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GARBĖS PRENUMERATA
A M X- n nuA. Nagevičius — Parma, OH
I. Nasvytis — Cleveland, OH
G. Taoras — Cleveland, OH
V. Jokūbaitis — Euclid, OH
D. Barakauskaitė — Toronto, Ont.
A. Bobelis — Massapeque Park, N.Y.
A. Pumputis — Woodhaven, N.Y.
V. Kasniūnas —■ Beverly Shores, IN
V. Kizlaitis — Cleveland, OH
A. Samusis — Richmond Hill, NY
R. Namikas — Toronto, Ont.
R. Vobolis — Charlesbourge, P.Q
V. Lesniauskas — Palatine, IL
L. Gudis — Chicago, IL
A. Orentas — Chicago, IL
M. Barniškaitė — Euclid, OH
A. Urbaitis — Mayfield Hts., OH
I. Hallal — Euclid, OH
V. Renter — Danbury, CT
K. Kotovaitė — Riverside, IL
D. Prasauskaitė — Lomita, CA
P. Pakalniškis — Santa Monica, CA
N. Norienė — Chicago, IL
J. Gepneris — Chicago, IL
J. Stankūnas — Harbert, MI

AUKOS „SKAUTŲ AIDUI
v.
A.
A.
G.

Kenter — Dunbury, CT — 15 dol.
Bobelis — Massapeque Park, NY — 10 dol. 
Samušis — Richmond Hill, NY — 10 dol. ■ 
Batura — Islington, Ont. — 10 dol.

A. Gudaitis — Richmond Hill, NY — 5 dol.
K. Kotovaitė — Riverside, IL — 5 dol.
D. Titenytė — Chicago, IL — 5 dol.
B. Stravinskienė — Chicago, IL — 5 dol.
J. Maslauskas — Derbyshire, Anglija — 5 sv.
M. Timmerman — Winnipeg, Man. — 3 dol.
L Jonaitienė — Euclid, OH — 2 dol.

„SKAUTŲ AIDĄ” Į UŽJURIUS 
ATNAUJINA

L. Apanienė — Cleveland, OH — 5 dol. (Brazilija)
N. Užubalienė — Chicaga, IL — 10 dol. (Brazilija)
J. Baniūnas — Hartford, CT — 5 dol. (Argentina)
M. Timmerman — Winnipeg, Man. — 7 dol. (Vak 

Vokietija)
A. ir G. Treiniai, Atlanto raj. vadeivos — W. Roxbury, 

MA — 5 dol. (Argentina)
M. Jonikienė

Nuoširdus skautiškas ačiū. Administratorė
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Skautybė jau 77 metus, o mūsų 
tarpe, 66 metus puoselėja 
draugiškumą ir artimo pagalbą. 
Jausdamas, kas pasaulyje darosi 
1929 metais, skautybės įkūrėjas 
Baden-Powellis įspėjo skautų sąjūdį 
ugdyti tautiškumą, kuris nesibaigia 
prie valstybės sienų, o ištiesia 
broliškumo ranką tolyn. Gerasis 
darbelis ir tarnyba artimui — skauti- 
jos požymis.

Uždavinys labai aiškus — mūsų 
tarpe ugdyti jautrumą toms 
žmogiškoms ir dvasinėms vertybėms, 
kurios ugdo sugyvenimą su kitais. 
Kai skautės ir skautai suauga, šis 
jautrumas veržiasi į platesnę plotmę, 
negu mažas darbelis, nes suaugę 
žmonės rūpinasi žemės ištekliais, 
ekologija, žmonių sveikatingumu, 
gyvenimo sąlygomis, žmogaus 
teisėmis.

Gal berniukui ar mergaitei sunku 
apimti viso pasaulio ekonominę, 
socialinę, kultūrinę padėtį. Riboti 
šeimos geri darbeliai — sušelpti 
vargšus, pataupyti maisto ar jo įnešti 
į apylinkės varguolių globos centrą 
— ugdo tokį sąmoningumą ir 
susipratimą. Kai užaugame, lengviau 
svarstoma sudėtingą klausimą, kad 
20% pasaulio gyventojų sunaudoja 
80% pasaulio išteklių.

Vargingesni ir dar neišvystyti 
kraštai vadinami trečiuoju ir net 
ketvirtuoju pasauliu (kuriame 
metinės žmogaus pajamos nesiekia 
šimto dolerių). Žmogaus ir tautų 
tiesių atžvilgiu vėl tik maža dalis 
pasaulio labiau laisva ir sudaranti 
sąlygas žmogui vystytis.

Skautiškas lavinimas padeda 
ugdyti vertybes ir išmokti gyventi su 
mažiau daiktų: taupyti, apsieiti, 
pritaikyti, pasidalinti su kitais.

Tokio dalinimosi ir dosnumo 
pavyzdžiu yra vienas lietuvis, kurio 
vardą 1984 metais ypatingai minime 
— šventasis Kazimieras, Lietuvos 
karalaitis. Gyvendamas „pirmajame 
pasaulyje” turtingoje ir galingoje 
šeimoje ir karaliaus rūmuose, buvo 
pakankamai jautrus tiesai, kad visi 
žmonės yra Dievo vaikai, o savo 
tarpe esame broliai ir seserys. Jo 
bendraamžiai užrašė šv. Kazimiero 
rūpestį „trečiuoju pasauliu” — 
vargingais žmonėmis jo aplinkoje, jo 
laikais.

Toronto Lietuvių Filatelistų išleistas vokas

Seserijos ir Brolijos konkursas iki 
gegužės 1 d. padeda mūsų sąjungos 
nariams dar kitu būdu įsijausti į 
pavyzdingo žmogaus gyvenimą, 
žodžius ir veiklą anų laikų Lietuvoje 
ir Lenkijoje.

Mūsų vadovėms ir vadovams 
būtų įdomu pastudijuoti šv. 
Kazimiero administracinius, 
vadovavimo gabumus, kai gretima 
valstybė turėjo šauktis pagalbos ir 
savo valdovą rinkti iš kitataučių 
tarpo.

Šv. Kazimiero 500 m. sukaktis, 
taip iškilmingai minėta Romoje, 
Chicagoje, Hartforde, Washingtone, 
Sao Paulyje, Londone ir daug kitur 
parapijose, mokyklose, ( sueigose, 
tęsiasi ir per šių metų stovyklų 
laikotarpį.
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A. Korsakaitės mozaika Marijonų koplyčioje 
Chicagoje Darsūniškio miesto herbas
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Visi girdime posakį „Artimo 
meilė prasideda namuose”. Nors 
niekur, net mūsų tarpe, nėra „idea
lios” šeimos, susiklausymu ir santai
ka pasižyminčios šeimos štai kaip 
vienybę ugdo:

1. Kreipia dėmesį į šeimos 
stipriausius bruožus. Tai padeda 
ramiau gyventi ir mažiau jaudintis. 
Dėmesys gerom ypatybėm!

2. Skiria laiko ir dėmesio šeimos 
pokalbiams. Šeima — ne posėdžių 
salė, nes pasikalbama įvairiomis 
progomis. Gal truputį triukšmingai, 
bet išnagrinėti jaudinančius klausi
mus aiškiai.

3. Ruošiasi sunkumams, esančių 
kiekvienoje šeimoje. Numatyti gali
mas bėdas, sudaryti sąlygas jas 
spręsti.

4. Susidoroja su problemomis, 
kai jos atsiranda, nes atidėti nege
rai.

5. Suranda laiko kartu pabūti, 
laikų kartu praleisti. Surašyti asme
ninius užsiėmimus, išbraukti netoki- 
us svarbius. (JAV-se tėvas ar 
motina su savo kiekvienu vaiku 

atskirai praleidžia 7 min. per savaitę 
— ar tai pakanka?).

6. Stengiasi namuose sukurti 
gerų nuotaikų. Sugyvenamos šeimos 
neiškrenta iš dangaus — tenka 
visiems prisidėti, malonios šeimos 
aplinkų ugdyti.

7. Šypsosi! Seniau skauto įstatas 
buvo „Skautas švilpauja”, „skautė 
šypsosi” kai sunku. Malonus, ramus 
balsas, smagi šypsena pradžiugina 
patį žmogų ir kitus.

8. Suranda malonių laisvalaikio 
užsiėmimų, kurie nuramina kiekvie
nų žmogų — rinkiniai, rankdarbiai, 
užsiėmimas namuose, skaityba, 
namų ruošia. Kiekvienam žmogui 
reikia laiko sau.

9. Juda! Mankšta, judėjimas, 
pasivaikščiojimas lauke ar gamtoje 
nuramina visų nervus, padeda 
nugalėti neigiamus jausmus, pras
kaidrinti dienų -— ir naudinga svei
katai.

10. Pasilsi. Kartais vien 20 ar 30 
min. atsigulti, nusnausti atgaivina 
nuotaikas, išblaško nuovargį.

11. Dalinasi atsakomybe. Tėvai 

turi teisę vadovauti tvarkingiems 
namams, jaunuoliai turi progos 
atsakyti už savo mokslų, pamokų 
ruošų, tvarkų, savo elgesio pa
sekmes. Kai kurios šeimos net 
surašo, kas už kų atsako.

12. Pasiaiškina, ypač apie , tai, 
kas kiekvienam svarbu — ir tėvams, 
ir vaikams (ir kitiems tų pačių namų 
gyventojams). Čia priklauso ir 
vertybės, ko kiekvienas tikisi, kuo 
gyvena, kokios namų taisyklės. 
Aptarti ir įsigilinti į doros vertybes 
ir elgesį.

13. Skuba vieni kitiems padėti, 
ypač kai sunku.

14. Kartu meldžiasi — Dievas 
yra visų Tėvas, ne tik vaikų!

January 8, 1984.

Rev. Antanas Saųlaitis, Editor, 
SKAUTŲ AIDAS.

Please accept my warmest greet
ings and best wishes to “SKAUTŲ 
AIDAS” at its grea* jubilee — 60 
years of publicatior. Wow! That’s 
something!

I admire your achievement 
especially because we Latvians 
couldn’t make it. We renewed the 
publication of opr Boy Scout 
magazine “UGUNSKURS” in Ger
many and again in USA, but for 
many reasons we were forced to 
abandon it. I am sorry to saly1 that 
because I was the last editor of 
“Ugunskurs” . . .

That’s why I can admire your 
great success, and the great enthusi
asm of dedicated scouters such as 
your father A. Saulaitis, senior, and 
yourselif), and many others.

I hope and wish that the future 
of “SKAUTŲ AIDAS” will be 
successful, until the time comes 
when the magazine will be pub
lished in a free Lithuania!

Yours in scouting, 
Raimunds Caks, 
Latvian Scouter
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ŽYMIEJI LIETUVIAI
KRIKŠČIONYS

1984 m. kovo mėn. 4 d. viso 
pasaulio lietuviai — ir kitų tautų 
žmonės — mini Lietuvos globėjo 
šventojo Kazimiero 500 metų (nuo 
jo mirties Gardine, Lietuvoje). 1948 
m. popiežius Pijus XII jį pavadino 
Lietuvos ir lietuvių jaunimo globė
ju, o lietuviai skautai jį laiko 
pavyzdžiu nuo pat skautybės pra
džios Lietuvoje.

