotinis- 
Atstovas XV Pasaulinė Skautų 
Jamboree, Kanada

ryšius su spaudos ir iš viso žinių 
tarnybos žmonėmis. O jų ten kaip ir 
paprastai buvo iš visų kraštų, iš 
visokių valstybių. Tai buvo įvairių 
laikraščių reporteriai, žurnalistai, 
arba skautai, įgalioti rinkti žnnias 
įvairiems laikraščiams. Aplankė ir 
stovyklos laikraščio redakciją. Jis 
visur buvo mielai priimtas, visur 
buvo sukeltas susidomėjimas LSS ir 
lietuvių skautų ir skaučių veikla. 
Malonu ir svarbu pabrėžti, kad kai 
kurie iš jų turėjo iš ankstyvesnį laikų 
pažintis su lietuviais skautais JAV, 
Kanadoje, Australijoje, Anglijoje. 
Kai kurie net prisiminė susitikimus 
ankstyvesnių metų Jamboree 
stovyklose. J ie visi pažadėjo supažin
dinti savo kraštų skautus su lietuvių 
skautų veikla ir siekimais, pasakyti 
kad lietuviškoji skautybė yra gyva ir 
sėkmingai veikia įvairiose kraštuose. 
Kai kurie net išreiškė užuojautų 
lietuviams skautams ir pažadėjo 
padėti kiek tik jų galimybės leidžia. 
Geriausiai apie lietuvius skautus ir 
apie Lietuvos tragišką likimą žinojo 
Europos kraštų skautai. Ir tai iš viso 
nėra nuostabu. Bet štai pasirodo kad 
afrikiečiai ir net Pietų Amerikos 
skautai daugumoje apie mus iš viso 
nieko nežino. Tai nėra priimtina 
padėtis ir nėra abejonės kad dabar 
BUS (Brolijos Užsienio Skyrius) į tai 
atkreips reikalingą dėmesį, brolio v. s. 
fil. Petro Molio patariamas.

Labai svarbu ne tik informaciniu 
atžvilgiu ir LSS kontaktams užmegz
ti, bet ir pačiai pripažinimo bylai 
nenuilstamai tęsti, kad brolis Petras 
aplankė įvairių tautų skautų 
vadovybes. Tam žinoma Pasaulinė 
Skautų Jamboree yra ideali vie(a, 
nepamainoma proga. Kiekvienas 
kraštas turėjo savo palapinę su 
daugiau ar mažiau informacijos apie 
savo skautų veiklą, apie savo kraštą. 
Ten tuo metu visad būdavo daugiau 
ar maižau tų valstybių skautų vadovų 
ir tai žinoma buvo geriausia proga su 
jais susipažinti, pakalbėti ir tinkamai 
juos apie lietuvius skautus ir apie 
Lietuvą painformuoti. Štai ką mums 
apie tai brolis Petras rašo: „Vieni 
apie mus žinojo, kiti visiškai apie mus 
nebuvo girdėję. Labai apie mus 
įdomavosi ir aš palikau labai daug 
leidinėlių ir skidelių. Kai kurie iš jų 
pažadėjo parašyti savo skautų 
spaudoje ar jų kraštų spaudoje apie 
mus ir apie mūsų veiklą, kad mes dar 
gyvi ir dar daug mūsų yra įvairiuose 
kraštuose ir kad esame reikalingi jų 
paramos”. O kitų kraštų ir tautybių 
skautų moralinė ir pagal išgales 
juridinė parama yra ir bus svarbi ir 
reikalinga. To visokiais keliais reikia 
ir reikės siekti. Pasirodo kad mums 
draugiškiausi buvo europiečiai 
skautų vadovai o taip pat Pietų 
Afrikos vadovai ir kai kurie iš Pietų 
Amerikos.