Katalikų Bažnyčioje ypatingieji 
krikščionys paskelbiami „šventai
siais” — ar pačių žmonių seniau, ar 
dabar sudėtingomis bylomis ir lyg 
„teismu”. Panašiai daro ir Rytų 
Bažnyčia (stačiatikiai- arba ortodok
sai). Evangelikai (rpotestantai) taip 
pat prisimena ir gerbia atmintį tų, 
kurie ypatingu būdu puoselėjo ir 
ugdė tikėjimų.

Žymių lietuvių krikščionių yra 
daugiau negu pats šv. Kazimieras. 
Minėdami jo sukaktį pamaldomis, 
akademijomis, leidiniais, sueigomis 
ir stovyklose, pagalvojame ir apie 
kitus, kurių vardus mini daug lūpų 
ir mūsų religiniai leidiniai. „Skautų 
aido” šis sąrašas surašytas iš malda
knygių, lituanistinių mokyklų vado
vėlių ir kitų leidinių. Asmenys 
trumpai aprašyti jų mirties datos 
eile. Plačiau apie juos reikėtų 
jieškoti v.s. kun. Stasio Ylos „Svei
ka Marija” ir „Tikiu Dievą”, kun. 
dr. K. Gečio „Katalikiškoji Lietu
va”, kun. dr. Jono Gutausko „Kri
kščionybė Lietuvoje”, „Lietuvių en
ciklopedijoje”.

Rašinėlyje neįtraukti kiti žymūs 
krikščionys, kuri nebuvo lietuvių 
kilmės, bet gyveno ir dirbo Lietuvos 
valstybėje.

1. RUKLYS IR RUPEIKIS 
MINDAUGAIČIAI, Lietuvos kara
liaus Mindaugo sūnūs, buvo kartu 
su tėvu nužudyti 1263 m. Mindau
gas buvo pirmasis Lietuvos krikštyt
ojas (1251 m.), krikščionybė prigijo 
jo sūnų širdyse ir gyvenime.

2. VAIŠVILKAS Rytų Bažnyči
os vadinamas šventuoju. Šis Min
daugo sūnus valdė Lietuvą 1264- 
1267 ir buvo 1268 m. nužudytas. 
Kaip ir iš kitų Lietuvos kunigai
kščių (Traidenio keturi broliai, 
pavyzdžiui), jis buvo Rytų krikščio
nis ir tapo vienuoliu, norėjusiu 
keliauti į Graikijos Athos vienuoly
ną. Vaišvilko atvaizdas — skulptūra 
kaba Kultūros židinyje New Yorke 
ir Jaunimo centre Chicagoje.

3. KUMECAS, KRUGLECAS 
ir NEŽILA buvo Algirdo dvaro 
tarnautojai, tapę krikščionimis, kol 
dauguma kitų kunigaikščių ir val
stybės žmonių dar buvo pagonys. 
Jų krikščioniškieji vardai buvo 
Antanas, Jonas ir Eustachijus. 
Didysis Lietuvos kunigaikštis liepė 
jos įmesti į kalėjimą ir 1342 m. 
nužudyti. Jie Rytų Bažnyčios vadi
nami šventaisiais kankiniais. Rytų 
krikščionys jų palaikus gerbė, kol 
sovietų valdžia juos į muziejų kaip 
mumijas nudėjo apie 1920 m.
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4. ŠVENTASIS KAZIMIERAS 
(1457-1484) buvo energingas ir 
gabus jaunas vyras, išsilavinęs 
vadovauti valstybei, gyvenęs kukliai 
ir dosniai.

5. MYKOLAS GIEDRAITIS 
kilęs iš garsios Giedraičių giminės, 
kurios keli buvo vyskupai. Įstojo į 
vienuolynų, lankė Krokuvos univer
sitetų Lenkijoje, įgijo filosofijos 
daktaro laipsnį. Vienuolyne ėjo 
zakristijono pareigas. Jis jau yra 
paskelbtas „palaimintuoju”. Gyve
no tuo pačiu metu, kaip šv. Kazi
mieras ir mirė 1485 m.

6. MARTYNAS MAŽVYDAS, 
visi žino, išleido pirmųjų lietuvių 
kalba knygų — katekizmų 1547 m. 
Būdamas jau vyresnio amžiaus, 
įstojo į Karaliaučiaus universitetų, 
buvo uolus evangelikų kunigas 
Ragainėje. Jam rūpėjo skleisti 
tikėjimų, dėl kurio yra ir nukentėjęs. 
Mirė 1563 m.

• 7. MIKALOJUS RADVILA 
JUODASIS (1515-1565) ėjo įvairias 
pareigas Lietuvos valstybėje, net iki 
kanclerio. Buvo tikras lietuvis patri
otas, pasakęs, kad mieliau nudegin
tų dešinę rankų, negu pasirašytų po 
sutartimi, skriaudžiančia Lietuvų. 
Su pusbroliu Mikalojum Ruduoju 
buvo stipriausi Reformacijos šali
ninkai Lietuvoje, susirašinėjo su 
Kalvinu. Išleido šv. Raštų.

8. MERKELIS GIEDRAITIS, 
miręs 1609 m., buvo Žemaitijos 
vyskupas, vargšų globėjas, pasižym
ėjęs šventumu. Žmonės jį taip pat 
mėgo, nes buvo linksmo būdo. 
Žmonės mokė tikėjimo lietuviškai ir 
žemaitiškai.

9. JUOZAPATAS KUNCE
VIČIUS yra Katalikų Bažnyčios 
šventasis, kurio palaikai, aprengti 
vyskupo rūbais, guli šv. Petro 
bazilikoje Romoje. 1623 m. jis buvo 
nužudytas už tikėjimų, dirbęs Lietu
vos valstybės rytuose.

7
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10. ANDRIUS RUDAMINA 
buvo pirmasis lietuvis Indijos ir 
Kinijos misininkas. Įstojo į jėzuitus, 
mokėsi Vilniaus universitete ir 
Romoje, 1625-1631 (iki mirties) 
dirbo Goa, Macao, Hončou ir 
Fučou miestuose, parašė kiniškai 
knygą.

11. BARBORA ŽĄGARIETĖ 
(Umiastauskaitė) gimė apie 1600 m., 
mirė XVII a. pirmoje pusėje. Žmo
nės nuo pat pradžių ją laikė š 
entąja. Pasakojama, kad prie jos 
karsto žmonės išgydavo. Sovietai 
jos kūną sunaikino, kai užėmė 
Lietuvą.

12. KRISTIJONAS DONELAI
TIS buvo ne tik poetas, rašytojas, 
bet ir evangelikų kunigas. Daug 
gražaus apie jo asmenį galime rasti 
skaitydami jo „Metus”. Gyveno 
1714-1780.

13. JURGIS AMBRAZIEJUS 
PABRĖŽA buvo pranciškonas 
gamtininkas, gyvenęs Kretingoje, 
parašęs daugiau, negu visi XIX a. 
lietuviai rašytojai kartu, buvęs 
vienas geriausių pamokslininkų. 
Būdamas botanikas, aprašė Lietu
vos augalus, net 25 knygas! Mirė 
1849 m.

14. MOTIEJUS VALANČIUS 
visiems pažįstamas iš jo lietuvių 
lieteratūros kūrinių kaip „Vaikų 
knygelė”. Žemaičių vyskupas uoliai 
kovojo už blaivybę ir švietė žmones. 
Mirė 1875 m.

15. JUOZAPAS KALINAUS
KAS, miręs 1907 m., prieš 2 m. 
buvo popiežiaus Jono Pauliaus II 
paskelbtas „palaimintuoju”. Jis 
buvo kariuomenės inžinierius, 1863 
m. sukilimo vadas Lietuvoje, vėliau 
ištremtas į Sibirą, o grįžęs tapo 
vienuoliu.
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16. JURGIS MATULAITIS 
buvo Vilniaus arkivyskupas ir mirė 
1927 m. Dabar visi lietuviai tikisi, 
kad jis bus paskelbtas šventuoju. 
Jam nebuvo lengva valdyti vyskupi
ją, kurioje yra lenkų, gudų ir 
lietuvių. Akriv. Matulaitis atnaujino 
Marijonų vienuoliją ir įsteigė Nekal
tai Pradėtosios Marijos (moterų) 
vienuoliją.

MARIJA PĘČKAUSKAITĖ
litertūroje žinoma kaip Šatrijos 

Ragana, kuri visą gyvenimą sau 
pavyzdžiu statė Kristų ir dirbo 
žmonių gerovei, doriniam pakili
mui. Gyveno 1877-1930 m.

18. PETRAS PREKUMAS, 
kaip ir šv. Kazimieras, mirė jaunas 
1937 m. Buvo saleziečių vienuolijos 
studentu, pasižymėjo labai šventu 
gyvenimu, apie kurį lietuviai sale
ziečiai išleido keletą knygelių. Norė
jo būti misįjonierium, bet mirė dar 
tebesimokydamas Italijoje.

19. MARIJA KAUPAITĖ gimė 
Lietuvoje 1880 m. ir 1940 m. mirė 
Amerikoje, įsteigusi lietuvaičių kazi- 
mieriečių vienuoliją, daug mokyklų. 
Kai Amerikos Bažnyčia mini iškili
us JAV krikščionis, mini ir motiną 
Mariją Kaupaitę.

20. STASYS ŠALKAUSKIS 
gerbiamas ne tik lietuvių bendrai, 
bet ypač ateitininkų ir skautų 
(parašė „Skautų pasaulėžiūra). Lie
tuvos universiteto profesorius, mirė 
1941 m.

21. JUOZAS ŠARAUSKAS 
buvo Lietuvos skautų Brolijos 
Vyriausiasis Skautininkas, karinin
kas Lietuvos kariuomenėje, labai 
kilnus žmogus, kuris ir sovietų 
kalėjime (kur žuvo 1941 m.) neuž
miršo tarnybos artimui.
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22. PRANAS DOVYDAITIS 
bu.o vienas iš ateitininkų sąjūdžio 
vadovų, tikintis profesorius ir kata
likų akcijos vadovas, miręs Sibiro 
tremtyje 1942 m.

23. ALFONSAS LIPNIUNAS 
buvo labai mėgstamas kunigas, 
geras pamokslininkas, rūpinosi šei
momis ir vargšais. Jį 1945 m. 
nužudė naciai koncentracijos sto
vykloje.

24. VYDŪNAS — Vilius Sto
rastas buvo Mažosios Lietuvos 
mąstytojas, gilus asmuo, susirūpinęs 
asmenine ir visuomenine dorove, 
sugyvenimu tarp žmonių ir su 
Dievo kūryba. Turime jo leidinį 
„Vydūno laiškai skautams”. Mirė 
1952 m. Vokietijoje.

25. JONAS STAŠKEVIČIUS 
buvo uolus Anykščių kunigas, 
ištremtas į Sibirą, kur mirė 1956 m. 
Ir parapiečiai ir jo draugai tvirtino, 
kad kun. Staškevičius tikrai šventas 
žmogus.

26. TEOFILIS MATULIONIS 
(1873-1962) daug savo gyvenime 
matė. Rusijoje buvo slaptas vysku
pas, sugrįžo į Nepriklausomą Lietu
vą, o sovietų vėl buvo ištremtas. 
Sakydavo, „Dėkoju Dievui, kad 
galėjau kentėti už Kristų”.

27. KAROLIS GARUCKAS 
(miręs 1979 m.) buvo jėzuitas 
kunigas, apie kurį galime skaityti 
„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kron
ikoje”. Žmonės nuolat deda gėles 
ant jo kapo, kovojusio už tikinčiųjų 
teises. Laiškuose matosi jo gilus 
tikėjimas ir apaštališka dvasia.
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LIETUVOS KANKINIAI.

Tuo pavadinimu lietuviai nori- 
bendrai prisiminti ir pagalvoti apie 
vyrus ir moteris, kurie giliai mylėjo 
Dievą, tėvynę ir rtimą, ir buvo 
žiaurių žmonių ir valdžių nužudyti 

arba išvežti į sunkias Sibiro sąlygas.
Šis sąrašas, aišku, nėra pilnas. 

Mažai apie kiekvieną parašyta. Į 
šventų ir pavyzdingų žmonių eiles 
patenka tie, kurie patys yra ką nors 
parašę, buvę aukšti pareigūnai 
valdžioje ar Bažnyčioje, ar apie 

kuriuos kiti jų laikų žmonės rašė. 
Šalia jų visų yra dar daug kitų 
žmonių, kurie yra tikri pavyzdžiai 
savo šeimoms, giminėms, ben
druomenėms. Jei juos visus surašy
tume, netilptų ne tik į „Skautų 
aidą”, bet ir į storas knygas.
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LIETUVIŠKOSIOS 
SKAUTYBĖS
FONDAS

Rochesteryje Rimvydas Ta
mošiūnas pareigas perdavė Stasiui 
Ilgūnui, 40 Martinet Ave., Roches
ter, i\TY 14609, tel. 716-288-5936.

Ohio valstijoje turime naują 
atstovą, kuris apsiėmė atstovauti 
visą valstiją, išskyrus Clevelandą, 
kuriame turime vieną iš pačių 
uoliausių mūsų atstovų — Vladą 
Bacevičių. Sveikiname naują talki
ninką Vytautą Jokūbaitį. Adresas: 
3000 Hadden Rd., Euclid, OH 
44117, tel. 216-481-7161.

Šiuo metu rengiamas LSF leidi
nėlis visuomenei. Planuojamas išsi
untinėti JAV su prašymu aukoti 
mūsų fondui.

Jubiliejinėje stovykloje LSF 
suvažiavimo proga suaukota virš 
$1000.

%
LSF valdyba yra pramačiusi 

išleisti šv. Kazimiero jubiliejui 
atžymėti pašto ženklą, kurį bus 
galima klijuoti ant vokų.' Dar 
neturime konkrečių žinių, bet, kai 
turėsime — smulkiau apie savo 
užmojus pranešime.

Dail. Vytauto Igno grafikos 
kūriniu apdovanoti sekantys asmen
ys:
Vacys Ilgūnas, LSF atstovas Ade

laidėje, Australijoje
Raminta ir Petras Moliai, Worces

ter, MA
Kazys Šipaila, Elizabetho apylin

kėje, New Jersey
Tarybos Pirmininkas Sigitas Mi- 

knaitis, Jubiliejinėje Stovykloje
Vyriausia Skautininke Danutė Ei- 

dukienė, Jubiliejinėje Stovykloje
Vyriausias Skautininkas Vytautas 

Vidugiris, Jubiliejinėje Stovykloje

Nuo mažiausios paukštytės iki 
prityrusio skauto vyčio visi įsijungė 
į prekių pardavinėjimą (kalėdinis 
popieris, žvakės, maistui priesko
niai, kalendoriai, pirmos pagalbos 
dėžutės). Pardavę už didžiausią 
pinigų sumą prekių, gaus pinigines 
premijas: pirma vieta $25, antra $10 
ir trečia $5. Visi kiti pinigai, kurie 
bus uždirbti parduodant prekes, bus 
idėti į LS fondą su vietovių vienetų 
vardais. Būtų puiku, kad ir kitų 
rajonų skautai pasektų šiuo pavyz
džiu.

Pirmasis skautiškas vienetas — 
Waterburio vyr. skaučių židinys — 
vadovaujamas v.s. Danutės Ven- 
clauskaitės pagaliau pasiekė savo 
užsibrėžtą tikslą — įnešti į LSR 
tūkstantinę. Sveikinam Waterburio 
židinietes ir kviečiame kitus skautų 
vienetus pasekti jų pavyzdžiu.

ISIGYKIME
LIETUVOS 

ŽEMĖLAPIUS,
HERBUS

Besidomintiems Europos ir Lie
tuvos kultūra, praeitimi, geografija, 
istorija, kartografija patartina įsigy
ti vertingus tos srities Lietuvos 
žemėlapius, herbus (nespalvoti). 
Persiunčiami nesulankstyti.

Lietuvos žemėlapis 1:1.000.000 
mastelio, papuoštas Lietuvos miestų 
herbais, sudarė Algirdas Gustaitis. 
37 x 32-1/2 inčų (94 * 82 cm) su 

..pakraščiais. $10.00 iš leidėjų. JAV, 
Kanadoje persiunčiama $12.—, 
kitur $13.— Leidėjai — Lietuvos 
Šaulių Sąjunga Tremtyje ir Lietuvių 
Istorijos Draugija. Čikaga, 1982 m.

1595 m. G. Mercatoriaus Lietu
vos žemėlapis, su aiškinimais. 30 x 
21-1/2 inčų (74-1/4 x 55 cm). Iš 
leidėjų $5.00. JAV, Kanadoje persi
unčiama $6.00, kitur $7.00. Leidėjas 
Lietuvių Istorijos Draugija. Čikaga, 
1982 m.

1749 m. J. Nepreckio Lietuvos 
žemėlapis su aiškinimais. 28-1/2 x 
21 inčų (71-1/2 x 53-1/2 cm). Iš 
leidėjo $6.00. Persiunčiama į JAV, 
Kanadą $7.00, kitur $8.00. Leidėjas 
Lietuvos Šaulių Sąjunga Tremtyje. 
Čikaga, 1983 m.

14-ka Lietuvos miestų herbų 
atskiruose lapuose 8-1/2 x 11 inčų 
(21-1/2 x 28 cm). Dail. T. Valius. 
JAV $3.00, tiek pat Kanadoje. Į 
kitus kraštus $4.00. Leidėjai Lietu
vos Šaulių Sąjunga Tremtyje ir 
Lietuvių Istorijos Draugija. Čikaga, 
1982 m.

Minėti Lietuvos žemėlapiai, 
herbai užsakomi LŠST ižd. adresu: 
p. S. Bernatavičius, 1513 South 
48th Court, Cicero, Illinois 60650, 
U.S.A. Arba Lietuvių Istorijos 
Draugijos reikalų vedėjos p. A. 
Rūgytės adresu: 6547 S. Washtenaw 
Ave., Chicago, Illinois 60629. Taip 
pat pas stambesnius lietuviškos 
spaudos platintojus.

12.
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CfW-z-7YAIB OV B
RADIJO PROGRAMOS?

Mažesnis vienetas ar skiltis gali linksmai ir 
sumaniai praleisti sueigos dalį ar paruošti kokiam 
įvykiui programą, pravesdamas lietuvišką radijo 
valandėlę. Tai lavina kalbą, iškalbą, žodyną, tarimą, 
sumanumą ir sąmojų. Kai kurios stovyklos per 
garsiakalbį ar juostelėje tokią „radijo programą" 
paleidžia per popietinį poilsį ar valgio pabaigoje.

Darbas kartu lavina skautus, tad programos dalis 
pasiima po du ar tris: paruošti ir įkalbėti (ar skaityti) 

oro pranešimą; tikras ir „kitas" žinias; mažą vedamąjį 
kuria nors aktualia tema; pasikalbėjimus su 
stovyklautoja, svečiu ar vadove; kokios sukakties ar 
įvykio apibūdinimą; gaminių ar programos dalykų 
„reklamos"; muzikinė ar kita „drama"; humoristinės 
apibraižos ir kt.

Prie radijo programos priklauso muzika (fonas ar 
tiesiog), įvairūs garsai (traukinys, vėjas, skambutis, 
žvėrelių balsai); įvadai; santraukos; balso keitimas ar 
pritaikymas vaizduojamam asmeniui ir kt. Jeigu 
programa skaitoma, o ne įgrota juostelėm tinka 
pagaminti radiofono įrangas, užrašus, mikrofoną.

SUDĖTINGI LAUKO 
ŽAIDIMAI

VĖLIAVĖLĖS. Pats žin
omiausias ir paprasčiausias 
sudėtingas žaidimas. Kiekviena 
komanda savo gairelę padeda apie 
100 metrų nuo kitos, ją saugoti gali 
tik iki 15 žingsnių rato apie vėliavėlę. 
Komandos stengiasi kitų gairelę 
paimti ir nunešti j nurodytą vietą, 
kurioje taip pat galima atgauti 
gyvybę (vilnonį siūlą, pririšamą virš 
alkūnės). Švilpukas ar kitas signalas 
pabaigai. Bet žinoma vėliavėlių 
žaidimą galima paįvairinti, 
patobulinti, pavyzdžiui —

PARAŠIUTININKAI.
Skelbimų lentoje parašyta „Visi 
susirenka x vietoje 4:00 vai. popiet, 
atsinešdami puoduką (arbatai, 
kakavai ar limonadui)”. Visi gauna 
žemėlapį, kuriame sužymėtos ribos ir 
apytikrė vieta, kur „parašiutininkai” 
nusileido, norėdami savo slaptus 
planus nunešti į miškelį. Viduryje 
žaidimo ploto — būstinė, kur galima 
gauti gyvybių (lipinama juosta virš 
alkūnės)/ Galima įvelti ir netikrų 
parašiutininkų (kitų skautų,

vadovų). Kai parašiutininkai 
pasiekia miškelį (ar kitą saugią savo 
vietą), jų negalima gaudyti (gaudyto
jai negali įžengti į miškelį). Pagavę 
priešą, skautai turi planus (jie išdali
jami iš anksto) surasti (Kartą vienas 
žaidėjas juos įsidėjo už dantų). 
Signalas pabaigai.