Ypatingai džiugu ir ateičiai svar
bu buvo patirti, kad labai draugiškas 
mums buvo Australijos vyr. 
skautininkas Dr. Norman S. John
son, O.B.E., kuris nuoširdžiai kvietė 
atvykti į 16 Pasaulinę Skautų Jam
boree, kuri bus pravesta Australijoje 
1987 metų gale ir 1988 metų pradžio
je. Dr. Norman S. Johnson žadėjo 
mums padėti kiek tik jis galės. Jis 
gyvena prie Melbourne ir pažintį turi 
su keliais lietuvių skautų vadovais, 
yra labai geros nuomonės apie 
Lietuvius skautus. Ta pažintis yra 
brolio Petro stambi pergalė, nes jau 
dabar žinome, kad galime dalyvauti 
16 Pasaulinėje Skautų Jamboree. 
Argi kada būdavo, kad ant tiek iš 
anksto per visus išeivijoje

skautavimo metus būtų žinoma, kad 
galime dalyvauti Pasaulinėje Jam
boree? Kad galime ten turėti savo 
Reprezentacinį Vienetą? Turėti savo 
pastovyklę ir ten kelti savo trispalvę? 
Aišku kad tai žymiai palengvins LSS 
Tarybos, Brolijos Užsienio Skyriaus 
ir Jamboree Fondo darbų ir ateities 
veiklos, užsimojimų planavimą. Esu 
tikras kad ir LSB Australijos Ra
jonas tuo labai džiaugiasi. Man 
atrodo kad ten ir skautybė egzilų 
skautų tarpe yra artimesnė, jų veikla 
tampresnė ir .jų siekimai priimami 
dėmesin. Visa tai sudarytų Reprezen
taciniam Vienetui palankias sąlygas, 
duotų platesnes galimybes pravesti 
savo lietuviškai-skautišką užduotį. 
Tenka pridurti kad palankus
australų skautų vadovų dėmesys 
lietuvių skautų veiklai ir jų
patriotiniams siekimams nėra visai 
naujas. Jau per VI T autinę Stovyklą 
Austrlijoje į Gilwellio parką atvyko 
daug Australijos skautininkų. Jų *. 
tarpe ir Mr. Bruce H. Garnsey, 
Chairman, World Scout Committee. 
Su juo neseniai „Geležinio Vilko” 
ordinu apdovanota buvusi LSS 
Tarybos Pirmininkė y.s. Lilė 
Milukienė turėjo ilgesnį išsamų 
pasikalbėjimą. Jam v.s. Lilė 
Milukienė nuodugniai paaiškino, 
kodėljungimasissu vietiniais skautais 
mums yra nepriimtinas nei-Ameriko- 
je, nei kituose kraštuose, kaip Tarp
tautinis Biuras reikalauja. Nėra 
nuostabu, kad jis pirmą kartą turėjo 
progos išgirsti mūsų argumentus ir 
pamatyti mūsų veiklą, kuri jam 
patiko.

Iš viso to matome kiek svarbi ir 
gal kartais nepakankamai įvertinta 
yra reprezentacinė mūsų veiklos 
pusė. V.s.fil. Petras Molis vėl tai 
mums įtikinančiai įrodė. Jis mums 
pateikė naujausią mūsų atžvilgiu 
padėtį, .dabartinės nuotaikas mūsų 
pripažinimo tarptautinėje plotmėje 
reikalu. Jis laimėjo mums naujų 
draugų ir sustiprino senas mūsų 
naudai esamas nuotaikas. M es iš viso 
to matome kiek gali atsiekti vienas 
skautininkas. Žinoma, tai 'savaime- 
nebeateina. s. q Gešventas
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atostogoms?
— Tuo man visai nereikia 

rūpintis: man darbdavys nustato, 
kada aš galiu važiuoti, o žmona 
nustato, kur važiuosim.

Vienas skautukas skubiai rašo 
tėvui laišką ir kviečia: „Skubiai 
atvažiuok. Šiandien turi įvykti 
specialus posėdis: tu, mano 
drauginininkas ir stovyklos 
viršininkas.

tfWWWWWWWWWWWWW

Vilkiukas Linas ginčijosi su 
Rimu. Jų draugininkas stengėsi juos 
sutaikinti, sakydamas:

— Linai, tu vyresnis — turi 
Rimui nusileisti!

Vakare, po laužo., Linas dėl 
kažko užsispyrė ir sako jį pabarusiam 
draugininkui:

— Broli draugininke, tu vyresnis
ir turi nusileisti!

1 '°
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