FOTOGRAFIJŲ KELIONĖ. 
Kiekviena skiltis gauna žemėlapį, 
kuriame sužymėtos apytikrės vietos 
daiktų, kurie nuotraukose vaiz
duojami (telefono stulpas su vos 
matomais skaičiais, įdomi pašto 
dėžutė, keistas medis, užrašas ar 
kelio ženklas) . Žaidėjai skiltimis ar

Kaziuko mugė, Chicago
Mugę Chicagoje atidarę Seserijos VS 
pav. s. Dalė Gotceitienė, Vid. Raj. 
vadas v.s. Vytautas Jokūbaitis, VS 
v.s. Danutė Eidukienė, Lietuvos 
konsule Juzė Daužvardienė, Seseri
jos kat. dvasios vadas v.s. Juozas
Vaišnys, S. J.

būreliais aptaria, kokiu būdu apeis 
visas nuotraukų vietas (10-14 
fotografijų). Turi surašyti tiksliai, 
kur nuotrauka daryta (žemėlapyje 
pažymėti, užsirašyti kryptį ir t.t.). Čia 
nesvarbu greitai baigti ar greičiau už
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Lietuvių Skaųtijos veikėjai, v.s. V. Šenbergas, 
v.s. A. Saulaitis, v.s. A. Saulaitis, S.J.

kitus sugrįžti. Svarbu laikytis kelio 
taisyklių, ypač jei žaidžiama 
dviračiais ar kur daugiau 
automobilių. Nuotraukos 
numeruotos: tikėkimės, kad žaidėjai 
nekeliaus iš eilės, o kaip arčiau 
žemėlapyje atrodys.

SKAIČIŲ KELIONĖS 
Lenktynės tarp skilčių (ar žaidėjų 
būrelių) surasti erdvėlaivį prieš tai, 
kai erdvėlaivis išskris atgal į tolimą 
planetą. Skiltys gauna laiškelius ar 
žinias, kurios nuveda į žaidimo 
pabaogos vietą. (1) Vokas su paslap
tingu įrašu „TKIMKSABNIE 274- 
8395”. Visi suka galvą, kol supranta: 
„SKAMBINKITE”. Jie paskambina 
tuo numeriu (atsako skautų 
draugas), duoda jiems (Kiekvienai 
skilčiai skirtingą) žinią, pvz. (2) 
„Eikite iki Liepų gatvės nr. 145”. (3) 
Čia atskubėję, skautai pamato 
žmogų, kuris jiems paduoda kitą 
voką^su vos išskaitomais įrašais 
(sumaišytos raidės) „Atimkite 
mažesnį telefono numerį nuo 
didesnio”. Bet lapelyje nėra telef. 
numerių, o tik dvi pavardės ar 
įstaigos. Pajieškoję telefono knygoje, 
suranda abu numerius, suskaičiuoja, 
kokiu reikia skambinti. (4) Čia 
atsakantis telefoną pasako jieškoti 
žmogaus, taisančio dviratį maždaug 

tokioje vietoje. (5) Dviratį taisantis 
asmuo (ar plaunantis savo 
automobilį) skilčiai paduoda voką, 
kuriame tik raudonas vilnos 
gabalėlis. (6) Skautai supranta, kad 
turi sekti raudoną vilną, pririštą prie 
šakelių, stulpų, tvorų. Kai vilnos 
gabalai pasibaigia, (7) randa pop
ierėlį, kuriame nieko neįrašyta, bet 
išbadytas gatvės adresas, pvz. Beržų 
gatvė, nr. 230. Nuėję ten, -randa 
žmogų, kuris paduoda voką (arba 
vokas kaip nors padėtas) su keliais 
supjaustyto popieriaus gabalėliais. 
(8) Sudėję gabalėlius, pamato, kad 
tai skautų būklo ar sueigos vietos 
adresas. Visi grįžta — kuri skiltis 
greičiau?

PASTABA. Žaidimų yra begalės. 
Vien kad žaidimas sudėtingas, 
nereiškia, kad jis netinka „geltonšlip- 
siams” arba jei žaidimas paprastas, 
netiktų prityrusiems. Skautų vyčių ar 
vyresniųjų skaučių būrelis gali padėti 
žaidimus jaunesniems pravesti, būti 
„praeiviais”,„sargais” . . .Žaidimus 
galima pritaikyti miestui ir kaimui ar 
stovyklai.

VADOVAVIMAS IR ĮSTATAI

Ar vadovas gimsta? Ar išmoksta 
vadovauti? Ar pirma turi išmokti 
sekti? Ar geras vadovas — 
diktatoriui? Ar gerai vadovauti — tik 
daryti, ką kiti leidžia? Ar tik laikytis 
nuostatu? Ar būti kūrybingam? 
Kokios gero vadovo, puikios 
vadovės ypatybėj? Skauto-ės įstatai 
gražiai apibūdina, ką reiškia 
vadovauti:

TIESUS — berniukas turi žinoti, 
kad vadovas j o neapvils, kad vadovas 
nuoširdžiai kalba ir veikia.

IŠTIKIMAS — vadovė ištikima 
nestik „virš jos esančiom” vadovėm, 
bet ir savo skautėm. Skautės turi 
žinoti, kad vadovė už jas kovos, bus 
su jomis, bus teisinga visoms.

PAGALBUS — Vadovas visada 
noriai padrąsina; prašo tik tai, ką 
pats mielai atliktų; padeda 
jauniesiems lavintis fiziniai ir 
dvasiniai.

BROLIŠKAS —Vadovas elgiasi 
su kiekvienu kaip su asmenimi, 
žmogumi, o ne kaip grupės 
skaičiumi, susipažindamas su 
jaunųjų problemomis. Negalėdamas 
problemų išspręsti, jaunam žmogui 
duoda drąsos sunkumus įžvelgti ir 
nugalėti.

MANDAGUS — Vadovė mielai 
klausosi, kantri, supranta savo 
skautes.

PAKLUSNUS — Jeigu 
vadovas ką nors įsako, skautai mielai 
tuoj pat išpildo prašymą, žinodami, 
kad jų vadovas įsako dėl geros ir 
nesavanaudiškos priežasties.

LINKSMAS — Net tamsiausią 
valandą vadovė rami ir linksma, kad 
visas vienetas laikytųsi. Linksmas 
žodis ar juokas užkrečia kaip lim
pama liga.

TAUPUS — Ne tik taupus 
reikmenų atžvilgiu, bet savo 
vadovaujamųjų ištekliais, pajėgumu 
ir gyvybe.

BLAIVUS — Apranga, elgesys, 
išvaizda, gyvenimo būdas. Jaunieji 
ne tik gerbs, bet ir tokį žmogų mylės.

Ir prie šių dar NUOLANKUS, 
kai pats žvelgia į savo problemas.
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v.s. S. Miknaitis įteikia Geležinio Vilko 
ordiną v.s. V. Varnui

SKAUTIŠKOS VARŽYBOS

Kodėl varžybom? Jos padeda skautams geriau išmokti 
skautamokslio dalykus ir juos išbandyti „kietesnėje” 
aplinkoje. Varžybos padeda susigyventi, kartu stengtis ir 
ugdo sugebėjimą kitiems vadovauti. V aržybos išmoko 
skautus bei skautes rūpestingai ir įdomiai žaisti.

Kartais visa draugovės sueiga gali būti varžybiniai 
žaidimai. Kartais dalis sueigos, iškylos ar stovyklos 
dienos. Varžybų dalyviai turėtų būti maždaug to paties 
pajėgumo. Kartais tinka varžyboms iš anksto ruoštis — 
pratintis pirmosios pagalbos, kompaso ir kt.

Estafetės varžybose gali iškristi tie, kurie nemoka ar 
nespėja laiku atlikti. Arba, gali iškristi tie, kurie jau gerai 
moka ir kuriems daugiau lavinimosi ne taip reikia, kaip 
naujokams: tada žaidžiama, kol visi išmoksta. Labai 
geros varžybos, kai žaidžiama „prieš” tam tikrą lygį, 
standartą, laiką, vietoj „prieš” kitos grupės žaidėjus. O 
kaip būtų pabandyti taip žaisti varžybose, kad išeitų 
lygiai? Tai sunkiau, negu išeiti laimėtojais.

MAZGAI BEI KILPOS. Užlipintuose vokuose 
mazgų pavadinimai. Padėta virvių ir pagalių. Skiltys bėga 
estafete. Taškai už geriausia surištus ir už laiką.

SPĖLIOJIMAS. Kiekviena skiltis ar būrelis gauna 
sąrašą daiktų, kurių svorį, ilgį ar aukštį, nuotolį turi 
atjSp’ėti. Visi skilties nariai turi sutarti ir atsakymą išvesti. 
Tiksliausiai atspėti duomens laimi, o jeigu skiriasi 10% ar 
daugiau nuo tikro svorio, ilgio ar aukščio, nesiskaito. 
Pavyzdžiai: kiek pločio patalpa, kokio aukščio medis, 
kiek sveria tuntininkas, kiek riešutų kilograme, kiek 
kilometrų tarp Vilniaus ir Kauno.

LAIKAS. Skiltys rateliais (Jei nėra draugovės — 
skiltys per pusę). Sėdi po ženklo, kol mano, kad viena 
minutė jau praėjo. Visa skiltis kartu atsistoja. Kuri 

tiksliausiai atsistoja', laimi. Išbandyti'30 sekundžių, dvi 
minutes ir t.t.

KOMPASAS. 16 kortelių skilčiai. Kiekvienoje 
pažymėta viena kompaso kryptis, lapeliai užversti. 
Kiekvienai skilčiai,kreida ar virvele nupiešti apskritimą. 
Estafetės būdu pribėga, atidengia vieną popierėlį ir jį 
padeda pagal nurodytą kryptį apskritimo lanke. 
Pavyzdžiui, VŠV būtų vakarų šiaurės vakarai arba apie 
292 laipsniai, S būtų lygiai viršuje, PR 130 laipsnių . . .

KRYPTIS. Patalpos ar aikštės gale apskritimas, 
kuriame gali stovėti tik vienas asmuo. Ten pat sąrašas 
kambaryje ar aikštelėje esančių daiktų. Estafetę bėgdami, 
skautai iš eilės paskaito sąrašą ir suranda kompaso kryptį 
į tą daiktą (pavyzdžiui, ąžuolą, lempą), užrašo kryptį 
sąraše. 10 taškų jei kryptis yra 10 laipsnių tiksli, 5 taškai 
— jei klaida tarp 10 ir 20 laipsnių.

PIRMOJI PAGALBA. Lapeliuose užrašyti įvairūs 
surišimai — tvarsčiai. Žaidėjai kaklaraiščiu užriša, 
pavyzdžiui, teisėjo koją, kelį, delną . . .

PIRKLYS. Įeina žmogus, apsirengęs kaip senovės 
pirklys keliautojas, iš savo krepšio ar lagamino ištraukia 
10 ar 15 daiktų, bandydamas juos parduoti. Pirkliui 
išėjus, skiltys ar būreliai surašo daiktus iš eilės.

KELIŲ UŽRAŠAI. Skiltys gauna lapus su kelių 
ženklais (stok, kryžkelė, mokykla . . .) ir parašo jų 
reikšmę. Arba duodami pavadinimai ir skiltis kuo 
greičiau ir tiksliau ženklus bei užrašus nupiešia.

MANKŠTA. Stotys, kuriose visa skiltis turi per 
nustatytą laiką atlikti tam tikrą mankštos pratimų 
skaičių.

GREITOJI PAGALBA. Užlipintuose vokuose 
aprašytos nelaimės, (įlūžęs ledas, žmogus priė elektros 
vielos, gaisras). Skiltis tiksliai ir greitai aprašo, kas 
darytina.

PALAPINIŲ KUOLIUKAI. Kiekvienas skilties 
narys įvaro( mediniu plaktuku) kuolą iki jame pažymėtos 
vietos kuo mažesniu smūgių skaičiumi. Skilties taškai — 
kiek iš viso smūgių.

PALAPINĖ. Skiltis kuo greičiausiai ir visai 
tvarkingai pastato palapinę. Ir antroji dalis — nuima, 
išvalo, sulanksto palapinę.

PRANEŠIMAS. Skiltininkė uždarame voke randa 
pranešimą, kurį žodžiu turi perduoti. Skilties narės viena 
kitai žinią perduoda per nustatytą laiką ir nuotolį, o 
pabaigoje skiltininkė priima žinią. Kiek tiksliai perduota?

KLIŪTYS NAKTĮ. Visa skiltis užrištomis akimis. 
Skiltininkė mato ir žodžiu veda skiltį per įvairias kliūtis.

3
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SĖLINIMAS 
GAMTOJE

2. Pėdas smėlyje ar sniege lengviau 
sekti, kai krenta šešėliai

1. Svarbu pažinti žvėrelius, ir būti 
pastabiam

3. Sėlinti reikia lėtai ir tyliai

8. Eiti prieš vėją, nes žvėrys gerai /~ 
užuodžia

kartais atgal. Apie pėdsakus 
pasiklausti žinovų!

12. Kur maži krūmokšniai — slinkti 
žeme

6. Sėlindamas skautas žiūri iš 
kairės j dešinę ir atgal. 
Neužmiršti foto aparato!

13. Neišsiskirti iš užnugario (fono)

. Vengt, būti matomam prieš 
atvirų o igų

9. Miške skautas eina stačias

15. Kartais šešėlis žmogų išduoda

dėti kulnį pirma-

4. Akmenuotoje vietoje dėti kojos 
pirštus pirma 

------ _-----------------------------------
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S (M d, ii ©
XV-oji PASAULINĖ 

JAMBORĖ

Lietuvių skautų sąjungos tarybos 
pirmininkas v.s. Sigitas Miknaitis 
parašė laišką žymiam JAV 
skautininkui William Hilcourt, 
„Scouting” žurnalo vadovams ir 
šeimoms straipsnio apie XV-tąją 
pasaulinę jamborę autoriui. 1983 
lapkričio-gruodžio numeris pamini 
skautų sąjungas, kurios seniau iš 
laisvų savo kraštų atvykdavo į šias 
tarptautines stovyklas, o dabar savo 
skautavimą tęsia išeivijoje. V.s. 
Miknaitis padėkojo autoriui už jo 
žodžius, o Bill Hilcourt atsiliepė 
(vertimas):

„Ačiū už Jūsų laišką su 
pastabomis apie mano pasaulinės 
jamborės straipsnį. Kadangi prieš 
Antrąjį pasaulinį karą kiekvienoje 
jamborėje susipažindavau su 
skautais iš kraštų, kurie šiandien už 
Geležinės uždangos, savo širdyje 
laikau ypatingai malonius jausmus 
apie šiuos skautus. Ačiū už knygelę 
apie lietuviškąją skautybę. Ji man 
bus brangi.”

Jamborės dalyviai

Iš 101 krašto suplaukė 13,600 
skautų (ir skaučių!) į penkioliktąją 
pasaulinę skautų stovyklą — jam
borę. Atidarymo apeigų metu 45 
mylias į vakarus nuo Calgary, Alber
toje, Kanadoje, per penkias minutes 
nulijo virš centimetro! Bet skautai 
dainuodami plaukė (?) į aikštę. 
Staiga dangus prašvito ir pasirodė 
didžiulė laumės juosta. Skautijos 
dvasia gyva ir veikli nuo įkūrimo 
1907 m. ir nuo pirmosios tokios 
stovyklos 1920 m. Sutrimitavo kudu 
antelopės ragas, uždegė skautybės 
liepsną, pakėlė visas vėliavas. Iš JAV 
dalyvavo beveik 4.000 skautų ir 
vadovų. Skaučių atstovių buvo 984.

mm
Savo straipsnyje Bill Hilcourt 

mini kraštus, įskaitant naujai' 
nepriklausomybę įgijusius, ir tada 
tęsia: „Veltui klausiausi anglų ir 
prancūzų kalbomis iššaukiamų šalių, 
kurios dalyvaudavo pirmosiose jam- 
borėse: Čekoslovakija, Estija, 
Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, 
Jugoslavija. Visi, šie kraštai seniau 
turėjo stiprias skajatų sąjungas. 
Dabar jie visi už Gelžinės uždangos 
praryti, bet jų skautai tremtyje tęsia 
Skautybės dvasią nuo praeities

Susipažinimas

Skautiškoje stovykloje nereikia 
dalyvių raginti susipažinti. 
Susitikimo vietioĮjesu krautuvėlėmis, 
eskimiškai pavadinta Katimavik, 
vyko nuolatinis skautų avilys ar 
spiečius. Bet jau nuo XI-tosios 
jamborės Graikijoje oficialus 
susipažinimas yra sudėtingas lauko 
žaidimas, tąsyk žaistas su žodžiu 
DRAUGYSTĖ (FRIENDSHIP). Šį 
kartą Kanados dviejų oficialių kalbų 
vardu žodis buvo FRIENDS-AMIS 
(DRAUGAI).

Kiekvienas skautas gavo didelį 
kietą popierių su viena raide ir turėjo 
jieškoti draugų, kol sudaro žodį. Po 
kiek laiko aikštėje buvo žodis 
„Draugai” išrašytas tūkstantį kartų

vienuolikos berniukų būreliuose. 
Neužteko tos visos maišaties: tuo 
pačiu metu virš galvų tuzinas 
parašiutininkų iššoko ir praskirdo 
lėktuvai.

Užsiėmimai

Jamborė buvo smagi. Laužai, 
dainos, juokai, juokingas kliūčių 
takas (susispausti telefono būdelėje). 
Smagiausia dalis buvo išbandyti savo 
skautišką pajėgumą, patirtį ir žinias 
pionerijos, Kanados vakarų 
užsiėmimuose (gyvulininkystės, 
kalnalipių, aukso jieškotojų, 
medkirčių). Šioje jamborėje buvo ligi 
šiol pats geriausias kliūčių takas. 
Guminiais laivais skautai plaukė 12 
km per Kananaskis upės srovę ir 
krioklius.

Nevisi skautai galėjo pilnai visoje 
programoje dalyvauti. Nuo XIV 
jamborės (Norvegijoje 1975 m. 
kiekvienoje stovykloje yra luošų 
skautų pastovykjė, kur užsiėmimai 
skautiškai pritaikyti akliems, 
paralyž|uotiems, kuriems ir kitiems 
skautams. Kadangi šie negalėjo 
nueiti į susitikimo vietą skautiškų 
ženkliukų mainyti, du kanadiečiai 
sugalvojo atlikti gerą darbelį: padėjo 
14 savo skautiškų ženkliukų ir prašė 
praeinančių pasiimti po vieną, o 
palikti du: taip labai greitai atsirado 
4.000 skautiškų lipinukų, ženkliukų, 
kaklaraiščio židų ir kaklaraiščių iš 
įvairiausių kraštų. Juos išdalino 
luošųjų skautų pastovyklėje.

Kiekviena skiltis virė sau, šį kartą 
ne malkų laužais, bet dujų pečiukais 
(dėl ekologinių priežasčių).

Įdomybės

V okietijos skautai atsivęžėjuodas 
palapines, susegamas iš dalių, pan-
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ašiai kaip Lietuvos skautai turėdavo 
palapines, sudedamas iš trikampių. 
Iš šių dalių jie galėjo pagaminti mažą 
dviem- skautam palapinę arba 
didžiulę palapinę visam tuntui.

Iš viso buvo kalbamos 34 kalbos. 
Pamestų daiktų irgi netruko: vien tik 
foto aparatų buvo 400! Kiekviena 
delegacija turėjo palapinę svečiams 
priimti su parodėlėmis, ženkliukais, 
savo istorijos ir veiklos žiniomis. 
Sakoma, geriausia jamborės dalis 
buvb skautiška programa, kuri 
parodo skautavimo veiklos berniukų 
labui vertę ir naudą.

Nebuvo privaloma dalyvauti 
apeigose, išskyrus atidaryme, 
uždaryme ir „DRAUGAI” 
sudėtingame lauko žaidime. Skautai 
ir skiltys galėjo pasirinkti, kuf kada 
dalyvauti, kad skautiškoji programa 
tiktų kuo labiau kiekvienam ber
niukui.

Sekančioji pasaulinė stovykla bus 
Australijoje, . tos šalies 200 m. 
sukakties proga — kaip ir mūsų VI- 
tasis Pasaulio lietuvių jaunimo- 
kongresas. Kanados skautų sąjungos 
tautinė stovykla įvyks 1985 m.

RUSŲ SKAUTŲ 
SUKAKTIS

Vyr. sktn. Viktorija Čečetienė iš 
New Yorko pranešė „Skautų aidui”, 
kad 1984 m. balandžio30 d. sueina75 
metai nuo pirmos skautų skilties 
įsikūrimo tuometinėje Rusijoje, dar 
prieš bolševikų revoliuciją. Lietuviai 
skautai gerai atsimena ir v.s. Petro 
Jurgėlso knygoje „Lietuviškoji 
skautija” skaito, kad pirmieji mūsų 
pačių vadovai ir skautai pradėjo 
susipažinti su skautų sąjūdžiu Rusi
joje.

Žinoma, sąjūdis buvo komunistų 
uždraustas, kaip ir vėliau, ' kai 
sovietai užėmė Lietuvą, Latviją, 
Estiją ir kitus kraštus. Rusai skautai 
ir skautės savo skautavimą tęsia 
išeivijoje, kaip lietuviai ir kiti, kurių 
kraštai priešingų valdžių valdomi.

1984 m. rugpjūčio mėn. Califor- 
nijoje įvyks rusų skautų sąskrydis, 
praneša Rusų skautų sąjungos vadas 
vyr. sktn. R. Polčaninov.

Stovykla taip pat minės pir
mosios skaučių skilties įkūrimą 
Kijeve 1915 m. lapkričio 14 d.
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Kaip greit prabėga 25 metai? 
Kaip greit ateina sidabrinė sukaktis? 
Į šiuos klausimus gali džiugiai 
atsakyti sesės kernavietės, kurių 
tuntui 1983 m. rudenį sukako 25 
metai.

Vadovėms, kurios darbuojasu 
tunte nuo pirmos jo įsteigimo 
dienos, tas ketvirti šimtmečio, be 
abejo, prabėgo greit, nes skautau- 
jant nėra kada nuobodžiauti: sueiga 
veja sueigą, iškyla — iškylą, stovyk
la — stovyklą. O k-ir dar Kaziuko 
mugių ruoša, įvairiausi skautiški 
renginiai, talka lietuviškai visuome
nei? Ir nepamatai, kur dingo metai, 
kiti, treti . . . dvidešimt penkeri . . . 
Jų greitį vadovė, gal būt, gali 
išmatuot, pamačiusi sueigoje paukš
tytes — dukras paukštyčių iš pirmų
jų metų! Šis skautiško gyvenimo 
tęstinumas apvainikuoja vieneto 
sukaktį tikruoju pavykusio darbo 
sidabru.

Kernavės tuntas savo sidabrinę 
dieną paminėjo 1983 m. lapkričio 
mėn. 20 d. iškilminga sueiga Čika
gos Jaunimo Centre. Sueigoje daly
vavo beveik visos buvusios tuntinin- 
kės, ilgametės vadovės, jaunosios, 
tunto eilėse išaugusios, vadovės, 
sesės, tėveliai,'svečiai ir Vyr. Skauti
ninke, v.s. D. Eidukienė.

Jubiliejus pradėtas šv. Mišiomis, 
kurias atnašavo tunto kapelionas 
v.s. J. Vaišnys, S.J. ir pasakė 
prasmingą pamokslą, pavadinda
mas kernavietes princesėmis. Jos, 
kaip ir visi žmonės, būdamos 
Kristaus Karaliaus vaikai, turi elgtis 
kaip karalaitėms dera: „noblesse 
oblige” visur ir visada, ypač Dievo 
— Tėvynės — Artimo tarnyboje.

Salėje kernavietės pasitiko sveči
us su puošniu vaišių stalu, ant kurio 
žydėjo sidabrinės gėlės, blizgėjo 
sidabriniai indai ir puikavosi aukš
tas raguolis.

Sueiga pradėta paskaitant 1958 
m. Vyr. Skautininkės įsakymą, 
kuriuo buvo įsteigtas Kernavės 
tuntas. Pirmoji Kernavės tuntinin- 

kė, v.s. H. Plaušinaitienė, pasveiki
no kernavietes, prisimindama ank
styvuosius tunto metus ir užrišdama 
ant tunto vėliavos sidabru ataustą 
juostą. Kernavietės gi sušuko savo 
ilgąjį šūkį — kernaviėtė žiūri, mato, 
klauso, girdi, budi, vykdo ir š-y-p-s- 
o-s-i!

Sekė skautininkių įžodis. Jį davė 
Kernavės vadovės, vyr.sk. Rasa 
Lintakaitė ir vyr.sk. Daiva Luneck- 
aitė. Naujais žaliais kaklaryšiais jas 
papuošė miela viešnia, Vyr. Skauti
ninke.

KERNAVĖS
TUNTUI -

DVIDEŠIMT 
PENKI!

Tuntininkės įsakymu, už parei
gingumą, sesės L. Meilytė, D. 
Tamulaitytė, ■ D. Traškaitė ir A. 
Vitaitė buvo pakeltos į paskiltinin- 
kės laipsnį, o tunto sekretorė D. 
Šalčiūnienė ‘— į vyr. skiltininkės 
laipsnį.

Šioje jubiliejinėje sueigoje Ker
navės tuntininkė, ps. Yolanda Lass 
perdavė pareigas naujai tuntininkei, 
s. Rūtai Daukienei. Sesės kernavie
tės sesę Yolandą išleido, o sesę Rūtą 
sutiko su gėlėmis, šūkiais, rimtais ir 
humoristiniais linkėjimais. Malonūs

f
• 'Y

Pirmoji Kernavės tuntininkė 
v.s. H. Plaušinaitienė 
sveikina 25-mečio proga

svečiai, kitų Čikagos tuntų tuntinin- 
kai, ir Vyr. Skautininkė prisijungė 
su skautiškomis dovanomis.

Sesė Yolanda, išaugusi Kernavės 
tunte nuo paukštytės dienų, atsisvei
kino tik su tuntininkės pareigomis, 
pažadėdama ir toliau pasilikt kerna- 
viete — tunto talkininke. Gi sesė 
Rūta pradėjo tuntininkės pareigas 
su prasmingu motto: „Mažiau 
kalbų — daugiau darbų!” Žinant 
jos pareigingumą ir organizuotumą, 
galima tikėt, kad 26-tieji Kernavės 
tunto metai bus veiklūs.

Po tunto perdavimo ceremonijų, 
sekė nuotaikingas lauželis. Čia 
linksmiausiai ir energingiausiai pasi
rodė paukštytės, vadovaujamos s. 
Marytės Utz. Jos ir dainavo, ir 
„būgnus” mušė, ir „fleitas” pūtė. 
Ląužavedės, R. Variakojytė ir A. 
Vitaitė, visus išjudino dainomis ir 
šūkiais, o sesė N. Užubalienė 
prajuokino, paskalydama „Kerna
vės tunto kroniką”. Po lauželio 
sesės ir svečiai pasivaišino prie 
„sidabrinio stalo”.

Jubiliejinė Kernavės tunto suei
ga baigta tunto daina ir tradicine 
„Ateina naktis”.
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ps. Yolanda Lass perduoda 
’’valdžios” ženklus
s. Rūtai Daukienei

Senosios Lietuvos sostinės vardu 
pasivadinusios ir pasipuošusios 
sidabriniais prasmingos veiklos 
metais, sesės kernavietės ir toliau 
pasilieka ištikimos lietuviškam- 
skautiškam idealui:

Karaliaus Mindaugo sena
Kernavė

Pirma budėjo amžių glūdumoj — 
Ištikimybės pažadą mes davę, 
Budėsim žemėj nors ir svetimo

Kernavietė

Lituanicos broliai naujai 
tuntininkei siunčia glėbį 
gėlių

KERNAVĖS
TUNTO

KRONIKA

Bestatydamas Kernavę 
Mindaugas net nesapnavo, 
Kad po amžių septynių, 
Už Atlanto vandenų 
Atsiras antra Kernavė.

Mindaugo pilis sugriuvo, 
Bet likimo lemta buVo — 
Iš draugovės živiliečių 
Stojo tuntas kernaviečių!

Štai dinastija pirmoji — 
Halina energingoji: 
Surikiavo ir. sustatė, 
Kernavietes visi matė.
Kuoras, mugė, pirmos Kūčios — 
Kernavietės trūisė drūčiai!

Nauji veiklos metai aušta — 
Į Kernavės kuorą aukštą 
Žengia Laima, vairą suka, 
Leidžia konspektus, „Žebriuką”. 
Laimos metai — spaudos metai, 
Sukasi kultūros ratai. . .

Kroniką rašant reikia pridėti — 
Ne visiems tuntams lemta turėti 
Gerąją laumę, kaip Mamunėlė, 
Kuri Kernavėj gulė ir kėlė.

Jeigu širdį kam sugėlė, 
Jei suskaudo kam galva, 
Atskuba štai Mamunėlė 
Arbatėle nešina'.

Bėginėjo po Kernavę: 
Plušo, dirbo, virė, šlavė.
Na ir ji saldžiom avietėm 
Pavadino kernavietes!

Sekančioji buvo Vanda.
Kirvį ji pasigalando — 
Kirto Rako ąžuolyną 
Ir išrovė papartyną.
Ir pastatė šaunų dvarą, 
Kaip tikrai bajorei dera!

Sekė valdymas Irenos, 
Bėgo linksmos, našios dienos. 
Kaip istorijoj nuo seno, 
Taip Irena prigyveno — 
Po Kernavės bajorienės 
Teko sostas karalienės!

Pirma dešimtis metelių — 
Tuntą veda sesė Dalia.
Iškelia Kernavės gairę 
Su daina ir kaire-kaire, 
Į vienuoliktus žygiuoja, 
Darbus nuveiktus skaičiuoja.

Į Kernavės seną kuorą 
Įkopė Eleonora.
Daug kalbų ji nekalbėjo — 
Darė tvarką, kur tik ėjo!

Kai valdžia Ritonės baigės, 
Krito žemėn baltos snaigės.
Buvo ji gera bajorė: 
Pareigas atliko oriai, 
Mažai pyko, mažai verkė, 
Nuoširdžiausiai viską tvarkė.

Po Ritonės — štai Kristina. 
Ją Kernavė užaugino 
Nuo paukštytės lig vadovės, 
Iki tuntininkės šlovės.

,,Atsikėliau anksti rytą!" 
Dainą užvedė Marytė. 
Su daina visur žygiavo ‘ 
Ir paukštytes surikiavo.
Štai Kernavėj tartum gėlės 
Jau skautauja „Aguonėlės”.

Į Kernavės aukštą kėdę 
Kai Yolanda atsisėdo 
Suko sunkų darbų ratą, 
Nežiūrėdama, kad krato. 
Tas Kernavės sostas kietas 
Iš daug rūpesčių nulietas . . .

Tuntininkės išrikiavom — 
Iki Rūtos priskaičiavom. 
Sese Rūta, linkim laimės: 
Vadovauk be jokios baimės! 
Tu turi daug „umpa-umpa” — 
Tokios sesės nesuklumpa! 
O jei kuore bus tau šalta, 
Mes pasiusim kailių paltą!

D VIDEŠIMTPENKTĄ
UŽVERČIA M LAPĄ — 

GYVUOK, KERNAVE, METŲ
DAR KAPĄ!

sesė Nijolė
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didžioji seinvi
LSS AUSTRALIJOS 

RAJONE
SYDNEJAUS SKAUTŲ ŽIDINIO 
SUEIGA

Sausio 7 d. „Auš. js” tunto 
Dariaus-Girėno stovykloje, 6 vai. 
vakaro įvyko Sydnejaus Skautų 
Židinio darbo sueiga. Jos metu 
aptarta Židinio rudens ekskursija. 
Nutarta vykti į Hunter upės slėnio 
vynuogynus. Šį kartų, jei atsiras 
pakankamai norinčių ekskursuoti, 
manoma vykti dviem autobusais.

Sueigos metu į Židinį priimta 
nariais 3 naujos sesės ir vienas 
brolis. Tai į Židinį beateinančios 
jaunesniosios kartos atstovai. Tik
imasi, kad ateityje jų įstos ir dau
giau.

Einamuosiuose reikaluose pasi
tarta dėl metinės sueigos sušaukimo 
ir kitais klausimais. Ypač įdomus 
buvo brolio A. Dudaičio pasiūly
mas suruošti „I Lituani” operos 
arijų vakarų.

„DARIAUS-GIRĖNO” 
STOVYKLA

„Aušros” tunto metinė stovykla, 
pavadinta „Dariaus-Girėno” vardu 
prasidėjo sausio 4 d., Ingleburne, 
tunto stovyklavietėje. Stovyklai 
vadovauja s.v. Rikis Šliteris. Sto
vyklos globėja — s. Marina Cox. 
Kiti pareigūnai: stovyklos adjutan
tas — s.v.sl. Tomas Pullinen, ūkio 
skyriaus vedėjas-virėjas — s.v.sl. 
Algis Kapočius, sanitaras — s.v.sl. 
Raimundas Vingilis, sesių vadovės 
— v.sk. Linda Bieliūnaitė, v.s.t.n. 
Kristina Virgeningaitė ir v.sk. Vir
ginija Cox.

Stovyklauja 30 asmenų, jų tarpe 
5 -neskautai iš Woliongongo ir 
Sydnejaus.

Sausio 5 d. stovykloje lankėsi ir 
visų dienų praleido v.s. Balys 
Barkus. Jis supažindino jaunuosius 
skautus-tes su Dariaus-*Girėno istor
ijų, o taip pat davė patarimų, kaip 
apsitvarkyti apie palapines. Stovyk
lautojai tų dienų buvo supažindinti 
su nuodingais vabzdžiais, ypač 
vorais. Pašnekesį pravedė „REN- 
TOKILL” firmos instruktoriai-spe- 
cialistai, p.p. John May ir Ray 
Mallan. Pašnekesys buvo paįvairin
tas gyvais ir negyvais pavyzdžiais 
bei didelėmis nuotraukomis. Sto
vyklautojai dėkingi „Rentokill” 
firmai, o ypač jos attovams.

Jaunesnieji jau nuo pietų pradė
jo galvoti apie pasirodymus prie 
laužo; šio' vakaro laužo tema — 
„Pasakų šalis”.

Sausio 7 d. (šeštad.) Dienai 
esant labai karštai, buvo skirta 
laiko ir pasimaudymui. Popiet, apie 
5 vai., pradėjo į stovyklų rinktis 
židiniečiai ir skautininkai. Į stovyk
lų atvykęs dvasios vadovas v.s.fil. 
prel. Petras Butkus pravedė jauni
mui skirtas Mišias; jam talkino eilė 
jaunųjų stovyklautojų ir židimečių. 
Buvo matyti vienas jaunųjų, į 
pamaldas ateinantis su „Lituanicos” 
modeliu . . .

Vėliavų nuleidimo metu, skauti- 
ninkės įžodį — brolių-sesių skauti
ninkų rate — davė v.s.v.sl. Laima 
Barkutė, o 6 vai. židiniečiai nuošali
am kampe rinkosi savo sueigai.

B.B. ir B.Ž.

SKAUTININKĖS ĮŽODIS

Sausio 7 d. „Aušros” stovykla
vietėje, Ingleburne, „Dariaus- 
Girėno” stovyklos vėliavos nuleidi

mo ceremonijų metu, skautininkės 
įžodį davė v.s.v.sl. Laima Barkutė, 
buv. aktyvi „Aušros” tunto vadovė.

Įžodyje dalyvavo 12 Sydnejaus 
skautininkų. Įžodį pravedė v.s. B. 
Žalys.

MIRĖ SK. VYČIŲ VADOVAS

Spalio 23 d., Adelaidėje, mirė 
s.v.v.sl. Jonas Neverauskas, buv. 
Sk. Vyčių Šarūno būrelio vadu 1964 
m., talkinęs „Vilniaus” tunto sto
vykloms; buvo nepamainomas ūkio 
skyriaus vedėjas, virėjas ir t.t.

Tebūnie jam lengva Australijos 
žemė!

Gruodžio 23 d., Kaune mirė 
Aleksandra Barkauskienė, sulaukusi 
85 m., Sydnejaus „,Aušros” tunto 
vadovo, v.sl.fil. Balio Barkaus 
motina. Ta proga Sydnejaus 
skautai-tės broliui Baliui ir jo šeimai 
reiškia nuoširdžių, skautiškų užuo
jautų.

Velionę prieš pat jos mirtį 
Kaune aplankė jos anūkė, v.s.v.sl. 
Rita Barkutė.

B. Ž.

CANBERROS BALTIJOS
TUNTE PASIDAIRIUS

Lapkričio 28 d. įvykusioje „Bal
tijos” tunto vyr. škautų-čių sueigoje 
peržvelgę praėjusių dviejų metų 
veiklų, išsirinko naujų tuntininkų — 
ns. Mindaugų Mauragį — ir disku- 
;avo ateities veiklų.

Buvęs tuntininkas, s.v. Ridas 
Daukus, pareiškė, kad praėjusių 
dviejų metų tunto veikla buvo labai 
sėkminga. Tunto vienetų sueigos 
buvo šaukiamos Canberros lietuvių 
klube kiekvienų pirmadienį, išsky
rus mokyklų atostogas; vienas 
pirmadienis buvo skiriamas skautiš
kai veiklai, kitas — tautinių šokių 
repeticijoms. Be sueigų, kasmet 
buvo suruošta maždaug po 10-tį 
įvairaus pobūdžio skautiškų paren
gimų: savaitgalio stc—kių, isxylu — 
kurių vienos vyko nūs, uose, kitos 
dviračiais po apylinkes ar baidarė
mis upėmis, gegužinių prie ežero ir
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Eilė prie virtuvės. sesė Audronė Stepanienė moko paukštytes.

skautiškų vakaronių.
Visuomeninėje veikloje tuntas 

pasirodė suruošdamas Motinos 
Dienos minėjimus, Kaziuko muges 
ir padėdamas Canbėrros ben
druomenės apylinkės valdybai su
ruošti tautinių švenčių minėjimus ir 
kalėdines eglutes. Tunto tautiniių 
šokių grupė sėkmingai pasirodė 
įvairiuose parengimuose Canberroje 
ir Lietuvių Dienose Melburne.

Jaunesniųjų tunto narių skaiči
us, reguliariai lankančių sueigas ir 
kitus parengimus išaugo iki 37. 
Veikia Sk. Vyčių „Šventaragio” 
būrelis, kuris padeda tunto štabui 
įvairiuose parengimuose.

Brolis Ridas pareiškė, kad sėk
mingi tunto atsiekimai nėra nuopel
nas kurio nors .vieno asmens, bet 
grupės pasišventusių ir darbščių 
žmonių, įdėjusių labai daug darbo į

Mark Vaitas ir Paulius Steponas 
laukia inspekcijos. 

skautiškų veiklų. Tuntas visų laikų 
bandė įtraukti į vadovų eiles buvusi
us skautus, kurių vaikai pradėjo 
skautauti. Sėkmingas tėvų įjungi
mas į tuntų — vadovais ar rėmėjais 
— labai padėjo vienetui išlaikyti 
aktyvių veiklų.

Už sųžiningai atliktas pareigas 
eilė vadovų buvo pristatyti apdova
nojimui garbės žymenimis.

R. D.
NAUJAS TUNTO ŠTABAS

1983 gruodžio 6 d. įvykusiame 
tunto štabo posėdyje buvo pasiskir
stytos pareigos ir sudaryta progra
ma 1984 m. tunto veiklai. Taip pat 
pradėtas organizacinis darbas rajo

Palapinės laukia inspekcijos.

ninės stovyklos, įvyksiančios 1985 
rn. sausio mėn., Canbėrros apylin
kėse, suruošimui. Stovyklų numaty
ta pavadinti „Baublio Aido” vardu.

Tunto štabo naujasis sųstatas 
yra: tuntininkas — ps. Mindaugas 
Mauragis, adjutantas ir skautų d- 
vės draugininkas — s.v. Ridas 
Daukus, skaučių draugininkė — 
v.sk. Rasa Mauragienė, sekretorė ir 
paukštyčių vadovė — v.sk. Audronė 
Stepanienė, iždininkė ir tautinių 
šokių grupės vadovė — v.sk. Vida 
Howe, vyčių vadas — s.v. Audrius 
Miniotas.

R. D.
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JUBILIEJINĖJE 
STOVYKLOJE

V. Kizlaičio nuotr.

Jubil. stov. 1983 m. Kanadoje kur 
tik s. kun. St. Kulbis pasirodo, ten 
ir būrys skautų. S. kun. Kulbis 
vidury su berete ir jo kairėje v.si. R. 
Juozelskis iš Anglijos.

Chicagos jaun. skautų būrelis Jubi
liejinėj Stovykloj Kanadoje 1983 m. 
Jubil. stovykloj 1983 m.

Jubil. stov. 1983 m. rugp 7 a
skautų stov. Svečiai pas skautes. Iš ' maS Juozelskis- stov- or^ k-to pirm.
dešinės Anglijos atstovas v.si. Ro- PS Senkus-
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PHILADELPHIA
Praeitų metų gruodžio 18d., Šv. 

Andriejaus lietuviškos parap. salėje 
įvyko skautų Kūčios, Šios tradicijos 
pradininkės buvo vyr. skautės — 
židinietės, kurios prieš 17 metų 
suruošė pirmąsias Kūčias skautams 
ir visuomenei. Dabar jau po 17 
metų, šias tradicijas tęsia, dar tuo 
metu buvusios paukštytės, o dabar 
jau vyr. skautės. Didžiausia talka 
ateina iš skautų-čių mamyčių ir 
buvusių židiniečių.

Kūčias paįvairina meninė pro
grama, kurią dažniausiai išpildo 
patys skautai. Šias Kūčias praturti
no aktorės Julijos Dantienės pa
rašytas vaizdelis — „Dangiškasis 
choras”. Tai vieno veiksmo vaizde
lis, kuris vyksta danguje prieš 
„Dangiškojo choro” generalinę 
repeticiją. P. J. Dantienė pati 
veikalą režisavo ir suprojektavo 
kostiumus. Vaidinime dalyvavo visi 
skautai, net ir vadovės. Kūčių 
dalyviai vaidinimą priėmė labai 
šiltai ir ilgai dar apie jį kalbėjo.

Džiaugiamės turėdami sesę J. 
Dantienę savo tarpe, ne tik kaip 
talentą, bet mielą ir nuoširdžią 
asmenybę. Prieš keletą metų ji 
linksmino Čikagą, o dabar mūsų 
kolonijoje naujas žiburėlis.

sesė Danutė

BRAZILIJA
SKAUTŲ KŪČIOS

Gruodžio 17 d. šv. Kazimiero p- 
jos salėj vyko „Skautų Kūčios”. 
Suėjo 140 asmenų, tarp jaunimo, 
vaikų ir jų tėvų.

Kūčios buvo „pilnos”. Pir
miausia buvo švenčiamas Kristaus 
gimimas ant altoriaus, o paskui 
lietuviškas šio įvykio paminėjimas 
prie Kūčių stalo.

Prieš Mišias kun. Pr. Gavėnas 
nušvietė Kūčių prasmę.

Mišioms vadovavo ir religinius 
skaitinius pravedė p. Vytas

„Dangiškojo choro" angelai; iš k. 
D. Pliuškonytė, V. Šalčiūnienė, V. 
Dantaitė ir- B. Šnipaitė. „Geriau 
atordytume jei mados būtų toki
os . .

Bacevičius, o Kūčioms — atstovauti 
visiems mūsų tėvams, buvo 
pakviestas p. Jonas Tatarūnas, BLB- 
nės tarybos pirmininkas. Jis ir 
pradėjo paplotėlio laužymą.

Eugenijos Bacevičienės 
pakviestas skautų mamytės paruošė 
ir prinešė gal net daugiau nei 12 
patiekalų.

Netrūko ir Kalėdų senelio (Jorge 
Prokopas), kuris, gausiai 
prakaituodamas, visus apdalino 
saldainiais. Skautai dar gavo 
ypatingų dovanų.

Atrodo, kad visi liko patenkinti.

Philadelphijos skautai-ės gieda Ka
lėdų giesmes po vaidinimo „Dangiš
kasis choras".

Nuotr. A. Bagdonavičiūtės

Brazilijos Lietuvių skautus aplankius

Vykdamas į Braziliją turėjau 
mintį aplankyti ir ten gyvenančius 
lietuvius, patirti apie lietuvių skautų 
veiklą. Žinojome, kad jie gražiai 
dirba, bet platesnio supratimo 
neturėjau.

Na, štai ir 1984 m. pirmąją dieną 
spaudžiu skambutį- Vytauto ir Eu
genijos Bacevičių rezidencijoje, kuri 
randasi Villa Zelina priemiestyje Sao 
Paulo mieste, pora blokų nuo šv. 
Juozapo lietuvių bažnyčios. Čia yra 
Pietų Amerikos lietuvių.sostinė.

Sesę E. Bacevičienę radau 
besiruošiančią šių metų vasaros
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stovyklai, kuri įvyko sausio mėn. 25 
— vasario mėn. 4 d. Lituanicos 
stovyklavietėje apie 80 km. nuo 
miesto. Stovykloje dalyvavo visi 
skautai ir skautės, taip pat buvo 
priimti ir kiti lietuvių tautybės 
jaunuoliai ir ateitininkai. Viso 
susidarė gerokai virš 100 
stovyklautojų! Jos geram 
pravedimui vadovai stipriai dirba. 
Yra paruošti ir pagaminti 
stovykliniai marškinukai su 
skautiškais ženklais ir įrašais. Jie 
buvo pagaminti su Lietuvių 
Skautybės Fondo parama.

Lituanicos stovyklavietėje 
Lietuvių Bendruomenė turi sklypų, 
kuriame skautai gali tvarkytis 
nekliudomai. Jeigu būtų gauta finan
sinė parama (apie $1000.00) tai 
sklypų vertėtų aptverti tvora, patatyti 
pastatų, kuris tarnautų stovykloms ir 
iškyloms. Vietovė graži, geroje vieto
je. J oje kuriasi pensininkų gyvenvietė 
(lietuviai arba lietuvių kilmės). 
Gyventojų dar mažai, bet jų skaičius 
netrukus padidės. Tuo tarpu yra 
duobė, kurioje laikosi senieji gyven
tojai: gyvatės, skorpionai, vorai. 
Tačiau skautai moka su jais sugyven
ti, net juos laiko savo gyvuliukais 
(pets). Bestovyklaujant vienas 
skautas buvo gyvatės įgeltas, bet 
skautai ir jų vadovai gyvatės įkan
dimų sutvarkė. Nuvežus į ligoninę 
gydytojų buvo pareikštas pagyrimas 
už pavyzdingų pirmųjų pagalbų 
gyvatės įkųstam skautui.

Sueigos vyksta kiekvienų šeštadie 
io rytų. Paukštytėms ir skautėms jos 
vyksta kartu, nes trūksta vadovių. 
Taip pat vilkiukų ir skautų. 
Laukiamas grįžtant iš Vokietijos 
Vasario 16 d. gimnazijos Markaus 
Lipo (buvęs vilkiukų vadovas), tada 
skautai vyčiai turės stiprų vadovų.

Skautai rengia ir kitokių 
parengimų — pramogų. Buvo sur
uošta arbatėlė su bingo žaidimu. Už 
gautų pelnų yra, nupirktos dvi 
palapinės, kurias naudos jau šių metų 
stovykloje.

Šiuo metu Palangos vietininkijų 
sudaro: 6 vyčiai, 10 skautų, 6 prityrę 
skautai, 15 vilkiukų. Sesių gertos 

kiek mažesnės: 1 vyr. skautė, 8 
prityrusias skautes, 8 skautės ir 6 
paukštytės. Viso yra 40 berniukų ir 
30 mergaičių. Trūksta vadovų, nes 
vyksta nuolatinis nubyrėjimas 
sukūrus mišrias šeimas. Jaunimas 
dalyvauja įvairių tautų 
parengimuose, o tai veda į mišrių 
šeimų kūrimų.

Argentinoje taip pat yra lietuvių 
skautų vienetas, kuriam vadovauja 
Gustavas Czopas. Jis yra du kartus 
stovykavęs su Sao Paulo lietuviais 
skautais ir ten davė' skauto įžodį. 
Noras skautauti lietuvių-vienetuose 
yra gyvas ir Argentinoje, tačiau 
vadovų trūkumas ten yra dar 
didesnis.

Turima kai kurių sunkumų su
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ANGLIJA
PUIKUS VADUOS NUTARIMAS

Rajono vasaros stovykla įvyks 
liepos28 — rugpiūčio5 d.d.,Lietuvių 
Sodyboje. Mokestis tik L20 
asmeniui! Nuolaidos kaip ir 
kiekvienais metais! Penkių 
žvaigždžių įrengimai! Aerobatikos 
klasės kiekvieną rytą! Maistas neap
sakomas! Indų švara pagal 
aukščiausių kiekvieno švaros 
supratimų! Patalpų ventiliacija 
100%! Visi užsiėmimai, pramogos, 
pasilinksiminimai — veltui! 
Pigiausios atostogos iki šiol!

LSS LITUANISTINIS SEMINARAS
LSS lituanistinis seminaras įvyks 

1984 m. rugpjūčio 18-24 dienomis, 
St. Joseph Christian Life Center, 
Cleveland, OH. Kaip ir anksčiau, 
jam vadovaus v.s. Danutė Eidukienė. 
Vėliau bus paskelbtos registracijos, 
programų ir kt. žinios. Raginame 
skautiškų jaunimų ir ypač vadovus 
dalyvauti lituanistiniame seminare, ir 
sustiprinti lietuvių kalbos žinojimų, 
bei tautinį nusistatymų.

Brazilijos skautų sąjunga. Šiuo metu 
Palangos vietinjnkija Brazilijos 
skautų sąjungai priklauso bet jos 
veikime nedalyvauja.

Praėjusiais metais Palangos viet- 
nininkija gavo finansinę paramą iš 
Skautybės Fondo. Veikimas 
pasidarė žymiai lengvesnis, daug 
reikalų tapo išspręsti. Paramos 
pageidaujama ir ateityje. Gal tada 
pavyktų sutvarkyti Lituanicos 
stovyklavietėje leistų naudoti 
Lietuvių Bendruomenės sklypų, 
kuris šiuo metu nėra labai patogus 
stovykloms ir iškyloms, trūksta 
ūkinio pastato, tvoros. Tada ir 
stovyklavimas liktų patogesnis.

Lieka neišspręstas skautų būklo 
reikalas. : fu. y Mikūnas

ATLANTO RAJONAS

Hartforde, Conn., Kaziuko mugė 
įvyko kovo 11 d., Bostone — 18 d., 
New Yorke — . kovo 25 d., 
.Worcesterio— balandžio? d. Atlan
to rajono vadovių suvažiavimas kovo 
31 d. — balandžio 1 d. Worcesteryje.

Tradicinė Atlanto rajono sporto 
šventė — birželio 9-10 d. Bostone. 
Šių metų rajoninė stovykla bus 
Camp Resolute, Bolton, Mass, nuo 
rugpjūčio 26 d. iki rugsėjo 1 d.

Gilwellio kursai įvyks 1984 m. 
rugpiūčio 26 d. iki.rugsėjo 1 d. JAV 
rytuose. V.s. Česlovo Kiliulio 
pavedimu, pritariant Tarybos Pir
mininkui, kursų organizavimų ir 
pravedimų tvarko v.s. Petras Molis.

„Pasaulio Lietuvis” žurnale 
įvestas skyrius „Mūsų Skautai”. Šį 
skyrių, Pirmijos pavedimu, redaguo
ja s. Irena Šerelienė,

21

25



CHICAGO
Čikagos skautų tautinių Šokių 
grupės ,, Premier as" vasario 16 d. 
min.

Žaidimas Lituanicos tunto ^Perkū
no d-vės" sueigoje — P. Ingaunis, 
A. Utz, G.Mikučiauskas, G. Woss, 
R. Radzevičius, psl. K. Puodžiūnas.

Foto G. Plačas

Vilkiuko įžodis lituanicos tunte, 
Chicago, 1984 m. kovo mėn.
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Draugininkas A. Liubinskas su 
padėjėjais ir skautais. Lituanicos 
tuntas, Chicago
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Kaziuko, mugėje, Chicago

Lietuvos Generalinė konsule Juzė 
Daužvardienė prie Aušros tunto 
stalų Kaziuko mugėje, Chicago
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Ak, TUOSE 
AUTOBUSUOSE

Į autobusą įlipa pagyvenusi
moteris. Vyras norėjo jai užleisti 
vietą.

— Ačiū, — atsakė moteris. — 
Aš galiu pastovėti.

— Bet ponia, prašau . . .
— Nesirūpinkite, prašau, 

sėdėkite!
Vyriškis ir vėl pabandė at

sistoti.
— Ponia, prašau . . .
Moteris vėl jį privertė atsisėsti. 

Pagaliau vyras pastūmė ją j šalį ir 
sušuko:

— Ponia, dėl jūsų aš jau 
pravažiavau tris kvartalus, ir rnan 
nesvarbu, ar sėsite į mano vietą ar 
ne!

Ekskursantas s'u pinigais 
vadinamas turistu, o be pinigų — 
valkata! . . .

* * *

Vieną rytą autobusas buvo 
pergrūstas. Šalia lango sėdėjęs 
keleivis staiga ėmė ir užsidengė 
rankomis veidą. Priešais sėdėjęs 
kitas žmogus pasilenkė prie jo ir 
paklausė:

— Ar tamsta sergi? Gal galiu 
kuo nors padėti?

— Ne, ačiū, nereikia, — atsakė 
paklaustasis. — Aš tik negaliu 
žiūrėti, kai moterys stovi.

* * *

Vienoje autobuso sustojimo 
vietoje, miesto pakraštyje, stovi 

mažas berniukas ir verkia.
— Ko tu verki, vaikeli? — 

klausia ji konduktorius.
— Kaip aš neverksiu, kad 

pamečiau dolerį ir dabar neturiu 
už ką nusipirkti bilietą namo 
parvažiuoti . . .

— Sėsk, aš tave be bilieto 
namo parvešiu, — pradžiugina jį 
konduktorius.

Kiek pavažiavęs, berniukas vėl 
ima verkti.

— Na, ko gi tt> dabar verki, 
vaikeli? — vėl klausia kon
duktorius.

— jūs man iš dolerio nedavėte 
grąžos, — pro ašaras atsakė ber
niukas.

brolis K ar k va. Io a oš na-letį
Kol visu garsu. 
vikwiS Savo bafus

30.741,153
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